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ENESETUTVUSTUS 

Minu nimi on Mari Maasikas   

Olen sündinud 01.01.2001   

Ma elan Jahu 13, Tartu linn,  Tartu maakond  

Mulle meeldivad tegevused lastega ja muusika.  

Ma soovin minna Viljandi Kutsehariduskeskusesse õppima minna abikokaks.
  

 

Haridus  

2008-2009 Tartu Gümnaasium 

2009-2018  põhiharidus lihtsustatud õppes, Tartu Kool 

2019-2020  Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus kohanemiskursus  

 

 

Praktika ja töö   

2020  veebruar-mai kaubapaigutaja praktika 1kord nädalas Selveris, 
kauba väljapanemine lettidele koodide järgi, säilivusaja järgi kauba 
korrastamine.  

 

 

 

 

 



 

 

Praktilises tegevustes ja tööainetes omandatud oskused 
 

Igapäevaelu 
oskuste treening 

Hügieen: olen õppinud enda eest igakülgselt hoolitsema 
ja kasutan neid oskusi igapäevaselt. 

Koristustööd: õppisin koristama erinevaid ruume õigete 
töövahenditega, kööki, vannituba ja elutuba. Mulle 
meeldib puhtus ja kord. 

Riiete hooldus: ma hoian oma riideid, tunnen 
pesumärke, pesen, triigin ja hoolitsen oma riiete eest. 

Toiduvalmistamine: mulle meeldib süüa teha, oskan 
lihtsaid retsepte järgida, teha pastatoite, salateid ja 
lihtsaid küpsetisi. 

Kangastelgedel 
kudumine 

Õpetaja hinnang: Mari alustas aeglaselt. Edasi soovis 
ainsana teha vaipa trikoopaeltest. Oli nendega enne 
kudunud. Kudus 3 vaipa, väiksel teljel proovis vöö 
kudumist. Sõlmimise õppis siin kenasti selgeks. Vaikne 
neiu, tundub ,et väsib aga on kannatlik ja töökas. 

 

Kunst ja keraamika Mulle meeldib joonistada, see on iseendaga olemise 
võimalus.  
Maril on hea käsi ja fantaasia kunstitöödes. 
Peenmotoorika hea, värvitunnetus ja kujutamisoskus 
arenenud.  

Kokandus  Õpetaja hinnang: töötab rõõmuga köögis. Alati õigel ajal 
kohal; enesekindlus ja  kord on  olemas, töövõtted, mida 
ette näidatakse, omandab väga kiiresti; väga 
tähelepanelik kaaslaste suhtes, – saab aru kirjalikest ja 
suulistest juhistest, ettenäitamisel haarab uusi 
töövõtteid väga kiiresti; saab hakkama muutuvate 
ülesannetega;  kui enesetunne halb, vajab puhkust. 

Pagaritöö Pagariõpetaja kokkuvõte: Motivatsioon ja omaalgatus 
töötamiseks oli olemas. Suulistest ja kirjalikest 
tööjuhenditest sai hästi aru. Kaalu- ja mahuühikud olid 
paigas. Töötempo vajab veidi arendamist, töö kvaliteet 
hea. Hea käega, pritsitud küpsised olid väga ilusad. 



Püüdis teha väga head ja kvaliteetset tööd. Tundides 
käis korralikult, hilinemiste ja puudumistega probleeme 
ei esinenud. Töökohalt lahkus vajadusel selleks luba 
küsides. Töökoha ja töövahendid hoidis korras, 
töövahendid asetas peale tööd alati omale kohale tagasi. 
Tööohutus- ja toiduhügieeni nõuetest pidas alati kinni. 
Õpetaja juhendamisse suhtus alati positiivselt, käitumine 
tunnis viisakas, tagasihoidlik, vajadusel pakkus oma abi 
ka kaasõpilastele, kes seda vajasid. Oskas alati välja tuua 
oma töös tekkinud vead ja anda oma tööle adekvaatset 
hinnangut. Oli varasemalt kokku puutunud pagaritööga 
ning töötas  seetõttu suhteliselt iseseisvalt. 

