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SISSEJUHATUS
Riina Müürsepp, direktor

Pärnumaa Kutsehariduskeskuse neljateistkümnes tööaasta on minevikuks saanud. Nagu ikka
tõi see kaasa nii rõõme kui muresid.
Suurimat rõõmu tundsime ikka ja jälle meie tublide õpilaste üle, kes erinevatelt konkurssidelt
ja võistlustelt tublide saavutustega tulid. Ja see ei tule üleöö, vaid meie tublide pedagoogide
juhendamise ja loovuse kaudu.
Kooli juhtimise seisukohalt muutsid aasta keerukamaks ümberkorraldused raamatupidamises
ja personalitöös, kus toimus tsentraliseerimine ja muutusid inimeste tööülesanded. Senisest
rohkem tuli pidada läbirääkimisi ja tööd ümber korraldada.
2017 kuulutati Oskuste aastaks ja meie töökollektiivi jaoks oli selle aasta algus põnev.
Korraldasime Oskuste päevad, kus iga töötaja sai omandada kahte uut oskust ja ise teistele
ühte õpetada. Õppisime oma kolleege paremini tundma ja veetsime koos kaks mõnusat
päeva. Tunnustuseks saime tiitli „Pärnumaa aasta õpitegu“.
Kooli külastas 2. veebruaril Eesti Vabariigi uus president Kersti Kaljulaid. Meeldiv vestlusring
oli küll ajaliselt napp, aga andis võimaluse tutvumiseks ja mõtete vahetamiseks. Külalisi käis
teisigi, Riigikogu esimees Eiki Nestor koguni kahel korral.
Kõige tõsisemaks kujunes Tihemetsas Voltveti koolituskeskuse sulgemine õppijate vähesuse
tõttu, mis tõi kaasa ka terve hulga töötajate lahkumise. 30. septembril 2016. aastal toimus
mõisahoones viimane hüvastijätuüritus ja sellest ajast on majas uus haldaja Riigi Kinnisvara
Aktsiaselts. Olime kurvad, pidime nentima kuidas aeg ja inimesed sellest puudutatud saavad.
Suur tänu veelkord kõikidele, kes Tihemetsa nime au sees on hoidnud!
Aasta jooksul toimusid kõik vajalikud nõunike kogu ja kooli nõukogu koosolekud. Paranes
koostöö kooli Õpilasesindusega. Väga tore oli näha kogu aasta jooksul meie majas mitmeid
lasteaedu toimetamas ja see on koostöö, mis näitab oma tegelikke tulemusi alles tulevikus.
Juhatan järjekordse aastaraamatu sisse karupoeg Puhhi sõnadega:
 Mõnikord võtavad kõige pisemad asjad sinu südames kõige rohkem ruumi.
 Armastust ei pea kirjutama…seda peab tundma!
Suur tänu kogu kooliperele toreda aasta eest!!!
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Ülevaade töötajaskonnast
Ella Laur, personalijuht

Järgnev artikkel annab ülevaate ja kajastab 2016. aasta personalistatistikat.
Seisuga 31.12.2016 töötas PKHKs 159 töötajat (2015-171) töötajat. Koosseisuline jaotus on
esitatud põhigruppide lõikes (joonis 1).

Joonis 1. Töötajate jaotus põhigruppide lõikes
Juhid
Tippspetsialistid
Õppekasvatusala töötajad
Keskastmespetsialistid
Töölised

7
8
94
39
11

(2015 – 8)
(2015 – 7)
(2015 – 96)
(2015 – 45)
(2015 – 15)

Andmetest nähtub, et töötajate arvu vähenemine on toimunud keskastmespetsialistide ja
tööliste põhigrupis. Õppekasvatusala töötajate koosseis moodustas 59,1% kogupersonalist.
Tööjõu liikumine
Personalivoolavus (2015) oli 3,5% (tabel 1). Pedagoogilise personali voolavus 2,9%.
Seisuga:

Töötajate
üldarv

Töölt
vabastatud
töötajate arv

Tööle
Personali
asunud
voolavus
töötajate
(kõik
arv
põhjused)
31.12.2016
159
20
9
12,6%
31.12.2015
171
9
9
5,3%
31.12.2014
170
14
11
8,2%
31.12.2013
173
17
13
9,8%
31.12.2012
177
17
18
9,6%
Tabel 1. Töötajate üldarv ja personalivoolavuse näitaja aastate lõikes
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voolavus
(omal
soovil)
1,9% (3)
3,5% (6)
4,1% (7)
8,1% (14)
5,1% (9)
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Töölt vabastatud: 20 töötajat
1 juht
6 õppekasvatusala töötajat
4 keskastmespetsialisti
9 tööline

(2015 – 9), sh:
(2015 – 0)
(2015 – 2)
(2015 – 6)
(2015 – 1)

Õpilaste vähesuse tõttu likvideeriti (sügis 2016) Voltveti koolituskeskus ja Voltveti õppekohas
toimuv õppetegevus toodi üle Pärnusse. Kinnisvara võttis üle Riigi Kinnisvara AS.
Töölt vabastamise põhjused olid järgnevad:
põhjus
arv
poolte kokkuleppel (omal soovil)
3
koondatud 15
muu põhjus 2.
Tööle võetud: 9 uut töötajat
sealhulgas:
1 tippspetsialist
3 õppekasvatusala töötajat
3 keskastmespetsialisti
2 töölist

(2015 – 9)
(2015 – 0)
(2015 – 4)
(2015 – 5)
(2015 – 0)

Intensiivsem tööjõu liikumine toimus õppekasvatusala töötajate ja keskastmespetsialistide
põhigrupis.
Uute töötajate värbamine ja valik
Avalikke konkursse ja personaliotsinguid oli aasta jooksul korraldatud kokku 4 korral.
Personalivaliku käigus koguti töökoha taotlejate kohta infot, mis võimaldas prognoosida
nende tulevast tööalast edukust ja valiti välja sobivaimad kandidaadid. Kandidaate oli kokku
43 (2015 aasta vastavad näitajad: 6 otsingut/56 kandidaati).
Kõik konkursid osutusid edukaks ja vakantsed ametikohad on tööjõuga täidetud.
Kooli koosseisu iseloomustavad andmed
Kooli töötajate ja pedagoogide vanuseline jaotus
Töötajate vanuseline jaotus on esitatud joonisena (joonis 2). Alla 30-aastaste vanusegruppi
kuulus 15 töötajatest (9,4%), 31-40-aastaste vanusegruppi 22 (13,8%), 41-50-aastaste
vanusegruppi 32 (20,1%), 51-60-aastaste vanusegruppi 59 (37,1%) ja üle 60 – 31 (19,5%). Kooli
töötajate keskmine vanus 49,8 aastat (2015 – 49,2 a).
Kõik vanusegrupid on esitatud. Vanuseline jaotus on tasakaalus, millel on positiivne mõju
organisatsioonikultuuri üldisele arengule ja edendamisele.
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Õppekasvatusala töötajate vanuseline jaotus
Alla 30-aastaste vanusegruppi (joonis 3) kuulus 11 õppekasvatusala töötajat (11,7%), 31-40aastaste vanusegruppi 9 (9,6%), 41-50-aastaste vanusegruppi 20 (21,3%), 51-60-aastaste
vanusegruppi 33 (35,1%) ja üle 60 – 21 (22,3%).
Kõik vanusegrupid on esindatud. Õppekasvatusala töötajate keskmine vanus seisuga
31.12.2016 oli 49,9 aastat (2015 – 49,2 a).

Joonis 2. Kooli töötajate vanuseline jaotus

Joonis 3. Pedagoogide vanuseline jaotus

Kooli töötajate sooline jaotus
Aasta
2012
Töötajaid kokku:
177
s.h mehed
54
Naised
123
Tabel 2. Töötajate sooline jaotus

2013
173
58
115

2014
170
56
114

2015
171
55
116

2016
159
50
109

Töötajate sooline jaotus 2016 aastal: mehi 50 (31,4%) ja naisi 109 (68,6%).
Õppekasvatusala töötajate sooline jaotus
Aasta
2012
2013
2014
Pedagooge kokku:
98
98
95
s.h mehed
32
34
32
Naised
66
64
63
Tabel 3. Pedagoogide sooline jaotus aastate lõikes

2015
96
33
63

2016
94
32
62

Õppekasvatusala töötajate sooline jaotus 20156 aastal: mehi 32 (34%), naisi 62 (66%).
Töötajate haridustase
Kooli töötajad (kõik kokku)
kõrgharidus
keskeriharidus
kutsekeskharidus ja/või
keskharidus + kutse
keskharidus
põhiharidus + kutse

117
8
25
8
1

Õppekasvatusala töötajad
kõrgharidus
keskeriharidus
kutsekeskharidus ja/või
keskharidus + kutse
keskharidus

6

71
5
15
3
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Kõrgharidusega töötajad moodustasid 73,6% (117 töötajat) kogu töötajaskonnast.
Keskeriharidust omavate töötajate osakaal oli 5% (8), kutsekeskharidusega ja keskharidus +
kutse kokku 15,7% (25), keskharidusega 5% (8) ja põhiharidus + kutse 0,6% (1) .
Kõik juhid, tippspetsialistid ja õpetajad (100%) on omandanud kõrghariduse.
Kutseõpetajate haridustase:
67,1% (43) kutseõpetajatest omab kõrgharidust,
7,8% (5) keskeriharidust,
20,3% (13) kutsekeskharidust ja/või keskharidus + kutse,
4,7% (3) keskharidust.
Enesetäiendamine (osalemine taseme- ja/või täiendõppes)
 Tasemeõppes omandas tasemeharidust 7 töötajat (4,4%), s.h 4 õppekasvatusala töötajat
ja 3 keskastmespetsialisti.
 Tööalaseid täienduskoolitusi oli läbitud kogumahus 3844 h (2015=3157 h). Koolitusel
osalenud töötajate arv 88.
 Keskmine koolitustundide arv ühe töötaja kohta = 24,18 h (2015=18,46 h).
 Stažeerimise maht kokku 234 h (2015=724 h).
Töötajate tunnustamine 2016
Teenetemärgiga autasustamine
Aasta
Autasustatud
töötajate arv
2016
0
2015
7
2014
2
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Finats- ja haldustegevus
Elve Lääts, direktori asetäitja finants- ja haldusalas

2016/2017 kujunes muutuste rohkeks nii finants- kui haldustegevuses. Õppeaasta algul
lõpetati õppetöö läbiviimine Voltveti koolituskeskuses, õppetöö toodi üle Pärnusse. Hoonete
ja territooriumi igapäevase haldamise võttis üle 1. novembrist 2016 Riigi Kinnisvara
Aktsiaselts. Seoses Voltveti koolituskeskuse tegevuse ning hoonete ülalpidamise lõpetamisega
saavutati rahaline kokkuhoid, mis mõjus igati positiivselt finantstegevusele ja edasisele
eelarve kujunemisele. Sügisperioodil võeti üle Pärnu linnalt Niidupargi tn 14 kinnistu ning tänu
Haridus- ja Teadusministeeriumi poolsele rahastusele lammutati 2016. aasta hilissügisel
Niidupargi tn 14 territooriumil asunud ning pikalt silma riivanud vana hoone. Nimetatud
hoone asemele rajati ajutine parkimisala, mis aitab parandada sõidukite parkimisolukorda
territooriumil. Vana hoone lammutamisega saavutati ühtne terviklik Niidupargi territoorium
ning märkimisväärselt kaunis vaade.
Suve hakul sai teatavaks otsus, et õppemetskonna tegevus meie kooli koosseisus lõpetatakse
2017. aastaga ning varad lähevad üle Luua Metsanduskoolile. Otsusest tulenevalt kaotab kool
valdava osa senisest omatuluga seotud tegevusest.
Alates 1. juuli 2017 mindi üle uuele süsteemile seoses ostuarvete liikumisega. Uueks teenuse
osutajaks on Fitek.
Ülevaade finantstegevusest
2016. aasta eelarve oli jätkuvalt suunatud kokkuhoidlikule ja säästlikule majandamisele ning
eelarve koostamise aluseks oli kooli arengu- ja tegevuskava. Kogu tulubaas moodustus 2016.
aasta riigieelarvevahenditest, omatulust ja sihtfinantseerimisest ehk projektide
rahastamisest. Omatulu moodustasid tulud õppemetskonnast, täiskasvanute koolitusteenuse
osutamisest, õppesöökla ja –kohviku müügituludest, õppetöökodade toodangu ja teenuste
müügist, ruumide kasutusele andmisest laekuvatest tuludest.
Planeeritud tulude täpsustatud maht oli 4 602 119 eurot, mis täideti 100,8% ehk 4 637 816
eurot, millest omatulu täitmine moodustas 1 299 558 eurot ehk 28,0% kogutulude mahust.
Olulisemad omatuluüksused olid järgmised:
 metsamaterjali müük 776 542 eurot, täitmine 104,9% (maht 740 000 eurot),
 täiskasvanute koolituskursused 292 520 eurot, täitmine 87,0 % (maht 336 278 eurot)
 õppesöökla 168 226 eurot, täitmine 101,5% (maht 165 750 eurot).
Lisaks teenindusõppeosakonna õpilastele teostasid töid ning osutasid teenuseid praktilise
õppetegevuse käigus ka tehnikaõppe- ja täiskasvanuõppeosakonna õpilased kogusummas 32
914 eurot, täitmine 149,6% (maht 22 000 eurot).
Omatulubaas õpilaste kaasabiga oli jätkuvalt toeks kooli igapäevategevuse korraldamisel
aidates kaasa kooli arengueesmärkide täitmisele.
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Täpsustatud eelarve kulude maht oli 4 743 515 eurot, täitmine 4 501 444 eurot ehk 94,9%
kogumahust. Kulude täitmise moodustasid:
 investeeringud 8226 eurot,
 tööjõukulud 2 901 242 eurot, täitmine 98,2%, mis omakorda moodustab kulude täitmise
kogumahust 64,4%,
 majandamis- ja muud tegevuskulud 1 100 966 eurot, täitmine 88,4%, mis omakorda
moodustab kulude täitmise kogumahust 24,4%,
 õppetoetused 491 010 eurot, täitmine 91,5%.
Majanduskulude piisav kokkuhoid mahus 11,6% tagas kulude eelarve täitmise ning defitsiiti ei
tekkinud.
2016. aasta vabad vahendid ehk rahaliste vahendite jääk summas 96 047 eurot suunati 2017.
aasta eelarvesse.
Projektide toetuste tulumaht 2016. aastal oli 679 158 eurot. Põhilise osa projektidest
moodustasid õpirände projektid, mis võimaldasid nii õpilastel kui töötajatel saada praktilisi
kogemusi rahvusvahelises koostöös välispartneritega. Projektide kogukulu 2016. aastal oli 465
145 eurot.
2017. aasta eelarve koostamisel on aluseks võetud kooli arengukava ning eelarve on suunatud
jätkuvalt kokkuhoidlikkusele ja säästlikule majandamisele.
Planeeritud tulud kokku moodustavad 2017. a eelarves 4 548 069,21 €.
Eelarve liik 20 kokku moodustab 3 143 707,35 € (osakaal kogutuludest 69,1%), sh:
a) programm „Pädevad ja motiveeritud õpetajad ja haridusasutuste juhid“ 1 807 456,18 €
b) „Kutsharidusprogramm“ 1 272 424,17 €, sh:
 757 962,17 € tegevuskulud
 307 800 € õpilaste õppetoetus
 63 706 € õpilaste sõidusoodustus
 10 288 € õpilaste koolilõunatoetus
 668 € õpilaskodu toetus
c) „Täiskasvanuhariduse programm“ 63 827 € kutseeksamid (HTM rahastus 34 538 €)
Eelarve liik 20 tegevuskulude arvestamise aluseks on:
1) 2017. aastaks kinnitatud riiklik koolitustellimuse arv - 1140 koolituskohta
(vähenemine võrreldes 2016. a 1,3 %);
2) Koolituskoha baasmaksumus 1665 eurot, tõus võrreldes 2016. a 6,4%
3) Õppekavarühmade ja õppevormide koefitsiendid vahemikus 1,0 kuni 2,5.
Eelarve liik 44 (omatulu) on planeeritud 1 308 500,00 € (osakaal kogutuludest 28,8 %).
Kogumahust suurima osakaalu ehk 58,8% moodustab õppemetskonna metsamaterjali
müügist planeeritav tulu summas 770 000 eurot (osakaal omatulu mahust 58,8%).
Täiskasvanukoolituse erinevate tööalase-, täiend- ja huvialakursuste (sh. autokool)
korraldamisest laekumisi on planeeritud 330 000 eurot (osakaal omatulu mahust 25,2%), kooli
õpilassöökla ja õppekohviku toodangu, kauba müügist on kavandatud laekumisi 165 000 eurot
9
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(osakaal omatulu mahust 12,6 %). Kooli õppetöökodades õpilaste poolt õppepraktika raames
osutatavate toodangu ja teenuste eest planeeritakse tulusid 22 500 eurot (osakaal omatulu
mahust 1,7%). Kooliruumide kasutusse andmise eest planeeritakse laekumisi kulude katteks
21 000 (osakaal omatulu mahust 1,6%). eurot.
Eelmisest perioodist ületulevad eelarveliik 44 vahendid kokku on 95 861,86 €.
7%
28%

Kutseharidusprogramm -E/A

24%

1%

Pädevad ja motiveeritud õpetajad ja
asutuste juhid -E/A
Täiskasvanuharidusprogramm -E/A
40%
Kutseharidusprogramm -O/T

2017. a kulude eelarve on koostatud tasakaalus tuludega. Lähtutud on säästlikkusest ja
kokkuhoiust ning kulude eelarve koostamisel on tuginetud arengukavale ja selle tegevuskavas
kavandatud tegevustest.
Kulud kokku moodustavad 2017. aasta eelarves 4 548 069,21 €.
Põhivara investeeringuteks (art 15) on kavandatud vahendeid 5840,00 eurot. Kulutused on
ettenähtud õppemetskonna metsaveotraktorile roomikute soetamiseks.
Tööjõukuludeks (art 50) on 2017. a planeeritud vahendeid 2 911 941,08 € (maht kogukuludest
64,0 %), sh:
Eelarve liik 20
a) programm „Pädevad ja motiveeritud õpetajad ja haridusasutuste juhid“
1 804 453,56 €
b) „Kutseharidusprogramm“

353 503,11 €

Eelarve liik 44
c) „Kutseharidusprogramm“
d) „Täiskasvanuhariduse programm

474 156,13 €
279 828,28 €

Tööjõukulud võrrelduna 2016. a täpsustatud eelarvega on vähenenud 1,8%.
Alates 01. septembrist 2017 tagatakse õpetajatele töötasu kuu alammäär 1050 eurot.
Majandamiskuludeks (art 55) on vahendeid planeeritud kokku 1 084 667,13 € (maht
kogukuludest 23,8 %) sh:
Eelarve liik 20
a) programm „Pädevad ja motiveeritud õpetajad ja haridusasutuste juhid“
3 002,62 €
b) „Kutseharidusprogramm“

437 127,06 €
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Eelarve liik 44
c) „Kutseharidusprogramm“
d) „Täiskasvanuhariduse programm“

572 834,50 €
71 702,95 €

63827;
1%

Pädevad ja motiveeritud õpetajad ja
haridusasutuste juhid - ÕPETAJATE TÖÖJÕU KULU

1090507
24%

Kutseharidusprogram/Täiskasvanuhariduse
programm -MUU TÖÖJÕUKULU

1804454
40%

Kutseharidusprogramm- ÕPILASTE TOETUSED
481794
11%
Kutseharidusprogramm/Täiskasvanuhariduse
programm - MAJANDAMISKULUD
1107487
24%
Täiskasvanuhariduse programm -KUTSEEKSAMID

Seisuga 21. august 2017 oli eelarve täitmine järgmine:
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Tabelites on välja toodud võrdlus 2016. aastaga.
Projektivahendeid on seisuga 21. august 2016 kulutatud summas 334 786 eurot. Töösolevaid
projekte on eelnimetatud seisuga kokku 13.
Suuremateks vara parendamise, säilimise tagamiseks ning töötajate töökeskkonna
parendamiseks teostati töid järgmiselt:
 Haridus- ja Teadusministeeriumi rahastuse toel lammutati 2016. aasta hilissügisel
Niidupargi tn 14 territooriumil asunud vana räämas hoone. Nimetatud hoone asemele
rajati ajutine parkimisala, mis aitab parandada sõidukite parkimisolukorda territooriumil.
Õpilaskodu ja B korpuse vahelisele alale paigaldati kivikattega kõnnitee, mis aitab oluliselt
parandada majadevahelist liikumist.
 C korpuse ja võimla vahelisele alale õnnestus paigaldada kiiruspiirangutõke, millega tõsteti
oluliselt liiklemisturvalisust.
 Tehnikaõppeosakonna õpilaste abiga ning kutseõpetajate Vilve Holzbergi ning Janek
Klaamase juhendamisel teostati A ja B korpuses ruumide pahteldus- ja värvimistöid ning D
korpuses ehitati välja laoruum metsandusõppevaldkonna tarvis. Samuti õpilaste abiga
kutseõpetaja Karlo Tamm´e juhendamisel lõpetati 2017. a kevadel D korpuse
elektroonikalabori elektrisüsteemi väljaehitamine ning sisustamine. Uue ilme ja
värvilahenduse sai kosmeetika õppeklass.
 Kõikides korpustes teostati ventilatsioonisüsteemi seesmine puhastus.
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Õppetöö paremaks läbiviimiseks vahetati kasutusrendi korras välja 160 kasutatud
lauaarvutit ning 40 monitori. Soetati 90 uut kontoritooli ning vahetati välja kasutusrendi
korras üks sõiduk. Õppemetskonna metsaveotraktorile soetati roomikud.

Kokkuvõttes kujunes õppeaasta sündmusterohkeks ja huvitavaks. Jätkuvalt oli palju tööd
tsentraliseeritud raamatupidamisest tulenevate probleemidega, mistõttu 2017. a algusest
võtsime osaliselt taaskasutusele finantsandmete paremaks jälgimiseks ja analüüsimiseks
raamatupidamisprogrammi VERP.
Tänan südamest kogu koolipere kaasabi ja koostöö eest! Omalt poolt soovin kõigile jõudu,
ettevõtlikkust ja tarkust ning igapäevaselt rõõmu südamesse ja sära silmadesse!
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ARENDUSOSAKOND
Varje Tipp, osakonnajuhataja

Arendusosakonnale oli aasta tegus, põnev ja täis erinevaid ettevõtmisi. Loetelu läheks liiga
pikaks kui kogu 2016/17 õa tegemised ja toimetamised välja tuua, seega tegin valiku, mis teeb
väikese läbilõike meie tegemistest ja koostööst.





















Kooli metoodikapäeva https://sites.google.com/site/metoodikapaeev2016/ ja
arengupäeva Ettevõtlikkusest kasvab ettevõtlus
https://sites.google.com/hariduskeskus.ee/arengupaev17/avaleht korraldamine ja
läbiviimine.
Kutsekoolide siseveebi konsortsiumi loomine ja uue ÕIS2 arenduse töörühmades ja
koostöökogus osalemine (läbi õppeaasta).
Kooli digivõimekuse kaardistamine ja DigiPeegli projektis osalemine.
HITSA töörühmas osalemine õpetajate digipädevusmudeli väljatöötamiseks.
SA Innove õpetaja ja koolijuhi täienduskoolituskeskuse poolt elluviidava ESF tegevuse
„Õpetajate ja koolijuhtide professionaalse arengu toetamine“ projekti ettevalmistamine
lisaressursside taotlemiseks.
Osalemine veebipõhises koostööprojektis eTwinning teenindusõppeosakonna
õppekavarühmadega ja tagasiside seminari korraldamine teistele kutsekoolidele
kogemuse jagamiseks.
Tehnikaõppeosakonna õpilastega Samsung DigiPassi projektis osalemine.
Võrgustik võrgutab seminaril meie kooli parima praktika „Digitaalne arengumapp“
jagamine (Anu Laas ja Varje Tipp) Tallinnas IT Kolledžis.
Hiiumaa Ametikooli personali võõrustamine ja kogemuste vahetamine.
Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse eestvedamisel toimunud kohtumisel osalemine
Pärnumaa ettevõtlus- ja majandusvaldkonna õpetajatega leppimaks kokku koostöökohad.
IT-taristu konsolideerimise protsessi töörühmas osalemine (Kaivo Paal), IT-taristu ja
baasteenuste miinimumnõuete ühise tegevuskava väljatöötamiseks. Töörühma seminari
võõrustamine meie koolis.
Kooli andmeside mahu kahekordistamine kiirusele 200/200 Mbit/sek ja kogu kooli
arvutivõrgu kiirendamine 1 Gbit/sek.
Kooli arvutivõrgus inventeerimise tarkvara kasutamine ning keskhaldusega tööjaamade
rakenduste uuendamise tarkvara kasutamine.
Konfigureeriti ja paigaldati töökohtadele ja arvutiklassidesse 160 renditud arvutit Dell
Optiplex 7010, sealhulgas arvutiklassidesse A307, A309, A402, C200 ja D205. Arvutiklassis
A404 kohaldati õppetööks eelnevalt IT-õppes kasutatud iMAC arvutid. Õpetajate
töökohtadele paigaldati renditud 40 suuremat kuvarit. Rendileppe lõppemisega seoses
tagastati 96 arvutit ning 60 vanemat arvutit võeti kasutusest maha.
Võeti kasutusele GSuite pilveteenuse lahendused ning koliti sinna ka kooli
elektronpostiserver ja selle teenused.
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B korpuse ja A korpuse infotelerid kohaldati esitama kvaliteetset pilti ja heli erinevates
meediavormingutes.
Raamatukogu infosüsteemi RIKS’i üleviimine kohalikust serverist pilveteenusesse.

Kindlasti üheks meeldejäävaks sündmuseks 02.02.2017 jäi kogu kooliperele president Kersti
Kaljulaid’i külaskäik.
President Kersti Kaljulaid’i külaskäik
Pärnumaa Kutsehariduskeskusesse (vasakult
Eerik Tammeleht, Kristiina Sireli, Varje Tipp,
president, Elve Lääts, Riina Müürsepp, Arvo
Ehrstein)

2016/17 õa oli aasta, kus saime toimetada uue kinnitatud kooli arengukava järgi ning 2016
aasta lõpus tegime ka juba esimesed kokkuvõtted ja seireanalüüsi seatud eesmärkidest.
Kooli üldeesmärgiks on: Õppija vajadustele ning võimetele vastavate õpivõimaluste loomine
ja koostöös huvigruppidega kaasaegsete kutseoskustega töötajate koolitamine, tagades neile
eneseteostuse võimalused ühiskonnas, töö- ja pereelus. Kogu meie tegevus baseerub just
kooli üldeesmärgile.
Alljärgnevalt leiate lühikokkuvõte 2016 aastaks seatud eesmärkidest ja mõõdikutest ning
nende täitmisest.
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Tabel 1. Sihttasemete saavutamine
Indikaator

2013

2014

2015

2016
Siht

2017

Täitmine

2018

2019

2020

Sihttase

Üldeesmärgi indikaatorid
1. Õppetöö katkestajate
osakaal kutsekeskhariduses
I aastal, %
2. Õppetöö katkestajate
osakaal kutseõppes
keskhariduse baasil I aastal,
%
3. Õppetöö katkestajate
osakaal kutsehariduses
kokku, %
4. Kutsekeskhariduse
nominaalajaga lõpetajate
osakaal, %
5. Kutseeksami edukalt
sooritanute osakaal
lõpetajatest, %

27,6

31

23,3

23

24,8

22
23*

21

20

<20

20,5

23,2

27

23

23,5

22

21

20

<20

19,1

23,7

19,3

23

20,5

22

21

20

<20

-

37,1
(201
01)

49,7
(201
1)

50

45,7
(2012)

>50
45*

>50

>50

>50

54,5

48,8

61,4

65

64,2

70
65*

70

72

>72

Eesmärkide täitmist toetavad taustamõõdikud
6. Kutsehariduse lõpetanute
keskmine töine sissetulek,
eurot keskmiselt kuus
7. Õpilaste ja õpetajate
ametikohtade suhtarv
kutseõppeasutuses
8. Põhitegevuskulud õpilase
kohta kutseõppes3

635

747

-

(20082)

(2009)

(2010)

15,8

15,5

3367

3793

-

(2011)

-

-

-

-

15,4

13,7

13,7

14

14

15

15

3912

3035

3293

3013

3026

3086

3148

9. Kutseõppeasutuste
pinnakasutus, m² õpilase
18
17,1
18
16,6 16,4 13,7
kohta
Koolispetsiifilised indikaatorid (lisatakse indikaatorite olemasolul, täidab kool)
10. Riikliku koolitustellimuse
97
95
96,3
95
95
95
täitmine, %
11. Lõpetanute
65
67
77
73
70
72
töölerakendumine, %
12. Rahvusvahelistel
koolitustel ja välispraktikal
5,5
6
6
7
8
9
osalenud õpilaste %
13. Õppehoonete katmine
Wifi levialaga ja kiiruse
20
70
100
100
100
100
suurendamine 100Mb/s, %
14. Töökohapõhises õppes
99
35
153
269
274 >275
osalenud õppijate arv
160*

1

2010/11. õa vastuvõetud õpilased
2008. a lõpetajate sissetulek 2013. aastal.
3
Haridussilmas alates 2017 sisse viidav definitsiooni muutus.
2
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95
72
10

100
>275
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Märkus: indikaatorite selgitused on kättesaadavad Haridussilmas (www.haridussilm.ee /
http://www.haridussilm.ee/?leht=tulemus_5 )
*Kooli juhtkonna ettepanek
Teadusministeeriumile.

