2019. aasta Põltsamaa vald. Tunnustame tegusaid noori, kes on teinud vabatahtlikku tööd, olnud eeskujuks
teistele noortele ja panustanud Põltsamaa valla ja kogukonna arengusse.
Karl Vilks
Karl on väga tubli ja aktiivne noor. Ta on eeskujuliku käitumisega ja suurepärase suhtlemisoskusega noor
mees. Ta on väga kohusetundlik ja abivalmis. Karl on entusiastlik ürituste korraldaja, läbiviija ja tehniline
teostaja nt Playback show ja vilistlaste korvpallilahing. Karli kirg on valguslahenduste tegemine sündmustele,
kuid ta on väga hea kaasarääkija sündmuste planeerimisel.
Taniel Eensalu
Taniel on olnud aastaid väga pühendunud Kuningamäe Terviseraja tegemistesse. Ta osaleb aktiivselt
heakorratöödel, tegeleb suusaraja kunstlume tootmisega ning radade hooldamisega. Ta filmib ja pildistab
erinevaid Kuningamäe spordiüritusi. Taniel osaleb Kuningamäe terviseraja arendamise ja suusatuuride
korraldamise meeskonnas. Samuti on ta abiks Kodutütarde ja Noorkotkaste õppel ja nende ürituste
korraldamisel. Taniel kuulub Kamari Haridusseltsi juhatusse ja esindab seal noorte huve.
Samuel Alex Maikalu
Samuel Alex on muhe ja särav ürituste eestvedaja, tal on hulgaliselt rolle valla kultuurisündmustel,
suvetendustel ja kooliüritustel Põltsamaa ÜG-s. Ta toetab oma arvamusega korraldusmeeskonda, on väga
asjalik ja kaasamõtlev inimene. Samuel Alex on Eesti Kirikute Nõukogu (EKN) Noortetöö Nõukogu liige, ta on
aktiivne rahvusvahelise kirikunoorte laagri English Camp korraldusmeeskonna liige.
Grettel Liset Möldri
Grettel Liset on Puurmani Mõisakooli mängujuht. Ta on väga innustunud, abivalmis ja positiivne
mänguvahetunde ja tantsuvahetunde läbi viies. Grettel Liset teeb head koostööd ning ettepanekuid
liikumisvahetundide aktiivsemaks muutmiseks. Ta oskab kaasata ja tal on välja töötatud oma
tunnustussüsteem.
Krsitina Lepiste
Kristina astub oma ema jälgedes. Ta on aktiivne kogukonnaliige, alati abivalmis ja rõõmsameelne. Kristina on
vabatahtlik abiline kultuurisündmustel ja lastelaagrites, rahvatansturühma abijuhendaja ja lastehommikute
läbiviija. Kristina on ka robootikaringi juhendaja. Ta on laste poolt armastatud juhendaja.
Annemari Koller
Annemari on Põltsamaa ÜG-i õpilasesinduse president ja heategevuskontsert-kohviku eestvedaja. Ta on
aktiivselt kaasa löönud erinevates ettevõtmistes nii koolis kui linnas. Annemari on andnud panuse
noorteühingu 4H sündmuste korraldamisel - rikastanud neid oma uute ideede, oma energiavaru ja positiivse
suhtumisega.
Maria Pruuli
Maria on Lustivere kooli õpilane, Ta on alati abivalmis ja nõus käed külge lööma igas ettevõtmises. Ta on
noorteühingu T.O.R.E. liige ja aktiivne osaleja. Tal on häid ideid ja oskab ka neid ellu viia, kuna on praktilise
mõtteviisiga. Maria paistab silma fantaasiarikka väljendusviisi poolest, kui on tegemist kostümeerimise,
plakatite kujundamise vm sarnasega. Marial oli julgust võtta vastutus ja olla vabatahtlik näomaalija
Lastekaitsepäeval.
Kaspar Kallasmaa
Kaspar on viisakas ja abivalmis noormees, ta on olnud abiks noortekeskuse töötajatele ning aidanud kaasa
ekstreemspordi arendamisel. Kasparil oli suur roll Põltsamaa ÜGi juures asuva skatepargi rajamisel, ta kaasas
teisi noori arutelusse ning projekteeris skatepargi, tegi selleks mõõtmised ja joonised. Kaspar on seotud
kardispordiga ning kardivõistluste korraldamisega.

