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AULIKA ANNAMA, PEAADMINISTRAATOR, PESA HOTELL - KAGU REIS OÜ
TAUSTINFORMATSIOON
Aulika on töötanud ettevõttes üle 10 aasta. Ta on praktikantide üldjuhendaja ning tegeleb ise
nii majutus - kui ka vastuvõtutööga. Toitlustusteeninduse osas juhendab erialaselt peakokk.
Aulika on õppinud õmbleja modelleerijaks. Tööle tulles koolitati teda ettevõttes vanemate
kolleegide poolt. Aulika täiendab end lühiajalistel kurustel ja on omndanud ettevõttes aastate
jooksul head praktilised kogemused ja praktikajuhendaja oskused.

KOGEMUSED TÖÖKOHAPÕHISE ÕPPEGA
Pesa Hotellis käib aastas praktikal 5-6 praktikanti. Aulika on juhendanud praktikante 10 aastat.

Aulika juhendab nii vastuvõtutöös kui ka
majutusteeninduses. Samuti on ta üldjuhendaja
toitlustuse valdkonna praktikantidele. Köögis
juhendab peakokk praktikante. Aulika on
sõbralik, toetav ja julgustav juhendaja
praktikantidele. Koostööd teeb ta Võrumaa
Kutsehariduskeskusega, kus on olemas turismi,
majutusteeninduse ja toitlustusteeninduse
erialad. Tema rõõmus olek ja konkreetne

tegvuskava praktika igaks päevaks innustab praktikante omandama kogemusi praktikal.
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Aulika teeb koostööd kutsehariduskeskustega, on kursis kooli õppekavadega. Ta on võimeline
arvestama iga praktikandi individuaalsete võimetega. Innustab oma eeskujul noori õppima ja
pakub võimalusel tööle asumise võimalust oma ettevõttesse või ka naaberettevõtesse. Aulika
õpib ka noortelt ise uuemaid oskusi, nt IT valdkonnas.

TAGASISIDE
Sirli Udras: „Omandasin toitlustusteeninduse osas Pesa Hotellis väga hea töökogemuse
eeskätt juhendaja Aulika oskuslikule toele. Tööle naasmiseks on kõik põhitööoskused
omadatud ja seega tänud juhendajatele Aulikale ja Priidule ja ning kõikidele, kes mind toetasid
praktikal“.
Emily Pisarenko: „Omandasin toitlustusteeninduse praktikal Pesa Hotellis juhendajate Aulika
ja Priidu juhendamisel väga hea kogemuse edaspidiseks tööks. Julgen teenindada restoranis
kliente. Aulika julgustas suhtlust klientidega ja oli super hea juhendaja.“

JANA TROLLA
ÕENDUSJUHT - KUBIJA HOTELL – LOODUSSPAA - PINTMANN GRUPP OÜ
TAUSTINFORMATSIOON
Jana on lõpetanud Tartu Ülikooli ja omab terviseteaduste magistrikraadi. Lõuna- Eesti Haiglas
alustas ta tööd 1984 aastal õena, 2000 aastast kirurgia ja anstesioloogikliiniku õendusjuhina
ja 2012 aastast lisaks veel Tartu Ülikooli Arstiteaduskonna ja õendusteaduskonna
õendusteaduste assistendina. Jana on juhendanud väitekirju ja publitseerinud Õendustöö
alaseid materjale.

KOGEMUSED TÖÖKOHAPÕHISE ÕPPEGA
Jana on 36 aastat koolitanud ja juhendanud praktikante puhastusteeninduse ja õenduse osas.
Ta on avatud, soe ja abivalmis juhendaja. Tema juhendatud praktikandid soovivad asuda tööle
Lõuna- Eesti Haiglasse.
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Jana teeb koostööd Tartu Ülikooli ja kutsehariduskeskustega, kus õpetatakse meditsiini ja
puhastusteeninduse erialasid. Ta on omandanud praktikajuhendaja oskused ja teab kooli
õppekava nõudeid. Ta on võimaline arvestama iga praktikandi individuaalsete võimetega.
Innustab oma eeskujul noori õppima ja pakub võimalusel tööle asumist haiglasse. Jana õpetab
ja juhendab praktikante kasutama tänapäevast tehnoloogiat. Võrumaa Kutsehariduskeskuse
praktikandid saavad kogemuse haiglas, nt uues günekoloogia jt osakondades
puhastusteeninduse valdkonnas.

