Järvamaa tublimad kodanikualgatuses 2016 aastal – aasta (tublim) vabatahtlik.
Aasta (tublim) vabatahtlik - Tiina Kask. on Albu valla küladetoa perenaine selle avamisest
2008 aastast saadik. Tiina on nagu hea haldjas kes aitab kõiki abivajajaid lastest vanuriteni. Kui
ise lahendust ei leia mõnele probleemile siis pöördub valla ametnike poole abi saamiseks.
Igapäevaselt toimetab ta küladetoas lastega kes peale koolipäeva kohe küladetuppa ruttavad et
saaks koos meisterdada, mängida või uut näidendit harjutada. Tiina on vedanud aastaid Kaalepi
näiteringi Kaalepi kratt kus olenevalt näidendist osalevad nii lapsed kui vanemad. Tiina aitab
ka mõnel lapsel ( kellel puudub kodune toetus) koolitükke õppida järgmiseks päevaks. Tiina
lööb aktiivselt kaasa kõikide ürituste organiseerimisel mis külas toimuvad ja on ka paljude
ürituste algataja.
Nominent - Viljar Pennert. Viljar on Korvpalliklubi 7 treener, kes koolitab noori korvpallisõpru
ning annab lasteaialastele liikumistunde. Viljari missioon on tuua rohkem lapsi liikumise ja
spordi juurde, ta on sel teemal ka ajakirjanduse vahendusel sõna võtnud. Tema algatusel toimub
väikestele lastele palliring, kus ei keskenduta mitte ühelegi konkreetsele pallialale, vaid
eesmärk on panna lapsed liikumist armastama.
Viljar on väga lähedane Järvamaa lasteabikeskuse lastega, käib neil külas ning aitab, kus saab.
Samuti on ta vabatahtlikuna tegev MTÜ Vanem Vend Vanem Õde juures, mis tegelebki
lastekodu lastele tegevuse leidmisega ning neile sõbraks ja toeks olemisega. Viljar ei ole lihtsalt
treener, ta on palju enamat ning panustab Paide linna lastesse ja nende tulevikku. Viljar väärib
kindlasti tunnustust, märkamist ja tähelepanu!
Nominent - Tiina Lippant. Tiina on naine, kelle nimi ei vaja Järvamaal tutvustamist. Ta töötab
giidpedagoogina Eesti Piimandusmuuseumis Imaveres ja elab Türi linnas. Ta on rõõmuga
igasugu ettevõtmistes kaasa lööv inimene, kellel on huvitavad ideed ja tahe tegutseda.
Naerusuine, särav ja positiivne naine teeb ja jõuab palju. Olgu selleks või, jäätise, sõira või
kohukese valmistamise õpetamine. Või hoopis mõnel sündmusel piletimüüja või garderoobitädi rollis tegutsemine. Või turismimessil piirkonna tutvustamine. Või aedlinnakohvikute
päeval kohvikus toimetamine. Või kevadpealinna maskotiks kehastumine ja laste
rõõmustamine. Või ...Loetelu, millele Tiina kaasa aitab, võiks jätkata. Ta tuleb ja ulatab alati
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Eripreemia - Eha Vessmann. Eha Vessmann on nooruslik, väsimatu ja tegutsemistahet täis
pensioniealine Paide proua. Ta ise ütleb, et nooremas eas tuleb kõik ära teha, sest pensionieas
selleks enam aega ei ole. Eha puhul see nii ka on – ta veab eest Hämariku klubi, osaleb
vabatahtlikuna paljudel üritustel, korraldab eakatele bussiekskursioone, otsib oma tegevuste
toetamiseks sponsoreid, teeb oma kaaslastega poolesajale lapsele korra kuus pannkooke,
korraldavad väärikate kinohommikuid ning osutavad vajadusel ka cateringi-teenust. Sel aastal
õmbles ta valmis 50 (!) lapitekki Arvamusfestivali külastajate heaks.
Eha on suureks abiks olnud erinevate Paide linna ürituste läbiviimisel. Ta utsitab oma
klubiliikmeid ka tegutsema ja kaasa lööma. Üks näide on pereüritus „Laps vajab perekonda"
igal suvel, kus küpsetatakse pannkooke sadadele lastele.
Paide linna eakatel on vedanud, et neil Eha on. Vedanud on ka kultuurikeskusel ja
linnavalitsusel ja linnal tervikuna. Eha tegutseb ja toimetab nagu noor inimene, heidab nalja
ning nakatab naeruga teisi.