Kaisa Saluste
Kaisa on rõõmsameelne ja energiast pakatav noor, ta on kohusetundlik ja tal on võime kaasata teisi noori.
Oma ülikooli õpingute kõrvalt on ta vabatahtlik mitmete tegevuste juures. Tal on suur soov panustada
kohaliku elu tegevusse, tema sõnul ei saa noortega koos tegutsemise tunnet võrrelda millegagi. Kaisa on
Põltsamaa valla noortevolikogu esimees.
Marko Uusküla
Marko on eeskujuliku käitumisega, hea suhtleja ja osav teiste kaasamisel. Marko on koos teiste noortega
korraldanud edukalt üritusi nt vilistlaste korvpallilahing. Marko on kirglik spordipoiss, ta on osav
võrkpalliplatsil ja lauatennise reketiga ning suurepärane rahvatantsija. Markol on lisaks spordiürituste
korraldamisele huvi ka kohaliku elu edendamise vastu. Ta on Põltsamaa valla noortevolikogu liige
(aseesimees).
Jan Müür
Jan on noor, kes soovib Põltsamaa inimeste ja kooli heaks midagi ära teha. Ta on eeskujuliku käitumisega,
oskuslik suhtleja ja abivalmis noor. Jan on koos teiste noortega korraldanud edukalt üritusi nt vilistlaste
korvpallilahing. Janil on lisaks spordiürituste korraldamisele huvi ka kohaliku elu edendamise vastu. Jan on
Põltsamaa valla noortevolikogu liige (aseesimees).
Kelly-Riin Kärt
Kelly-Riin on väga abivalmis ja rõõmsameelne noor, kes osaleb vabatahtlikuna erinevate sündmuste
korraldamises. Ta on aidanud juhtida sündmusi ja korraldanud heategevusüritust. Kellyle meeldib laulda ja
näidelda ning ta peab oluliseks, et noortel oleksid võimalused huvitegevuses osalemiseks. Kelly-Riin on
Põltsamaa valla noortevolikogu liige.
Pirjo Malinen
Pirjo on väga vahva, abivalmis noor ja hea meeskonnaliige, oskab kuulata ja arvestada noorte soovide ja
arvamustega. Ta on vabatahtlik erinevate sündmuste korraldamisel ja läbiviimisel. Pirjo hindab vabatahtliku
tööd, mis toob alati tulemusi, annab rõõmu ja rahulolu nii endale kui teistele. Pirjo on Põltsamaa valla
noortevolikogu liige.
Ann Pedosk
Ann on väga sõbralik ja abivalmis noor ning hea meeskonnaliige, kes oskab arvestada erisustega ja kuulata
teisi. Tema soov on Põltsamaa valla noori ühendada läbi aktiivsete tegevuste ja ürituste. Ta on vabatahtlik
erinevate sündmuste organiseerimisel ja läbiviimisel. Sotsiaaltöö alal õppides on tal huvi kohaliku elu
edendamise vastu. Ann on Põltsamaa valla noortevolikogu liige.
Joosep Kukk
Joosep on tubli ja eeskujuliku käitumisega noor, kes on avatud uutele väljakutsetele. Ta on hea
vestluskaaslane ja kaasarääkija sündmuste planeerimisel. Ta on vabatahtlikuna osalenud mitmete sündmuste
korraldusmeeskonnas. Joosepile pakub huvi teiste noortega koos töötamine ja Põltsamaa valla elu
edendamine. Joosep on Põltsamaa valla noortevolikogu liige.
Enri Reisman
Enri on sporti armastav seiklushimuline noor ja avatud uutele väljakutsetele. Ta oskab hinnata keerukaid
olukordi ja tulla nendega toime. Enri on aktiivne erinevate ürituste ja spordivõistluste korraldus-meeskonnas.
Ta on huvitatud kohaliku elu arendamisest. Enri on Põltsamaa valla noortevolikogu liige.