mõõdikut

muuta,

mis

esitati

ka

Haridus-

ja

Kuna üheks oluliseks prioriteediks on koolis seatud väljalangevuse vähendamine, siis on
analüüsitud ka põhjuseid ja lisatud siia indikaatorite seire lühikokkuvõttesse.
Õppetöö katkestajate osakaal kutsekeskhariduses I aastal jäi 2016 aastal seatud
sihtväärtusest kõrgemaks (siht 23%, tegelik 24,8%). Sihtväärtus oli seatud vastavalt 2015 aasta
tasemele 23,3% ja lootsime seda veelgi vähendada, aga hoolimata kooli jõupingutustest ja
ettevõetud meetmetest, me seda seekord saavutada ei suutnud. Valdkonniti vaadates on
olukord parem info- ja kommunikatsiooni ning teeninduse valdkondades, kus seatud siht
saavutati. Nõrgemad tulemused olid tehnika- ja ärinduse valdkonnas.
Mitmetel erialadel, näiteks ehituse erialal, transporditehnikas, energeetikas ja automaatikas,
puitmaterjalide töötlemises kui arvutiteadustes on väljalangevus vähenenud ja paremaks
läinud võrreldes eelmise perioodiga. Halvenenud on näitaja mehaanika ja metallitöö
õppekavarühmas. Üks väljalangevuse põhjuseid on karjääriteadlikkuse puudumine, mistõttu
esimesel aastal vahetavad paljud õpilased eriala, minnes üle teise valdkonda, mida statistika
kajastab väljalangevusena. Teine väljalangevuse põhjus on õppevõlgnevused, mis on
tihtipeale tingitud suurest puudumiste osakaalust ja mis omakorda lõppeb koolist
väljalangemisega. Ka seda põhjust saab seostada karjääriteadlikkuse puudumisega, sest
valitakse eriala, mis tegelikult huvi ei paku. Väljalangevuse vähendamiseks on kool võtnud ette
mitmeid tegevusi. Esiteks on koostatud väljalangevuse tegevuskava, millega kindlasti ka
edaspidi jätkame. Suure töö teevad ära rühmajuhatad, kes erinevate meetmetega õpilaste
puudumist vähendavad. Näiteks suure väljalangevusega elektroonika seadmete
õppegruppides on rühmajuhataja Karlo Tamm piloteerinud ja sisse viinud nädala raportid,
kuhu märgitakse õpilase nädala tulemused, märkused ja tunnustused ning mida õpilased
peavad siis kodus näitama ja allkirjastatult tagasi tooma. Seeläbi on saavutatud tihedam
koostöö lapsevanematega ning õpilaste kohusetunne on paranenud. Parema
karjääriteadlikkuse tõstmiseks võõrustame aastaringselt koolis põhikoolide õpilasi, et neile
tutvustada meie erialasid, samuti käivad õppekavarühmade esindajad ka ise erialasid
tutvustamas piirkonna erinevates põhikoolides. Kindlasti tuleb nende tegevustega jätkata,
sest järjekindlus viib sihile.
Arengukava muudatuste arutelul tegi juhtkond otsuse mõõdikut muuta 22% pealt 23% peale
eelpool mainitud põhjustel.
Õppetöö katkestajate osakaal kutseõppes keskhariduse baasil I aastal jäi seatud sihtväärtuse
piiridesse (siht 23%, tegelik 23,5%). Valdkonniti olid tulemused väga head teeninduse- ning
tervise- ja heaolu valdkondades (alla 6%), kehvemad näitajad tehnika- ning ärinduse
valdkondades.
Täiskasvanud õppijate puhul on probleemiks tihtipeale õpilased, kes hindavad oma
akadeemilist võimekust üle ning õppimisele vajalikku ajafaktorit. Samuti töögraafikud ei
võimalda õppimist (vahel ka tööandja ei võimalda).
Iseäranis suur katkestajate hulk oli IT õppekavadel õppijatel, enamuse puhul tegemist isiklike
ja perekondlike põhjustega. Samuti on tihti sotsiaalsed probleemid põhjuseks. Ka
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keskhariduse baasil õpilaste puhul oleme rakendanud samu meetmeid nagu eelnevalt välja
toodud: väljalangevuse tegevuskava, rühmajuhatajate tugi ning karjääriteadlikkuse tõstmine.
Õppetöö katkestajate osakaal kutsehariduses kokku on 2016 aastal langenud ning seatud siht
saavutatud ja isegi ületatud (siht 23%, tulemus 20,5%). Valdkondade lõikes on
problemaatilisemad põllumajanduse- ning äriteenuste valdkonnad, kus väljalangevus oli
vastavalt 31,8% ja 24,9%. Saavutatud tulemus näitab, et tegevustest on kasu olnud. Kindlasti
ei saa välja tuua ühte kindlat tegevust, mis hästi toimib, hea tulemus on saavutatud kõikide
tegevuste koosmõjul.
Kutsekeskhariduse nominaalajaga lõpetajate osakaal oli 2016 aastal 45,7 % (2012 a
sisseastunud õpilaste puhul), mis oli madalam kui eelmise aasta (2015) tulemus 49,7% (2011a
sisseastujad). Eelmise aasta tulemuse põhjal seatud siht 50% jäi seega saavutamata.
Katkestamise põhjuseid on väga erinevaid (majanduslikud põhjused, vale karjäärivalik,
elukohamuutus jpm…).
Kuna 2012 aastal sisseastunute väljalangemist me enam tagantjärgi niipalju mõjutada ei
saanud, siis seetõttu panustame nüüd rohkem karjäärivaliku teadvustamisele (näiteks
sisseastumisel on abiks Rajaleidaja töötajad), et nüüd sisse astunud õpilased ikka oma
õppeteekonnaga lõpuni jõuaks. Arengukava muudatuste arutelul tegi juhtkond otsuse
järgmise aasta mõõdikut muuta <50% pealt <45% peale eelpool mainitud põhjustel.
Iseäranis suur katkestajate hulgaga erialade õppijatel on enamuse puhul tegemist isiklike,
perekondlike põhjustega. Siiski peab ka tõdema, et väga paljudel juhtudel jääb kool pooleli
sotsiaalsetel põhjustel ning lõpetatakse nö. "teisel katsel". Õppeosakonnad näevad
katkestajate tagasitulekut väga positiivselt ja toetavad neid igati, näiteks läbi nõustamise ja
hästi töötava VÕTA süsteemi. Katkestamise näitajate puhul tasuks ära tuua ka see, et kuna
statistika arvestab ainult õpilasi, kes olid kooli nimekirjas 10. novembri seisuga, siis ei kajastu
siin õpilased, kes on vastuvõetud teistel aegadel (aastaringne vastuvõtt, eriti töökohapõhises
õppes).
Kutseeksamite sooritamine ja lõpetajate hõive (siht oli 65% ning saavutatud tulemus 64,2%
ehk siht sai täidetud. Probleemiks on see, et statistika ei arvesta, et kutseeksameid
sooritatakse mitte lõpetamise aastal, vaid ka pärast lõpetamist. Samuti ei ole võimalik
sooritada kutseeksameid kõikidel erialadel (näiteks ärikorraldusspetsialist ja väikeettevõtja).
Osadel erialadel ei saa koos lõpetamisega kutseeksamit teha, vaid tehakse hiljem (aiandus,
kondiitritoodete tehnoloogia).
Erialadel kus eksami sooritamine lõpetamisel on võimalik, on kooli tulemused olnud väga
head. Paljudel erialadel 100%, mis on väga hea tulemus. Kuna statistika hõlmab ka neid
erialasid, kus kutseeksamit lõpetamisel ei sooritata, tegi juhtkond arengukava muudatuste
arutelul otsuse mõõdikut muuta 70%-lt 65% peale.
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Tõhususe näitajad
Kutseõppeasutuste pinnakasutus m² õpilase kohta oli planeeritud 17,1, aga täitmine 18. Kuna
Tihemetsa õppekoht läks likvideerimisele, siis tegelik seis peaks näitama, et planeeritud on
täidetud, aga üleandmised ja asjaajamine võttis aega ning seetõttu ei kajastu veel tegelikud
ametlikud andmed.
Koolispetsiifiliste indikaatorite täitmine tooksin eelkõige esile riikliku koolitustellimuse
täitmise.
Pärast suvist põhivastuvõttu oli RKT täituvus 96,36%. Kogu aasta seis kooli arvestustabelis
(RKT) – jaanuar-detsember 2016 (arvestatud siis kõiki 9 kuu keskmisi valdkonniti, s.t
vastuvõtud, väljaarvamised jne) on 94,81%. Saavutatud siht sai täidetud.
Digivõimekuse mõõtmine toimus koolis DigiPeegli abil.
Esimene hindamine toimus novembris 2016.
Raport on leitav aadressil:
https://drive.google.com/file/d/0Bx0YHP13OQMhaS01M0pWNGE3djQ/view?usp=sharing
Visuaalina on kooli digivõimekuse pilt näha radarina.

Töökohapõhises õppes oli planeeritud osalejate arvuks 153 õppijat, aga tegelik täitmine oli 99.
Peamised põhjused miks täitmata jäi tõid õppeosakonnajuhatajad välja, et tööandjad ei soovi
väga pikki ja jäiku õppekavasid, mis lähtuvad kutsestandarditest ja õppekavanõuetest.
Rohkem soovitakse paindlikku lähenemist, lühemat õppeaega ja pigem eelistatakse
täienduskoolituskursusi, mis on paindlikumad. Keeruline on ka gruppide komplekteerimine
erinevate asutuste vahel (ühisaja leidmine, praktikakorraldajate ja juhendajate leidmine
töökohtades). Juhtkonna ettepanekul, arvestades eelpool nimetatud põhjuseid, muutsime
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arengukava tegevuskavas töökohapõhises õppes õppijate prognoosi. Prognoosis vähendada
õppijate arvu 269 õppija pealt 160 peale.
Tulenevalt 2016/17 õa õppekavarühmade sisehindamise aruannetes kajastatud analüüsi
tulemuste põhjal, seati 2017/18 õppeaastaks fookusesse alljärgnevad alaeesmärgid, mis on
kooskõlas kooli arengukavaga:
 Õppe- ja kasvatusprotsessi korraldus ja arendus toetab õppekavade eesmärkide
saavutamist (punkt 1.2);
 ÕKR tõhus eestvedamine ja juhtimine, jätkusuutlikkuse tagamine (punkt 2.3);
 Koostöö määratletud huvigruppidega toetab õppe- ja kasvatusprotsessi eesmärkide
saavutamist ning toetab kooli jätkusuutlikkust (punkt 3.1);
 Digikultuuri integreerimine õppeprotsessi (punkt 4.1);
 Töökohapõhise õppe arendamine (punkt 5.2).
Juba neljandat õa-st järjest planeerime oma õa tegevusi ja haldame arengukava tegevuskava
õppeinfosüsteemis ÕIS, mis võimaldab ühiselt õa eesmärkide seadmist ja tegevuste haldamist.
Kui 2015/16 õa-l tegutses koolis 16 õppekavarühma ja kasutati kolme erinevat õppevormi,
milleks on koolipõhine õpe, mittestatsionaarne õpe ja töökohapõhine õpe, siis 2016/17 õa-l
toimus muudatus ning koolis tegutseb nüüd 19 õppekavarühma ja 6 õppevaldkonda.
Samuti planeeriti kevadel 2017 struktuurimuudatus, mis on kättesaadav kooli kodulehel
http://www.hariduskeskus.ee/index.php/struktuur
Peamine muudatus oli Tihemetsa õppekoha kadumine ja kolmest õppeosakonnast sai kaks
suurt õppeosakonda, milleks on Teenindusõppeosakond ja Tehnikaõppeosakond. Mõlemas
osakonnas õpib enam-vähem võrdne arv õppijaid. Muudatuse tingis kokkuhoiu poliitika ja
Tihemetsa õppekohas õppijate vähesus.
2017 aasta kuulutati välja oskuste aastaks. Nii algas 2017 aasta töötajatele oskuste aasta
üritusega, kus iga töötaja õpetas oma kolleegile mõnda uut oskust.

Arendusosakonna
tubli meeskond
väljasõidu üritusel
(vasakult: Varje
Tipp, Liisi
Kruusimägi, Johanna
Kommer, Janek
Leppnurm, Mare
Raid, Kaivo Paal).
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Kvaliteet
Johanna Kommer, kvaliteedijuht

Koolipere rahulolu kooliga on teave, mis on kooli arenguks väga oluline. Teabe hankimiseks
viiakse läbi rahulolu-uuringuid. Uuringust saadud info on sisendiks kooli arengukava
koostajatele ja õppekava arendajatele, juhtkonnale otsuste tegemisel ning õpetajatele
õppetöö korraldamisel. Oluline põhimõte on pidev parendamine, millele eelneb tulemuste
analüüs ja vigadest õppimine.
Õppeaastal 2016/2017 viidi läbi rahuloluküsitlused nii õpilaste, töötajate, vilistlaste kui ka
lapsevanemate seas. Küsitluses tuli vastajal anda oma hinnang 5-palli skaalas erinevatele kooli
ja õppetööd puudutavatele väidetele, mis on jagatud erinevatesse teemaplokkidesse.
Küsitluste tulemused on ka huvigruppidele kättesaadavad kooli kodulehel, rubriigis kvaliteet.
Õpilaste küsitlus viidi läbi aprillis-mais 2017 ja sellele vastas 315 õpilast. Seekord palusime
õpilastel märkida ka oma vanus, et uurida rahulolu vanusegrupiti. Keskmine vastajate osakaal
oli 32%, ehk küsitlusele vastas pea iga kolmas õppija. Vastajate osakaal oli suurem
põhikoolijärgsete erialadega õppekavarühmades – kõrgeim osakaal oli transporditeenuste
õppekavarühmas, sellele järgnesid hulgi- ja jaekaubanduse ning elektroonika ja energeetika
õppekavarühmad. Madalamad vastajate osakaalud olid enamasti õppekavarühmades, kus on
peamiselt keskkoolijärgsed või PRÕM (ehk töökohapõhise õppe) erialad.
Vanuseliselt jagunesid vastajad järgnevalt: suurem osa vastajatest olid vanusegrupis 16-20
(82% vastanutest), 21-30 aastaste osakaal oli 10% ja 8% vastanutest olid 31 ja vanemad.
Õpilased olid kooliga jätkuvalt väga rahul – keskmine rahulolu 4,18, mis on küll eelmiste
õppeaastatega võrreldes veidi langenud, aga siiski sarnasel tasemel (eelnevatel õppeaastatel
4,24 ning 4,21). Kõige rohkem olid kooliga rahul PRÕM (ehk töökohapõhise õppe) õpilased
(keskmine rahulolu 4,70).
KESKMINE RAHULOLU

Kogu kool
4,18

16-20
4,16

21-30
4,17

31+
4,51

PRÕM
4,70

Õppeaasta 2016/17 lapsevanemate küsitlust viidi läbi paralleelselt õpilaste küsitlusega aprillis
2017. Küsitlus oli suunatud põhikoolijärgsete õpilaste vanematele, aga loomulikult said
vastata kõik lapsevanemad. Kokku vastas küsitlusele 62 lapsevanemat, mis on suurim
vastajate arv viimaste aastate jooksul (võrdluseks: 2013/14 õa–30, 2014/15 õa–43 ja 2015/16
õa – 49 vastajat)
Ülekaalukalt vastasid küsitlusele lapsevanemad, kelle lapsed õpivad I või II kursusel.
Lapsevanemad olid kooliga jätkuvalt väga rahul – keskmine rahulolu 4,29 (eelmisel õppeaastal
4,45 ning üle-eelmisel 4,32). Eriti rahul olid lapsevanemad rühmajuhatajate tööga koolis ning
heade õppetöö tingimustega koolis.
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Vilistlaste küsitluse viidi läbi 2016. aasta detsembrikuus, saates küsimustiku 2015/16
õppeaastal lõpetanutele. Vastajaid oli kokku 85, mis teeb osavõtuprotsendiks ca 23%
(2015/16 õppeaastal lõpetas Pärnumaa Kutsehariduskeskuses 372 õppurit). Vilistlaste
rahulolu kooli ja erialaga oli väga kõrge, keskmine tulemus 4,47. Väga rahul ollakse oma
omandatud erialaga (4,64) ning õpinguteaegsete praktikatega (4,61).
Lisaks kogusime vilistlastelt koostöös rühmajuhatajatega andmeid nende edasise tegevuse
kohta 6 kuud peale lõpetamist, et välja selgitada, kas nad on leidnud erialase töö või millega
nad tegelevad peale lõpetamist.
Ülekoolilised tulemused on sarnased eelnevatele aastatele. Tööle asunute osakaal on 66%
kõikidest vilistlastest (ja 73% vastanutest). Edasiõppima läks 9% vilistlasest (10% vastanutest),
lisaks 3% kes lisaks töötamisele õpivad edasi. Sõjaväes/lapsega kodus oli 9% vilistlasest ning
töötuna märkisid end 7% vilistlastest (töötute puhul tasub märkida, et tegemist ei ole ainult
ametliku töötusega, vaid ka muudel põhjustel tööturul eemal viibivate lõpetajatega)
Tabel 1. Lõpetajate edasine tegevus

Kõik lõpetajad
46%
0%

10%

20%

17%
30%

40%

50%

3%
60%

Töötab õpitud või sarnasel erialal
Töötab ja õpib edasi
Sõjaväes/lapsega kodus

9%
70%

9%
80%

7%

10%
90%

100%

Töötab muul erialal
Läks edasi õppima
Töötu

Projektid
Liisi Kruusimägi, projektide koordinaator

PKHK on pikaajaline välissuhete ajalugu ning aastatega on pea igasse Euroopa riiki mitmeid
sõpru tekkinud. Alates 2015. aastal tunnustati Pärnumaa Kutsehariduskeskust SA
Archimedese poolt Erasmus+ kutsehariduse õpirände hartaga. Sihtasutus Archimedes
tunnustab hartaga kutsekooli võimekust viia ellu kõrge kvaliteediga rahvusvahelist õpirännet
ja toetab Erasmus+ programmi vahenditega kooli rahvusvahelistumist. Kutsehariduse harta
omanikuna võtab kool pikaajalise kohustuse panustada jätkuvalt rahvusvahelise õpirände
edendamisse ja rakendab strateegilist lähenemist rahvusvahelise õpirände lõimimisel kooli
tegevustesse. Kutsehariduse õpirände harta kehtib kogu Erasmus+ programmi aja (aastani
2020). Projektitegevustes näeb kool lisavõimalust arengukavas püstitatud eesmärkide
saavutamiseks ning õpetajate ja õpilaste motiveerimiseks. Aktiivse projektitegevuste
tulemusena on rahvusvaheliste projektide ja neis osalenud õpetajate ja õpilaste arv viimastel
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aastatel kasvanud. Kokku on osalenud Erasmus+ programmi kaudu toimunud õpirännetes
alates 2012. aastast üle 300 õpilase ja ligi 100 töötaja. Lisaks toimuvad alates 2013. aastast
noortevahetuse projektid nii Eestis kui kaugemal, osaletakse ka koostööprojektides. Noortele
on loodud läbi projektitegevuste mitmekülgsed võimalused kogeda koostööd multikultuurses
keskkonnas. Reeglina on välisprojektides osalemissoove rohkem kui kohti ning projekti
pääsemiseks tuleb läbida konkurss. PKHK võtab iga-aastaselt vastu ja korraldab ka
partnerkoolide õpilastele erialase praktika sooritamist Pärnus ja Pärnumaal.
Koolile on tähtis ka töötajaskonna erialane enesetäiendus, mille üheks osaks on osalemine
rahvusvahelistes, riigisisestes koostöö- ja arendusprojektides, koolitustel kui ka stažeerimine
välismaal. Rahvusvahelisest koolitustest ja mobiilsustest sai möödunud õppeaastal osa 47
PKHK töötajat. Suurima nii töötajate kui õpilaste mobiilsusprojektina viidi PKHK-s 2016-2017
õppeaastal ellu projekt „Erasmus+ Mobility Makes Us Professionals III“, mille raames toimus
27 töötaja ja õpetaja ning 65 õpilase õpiränded erinevatesse Euroopa riikidesse.
Nordplusi programmi rahastuse toel toimusid eelmisel õppeaastal kaks projekti Pärnumaa
Kutsehariduskeskuse täiskasvanute koolituse osakonna eestvedamisel: „Improvement of
quality system and new approaches in Adult Education“ ja “Challenges for adult education in
a changing society“. Projekti „Improvement of quality system and new approaches in Adult
Education“ oli tõsta täiskasvanuhariduse kvaliteeti ja leida uusi meetodeid täiendõppe
läbiviimiseks. Projekt andis võimaluse viiele PKHK täiskasvanute koolituse osakonna
koolitajale viibida töövarjuna Saksamaa, Hispaania ja Iirimaa partnerkoolides. See projekt
andis meie töötajatele lisateadmisi ja kogemusi täiskasvanuhariduse vallas. Jagati kogemusi ja
parimaid praktikaid teemadel nagu täiendõppe kvaliteet, tundide läbiviimine, väljalangevuse
vähendamine kutsehariduses ja täiskasvanuhariduses, kasutatavad meetodid ning materjalid.
“Challenges for adult education in a changing society“ projekti eesmärgiks oli õppida teiste
riikide kogemustest ja jagada teadmisi täiskasvanute kutsehariduse ning täiskasvanuhariduse
hetke olukorrast ja arengutest Põhjamaades. Antud projekt arendas täiskasvanute koolitajate
ja spetsialistide teadmisi ja kompetentse läbi töövarjuks olemise Islandi ja Taani
partnerkoolides ning jagades kogemusi kolleegidega. Projekt andis võimaluse neljal PKHK
täiendõppe spetsialistil ja koolitajal viibida töövarjuks Islandi Fjölbrautaskolinn i Breidholti ja
Technical College Reykjavik partnerkoolides. Lisaks said kaks töötajat võimaluse näha, kuidas
toimub täiendõppe pakkumine ja täiskasvanute erialane koolitamine Taanis CELF- Centre of
Education partnerkoolis.
Rahvusvaheliste projektide kvaliteedi tagamisel ning igakülgsel õnnestumisel on oluline roll
hästitoimivatel partnerlussuhetel. PKHK teeb oma partneritega tihedat koostööd, ühtekokku
on koolil ligi 60 välispartnerit üle Euroopa. Projekt „Developing enlarged vocational
competence by exploring local expertise in Vaasa and Baltic countries“ sai rahastuse 2016.
aasta kevadel. Projekti tegevused kestavad kuni 2017/2018 õppeaasta lõpuni. 2017 kevadel
külastasid neli PKHK juhtkonna töötajat uut Vamia kooli, mis sündis 01.01.2017 kolme kohaliku
kooli ühinemise tulemusena. Vamia külastuse raames oli võimalik juhtkonna töötajatel koos
Tallinna ja Riia koolide esindajatega tutvuda Vamia kooli juhtimise ning töökorraldusega.
Kevadel tutvustasid õppepäeva raames teenindusõppeosakonna õpetajad ja õpilased
õppeaasta jooksul läbi viidud eTwinningu veebipõhiseid koostööprojekte Euroopa koolidega
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nii väljaspoolt tulnud huvilistele kui kooli töötajatele. Kokku toimus viis eTwinningu projekti
kuue aktiivse õpetaja juhendamisel. PKHK on eTwinninguga tegeletud 12 aastat, algul
tagasihoidlikumalt, nüüd juba julgelt ja üha uusi kolleege ning õpilasi kaasates. eTwinning on
väga populaarne üldhariduskoolides, kutseõppeasutustes on õpilased ja õpetajad tvinnimise
võlusid alles avastamas. Oleme oma projektidega vabariigis esirinnas.
Õppeaastal jätkus ka „GirlsTech“ strateegilise koostööprojekti tegevuste ellu viimine, mille
raames jagasid tehnikaõppeosakonna töötajad erialaseid teadmisi ekspertidena naissoost
õpilaste kaasamise kohta tehnikaõppevaldkondades. Projekti eesmärgiks on
organisatsioonide vahelise koostöö tulemusena arendada ja rakendada ühisalgatusi ning
edendada vastastikust õpet ja kogemuste vahetamist. Prioriteetsed teemad projekti
kontekstis on sooline võrdõiguslikkus, võrdsed võimalused ja tööturu probleemid, sh
karjäärinõustamine ning noorte töötus. Heade praktikate vahetamise kaudu jagatakse
koostööpartneritele edukaid lähenemisi ja õpetamisviise, mõjutamaks naiste isiklikku arengut
ning võimalusi tööturul, eelkõige STEM- valdkonnas (science, technology, engineering, and
mathematics). Projekti mõju on positiivne ka osalevate riikide majandusele, aidates seda
tugevdada maksimaalse (nais-)tööjõu kaasatuse kaudu. Kokku toimub koostööprojekti raames
projektipartnerite vahel kaheksa kohtumist. Iga projektikohtumise lõpus viitavad osalejad
esitletud vahendite ja tavade kasulikkusele oma praktikas. Vastatakse küsimustele: Mis
töötab? Mis ei tööta? Kuidas töötab? Miks töötab? 3-4. aprill 2017 toimus kolmas
projektipartnerite kohtumine Eestis, Pärnus, mille käigus tutvustati olukorda Eesti
kutsehariduses ning ettekandeid tegid erinevate tehnikavaldkondadega seotud
organisatsioonide esindajad, mille fookuseks oli (nais-)tööjõu kaasamine IT ja
tehnikavaldkondadega seotud ettevõtetesse.
SA Innove kaudu ESFist toetatavates tegevustes on PKHK aktiivselt rahastust taotlenud läbi
erinevate projektide. Selle tulemusena on programmist „Praktikasüsteemi arendamine kutseja kõrghariduses, sh õpetajakoolituse koolipraktika; kutsehariduse maine tõstmine ja
õpipoisiõppe laiendamine ning keeleõppetegevused edukamaks toimetulekuks tööturul ehk
lühidalt PRÕM“ toimunud 2016/2017 õppeaastal kolme projekti tegevuste ellu viimine.
Alates 2015 aastast kuni 2018 aastani viiakse ellu PRÕM alategevust 8.6 „Täiendavate
töökohapõhise õppe õppekohtade loomine“ - töökohapõhine õpe ehk õpipoisiõpe on
kutseõppe tasemeõppe vorm, kus ettevõttes või asutuses toimuva õppe osakaal on
tavapärasest oluliselt suurem, moodustades vähemalt 2/3 õppe mahust. Tegemist on
kutseõppe vormiga, mis toimub kooli, õpilase ja ettevõtte koostöös. Õpilane läbib 1/3 õppest
koolis ja 2/3 õppest ettevõttes. Õppe käigus õpitakse selgeks konkreetne amet, töötades oma
ala meistrite juhendamisel ettevõttes.
PRÕM tegevus 8.7 raames „Kutsehariduse maine tõstmine“ toimuvad ajavahemikul jaanuar
2017 kuni juuni 2018 kutsehariduse edendamise innovatsioonikohvikud, avatud uste päev
„Keskkonna- ja tervisesõbralik kutsekool“ ja konverents teemal „Quo vadis, kutseharidus?“.
Kutsehariduse edendamise innovatsioonikohvik (KEIK) raames toimuvad koostöös tööandjate
esindajatega valdkonnapõhiseid innovatsioonikohvikuid. Innovatsioonikohvikute fookuses on
tööturul nõutud erialad, mis on seni veel vähepopulaarsed. Innovatsioonikohvikus osalejad
arendavad koostöös kooliga ideid kutseõppe erialade populariseerimiseks ja väärtustamiseks,
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paindlikuma õppetöö korraldamiseks ning maine tõstmiseks. Avatud uste päeval „Keskkonnaja tervisesõbralik kutsekool“ toimuvad õppekavarühmade töötoad ja PKHK siseterviseraja
tutvustamine. Kutseõppest huvitatud noortel on võimalus osaleda õpitubades, kus on
võimalik saada ülevaade erinevate erialade tegevustest ja vajalikest oskustest.
Üldhariduskoolide õpilastel on sel päeval võimalus osaleda ka õpilasvarjuna.
Õpilasvarjutamine ja õpitubades osalemine võimaldab potentsiaalsel õpilaskandidaadil näha
millised näevad välja erialased tunnid ning kas valitud eriala võiks tulevikus sobida ametiks.
Konverentsil „Quo vadis, kutseharidus?“ vaadeldakse koos projekti- ja koostööpartneritega
korraldatud ürituste raames saavutatud eesmärke ja tulemusi. Kutsehariduse arengutele
suunatud konverentsil osalevad PKHK õpilased, töötajad, vilistlased, koostöö- ja
praktikapartnerid, teiste Eesti kutseõppeasutuste ja üldhariduskoolide esindajad, käesoleva
projekti koostööpartnerid jpt.
PRÕM tegevuse 8.8 „Täiendav keeleõpe kutse- ja kõrghariduses“ raames toimus 2016/2017
õppeaastal projekt täiendav eesti keele õpe vene õppekeelega õpilastele. Sihtrühmaks olid
2016/2017 kooli õppima asunud I kursuse õpilased, kelle kodune keel on vene keel. Täiendava
eesti keele õpetusega taotleti, et õpilane mõistaks loetud tekste ning väljendaks ennast
õppekeeles selgelt ja arusaadavalt nii suuliselt kui kirjalikult. Täiendavas keeleõppe tegevuses
pöörati lisaks igapäevasele suhtluskeelele suurt tähelepanu ka erialakeele arendamisele.
Projekti käigus toimusid erinevad ekskursioonid ja rabamatk, külastati mitmeid kultuuriüritusi
viidi läbi mitmeid töötubasid ning keeleõppetunde. Samuti viidi läbi kooli karjäärinõustaja
poolt karjäärinõustamine igale õpilasele personaalselt. Keeleõppeprojektiga läbiti teemasid,
mis olid suunatud positiivse käitumise, suhtumise ja väärtushinnangute arendamisele õpilases
(sotsiaalsus). Samuti käsitleti täiendava eesti keele õppe kursusel igapäeva eluoluga seotud
teemasid, mida on raske käsitleda kindlate õppeainete kaudu. Keeleõppeprogrammi
põhitähelepanu oli oskuste, teadmiste ja mõistmise arendamisel fokuseeritud õpilaste
üldoskuste arendamisele nagu õppimisvalmidus ja probleemide lahendamisoskus.
SA Innove kaudu sai 2017. aasta kevadel positiivse rahastusotsuse meetmest „Õppe
seostamine tööturu vajadustega“ tegevuse „Tööturu vajadustele vastava kutse- ja
kõrghariduse arendamine“ projekti taotlus „PKHK praktikasüsteemide arendamine“. Projekti
eesmärk on tõhustada tööandjate ja õppeasutuste koostööd praktikasüsteemi arendamisel
ning toetatavateks tegevusteks on tööandjate poolsete praktikajuhendajate koolitamine ja
õppejõudude ja õpetajate stažeerimine tööandjate juures. Projekti raames toimub
ettevõttepoolsete praktikajuhendajate 3-päevased koolitused 15 koolitusgrupis.
Ettevõttepoolsete praktikajuhendajate koolitamine toimub uuendatud ja kinnitatud 26
tunnise juhtimise õppevaldkonna õppekava (1 EKAP) "Ettevõttepoolsete praktikajuhendajate
koolitus" alusel. Projektiperioodi lõpuks on väljatöötatud e-kursus Moodle keskkonnas, mis
annab võimaluse praktikajuhendajatel läbida koolitus tulevikus ka e-õppena.
Toimub nelja töötaja stažeerimine nii Eestis kui välismaal, eesmärgiks on praktiline
enesetäiendamine ning valdkonna arengutega kursisolek, et tagada eriala õpetamise
kaasaegsus ning kutseõpetaja põhitöö täitmiseks vajalike teadmiste omandamine ja töö
parendamine.
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ÕPPE- JA TUGITEENISTUS
Helke Heinmets, õppe- ja tugiteenistuse juhataja

2016/17 õppeaastal viidi läbi õppe- ja tugiteenistuse õppe- ja karjäärinõustaja Kersti Oksaare
poolt tehnika- ja teenindusõppeosakonna ning täiskasvanute koolituse osakonna õpilastele
karjääriinfotunnid, grupinõustamised ja Hollandi kutse-eelistuse test (õpperühmades: PK-16,
T-16, IT-14, K-16A, K-16B, S-16, KV-16, E-15, EP-15, KL-14, LT-16, MT-16), eesmärgiga tõsta
noorte teadlikkust karjääri- ja õpivalikute tegemisel. Salliva Kooli programmi raames viis Kersti
Oksaar läbi kiusamisvastase interaktiivse tunni, mille raames näidati kiusamisega seotud
videot ning mida analüüsiti õpilastega. Seejärel korraldati kiusamise teemaline rühmatöö,
mille põhjal valmis plakat.
Toimus mitmeid meie tööd tutvustavaid ekskursioone ja kohtumisi, samuti koostöökohtumisi:
 Septembris ja jaanuaris toimus kohtumine Rajaleidja keskuse spetsialistidega, eesmärgiks
oli ühiste koostööplaanide kavandamine ja rakendamine - ühised üritused,
koostöövõimalused, HEV õpilased kutseõppes, karjääriõpetajatele karjääriaine läbiviimise
õpetamise võimalus, Rajaleidja karjäärinõustajate kaasamine dokumentide
vastuvõtukomisjoni.
 Oktoobris toimus Töötukassa Pärnumaa osakonnaga koostöövõimaluste arutelu ning
ekskursioon PKHK õppehoonetes.
 Soome Vaasa kutsekooli õpetajaga kohtusime märtsis ning tutvustasime meie kooli
õppekorraldust ja tugisüsteeme.
 Raplamaa üldhariduskoolide karjäärikoordinaatorid külastasid meid novembris - toimus
Pärnumaa Kutsehariduskeskuse karjäärialase tegevuse tutvustamine, ekskursioon PKHK
õppehoonetes (Anneli Rabbi ja Kersti Oksaar).
 MTÜ Noore Vanema Perekeskuse vanematele toimusid infotunnid (õppekavad ja
vastuvõtutingimused) ja ekskursioon PKHK õppehoonetes.
 Mais külastasid meid Saksamaa ülikooli Mannheimi Tööuuringute Rakenduskõrgkooli
üliõpilased (tööturu haldamise eriala), toimus ekskursioon PKHK õppehoonetes ning
Pärnumaa Kutsehariduskeskuse õppimisvõimaluste ja õppekorralduse tutvustamine
inglise keeles.
 Sellel õppeaastal külastasid aktiivselt meie kooli Pärnumaa põhikoolide õpilased. Näiteks
käisid septembris, oktoobris 2016 ja jaanuaris 2017 meil ekskursioonil ja erialadega
tutvumas Pärnu Mai kooli 9C, 9B ja 8A klasside õpilased. Märtsis külastasid meid Pärnu
Vanalinna Põhikooli ja Pärnu Täiskasvanute Gümnaasiumi õpilased jpt.
 Marleen Raadiku, Tallinna 32. Keskkooli 9. klass tutvus meie kooliga märtsis, toimus
infotund (õppekavad ja vastuvõtutingimused), ekskursioon PKHK õppehoonetes,
majutusteeninduse õppekava tutvustamine.
 Detsembris käisime Euroopa kutseoskuste nädala raames Jõõpre Koolis, kus viisime läbi
PKHK infotunni (õppekavad ja vastuvõtutingimused). Läbiviijad: Helke Heinmets, Elje
Teesalu, Margus Kasekamp, õpilane Maik Tamm, õpilane Sander Liigend.

