
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kõue Mõis 2017 

 

 

 

YFU Aasta Parimad 2017   



 

 

 Kõige - kõige 2017 
YFU Aasta Vabatahtlik Vanessa Yasmine Birgitta 
Roosmets on oma aktiivsuse ja tegutsemistahtega eeskujuks kõigile 

YFU vabatahtlikele, ta on muutunud aastaga YFU nägu ja YFU on muutunud 
tema nägu! 

YFU Uustulnuk Sandra Valk tuli ja jäi, ta tegi palju ja isegi rohkem 

veel kui kogenu, uudistades, õppides ja vahel ka kukkudes vallutas ta kõik 
tipud ja jäi meelde! 

YFU Pere perekond Karo on tulnud ja võtnud endale lapse, teinud 
temal vahetusaasta maailma parimaks ja on jäänud mulje, et vahetusõpilane 
on kuulunud sinna perre juba sünnist saati! 

YFU Tähed Henri Lempu, Hele Maasi, Georg Alemaa, 
Aile Arro, Merilin Raidmets, Sandra Järv ja Karin 
Kuulpak on aasta jooksul silma paistnud erilise toimekusega, viinud ellu 

erilise muudatuse, loonud uue kvaliteedi, teinud väga tublit tööd ja 
panustanud silmapaistvalt oma vastutusalas. 

 

Nomineeritud yfukad: perekond Ardel, SÕP-tiim 2016/2017, Trine Tamm, 
Liisa Naur, Ken Põldis, Inger Põder, Meeli Lepik, Andreas Holst, Katariina 
Past, Kaarel Eksi, perekond Kirs, Grete Post, Laura Nõlvak, perekond 
Laanesaar/Torn, Carmen Kask, Signe Kriisa, Mare Mark, Elisabeth Fofilov, 
Terje Tiiman, Käroliis Lutsar, Martin Arro.  



 

 

VANESSA YASMINE BIRGITTA 
ROOSMETS 

- Vanessa on oma sära, innovatiivsuse, töökuse ja enesekindlusega 

kindlasti eeskujuks kõigile teistele vabatahtlikele. Tema käe all muutus SÕP 

grupp vaieldamatult tugevamaks, mis ta on ammu olnud. Vanessa ei jätnud 

kunagi jonni ja viis sisse muutused, et teha grupp jätkusuutlikuks ning 

uuenduslikuks. Mõnikord ma Vanessat vaadates tunnen hirmu, et ma ei saa 

kunagi nii tubliks kui tema, sest teadagi on ta lisaks SÕP grupi säravale 

liidrile ka EBS-i õpilasesinduse president. Kui ma suureks saan, siis tahan 

olla nagu Vanessa! Ta on lihtsalt imeline! 

- Vanessa on inimene, kelle päevad on pikemad kui 24 tundi. Või 

vähemalt nii tundub. Tal on alati aega kaasvabatahtlike jaoks, olgu nad alles 

jubinad või juba vanemad vabatahtlikud. Tal on innovatiivne mõtlemine, 

julgust ning suurepärane delegeerimisoskus. Vanessa on ilus hing, kes jõuab 

kaugele, teist temasugust on raske leida, sest kes teine jõuaks vedada üksi 

nii SÕP-tiimi kui ka EBS-i õpilasesindust. Ta on YFU raskekahurvägi ja sama 

töökindel nagu Nokia mobiiltelefon. 

- See, mida ta tegi SÕPi tiimiga olles selle eesotsas, on imeline. 

Ulmeliselt hästi sai ürituste organiseerimiste ning nende sisu paremaks 

muutmisega hakkama. Hands down kõige kõvem vabatahtlik! 

-          Alati organiseeritud ning korrastatud mõtetega Vanessa on näidanud 

klassi neile, kes on olnud kauem kui tema ja saanud lemmikuks SÕPidele, 

teistele vabatahtlikele ja ehk ka kontori usaldusväärseks käepikenduseks. 



 

 

SANDRA VALK 

- On keeruline ettekujutada rohkem rõõmsameelsemat, lahket ja 

vastutulelikku jubinat sel aastal. Ta tuli, et jääda (loodetavasti)!  