Haigla personal vastu võtmas Selveri klientide toetust haiglale

TAGASISIDE
Töökohapõhises õppes õppinud haigla töötajad Aime Hellas, Eda Kikkas, Tiina Koobakene ja
Inga Reemann: “Tore, et Jana soovitas meil asuda õppima töökohasesse õppesse
puhastusteenindja- juhendajaks. Saime uusi teadmisi, õppisime ergonoomikat. Me ei väsita
end enam mõttetute liigutustega. Me teame milliseid töövahendieid puhastusaineid kasutada.
Meie töö on tulemuslikum, ruumid on puhtad ja saame kiita tööandjalt. Jana on meil toetav
kolleeg.”

RUTH HOOLE
PERSONALIJUHT, KUBIJA HOTELL- LOODUSSPAA- PINTMANN GRUPP OÜ
TAUSTINFORMATSIOON
Ruth Hoole on lõpetanud Audentese Ülikooli ja omab bakalaureuse kraadi õigusteadustes.
Kubija Hotell- Loodusspaas on ta töötanud üle 10 aasta ja personalijuhina on komplekteerinud
tubli meeskonna.

KOGEMUSED TÖÖKOHAPÕHISE ÕPPEGA
Ruth on juhendanud ning suunanud täienduskoolitustele oma töötajaid ja võtnud praktikale
kutsekoolidest praktikante. Praktikale võetakse aastas 5-7 inimest. Meie praktikandid on
osalenud majutus- toitlustusteeninduse ja puhastusteeninduse praktikal Kubija HotellLoodusspaas.
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Ruth teeb koostööd kutsehariduskeskustega, kus õpetatakse majutusteenindust ja
toitlustusteenindust. Ta on omandanud praktikajuhendaja oskused ja teab kooli õppekava
nõudeid. Ta on võimeline arvestama iga praktikandi individuaalsete võimetega. Innustab oma
eeskujul noori õppima ja pakub võimalusel tööle asumise võimalust oma ettevõttesse. Ruth
on juriidilise haridusega ja nõustab nii oma töötajaid kui ka praktikante jälgima seadusi, millest
on noortel väga suur tugi oma edaspidises töös.

TAGASISIDE
Veronika Viskov: „Tänu juhendaja Ruth Hoolele omandasin vastuvõtutöö ja
koosolekuteeninduse praktikal OÜ Pintmann Grupis väga hea töökogemuse ja töötan nüüd
ettevõttes. Tööle tulles oli kõik põhitööoskused omadatud ja seega tänud juhendajatele Ruthile
ja Keythile ning kõikidele, kes mind toetasid praktikal“.
Gerli Reilson: „Tänu juhendajale Ruth Hoolele omandasin toitlustusteeninduse praktikal OÜ
Pintmann Grupis hea kogemuse eluks ja tööle asumiseks. Mulle pakuti töökohta Kubijale“.

SILJA SUIJA, KUNINGATALU PERENAINE
TAUSTINFORMATSIOON
Silja Suija alustas äritegevusega 23 aastat tagasi. Äritegevust ja majutusteenindust on
õpetanud elu ise. Silja võtab omale praktikante tööle, et toetada noori ja leida omale
tööjõudu. Täna juhib Silja Kuninga talu Roosisaarel, sporditarvete kauplust Kagu- Keskuses
ning vanurite ja puuetega inimeste sotsiaalhoolekannet. Silja on väga mõistev ja toetav ning
kogukonna elu edendaja. Paljud tunnevad Siljat endise sportlasena.