26

AASTARAAMAT 2016/2017

2016/17 õppeaastal toimunud karjääriteemalised loengud ja infopäevad:
 "Tagasi Kooli" karjäärikuu raames (veebruar 2017) esines meie koolis külalisõpetaja Pärnu
maakonna vaneminspektor Nele Rent Muinsuskaitseametist ning rääkis kultuuripärandist
ning muinsuskaitsest. Samuti külastas meid Pärnu linnapea ja ohvitser Romek
Kosenkranius, teemadeks: linnapea igapäevatöö, päevapoliitika, kodanikuaktiivsus,
politoloogia. Märtsis esines Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskuse
infoturbe projektijuht Elin Iloste ning õppeaine nimetus oli „Linux/BSDoperatsioonisüsteemide haldus“. Teemaks: startup-ettevõtlus IT-sektoris.
 5.-9. detsembril 2016 toimus õpilasvarjunädal Pärnumaa üldhariduskoolidele PKHK-s.
Õpilasvarjunädala organiseerisime Euroopa kutseoskuste nädala raames 8.12.2016 ning
õpilasvarjusid oli kokku erialade kaupa: ehitusviimistlus (1), IT-süsteemide
nooremspetsialist (4), sisetööde elektrik (2), laotöötaja (2), müüja-klienditeenindaja (1).
 Õpetajate metoodikapäeval oktoobris organiseerisime töötoa "Õppe- ja
karjäärinõustamise arendamine - õpilaste toetamine Rajaleidja spetsialisti pilgu läbi“.
Ettekannetega osalesid Rajaleidja karjäärinõustaja, eripedagoog, psühholoog ja
sotsiaalpedagoog. Eriti sai positiivset tagasisidet esmaabiõpetaja Irina Golub, kes rääkis,
millised on õpilastel sagedamini esinevad kroonilised haigused - epilepsia, diabeet, astma
ning esmaabi haigusjuhtude korral.
 Novembris toimus infopäev "Teekond tööturule", mille korraldamine koostöös Eesti
Töötukassa Pärnumaa osakonna ning Pärnumaa Rajaleidja keskusega: Karjäärikiirabi
(individuaalne nõustamine) ja töövestluse simulatsioon Pärnumaa Rajaleidja keskuse
poolt. Infopäeva eesmärk oli toetada noorte sujuvamat liikumist koolist tööle. Infopäev oli
infopäev suunatud eelkõige viimaste kursuste õpilastele.
 Detsembris toimus IKT-teemaline info-foorum „Millised uued võimalused ootavad noori
tööturul, k.a Pärnus?“.
 Aprillis toimus "Infopäev Pärnumaa Kutsehariduskeskuse peatsetele lõpetajatele ", et neil
oleks kergem oma edasisi haridus- ja/või tööalaseid valikuid teha ning töömaailmas
paremini hakkama saada.
Osalemine messidel
 Karjäärimess „Oma rada 2017“ - kutseõppe eri - PKHK messitiimi ning Metsanduse ja
Koostelukksepa erialade töötubade organiseerimine karjäärimessile Haapsalu
Kutsehariduskeskuses. Materjalide komplekteerimine messi jaoks, bussi transpordi
organiseerimine, kokkulepete tegemine töötubade läbiviijate ja messitiimiga ning PKHK
õpilastega, Haapsalu Kutsehariduskeskusega suhtlemine (töötubade läbiviimiseks vajalike
vahendite korraldamine jne) ja koostöö HKHK HEV õppimisvõimaluste voldiku koostamine
PKHK kohta.
 Infomess "Suunaja" - messitiimi ning Metsanduse töötoa organiseerimine infomessile
"Suunaja". Materjalide komplekteerimine messi jaoks, bussi transpordi organiseerimine.
PKHK esindamine messiboksis, huviliste küsimustele vastamine, infomaterjalide ja PKHK
meenete jagamine.
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Infomess Noor Meister 2017 - PKH messitiimi organiseerimine infomessile raames.
Kooli tunnustusüritusel - Pärnumaa Kutsehariduskeskuse „Hea kooli parimad tegijad“
konkursil pälvis kategoorias „Aasta eriala/kooli populariseerija“ tunnustuse õppe- ja
karjäärinõustaja Kersti Oksaar (pildil). Kategoorias “Aasta tervisesõber” pälvis tunnustuse
huvijuht Kai-Tõe Ellermaa ja Õpilasesindus siseterviserada “375 meetrit tervist” valmimise
organiseerimise eest.

2017. aasta riigieksamitel osalemine
Riigieksameid sooritas matemaatikas (kitsas) 10 õpilast (keskmine tulemus 16%) ja
matemaatikas (lai) 5 õpilast (keskmine tulemus 5%), eesti keeles 29 õpilast (keskmine tulemus
40%), inglise keeles 18 õpilast (keskmine tulemus 66%).
Õpilaste vastuvõtt
Korraldasime kooli õpilaskandidaatide dokumentide vastuvõtu ja kooli vastuvõtu 2017/18
õppeaastaks.
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Seisuga 29.08.2017 ootas enda arvamist kooli esmakursuslaste nimekirja kokku 480 uut
õpilaskandidaati, nendest 300 põhihariduse baasil ehk kutsekeskharidusõppe õppekavadele
ja 180 põhihariduse nõudeta (kutseõppe) ning (kutseõpe) keskhariduse baasil õppekavadele.
KUTSEKESKHARIDUSÕPE (põhikonkurss 19.06.-19.07.2017)

ÕPPEKAVA

KOHAD

IT-süsteemide nooremspetsialist
Ehitusviimistlus
Sõiduautotehnik
Toitlustusteenindus
turismiettevõtte teenindaja
Kokk
kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehitus
pagari- ja kondiitritoodete tehnoloogia
sisetööde elektrik
Tisler
Laotöötaja
Keevitaja
puitkonstruktsioonide ehitus
elektroonikaseadmete tehnik
müüja-klienditeenindaja
Koostelukksepp
KOKKU

30
25
45
20
40
50
15
17
15
20
15
20
15
15
20
20
382

VASTUVÕT
T
AVALDUSED KONKURSS
(29.08.201
7)
63
2,1
30
30
1,2
25
51
1,13
45
18
0,9
20
33
0,83
30
36
0,72
46
10
0,67
15
11
0,65
11
9
0,6
12
12
0,6
14
8
0,53
15
10
0,5
13
6
0,4
9
4
0,27
15
5
0,25
0
0
0
0
306
0,8
300

PÕHIHARIDUSE NÕUDETA KUTSEÕPE JA KUTSEÕPE KESKHARIDUSE BAASIL (põhikonkurss
19.06.-11.08.2017)
AVALDUSE KONKURS VASTUVÕTT
ÕPPEKAVA
KOHAD
D
S
(29.08.2017)
kosmeetik
16
33
2,06
16
IT-süsteemide nooremspetsialist
15
28
1,87
15
Juuksur
16
28
1,75
16
raamatupidaja
30
35
1,17
29
hooldustöötaja
25
22
0,88
23
müügikorraldaja
15
13
0,87
15
kergete rõivaste rätsep
13
10
0,77
10
Abikokk
12
9
0,75
9
väikeettevõtja
20
15
0,75
19
palkmajaehitaja (õppetöö algus
15
10
0,67
10
09.10.2017)
Sekretär
15
10
0,67
12
CNC töötlemiskeskuse operaator
15
6
0,4
6
KOKKU
207
219
1,06
180
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Ülevaade õppe- ja kasvatustööst
Õpilaste arv
Õppetööd alustas 01.09.2016 - 1243 õpilast, kooli lõpetas 408 õpilast.
Õpilasi kokku
Kokku
1243

Neist õppetööl

põhihariduse põhihariduse keskhariduse
nõudeta
baasil
baasil
50

908

285

Kokku
1212

Neist akadeemilisel puhkusel

põhihariduse põhihariduse keskhariduse
nõudeta
baasil
baasil
50

898

264

Kokku
31

põhihariduse keskhariduse
baasil
baasil
10

21

Andmed: ÕIS 31.08.2017
Õpingud katkestanute osakaal
Pärnumaa Kutsehariduskeskuse arengukava 2016-2020 kohaselt on õpilaste väljalangevuse
siht < 20%. 2016/17 õppeaastal oli õpingud katkestanute osakaal 19,3%.

Andmed: ÕIS 31.08.2017
2016/17 õppeaastal oli õpilaste koolist väljaarvamise peamiseks põhjuseks õppevõlgnevused
ning seetõttu arvati koolist välja 98 õpilast. 74 õpilast arvati välja omal soovil ja 26 nominaalse
õppeaja möödumise tõttu.

Andmed: ÕIS 31.08.2017
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Individuaalse õppegraafiku alusel õppis möödunud õppeaastal kokku 26 õpilast ning
individuaalsel õppekaval 3 õpilast.
2016/17 õppeaastal esitati kokku 178 VÕTA avaldust, millest kanti üle õpitulemusteks –
90,02%.
Õppe- ja kasvatustöökomisjone toimus 32 ning komisjoni koosolekutel tegeleti regulaarselt
õpiraskustesse sattunud õpilastega. Õppetööga toimetulekut jälgitakse reeglina iga
õppeperioodi järel (periood - 5 nädalat).

Õppe- ja kasvatustöökomisjonis
menetletud juhtumite arv õppeaatate
lõikes
2000

905

908

1182

889

731

2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

2016/17

0
meneteltud juhtumite arv

Andmed: ÕIS 31.08.2017

Õppeedukus
2016/17 õppeaasta lõppedes õppis õppevõlgadeta 61% õpilastest.

Andmed: ÕIS 31.08.2017

31

AASTARAAMAT 2016/2017

Õppetööst osavõtt
Põhjuseta puudumisi keskmiselt õpilase kohta oli 2016/17 õppeaastal 62 tundi, mis on
väiksem eelnevate aastatega võrreldes.

Raamatukogu
Kaie Laur, raamatukoguhoidja
Marika Köster, vanemraamatukoguhoidja
Õpilastele ja kooli töötajatele meeldib raamatukogu külastada, sest siin on mitmeid võimalusi
tegeleda õppetööga, sõpradega kokku saada ja vaba aega veeta. Õpetajad viivad siin tihti
tunde läbi (20 arvutikohta), sest kohapeal on võimalik kasutada erinevaid teavikuid, et muuta
tunnid huvitavamaks. Samuti oleme abiks õppematerjalide printimisel ja paljundamisel
koopiakeskuses, vajadusel teeme lamineerimis- ja köitmistöid.
Septembris-oktoobris toimusid iga-aastased kasutajakoolitustunnid esmakursuslastele, mille
käigus tutvustati õpilastele raamatukogu kasutamise võimalusi ja kodukorda. Aastaringselt
toimuvad ka kontoritehnikat tutvustavad tunnid erinevatele õpperühmadele (sekretärid,
klienditeenindajad ja müügikorraldajad).
Raamatukogu numbrites
Külastused
Laenutused
Lugejad
Teavikute juurdetulek
Õppetunnid raamatukogus

2016/2017
21627
16411
1396
402
357
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Seoses Voltveti Koolituskeskuse sulgemisega 2016. aasta sügisel tuli meil töödelda ja
riiulitesse paigutada sealt lisandunud ligemale 8000 teavikut. See oli väga suur töö, sest kogu
fond tuli lausa mitu korda ümber tõsta ja seda tavapärase töö kõrvalt.
Iga-aastasel jõululaadal oli raamatukogu väljas töötoaga, kus sai ise meisterdada erinevaid
kinkekarpe ja kaarte Kaie Lauri juhendamisel.
Toimusid näitused raamatukogu lugemissaalis, B-korpuse kolmandal ja neljandal korrusel ning
A-korpuse esimesel korrusel.
Näitused:
 „Maailm läbi kaamera“ – fotode autor Janne Ojala
 „Pildid kolleegidest“ – fotode autor Ingrid Kruusla
 „Lemmikfotod“ – fotode autor Kaisu Karu
 „Õpetajate tantsurühm – 10“ – fotod tantsurühmast läbi aegade
 „Naiskodukaitse – 90“ – fotod ajaloost
 Kalli Kalde graafikanäitus
 „Piparkoogist tassid ja vitraažid“ – meie kooli pagar-kondiitri eriala õpilaste tööd
 „Uued raamatud“ – valik uudiskirjandusest
 „Eesti keele õpikud ja käsiraamatud“ – emakeelepäevale pühendatud näitus
Näituste sari „Minu Hobi“:
 „Tikandid ja heegeldised“ – Ruth Ilves




„Keraamika“ – Raili Lilleleht
„Keraamika“ – Maarja Jalasto



„Käsitööehted“ – Monika Limberg ja Gerli Lehemets



„Paberi võlumaailm“ – Leelo Saare (Paks)

33

AASTARAAMAT 2016/2017

Huvitegevus
Kai-Tõe Ellermaa, huvijuht


Traditsiooniline
I
kursuste
spordipäev, mis avab õppeaasta ürituste
programmi (22. september).



Õpilasaktiivi kogunemine: ÕE tegevuse
tutvustamine ja omavahel tutvumine läbi
mängude (27. september).


Õpetajate päeva tähistamine. ÕE
teeb kiidukõned õpetajate kohta, kuulutab
pidulikul
kontsert-aktusel
välja
lemmikõpetajad 2016 (5. oktoober).



ÕE XIII üldkoosolek. Valitakse uus ÕE
juhatus: president – Arvo Ehrstein,
sekretär – Silve Tarre, avalike suhete
toimkonna
juhataja
–
Aiki
Niinemets, kultuuri toimkonna
juhataja – Vjatšeslav Deklavs,
sporditoimkonna juhtaja –Reigo
Tamm,
õigus-sotsiaaltoimkonna
juhataja – Andra-Karolin Schumann,
teabetoimkonna juhataja – Andreas
Edmunds Ereline, tehnikatoimkonna
juhataja – Tom Lillemaa (3.
november).
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Oktoobrist maini ilmub igal kuul üks intervjuu õpilase-kuulsusega, intervjueerib ÕE.
 Loeng-kontsert „Klaverit avastamas“
Esineb klaveriduo Arko Narits ja Argo
Jentson (14. november).



PKHK ÕE külaskäik Rakvere Ametikooli. Üle
mitme aasta taas kahepäevane väljasõit
kogemuste vahetamiseks ja kooli ning nende
ÕE tegevusega tutvumiseks (24.-25.
november).

 ÕE jõulu-heategevusüritus Pärnu
haigla lasteoskonnas 6. dets. ÕE tegi
lastele näidendi, lauldi koos
jõululaule ja mängiti mänge.
Meeleolukas oli ühine piparkookide
kaunistamine, mis jäid kingituseks
haiglas
viibivatele
lastele
ja
töötajatele.



PKHK talendivõistlus ja direktori
vastuvõtt. PKHK talendiks 2016
valitakse laulja Getter-Heleen Aron ja
publiku lemmikuks trummar Tanel
Tilk. Üle aegade suurim osavõtt
talendivõistlusest tõi lavale 11 oma
kooli talenti (15. detsember).
Pildil: Õpilasesinduse näitetrupp.

35

AASTARAAMAT 2016/2017



ÕE jõulupidu kohvikus Kroon jõululaua, -kinkide,
jõuluvana ja mängudega (13. detsember).
 PKHK jõululaat. Traditsiooniline PKHK jõuluüritus, kus
töötajad ja õpilased müüvad omavalmistatud tooteid
(20. detsember).
 ÕE koolitus toimub traditsiooniliselt igal aastal

jaanuarikuus. Seekord. koolitab noori
Viive Einfeldt teemal „Piisakesi
positiivsest psühholoogiast“ (17.
jaanuar).
 PKHK avatud uste päev, kus ÕE
reklaamib külalistele kooli ja erialasid.
Samal ajal toimuvad ka koolisisesed
kutsevõistlused (26. jaanuar).





Vabariigi
aastapäevale
pühendatud
kohtumine
Riigikogu
esimehe
Eiki
Nestoriga (22. veebruar).
Õpilasesindusel on külas
Rakvere Ametikooli ÕE.
Vahetatakse kogemusi,
näidatakse meie kooli, süüakse restoranis maitsev lõuna ning päev lõpetatakse Pärnu
Laserpargis (30-31. märts).

 ÕE esindab ja reklaamib kooli
infomessidel: Suunaja ja Töömess
Pärnus (23. märts), Oma Rada
Haapsalus (3. märts) ning Noor
Meister Tallinnas (4.-5. mai).
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Loeng-kontsert „Kohtumine Gerli
Padariga“ toob saali rekordarvu kuulajaid
(7. märts).



Idee algataja ÕE avas PKHK-s siseterviseraja,
idee algataja on õpilasesindus. Rada valmis
PRÕM tegevus 8.7 projekti „Kutsehariduse
maine tõstmine“ raames.
 Siseterviseraja avas külalisena tippsõudja Jüri Jaanson. Kõigil külalistel oli võimalus rada
ka ka läbi teha. Terviserada kannab konkursi korras saanud nime „375 m tervist“ (12.
aprill).
 Alates 2017 aasta veebruarist on koolis joogitaara kogumise kastid. Idee algataja ja
elluviija on ÕE, kelle ülesandeks ka taarakastide tühjendamine.
 Üle kolme aasta osales PKHK võistkond uuesti vabariiklikel kutsekoolide suvepäevadel.
Meie võistkond koosseisus: Maarja Virula, Anna-Liisa Maadre, Arvo Ehrstein, Kristjan
Šatski, Kristo Sepp, Karmo Kiviste, Neeme Nurm, Janeli Kirikal, Margus Kasekamp ja KaiTõe Ellermaa toob suvepäevadelt
auhinnalise III koha. Parimateks
saavutusteks meie võistkonnal olid
nipsuturniiri I koht, jalgpalli II koht
ja võrkpalli III koht. Suvepäevadel
osales 18 kutsekooli üle Eesti (25.27. mai Olustvere).

PKHK kevadine tänupäev
toimub Strand hotelli Lahe saalis.
Direktori kutsetega osalevad
laudadega üritusel II poolaasta
parimad õpilased ja töötajad. Kontsertnumbrid meie kooli oma tegijatelt vahelduvad
direktori tänublokkidega. Kavajuhid Maarja Virula ja Neeme Nurm (1. juuni).
 PKHK Hea kooli parimad tegijad 2017 konkursil valib žürii kategoorias „Aasta tervisesõber“
võitjaks ÕE siseterviseraja rajamise eest PKHK-sse.
 Esmakordselt toimub Port Artur 2-s PKHK infopäev. Kooli reklaamivad meie 12 väljavalitud
eriala esindajad, kes viivad läbi töötubasid ning ÕE reklaamib kooli erialasid. Toimub ka
tordioksjon ja FB-s loosimäng (10. juuni).
 Huviringid koolis: sulg-, võrk-, korv- ja jalgpall, kergejõustik, noorte tantsupeo 2017
võimlemisrühm. Rahvatantsuansambel Kajakas neidude rühm, noorte segarühm ja
esindusrühm. Patriootiline klubi, programmeerimis- ja elektroonikaring.
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Sport
Reet Parind, kehalise kasvatuse õpetaja

PKHK sportlastele oli õppeaasta saavutuste rohke.
Igat värvi medaleid tõid sulgpallurid. EKKSL meistriks tuli Elliki Juhkam (K-16B), Kadri Karpa (T14) hõbemedali. Töötajate arvestuses Elve Lääts hõbeda ja Janne Ojala pronksi. Naiste
paarismängus võitsid traditsiooniliselt kuldmedali Riina Müürsepp ja Elve Lääts ning hõbeda
Karin Torin ja Reet Parind ning meespaarismängus Arnold Scmidt koos Haapsalu KHK võistleja
Renee Reinolaga ja segapaarismängus kuldmedali Riina Müürsepp koos Haapsalu mängija
Mehis Ehanurmega. Parima koolijuhi eriauhinna teenis sulgpallis Riina Müürsepp.
Meie korvpallurid saavutasid EKKSL KV ja MV pronksmedalid. Võistkonnas mängisid: Max
Pärna (KL-14), Raido Peit (EP-15), Rait Tammert (PM-16), Sander Liigend (V-14), Rivo Kristal
(AT-16), Martin Uibopuu (IT-14), Neeme Nurm (EP-16), Raidar Nurm (IT-16) XXV
Baltimängudel Jelgavas 27. – 29.04.17 valiti parimaks mängijaks Max Pärna.
PKHK talendivõistlusel ja tänupäeval tegid õnnestunud etteaste kooli võimlemisrühm
„Hingehelin“, kes osalesid suvisel koolinoorte tantsupeol „Mina jään“
EKKSL MV hõbemedalile mängisid saalijalgpallurid: Maarja Virula (T-16), Laura Usta (V-16),
Gerli German (LOK-14), Gerli Männiste(LT-16), Sirli Mode (M-16), Jennifer Smirnov (K-14A),
Mariy Meidla (K-15A)
XXIX Üliõpilaste Universiaadil Taipeis 19.–30. august võistles Eesti koondises Allar Vellner (ÄK15).

Tulemused
Mihkel Lembit, kehalise kasvatuse õpetaja

Võrkpall
Poisid
Karl Lembit Usta
Rait Tammet
Keiro Kukk
Kristo Sepp
Kristjan Šatski
Tanel Tilk
Verner Stolts
Egert Kiviselg

AT-15
PM-16
AT-15
AT-16
ÄK-16
AT-15
KL-14
T-14

Pärnu koolide 2017. a. MV 1. koht litsentsiga võistkondade hulgas
Pärnu koolide 2017. a. MV 2. koht litsentsita võistkondade hulgas
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EKKSL 2016. a. MV 3. koht
Tüdrukud
Laura Usta
Andra Holland
Kätriin Tamm
Kairi Uibu
Tairi Tomson
Kendra Tomson
Karolina Poželaite
Johanna Ling
Birgit Mändla

V-16
K-15A
K-14B
EP-15
ILT-17
V-15
PK-15
MT-14
PK-14

Pärnu koolide 2017.a. MV 2 .koht litsentsiga võistkondade hulgas
Pärnu koolide 2017.a. MV 3. koht litsentsita võistkondade hulgas
EKKSL 2016. a. MV 3. koht
Kergejõustik
Brätten Järvik
Mari Lutšihhin
Mariliis Mägi

EP-16
LOK-14
MT- 15

Eesti U- 18 meister vasaraheites
Eesti U- 20 2. koht vasaraheites
Eesti U- 20 4. koht vasaraheites

62.55
43.51

Esmakursuslaste spordipäev. Esiplaanil kehalise kasvatuse õpetajad Reet Parind ja Mihkel
Lembit.
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TEENINDUSÕPPEOSAKOND
Hevelin Kärp, rühmajuhataja teenindusõppeosakonna juhataja ülesannetes

2016/17 õppeaasta on olnud huvitav, töine ja täis toredaid projekte.
Osakond võttis endale eesmärgiks osaleda
eTwinningu projektides ja seda tehti suure lusti ja
innuga, tahan siin tänada meie tublisid twinnijaid:
Endla Kuura, Kristel Sepp, Külli Šorin, Taisi Talviste,
Ruth Leping ja Maie Jesjutina.
Loomulikult peab tänama ka õpilasi, kes liitusid
„hullude õpetajatega“. Tublid olid pagarid,
müüjad,
kokad,
majutusteenindajad
ja
hotelliteenindajad. Kevadel kutsusime külalisi ka
teistest koolidest ja tegime kokkuvõtted meie eTwinningu seminaril. Ootan ka järgmisel aastal
põnevaid projekte.
Majutusteeninduse erialast saab turismiettevõtteteenindaja, eks aeg näitab kas otsus on õige
või vale. Terve pikk kevad on väljatöötatud uut õppekava, mis rakendub sügisel 2017.
Seoses uue õppekava tegevustega on tõhustatud koostööd Eesti Hotellide ja –Restoranide
liiduga, mille ümarlaudadel oleme usinasti osalenud. Jutu teemadeks on olnud koolide ja
hotellide koostöö aga ka kuidas saada lõpetanuid tööturule.
Sügisel saime endale uue laotööeriala kutseõpetaja Elina Tarkuse, kes on meie kooli vilistlane,
tunnid olid huvitavad ja õpilased motiveeritud. Noor õpetaja tõi uusi teadmisi ja
õppemeetodeid.
Kutseõpetaja Janne Ojala koolist eemaloleku ajal asendab teda noor ja tegus Hanna Kuldsaar
(meie kooli vilistlane), kes on müüjate kutseõpetaja.
Tegime koostööd Rajaleidaga, kus tulid sellel õppeaastal kõik meie karjääriõpetuse
tunniandjad.
K-13 A korraldas suurpärase õhtuse restorani
„Eesti toidu õhtu“, kus avati üheks õhtuks
restoran 60 inimesele. Peakokaks oli Erik
Tammeleht. Loodan, et sellest üritusest kujuneb
traditsioon.
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Muidugi on meie trump alati olnud kutsevõistlused,
seda ka sellel aastal:
Erik Tammeleht (pildil) osales Eesti esindajana
EuroSkillsi
kutsemeistrivõistlustel
Rootsis,
Göteborgis ning saavutas väga tubli 5. koha.
Koolipoolseteks juhendajateks olid Peep Peetersoo
ja
Hiie
Põldma.
Ees
on
ootamas
maailmameistrivõistlused.

Eesti parim Noorkokk Kristiina Sireli (pildil) käis Taisi Talviste ja
Sergei Tšekmarjovi juhendamisel Eesti Vabariigi Presidendi pidulikul
vastuvõtul suupisteid valmistamas.
Kutsevõistlustel Noor Meister 2017 meie osakonna medalid:
 Kondiitri eriala: III koht – Brigita Juske. Juhendajad: Terje Steinberg, Terje Jürgens,
Helina Kruusmaa
 Pagari eriala: III koht – Casper Gregory Tanner Leies. Juhendajad: Terje Steinberg, Terje
Jürgens, Helina Kruusmaa
 Müügikorraldaja eriala, gümnaasiumi baasil: I koht – Jaana Barinova, III koht – Ellis
Peets. Juhendajad: Kaie Pärn, Külli Šorin, Hanna Kuldsaar

Müüja-klienditeenindaja
eriala,
põhihariduse baasil: I koht – Arvo Ehrstein.
Juhendajad: Kaie Pärn, Külli Šorin, Hanna Kuldsaar

Puhastusteenindaja eriala, II grupp: III
koht – Pirje Pesor. Juhendaja Annely Raev

Restoraniteenindaja eriala: I koht – Krete Kristin Aruste (pildil). Juhendajad: Peep Peetersoo,
Hiie Põldma.

Saatsime väljateenitud pensionipuhkusele geograafia
ja bioloogia õpetaja Ene Külaotsa ja ajaloo õpetaja
Sirje Laanemäe (pildil). Mõlemad õpetajad on väga
staažikad pedagoogid. Ene Külaots on valitud päris
mitmel korral õpilaste poolt lemmik õpetajaks.

