2020. aasta Põltsamaa vald. Tunnustame tegusaid noori, kes on teinud vabatahtlikku tööd, olnud
eeskujuks teistele noortele ja panustanud Põltsamaa valla ja kogukonna arengusse.
Kätlin Toom
Kätlin on pühendunud ja aktiivne noor, alati viisakas ja eeskujuks teistele. Tegusad Põltsamaa Noored
grupis on ta väga entusiastlik, tal on uuenduslikud ja loovad ideed ning tema peale saab alati loota. Ta
oskab oma meeskonda motiveerida ja innustada. Vabatahtlikuna on ta osalenud mitmete ürituste
korraldusmeeskonnas. Kätlin tegeleb ka paljude hobidega sh suusatamise ja fotograafiaga.
Renata Kallasmaa
Renata on väga asjalik ja energiline noor, tõeline päiksekiir ja eeskujulik kaaslane. Ta osaleb ühenduses
Tegusad Põltsamaa Noored. Ta on väga hea meeskonnaliige ja üritustel innukas juhendaja. Renata
avaldab selgelt oma arvamust, ta on julgete ideedega ja oskab oma mõtteid sõnastada. Renata on
eeskujuks ka tervisliku elustiiliga. Renata tegeleb paljude hobidega, tema kirg on tantsimine.
Selena Targama
Selena on aktiivne noor, kellel on palju ideid, teotahet ja energiat. Ta osaleb ühenduses Tegusad
Põltsamaa Noored. Ta on alati valmis osalema ja aidanud korraldada erinevaid üritusi. Selenal on palju
hobisid, lisaks kuulub noorteorganisatsiooni Kodutütred.
Marko Uusküla
Marko on korraldanud väga ägedaid spordiüritusi noortele, võtnud aktiivselt osa noortevolikogu
tegemistest. Marko on aidanud kooliõpilastel ägedaid ideid teoks teha. Eeskuju näitab ta kindlasti
sportliku eluviisiga - teeb ise sporti ja pakub noortele väljundeid spordi tegemiseks.
Johanna Järva
Johanna on tasakaalukas ja hooliv noor, kellel on alati naeratus näol. Ta on väga abivalmis ja aktiivne
tegutseja. Ta on hea sõber, tema julgustav ja toetav sõna on mitmetele abiks olnud. Klassi tegemistes
lööb Johanna alati kaasa. Muusika ja laulmine on tema meelistegevused, ta on esinenud paljudel
sündmustel. Johanna on aidanud läbi viia mitmeid üritusi ja osalenud ka õhtujuhina.
Siim Hendrik Saar
Siim Hendrik on väga viisaka käitumisega, alati abivalmis ja rõõmsameelne noormees. Siim Hendrik on
tegija muusikavaldkonnas - aitab korraldada üritusi, esineb ja näitleb, saadab kitarril keda vaja. Ta
tegutseb ansamblis Sandem. Siim tegeleb ka spordiga ning aitab spordiüritusi läbi viia.
Mikk-Oliver Kõiv
Mikk Oliver on väga iseseisev, hooliv ja tähelepanelik, ülimalt viisakas ja aktiivne noor. Koos
klassivennaga vastutavad koolis heli- ja valgustehnika korrashoiu eest ja aitavad üritustel korraldada heli
ja valgust. Ta on alati valmis kooli esindama ja reklaamima. Mikk-Oliver tegutseb aktiivselt ka
õpilasfirmas "Seeps“. Tal on palju hobisid ja lisaks tegeleb enesetäiendamisega osaledes koolitustel.
Kaur Saar
Kaur on julge ja hea esinemisoskusega abivalmis noor. Tema panus kooliürituste läbiviimisel on olnud
väga suur ja pikaajaline. Ta on täitnud õhtujuhi rolli nii kooliüritustel kui ka vallaüritustel. Kaur on nõus
õla alla panema erinevates ettevõtmistes. Ta osaleb aktiivselt Kaitseliidu organisatsioonis Noorkotkad.
Juss Arus
Juss on väga abivalmis ja heasüdamlik noor. Ta on vabatahtlikuna abiks Põltsamaa noortekeskuses aidanud töötajaid IT-alaste küsimuste lahendamisel ja mööbli parandamisel.

Anette Ant
Anette on rõõmsameelne, abivalmis ja väga tubli noor. Ta võtab osa Lustivere külaseltsi tegevusest ning
aitab korraldada üritusi. Anette juhtis lastele ja noortele suunatud sündmust Päkapikumaa .
Jan Müür
Jan on väga asjalik ja tark ning toimekas noor. Ta on Noortevolikogu liige. Spordihuvilisena on ta
korraldanud mitmeid spordiüritusi. Tal on huvi kohaliku elu arendamise vastu, läbi oma tegevuste teeb
reklaami Põltsamaa vallale. Jan osales meeskonnaliikmena üleskutses Light the Sky, mille eesmärk oli
tänada neid, kes riskisid oma tervisega tööle minnes. Jan on vabatahtlik heategevusorganisatsioonis
Aitan Eestit.
Ann Pedosk
Ann on aktiivne Noortevolikogu liige. Ta on väga hooliv ja erisusi arvestav. Ann on vabatahtlik MTÜ Laste
ja Noorte Kriisiprogrammis ning tänu oma kogemustele oskab ta teisi aidata ning on noortele eeskujuks.
Ta kuulus Light the Sky videoklipi koostamise meeskonda, tegevuse eesmärk oli tänada neid, kes riskisid
oma tervisega tööle minnes.

