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Helena teeb oma t66d suu重

T的tades Noorte田gila prog‑

re entusiasmlga, ta rakendab

rammis, On Maire ptihenda‑

uusi ja huvitavaid lahendusi

nud end noortele, ke11e elu ei ole

nmg Suudab noori tegutsema

lainud alati plaanitult.嶋teeb
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Oma t66d stidamega Ja Pt弛ab

Panna・ Ta on alati r66mus Ja

P誹keseline ning ulimalt posi‑

1gale noorele p66rata pllSa‑

tiivne inimene.嶋oskab matgata laste vajadusi, mure‑

Valt t租elepanu, et nende soovid ja unistused saaksid t拒

Sid ning aitab neid lahendada・ Noortele omaalgatuse Ja

tuda・ Maire aitab hoida koos ka vajalikku vorgustikku,

ettev6tlikkuse arendamiseks 15i noorteuhenduse TPN ̲

et noori toetada.

耽gusad P61tsamaa Noored. Tanu Helenale on noored

Maire on r66msameelne, rahuliku loomuga Ja Vnga

6ppmud eluks v可alikke sotsiaalseid oskusi ning saanud

hooliv.嶋vaartustab ausust ja avatust. Ka rasketel het‑

hindamatu kogemuse・

kedel soovitab ta m6elda positiivsetele a?jadele.
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Ave on andnud oma hinge

meelne ja hooliv.嶋tunneb

noortele, kelle elu ei ole l証nud

Vnga h務ti laste‑ ja noorsookir‑

alati plaanitult, t66tades Noor‑
te田gila programmis.嶋teeb
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Jandust ja oskab igale soov重工e
leida 6ige raamatu・ Laenutaja

Oma t66d軸damega Ja P輔風b
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igale noorele p66rata pllSaValt ta‑

1aste ja noortega mng ind崩‑

helepanu, et nende soovid ja unistused saaksid taituda.

duaalset lthenemist ja kannatlikkust. Viivil seda jagub,

Ave s6nul peあelus olema eesmark・ Ta on noortega

ta on suutnud luua noortes6braliku t66kultuuri・ Aja

aus Ja OtSekohene.嶋oskab noori kuulata ja p皿ab neid

jooksul on Viivist saanud noortele justkui usaldusisik,
kellega v6ib muresid ja r66me Jagada. Viivi kuulab, lohu‑

alati m6ista.

tab ja v却aduse korral annab n5u・ Raamatukogus拒itusi
korraldades on Viivi t66valdkomaks k可unenud ette‑

Heしen faaし

lugemine ja jutustamine lastele ja noortele.
O

Puurmani rahvam到aS

Perenalne

Helen on rahvamaJa n‑6 hea
ha坤as, kes on saavutanud

Vnga hea klapi laste ja noor‑
tega・ Helen annab v6imaluse

noortele m6nikord lausa p66ra‑
Seid plaane ellu viia・嶋seisab

alati hea se11e eest, et nOOred
Saaksid oma s6na 6elda, et nendega arvestataks ja neid

kuulataks. Helen annab endast alati rohkem, kui ooda‑
takse.
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