Olgem valmis õppima uusi oskusi!
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Hulgi- ja jaekaubanduse õppekavatöörühm
Kaie Pärn, õppekavatöörühma juht

2016/2017 õppeaasta oli eriline selle poolest, et kaubanduse valdkonnas lõpetas viimane
müüja kursus, kes õppis vana õppekava järgi ning esmakordselt sooritati PKHK
müügikorraldaja 5. taseme kutseeksam. Kutseeksami komisjoni sõnul on õpilased oma
õpetajate nägu ja eksaminandid said suurepäraselt hakkama.
Nii nagu kutsehariduses üldiselt, tegelesid möödunud õppeaastal kaubanduse valdkonna
kutseõpetajad aktiivselt lõimimisega. Ühe õppemeetoditena kasutati õppeekskursioone
tootmis- ja kaubandusettevõtetesse. Igal ekskursioonil on eesmärgid ja ülesanded ning hiljem
tehakse õpitust kokkuvõtted ja antakse tagasisidet. Rahulolu-uuringute ja suuliste küsitluste
tulemusena teame, et selline õppemeetod on õpilastele väga meelepärane.
2016/2017 õppeaasta oli eriline veel selle poolest, et õpilased said osaleda
välisekskursioonidel Soome ja Lätti. Soome sõidu eesmärk oli vaadelda Fazeri tehases tootmist
ning tutvuda Jumbo keskuse ja Helsingi vanalinnaga. Lätis külastati Rujiena jäätisevabrikut,
Vaidava keraamikatööstust ning tutvuti jõulukuu kaubanduse väljapanekutega Valmieras ja
Salacgrīvas.
Õppekäigud Pärnumaa ettevõtetesse: Port Arturi Konsum, The Body Shop Pärnu kauplus,
Pärnu Rimi Hypermarket, Pärnu Mai Selver, Bauhof’i Pärnu kauplus, K-Rauta Pärnu kauplus,
Pärnu Maksimarket, Kanpol, Villa Wesset, PizzaHunt, Lindex, Ecofarm, Helter-R, Japs AS,
Rapala, Takko, Kanpol AS, Noot, Wendre, kauplus Paljas Pala, Eesti Maksu- ja Tolliameti Pärnu
esindus, Trimtex, Pärnu heaolukeskus, Pomar, kauplus Büroomark Pluss. Valdkonna
kaugemad sõidud toimusid Toidumessile, Maxima- ja Rimi kesklattu Tallinnas, Eesti
Piimandusmuuseumisse Imaveres ning Lõuna-Eestis külastati Estiko Plastar’i ja Tartu
Õlletehast ning Tartu kesklinna uut kaubanduskeskust Kvartal.
Teist korda toimus müüja-klienditeenindaja eriala töövarjupäev, kus õpilased tutvusid reaalse
töökeskkonnaga, jälgisid ja võimalusel osalesid tööprotsessis. Vestlusringist õpilastega selgus,
et töövarjupäev andis uusi ja kasulikke kogemusi. Selle käigus saadi parem ettekujutus müüjaklienditeenindaja igapäevasest tööst, suheldi kaupluste töötajatega ja võimalusel võeti osa
erinevatest müügiga seotud tegevustest – kaupade vastuvõtmine, väljapanemine ja
väljapanekute korrastamine, turvamine, hinnasiltide kontrollimine ja vahetamine, kassatöö.
Töövarjudele meeldis kõige rohkem neid vastu võtnud töötajate heatahtlikkus ja ettevõtete
sõbralik õhkkond. Paljudes ettevõtetes võtsid meie õppureid vastu PKHK kaubanduse
valdkonna praegused õppurid (Jane Voll MK-15, Kaia Lääne MK-15) ja vilistlased (Kadri Hansen
MK-13, Kristina Tuulmägi MK-11, Enelin Link M-08 ja MK-10, Annika Klade täiendkoolitus,
Merit Mölder MA-04). Ettevõtmisse andsid oma panuse järgmised Pärnu linna ja maakonna
kaubandusettevõtted – Apollo, Takko, Maksimarket, Bauhof, Pärnu Keskus, Weekend ja Ideaal
Kosmeetika.
26.01.2016 toimus PKHK avatud uste päev ja erialade kutsevõistlused. Kaubanduse valdkonna
võistluses osales kokku 14 müüja ja müügikorralduse eriala õpilast. Võistlus koosnes kahest
osast - raha lugemine ja müügisituatsioon. Võistlejaid hindas komisjon koosseisus: Sirje
Kõlvart (Rimi Eesti Food AS, Pärnu Rimi hüpermarket), Elle Laanemets-Grüning (Coop
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Kaubanduse AS, Pärnu Maskimarket), Karin Kiisler (PKHK vilistlane, Mobec AS), Kaia Lääne
(PKHK müügikorraldaja eriala II kursuse õpilane).
Müüja eriala parimad:
 I koht ARVO EHRSTEIN (pildil)
 II koht Lauriina Vastisson
 III koht Sandra Rannak
 Kiireim raha lugeja oli Sandra Rannak.
Müügikorraldaja eriala parimad:
 I koht MERELLE KUUSKOR (ühtlasi
ka parim klienditeenindaja)
 II koht Sigrid Liebenau
 III koht Eili Pais
 Kiireim raha lugeja Jaana Barinova.
Võistluse toimumisele panid õla alla
järgmised ettevõtted: Rimi Eesti Food AS,
AS
Pajo,
Ida-Eesti
Pommigrupp,
TradeHouse OÜ, Allemande OÜ, Coop Kaubanduse AS, Pärnu Maksimarket, Aliis Sinisalu
Photography, Saaremaa TÜ Port Artur Konsum, Heli Künnapas, Tervise Paradiis OÜ, SA Pärnu
Haigla Taastusravi- ja heaolukeskus, Ringi Lounge OÜ Kohvik Point, AS Taastusravikeskus
Viiking, Landing OÜ, I.L.U, Taluturg, Bauhof Group AS, Tervise Paradiis OÜ. Mobec AS, Estonia
Resort Hotel & Spa, SA Endla teater, Apollo kino, Olerex AS, Mrs Waffle, Tervise Paradiis OÜ.
Ürituse korraldasid PKHK müügikorralduse eriala II kursuse õpilased koostöös kaubanduse
valdkonna õpetajatega (Kaie Pärn, Hanna Kuldsaar, Külli Šorin).
ÕKTR tõhusat tegutsemist kinnitasid taaskord väga head tulemused 04.-05.05 2017 toimunud
kutsemeistrivõistlusel Noor Meister 2017. PKHK-d esindasid nooremas vanusegrupis Arvo
Ehrstein ja Lauriina Vastisson (M-14) ja vanemas vanusegrupis Jaana Barinova ja Ellis Peets
(MK-16). Õpetajad ja õpilased on väga uhked tulemuste üle:
 Müüja - Arvo Ehrstein – kuldmedal
 Müügikorraldaja - Jaana Barinova - kuldmedal
 Müügikorraldaja - Ellis Peets - pronksmedal
Riiklik kutsekvalifikatsioonieksam müüja-klienditeenindaja, tase 4 toimus Pärnus 02.06.2017.
Eksamil osalesid: 13 müügikorraldaja I kursuse ja müüja III kursuse õpilast. Eksamil osalejatele
omistati müüja-klienditeenindaja 4. taseme kutse. Kutseeksamite tagasisidestamisel kiitis
Kaupmeeste Liidu esindaja Pärnus toimunud eksami väga head korraldust ja õpilaste väga
kõrget teadmiste ja teeninduse taset.
2016/2017 aastal oli kaubanduse valdkonna õpilastel võimalus kuulata loenguid teemalklienditeenindus ja probleemide lahendamine ettevõttes. Lektorid olid head
koostööpartnerid: Sirje Kõlvart (Rimi), Ita Sepp (Selver), Lea Teegelmann (Bauhof) ja Jaak
Martinson (K-Rauta). Kaubanduse ÕKTR esitas 2016/2017 õppeaastal tunnustuse saamiseks 3
koostööpartnerit: Pärnu Rimi Hüpermarket, Suurejõe Selveri praktikajuhendaja Marika Nõmm
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ja Maksimarketi juhataja Elle Laanemets-Grüning, kes on paljude aastate jooksul toetanud
kaubanduse valdkonda PKHK-s. Tunnustus anti üle PKHK lõpuaktusel 21.06.2017.
Eesmärgistatud ja edukast tööst annab tunnistust see, et kaubanduse valdkonna õpetajad ja
õpilased kutsuti kevadel Pärnu linnapea ja PKHK direktori vastuvõttudele, et tänada kõige
tublimaid ja nende juhendajaid.

Majutamine ja toitlustamine: Hotelli- majutuse ja puhastusteeninduse erialade
õppekavatöörühm
Endla Kuura, õppekavatöörühma juht

Õppeaastat alustati nelja õpperühmaga, oktoobris lisandus
töökohapõhise õppega hotelliteenindaja õpperühm.
Rakendusid üheaastase õppeajaga hotelliteenindaja, tase
4 (keskkoolijärgne) ja hotelliteenindaja, tase 3
(haridusnõudeta) õppekavad. Viimast õppeaastat alustas
majutusteeninduse õppekavarühm MT-16, järgmisest
õppeaastast rakendub Turismiettevõtte teenindaja, tase 4
kutsekeskharidusõpe.
Õppekava rühma kuulus 8 õpetajat, kes kogunesid kord
kuus koosolekule, et arutada koolielu puudutavaid
küsimusi. Õppekavarühma õpetajad organiseerisid
õpilastele mitmeid huvitavaid üritusi.
27. oktoobril 2016 külastasime koos õpperühmaga HL-16
Tallinna Toidumessi ning samal päeval ka parvlaeva Victoria I. Õpilastele tutvustati
praktikavõimalusi nii laevadel kui ka firma hotellides.
Sama firma kutsel osalesid 2. novembril Endla Kuura ja Karin Torin õppereisil Soome, kus oli
võimalus külastada kruiisilaeva Silja Symphony.
Kutseõpetaja Tiina Kiibus külastas koos õpilastega 26. aprillil ERM-i, majutusettevõtteid Vspaahotell ja Hektor Disainhostel Tartus.
Õppeaasta vältel osalesid õpilased koos õpetajatega erinevates rahvusvahelistes projektides.
Õpperühma H-16 koos rühmajuhataja Endla Kuuraga võttis partnerina osa e-twinningu
projektist „Do you know my town“. MT-15 õpperühm osales koos rühmajuhataja Kristel
Sepaga e-twinningu projektis. Kristel Sepp osales e twinningu rahvusvahelisel
koolitusseminaril Münchenis 4.-6. mail 2017.
MT-15 õpilased Kätlin Kuura, Kaidi Seos ja Evelin Vatter viibisid praktikal Maltal, MT-14 õpilane
Eleonora-Elisabeth Alemaa oli õpilasvahetuses Argentiinas.
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Õppekavarühm korraldas koolisisesed kutsevõistlused puhastusteeninduse õppekavarühmale
(eestvedaja Annely Raev) ja majutusteenindajatele (eestvedaja Tiina Kiibus). Parimad said
võimaluse osaleda kutsevõistlusel Noor
Meister
2017.
Puhastusteenindajate
kutsevõistlusel saavutas PT-14 õpilane Pirje
Pesor
III
koha.
Hästi
võistles
majutusettevõtte vastuvõtutöös MT-14
õpilane Maarika Joa, kes saavutas IV koha ja
EHRL eripreemia. Õppeaasta lõpus toimunud
hotelliteenindaja, tase 4 kutseeksami
sooritasid 14 õpilast, eraldi kiideti
eksamikomisjoni poolt meie õpilaste head
inglise keele oskust. Puhastusteenindaja,
tase 2 kutseeksami sooritas 4 PT-14 õppegrupi õpilast. Õppeaasta jooksul osalesid
õppekavarühma õpetajad ja õpilased erinevatel koolisisestel üritustel, õpetajad arendasid
digipädevusi ja õppisid üksteiselt.

Majutamine ja toitlustamine: Toitlusteeninduse õppekavatöörühm
Taisi Talviste, õppekavatöörühma juht

2016/ 2017 õppeaasta on ajalugu. Kuidas möödus see meie õppekavatöörühmale?
Sügis
Rahvusvaheline kutsemeistrivõistlus Euroskills 2016 Göteborg. IV kursuse koka eriala õppija
Erik Tammeleht esindas Eestit restoraniteeninduse võistlusel. Tulemuseks suurepärane
Meisterlikkuse medal ja 5. koht!
Alguse sai galaõhtusöökide korraldamine meie koolis. Eesti Toidu Õhtu eest kuulub tänu IV
kursuse koka eriala õppijale Erik Tammelehele.
Töökohapõhisel abikelneri õppekaval õppinud 14 noort said kooli lõputunnistused, enamus
nendest ka kutsetunnistused. Suure töö õppijatega tegid ära kutseõpetajad Peep Peetersoo ja
Hiie Põldma.
Vabariiklikul kutsemeistrivõistlusel Noorkokk 2016 osales meeskond Kristiina Sireli III kursuselt
ja Maribel Pirn II kursuselt, juhendajateks kutseõpetajad Marina Madisson ja Taisi Talviste.
Võistluselt tuldi tagasi I kohaga. Suurepärane saavutus.
ÕKTR õppijad ja õpetajad võtsid vastu põhikoolide õpilasvarjud, erinevates õpitubades
osalejad ja juhendasid neid. Näitena teeninduse ja kokanduse õpituba „Sügis köögis“,
haridusfestivali „Ettevõtlik noor, edukas Eesti!“ raames. Õppijad koos õpetajatega viisid läbi
pimeõhtusöögiürituse Paikuse lasteaias, õpitoad lasteaedades, presentatsiooniürituse
Tallinna Kaubamajas koostöös ETC Koduga jne.

45

AASTARAAMAT 2016/2017

Talv
Eesti Hotellide ja Restoranide Liidu stipendiumile kandideerib II kursuse kohusetundlik õppija
Kertu Tedremäe. Stipendium talle ka omistatakse.
Vabariiklikul kutsemeistrivõistlusel Kokakunst Kuressaares 2017 saavutas I koha I kursuse
õppija Elliki Juhkam. Juhendajaks kutseõpetaja Taisi Talviste.
Koostöö vilistlastega:
 Karolyn Perle juhendas õppijaid Eesti Vabariigi Aastapäeva Eri-ürituseks,
 Kutsemeistrivõistlust Kuldne Kulp hindab vilistlane Siim Suuk.
III kursuse õppijad Kristiina Sireli, Eliis Väljas (pildil), valmistavad koostöös ÕKTR
kutseõpetajatega ette Eesti Vabariigi Presidendi vastuvõtu suupisted. 24.02.2017
Rahvusooper Estonias.
Kevad
Noor Meister 2017-lt toob restoraniteeninduses I koha kooli IV kursuse
õppija Krete- Kristin Aruste (pildil). Juhendajateks Hiie Põldma, Peep
Peetersoo, Timo Kübar- kooli vilistlasena. Tänu juhendajatele! Tublilt
esindas kooli ka koka eriala õppija Indra Ottis, I kursuselt.
Juhendajateks kutseõpetajad Hiie Põldma, Peep Peetersoo.
Aasta tegija 2017 konkursile esitas ÕKTR Aasta praktikajuhendaja
ettevõttes nominendiks Eesti Peakokkade Ühenduse Presidendi Pärnu
restoran Noot peakoka Rudolf Visnapuu. Suur tänu koostöö eest kuulub
temale!
Nimetatud konkursil nimetati Aasta
koostööprojektiks koostöö Pärnu Rimi
Hypermarketiga, kus aktiivne II kursuse koka
eriala
õpperühm
K-15A
viis
läbi
degustatsioonipäevi
kutseõpetaja
Heli
Hinriksoni tublil eestvedamisel.
ÕKTR kaasati Pärnu linna lasteaedade
kokkade kutsemeistrivõistluse korraldusse.
Suured tänud kuuluvad Pärnu linna
lasteaedade Trall ja Ülejõe majandusjuhatajatele Aime Bräutigamile ja Sirle Tammelaanele
meeldiva koostöö ja kogemuse eest!
Suureks abiks ÕKTR keeleõppes on 01.03.2017 alanud keeleõppeprojekt
„Keeleõppetegevused edukamaks toimetulekuks tööturul“, millest võtab osa aktiivselt 18
õpilast, kelle kodune keel on vene keel. Aktiivselt osaleb ja kasutab ÕKTR liikme, eesti keele
õpetaja Heili Västriku abi 10-12 õpilast, sealhulgas ka koka eriala õppijad.
Oli sisukas ja edukas aasta. Tänan väga kõiki õppekavatöörühma liikmeid!
Usun, et: tulemus sõltub pühendumusest. Head pühendumist uuel õppeaastal!
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Toiduainete töötlemise õppekavatöörühm
Helina Kruusmaa, õppekavatöörühma juht

Sügise saabumist tervitasime traditsiooniliselt sügisese näitusmüügiga „Sügise maitsed“ kooli
restoranis. Valmisid erinevad küpsetised, koogid,
tordid ja teised hõrgutised.
Leivanädala raames külastasid meid vahvad
lasteaialapsed. Koos õpilastega küpsetasime
pirukaid ning kõik lapsed said maitsta oma
kätetööd.
Parim Pagar ja Parim Kondiiter 2016
Juba 19. korda toimusid Eesti pagarite ja kondiitrite
lahtised meistrivõistlused. Võistlustöid hindas
kolmeliikmeline žürii. Võistluse korraldajaks oli
Eesti Leivaliit.
Pagari kodutööna esitleti söödavatest taignatoodetest valminud kompositsiooni teemal
„Tsirkus“. Kohapeal valmistati võistlustööna kaks 0,6 kg soolase täidisega pidulikku pirukat.
Kondiitri kodutööna esitleti söödavatest toorainetest
valminud kompositsiooni
„Puuviljavalik“.
Kohapeal
valmistati võistlustööna 2 kg
tort „Kuldne sügis“.
PKHK õpilane Kadri Kärsna
saavutas pagarite võistlusel
esimese koha. Melita Škljar
saavutas kondiitri võistlusel
kolmanda koha.
Juhendajateks olid pagarkondiitri kutseõpetajad Terje
Steinberg, Terje Jürgens, Helina Kruusmaa.
Jõulukuul toimus piparkoogifantaasia konkurss teemal „piparkoogi vitraaž“. Traditsiooniliselt
võtsid pagar-kondiitri õpilased osa kooli jõululaadast.
Noor Meister 2017
Oskuste aasta raames toimus kevadel suurüritus Noor Meister. Võistlustöid hindas
kolmeliikmeline žürii. Võistluse korraldajaks oli Eesti Leivaliit.
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Pagari kodutööna esitleti söödavatest taignatoodetest valminud kompositsiooni teemal
„Juubeli ootel – Eesti Vabariik 100“. Võistlustööna valmistati kohapeal pärmi-lehttaignast 20
magusa täidisega toodet ja 20 soolase täidisega toodet.
Kondiitri võistluse kodutööna esitleti söödavatest materjalidest valminud kodutöö „Kingitus
emale“ Kohapeal valmistati võistlustööna 2 kg tort
„Juubeli ootel - Eesti Vabariik100“
PKHK õpilane Casper Gregori Tanner Leies saavutas pagarite
võistlusel kolmanda koha. Brigita Juske saavutas kondiitri võistlusel
kolmanda koha.
Juhendajateks olid pagar-kondiitri kutseõpetajad Terje Steinberg,
Terje Jürgens, Helina Kruusmaa.
Kooli lõpudiplomi tunnistuse sai 2016/2017. õppeaastal Pärnu
Kontserdimajas 17 noort pagar–kondiitrit, neist 14 sai
kutsekvalifikatsiooni tunnistuse.

Transporditeenused (logistika erialad) õppekavatöörühm
Aime Harjakas, õppekavatöörühma juht

Õppeaasta oli pingeline, kuna õppetöö toimus kahe erineva õppekava alusel, eesmärgiks
omandada oskused ja teadmised kutseeksami sooritamiseks kutsestandardi laotöötaja 4
alusel. Kolmel kursusel alustas 48 õpilast.
Õppeaasta jooksul toimus koolisiseselt palju toredaid üritusi ja huvitavaid kohtumisi. 27.
septembril toimus ümarlaud eriala praktikabaaside esindajatega, kus oluliseks sõnumiks oli
praktikabaasi juhendajate koolitusvajadus, samuti laotöötajatele täiendkoolitus või ka
võimalusel kutseeksmaiks ettevalmistus töötavale laotöölisele.
Koolisisene eriala kutsevõistlusel osales
25 valdkonna õpilast. Auhinnafondi
aitasid täiendada praktikaettevõtted ja
võib öelda, et auhinnad olid
motiveerivad.




I koht Aveli Lillemäe (3. kursus)
II koht Dario Raudsepp (2. kursus)
III koht Helena Kangur (3.kursus)

Aveli Lillemäe ja Dario Raudsepp
esindasid meie kooli märtsis vabariiklikul võistlusel Noor Meister, kus osales 16 antud eriala
õppurit kõikidest vabariigi koolidest, Dario saavutas V ja Aveli VIII koha.
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Võistlustöö sooritasid meie õpilased enesekindlalt ja korrektselt.
Kutseõpetajad osalesid Innove poolt korraldatud võrgustiku aineseminaridel.
Õpilastega käidi õppeaasta jooksul õppekäikudel, kus tutvuti töödega suurtes ladudes:
Magnum, Rimi, Schenker, Balbino, Eesti Pandipakend, logistika keskustes TNT, DSV ja
tootmisettevõtetes Scanfil, Wendre, Balbino. Õppekäikudes osalesid ka valdkonna
kutseõpetajad ja logistika valdkonna õppegruppide klassijuhatajad.
Tutvustasime koolisisesel lahtiste uste päeval. Ürituse läbiviijaks meie valdkonnas oli LOK-15
õppegrupp. Huvilisi oli piisavalt. Külalistele korraldasime viktoriini ja külalised said proovida ka
laotööde praktilist poolt.
Juunis toimus riiklik kutseeksam. 13 laotöötaja eriala õpilast said laotöötaja IV kutse.
Kutsekomisjon hindas kõrgelt õpilaste ühtlast ja head taset eksami sooritamisel.
Meie valdkond täienes noore õpetajaga, Tallinna Tehnika Kõrgkooli logistika eriala lõpetas
meie kooli vilistlane Elina Tarkus. Elina kandideeris meie kooli logistika õpetajaks ja alates 24.
augustist 2016 on ta meie koolis õpetaja.
Rõõmustav on, et LOK-14 5 õpilast lõpetasid kooli kiitusega: Mari Lutšihhin, Martin Kasela,
Helena Kangur, Õnnela Kuura, Leelo Luik. Mari jätkab õpinguid Sisekaitseakadeemias, Helena
Tallinna Tehnika Kõrgkoolis, Gerli meie kooli müügikorraldaja erialal, Martin Võrumaa
Kutsehariduskeskuses.
Meie eriala õpilased on oodatud Pärnumaa piirkonna tööturule: Leelo töötab ettevõttes Note
lao juhataja asetäitjana, Õnnela vastutab ettevõtte Ursus OÜ tagastuslao töökorralduse eest,
Katrin Wendre valmistoodete laos, Roland metallitoodete laos. ETC lao juhataja on meie
vilistlane Asko Nurk.
Usume, et aasta tuleb edukas!
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TEHNIKAÕPPEOSAKOND
Jüri Puidet, tehnikaõppeosakonna juhataja

Selle õppeaasta märksõnad võiksid olla koostöö ja uute võimaluste otsimine kutseõppe
efektiivsemaks muutmisel. Kindlasti on meie kõige tähtsamaks ülesandeks õppetöö parem
läbiviimine.
Õpilaste arv osakonnas oli õppeaasta jooksul stabiilselt 43-44% kooli õpilaste üldarvust.
Riikliku koolitustellimuse trend osakonnas on tõusev, mis on seletatav üldise RKT
vähenemisega. Välja arvatud metallitöö valdkond, kus me jätkuvalt ei suuda RKT-d täita.
Käivitus uus eriala Sisetööde elektrik, millel näeme elektrierialade populariseerijana suurt
tulevikku. Rõhutada saab eriala vedaja Karlo Tamme rolli nii eriala avamisel kui noorte
elektrikute ja elektroonikute kasvatamisel. Suureks väljakutseks osakonnale oli
Metsandusvaldkonna integreerimine ja kohanemine muutuvates tingimustes, kus kool pidi
loobuma Tihemetsa õppekohast. Tänusõnad eriala juhtõpetaja Marje Kasele.
Õppe tõhustamiseks alustasime õppegruppide vahelise võistlusega. Arvesse läks õppeedukus,
puudutud tunnid ning saadud märkused. Võitis õppegrupp ME-14, metsuri eriala lõpukursus,
kellele korraldasime piduliku lõunasöögi peale lõpuaktust.
Personali osas toimusid osakonnas järgmised muutused, osakonnajuhataja asetäitja Tiina
Kolga siirdus lapsepuhkusele ning asemele asus noor ja energiline, meie osakonna vilistlane
Helen Maripuu. Kevadel käisime osakonnaga uut ilmakodanikku Rose Loviiset vaatamas ning
soovisime emale ilusat emapuhkust. Detsembris tabas kooli valus kaotus, kui lahkus meie
kauaaegne viimistlusõpetaja Kai Pajumaa, tema asemele astus Kai endine õpilane,
ettevõtjaleiba maitsnud Vilve Holzberg.
Erialade populariseerimiseks tegime hulga tööd, sh:
 Üleeuroopalise kutseharidusnädala raames novembrikuus võtsime vastu õpilastöövarje
aga käisime ka ennast tutvustamas Mai ja Ülejõe põhikoolis;
 Korraldasime kutsehariduse edendamise innovatsioonikohviku KEIK teemal Industry 4.0;
 Maikuus toimus Port Arturi kaubanduskeskuses meie kooli erialasid tutvustav infopäev.
Tehnikaõppeosakonnast osalesid erialad: elektroonikaseadmete tehnik, IT-süsteemide
nooremspetsialist, keevitaja, koostelukksepp, sisetööde elektrik ja tisler;
 Mai lasteaiale korraldati traditsiooniline poistepäev.
Töökohapõhine õpe toimus jätkuvalt hästi, lisaks väikemasinatehnikutele ning
elektroonikaseadmete koostajatele asusime koostöös ettevõttega Harmet AS koolitama ka
palkmajaehitajaid.
Projektitööst:
 Alustas projekt GirlsTech, kus Hollandi partnerite eestvõtmisel püüame koos 8 riigi
partneritega leida võimalusi tüdrukute suuremaks kaasamiseks tehnikaharidusse. Selle
projekti raames korraldasime aprilli algul koostöökohtumise Pärnus, kuhu olid kaasatud

50

AASTARAAMAT 2016/2017





tuntud eesti IT ettevõtete edukad naistöötajad, kes tutvustasid oma edulugusid. Sündmus
leidis kajastamist ka meedias. Praeguseks on selles projektis osalenud 5 osakonna töötajat.
Autoeriala lõi edukalt uusi partnerlussuhteid Lätis, Leedus ja Türgis, mis päädis lõpuks
strateegilise koostööprojekti rahastuse saamisega järgmiseks kolmeks aastaks. Projekti
tulemusena valmivad õppestendid ning õppematerjalid. Kiitus Eesi Rosenbergile ja Priit
Auväärtile asja eestvedamise eest.
Õpetajate õpirännete raames külastas 5 õpetajat Sloveeniat samuti külastati Portugali,
Hollandit, Slovakkiat.

Õpilaste õpiränded:
 Võtsime vastu Slovakkia puidutöö õpilasi ja õpetajaid, Norra metsandusõpilasi ning
tööandjaid, Soome Sataetu kooli õpilasi ja õpetajaid. Meie õpilased väisasid
traditsiooniliselt Saksamaad ja Lätit, uued partnermaad olid Slovakkia ja Hispaania. Uueks
õppeaastaks on geograafia veelgi laienemas.
 Õppebaasi kaasajastamine osas saab ära märkida 3D printeri hankimist HITSA projektist,
D-korpusesse arvutiklassi ehitamist, aasta suursaavutuseks oli elektripaigalduslabor
koostöös firmaga OBO Betterman, antud saavutus tunnistati ka Pärnumaa KHK aasta
teoks.

OBO Bettermani nimelise õppeklassi avamine. Pildil (vasakult): Jüri Puidet, Riina Müürsepp,
Karlo Tamm.
Lisaks, tegime õpilastööna veel laoruumi metsandusele ning elektrivaldkonnale, samuti
toimus klasside D208, 209, 304,306 ning 308 elektrisüsteemi uuendamine praktika käigus.
Saime õppeotstarbeliseks kasutamiseks CADS elektriprojekteerimise vahendi.
Osalesime metalli- ja puidu valdkonnaga õpilaste ettevõtlusnädalal, kus meie õpilased
turustasid õppetöö käigus valminud toodangut.
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Meie saavutused:
Kutseõpetaja Kristjan Leotoots osales koos õpilase Mikk-Markus Metsisega European Cyber
Security Challenge võistlusel Saksamaal. Vaatamata sellele, et oldi kõrgkoolide kõrval
ainukesena esindamas kutsekoole, jõuti siiski väärikalt keskmiste sekka.
Järjekordselt korraldasime II ja III kursuste autotehnikute kutsevõistlused. Kiidusõnad
peakorraldajatele Priit Auväärt, Mario Susi, Genno Niider ja Enno Puidet.
Noor Meister 2017 kutsevõistlustel osalesid tehnikaõppeosakonnast: Ehituspuusepa eriala
õpilased Olaf-Kaur Kohver ja Dan Mängel, kes saavutasid 2. koha, juhendaja K. Edo.
Ehitusviimistluse eriala õpilased Siim Aarna ja Gerhard-Gustav Pikkor. Siim Aarna võistles
plaatimises ja saavutas 3. koha, juhendaja J. Klaamas; Gerhard-Gustav Pikkor võistles
viimistlemises ja saavutas 4. koha, juhendaja V. Holzberg. Keevitaja eriala õpilased Joel Paas
ja Hendrik Ehastu, juhendaja U. Rebas. Tulemusi olid esikolmikusse piiril, IT-süsteemide
nooremspetsialisti eriala õpilased Arnold Kell ja Sander Timusk, juhendaja O. Kikas.
Elektroonika seadmete koostaja eriala õpilased Erik Naissaar ja Egert Toom, Erik Naissaar
saavutas võistlustel 3. koha, Egert Toom sai 4. koha, juhendaja M. Ronk.
Plaatimismeistrivõistlustelt Järvamaa KHK korraldusel sai II koha Siim Aarna. Kutseeksamitel
saime IT-s läbi aegade kõrgemad tulemused, kuid vaatamata sellele on õppekavatöörühm
olnud tubli. Siinjuures erilised tänud noorele pedagoogile Kristiina Tinkusele, kes valikainete
raames õpilasi ette valmistas, õpetaja pälvis ka ülekoolilise tunnustuse kui aasta digiõpetaja ja
õpiloo koostaja. Märkimisväärne, et CNC-operaatori kutseeksami sooritasid Janek Suu
juhtimisel kõik õpilased. Kooli tunnustuse pälvisid möödunud õppeaastal veel IT-kutseõpetaja
ja ÕKTR juht Siim Soopõld kui aasta õpilugu ja aasta juhiks valiti allakirjutanu.
Osakonna jõulukoolitus Eesti Rahva
Muuseumis. Lektor Toivo Niiberg
rääkis
teemal
emotsionaalne
intelligentsus,
millele
järgnes
õppeaasta lõpus jätkukoolitus KaguEestis. Seal oli teemaks õpetaja
enesekehtestamisoskused
koos
Räpina Aianduskooli külastamisega.
Korraldasime osakonna naistepäeva,
kus
osakonna
naisperele nii
õpilastele kui õpetajatele pakuti torti
ning osakonnajuhataja tutvustas,
mida uut tehakse Euroopas õrnema
soo innustamiseks, et nad valiksid tehnikaõpingud ning konkureeriksid meestega tööturul.