- Mõnikord ma mõtlen, et Sandral on päevas 24 tunni asemel 48 tundi, 

sest ta teeb kõike. Ta on ühe aasta jooksul rohkem teinud kui mina vist 

kolme aasta jooksul! Täiesti uskumatult tubli neiu! Sandra on usin algusest 

peale. Ta on agar valimispäevur, töökas kontorimesilane ja muidu igati 

käppapidi YFU elus sees. 

- On äärmiselt, kui mitte võimatu kirjeldada seda energiapommi! Oma 

jubina teekonda alustas ta juba esimestest tagasisaabumise hetkedest ja on 

väsimatult jätkanud sellega terve aasta vältel. Ta on usaldusväärne, suure 

südame ja tahtejõuga. Ta tuli selleks, et jääda!  

- Pärast vahetusaastat on selline tunne, et ta on YFUs juba vana kala. 

Väga imendunud YFUsse ning tegi paljudel üritustel kaasa ja aitab seal kus 

vaja. Pea igal üritusel oli näha osalejate nimekirjas ka Sandrat. See tüdruk 

jõudis lihtsalt igale poole, tema sihikindlus ning tahtejõud on miskit, millest 

eeskuju võtta.  

- Sandra on olnud viimase hooaja jooksul kõikjal, teinud kõike, mida vaja 

ning võtnud enda peale nii mõnegi vastutuse. Väga aktiivne ja alati 

vastutulelik. Tubli, kohusetundlik, toimekas - täpselt selline nagu üks õige 

yfukas olema peabki. Kuigi ta on noor, on ta väga laia silmaringiga ning 

suudab märgata seoseid erinevate YFU tegevuste vahel. Äärmiselt väärtuslik 

lisa meie YFU vabatahtlike perre :) 



 

 

perekond KARO 
 

- Karod mitte ainult ei olnud vahetuspere, vaid on sel aastal panustanud 

niivõrd suures mahus YFU sõna levitamisele üle kogu vabariigi, et see oleks 

lihtsalt vale jätta see tähelepanuta. Nad on julged, ausad ja imetabased. Ja 

mis veel parem - sel aastal täieneb ju nende perekond veelgi :)  

- Sel aastal juba teine vahetuslaps, kes on täiesti oma algusest peale. 

Lisaks on perekond Karo olnud hingega aastaid toetamas vabatahtlikena 

kontoritööd - küll perede leidjana, YFU sõnumi levitajana, kui ka olles 

tugipereks. Tugipereks olles, võtsid nad ka toetatava lapse täiesti omaks (ja 

oli raskuski, millest koos üle saada) ning selline kodusoojus ja avatus väärib 

tunnustamist.  

-         Pere, kelle süda on vägagi õige koha peal ning kes ei karda seda kõike 

YFU heaks maailmaga jagada! 

 

 

 

 

 

 



 

 

AILE ARRO 

- Aile on nagu...YFU keskne päike, kes tuleb, särab ja jätkab säramist. Ta 

otsib väljakutseid ja ei ole rahul kerge vastupanuteega. Ta on tõeline täht, 

aitäh sulle!  

- Aastatega on jäänud vähe vabatahtlike, kel seljataga nii pikk, 

järjepidev ja progressiivne roll YFUs. Aile on ilma mingisuguse kahtluseta 

üks neist - ta naerab, tuleb ja teeb ära lihtsalt kõik! Aile on meie ridades 

olnud aastaid ning pidevalt on tubli rahvusvahelisel tasandil kui ka Eestis. 

It's about time! 

- Aile on juba seitse aastat järjest aktiivne vabatahtlik olnud ja ta ei ole 

piirdunud vaid Eestiga!! Kõige suurem eeskuju, kuhu võib vabatahtlikkus 

YFUs viia - koordineerida YESi logistikat, vau!!! Ja lisaks kõikkõikkõik muu, 

mis ta on aastate jooksul teinud ja ta ei ole IKKA VEEL seda auhinda 

saanud! Oleks viimane aeg. 