KOGEMUSED TÖÖKOHAPÕHISE ÕPPEGA
Silja Suija on juhendanud praktikante majutusteeninduses 23 aastat. Aastas juhendab ta 2-3
praktikanti. Ta tuleb toime ka erivajadustega inimeste juhendamisega. Tal on kogemus nii
teeninduse vallas kui ka müügitöö valldkonnas.
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Silja jõuab jagada end kolme ettevõtte vahel ning edendab Võrumaa ettevõtlust. Toetab
kaasaegsete osksute omandamist nii praktikantidel, kolleegidel ja veab eest veel puuetega
inimeste sotsiaalhoolekannet. Silja on päike meie piirkonnale. Ta innustab ka piirkonna inimesi
tegutsema. Silja pakub tööd oma ettevõtetes 38 inimesele.

Spordiriiete ja tarvikute kauplus Võrus, mida peab Silja

TAGASISIDE
Monika Lepp: “Ettevõtte juhendaja Silja Suija oli väga sõbralik ja abivalmis. Kogu personal
toetas igat tegevust. Arutati koos kogu meeskonnaga päeva, nädala ning kuu plaanid koos.
Jaotati tööülesanded. Silja on fantasitline juhendaja. Tänaseks töötan Kuningatalus koos
Siljaga.”

JÖRGEN DOBRIS
ARENDUSJUHT, VÕRUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS PUIDUTÖÖTLEMISE JA
MÖÖBLITOOTMISE KOMPETENTSIKESKUS JA PEREPUIT OÜ
TAUSTINFORMATSIOON
Jörgen on lõpetanud Võrumaa Kutsehariduskeskuse rakenduskõrghariduse puittoodete
tehnoloogia erialal (CumLaude). Osalenud õppimise ajal ise Erasmuse programmiga kolm kuud
Rootsis praktikal. Töötanud Võrumaa Kutsehariduskeskuses kutseõpetajana ja tislerite
kursusejuhendaja. Praegu töötab kompetentsikeskuse arendusjuhina puidutöötlemise ja
viimistluse valdkonnas. Jörgen on õppinud Tallinna Tehnikaülikoolis keemia- ja
materjalitehnoloogia magistri õppekaval ja kaitsnud magistritöö tehnikateaduste
puidutöötlemise erialal. Tsentris töötatud aja jooksul on läbinud mitmeid koolitusi ja kursuseid
viimistluse ning puidutöötlemise valdkonnas. Läbitud on ka poole aasta pikkune CNC koolitus,
mille tulemusel omistati 4.taseme kutsekvalifikatsioon. Jörgen on läbi viinud koolitusi,
õpetanud Eesti Maaülikooli rakenduskõrghariduse tudengitele puidu viimistluse teooriat ja
juhendanud praktikat. Aastal 2019 oli poole kohaga ettevõttes Perepuit OÜ tootmisjuht ning
tegeles edasi Tsentri rakendusuuringute, ettevõtete nõustamiste ja koolituste
korraldamisega. Veel on ta aidanud korraldada rahvusvahelisi kohtumisi ja osaleb aktiivselt
rahvusvahelistes projektides (BaltSenior; Skilled-up) Lisaks tegeleb ka ise vabal ajal
eritellimusmööbli valmistamisega. Hobideks võrkpall ja kalastamine.

KOGEMUSED TÖÖKOHAPÕHISE ÕPPEGA
EMÜ tudengeid on kahe aasta peale kokku olnud 30 ringis. Ettevõttes Perepuit juhendas kahte
Soome õpilast, kellega igapäevaselt tegeles.
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Õpilaste juhendamisel lähtub alati soovist, mille vastu huvi tuntakse. Loomulikult on tootmises
olukordi, mis tuleb lahendada ja töö operatsioonid, mis on üksluised, kuid ta leiab alati hea
viisi, et see huvitavaks teha. Jörgen proovib praktikante alati kaasata keeruliste projektide ja
tööülesannete täitmisesse, et õpilased saaksid kogemust, kontakte ning võimlust ise ideid ja
ettepanekuid pakkuda. Oluline on õpilaste tagasiside ning samuti vigade tekkimisel põhjuste
üheskoos otsimine ja lahendamine, et vältida järgmisel korral sarnaste probleemide tekkimist.
Tal on hea meel, kui õpilased saavad oma kogemusi rakendada ning teoreetilisi teadmisi
praktikaga siduda. Juhendajana meeldib küsida ka valdkonnaga seotud küsimusi, et õpitu
vajadusel üle korrata. Antud meetod aitab teadmisi paremini kinnistada. Perepuidus
juhendades proovis ta leida alati võimalusi, et
praktikaks ettenähtud lühikese aja jooksul saaks
võimalikult palju seadmeid kasutada ning uusi
töövõtteid juurde õppida. Praktika käigus tehti
tootmises erinevaid tööoperatsioone: eritööd
riiulite ehitamisesest kuni olemasolevate uste
taastamine. Lisaks sai valmis praktikantide abiga
pehmemööbli osakonda uus alus nahkade
hoidmiseks. Töö tulemusel on paranenud selles
osakonnas igapäevane töökorraldus.