Ootame õhinaga uut õppeaastat, et oma edulugudega jätkata.
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Energeetika ja automaatika õppekavatöörühm
Enno Puidet, õppekavatöörühma juht

Õppeaasta 2016/2017 hinnanguks töörühma hinnangul on 5, mõningate mööndustega, sest
materiaal-tehnilised , finantsilised ja ajalised võimalused ei võimaldanud kõike kavandatut
rakendada.
Meie saavutused:
 Tänu kutseõpetaja ja rühmajuhata Karlo Tamme sisse viidud kirjalikul nädalaraportitel
lapsevanematele, on väljalangevu langenud ca 4-5 korda. EL-16 oli koolisisese võistluses
esikolmikus (õppeedukus, puudumised, märkused jt näitajad). Kaheaastane töörühma
projekt on tõestanud oma toimet, osakond on teinud ettepaneku seda rakendada ka
laiemalt. Piduriks on ÕIS-i mitte toetamine kuna enamus raporti koostamisest on
aegavõttev käsitöö.
 Toimib elektroonikaring, kus huvitatud õpilased saavad lisateadmisi ning valmistasid meie
uue labori jaoks toiteplokid ja tegelesid oma väikeste projektidega.
 Labor D306 sai õpilaste abil ja Karlo Tamme juhtimisel valmis ja toimus pidulik avamine.
Labor sai nimetatud OBO Bettermanni nimeliseks, kes oli meie peasponsor selles
ettevõtmises.
 Osalemised Noorel Meistril, saavutasime III koha, juhendajad Mart Ronk ja Värdi Soomann
 Osalemine Instruteci messil, kus ka meie elektroonikud jagasid pjedestaali kohti.
 ÕKR on korraldanud õpilaste välispraktikal osalemist , aastal 2016/17 Saksamaal 4 õpilast.
 EL-15 ja EL-16 õpilasi on rühmas ca 10, kuid need on õpilased, kes tõenäoliselt lõpetavad
kooli edukalt.
 Õpilaste kätetööna on valminud mitu uut õppelaborite elektrisüsteemi (D-304, D-306).
 Uus õppekava Sisetööde elektrik, on sisseastumisel saavutanud täitumise ja kahel vanemal
kursusel on 2/3 õppijaks asunutest püsinud ning on ka tõenäolised lõpetajad.
 Riikliku meetme PRÕM raames on meil toimunud pidev koostöö ja täiendõpe
elektroonikatööstuse ettevõtetega. Pidevalt omandab lisateadmisi 10 kuni 15 õpilast.
 Osaleme aktiivselt ka Elektroonika Tööstuse Liidu töö, oleme liidu liikmed.
 Õpetaja Mart Ronk on sooritanud IPC-A-610 koolitaja kutseeksami, ESD koordinaatori
koolituse.
 ÕKTR-s on 2 õpetajat, kes omavad kutseõpetaja kõrgeimat 7-ndat taset (Mart Ronk, Karlo
Tamm).
 Tinglikult on meil jagunenud ÕKTR tegevus õpetajate järgi järgmiselt: Värdi Soomann digitehnika, robootika; Enno Puidet - elektroonika, elektrotehnika alused, välispraktika
projektijuht; Karlo Tamm- tugev-vool, elektripaigaldised; Allan Kauge - nõrkvool, telekom,
turvasüsteemid; Mart Ronk- elektroonikatööstus, tootmisstandardid- IPC standardid,
tehnoloogia, jootmistehnoloogia.; Tõnis Tamm- tugev-vool , elektripaigaldised.
 Kavandame uut õppekava „Fotoelektriliste seadmete operaator“ (päikeseenergia
kasutamine), mille raames on õpetajad käinud ja lähevad veel erinevatele koolitustele.
Töörühm „Energeetika ja Automaatika“- varasemates väljaannetes “Elektroonika“, loeb
aasta kordaläinuks ning on kindel, et „Elekter“ jääb PKHK-sse !
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Materjalide töötlemise (klaas, paber, plast, puit) õppekavatöörühm
Janek Suu, õppekavatöörühma juht

2016/2017 õppeaasta kujunes materjalide töötlemise vallas rahulikuks ja tulemid
tagasihoidlikuks. Õppekavarühmas õpetati kolmel õppekaval: tisler, tase 4 (õppegrupid:T-16
ja T-15), tisler (kutsekeskharidusõpe põhihariduse baasil; T-14), ja CNC töötlemiskeskuse
operaator, tase 4. Õppegrupp T-14 oli viimane nn „vana“ õppekava järgi õppinud grupp-,
edaspidi õpitakse vaid Euroopa kutsekvalifikatsiooniraamistikule vastavatel õppekavadel.
Õppegrupis T-14 õppis 9 õpilast, kooli lõpetasid 5., riiklikku kutsekvalifikatsioonieksamit ei
soovinud neist keegi sooritada. Õppegrupis T-15 oli õppeaasta lõpus 10 õpilast. CNCtöötlemiskeskuse operaator, tase 4 kutset asus omandama 11 õpilast, kellest 8 ka lõpetasid ja
sooritasid 100%-liselt riikliku kutsekvalifikatsioonieksami.
Õppekavatöörühma kuulusid: Janek Suu, Piret Mühlberg (protokollija), Urmas Ailt, Leida-Alice
Eeman, Sirje Parrol, Margus Kasekamp, Reet Näär. Igakuiselt toimusid koosolekud, kus
vajadusel osalesid ka rühmajuhataja Elje Teesalu, tehnikaõppeosakonna juhataja Jüri Puidet
ja tema asetäitja Helen Maripuu.
Tisler, tase 4 valikõpingutele lisandusid 2 uut moodulit: „Intarsia ja puidulõige“ ja „Rahvuslik
puutöö“. Mõlemad kujunesid õpilaste hulgas väga populaarseteks.
Toimusid tislerite kutsevõistlused „PKHK tisler 2017“. Parima soorituse tegi Kaur Eermaa
õppegrupist T-15.
Läti Vabariigis, Cēsise kutsekoolis käisid praktiseerimas 3 tisleri õpilast.

Andmebaaside ja võrgu disaini ning halduse õppekavatöörühm
Siim Soopõld, õppekavatöörühma juht

2016/2017 õppeaasta oli õppekava töörühma jaoks nagu alati väga töökas. Teistkordselt
korraldati koolisisene IT-eriala kutsevõistlus ning samal ajal ka avatud uste päeva raames
töötuba eriala populariseerimiseks. Jätkuvalt on huvi IT eriala õppimise vastu PKHK väga suur.
Osaleti ka üleriigilisel IT kutsevõistlusel, millel saavutasid õpilased lootustandvad kohad.
Sellele tuginedes loodame järgmine aasta välja minna sama meeskonnaga ja siis juba jahtida
esikolmiku kohti.
Eriala tehniline baas paranes võrreldes eelnevaga tunduvalt. Ühes klassis vahetati õppetööks
kasutatavad arvutid välja kaasaegsemate vastu. Samuti soetati juurde mitmeid vahendeid
efektiivsema õppetöö tarbeks.
Kutseõpetaja Siim Soopõld lõpetas Tallinna Ülikooli bakalaureuse õppes Kutsepedagoogika
eriala. Sellega kaasnevalt väljastati talle ka eluaegne Kutseõpetaja kutsetunnistus EKR tase 6.
Oliver Kikas ja Kristiina Tinkus said kutseõpetaja EKR tase 5 kutsetunnistuse. Hetkel
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lapsehoolduspuhkusel olev õpetaja, Maili Jakobson, lõpetas 2016. aastal teisegi kõrgkooli IKT
haldamise ja administreerimise erialal. Õpetaja Üllar Tornik alustas kahe uue
täiendkoolitusega: Trükiste kujundamine ja küljendamine (Corel Draw ja Adobe Photoshop
baasil) ning Veebilehe loomine ja haldus sisuhaldussüsteemiga Joomla.
Ülekoolilisel Oskuste päeva” osalesime ise töötubades ja viisime läbi ka erinevaid töötubasid.
Õpetasime kasutama USB mälupulka efektiivsemalt ja näitasime Arduino võimalusi.
Töötubade korraldamine ja läbiviimine möödus edukalt.
Õppeaasa jooksul võtsime vastu õpilasvarjudena pea kakskümmend õpilast. Praeguseks on
mõnedest saanud ka meie õpilased. Õpilasvarjudena said õpilased proovida näiteks käsurea
kasutamist ning Ubuntu operatsioonisüsteemi seadistamist.
2016. aasta novembrikuus võtsime vastu kaks välispraktikanti Sloveeniast. Nendega olid
kaasas õpetajad, kellele sai tutvustada meie IT-Süsteemide nooremspetsialisti õppekava,
õppekeskkondi ning erinevaid õppemeetodeid. Praktikandid said kogemusi virtuaalsete
kohtvõrkude administreerimise ning ülesse seadmise alal. Tutvustatud sai ka võrguturvalisust.
Kristjan Leotoots osales ECSC (European Cyber Security Challenge) võistlusel Düsseldorfis.
Selle raames külastati seal erinevaid ettevõtteid ja ka haridusasutusi. Düsseldorfi ülikoolis
külastati CISCO õppeklassi ja tutvuti sealsete õppejõududega.
Oktoobris Code Week raames toimus kolme õpitoa korraldamine. Õpitubades sai proovida
kodu automatiseerimist. Loodi valgustuse automatiseerimissüsteem ning turvasüsteem, mida
oli võimalik enda mobiili abil sisse või välja lülitada. Maikuus osalesime kutsehariduse
edendamise innovatsioonikohvikus KEIK. Teemaks oli Industry 4.0. ja selle arendamine.
2016/2017 õppeaastal jätkati populaarse programmeerimise huviringiga ja õppeaasta lõpu
poole sooritasid IT eriala õpilased väga headele tulemustele kutseeksamid.

Pildil: Siim Soopõld
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Ehitus- ja tsiviilrajatiste õppekavatöörühm
Janek Klaamas, kutseõpetaja

1. septembril 2016. aastal alustasid ehitusvaldkonna, esimeste õppegruppide õpilased
õpinguid uute väljundipõhiste õppekavade alusel: kivi-ja betoonkonstruktsioonide ehitaja,
puitkonstruktsioonide ehitaja, palkmaja ehitaja, ehitusviimistleja. Töökoha põhine palkmaja
ehitaja liitus õpingutega veebruar 2017.
2017. aasta märtsis käisid, palkmajaehitaja- ja puitkonstruktsioonide ehituse õpilased ja
õpetaja Andres Volt Slovakkias.
Noor Meister 2017 osalesid meie õpilased ehitusviimistluse erialalt. Plaatija Siim Aarna sai
kolmanda koha, maaler, Kustav Gerhard Pikkor sai neljanda koha ja puusepad Dan Mängel ja
Olaf-Kaur Kohver said teise koha. Juhendajad Ene Parmas, Vilve Holzberg, Janek Klaamas ja
Karli Edo.
Tehti koostööd täiskasvanud koolituse osakonnaga ja selle raames viidi läbi neli täiendõppe
kursust (viimistleja maaler, pottsepa esmaõpe, plaatija koolitus ja hoonete ja rajatiste sise- ja
välispindade maalri koolitus ja puitkonstruktsioonide ehitaja kokku 38 õppurile 350 tunni
ulatuses).

Pildil (vasakult): kutseõpetaja Janek Klaamas ja õpilane Siim Aarna
Juunis 2017 toimusid kutsekvalifikatsiooni eksamid, kus lõpetajad näitasid edukalt oma
praktilisi oskusi ja teoreetilisi teadmisi. Märkimist vajaks õpilane Siim Aarna, kes sooritas kaks
kutseeksamit. (plaatija esmatase 4 ja maaler esmatase 4). Siim lõpetas kooli kiituskirjaga ja
käis presidendi vastuvõtul.
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Mehaanika- ja metallitöö õppekavatöörühm
Lembit Miil, õppekava töörühma juht

2017. aasta kevadel lõpetas Pärnumaa Kutsehariduskeskuses neljas lend koostelukkseppi ja
kolmas lend keevitajaid ettenähtud mahus õpingud ning 2017. a. lennust 15 õpilast sooritas
edukalt nii kooli kui ka KOO–MET riikliku kutseeksami. Kolme aasta jooksul saadud teadmiste
ja oskustega omistasid 15 õpilast Eesti kvalifikatsiooniraamistiku (EKR) 4. kvalifikatsiooni.
2017. aasta kevadel võttis keevitajate võistkond Urmas Rebase juhendamisel kolmandat korda
osa kutsemeisterlikkuse vabariiklikust võistlusest Noor Meister 2017. Osaleti keevitajate
kutsevõistlustel „Viru Welder“, kus saavutati individuaalselt kõrge I koht. Hea tulemuse
eelduseks oli 2014. aasta vastuvõtt, kus esialgu täitus keevitajate õppegrupp rohkem kui
sajaprotsendiliselt. Esmakordselt kooli ajaloos on keevitaja õpilane Hendrik Ehastu (pildil)
individuaalselt saavutanud I koha.

2016. aastal täitus kahjuks ainult keevitajate õppegrupp, kusjuures keevitajate õppegruppi oli
isegi väike konkurss. Ju see on „aja märk“ ja peale erialavaliku oli üks populaarsemaid
valikaineid peale masinjoonestamise ning riigikaitseõppe veel soome keel.
2016–2017. aastal koostöös ettevõtete ja täiskasvanute osakonnaga täienes metallitöökoja
materiaal-tehniline baas ning koostöös Kaitseressursside ametiga täienes tehniline baas
riigikaitseõpetuse aine läbiviimiseks. Kõikides PKHK uutes õppekavades on sotsiaalainete
moodulis sees 1 EKAP (26 tundi) aine riigikaitse alused. Lisaks saavad õpilased valida
valikainena riigikaitse õpetuse 3 EKAP (78 tunni) mahus. Lihtsamaks on läinud arvutiõpetuse
ja valikaine AutoCAD masinjoonestamise õpetamine, kuna oleme saanud uued arvutid
varustada kaasaegsete AutoCAD 2017 programmidega. Tänu Kaitseressursside ametile käisid
valikainena riigikaitseõpetuse valinud õppegrupid ning sõjalis–patriootliku klubi „Ilves“
liikmed 2017. a. kevadel Tallinna Tehnika Kõrgkoolis ja Viimsi Sõjamuuseumis.
Traditsiooniliselt osales 2017. a. kevadel 24 riigikaitse õpetuse valinud õpilast riigikaitse
õpetuse välilaagris Kikepera metsas ja lõpetamisel anti neile kätte riigikaitse läbimise
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tunnistus ja hõbedane rinnamärk. Kooli lahtiste uste päevadel oli oma töötoaga väljas ka
Riigikaitse õpetus .
Aktiivsel kasutamisel on üks õppeklass, mis on varustatud tahvelarvutitega. Auditooriumites
on kasutusele võetud mitmeid uusi tehnilisi seadmeid õppetöö mitmekesistamiseks ning
raamatukogusse on tellitud vajalikku tehnilist kirjandust.
Täiskasvanute osakonnaga on pidev koostöö täiend- ja ümberõppe osas keevitajatele,
koostelukkseppadele ja masinjoonestajatele. Lisaks riiklikele õppekavadele 2017. aasta sügisel
saime kinnitust koostelukksepa lühiõppekavale, millega alustatakse õpet koostöös Töötukassa
ja ettevõtetega. Valmimas on uus 120 tunnine keevitajate lühiõppekava.
Aasta 2013-2017 on olnud murranguline õppekavade ja kutsestandardite osas. Püüti välja
töötada uued riiklikud õppekavad keevitajatele ja koostelukkseppadele. Lisandus mitmeid
uusi õpipoisi õppe õppekavasid. Koostöös SA Innove ja ettevõtete esindajatega toimusid
ümarlauad, kus arutati uute õppekavade sisu üle ning arendati uusi õppekavasid. Loodame
lisada kaks töökohapõhist õppekava, milleks võiksid olla metallilõikepinkidel töötaja – APJ
treial ja APJ freesija. Juunis 2016 kinnitati koostelukksepa uus riiklik õppekava. Alates 2016.
aasta sügisest toimus vastuvõtt ainult uutele õppekavadele.
Koostöös autoeriala õppekava töörühmaga oleme külastanud projektide raames Läti
erialaseid näitusi ning tihendanud koostööd teiste kutseõppeasutustega.
Õppeaasta on olnud edukas ka mehaanika- ja metallitöö õppekava töörühmale. Kehtivad
eksamikeskuse tunnustamisotsused, mis annavad õiguse keevitaja, koostelukksepa ja APJ
pinkidel töötajate koolitus lõpetanutele kooli poolseks eksamineerimiseks ka 2018. aastal.
2017. a. sügisel varustati töökoda uue kaasaegse keevitusaparaadiga. Õpetajatele on
toimunud erialased ja pedagoogilised täiendamised Tallinna Tehnikaülikoolis ning Tallinna
Ülikoolis. Kõikidel õpetajatel on läbitud iga-aastane arenguvestlus. Kevadel 2017 osales
välispraktikal Taani Kuningriigis 2 keevitaja õpilast ja 1 koostelukksepa õpilane ning üks
õpetaja. Üks õpetaja läbis 2017. a. kahenädalase stažeerimise metallitöö ettevõttes ja
praktikal Soome Vabariigis.

Metsanduse õppekavatöörühm
Marje Kask, õppekavatöörühmajuht

Möödunud õppeaasta oli metsandusõppe jaoks pöördeline ja kurb, kuna 2016. aasta sügisel
suleti Voltveti koolituskeskus ning metsanduse, aianduse ja arboristi erialad toodi üle
Pärnusse. Üks oluline ajajärk Eestis metsandusliku kutsehariduse andmises on möödas,
Voltvetis (Tihemetsas) anti metsanduslikku kutseharidust 1925. aastast. Hoolimata toimunud
muudatustest läks elu edasi ja õppetöö jätkus teises kohas ja teist moodi.
Metsanduse valdkonnas toimus möödunud õppeaastal õppetöö metsuri, metsakasvatuse,
arboristi ja raietöölise õppekavadel. Raietöölise õppekava rakendati teist korda ja ESF PRÕM
projekti raames. Arboristi õppes alustasid õppijad uuel, eelmisel aastal loodud, õppekaval.
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Lisaks tasemeõppele tehakse palju tööd täiendkoolituste õppekavade loomise ja kursuste
läbiviimisega. Populaarsemad koolitusteemad, kuhu kandideerimisel oli konkurss kaks, vahel
ka rohkem, inimest ühele kohale, olid:
 Metsataimekasvatus,
 Hooldusraied,
 Maitse- ja ravimtaimede kasvatamine,
 Vaarika- ja maasikakasvatus,
 Viljapuude ja marjapõõsaste lõikamine jpt.
Koolitajateks olid oma ala profid - kutseõpetajad Kaja Hiie, Arnold Schmidt, Marje Kask ja Erna
Gross. Kõik nimetatud õpetajad on saanud õppijate tagasisideküsitlustes väga kõrgeid hindeid
ja positiivseid hinnanguid.
Kutsekeskhariduse õppekavadel õpe lõppes kevadel meie koolis. Viimane õppegrupp oli ME14. Selle eriala silmapaistvaim koolilõpetaja oli Mario Mihkelson, kes oli väga hea nii õppetöös,
kui ka esindas paljudele eriala kutsevõistlustel kooli. Mario tulemused kutsevõistlustelt:
 Luua meistrivõistlused 2017: 3. koht üldkokkuvõttes, 1391 punkti.
 Maamess (Kevadkarikas 2017): 13. koht noorte arvestuses, 1242 punkti.
 Eesti raie meistrivõistlused 2017: 4. koht noorte arvestuses, 1402 punkti (langetuse ja
kombineeritud järkamise alavõit).
 Järvselja suvemängud 2017: Võistkondlikult 2. koht (PKHK võistkonnas lisaks vilistlased
Marcel Lahe ja Kaspar Semm).
Arboristi ja metsakasvatuse eriala rakendati sesoonõppena, kus õppijate motivatsioonist
annab tunnistust see, et enamuse õpilaste hinded on viied üksikute neljadega. Parim lõpetaja
arboristi erialal oli Mihkel Uueküla.
Metsanduse õppekavarühma õpilased ja õpetajad osalesid kolmes Erasmus+ õpirändes.
Arboristi eriala õpilane Silver Treiman viibis arboristi praktikal Inglismaal, metsuri eriala
õpilased Mario Mihkelson, Gert Rohi ja Tambet Paal olid metsamasinapraktikal Norras ning
metsanduse õpetajad Marje Kask, Kaja Hiie, Arnold Schmidt ning inglise keele õpetaja Eesi
Rosenberg ja osakonnajuhataja Jüri Puidet olid õpirändes Norras. Norra Kongsberg
Videregaende Skolega toimub õpilasvahetus juba aastast 1997. Õpilasele on õpirändes
osalemine oluline uute oskuste omandamisel, et omas valdkonnas töötades paremini
hakkama saada. Õpetajale annab õpirännetes osalemine motivatsiooni edasiseks tööks,
avardab silmaringi ja võimaldab suhelda kolleegidega teistest riikidest.
Kevadel külastasid meie kooli aga Norra metsanduse õpilased ja õpetajad, kes käisid Lahemaa
Rahvuspargis, tutvusid Tihemetsa metskonna ja seal lähedal olevate metsandusettevõtetega
(AS Metsis ja Marana puukool), matkasid Tolkuse raba õpperajal ja kohtuseid metsanduse
õpilaste ja õpetajatega. Norrakate vastuvõttu korraldasid õpetajad Marje Kask ja Eesi
Rosenberg, abiks olid õpilased Gert Rohi ja Mario Mihkelson.
Kuigi metsuri erialale õpilasi enam vastu ei võetud, siis kevadtalvel kui seda otsust veel polnud,
osalesime mitmetel hariduse infomessidel metsanduse töötubadega (Suunaja, Oma Rada).
Infomessidel olid väljas õpetaja Arnold Schmidt ja ME-14 õpilased.
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Õpilaste arengut toetav üritus on ka Saarde valla korraldatav seenefestival, mille raames
toimuva Seenenäituse ettevalmistamises osalevad metsanduse õpilased.
Kutseõpetaja Arnold Schmidt valmistab õpilasi ette kutsevõistlusteks, tema töö
tulemuslikkuse näitajaks on nt raievõistluselt õpilaste saadud alavõidud. Õpetajad Arnold
Schmidt, ja Marje Kask osalesid Eesti Metsa- ja Puidutööstusliidu poolt korraldatavas
raietöölise 3. taseme kutseeksami komisjoni töös. See annab erialaseid kogemusi, võimaluse
suhelda tööandjate ja teiste koolidega ning võimaluse võrrelda meie õpilaste kutseoskusi
teiste metsandustöötajatega.
Suur tänu, metsanduse erialade õpilased ja õpetajad!

Mootorliikurite, laevandus- ja lennundustehnika õppekavatöörühm
Priit Auväärt, õppekavatöörühma juht

2016/2017 õppeaasta oli autotehnikutele edukas aasta. Riikliku kutseeksami sooritas 16
õpilasest 15. Kindlasti jätkab ÕKTR sarnast tööd, et järgnevatel aastatel oleks tulemus
vähemalt sama hea. 2017. aasta kevadel toimus PKHK-s autoeriala õpetajate poolt
korraldatud Vabariiklikud keskastme Autotehnikute kutsevõistlused. Selle korraldas meie
kooli ÕKTR koostöös Innovega. Auhinnad panid välja meie head koostööpartnerid väljaspool
kooli - Silberauto, Scania, Stokker, Benefit, Reval Auto Pärnu jne. Võistlejad jäid rahule nii
korralduse kui ka ülesannete keerukusega. Meie kooli õpilased Jannar Juss ja Diana Madissoo
saavutasid väga napi kaotusega IV koha. Uhkusega võib siiski öelda, et meie kooli õpilane
Diana Madisso on Eestis kõige targem nais autotehnik!
Antud üritus toimus juba neljandat korda ja sellest on saamas meeldiv traditsioon. Üldise
koolielu koha pealt jätkus kõik samamoodi. 5 õpilast käisid juba traditsiooniks saanud
välispraktikal Burgdorfis Saksamaal. Samuti käis välisstažeerimisel samas linnas kutseõpetaja
Mario Susi. Õpilaste ja õpetajate õpiränne jätkub kindlasti ka tulevikus.
2016. a kevadel tegi ÕKTR ka projektitaotluse 6 kooliga koostöös õppestendide
valmistamiseks. Õppeaasta lõpus saabus tore uudis, et antud projekt saab rahastuse ja
2017/18 saab sellega alustada. See on põnev väljakutse ning selle käigus valmivad mitmed
õppestendid ja õppematerjalid.
Koostöös Täiskasvanute koolituse osakonnaga pakuti erinevaid täiendkoolitusi nii
kliimaseadmete, rehvide, elektri kui ka diagnostika alal. Koostöös tööandjatega toimus
ümarlaud, kus arutati päevakajalisi probleeme ja üldiseid arengusuundi. Ümarlauad jätkuvad
kindlasti ka tulevikus. Õppekava töörühma liikmed osalevad aktiivselt ka üleriigilistes
võrgustikes ja eriala arendusel. Osaletakse Autokutseõppeliidu ja Innove poolt korraldatavatel
seminaridel, aruteludel ja koolitustel.
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TÄISKASVANUTE KOOLITUSE OSAKOND
Sirje Pauskar, osakonna juhataja
Täiskasvanute koolituse (TK) osakond korraldab täiendus-ja ümberõpet ning tasemeõpet
täiskasvanud õppijale. Tasemeõppes liideti osakonnaga 01.09.2016 aianduse õppekavarühm
ja alates 01.01.2017 muudeti Kutseharidusstandardi Lisa 2 õppekavarühma nimetusi ning
seetõttu varasema nelja asemel tekkis seitse õppekavarühma (ÕKTR) , mis 2016/2017
õppeaastal jagunesid järgmiselt:
1. Aiandus (õppekava nooremaednik)
2. Juhtimine ja haldus (õppekavad ärikorraldus, väikeettevõtlus)
3. Juuksuritöö ja iluteenindus (õppekavad juuksur ja kosmeetik-spaateenindaja)
4. Majandusarvestus ja maksundus (õppekava raamatupidaja)
5. Sekretäri- ja kontoritöö (õppekava sekretäritöö, bürootöötaja)
6. Sotsiaaltöö ja nõustamine (õppekava hooldustöötaja )
7. Tekstiili, rõivaste, jalatsite valmistamine ning naha töötlemine (õppekava rätsepatöö,
õmbleja, tekstiiliseadmete operaator)
TK osakonna töötajate 2016/2017 õppeaasta prioriteedid olid järgmised:
1. Erialade populariseerimine
2. Õppekavade koostamine ja uuendamine
3. Ettevõtlusmooduli kui valikmooduli õppekavadesse lisamine ja rakendamine
4. Koostööpartnerite tänamine
5. Digipööre osakonnas – google tööriistad ja digimapi koostamine
6. Välispraktikal osalemine õpilastele ja õpetajatele
TK osakonna ja kooli erialade populariseerimisega alustati juba Täiskasvanud Õppija Nädalal
(TÕN), toimus kaheksa erinevat üritust 06.10-27.10.2016. Kutseharidusnädalal 05.12 –
09.12.2016 erialade töötoad; Koolisisesel kutsevõistlusel 26.01.2017 osalesid kõik osakonna
erialad; Spaanädalal 06.03-10.03.2017 Pärnumaa Kutsehariduskeskuses, kus hoolitsusi ja
teenust pakkusid kosmeetikute ja juuksurite erialad.
25.04.2017 Infopäev peatsetele Pärnumaa Kutsehariduskeskuse lõpetajatele, kus TK osakond
tutvustas keskhariduse baasil õppekavasid. Port Arturi moepäevadel 06.05.2017 osaleti
rätsepa-, juuksuri- ja kosmeetiku erialade õpitubadega ja esineti ühise moe- ja
soenguetendusega.
10.06.2017 toimus PKHK erialade infopäev Port Arturis, osales töötubadega hooldustöötaja,
kosmeetik, juuksur, rätsepa eriala ja täiendusõpe.
Uued õppekavad koostati järgmistel erialadel:
1. Kergete rõivaste rätsep , tase 4, rakendatud
2. Kosmeetik, tase 5, rakendatud
3. Juuksur, tase 4 , muutub kahe aastaseks
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Ettevõtlusmooduli kui valikmooduli õppekavadesse lisamine ja rakendamine
Täiskasvanute koolituse osakonnas lisati uutele õppekavadele valikõpingute moodulisse
ettevõtlusõppe baasmoodul – Kosmeetik õppekavale ja Kergete rõivaste rätsepale. Kool
ühtlasi andis nõusoleku piloteerida ettevõtlusmooduleid Innove EETA programmijuhile Katrin
Kivisild.
Koostööpartnerite tänamine toimus 26.10.2016 tänulõunaga. Kutsutud olid kõikide
Täiskasvanute koolituse osakonna erialade aktiivsed praktika ettevõtete esindajad, vastuvõtuja lõpueksamite komisjonides osalejad.
Digipööre osakonnas – google tööriistad ja digimapi koostamine, koolitus kõigile osakonna
töötajatele sh tunniandjatele toimus 20.03 ja 27.03.2016. Rakendasime kogemusõpet – meie
oma osakonna õpetaja Anu Laas õpetas oma kogemuste põhjal koostama digimappi ja näitas
google tööriistade võimalusi.
Välispraktikal osalemise õpilastele ja õpetajatele täitsime taas oma eesmärgi ja nii juba
seitsmendat aastat järjest.
Täiskasvanute koolituse osakonnas oli aastal 2016/2017, 3 erinevat projekti, mille käigus
õpilastel ja õpetajatel avanes võimalus teha oma praktika välisriigis või töövarjuna viibida
välisriigis. Kokku osales mobiilsustes 29 õpilast ja 24 õpetajat /kutseõpetajat.
 Erasmus+ õpirände projekti: „Mobility Makes Us Professionals III“ raames osales 29 õpilast
täiskasvanute koolituse osakonnast välispraktikal välisriigis. Lisaks oli võimalik 13-l
kutseõpetajal ja töötajal olla töövarjuks ja stažeerida välisriigis.
Lisainfo: http://www.hariduskeskus.ee/index.php/erasmus-opiranded/529-mobility-makesus-professionals-iii
 Erasmus+ täiskasvanuharidus projekt „Improvement of quality system and new
approaches in Adult Education“. Antud projekt võimaldas täiskasvanute koolituse
osakonna järgmistel töötajatel töövarjuks olla järgmistes riikides:
o Täiskasvanute koolituse osakonna juhataja – Iirimaa
o Iluteeninduse õppekavarühma koolitaja - Hispaania (Bilbao).
o Autokooli koolitaja – Saksamaa Burgdorf
o Tasemeõppe koolitusjuht– Iirimaa
o Rätsepa õppekavarühma koolitaja - Hispaania (Bilbao).
Lisainfo:http://www.hariduskeskus.ee/index.php/erasmus-opiranded/526-improvement-ofquality-system-and-new-approaches-in-adult-education
 NordPlus Adult projekt: „Challenges for adult education in a changing society“, mille käigus
viibisid 2 täiskasvanute koolituse osakonna töötajat 7-päeva Taanis CELF kutsekoolis ja 2
töötajat Islandil 7-päeva Fjölbrautaskolinn i Breiðholti ning 2 töötajat Technical College
Reykjavikis.
http://www.hariduskeskus.ee/index.php/nordplus/528-nordplus-adultprojekt-challenges-for-adult-education-in-a-changing-society
Meie osakonnas toimus läbi õppeaasta erinevaid meeldejäävaid ühisüritusi ja külaskäike:
 26.10.2016 Tänulõuna koostööpartneritele, osales kokku 28 inimest, muusikalise
ettekandega esines juuksuri eriala esimese kursuse õppijalt Getter-Heleen Aron´lt ja
moešou
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15.12.2016 jõulupidu koos õpilaste ja töötajatega Kentuki Kõrtsis, kokku osales
orienteeruvalt 90 õpilast ja sh osakonna töötajat. Teemaks olid jõuluviktoriin,
mustkunstniku esinemine, jõuludisko.
22.12.2016 osakonna töötajate koolituspäev Looduskosmeetika. Õppepäeval valmib
käsitöö seep ja kehakoorija, koolitaja Heleri Põld.
09.03.2017 osakonna tublimate õppuritele õppereis Tartusse Eesti Rahva Muuseumi ,
giidiga tuur ERM-is
20.03.2017 osakonna õpetajatele ja töötajatele, kokku 6. Koolitus Junior Archivment
poolt õpilasfirmade juhendajatele.
13.06.2017 osakonna töötajate õppereis kogemuste vahetamiseks Kehtna
Kutseõppekeskusesse ja Vana-Vigala Tehnika- ja teeninduskooli, vestlusring teemadel:
o Rakendunud uued õppekavad - võlud ja valud, probleemid
o Praktikakorraldus
o Täiskasvanute täienduskoolitus
o Õppekäik praktikabaasides, uue maja tutvustus
o Kuidas väikesed koolid finantsiliselt ellu jäävad ja kuidas toimivad meeskonnad?
16.06.2017 toimus osakonna õppeaasta lõpetamiseks väljasõit loodusesse .Eesmärgiks
tutvuda ja kogemusi saada , kuidas väikeettevõtjad Eesti turul ellu jäävad, ettevõtjate
edulood, rõõmud ning mured. Lisaks saada loodusest kosutust hingele ja vaimule.
Külastatavad ettevõtted: Tamme Aiandustalu, Teispere talu, Alpakafarm ja Kaisma
Suurjärve puhkeala matkarada.
29.08.2017 õppeaasta lõpetamine Valgerannas disgolfi radadel