- Aile on juba aastaid panustanud YFU töösse peajagu teistest rohkem. 

Alati olemas kui teda vaja on ning kunagi ta "ei" ei ütle. Aile vääriks seda 

tiitlit rohkem kui keegi teine. 

-         Tõtt öelda ei jõua isegi enam järge pidada, mida kõike ja korraga ta 

YFU suuteline tegema on. Olgu selleks siis samaaegselt YESi traveli 

koordineerimine, Voluntaria peakorraldajaks olemine, PoR-iga liitumine või 

YES BUS Manuali kirjutamine. Peale selle, et ta nagunii juba aastaid endas 

YFU väärtusi kannab ja neid ka järjekindlalt esindab on tema töövõime ja 

rööprähklemine suisa imetlusväärsed. Hoiab YFU Eesti lippu kõrgel nii siin 

kui sealpool piiri. 



 

 

GEORG ALEMAA  
-  On terve aasta olnud igas vallas üüratult tubli, ta on väga laia haardega 

ning suudab teha kõike, alates SÕPist kuni vabatahtlike koolitamiseni.  

- Georg on tõeline YFU vaimu kandja! Ta teeb palju ja hingega ning seda 

kõike läbi sära ja vaimse bling-blingi. Kui ta algusaastatel tundus veidi liiga 

entusiastlik põrkepall, kes sekundiksi paigal ei püsinud, siis nüüdseks on 

temast saanud tubli ja usaldusväärne yfukas, kes vabalt ka suuremate 

ürituste juhtimisega hakkama saab. Sel aastal on ta eriti tubli olnud ja meid 

kõiki tema ümber energiaga nakatanud! 

- Võtab osa enamikest üritustest ning on alati pungil energiast ja 

entusiasmist! 

-        Aitab alati kui mitte alati jõuga, siis kindlasti nõuga. Oma eelnevalt 

taltsutamatu energia on saanud rakkesse läbitud hooajal asjalike asjade 

tegemiseks ning ennustan talle veel pikka "karjääri" yfus! (panustagem 

võrdõiguslikkusele!) 

-        Georg nagu tuhast tõusnud fööniks - ei ole üritust, kus teda ei näeks ja 

kus ta endast 110% poleks andmas. On küll vanem vabatahtlik, aga 

heameelega tegeleb jubinatega, käib messidel, teeb vlpsid ja kõiki asju, 

mida tavaliselt vanemad vabatahtlikud teha ei taha. Saab läbi kõigi 

vabatahtlikega ja on üldse üldine rõõmupall.  

 

 



 

 

HELE MAASI  
 

- Hele on ennastohverdavalt alati valmis panustama oma aega, oskusi, 

teadmisi ja kõige enam oma südant selle pärast, et YFUkatel läheks hästi, 

selle nimel, et YFU perekond hoiaks kokku ja ühiselt seatud eesmärgid 

saaksid täidetud. Jäädes ise sealjuures märkamatuks, sest Hele jaoks pole 

YFU töös tähtis mitte tema, vaid kõik teised YFUkad 

- Mina kui jubinana nägin teda väga paljudel üritustel ning oli näha, 

kuidas ta oma arukuse ning mõistlikkusega annab tiimile suure panuse.  

- Hele peale saab alati loota. Alati abivalmis ja julgeb võtta vastu olulisi 

otsuseid. Rööprähkleb mitmel rindel ja tuleb alati võitjana välja. 

-         Peale selle, et Hele särab HELEdalt kui täht (get it?) ta ka särab. 

Korraliku vabatahtlikuna on ta proovinud kõike ning kunagi pole tema töö 

olnud vähem kui suurepärane. 

 

 

 

 

 

 



 

 

HENRI LEMPU  
- On aeg kiita vabatahtlikku, kes meie ridades juba pikalt olnud on ning 

siiani täie energiaga edasi tegutseb. Lisaks pisikestele aitamistele siin-seal 

kannab Henri endas YFU vaimu igapäevaselt ja igal pool. Sel aastal paistis ta 

silma juhatuse tööga ning kindlasti YES seminari korraldamisega. 