TAGASISIDE
Jörgen on põhjalik, kannatlik ja abivalmis. Ta mõtleb alati välja põnevaid ülesandeid ja õpetab
vajadusel ka lihtsamaid töid.
Tänu isiklikule välispraktika kogemusele ja enda pidevale arendamisele oskab ta suurepäraselt
korraldada nii kooli kui ettevõtte praktikat.

RANDI SEPPING
MASINASAALI JUHATAJA, VÕRUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS
PUIDUTÖÖTLEMISE JA MÖÖBLITOOTMISE KOMPETENTSIKESKUS JA TSENTER
TAUSTINFORMATSIOON
Randi on omandanud rakenduskõrghariduse Võrumaa Kutsehariduskeskuse puidutöötlemise
tehnoloogia erialal ja õppinud Tartu Kutsehariduskeskuses puidupingi- ja CNC masina
operaatoriks. Ta on töötanud AS-is Suwem CNC
operaatorina, hiljem masinsaali meistrina ja
praegu
töötab
puidutöötlemise
ja
mööblitootmise
kompetentsikeskuses
masinasaali juhatajana. Ta on läbinud Lean
koolituse ja tegeleb ise CNC seadme koolitajana.
Randi hobideks on fotograafia, motosport ja
reisimine.

KOGEMUSED TÖÖKOHAPÕHISE ÕPPEGA
Eelmisel aastal oli Randil juhendada 3 praktikanti
Võrumaa Kutsehariduskeskusest. Praktikandid olid
Võrumaa Kutsehariduskeskuse puittoodete tehnoloogia
õpilased, kelle juhendamine nii palju võimalusi pakkuvas
keskuses on juhendajale hea võimalus ka ise uusi asju
õppida. Praktikandid on olnud väga motiveeritud oma
erialal edasi arenemisest ja koostöö on olnud
suurepärane. Õpilastega, kes samal ajal ka töötavad, on
õpitu ja ettevõttes ning praktikal kogetu seostamine
lihtsam. Tekivad küsimused ja leitakse ühiselt lahendused.
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Randi on järjepidev, konkreetne ja põhjalik juhendaja. Ta arendab pidevalt iseennast ja oskab
oma teadmisi väga hästi edasi anda. Randile meeldivad huvitavad väljakutsed, meeskonnatöö
ja innovaatilised lahendused. Ta on CNC seadmel väga osav ja on iseseisvalt õppinud ka teisi
õpetama. Randi põhjalikkus tuleb välja ka õpetamise ja juhendamise jooksul- et saada
võimalikult hea tulemus, on ta valmis mitu korda selgitama. Randil on väga hea huumorimeel,
millest on praktika juhendamisel samuti kasu, õpetamise õhkkond on pingevaba ja rahulik.
Randil on suurepärased isiklikud ja hästi praktilised kogemused ettevõttes töötamise ajast,
seepärast oskab ta näha suurt pilti ja õpet ning tööd suurepäraselt seostada.

Randi jagab oma oskusi ja teadmisi väga hea meelega, olles ise valdkonna patrioot, meeldib
talle mõte, et ettevõtjad saavad töökohapõhises õppes õppivate töötajate näol endale
parimad töötajad.

TAGASISIDE
Randi on rahulik, väga heade teadmistega ja hea huumorimeelega põhjalik juhendaja.
Randi on ise omal käel õppinud õpetama ja juhendama. Kui ta veel aastaid tagasi keeldus
õpetamast, siis tänaseks on ta õppinud seda tegevust nägema isikliku argunguprotsessi ühte
osana.