TK osakond õppeaasta lõpetamisel (üleval) looduses Kaisma-Suurjärve matkarajal ja
Valgerannas discolfi mängimas
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Pildil: TK osakonna koostööpartnerite tänulõuna 26.10.2016
Kokkuvõtteks tänan kõiki Täiskasvanute koolituse osakonna töötajaid ja tunniandjaid
väljaspoolt kooli - õppekavarühma juhte, õpetajaid, koolitusjuhte 2016/2017 õppeaasta
eesmärkide saavutamisel ja väga hea tiimitöö eest!
Ärikorralduse kutseõpetaja Eela Malk siirdus pensionile alates 01.07.2017.
31.05.2017 võttis kooli nõukogu vastu otsuse likvideerida Täiskasvanute koolituse osakond .
Kõik tasemeõppe erialad viiakse üle 01.09.2017 seisuga teenindus- ja tehnikaosakonda.
Täiendusõpe reorganiseeritakse ümber täiendus- ja ümberõppe teenistuseks.
Lõppkokkuvõttes saavutas Täiskasvanute koolituse osakond aastatel 2009 – 2017 head
tulemused õppe- ja kasvatustöö alal kui ka head tulemused täienduskoolituse raames. Kaks
olulisemat 2009 aastal püstitatud eesmärki on täidetud:
1. võimaldada läbi Euroopa projektide kõikide osakonna erialade õpilastel, õpetajatel ja
töötajatel osaleda õpirännetes ja stažeerimas (2009 aastal oli osalemine 0 %) ja
2. kutsuda ellu ja arendada uusi erialasid pidades silmas regiooni vajadusi ning arendada
olemasolevaid.

Täiendus- ja ümberõpe 2016
Sirje Pauskar
Täiendus- ja ümberõppele oli 2016 aasta taas tulemuslik. Hea meel on, et tööandjad järjest
enam koolitavad oma töötajaid ja maksavad kinni koolituste kulud (õppijate arvust 28%).
Samuti õppija ise jätkuvalt investeerib oma õpingutesse (25% õppijate arvust) .Kahjuks on
langustrendis Töötukassa poolt rahastatavad võimalused – Pärnumaale suunatud
koolitushangete arv on vähenenud võrreldes eelmiste aastatega. Seetõttu on vähenenud ka
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Töötukassa poolt suunatud õppijate arv – hangetega õppijad 7% ja koolituskaardiga 6%
õppijate arvust.
Õppijate koguarvust moodustasid RKT tasuta kursustel õppijad suure osa 30%.
Personali osas oli meil 2016. aastal tihe liikumine. Koolitusjuht Terje Üürike, kes asendas
lapsehoolduspuhkusel olevat koolitusjuhti Heleri Heinlat, suundus ise lapsehoolduspuhkusele.
Aasta viimasel kuul tuli täiendusõppe tiimi tööle ja asendama Saima Rand.

Pildil (vasakult): Gerli Ollino, Kadi Laidvee ja Terje Üürike
Alljärgnevalt on ülevaade 2016 aasta täiendusõppe tulemustest numbrites.
2016 aastal oli kokku:
 Kursuseid – 153
 Õppijaid – 1561
 Tundide maht – 8033,5
Sh RKT tellimus 2016
 Kursuseid – 41
 Õppijaid – 470
 Tundide maht 2647
Kes olid kursuste eest maksjad?
 Õppija – 385
 Tööandja – 430
 Õppija ja tööandja – 1
 Töötukassa hanked – 109
 Töötukassa koolituskaart – 103
 RKT – 465 (470) - kevad 184 (175), sügis 281 (295)
 Muu - 129
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Õppekavarühmiti toimunud kursused ja alustajate arv
Õppekavarühm
Aiandus
Arvutikasutus
Arvutiteadused
Bioloogia ja biokeemia
Ehitus ja tsiviilrajatised
Elektroonika ja automaatika
Hulgi-ja jaekaubandus
Juhtimine ja haldus
Juuksuritöö ja iluteenindus
Kunstid
Lastehooldus ja noorsootöö
Majandusarvestus ja maksundus
Majutamine ja toitlustamine
Materjalitöötlus (puu, paber, plast,
klaas)
Mehaanika ja metallitöö
Metsandus
Mootorliikurite, laevanduse ja
lennundustehnika
Sekretäri- ja ametnikutöö
Sotsiaaltöö ja nõustamine
Tekstiili, rõivaste, jalatsite valmistamine
ning naha töötlemine
Tervis
Toiduainetetöötlus ja tootmine
Töökaitse
Võõrkeeled

Kursuseid
5
5
1
1
7
3
2
3
4
1
5
4
13

Kursust alustajate arv
57
63
1
3
80
29
22
16
35
10
57
48
200

6
2
4

61
15
45

13
6
4

143
64
52

1
16
16
8
14

10
173
178
61
159

Rahalised ressursid 2016. aastal
Omatulu
Omatululiik Kohustus
2015
2016
Autokool
30000 46448,95
43474,7
Kursused
300000 333737,45 235487,26
RKT kursused
RKT
Kursus 26/295
õppijat
Kursus 15/175
õppijat
Kokku EUR

2016
kevad

2016
sügis

Kokku
2016

86124,88
40939,2

86124,88
40939,2
127064,08
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Omatulu ja RKT kursuste ressursid kokku moodustavad Pärnumaa Kutsehariduskeskuse
lisavahenditeks märkimisväärse summa – 406026,04 EUR
Kokkuvõtteks, näitajad on head õppijate, kursuste arvu ning omatulu ja RKT ressursid osas
kokku. Suur tänu tõhusa töö eest koolitusjuhid Gerli Ollino ja Terje Üürike ning täiendusõppe
sekretär Kadi Laidvee.
29.11 kuni 30.11.2016 korraldas PKHK täiendusõppe tiim külastuskäigu ja koostööseminari
Tallinna kutseõppeasutuste ning Töötukassaga.
 Sihtrühm: kutseõppeasutuste täienduskoolituse korraldajad ja juhid, töötukassa
esindajad.
 Koostööseminari eesmärgiks oli osalejate kogemuste vahetamine täienduskoolituste
elluviimisest, õppekavadest, turundamisest ja saada ülevaade tulemustest ning arutada
üheskoos, kuidas parendada täiskasvanute täiendus- ja ümberõppe kursuste ja
õppekavade kvaliteeti; kuidas leida üles sihtrühm.
 Osalesid Tallinna Tervishoiu Kõrgkool, Tallinna Tööstushariduskeskus, Eesti Massaaži- ja
Teraapiakool, Tallinna Teeninduskool ja Eest Töötukassa.
 Töötukassa teemaks oli 01.05.2017 kehtima hakkavate uute meetmetega
Tööhõiveprogrammist 2017–2020, kus Töötukassa saab võimaluse osutada töötust
ennetavaid teenuseid töötavatele inimestele.
Aianduse õppekavatöörühm
Erna Gross, õppekavatöörühma juht
2016/2017 õppeaasta 01. septembrist lõpetati Tihemetsas Voltveti koolituskeskuse tegevus
ja Nooremaedniku eriala õpetamine jätkus Pärnus, Niidupargi õppekohas Täiskasvanute
koolituse osakonnas osakonnajuhataja Sirje Pauskari juhtimisel. Aianduse õpetamist jätkasid
kutseõpetaja Erna Gross ja Külli Song Täiskasvanute koolituse osakonnast ning
Tehnikaosakonna alluvusse läinud kutseõpetajad Kaja Hiie ja Marje Kask. Kuna eriala kuulub
PRÕM projekti alla, siis koordineeris õpet ka Töökohapõhise õppe koordinaator Mare Raid.
Kortsleht (Alchemilla) - Eesti rahvameditsiinis on kortslehte
kasutatud rohkesti ning usuti, et selle taime abil on
võimalik säilitada igavene noorus.
Seoses struktuurimuudatusega oli vajalik kolida
õppevahendid ja materjalid ning sisustada uued
õppeklassid, millega saadi väga hästi toime. Vaja oli uut
materjalide ladu-hoiukohta. Selle korrastamine ning
sisustamine sai teoks ehituse eriala õpetajate ja õpilaste
abiga. Aitäh Eldi Toompalule ja Janek Klaamasele.
Nooremaedniku õppekava täitmine tagati täies mahus ja
aiandusõppe arendus on võimalik. Aiandusalased
täiendkoolitused toimusid uutes oludes koostöös Täiskasvanutee koolituse osakonna juhataja
Sirje Pauskariga, Pärnu linnaaednik Anu Nurmesaluga ja aiandusettevõtjatega ning koolitusi
juhtiva Marje Kasega.
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Toimusid tasuta täiendkoolitused: Haljasalade rajamine ja hooldus, 24 tundi, kaks korda
Viljapuude ja marjapõõsaste lõikamine, 24 tundi, Maitse- ja ravimtaimekoolitus, 40 tundi,
Haljasalade rajamine ja hooldus, 24 tundi, Metsamarjakasvatus, 24 tundi, Püsikute
kasvatamine, 24 tundi – kokku 104 koolitujale. Täiendkoolitujatest kolm asus edasi õppima
Nooremaedniku eriala põhiõppesse.
22. veebruaril 2017 lõpetasid ÕA-16 õppijad: Kerli Kiviselg, Anneli Koemets, Merje Luuk, Ave
Murd (jätkas samas õppimist PKHK-s Arboristi eriala), Aina Põldma, Kaarel Sohlu (viibis
Sloveenial õpirändes aprill 2017), Mario Sommer (viibis Sloveenial õpirändes aprill 2017), Pille
Toom. ÕA-16-st enne õppe lõppu lahkunud Haldi Seger jätkas aiandusõpinguid Räpina
Aianduskoolis ja Margus Kajastu asus tööle ettevõtjana, Eveli Tamm asus tööle ja pisiperet
kasvatama.
09. jaanuaril 2017 alustas ÕA-17-s õppetööga 16 õppijat. Neist Helena Jallai ja Terje Laaksoo
olid sooviga eelmises õppegrupis vajaka jäänut täiendada. Juunikuus soovisid nemad ja ka
Mikk Sõnajalg sooritada enne õppe lõppu, aga seoses väljundite saavutamisega
kutseharidusliku lõpueksami, et osaleda PRIA toetusprogrammid ettevõtluse alustajatena.
Praktiliste tööde ja praktika korraldus ÕKTR-s vastab õppekava nõuetele ja väljundipõhisuse
saavutamisele. Praktikakorraldus toimub vastavalt töökohapõhise õppe eeskirjadele ja
nõuetele. Kaasatud on 44 erinevat praktikaettevõtet. Neist selle õppeaasta partnerid on
Neeva OÜ, Reet Karukäpp FIE , EMÜ Polli Aiandusuuringute keskus, OÜ Mündi talu, FIE
Mercedes Merimaa, OÜ Kuusk AE, AS Ssgro , "Kadrioru park/Tallinna LV", AS Plantex, ELISE
AED OÜ, OÜ SÜMBIO, OÜ Metste Aiandustalu, Seedri Puukool OÜ, Tamme aiandustalu FIE,
Järveselja õppe- ja katsemetskond SA, Mulgi Viljad OÜ, Kuido Paimla FIE, KESKO SENUKAI, Uus
taim OÜ, MATOGARD OÜ, Dekora AS, Eesti Hoolekande Selts, Hansaplant OÜ. Kõik
praktikakohad on atesteeritud. Enamuses neis kohtades käidi õppijatega ka õppekäikudel ja
praktikajuhendajatega kohtumas.
Lisaks on õpilastel võimalus sooritada osa praktikast õpirände projekti raames välisriigis. Sel
õppeaastal siis Sloveenias Biotehniski Center Naklos – suured tänud projekti vedanud Teele
Luks´ile. Õpirändes olid ka kutseõpetajad Erna Gross, Kaja Hiie, Marje Kask, inglise keele
õpetaja Eesi Rosenberg ja õppe- ja karjäärinõustaja Kersti Oksaar.
Kutseõppurite arv on stabiilne. Õppes osalevad ka nõrgema konkurentsivõimega inimesed.
Koostöö toimub ka hoolekandeasutustega. Kasutatud on VÕTA-t. Kõik varasemalt
aiandusõppe edendamiseks vajalik ja planeeritu on teostatud.
Koolituste kogemusi on jagatud ka õppijatega ning
täiendkoolituses olevatega, et innustada neid põhiõppesse
astuma. Tagasisideküsitlustest on selgunud, et õppijad ja
täiendkoolitujad on endiselt rahul õpetajate ja õpetamise
tasemega. Õppijad toetavad üksteist ja ka madalama võimekusega
kaaslaseid. Koos osaleti koolisisestel eriala võistlusel, tutvustati
aianduse eriala PKHK-s toimunud Haridusfestivalil, käidi vilistlaste
koduaedu külastamas.
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Tihe side on jätkunud MTÜ Tihemetsa vilistlasega, kes vahendab aiandusõppe infot oma
kodulehel.
Kollane roos mõjub värskena, tuues päikese igasse päeva!
Aitäh kõigile aiandusõppe jätkumise kaasaaitajatele!

Majandusarvestus ja maksundus ning juhtimise ja halduse õppekavatöörühm
Ille Kukk, õppekavatöörühma juht










05.09.16 alustas uue õppekava alusel esimene ärikorralduse õppegrupp tööd
sesoonõppes.
15.09.16 osales õppegrupp ÄK-15 EAS-i poolt korraldatud Ettevõtluspäeval SPA Estonia
konverentsikeskuses.
23.09.16 turunduse õppekava täitmiseks osalesid ÄK õpilased Tartu Näitused korraldatud
Motoshow`l.
06.10.16 ÄK-15 õpilased osalesid PEAK-i korraldatud Ettevõtluspäeval hotellis Strand.
13.10.16 ÄK õpilased korraldasid heategevusliku tordioksjoni Pärnu kodutute loomade
varjupaiga toetuseks.

20.10.16 kooli lahtiste uste päeval korraldati töötuba ärikorralduse õppimise huvilistele,
neile õpetati mängu „Ärihai“.
26.10.16 osakonna koostööpartnerite tänupäeval osales OÜ Amirat juhatuse esimees,
eriala vilistlane Lele Grünberg, kes on olnud korduvalt lõputööde kaitsmise komisjoni liige.
28.10.16 külastasid VE-16 õpilased Pärnumaa ettevõtlusinkubaatorit.
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16.11.16 ÄK-15 õpilased Kätlin Sagim ja Kristo Krüger olid Riigikogus töövarjudeks.



03.12.16 ÄK-15 õpilased Kätlin Sagim ja Riina Toomela ning ÄK-16 õpilane Kristiina Kask
kauplesid omavalmistatud toodetega Kaubamajakas õpilasfirmade laadal Jäärmark.
16.12.16 oli ÄK-15 ja ÄK-16 ühine jõulupidu.
20.12.16 kooli jõululaadal müüs ÄK-15 õpilane Annely Villiste puuetega inimese
valmistatud jõulukaarte ning ÄK-16 õpilane Kristiina Kask müüs enda valmistatud mütse,
patju ja kaisuloomi.
26.01.17 toimus koolisisene eriala kutsevõistlus. Lahendada tuli triventy.com keskkonnas
teooria test ja turundusalane situatsioonülesanne. Situatsioonülesande lahendamise
hindamise žüriisse kuulusid eriala vilistlased Revismo OÜ juhatuse liige Kert Klementi ja
Uus Maa kinnisvara maakler Anneli Veinšteins. Kolmeliikmelised võistkonnad loositi
vahetult enne võistluse algust. Kokkuvõttes saavutasid I koha Annely Villiste ÄK-15, Allar
Vellner ÄK-15 ja Mariann Soots ÄK-16; II koha saavutasid Regina Kaljend, Kristo Krüger ja
Mart Leesi (kõik ÄK-15); III koha Kätlin Sagim ÄK-15, Riina Toomela ÄK-15 ja Mariliis
Lillemets ÄK-16.
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10.02.17 käisid ÄK-15 ja VE-16 õpilased Tallinnas Maksu- ja Tolliametis ning Turismimessil.



27.03.17 algas ärikorralduse II kursusel 12 nädalane ettevõttepraktika. Elerin Ein ja HannaLiisa Holm olid kuu aega praktikal Iirimaal ning Annely Villiste ja Karolin Saks Maltal.
04.-05.05.17 osales ärikorralduse eriala võistkond koosseisus Allar Vellner, Annely Villiste
ja Kätlin Sagim vabariiklikul kutsevõistlusel Noor Meister. Teoorias ja ettevõtlusteatris oli
meie võistkond parim, loovülesandes ja üldkokkuvõttes saavutati III koht.







Kevadel käisid ÄK-15 õpilased Hanna-Liisa Holm, Elerin Ein välispraktikal Iirimaal, Karolin
Saks ja Annely Villiste Maltal.
VE-16 õpilane Kristina Oss osales välispraktikal Saksamaal ja Kairit Anufrijev Itaalias.
16.06.17 kaitsesid kõik 10 ÄK-15 õpilast edukalt oma lõputööd, komisjon tunnistas
parimaks Kätlin Sagimi töö teemal Alustava ettevõtte turundustegevus Solar Caravan
Parklas. Ühtlasi oli see viimaseks eriala lõputööde kaitsmiseks, sest uues õppekavas
nimetusega ärikorralduse spetsialist, mille alusel õpib õpperühm ÄK-16, enam lõputööde
koostamist ei ole.
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Juuksuritöö ja iluteeninduse õppekavatöörühm
Õnne Ennusaar, õppekavatöörühma juht

2017. aasta 1. septembril täitus juuksuri eriala avamisest 20 aastat (alustas 1997) ja
kosmeetiku erialal 5 aastat (alustas 2012). Seoses sellega koondasime kokku ja avaldasime
kõikide lendude ajaloo ja tegemised FB grupis (grupp loodi 14.01.2017) PKHK juuksurid ja
kosmeetikud. https://www.facebook.com/groups/1830485413891367/
Grupist leiab infot kõige selle kohta, millega Pärnumaa Kutsehariduskeskuse juuksuri ja
kosmeetiku eriala õpilased on tegelenud, tegelevad ja saavad tegelema ning mida nad
soovivad laia maailma ja üksteisega jagada. Grupi eesmärk on salvestada ajalugu, koondada
vilistlased
ja
propageerida
juuksurite, kosmeetikute ja ka
rätsepatöö ning õmblejate erialasid.



Igal õppegrupil on oma pildialbum,
milles näidatud koostöös rätsepa
erialaga korraldatud moešõud läbi
erineva aja.

Make-up ja juuksed on
seadnud iluteeninduse õpilased
õpetajate juhendamisel;

Kostüümid on õmmelnud
PKHK rätsepa ja õmbleja eriala
õpilased õpetajate Maie Laik, Heli Sakk-Hännikäinen ja Ene Jaakson juhendamisel.
Moešõud on aidanud lavastada Jaanika Müürsepp, Marko Sassjan ja Hevelin Kärp.

Juuksurite õpetajad läbi aegade on olnud Anneli Rabbi, Heli-Mall Kingi, Õnne Ennusaar ja Reet
Parik. Kosmeetiku eriala eestvedaja ja stiilse salongi heaolu looja on Ruth Ilves.
Kosmeetik (sh spaateenindaja lisaoskusega) vanal õppekaval õpivad õpilased viimast aastat.
Uus õppekava Kosmeetik, 5 tase on kahe aastase õppe mahuga ja suur osa õppest on praktiline
töö.
Kogu õppeaasta vältel käisid õpilased Pärnu Tammiste Hooldekodus eakatel juukseid
korrastamas.
12-25 sept. 2016 viibisid projekti „EU gives you WINGS: towards European Work based
learning experiences" raames PKHK juuksurite õppesalongis praktikal kolm juuksuri
vahetusõpilast Itaaliast. Õpilastega oli kaasas ka juuksuri eriala kutseõpetaja.
8.10 2016 toimus kaubanduskeskuses Port Artur Moe- ja ilupäev. Meie kooli õpilased Mari
Mäesepp ja Agne Loosme aitasid Ilukaubamajal Tradehouse selle päeva raames soenguid
seada.
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Sekretäri- ja kontoritöö õppekavatöörühm
Külli Song, õppekavatöörühma juht





Õppeaasta oli tegus nii I ja II kursuse sekretäridele kui ka õpetajatele.
Kutseõpetaja Külli Song osales iga-aastasel sekretäri- ja bürootöö eriala võrgustiku
seminaril Tartus, Tallinnas. Anu Laas osales E-õppe sügisseminaril ja E-kursuste
vabariiklikus hindamiskomisjonis. Uue määruse „Teenuste korraldamise ja teabehalduse
alused“ koolitusel osales Külli Song.
04.10.2016 osales „Ettevõtlikkus kooli“ raames ettevõtja Karin Kuimet õppetunni
läbiviimisel ja rääkis oma ettevõtja loo kooliõpilastele.

Pildil: Esitleb Karin Kuimet




Üheskoos õpilastega külastasime Tallinna vaatamisväärsusi, et saada osa teema
kultuurilugu kontekstist. 20. oktoobril 2016 viisime läbi töötoa teemal „Eluks vajaliku
dokumendi vormistamine“ Haridusfestivali raames, mis korraldati PKHK-s.
Toimus koolisisene sekretäritöö eriala kutsevõistlus (pildil):
o I koht Maris Kaimak (S-16),
o II koht Birgit Org (S-15),
o III koht Kelli Tamm (S-16).
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Kolm parimat - Birgit Org, Merili Lobjakas, Eliis Roosmaa - said võimaluse esindada kooli
vabariiklikul kutsevõistlusel Noor Meister 2017. Tippsekretäri sel aastal välja ei kuulutatud,
vaid osaleti neljas kategoorias: dokumendihaldus, sekretäritöö, keelekasutus, avalik
esinemine. Kutsevõistlusel Noor Meister saavutas Birgit Org keelekasutuses auhinnalise II
koha.
Birgit Org ja Kristiina Kullerkupp viibisid praktikaettevõttes Maltal Erasmus+ õpirände projekti
„Mobility Makes Us Professionals“ raames AIM-AdvertInMalta. Õpilased said praktiseerida
andmete sisestamist, korrastati dokumente ja arhiveeriti dokumente. Koostasid protokolle,
assisteerisid ja sisustasid kontorit. Ettevõtte peamine tegevusvaldkond on online-reklaam,
kõrvaltegevusteks on kinnisvara vahendamine ning paatide/jahtide müümine. Vaata sekretäri
õpilaste blogi praktikal Maltal: http://kevadmaltal.blogspot.com/
Dokumendihalduse õpetamisel kasutasime dokumendihaldusprogrammi Amphora, Persona,
Webdesktop arendajate abi, kes andsid võimaluse õppijatel antud keskkonnas oma oskust
kasutada.
Meie eriala II kursuse õppijad sooritasid riikliku kutseeksami 100 %, kus neile omistati Sekretär
V tase.
Külli Song viibis projekti Erasmus+ projekt: „Mobility Makes Us Professionals III“ Maltal ja Anu
Laas Islandil. Stažeerimine ja õpiränne on võimaldanud meie ÕKTR õpetajatel parandada
võõrkeeleoskust, suurendada töömotivatsiooni ja tõsta ametialast kompetentsust. Sel
õppeaastal oli võimalus osaleda Külli Songal vabariiklikul õpirände seminaril, mis toimus PKHK.
Õppeaasta lõpp tõi meie eriala õpilastele tunnustuse – direktori vastuvõtule kutsuti
kutsevõistlusel osalenud õpilased, Külli Song ja Anu Laas, kes pälvisid üritusel meened.

Tekstiili, rõivaste, jalatsite valmistamine ning naha töötlemine õppekavatöörühm
Heli Sakk-Hännikäinen, õppekavatöörühma juht








Rätsepatöö erialal valmis 2016/17 õppeaastal uus Kergete rõivaste rätsep õppekava ja
täiendati valikõpingute mooduleid.
Valikõpingute hulka lisasime Kergete rõivaste rätsepa õppekaval väga olulise EETA
programmi poolt välja töötatud Ettevõtluse baasmooduli 4. tase.
2016/17 õppeaastal rakendus teist korda Kodutekstiilide õmbleja õppekava õpipoisiõppe
raames koostöös AS Wendrega.
Õppeaasta jooksul on läbinud täiendusõppe raames Rätsepatöö erialal moodulõppes
Mantli töötlemise individuaaltööna 1 õpilane.
Täiendus- ja ümberõppe õppekavade koostamisel arvestatakse sihtgruppide vajadusega.
2016 on ÕKTR-s koostatud 3 erinevat täiendus- ja ümberõppe õppekava.
Õppeaasta jooksul on läbi viidud järgmisi täiendkoolituse kursuseid:
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Täienduskoolituse nimetus, maht
Lõigete konstrueerimine ja modelleerimine 60 t
Moodul: Mantli töötlemine, avatud õpe 320 t
Lapitöö 12 t














Osalejate/lõpetajate arv
15/15
1/1
9/8

Meeskonnatööalaste kompetentside ja loovuse arendamisel on oluline roll iga-aastasel
moe- ja soenguetendusel, kus demonstreeriti 2016/17 õppeaastal valmistatud rõivaid.
Riikliku tunnustuse sai praktikabaas AS Wendre, kui parim regionaalne praktikaettevõtte
Pärnumaal. ÕKTR juht Heli Sakk-Hännikäinen esines tänusõnavõtuga tunnustamise
tseremoonial.
Ülekoolilisel kutsevõistlusel oli I kursuse rätsepatöö erialal võistlustööks „Üks vahva kott“
ja II kursuse võistlustööks oli Laste jope õmblemine. Rätsepatöö kutseõpetajad Heli SakkHännikäinen ja Ene Jaakson valmistasid ette võistlusjuhendid, hankisid vajalikud materjalid
ja viisid läbi koolisisest kutsevõistlust.
Rätsepatöö erialaõpilased vabariiklikul Noor Meister kutsevõistlusel ei osalenud. Kuna
sellel aastal oli meile ette seatud vanusepiir 26 aastat, meil aga on õppijad vanemad kui
26 aastat.
Üks õpilane osales üleriigilisel moekonkursil Moe Park oma kollektsiooniga. Koostöös
Värska Vee ja moelooja Perit Muugaga korraldatud moekonkursist võttis osa 1 rätsepatöö
esimese kursuse õpilane ja tema töö valiti poolfinaali ning kavand trükiti ajakirjas Anne
Stiil.
Eriala populariseerimiseks andis kutseõpetaja Heli Sakk-Hännikäinen rätsepatöös lahtise
tunni Hiiumaa õpetajatele 13.02.17
Erialade populariseerimiseks ja erialade ajaloo talletamiseks ning vilistlaste koondamiseks
lõi iluteeninduse ÕKTR FB grupi PKHK juuksurid ja kosmeetikud. Koostöö iluteeninduse
õppekava rühmaga on pika ajalooga ja paljud ettevõtmised on olnud meeskonnatööna
ning nendes on kaasa teinud ka rätsepatöö eriala õppijad. Iluteeninduse ÕKTR soovitas
kontot kasutada ka rätsepatöö eriala propageerimiseks.
Õpetajate Päeval esitasid rätsepatöö eriala õpilased õpetajatele ja kooli külalistele
moeshou „Liivilahe romantika“ (pildil).
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Kutsehariduse rahvusvahelistumise päeval andis õpetaja Ene intervjuu AK uudistele
õpirände kogemusest.
Osalesime Port Arturis Moe- ja ilupäeval eriala tutvustamiseks moe- ja soenguetendus
„Lõiming“ ja tegime töötuba stiilinõustamiseks.