- Henri on legend juba oma eluajal - ta on sirgunud üliaktiivsest 

vabatahtlikust juhatuse liikmeks ning hinnatud koolitajaks. Ning sellel 

hooajal sai ta kätt proovida ka mega-ürituse YES peakorraldajana, millega ta 

loomulikult suurepäraselt hakkama sai. Talle meeldib YFU arengus kaasa 

mõelda ning kui ta võtab endale mõnes valdkonnas koolitaja rolli, siis võib 

rahuliku südamega hingata, sest on teada, et koolitus tuleb kvaliteetne ning 

osalejad jäävad rahule. Aitäh sulle, Henri :) 

-        Henri on YFUsse panustanud juba pea 7 aastat ning aidanud viia YFU 

Eesti veelgi enam rahvusvahelisele tasandile. Ta on ETNi liige ning on viimase 

aasta jooksul osalenud paljudel koolitustel, mitte enam ainult osalejana, 

vaid ka koolitajana. Ta näeb YFUt suures pildis ning juhatuse liikmena on tal 

kindlasti võimalus veel ka tulevikus suuri tegusid YFUs teha. Henri on 

eeskujuks paljudele teistele yfukatele ning suudab läbi oma huumori ja 

olemuse väga motiveeriv olla! 

-       Kes siis veel, kui mitte tema? Aktiivne alates tema YFU elu algusest, 

suureks eeskujuks SÕPIDELE, VÕPIDELE, kontorile ja vabatahtlikele! 

 



 

 

KARIN KUULPAK  
- Usun, et võin kõneleda terve koori eest, kui ütlen, et see, mida Karin 

tegi on uskumatu! Tihedate graafikutega, kohati laulmisest ja 

noodilugemisest kaugele jäänud, sageli proovist puuduva inimeste 

laulupeole viimine hoolimata kõigest. Suurepärane töö! Karin ei tee midagi 

poole vinnaga, kui ta midagi juba ette võtab, siis seda 101%. Olgugi, et ta on 

muidu viimasel ajal YFUst veidi kaugemale jäänud, usun, et Karin on üks 2017 

Aasta Tähtedest, sest ta tõesti võttis YFU koori enda südameasjaks. 

- Karin pole küll ilmselt YFU maastikul viimasel aastal väga midagi teha 

jõudnud, aga see-eest oli ta YFU koori juht ja ma usun, et just selle eest ta 

vääribki tunnustust. Karin oli igas kooriproovis nii optimistlik ja südikas ning 

just tema sihikindlus viiski selle koori laulupeole. Igatahes poleks YFU koori 

sündimine ilma temata võimalik olnud. Pealegi pole minu teada varem veel 

YFUl oma koori olnud :) 

- KOOR! ta ei andnud alla, vaid viis meid lõpuni! Sest ta vaatamata 

raskustele suutis yfu koori laulupeole aidata 

- Karin tegi midagi esmakordset ning asutas YFU koori. Oma ülejäänud 

kolme koori kõrvalt oli tal aega, et meiega tegeleda, mis on minu arust üsna 

uskumatu. Hoolimata sellest, et ta pidi koorilauljaid taga ajama ning väga 

tihti nägema, kuidas pea pooled proovidest puudusid, ei andnud ta kunagi 

alla. Super koorijuht, tänu kellele me saime laulupeole. Suured-suured 

kiidusõnad!  

- YFU koori dirigent, kellel oli kohutavalt kannatlik meiega ja viiski meid 

lõpuks laulupeole. 



 

 

MERILIN RAIDMETS 
 

- Tundus, et jõudis aasta jooksul igale poole ja tegi kõike. Mitte, et tal 

oleks kvantiteet olnud olulisem kui kvaliteet - kuidagi suutis ta endast igal 

üritusel anda 110%. 

- Merilin - kas on üldse asja, mida ta YFUs oma esimesel aastal teinud ei 

ole? Ta tuli, tahtis teha ja… hoidku jumal selle eest, et talle midagi ei antaks. 