 
Töökäitumine 
 

Täpsus, kohusetundlikkus 
ja ajas orienteerumine  

Mari on väga kohusetundlik ja peab kinni 
kellaaegadest, teatab oma plaanidest. 

Juhenditest  arusaamine 
ja nende mäletamine 

Mari saab aru juhenditest ja kui on raskem mõista, 
küsib abi. 

Kohanemine muutustega 
tööprotsessis  

Mari kohaneb sujuvalt tööprotsessides, kuid 
eelistab teha rahulikult oma tööd. Kui on kõhu -või 
peavalu, vajab puhkust. 

Iseseisvus töötamisel  Mari on arusaadava töö juures iseseisev ja hoolas, 
aitab ka teisi hoolivalt. 

Oma töö hindamise oskus Püüab teha oma parima ja märkab ning on valmis 
oma vigu korrigeerima. 

 
 
Sotsiaalne toimetulek 
 

Suhtlemine 

 

Mari on üldiselt tagasihoidlik ja tõsise olekuga. Ta 
oskab suhelda erinevates olukordades, saab hästi läbi 
nii rühmakaaslaste kui ka teiste inimestega. 



Koostöö 

 

Ta teeb koostööd, et korraldada oma tegemisi. Pigem 
on tagaplaanil. Tal on head suhted talle oluliste 
inimestega. On avameelne ja aus. 

Asjaajamine 

 

Asjaajamisel vajab teatavat abi, kui on ülesanne 
arusaadav, teeb selle ära. 

Füüsiline toimetulek Mari füüsiline toimetulek kehalise arendamise 
tundides on oluliselt paranenud. Mari 
vastupidavusvõime on suurenenud ning ta suudab 
kõikides tegevustes peaaegu alati lõpuni kaasa 
teha.  Kui Marile mõni tegevus ei meeldi siis näitab ta 
seda välja kuid üldiselt ikka pingutab ja teeb kaasa. 
Marile meeldib väga mängida sulgpalli ja ta on selles 
ka osav.  

 

Tugivõrgustik 

 

Vaarikas Maasikas, perevanem, tel. 123456, 
vaarikas@maasikas.ee 

 
 
 
Muu info ja soovitused 
1. Rehabilitatsiooniteenuste alast üldist informatsiooni jagab Astangu keskuse 

teenuste konsultant telefon:  687 7231; mobiil +372 56 832 430.  
2. Astangu keskus pakub kõigile vilistlastele tuge töö leidmiseks ja säilitamiseks. 

Vajadusel võtta ühendust: tööhõivespetsialist Merle Peekman, telefon 6877 
280, merle.peekman@astangu.ee. 

 
3. Rehabilitatsioonivajaduse tekkides pöörduda lähimasse Töötukassa büroosse 

https://www.tootukassa.ee/kontaktid/tootukassa-esindused/ 
4. Rehabilitatsioonivajaduse tekkides pöörduda elukohale lähima     

Sotsiaalkindlustusameti juhtumikorraldaja poole. 
5. Kohalik omavalitsus pakub erivajadusega inimesele erinevaid teenuseid ja 

toetusi. Vajaduse tekkides pöörduda elukoha järgse omavalitsuse 

sotsiaalosakonda. 

6. Vabaaja soovitus- leida endale sobiv loominguline tegevus, kas laulmise, 
näitlemise või kunsti vallas. Marile tuleks kasuks kui ta leiaks endale mõne 

mailto:vaarikas@maasikas.ee
mailto:merle.peekman@astangu.ee


meelepärase  sportliku tegevuse, millega regulaarselt edasi tegeleda. See 
aitaks säilitada/parendada tema füüsilist vormi ning samuti emotsionaalset 
seisu. 

 

 

Kuupäev: 21.05.2020 

 

Rühmajuhendaja:  Õppija: 
Kristi Moosus Mari Maasikas 
kristi.moosus@astangu.ee  mari@maasikas.ee 
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