Osalesime Port Arturis PKHK erialasid tutvustaval üritusel õpitoaga. (Stiilinõustamine)
Tänupäeval Strandis esinesid rätsepatöö eriala õpilased koostöös iluteeninduse ja juuksuri
eriala õpilastega oma rätsepatöödest moe- ja soenguetendus.
Rätsepatöö õpilastest 2 viibisid Erasmus+ programmiga Tenerifel välispraktikal.
Rätsepatöö eriala kutseõpetajad viibisid Erasmus+ programmiga kutseõpetaja töövarjuna
järgmistes riikides: Ene Jaakson Hispaanias Tenerifel, Heli Sakk-Hännikäinen Hispaanias
Bilbaos.
Võtsime vastu 2 vahetusõpilast Tenerifelt, kes osalesid 2 nädalat koolis õppetöös ja 6
nädalat ettevõtetes praktikal.
Kutseõpetaja Heli Sakk-Hännikäinen valmistas 2-3 minutilised õppefilmid/
videoülesvõtted Cristobal Balenciaga muuseumis nähtud eksklusiivsetest kleitidest,
kostüümidest ja mantlitest. Õppematerjali saab kasutada ja presenteerida
konstrueerimise ja modelleerimise õpetamisel ning mudelite makettide ja prototüüpide
valmistamisel.
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Pildil:
Rätsepatöö
eriala õpilased koos
õpetajaga praktikal
Hispaanias








Õpetaja Ene osales koos Kanaari saarte õpetajatega Tenerife tuntud kübarameistri Marisa
töötoas. Õppis tundma kübara valmimise protsessi ja valmistas kübara kaunistamiseks
erinevaid aksessuaare. Vormis kunstlilli ja meisterdas sulgedest kaunistusi. Praktiseeris
sulgede värvimist ja erinevaid sulgede kujundusvõtteid. Õpitut on võimalik rakendada
meie Kergete rätsepa õppekava valikmoodulis
„Rõivalisandite disain ja valmistamine“.
Õpilased töötasid firmas Davide Maillots, mis
valmistab
üle
maailma
võimlejatele
ja
akrobaatidele
esinemisrõivaid.
Tegeleti
juurdelõikuse,
detailide
komplekteerimise,
õmblemise ja kristallide kinnitamisega. Selles
firmas sooritavad meie õpilased oma välispraktika,
mis kindlasti annab neile tulevases töös väärt
kogemuse ja oskused. Välisprojektides osalemine
annab ÕKTR õpetajale võimaluse praktiseerida
võõras kultuuriruumis ja keelekeskkonnas ning
aitab kaasa rahvusvahelistumisele ja lihtsustab
partnerkoolide vahetusõpilaste juhendamist meie
koolis.
Koos õpilastega külastati Riias Intertextile
moemessi (pildil) ja analüüsiti nähtut.
Kooli rätsepatöö eriala vilistlasi käis erialast rääkimas esmakursuslastele kahel korral,
toimusid arutelud. Põhirõhk arutelul oli eriala propageerimisel ja praktikaga seonduval.
TÕN üritusel Narvas anti Pärnu Aasta Õppija tiitel kutseõpetaja Heli Sakk-Hännikäineni
poolt esitatud rätsepatöö eriala vilistlasele Merle Ojasoole. Kevadel 2017 esitati
tunnustamiseks kooli rätsepatöö vilistlane ja rätsepatöö eriala eksami komisjoni esimees
ja praktikajuhendaja Annely Mohnja.
Ajalehes Pärnu Postimees ilmus artikkel „Tenerife õpirändurid otsivad Pärnus sõpru“, kus
Erasmus+ õpirände projekti raames kaks vahetusõpilast osalesid rätsepatöö eriala
õpilastega koos Heli Sakk-Hännikäineni õppetundides ja Pärnu õmblusettevõtetes
erialasel praktikal.
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Tervishoid ja heaolu õppekavatöörühm
Sirje Pauskar, õppekavatöörühma juht











Hooldustöötaja erialal oli 2016/2017 õppeaastal lõpetajaid 12. Lõpetas õppegrupp HT-15
sh lõpetasid kiituskirjaga ja kutsekvalifikatsiooni tunnistusega hooldustöötaja, tase 4 kõik
õppijad.
HT-15 õppegrupp alustas õpinguid uuel väljundipõhisel õppekaval, alustajaid kokku
14.11.2015 seisuga oli 16 õpilast.
HT-15 õppegrupp lõpetas hooldustöötaja eriala, mille valikõpingute lisaoskuse moodulid
olid tööandjate soovil koostatud Jalgade ja käte hooldusele vajalike teadmiste ja oskusi
arvestades.
Õppekavarühma õpilased on olnud aktiivsed ja leidnud võimalusi töö-, pere- ja õppimise
kõrvalt koolielus kaasa lüüa
PKHK koolisisene kutsevõistlus toimus 26.01.2017, kus võistles esimene kursus HT-16
õppegrupp.
04.04.2017 korraldas ÕKTR võistluse teisele kursusele HT-15, kes võistles juba Vabariikliku
võistluse ülesannete alusel. Auhinnalised kohad saavutasid HT-15 õppegrupist järgmised
õppijad: Tõniste Marina III koht, Plaas Elve II koht ja Valdaru Signe I koht.Õppijatel oli
võimalus jälgida võistlusruumis kaasvõistlejate praktiliste situatsioonülesannete
sooritamist.
Noor Meister 2017 toimus 04-05.05.2017 Eesti Näituste Messikeskuses Tallinnas, kus
osaleda oli võimalik Tõniste Marinal ja Valdaru Signel. Meie õppurid olid tublid! Marina
Tõniste saavutas märkimisväärse IV koha ja Signe Valdaru V koha. Tänuväärt tööd tegid
võistlejate ettevalmistamisel meie õpetajad Aita Kütt, Irina Golub, Ülle Kivisild ja Stella
Nuust. Suured tänud õpetajatele!
Pildil: Hooldustöötaja 2017 vabariiklikul võistlusel olid meie hooldustöötaja õpilased
Marina Tõniste ja Signe Valdaru superstaarid, meedia küsitles –„Miks õpid
hooldustöötajaks?“

ERASMUS+ õpirände projekt: „Mobility Makes Us Professionals III“ raames oli neljal
hooldustöötaja eriala õpilasel HT-15 õppegrupist võimalus osaleda välispraktikal, vaata
tabelist.
06.03-04.04.2017

SATAEDU

19.03-17.04.2017

Bridgwater College

Haly Mitrofanov,
Natalja Konontšuk
Anastasia Konontšuk,
Inglismaa
Erika Pärnala
Soome
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Hooldustöötaja õpilased praktikal Inglismaal:
http://erikajanastjatauntonis.blogspot.co.uk/
Hooldustöötaja õpilased praktikal Soomes: https://htsuomessa.wordpress.com/
Võimalus oli ÕKTR kahel õpetajal Stella Nuust ja Ülle Kivisild osaleda õpirändes Inglismaal.
Järgmise õppeaastate üks olulisemaid planeeritud tegevusi ja prioriteete on jätkuvalt
ÕKTR-s hooldustöötaja eriala jätkuv populariseerimine, et kaasa aidata hooldustöötaja
eriala väärtustamisele regioonis ja Eesti tasandil.
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LISA 1 PKHK KOOSSEIS seisuga 31.12.2016
Jrk
Nr

Ees- ja perekonnanimi Ametikoha nimetus
TIPPJUHID

1 Riina Müürsepp
2 Elve Lääts

Direktor
Direktori asetäitja finants- ja
haldusalal
ADMINISTRATIIVTEENISTUS

3
4
5
6

Personalijuht
Avalike suhete juht
Töökeskkonnaspetsialist
Kantseleijuhataja
ARENDUSOSAKOND

Ella Laur
Anneli Rabbi
Kaja Sau
Hele-Ly Selge

7
8
9
10
11

Varje Tipp
Johanna Kommer
Kadri Riitsaar
Liisi Kruusimägi
Mare Raid
Mare Raid
12 Janek Leppnurm
13 Kaivo Paal
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Helke Heinmets
Merle Treufeldt-Kirtsi
Kersti Oksaar
Marina Jaani
Kristi Lorents
Leili Ruul
Kai-Tõe Ellermaa
Rita Mändla
Kaie Laur
Eda Tiismaa
Marika Köster

25
26
27
28
29
30
31
32

Jüri Puidet
Tiina Kolga
Helen Maripuu
Urmas Ailt
Priit Auväärt
Ilmar Eek
Leida-Alice Eeman
Karli Edo

Osakonnajuhataja
Kvaliteedijuht
Projektide koordinaator
Projektide koordinaator
PRÕM projekti koordinaator
PRÕM projekti praktikakorraldaja
IKT spetsialist
IKT spetsialist
Õppe- ja tugiteenistus
Õppe-ja tugiteenistuse juhataja
Karjäärinõustaja-psühholoog
Õppe- ja karjäärinõustaja
Õppekorralduse spetsialist
Õppekorralduse spetsialist
Õppekorralduse spetsialist
Huvijuht, õpetaja
Ringijuht
Raamatukoguhoidja
Vanemraamatukoguhoidja
Vanemraamatukoguhoidja
TEHNIKAÕPPEOSAKOND
Osakonnajuhataja
Osakonnajuhataja asetäitjat
Osakonnajuhataja asetäitjat
Õppetöökoja juhataja, kutseõpetaja
Kutseõpetaja
Kutseõpetaja
Õpetaja
Kutseõpetaja
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33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

Kaja Hiie
Maili Jakobson
Taivo Kaelep
Marje Kask
Oliver Kikas
Janek Klaamas
Ingrid Kruusla
Mati Koitmäe
Margus Kasekamp
Piret Laan
Mihkel Lembit
Kristjan Leotoots
Lembit Lill
Siimo Lopsik
Allan Lorents
Lembit Miil
Piret Mühlberg
Genno Niider
Pille Nurmberg
Reet Näär
Vakants
Ene Parmas
Sirje Parrol
Rita Pillisner
Enno Puidet
Urmas Rebas
Mart Ronk
Eesi Rosenberg
Marko Sassjan
Arnold Schmidt
Siim Soopõld
Värdi Soomann
Mario Susi
Janek Suu
Karlo Tamm
Elje Teesalu
Kristiina Tinkus
Üllar Tornik
Rein Volberg
Andres Volt

Kutseõpetaja
Kutseõpetaja
Kutseõpetaja
Kutseõpetaja
Kutseõpetaja
Kutseõpetaja, õppetöökoja juhataja
Kutseõpetaja
Kutseõpetaja
Kutseõpetaja
Õpetaja
Õpetaja
Kutseõpetaja
Kutseõpetaja
Õpetaja
Õpetaja
Kutseõpetaja
Õpetaja
Kutseõpetaja
Praktikakorraldaja
Õpetaja
Kutseõpetaja
Kutseõpetaja
Õpetaja
Õpetaja
Kutseõpetaja
Kutseõpetaja
Kutseõpetaja
Õpetaja
Rühmajuhataja
Kutseõpetaja
Kutseõpetaja
Kutseõpetaja
Kutseõpetaja
Kutseõpetaja
Kutseõpetaja
Rühmajuhataja
Kutseõpetaja
Kutseõpetaja
Kutseõpetaja
Kutseõpetaja
TEENINDUSÕPPEOSAKOND

72
73
74
75

Riina Tõnsing
Endla Kuura
Urmas Einbaum
Kaire Evert

Osakonnajuhataja
Osakonnajuhataja asetäitja
Peakokk
Toitlustusjuht
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76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114

Aime Harjakas
Heli Hinrikson
Maie Jesjutina
Aino Juurikas
Terje Jürgens
Sven Jürgenson
Malle Kallus
Tiina Kiibus
Ly Kukk
Helina Kruusmaa
Hanna Kuldsaar
Hevelin Kärp
Ene Külaots
Sirje Laanemäe
Ruth Leping
Marina Madisson
Anne Metsmaa
Mati Mettus
Janne Ojala
Viive Ollo
Annely Raev
Reet Parind
Peep Peetersoo
Ingrid Ploom
Hiie Põldma
Kaie Pärn
Ingrid Schumann
Kristel Sepp
Irina Smoleitšuk
Terje Steinberg
Aili Sommer
Külli Šorin
Taisi Talviste
Sirje Tamm
Elina Tarkus
Karin Torin
Karmen Torin
Sergei Tšekmarjov
Heili Västrik

115
116
117
118
119

Sirje Pauskar
Heleri Heinla
Terje Üürike
Saima Rand
Gerli Ollino

Kutseõpetaja
Kutseõpetaja
Õpetaja
Kutseõpetaja
Kutseõpetaja
Õpetaja
Kutseõpetaja
Kutseõpetaja
Kutseõpetaja
Kutseõpetaja
Kutseõpetaja
Rühmajuhataja
Õpetaja
Õpetaja
Õpetaja
Kutseõpetaja
Õpetaja
Õpetaja
Kutseõpetaja
Õpetaja
Kutseõpetaja
Õpetaja
Kutseõpetaja
Kutseõpetaja
Kutseõpetaja
Kutseõpetaja
Õpetaja
Kutseõpetaja
Õpetaja
Kutseõpetaja
Praktika juhendaja
Kutseõpetaja
Kutseõpetaja
Õpetaja
Kutseõpetaja
Praktikakorraldaja
Praktikajuhendaja
Kutseõpetaja
Õpetaja
TÄISKASVANUTE KOOLITUSE
OSAKOND
Osakonnajuhataja
Täiendõppe koolitusjuht
Koolitusjuht
Koolitusjuht
Täiendõppe koolitusjuht
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120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134

Teele Luks
Kadi Laidvee
Õnne Ennusaar
Erna Gross
Ruth Ilves
Ene Jaakson
Erkki Koitmäe
Ille Kukk
Anu Laas
Eela Malk
Stella Nuust
Reet Parik
Ülle Pikma
Heli Sakk-Hännikäinen
Külli Song

135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147

Katrin Koidumaa
Siire Tõrva
Tiiu Orgvee
Raivo Jürgens
Ain Pinsel
Ene Goldschmidt
Eldi Toompalu
Leonkhard Talson
Kaido Koodi
Merike Saal
Maia Lang
Kersti Tõnisson
Taimi Kurel

148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159

Väino Lill
Ivi Hiie
Ruukel Julika
Eimi Muru
Kaido Vunk
Vaiga Lill
Enn Lilleleht
Juhan Pikkur
Heino Pikkur
Silver Lill
Kalle Rajande
Olev Sibrits

Tasemeõppe koolitusjuht
Sekretär
Kutseõpetaja
Kutseõpetaja
Kutseõpetaja
Kutseõpetaja
Autokooli sõiduõpetaja
Kutseõpetaja
Kutseõpetaja
Kutseõpetaja
Kutseõpetaja
Kutseõpetaja
Õpetaja
Kutseõpetaja
Kutseõpetaja
MAJANDUSOSAKOND
Finantsjuht
Õpilaskodu juhataja
Õpilaskodu kasvataja
Õpilaskodu administraator
Õpilaskodu administraator
Õpilaskodu puhastusteenindaja
Majandusjuht
Remonditehnik
Administraator
Administraator
Garderoobihoidja-administraator
Garderoobihoidja-administraator
Garderoobihoidja
METSKOND
Metsaülem
Abimetsaülem
Abimetsaülem
Metsnik
Metsnik
Laohoidja-varustaja
Forvarderijuht
Forvarderijuht
Autojuht
Remondimehaanik
Metsatööline
Metsatööline
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LISA 2 ÕPPETOETUSTE ERALDAMINE
Eritoetust eraldati 990 korral. Põhitoetust eraldati I p/a 339 õpilasele ja II p/a 544 õpilasele.
Õppetoetuste
eraldamine
Põhitoetus
I p/a
II p/a
Põhitoetus kokku
Eritoetus
September
Oktoober
November
Detsember
Jaanuar
Veebruar
Märts
Aprill
Mai
Juuni
Eritoetus kokku

20132014

20142015

20152016

20162017

450
553
1003

388
506
894

422
538
960

339
544
883

105
141
146
161
151
149
167
167
162
153
1502

135
135
169
167
177
156
170
173
169
155
1606

100
147
142
157
158
138
161
157
153
147
1460

53
108
107
120
111
82
105
110
98
96
990
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LISA 3 POPULAARSEMAD ERIALAD AASTATE 2013-2017 LÕIKES
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LISA 4 PROJEKTID
Nimi

Mobility Makes Us
Professionals III

Rahastaja
Toetuse summa
Projekti kestus
Erasmus+ programm
Projektis juhtpartner
186 029,00 EUR
Projekti kestus 01.06.201531.05.2017

Challenges for adult education
in a changing society

NordPlus Adult
Projektis partner
Projekti kestus 01.01.201731.07.2017

Transfer of New Innovative
Methods and Improving
Quality System in Adult
Education

Rahastaja: Erasmus+
programm
Projektis juhtpartner
Toetussumma: 9600,00 EUR
Projekti kestus: 01.06.201531.12.2016

„Improvement of quality
system and new approaches
in Adult Education“

Rahastaja: Erasmus+
Projektis juhtpartner
Toetussumma: 8108,00 EUR
Projekti kestus: 01.06.201631.07.2017
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Tegevus

Õpirände projekt „Mobility
Makes Us Professionals III“ oli
suunatud Pärnumaa
Kutsehariduskeskuse õpilastele
ja töötajatele. Projekti raames
oli võimalik 65 õpilasel ja 27
töötajal osaleda õpirändes.
Õpilased said õpirännetes
sooritada õppekavajärgset
õppepraktikat.
NordPlus Adult projekti
eesmärgiks oli õppida teiste
riikide kogemustest ja jagada
teadmisi täiskasvanute
kutsehariduse ning
täiskasvanuhariduse hetke
olukorrast ja arengutest
Põhjamaades. Kõik probleemid
ja väljakutsed mõjutavad
suuresti ka haridusmaastikku.
Nii kutseharidus, kui ka
täiskasvanute haridus peavad
arendama välja uusi lähenemisi,
et aidata ühiskonnal sellistest
küsimustes edukalt toime tulla.
Projekti eesmärgiks oli toetada
täiskasvanute koolitajate ja
täiskasvanuhariduse
spetsialistide ning osakonna
juhataja ametialast arengut ning
tõsta nende kompetentsi.
Paranes võõrkeeleoskus,
sotsiaalsed oskused,
töömotivatsioon suurenes ning
avardus maailmavaade teiste
kultuuride, kommete ja
rahvuste osas.
Õpirändes osalemine aitas
omandada uuenduslikke
töövõtteid, meetodeid ja
ametialaseid oskuseid, mis
omakorda parandab nii
täiskasvanuhariduse ja
kutseõppe arengut regionaalsel
tasemel.

AASTARAAMAT 2016/2017
Keeleõppetegevused
edukamaks toimetulekuks
tööturul PRÕM 8.8 tegevus
„Täiendav keeleõpe kutse- ja
kõrghariduses“

Rahastaja: Innove SA
Toetussumma: 3764,50
Projekti kestus: 01.03.201730.06.2017

Developing enlarged
vocational competences by
exploring local expertise in
Vaasa and Baltic countries

Rahastaja: Nordplus
Toetussumma: 2620.Projekti kestus: 01.08.201631.08.2018

GirlsTech

Rahastaja: Erasmus+ Holland
Toetussumma: 15 530.Projekti kestus: 1.09.2016 31.08.2018
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Täiendava eesti keele õppe
sihtrühmaks oli vene
õppekeelega õpilased, kes
asusid 2016/2017 kooli õppima I
kursusele ja kelle kodune keel
oli vene keel. Täiendava eesti
keele õpetusega taotleti, et
õpilane mõistab loetud tekste
ning väljendab ennast
õppekeeles selgelt ja
arusaadavalt nii suuliselt kui
kirjalikult. Täiendava keeleõppe
tegevuses pöörati lisaks
igapäevasele suhtluskeelele
suurt tähelepanu ka erialakeele
arendamisele, mis suurendas
oluliselt võimalust täiendava
keeleõppe läbinud õpilasel
tööturul edukamalt toime tulla.
Kutseõppur on võimeline eriala
paremini omandama, kui ta
tunneb rohkem erialast
sõnavara, mis aitab tõsta tema
õppe sooritust ning annab
suurema kindlustunde hiljem
tööturul konkureerimiseks.
Arendada, avastada ja laiendada
kutseõppe kompetentse
kutsehariduses läbi ekspertide
külastuste Vaasas ja Blati
riikides.
Organisatsioonide vahelise
koostöö tulemusena on
eesmärgiks arendada ja
rakendada ühisalgatusi ning
edendada vastastikust õpet ja
kogemuste vahetamist.
Prioriteetsed teemad projekti
kontekstis on sooline
võrdõiguslikkus, võrdsed
võimalused ja tööturu
probleemid, s.h
karjäärinõustamine ning noorte
töötus. Heade praktikate
vahetamise kaudu jagatakse
koostööpartneritele edukaid
lähenemisi ja õpetamisviise,
mõjutamaks naiste isiklikku
arengut ning võimalusi tööturul,
eelkõige STEM- valdkonnas
(science, technology,
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PRÕM 8.7 tegevuse
„Kutsehariduse maine
tõstmine“

Rahastaja: Innove SA
Toetussumma: 32928,00
Projekti kestus: 16.01.201730.06.2018

PKHK praktikasüsteemide
arendamine

Rahastaja: Innove SA
Toetussumma: 44410,00
Projekti kestus: 01.01.201731.12.2018
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engineering, and mathematics).
Projekti mõju on positiivne ka
osalevate riikide majandusele,
aidates seda tugevdada
maksimaalse (nais-)tööjõu
kaasatuse kaudu.
PRÕM tegevus 8.7 raames
toimuvad ajavahemikul jaanuar
2017 kuni juuni 2018
kutsehariduse edendamise
innovatsioonikohvikud, avatud
uste päev „Keskkonna- ja
tervisesõbralik kutsekool“ ja
konverents teemal „Quo vadis,
kutseharidus?“. Projekti
eesmärk on tõsta kutsehariduse
mainet ühiskonnas laiemalt läbi
erinevate osalejate kaasamise
ürituste korraldamisel (õpilased,
lapsevanemad, ettevõtete
esindajad, valdkonna liidrid
jne.).
Projekti eesmärgiks on toetada
Pärnumaa Kutsehariduskeskuse
ja tööandjate vahelist koostööd
õppeasutuse õppekavarühmade
praktikavajadustele vastava
praktikavõrgustiku välja
arendamiseks. Oluline on silmas
pidada ka töökohapõhise õppe
arenguid, sest üha enam
kaasaegsest kutseõppest viiakse
läbi ettevõttes praktilist tööd
sooritades ja õppeesmärkide
elluviimisel ja väljundite
saavutamisel on üha kasvav roll
ettevõttepoolsetel
praktikajuhendajatel. Kool ja
ettevõte kannavad ühist
vastutust õppetulemuste eest.
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LISA 5 TUBLIMATE TUNNUSTAMINE
Noor Meister 2017 kuldmedal:
 Müüja - Arvo Ehrstein
 Müügikorraldaja - Jaana Barinova
 Restoraniteenindaja - Krete-Kristin Aruste
Noor Meister 2017 hõbemedal:
 Ehituspuusepp - Olaf-Kaur Kohver ja Dan Mängel
 Sekretär, keelekasutuses - Birgit Org
Noor Meister 2017 pronksmedal:
 Kondiiter - Brigita Juske
 Pagar - Casper Gregory Tanner Leies
 Ärikorraldus - Allar Vellner,Kätlin Sagim, Annely Villiste
 Elektroonik - Erik Naissaar
 Plaatija - Siim Aarna
 Puhastusteenindaja - Pirje Pesor
Noor Meister 2017 kutsevõistlustel osalejad:
 Kondiiter - Brigita Juske (pagari- ja kondiitritoodete tehnoloogia, teine kursus. Kodune
töö „Kink emale“, kohapeal tuleb valmistada tort „Juubeli ootel- Eesti 100“. Juhendajad:
Terje Steinberg, Terje Jürgens, Helina Kruusmaa;
 Logistik - Dario Raudsepp (logistika klienditeenindaja, teine kursus). Juhendajad: Aime
Harjakas, Elina Tarkus;
 Logistik - Aveli Lillemäe (logistika klienditeenindaja, kolmas kursus). Juhendajad: Aime
Harjakas, Elina Tarkus;
 Majutusteenindaja - Maris Link, Kaisa Martin (majutusteenindus, teine kursus).
Juhendaja: Hiie Põldma;
 Müügikorraldaja gümnaasiumi baasil - Astrid Rosenberg (müügikorraldaja, teine kursus).
Juhendajad: Kaie Pärn, Külli Šorin, Hanna Kuldsaar;
 Müügikorraldaja gümnaasiumi baasil- Jaana Barinova, Ellis Peets (müügikorraldaja,
esimene kursus). Juhendajad: Kaie Pärn, Külli Šorin, Hanna Kuldsaar;
 Müüja põhikooli baasil - Arvo Ehrstein, Lauriina Vastisson (müüja, kolmas kursus).
Juhendajad: Kaie Pärn, Külli Šorin, Hanna Kuldsaar;
 Pagar- Casper Gregory Tanner Leies (pagari- ja kondiitritoodete tehnoloogia, esimene
kursus). Kodune töö „Juubeli ootel Eesti 100“, kohapeal tuleb teha 20 magusat ja –
soolast saiakest;
 Puhastusteenindaja, grupp 2- Kristi Männiste, Pirje Pesor (puhastusteenindus, kolmas
kursus). Juhendaja Annely Raev;
 Restoraniteenindaja- Indra Ottis (kokk, esimene kursus), Krete-Kristin Aruste (kokk, neljas
kursus, lõpetas veebruaris 2017)). Juhendaja Peep Peetersoo;
 Vastuvõtu administraator- Maarika Joa, Liina Lavrik (majutusteenindus, kolmas kursus).
Juhendaja Tiina Kiibus;
 Ehituspuusepp – Olaf-Kaur Kohver; Dan Mängel (esimene kursus). Juhendaja Karli Edo;
 Plaatija – Siim Aarna (kolmaas kursus, Plaatija 2017 2.koht). Juhendaja Janek Klaamas;
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Ehitusviimistleja – Gerhard-Gustav Pikkor (kolmas kursus). Juhendaja Vilve Holzberg;
Keevitaja- Joel Paas (kolmas kursus), Hendrik Ehastu (teine kursus, Viru Welder 2017
1.koht). Juhendaja Urmas Rebas;
Infotehnoloogia- Arnold Kell, Sander Timusk (teise kursuse õpilased). Juhendaja Oliver
Kikas;
Elektroonika –, Andre-Egherd Eha (esimene kursus), Erik Naissaar (teine kursus, Instrutec
2016 kolmas koht),. Juhendaja Mart Ronk;
Hooldustöötajad - Signe Valdaru, Marina Tõniste (teine kursus). Juhendajad: Ülle Kivisild
ja Stella Nuust;
Juuksur - Liisa Sammelselg, Karoliina Kullas, Marge Viirok (esimene kursus). Modellid:
Martin Müürisepp, Liana Tüür, Kristin Tulgiste.. Võistlus toimub kahes kategoorias ning
eraldi arvestusega: Parim Juuksur 2017 ja trendisoeng "New vintage". Juhendaja Õnne
Ennusaar;
Raamatupidaja - Eneli Ehrbach, Keiri Lind (teine kursus). Juhendaja Ille Kukk;
Sekretär - Birgit Org, Eliis Roosmaa, Merili Lobjakas (teine kursus). Juhendajad Külli Song
ja Anu Laas;
Ärikorraldus - Allar Vellner, Kristo Krüger, Kätlin Sagim, Annely Villiste (teine kursus).
Juhendaja Eela Malk.