Täname sind :)  

- Merilin käis vahetusaastal ära ning pärast teda olen näinud kui seotud 

ta YFUga on olnud. Ta aitab seal, kus vaja ning näen kui palju ta YFUga 

seotud on kooli ja pere kõrvalt. Ta oskab aega hästi nende vahel paigutada! 

- Teeb kõike, on kõikjal ja teeb hästi! 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SANDRA JÄRV  
- Korraldas maailma parima ELO! 

- Sandra on aastatega muutunud YFU orgaaniliseks osaks - tema energia 

on vist lõputu. TOK, ELO, VLP, sekka koolitamist ja nõustamist-toetamist! Ta 

on täht suure algustähega :) Kui Sandra midagi teha võtab, siis võib kindel 

olla, et see ka tehtud saab. Ja mitte lihtsalt tehtud, vaid ikka sellisel 

tasemel, et järgmistel on tegemist, et latini küündida. Kuigi kasvult pisike, on 

tema vaimujõud suur :) Suur aitäh sulle, Sandra!!! 

-        On perfektseim ELO korraldaja, suudab tegeleda veel TOKide, messide 

koordineerimisega, käib igal GIKil ja WSil kohal ja aitab YFUt paremaks teha 

ning muidugi on vajadusel valmis ka kontoris ümbrikke lakkuma või 

valimispäevi tegema. Käis sel aastal 2. aastat jutti YESile ning on selle pärast 

juba megapalju vaeva näinud, et kõik ikka ideaalne oleks. Enoveis, keegi ei 

kahtle ka mitte selles, et ta aasta jooksul amazing olnud on. 10 out of 10, 

would rate again. 

-        Teda on igal pool kuulda ja näha! Võtab kõigest aktiivselt osa, aitab 

organiseerida, on ise organiseerija rollis ja ideaalne eeskuju kõigile! Pluss 

veel imearmas pealekauba! 
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perekond Ardel 
- Aliina pere oli sihikindel ja pühendunud vahetuspere, tänu kellele 

õppis Aliina eesti keele KAS-iks nii ära, et kogus 80st punktist 74 ületades nii 

kõigi ootused kui ka paljude tiimarite skoori sama testi läbimisel. 

- Tundub, et on yfu fänn, tulemas vist sinna perre neljas või viies noor. 

Oma bussigi on teinud yfu värvidesse. Ja mis liigub Pärnu vahel. On kuulda 

olnud, et vahetusnoorte sünnipäevadel on maja rahvast täis ja seda 

vahetusnoorte poolt. 

- On Ideaalne perekond vahetusõpilasele, hoolivad ja mõistvad ning 

võtavad oma uue lapsega alati midagi toredat ette! 

SÕP-tiim 2016/2017 
- SÕPpurid olid sel aastal erakordselt tublid, nii kokates kui ka uute 

asjade tutvustamisel. AASa programmi jõudis Eesti õhtu ning lebonurk, kus 

jetlagitud sõpid said hinge puhata. Õpilaste muredega tegeleti privaatselt 

ning avati one-on-one arenguvestluste kontseptsioon sõpidega, läbi mille 

saadi paljude probleemide jälile. Õpilased tundsid ennast seminaritel 

turvaliselt ja hoitult, kõigi jaoks oli aeg ja koht. Tiim oli kokkuhoidev ja töötas 

õlitatult.  

Yfukate ütlemised just teile 
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Trine Tamm 
- Trine suudab alati fokuseerituna püsida ja kõigesse mõistlikult 

suhtuda. Samuti saab ta ürituste korraldamisega inspireerivalt hästi 

hakkama. 

- Vabatahtlik, kes valab higi verd ja pisaraid iga aasta. Tegutseb pidevalt 

ja oskab olla igas situatsioonis karm aga paindlik.  

 

Liisa Naur 
- Liisast on saamas üks retrokatest - ta käis vahetusaastal nii ammu, et 

ta peab isegi juba 2x mõtlema millal see oli..ja oh, kui palju ta on teinud 

pärast! Ilma mingisuguste eranditeta on ta olnud üks alustalasid mitmetele 

gruppidele, üritustele ja mitu lendu jubinaid teavad tema nime ilmselt kaua 

enne seda, kui tema ise. Väga siiras ja pikk kallistus Sulle selle eest!  

