2019. aasta Põltsamaa vald.
Tunnustame noorsootöötajaid, kes on panustanud Põltsamaa valla kogukonna ja kohalike noorte
arengusse.
Särav noorsootöötaja, kes on teinud Põltsamaa vallas silmapaistvat noorsootööd.
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Adavere Mõisaseltsi perenaine, kelle eestvedamisel toimub Adaveres palju tegevusi
ja sündmusi nt lastekaitsepäeva perepäev, töö- ja puhkelaager, huviringid noortele.
Evi on Jõgevamaa 4H eestvedaja ja Adavere 4H rühma juht.
Dance Dream Tantsustuudio vedurina teeb ta Põltsamaal alates mudilastest kuni
noorteni erinevatele vanusegruppidele tantsutunde. Esinemas ja võistlustel on
käidud erinevates kohtades ja saavutatud silmapaistvaid tulemusi. Rita on
suurepärane eeskuju lastele!
Tegutseb aktiivselt Põltsamaal, vedades eest JJ-Street tantsukooli tegevust ning
lisaks sellele panustab väga palju lisaaega, et tegeleda Põltsamaa noortega ning
panustab vabatahtlikuna noorsootöösse.
Juhendab Adaveres atraktiivset ning noortele põnevust pakkuvat automudelismi
ringi. Ringis osalejad saavad kogemuse, kuidas mudel nullist valmis ehitada, sellega
sõitma õppida ja seadistada. Ta on noortele innustav juhendaja. 2019 aastal on tema
eestvedamisel korraldatud mitmeid võistlusi. Suurimaks saavutuseks BALTI
MEISTRIVÕISTUSED Adaveres.
on Põltsamaa noorte- ja elukesteva õppe keskuse noorsootöötaja. Merle on noorte
huvide eest seisja, ta on võtnud enda südameasjaks ekstreemspordi arendamise.
Noortekeskuses suunab noori erinevatele tegevustele ja aitab leida lahendusi
probleemidele. Suurepärane koostööpartner.
Põltsamaa Kultuurikeskuse laste taimeseaderingi juhendaja. Lapsi ja noori on ta
kultuurikeskuses juhendanud juba 16 aastat. Igal aastal valminud töödest t
korraldatakse Põltsamaa Kultuurikeskuses näitus. Eha Tralla õpetab ja viib läbi
erinevatel sündmustel taimeseade töötubasid.
Juhendab noorte rahvatantsurühmasid. Ta on loonud tugevad tantsutraditsioonid
noorte seas – kui noored oma vanuserühmast välja kasvavad, siis nad jätkavad
tantsimist tema järgmises rühmas. Nii on ta suutnud kasvatada ja loonud
järjepidevuse tantsurühmadele ning pakkunud noortele huvitegevuse võimaluse.
Pisisaare ja Aidu koolides huvijuht ning tantsulise liikumise õpetaja; Pajusi ja
Põltsamaa rahvatantsurühmade juhendaja, tegev ka Pajusi noorte teatrirühma
juures. Aktiivne kogukonnaliige, algataja ja eestvedaja paljudes asjades, mis on
seotud liikumisega.
Kamari piirkonna noorsootöötaja, aktiivne erinevate ürituste eestvedamisel; Kamari
Kodutütarde rühmajuht ja laagrite korraldaja.
Kuningamäel terviseedenduse võimaluste looja ning aktiivne erinevate ürituste
eestvedamisel ja võistluste korraldamisel. Kamari Noorkotkaste juhendaja ja laagrite
korraldaja.
Puurmani Noorkotkaste ja Kodutütarde rühmajuht ning pikaajaline Kaitseliidu
vabatahtlik. Tegutseb järjekindlalt, teeb tööd südamega ja hoolib noortest ja noorte
tulevikust.
Puurmani Muusikastuudio eestvedaja ja õpetaja. Muusikalaagri ning töö- ja
puhkelaagri korraldaja.
EKNK Põltsamaa Jordani koguduse noortetöö juht. Lisaks iganädalaste noorteõhtute
korraldamisele on ta juba viis aastat noortelaagri English Camp eestvedajaks.
Väga tubli noorsootöö koostöögrupi (KTG) projekti koordinaator ja tegus Põltsamaa
valla noorsootööspetsialistina. Tema eestvedamisel sai ka PÜG Lille koolimaja juurde
mõnus seiklusrada tehtud; lisaks on panustanud erinevate ürituste korraldamisse
kogu kogukonna heaks. Sh lastelaagri korraldamine ja juhendamine.