Vabariiklikul kutsemeistrivõistlusel Noorkokk 2016 osales meeskond Kristiina Sireli III kursuselt
ja Maribel Pirn II kursuselt, juhendajateks kutseõpetajad Marina Madisson ja Taisi Talviste.
Võistluselt tuldi tagasi I kohaga. Suurepärane saavutus.
Vabariiklikud kutsemeistrivõistlused
 Keevitajate kutsevõistlus „Viru Welder“ - I koht Hendrik Ehastu (teine kursus).
 Kokakunst Kuressaares 2017 - I koha Elliki Juhkam (esimene kursus). Juhendaja
kutseõpetaja Taisi Talviste.
 Parim Pagar 2017 - I koht Kadri Kärsna (teine kursus). Juhendajad: Terje Steinberg, Terje
Jürgens, Helina Kruusmaa.
 Parim Kondiiter 2016 – III koht Melita Škljar (kolmas kursus). Juhendajad Terje Steinberg,
Terje Jürgens, Helina Kruusmaa.
 Plaatijate kutsemeistrivõistlused - III koha Siim Aarna (kolmas kursus). Juhendaja Janek
Klaamas

HEA KOOLI PARIMAD TEGIJAD 2017
AASTA ÕPIRÄNNE
 Täiskasvanute koolituse osakonna ränded –Teele Luks
 Metsanduse õpiränne Norra – Marje Kask, Eesi Rosenberg
AASTA ÕPILUGU
 Kristiina Tinkus, Siim Soopõld
AASTA DIGIÕPETAJA
 Anu Laas
 Kristiina Tinkus
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Külli Šorin

AASTA TÖÖTAJA
 Siire Tõrva
AASTA JUHT
 Jüri Puidet
AASTA TEGU
 D 306 elektriklassi valmimine koostöös teiste erialade ja ettevõtjatega OBO Bettermann Karlo Tamm
AASTA KOOSTÖÖPROJEKT
 Rimi Hypermarketiga Sirje Kõlvart ja Heli Hinrikson
KOOLI POPULARISEERIJA
 Anneli Rabbi
 Kersti Oksaar
AASTA TERVISESÕBER
 Õpilasesindus ja Kai-Tõe Ellermaa

Parimad praktikajuhendajad ettevõtetes (autasud anti üle lõpuaktusel 21.06 Pärnu
Kontserdimajas):
 Tanel Oidermaa – Ursus OÜ
 Rudolf Visnapuu – rest NOOT
 Monika Lille – Note Pärnu OÜ
 Aleksandr Gololob - Skamet OÜ
 Marika Nõmm – Suurejõe Selver
Kutsekoolide suvemängudel pronksmedal
Meeskond: Maarja Virula, Anna-Liisa Maadre, Kristjan Šatski, Neeme Nurm, Kristo Sepp,
Karmo Kiviste, Arvo Ehrstein, Janeli Kirikal, Margus Kasekamp, Kai-Tõe Ellermaa.
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LISA 6 ÕPPEKAVATÖÖRÜHMAD
TEHNIKAÕPPEOSAKOND
Mootorliikurite, laevandus- ja lennundustehnika õppekavatöörühm:
 Priit Auväät - õppekavatöörühma juht
 Eesi Rosenberg - protokollija
 Liikmed:
 Mati Koitmäe
 Allan Lorents
 Mario Susi
 Genno Niider
 Rein Volberg
 Rita Pillisner
Mehaanika ja metallitöö õppekavatöörühm:
 Lembit Miil - õppekavatöörühma juht
 Piret Laan - protokollija
 Taivo Kaelep
 Ilmar Eek
 Urmas Rebas
 Siimo Lopsik
Materjalide töötlemise (klaas, paber, plast, puit) õppekavatöörühm:
 Janek Suu - õppekavatöörühma juht
 Piret Mühlberg - protokollija
 Urmas Ailt
 Leida-Alice Eeman
 Sirje Parrol
 Margus Kasekamp
 Reet Näär
Ehitus ja tsiviilrajatiste õppekavatöörühm:
 Janek Klaamas - õppekavatöörühma juht
 Ene Parmas - protokollija
 Ingrid Kruusla
 Kai Pajumaa
 Lembit Lill
 Elje Teesalu
 Mihkel Lembit
 Karli Edo
 Andres Volt
 Erik Nobel (mittekoosseisuline)
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Elektroonika ja energeetika õppekavatöörühm:
 Enno Puidet - õppekavatöörühma juht
 Karlo Tamm - protokollija
 Värdi Soomann
 Mart Ronk
 Allan Kauge (mittekoosseisuline)
Andmebaaside ja võrgu disaini ning halduse õppekavatöörühm:
 Siim Soopõld - õppekavatöörühma juht
 Üllar Tornik - protokollija
 Maili Jakobson
 Marko Sassjan
 Oliver Kikas
 Kristiina Tinkus
 Kristjan Leotoots
 Janek Leppnurm (Kaivo Paal) *
*Käivad vahetustega vastavalt võimalusele
Metsanduse õppekavatöörühm:
 Marje Kask –õppekavatöörühma juht
 Kaja Hiie –protokollija
 Arnold Schmidt
TEENINDUSÕPPEOSAKOND
Hulgi- ja jaekaubanduse õppekavatöörühm:
 Kaie Pärn - õppekavatöörühma juht
 Maie Jesjutina
 Sirje Laanemäe
 Reet Parind
 Külli Šorin
 Hanna Kuldsaar
 Karmen Torin
 Karin Torin
Toiduainete töötlemise õppekavatöörühm:
 Helina Kruusmaa - õppekavatöörühma juht
 Terje Steinberg
 Terje Jürgens
 Urmas Einbaum
 Kaire Evert
 Ruth Leping
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Majutamise ja toitlustamise õppekavatöörühm:
1. Hotelli- majutuse ja puhastusteeninduse erialade õppekavatöörühm
 Endla Kuura - õppekavatöörühma juht
 Annely Raev
 Tiina Kiibus
 Sirje Tamm
 Ly Kukk
 Kristel Sepp
 Malle Kallus
2.













Toitlusteeninduse erialade õppekavatöörühm
Taisi Talviste - õppekavatöörühma juht
Elle Möller
Heli Hinrikson
Marina Madisson
Sergei Tšekmarjov
Peep Peetersoo
Aili Sommer
Heili Västrik
Hiie Põldma
Ingrid Ploom
Viive Ollo
Ruth Leping

Transporditeenuste (logistika erialad) õppekavatöörühm:
 Aime Harjakas - õppekavatöörühma juht
 Elina Tarkus
 Aino Juurikas
 Ingrid Schumann
 Mati Mettus
 Sven Jürgenson
 Irina Smoleitšuk
 Anne Metsmaa
 Ene Külaots

TÄISKASVANUTE KOOLITUSE OSAKOND
Juuksuritöö ja iluteeninduse õppekavatöörühm:
 Õnne Ennusaar – õppekavatöörühma juht
 Reet Parik
 Ruth Ilves
 õppekavadel õpetavad õpetajad
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Tekstiili, rõivaste, jalatsite valmistamise ning naha töötlemise õppekavatöörühm:
 Heli Sakk-Hännikäinen – õppekavatöörühma juht
 Ene Jaakson
 õppekaval õpetavad õpetajad
Tervis ja heaolu (Teraapia ja taastusravi, Eakate ja puuetega täiskasvanute hooldamine,
Sotsiaaltöö ja nõustamine) õppekavatöörühm:
 Sirje Pauskar – õppekavatöörühma juht
 Stella Nuust
 Aita Kütt
 Irina Golub
 Riido Villup
 Ülle Kivisild
 õppekavadel õpetavad õpetajad
Sekretäri- ja kontoritöö õppekavatöörühm:
 Külli Song – õppekavatöörühma juht
 Anu Laas
 Erna Gross
 õppekaval õpetavad õpetajad
Majandusarvestus ja maksundus ning juhtimise ja halduse õppekavatöörühm:
 Ille Kukk – õppekavatöörühma juht
 Eela Malk
 Margit Suhhostavets
 õppekaval õpetavad õpetajad
Aianduse õppekavatöörühm:
 Erna Gross – õppekavatöörühma juht
 Marje Kask
 Kaja Hiie
 õppekaval õpetavad teised õpetajad
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LISA 7 LÕPETAJATE NIMEKIRJAD

Eesnimi
Marleen
Anita
Keisi
Elerin
Kairit
Meeli
Liisa
Janeli
Lisette
Maarja
Laurete
Vivian
Kristi
Kristi

Kosmeetik ILT-15
Perenimi
Kiitusega, kiituskiri, tänukiri
Arva
Kiituskiri
Juckum
Kallas
Tänukiri
Kapp
Tänukiri
Kivisild
Koljak
Koodi
Kiituskiri
Koort
Tänukiri
Liivrand
Tänukiri
Mandel
Kiituskiri
Mesi
Tänukiri
Praks
Tänukiri
Tiido
Tänukiri
Vindi

Rühmajuhataja Ruth Ilves
Kutsekvalifikatsioon

Deili-Käroli
Krõõt
Kairit
Kerli
Agne
Reelika
Mari
Maaja-Elena
Annely
Maarja
Eva
Hedy
Tiina
Gerli

Juuksur J-15
Krull
Kukk
Laanela
Lindau
Loosme
Luik
Mäesepp
Mändla
Rohtla
Slugen
Teor
Tuisk
Tupits
Vesi

Rühmajuhataja Reet Parik
Juuksur, tase 4

Imre
Aldo
Veigo
Deiro
Irina
Sander
Aleksandr
Siim

CNC töötlemiskeskuse operaator CNC-16
Masing
Ohno
Pajos
Palulill
Pašnina
Rohtsalu
Smirnov
Videvik

Tänukiri
Tänukiri

Juuksur, tase 4
Juuksur, tase 4

Tänukiri
Tänukiri
Tänukiri

Kiituskiri
Tänukiri
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Juuksur, tase 4
Juuksur, tase 4
Juuksur, tase 4
Juuksur, tase 4
Juuksur, tase 4
Juuksur, tase 4
Juuksur, tase 4
Juuksur, tase 4
Rühmajuhataja Janek Suu
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Krete-Kristin
Gerta Eveli
Regina
Kenor Mehis
Birgit
Sandra
Kelli
Erik

Kokk K-13A
Aruste
Georg
Kungla
Kurel
Lippmaa
Miil
Pähn
Tammeleht

Heinri
Ili
Kristo
Jarko
Carl
Kevin
Jaan-Johann
Gerol
Aleks
Sten
Kermo
Ahti
Jaan
Kalvi

Autotehnik AT-13
Allikas
Grandberg
Kurm
Künnap
Langi
Lepp
Lumera
Orav
Punkov
Pärtelson
Roots
Soopa
Viljak
Väljamäe

Rühmajuhataja Marko Sassjan
Mootorsõidukitehnik, tase 4
Mootorsõidukitehnik, tase 4
Mootorsõidukitehnik, tase 4
Mootorsõidukitehnik, tase 4
Mootorsõidukitehnik, tase 4
Mootorsõidukitehnik, tase 4
Mootorsõidukitehnik, tase 4
Mootorsõidukitehnik, tase 4
Mootorsõidukitehnik, tase 4
Mootorsõidukitehnik, tase 4
Mootorsõidukitehnik, tase 4
Mootorsõidukitehnik, tase 4
Mootorsõidukitehnik, tase 4
Mootorsõidukitehnik, tase 4

Melissa
Ave
Triinu
Andra
Grete
Maile
Maris Klaudia
Agnes
Johanna
Mari-Liis
Johann

Kokk K-13B
Alliku
Bombul
Jander
Kärner
Lainela
Nuut
Soovik
Tedremäe
Tilk
Tõnismäe
Uutsalu

Rühmajuhataja Hiie Põldma
Kokk, tase 4
Kokk, tase 4
Kokk, tase 4
Kokk, tase 3
Kokk, tase 4
Kokk, tase 3
Kokk, tase 4
Kokk, tase 4
Kokk, tase 4
Kokk, tase 4
Kokk, tase 4

Jan-Jesaja
Meelis
Lisandra
Rasmus
Ken-Henrik
Erik-Geiro
Mikk-Markus
Markus

Arvutid ja arvutivõrgud AA-13
Alliku
kiitusega
Erm
Kask
Kulbok
Kuudisiim
Lilleorg
Metsis
Must

Kiitusega
Kiitusega

Kiitusega
Kiitusega

kiitusega
kiitusega
kiitusega
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Rühmajuhataja Ingrid Ploom
Kokk, tase 4
Kokk, tase 4
Kokk, tase 4
Kokk, tase 3
Kokk, tase 4
Kokk, tase 4
Kokk, tase 4

Rühmajuhataja Marko Sassjan
IT-süsteemide nooremspetsialist, tase 4
IT tugiisik, tase 3
IT tugiisik, tase 3
IT-süsteemide nooremspetsialist, tase 4
IT-süsteemide nooremspetsialist, tase 4
IT tugiisik, tase 3
IT-süsteemide nooremspetsialist, tase 4
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Mario
Mihkel
Agnus Dave
Janar
Urmas
Siim
Tõnu

Ollino
Palmik
Peters
Pürg
Riis
Šutov
Toots

IT tugiisik, tase 3
IT tugiisik, tase 3

Rühmajuhataja Kaja Hiie

Kerly
Annely
Merje
Ave
Aina
Haldi
Kaarel
Mario
Pille

Nooremaednik ÕA-16
Kiviselg
Koemets
Luuk
Murd
Põldma
Seger
Sohlu
Sommer
Toom

Tiiu
Elle
Ardo
Tarmo

Metsakasvatus MR-15S
Karu
Keskoja
Org
Tuule

Olari
Deivy
Piret
Kalev
Andi
Kaupo
Tarjo
Keili
Erika
Merle
Sten

Elektroonikaseadmete koostaja ÕEL-16S
Hermet
Jõesaar
Jõeäär
Kironen
Klimbek
Kudu
Lensment
Lutschan
Pettai
Pihelgas
Reinas

Rühmajuhataja Mart Ronk
Elektroonikaseadmete koostaja, tase 2
Elektroonikaseadmete koostaja, tase 2
Elektroonikaseadmete koostaja, tase 2
Elektroonikaseadmete koostaja, tase 2
Elektroonikaseadmete koostaja, tase 2
Elektroonikaseadmete koostaja, tase 2
Elektroonikaseadmete koostaja, tase 2
Elektroonikaseadmete koostaja, tase 2
Elektroonikaseadmete koostaja, tase 2
Elektroonikaseadmete koostaja, tase 2
Elektroonikaseadmete koostaja, tase 2

Sirle
Terje
Mari-Liis

Saadov
Sergejev
Žmudova

Elektroonikaseadmete koostaja, tase 2
Elektroonikaseadmete koostaja, tase 2
Elektroonikaseadmete koostaja, tase 2

Arvo
Anna
Sandra
Maari

Müüja M-14
Ehrstein
Kissametova
Rannak
Sildma

Rühmajuhataja Hevelin Kärp
Müüja-klienditeenindaja, tase 4

IT-süsteemide nooremspetsialist, tase 4
IT tugiisik, tase 3
IT-süsteemide nooremspetsialist, tase 4

kiituskiri
kiituskiri
kiituskiri
kiituskiri
tänukiri
kiituskiri
kiituskiri
kiituskiri

kiituskiri
tänukiri
Kiituskiri

Kiitusega
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Rühmajuhataja Kaja Hiie
Raietööline, tase 3
Raietööline, tase 3
Raietööline, tase 3
Raietööline, tase 3

Müüja-klienditeenindaja, tase 4
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Lauriina
Mari
Mari-Liis

Vastisson
Veersalu
Väli

Janika
Erko
Britt
Jürgen
Egert
Kristo
Mari-Liis
Getery
Merlin
Marcus
Joonas
Erko
Kristiina
Kätriin
Brittany-Lorell
Agnes
Annely
Eliis

Kokk K-14B
Dulinets
Hanson
Heinsalu
Ild
Kõiv
Kõnnusaar
Luhka
Mekk
Niitvähi
Paju
Riistop
Salo
Sireli
Tamm
Tammsaar
Uueni
Volmre
Väljas

Urvi
Kristel
Maris
Marelle
Margit
Annely
Gustav

Müüja-klienditeenindaja, tase 4
Müüja-klienditeenindaja, tase 4
Müüja-klienditeenindaja, tase 4
Rühmajuhataja Taisi Talviste
Kokk, tase 4

Kiitusega

Kiitusega
Kiitusega

Kokk, tase 4
Kokk, tase 4
Kokk, tase 4
Kokk, tase 4
Kokk, tase 4
Kokk, tase 4

Kiitusega
Kiitusega

Kokk, tase 4
Kokk, tase 4

Hotelliteenindaja H-16
Grossfeldt
Jõulu
Maasik
Meritee
Palu
Raev
Teder

Hanna-Liis
Helen
Katrin
Svetlana
Amy-Liis
Manfred
Nella Mailill
Rando
Anastasija
Andra-Karolin
Jennifer

Kokk K-14A
Himmaste
Kalbus
Kikajoon
Korneva
Kurm
Muuga
Norden
Roosmaa
Rõbko
Schumann
Smirnov

Kokk, tase 4
Kokk, tase 4
Kokk, tase 4
Kokk, tase 4

Rühmajuhataja Endla Kuura
Hotelliteenindaja, tase 4
Hotelliteenindaja, tase 4
Hotelliteenindaja, tase 4
Hotelliteenindaja, tase 4
Hotelliteenindaja, tase 4
Hotelliteenindaja, tase 4
Hotelliteenindaja, tase 4

kiitusega

kiitusega
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Rühmajuhataja Sergei Tšekmarjov
Kokk, tase 4
Kokk, tase 4
Kokk, tase 4
Kokk, tase 4
Kokk, tase 4
Kokk, tase 3
Kokk, tase 4
Kokk, tase 4
Kokk, tase 4
Kokk, tase 4
Kokk, tase 4
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Tatjana
Hanna-Lotta
Karmo

Žulikova
Tammsalu
Valk

kiitusega

Kokk, tase 4
Kokk, tase 4
Kokk, tase 4

Müügikorraldaja MK-15
Ingrit
Eha
Krista
Hiob
Kaia
Lääne
Merit
Mere
Anželika
Mäesalu
Christianne
Peterson
Evelin
Pärna
Astrid
Rosenberg
Jane
Voll

Rühmajuhataja Heili Västrik
Müügikorraldaja, tase 5
Müügikorraldaja, tase 5
Müügikorraldaja, tase 5
Müügikorraldaja, tase 5
Müügikorraldaja, tase 5
Müügikorraldaja, tase 5
Müügikorraldaja, tase 5
Müügikorraldaja, tase 5
Müügikorraldaja, tase 5

Logistika klienditeenindaja LOK-14
Roland
Arumäe
Gerli
German
Helena
Kangur
Martin
Kasela
Õnnela
Kuura
Aveli
Lillemäe
Leelo
Luik
Mari
Lutšihhin
Katrin
Madisson
Nele
Raudpuu
Teet-Hendrik
Sinimeri
Aveli
Tämm
Antidea-Dione Viital

Rühmajuhataja Aime Harjakas
Laotöötaja, tase 4
Laotöötaja, tase 4
Laotöötaja, tase 4
Laotöötaja, tase 4
Laotöötaja, tase 4
Laotöötaja, tase 4
Laotöötaja, tase 4
Laotöötaja, tase 4
Laotöötaja, tase 4
Laotöötaja, tase 4
Laotöötaja, tase 4
Laotöötaja, tase 4
Laotöötaja, tase 4

Majutusteenindus MT-14
Maarika
Joa
Kristiina
Jõesaar
Liina
Lavrik
Johanna
Ling
Keidi-Katrina
Loite
Janne
Luumberg
Jaanika
Pärna
Triin
Pärnoja
Kerttu
Rämson
Cristi
Treumann

kiitusega
kiitusega
kiitusega
kiitusega
kiitusega

kiitusega
kiitusega

Rühmajuhataja Hiie Põldma
Hotelliteenindaja, tase 4
Hotelliteenindaja, tase 4
Hotelliteenindaja, tase 4
Hotelliteenindaja, tase 4
Hotelliteenindaja, tase 4
Hotelliteenindaja, tase 4
Hotelliteenindaja, tase 4
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Puhastusteenindus PT-14
Jana

Ardan

Merily

Lempu

Kristi

Männiste

Pirje

Pesor

Auli-Agate

Puusild

Anne-Liis

Saar

Gerli

Saarts

Helen
Anneriin
Siret
Merily
Katerina
Mairin
Birgit
Maris
Annika
Evelin
Maris
Anu
Karinee
Melita
Daisy
Elina
Silja

Pagar-kondiiter PK-14
Dimitriev
Isand
Jõgiste
Kaevand
Leppik
Metsaäär
Mändla
Mändmets
Otti
Perhold
Päev
Roots
Sang
Škljar
Tambre
Villiste
Vunk

kiitusega

Rühmajuhataja Annely Raev
Puhastusteenindaja abiline,
tase 2
Puhastusteenindaja abiline,
tase 2
Puhastusteenindaja abiline,
tase 2
Puhastusteenindaja abiline,
tase 2
Puhastusteenindaja abiline,
tase 2
Puhastusteenindaja abiline,
tase 2
Puhastusteenindaja abiline,
tase 2
Rühmajuhataja Terje Steinberg

Kiitusega
Kiitusega
Kiitusega

Kiitusega
Kiitusega

Kiitusega

Abikelner KE-16
Marleen
Alle
Grete
Enn
Kaidi
Kivikas
Kati
Kriks
Kristel
Kohv
Jagna
Kuusk
Aleksander
Lind
Jaanika
Lohberg
Katriin
Maas
Kaspar
Mitt

Kondiiter, tase 4
Kondiiter, tase 4
Kondiiter, tase 4
Kondiiter, tase 4
Kondiiter, tase 4
Kondiiter, tase 4
Kondiiter, tase 4
Kondiiter, tase 4
Kondiiter, tase 4
Kondiiter, tase 4
Kondiiter, tase 4
Kondiiter, tase 4
Kondiiter, tase 4
Kondiiter, tase 4

Rühmajuhataja Peep Peetersoo
Abikelner, tase 3
Abikelner, tase 3
Abikelner, tase 3
Abikelner, tase 3
Abikelner, tase 3
Abikelner, tase 3
Abikelner, tase 3
Abikelner, tase 3
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Merilin
Mare
Kairi
Chris Riander

Paberits
Valg
Vanatoa
Õunapuu

Hooldustöötaja HT-15
Irina
Boiko
Kaie
Kelder
Anastasia
Konontšuk
Natalja
Konontšuk
Eege
Laansoo
Haly
Mitrofanov
Elve
Plaas
Maia-Liisa
Pukki
Erika
Pärnala
Helke
Sumre
Marina
Tõniste
Signe
Valdaru

Abikelner, tase 3
Abikelner, tase 3
Abikelner, tase 3

Kiituskiri
Kiituskiri
Kiituskiri
Kiituskiri
Kiituskiri
Kiituskiri
Kiituskiri
Kiituskiri
Kiituskiri
Kiituskiri
Kiituskiri
Kiituskiri

Sekretär S-15
Kristiina
Kullerkupp
Marili
Lember
Merili
Lobjakas
Laura
Lust
Mirjam
Nurk
Birgit
Org
Marii-Heleen
Raidmets
Ines
Rand
Eliis
Roosmaa
Jane
Rumask
Teevi
Toomsalu
Kadi
Võsumets

Rühmajuhataja Stella Nuust
Hooldustöötaja, tase 4
Hooldustöötaja, tase 4
Hooldustöötaja, tase 4
Hooldustöötaja, tase 4
Hooldustöötaja, tase 4
Hooldustöötaja, tase 4
Hooldustöötaja, tase 4
Hooldustöötaja, tase 4
Hooldustöötaja, tase 4
Hooldustöötaja, tase 4
Hooldustöötaja, tase 4
Hooldustöötaja, tase 4
Rühmajuhataja Külli Song
Sekretär, tase 5
Sekretär, tase 5
Sekretär, tase 5
Sekretär, tase 5
Sekretär, tase 5
Sekretär, tase 5
Sekretär, tase 5
Sekretär, tase 5
Sekretär, tase 5
Sekretär, tase 5
Sekretär, tase 5
Sekretär, tase 5

Kodutekstiilide õmbleja KTÕ-17
Kristel
Kojoni
Tiia
Kruusma
Katrin
Kukk
Helle
Lempu
Tiina
Liivak
Rita
Mitt
Aili
Nurmsalu
Eve-Ly
Nurmse-Kruus
Merle
Pärnik
Reelika
Soomets
Ave
Vihu

Rühmajuhataja Heli Sakk-Hännikäinen
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Elo
Mai
Aita
Kätlin

Rätsepatöö R-15
Elissaar
Gentalen
Tammekivi
Vesi

Ärikorraldus ÄK-15
Elerin
Ein
Hanna-Liisa
Holm
Regina
Kaljend
Kristo
Krüger
Mart
Leesi
Kätlin
Sagim
Karolin
Saks
Riina
Toomela
Allar
Vellner
Annely
Villiste

Rühmajuhataja Ene Jaakson
tänukiri
kiituskiri

Rühmajuhataja Eela Malk
tänukiri
tänukiri
tänukiri

tänukiri

kiituskiri
tänukiri

Raamatupidaja RA-15
Riina
Ansu
Eneli
Ehrbach
Kristi
Jeeger
Kati
Jürgens
Piia
Kallaste
Kaja
Liiv
Keiri
Lind
Kleiri
Nei
Karin
Saar
Liis
Seiler
Kaidi
Sepp
Karita
Soomets
Angelica
Tagapere
Piret
Tillart
Britta
Tšernova
Kaisa
Vaik
Ingrid
Vaino
Getter
Valner

Oliver
Ahto
Ats
Teet
Silver
Mihkel

Arborist ARB-15
Haav
Kiik
Mölder
Rehepapp
Treiman
Uueküla

Rühmajuhataja Ille Kukk
Raamatupidaja, tase 5
Raamatupidaja, tase 5
Raamatupidaja, tase 5
Raamatupidaja, tase 5
Raamatupidaja, tase 5
Raamatupidaja, tase 5
Raamatupidaja, tase 5
Raamatupidaja, tase 5
Raamatupidaja, tase 5
Raamatupidaja, tase 5

Raamatupidaja, tase 5

tänukiri
tänukiri
tänukiri
tänukiri
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Rühmajuhataja Marje Kask
Raietööline, tase 3
Raietööline, tase 3
Raietööline, tase 3
Raietööline, tase 3
Raietööline, tase 3
Raietööline, tase 3
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Priit

Võtti

IT-süsteemide nooremspetsialist ITK-15
Eerik
Kaljaspolik
Claudia
Kaubi
Andrus
Kull
Rain
Pulk
Raimo
Ruus
Kristiina
Schults
Tarmo
Teor
Ergo
Tornik

Raietööline, tase 3

kiituskiri
kiituskiri
kiituskiri
kiituskiri
tänukiri
kiituskiri

Rühmajuhataja Üllar Tornik
IT-tugiisik, tase 3
IT-süsteemide nooremspetsialist, tase 4
IT-süsteemide nooremspetsialist, tase 4
IT-süsteemide nooremspetsialist, tase 4
IT-süsteemide nooremspetsialist, tase 4
IT-süsteemide nooremspetsialist, tase 4
IT-süsteemide nooremspetsialist, tase 4
IT-tugiisik, tase 3

Kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehitus E-14
Aidar
Alas
Silver
Avamere
Risto
Kangro
Eero
Maasikas
Karmo
Vitsberg

Rühmajuhataja Elje Teesalu

IT-süsteemide nooremspetsialist IT-14
Hendrik
Isand
Janar
Jerofejev
Erik
Kalda
Kristjan
Karu
Rando
Klein
Karl Olaf
Kolla
Markkus
Koodi
Gerli
Kullap
Mattias
Kurvits
Clen-Cristofer
Liitmaa
Raine-Marie
Mäe
Klenn-Karol
Rääk
Kris-Sten
Saarts
Alex
Sepp
Mayroldh
Solovjov
Vladislav
Šmakov
Vadim
Šurõgin
Janek
Tiik
Garl
Tischler
Martin
Uibopuu
Egert
Vaher
Siim
Varis
Kristiina
Veelaid
Sven
Viltmann

Rühmajuhataja Marko Sassjan
IT-süsteemide nooremspetsialist, tase 4
IT-süsteemide nooremspetsialist, tase 4
IT-süsteemide nooremspetsialist, tase 4
IT-süsteemide nooremspetsialist, tase 4
IT-süsteemide nooremspetsialist, tase 4
IT-süsteemide nooremspetsialist, tase 4
IT-tugiisik, tase 3
IT-süsteemide nooremspetsialist, tase 4
IT-süsteemide nooremspetsialist, tase 4
IT-süsteemide nooremspetsialist, tase 4
IT-süsteemide nooremspetsialist, tase 4
IT-süsteemide nooremspetsialist, tase 4
IT-süsteemide nooremspetsialist, tase 4
IT-süsteemide nooremspetsialist, tase 4
IT-süsteemide nooremspetsialist, tase 4
IT-süsteemide nooremspetsialist, tase 4
IT-süsteemide nooremspetsialist, tase 4
IT-süsteemide nooremspetsialist, tase 4
IT-tugiisik, tase 3
IT-süsteemide nooremspetsialist, tase 4
IT-süsteemide nooremspetsialist, tase 4
IT-tugiisik, tase 3
IT-süsteemide nooremspetsialist, tase 4
IT-süsteemide nooremspetsialist, tase 4

kiitusega

kiitusega
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Betoonkonstruktsioonide ehitaja, tase 4
Betoonkonstruktsioonide ehitaja, tase 4
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Kevin
Riiko
Albert
Aristo
Rando
Kevin
Henri

Ehituspuusepp EP-14
Heamets
Kojoni
Lumera
Maidla
Nurk
Ojala
Vainu

Rühmajuhataja Elje Teesalu
Ehituspuusepp, tase 4
Ehituspuusepp, tase 4
Ehituspuusepp, tase 4

Rainer
Max
Verner
Rainer
Andry

Koostelukksepp KL-14
Ansu
Pärna
Stolts
Varblane
Virkus

Rühmajuhataja Marko Sassjan
Koostelukksepp, tase 4
Koostelukksepp, tase 4
Koostelukksepp, tase 4
Koostelukksepp, tase 4
Koostelukksepp, tase 4

Raido
Egert
Simo
Franz-Joosep
Silver

Tisler T-14
Kaas
Kiviselg
Lensment
Pukk
Puusepp

Urmas
Richard
Raldi
Joel
Sven
Dago Maikel
Rauno

Keevitaja KV-14
Einbaum
Janemägi
Kaljurand
Paas
Puusild
Tamm
Visor

Ehitusviimistlus V-14
Siim
Aarna
Ragnis
Aer
Kristjan
Aldur
Frank
Aunis
Toomas
Kivi
Liisa
Klemmer
Sander
Liigend
Hanna-Liina
Lusti
Anna-Liisa
Maadre
Gerhard-Gustav Pikkor
Asmo
Salo
Mari-Liis
Tasane

Ehituspuusepp, tase 4
Ehituspuusepp, tase 4

Rühmajuhataja Elje Teesalu

Kiitusega

Kiitusega

Kiitusega
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Rühmajuhataja Marko Sassjan
Keevitaja, tase 4
Keevitaja, tase 4
Poolautomaatkeevitaja osakutse, tase 4
Keevitaja, tase 4
Poolautomaatkeevitaja osakutse, tase 4
Poolautomaatkeevitaja osakutse, tase 4
Keevitaja, tase 4
Rühmajuhataja Elje Teesalu
Maaler, tase 4 ja Plaatija, tase 4
Maaler, tase 4
Maaler, tase 4
Maaler, tase 4
Maaler, tase 4
Maaler, tase 4
Maaler, tase 4
Maaler, tase 4
Maaler, tase 4
Maaler, tase 4
Maaler, tase 4
Maaler, tase 4
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Gren Brenton

Tuulik

Elektroonikaseadmete koostaja EL-14
Daniel
Barinov
Reimo
Madissoo
Imre
Viire

Jaanus
Kevin
Kermo
Roland
Joosep
Reimo
Mario
Tambet
Gert
Alvar
Mardo

Rühmajuhataja Karlo Tamm
Elektroonikaseadmete koostaja, tase 2
Elektroonikaseadmete koostaja, tase 2

Metsur ME-14
Kuub
Kuusik
Lapp
Leesi
Lensment
Lopsik
Mihkelson
Paal
Rohi
Tatolder
Tomson

Rühmajuhataja Marje Kask
Raietööline, tase 3
Raietööline, tase 3
Raietööline, tase 3
Raietööline, tase 3
Raietööline, tase 3
Raietööline, tase 3
Raietööline, tase 3
Raietööline, tase 3
Raietööline, tase 3
Raietööline, tase 3
Raietööline, tase 3

Nõrkvoolusüsteemide paigaldaja N-14
Kristel
Koort
Gregor
Maran
Kristofer
Mäger
Ats
Saare
Ardo
Saulep
Karlos
Tammsaar

Sven
Ragi-Martin
Tauno

Rühmajuhataja Karlo Tamm

Raietööline RT-17
Gnezdov
Moon
Ruditš

Rühmajuhataja Kaja Hiie

Aastaraamatu koostasid Anneli Rabbi, Eda Tiismaa, Kaie Laur.
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