- Ma ei tea, kust see neiu oma lõputu energia võtab! Minu arust peaks 

Liisa pilt olema hoopis selle YFU akupanga teksti asemel, sest tema on YFU 

lõputu energiaallikas! 
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Ken Põldis 
- Kui saaks rohkem vabatahtlikke aasta vabatahtlikuks nimetada, oleks 

Ken kohe väga alguses seal nimekirjas. Ken on lihtsalt uskumatult tubli ja 

tegus ning loodetavasti viitsib ta veel kaua yfus tegutseda! 

- Ilma selliste tähtedeta poleks messid võimalikud ning sõnum ei jõuaks 

vajalikule rahvale kui nende tubli korralduskäsi ja energia poleks mängus. 

Nende energiline ja suurepärane duo oli vajalik, et koondada noori yfukaid 

messidel yfut esindama! 

- YFU = KEN 

- Inimene kelle suust tulevad ainult kuldsed sõnad ja kelle korraldatud 

üritused on kaetud svarovski kristallide sädelusega. 

 

Inger Põder 
- Inger on üks siiramaid yfukaid. Ta aitab alati kõiki, oskab olla 

suurepärane korraldaja ja organiseerija, tal on väga hea mõttelend ja ta toob 

igale inimesele naeratuse suule. 

- Korraldas maailma parima ELO! 

-         Inger on nii-nii-nii-nii hea yfukas; kõik, mida ta puudutab, muutub 

kullaks. Ta töötab tiimis hästi! 
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Meeli Lepik 
- Ta ilmus järsku välja ja hakkas tohutult palju nalja tegema. Kahtlemata 

üks andekamaid freestylereid yfus. Selle kõige kõrvalt suudab ta veel nii 

palju sissetulevate õpilastega tegeleda. 

- Meeli annab endast alati 110% ning tema peale võib alati kindel olla! 

Kõike teeb äärmise põhjalikkusega ning kaalub kõik (ning natuke peale) 

variandid/versioonid läbi. Tulistab küsimustega, seni kuni pilt on 

kristallselge ning kui on vaja ideid koguda, siis põhimõtteliselt purskab kuskil 

Meeli peas Eyjafjallajökull ning keegi ei suuda nii kiiresti kirjutada, kui Meeli 

ideid paisata.  

- Just tänu temale saan minna vahetusaastale!  

- Tegutses mitmeil rindel ning temast on saanud yfu kõige parem 

freestyler! 

Andreas Holst 
- Üks kõige kohusetundlikumaid vabatahtlikke, kes mul tiimis on olnud. 

Andreas oli alati ettevalmistanud ning alati valmis aitama ükskõik millega, 

mida talt paluti. Alati reageeris kiiresti ning andis endast maksimumi. 

Siiamaani ei saa mina aru, kuidas ta AAS-a '16 üle elas oma uurimustöö 

kirjutamisega, keeletundide andmisega ning muu vabatahtliku töö 

tegemisega päeva jooksul. Respekt! Insener Garini hüperboloid! 
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Katariina Past 
- "Ma ei tea isegi, kas siia peab päriselt põhjenduse kirjutama... Aga eks 

ma siis kirjutan. Kati on ALATI olemas, ja ma mõtlen seda päris tõsiselt. Ja 

vähe sellest, et ta on lihtsalt olemas, ta on ka mõttega olemas ja kohal! Alati 

aitab nõuga ja jõuga - häid mõtteid jagub igasse valdkonda ning oma asjaliku 

arvamusega paneb mõnikord mõtlema ka nendele asjadele, millele ise võib-

olla esimese hooga polekski mõelnud. Alati on kodutöö tehtud, alati on ette 

valmistutud. Suurepärane inimeste ja karakterite hindaja. Mul on tunne, et 

Katil on salajane X-ray vision, sest ta näeb reaalselt kõigest ja kõigist läbi!  