KIRILL DREMLJUGA, ATEMIX TÖÖSTUSAUTOMAATIKA OÜ
TAUSTINFORMATSIOON
Töötab ettevõttes alates 2017. aastast.
Lõpetas 2017.a. Võrumaa Kutsehariduskeskuse
mehhatroonika eriala. Haridustase: kutseeriharidus,
kutsehariduse 5.tase.
Üleriigilise kutsemeistrivõistluse “Noor Meister”
2017.a.mehhatroonikute kutsevõistluse kuldmedali
võitja.
Hobideks
on
tehnika,
maastikufotograafia.

sport,

auto-

ja

KOGEMUSED TÖÖKOHAPÕHISE ÕPPEGA
2017.a. alates on juhendanud 9 praktikanti, kellest enamik on Võrumaa Kutsehariduskeskuse
mehhatroonika erialalt (4. ja 5.taseme õppekavad) ning ühte välismaalt IES Don Bosco
kutsekoolist pärit õpilast Hispaaniast.
Praktikajuhendamise fookus on praktikandi iseseisvat mõtlemist arendavate ülesannete
andmisel ning süsteemide programmeerimisel, häälestamisel ning töösse rakendamisel
tootmisettevõtetele.
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Kirill Dremljuga teeb väga head koostööd kooliga ning innustab praktikante vastutust võtma,
oma erialal professionaalsust saavutama ning järjekindlalt süsteeme koostama ning
katsetama.
Kirill populariseerib mehhatroonika valdkonda, tutvustab ettevõtet ja
tööstuautomaatikat ning –robootikat õpilastele, õpetajatele ja tootmisettevõtetele.

Praktikuna viib läbi teist aastat mehhatroonika õppetunde, et tutvustada eriala, tööd
ettevõttes, automaatika - ja robootika - sh tarkvaralahendusi (n CrabCAM jt).

TAGASISIDE
Praktikajuhendaja nõudis palju iseseisvat mõtlemist, ise töötavate lahendusteni jõudmist.
Andis selleks konkreetseid juhiseid, kuid samas palju vabadust ja vastutust. Väga huvitav ja
arendav praktika.

PEEP PERLOV, RAUAMEISTER AS
TAUSTINFORMATSIOON
Peep Perlov töötab ettevõttes Rauameister AS alates 2002.a. meistrina. Ta on lõpetanud Eesti
Maaülikooli mehhaniseerimise eriala 1987.a. Haridustase: kõrgharidus. Täienduskoolitustest
on läbinud keevituse, tootmisjuhtimise ja praktikajuhendamise koolitusi.

KOGEMUSED TÖÖKOHAPÕHISE ÕPPEGA
Praktikajuhendaja keevitaja ja metallilõikepinkidel töötaja erialadel alates 2004.a.
Juhendanud kokku üle 30 praktikandi, sh õpipoisiõppes ja töökohapõhises õppes. Kõige
suurem koostöö praktika korraldamisel ja läbiviimisel on Võrumaa Kutsehariduskeskusega.
Praktika läbiviimisel ja juhendamisel on suund tehniliste jooniste koostamisel ja lugemisel,
erinevate seadmete tundmaõppimisel ja oskuste omandamisel gaasilõike-, frees-, trei-,
painutuspinkidel töötamiseks, sh CNC seadmetel ning töö kvaliteedil.

MIS TEEB TA ERILISEKS?
PRAKTIKAJUHENDAJATEST?

MIKS

TA

ON

ÜKS

PARIMATEST

Peep Perlov juhendab iga praktikanti individuaalselt ning lähtub õpilase oskustest ja
teadmistest.
Õpipoisi - ja töökohapõhises õppes innustab ja toetab uusi oskusi ja teadmisi omandama ning
kvalifikatsiooni tõstma.

TAGASISIDE
Ta on nõudlik ja järjekindel, oskab anda igale praktikandile toetavat, sõbralikku ja tunnustavat
tagasisidet ning samas suunab veel õppima ja harjutama, et teha oma tööd hästi.