- Ma usun, et Kati on üks nendest võtmevabatahtlikest, kelleta YFU ei 

oleks päris õige YFU. Mul on suur rõõm tagasi mõelda/vaadata ja öelda, et 

Kati oli mul terve aasta SÕP-i tiimis; veelgi suurem rõõm on tagasi 

mõelda/vaadata ja öelda, et ma kohtusin nii imelise inimesega, keda ma võin 

oma sõbraks pidada! NB: Kui kellegagi luurele peaks minema, siis igal juhul 

Katiga. Ma usun, et ta ilmuks väga fabulous musta baretiga kohale, meister-

muukimisvarustus vööl ja põgenemisauto kuskil nurga taga ootamas. NB 2: 

Isegi kui Kati ise ei saa kohale tulla, siis ta võib oma autot laenata. Hahhaa, 

võib-olla mitte ainult Kenile... :D:D:D" 

Kaarel Eksi 
- Hea organiseerija ja ürituste läbiviija. ELOl humoorika vestlus-

maneeriga, kus kuulajaskond oli haaratud, taltsutatud ja kodustatud. 
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perekond Kirs 
- See pere, kes oli SÕP-i (Nora) jaoks alati olemas. Kõikidest ws-

idest/vestlustest oli alati aru saada, et pere on panustanud 110%, et Nora 

ennast pereliikmena tunneks. Kõik logistilised küsimused sai alati Kristoga 

tema initsiatiivil läbi arutatud ja lahendatud ning kui vähegi sobis, aitas ta 

alati oma jõuga, et Pärnu SÕP-id võimalikult mugavalt kohale jõuaksid (mis 

oli rohkem kui keegi oleks kunagi oodanud!). Üldse mõnusa olemisega pere, 

kes alati pööras ka vabatahtlikele tähelepanu (jutustas, tundis huvi, viskas 

nalja meiega koos). 

Grete Post 
- Grete on nagu imetabane lilleõis - päeval, päikesega, särab ja nakatab 

kõiki teisi enda positiivsusega ning öö saabudes kogub energiat, et järgmine 

päev sama korrata. Aitäh Sulle! 

-        On raske ette kujutada armsamat päikest kontoris kui see valgus ja 

rõõm, mis saabub kui sisse astub Grete! Ta on kohusetundlik ja võtab kõik 

end ümbritsevad inimesed enda suurde südamesse, kust jagub nii 

õpetussõnu kui ka toetav õlg. Ma soovin, et aastad YFUs on andnud Sulle 

sama tunde, nagu oled andnud mulle! :)  
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Laura Nõlvak 
- Behind the scenes tegutseja kes koguaeg teeb midagi jäädes ise samal 

ajal märkamatuks. Suurepärane koolitaja, kes mõtleb alati kaks sammu ette. 

-  Vabatahtlik, kelle Sügavus avaneb kiht kihi haaval, paljastades meeletu 

töötahte ja oskuse asetada asju loogilisse järjestusse.   

perekond Laanesaar/Torn 
- Airika pere � Nende peres on esitatud nii kontor, tubli vabatahtlik kui 

ka vahetusõpilane. Ning nad ei väsigi vist niipea uute õpilaste vastu 

võtmisest. 

- Airika töötab YFU kontoris, kus ta vastutab vabatahtlike heaolu eest. 

See tähendab seda, et tihtipeale ei lõpe tema tööpäevad mitte kl 17, vaid 

hilistel õhtutundidel, sest vabatahtlikel tekib võimalus suhelda-küsida-kurta 

just pärast seda kellaaega. Aga mitte selle pärast ei esita ma Airika peret 

aasta pere kandidaadiks. Vaid seepärast, et lisaks pingelisele kontoritööle 

leiab Airika jõudu ja jaksu olla ka täiskohaga vabatahtlik, võttes juba 

mitmendat aastat järjest oma peresse vastu vahetusõpilase. Ja ta teeb seda 

ikka rõõmsalt, entusiastlikult. Mitte kohusetundest või kolleegide survele 

alludes ;) Ja tema ülejäänud pere on valmis kogu seda tralli kaasa tegema 

ning Airikat toetama. Oleks Eestimaal ainult rohkem selliseid perekondi!!! 
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Carmen Kask 
- Alati positiivne ja valmis tulema igale üritusele, kui teda kutsuda! 

Signe Kriisa 
- Signe teekond YFUs algas aastal 2015, mil võeti ette aasta koos YFUga 

vahetusperena. Pärast seda on Signe olnud tugipere ning just eelmisel 

hooajal näitas ta tugiisikuna üles äärmist pühendumist ja rasketes 

olukordades mitte allaandmist. Keeruline nõustamisjuhtum kogu YFU 

meeskonnale, mis oli tugiisiku poolt väga hästi toetatud. Signe on aidanud 

oma tugiisikuks olemisega kaasa millelegi seletamatule - kontor teab, kuidas 

ideaalis võiks kõik meie TIK-VIDIN tandemid edaspidi toimida. Signe tööd ja 

pühendumist eeskujuks võttes, saame muuta YFU Eesti veelgi paremaks! 

Mare Mark 
- Mare oli Terje kõrval paremaks käeks. Neid kodukülastusi, mis nad 

koos tegid, võiks juba rekordiliseks nimetada. Alati olemas, alati valmis 

minema ja kiirelt kampa lööma. Teades, et kiirest kodukülastusest sõltub nii 

paljut. Mare sidus end YFUga aastal 2009, mil perre võeti vahetusõpilane 

Brian. Pärast seda aastat on Mare olnud kõik hooajad tegev kodukülastaja ja 

tugiperena. 
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Elisabeth Fofilov 
-         Elisabeth tuli ja haaras kohe nii mitmel härjal sarvist, et nii sageli oli 

tema toimetamist tore vaadata. Ta tegutses sihikindlalt, jättes oma nime 

maha oi kui paljudesse Eestimaa koolidesse ning oi kui mitmesse 

messikeskusesse. Temas on järjepidevust, tahtemeelt ja kõike muud head, 

millega ta YFUs toimetamist ainult rõõmsamaks teeb. Ma loodan südamest, 

et saame külg-külje kõrval koos tööd teha parema maailma nimel veel mitu 

head aastat. 

 

Terje Tiiman 
- Terje - meie selle hooaja kodukülastuste hing ja süda. Harjumaale ja 

mujale Eestisse jõudis just tema kõige enam ning kõik me teame, et ilma 

professionaalse kodukülastuseta ei saa kontor ka õpilasi peresse paigutada. 

Lisaks mõtles just tema suurelt ja innukalt kaasa, kust leida peresid, 

millistesse kanalitesse veel sõnumit levitada, kellega sõpradest rääkida. 

Terje võttis oma südame asjaks olla kontorile toeks sel raskel paigutuste 

hooajal. Kui mõelda ka selle peale, et Terje on kõiki neid protsesse aidanud 

vabatahtlikuna YFU kontoril vedada aastast 2006 (olles ka järjepanu 

tugiisiku rollis), siis väärib selline pühendumine tunnustamist! Meil on kõigil, 

kellest eeskuju võtta! 
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Käroliis Lutsar 
- Veab Voluntariat ja on tubli värviliste prillide koolitaja-tegutseja. Võtab 

osa enamikest üritustest ning on alati pungil energiast ja entusiasmist! 

Martin Arro 
- Martin on klass omaette, sest nii analüütilist, korrektset ja põhjalikku 

inimest ei kohta just igapäev. Kuna Martin ei tegutse hetkel enam aktiivselt 

ühestki muus grupis peale juhatuse, siis on ta leidnud YFUs uue 

tegutsemisnurga väliskoolitustega seonduvalt. Ta oli sellel aastal ka Henri 

parem käsi YESi korraldamisel ning väärib sellepärast kindlasti ka ära 

märkimist meie AVTl. 

-        Martin tõstis vabatahtlike lati kõrgele, sest VKG ürituste grupi juhina 

seisis ta hea selle eest, ei kõik WSid ja GIKid korralikult tehtud saaksid. Ta on 

samuti esindanud Eestit välismaistel koolitustel ning hoolitsenud juhatuse 

liikmena selle eest, et ka noorte hääl juhatuses valjult kõlaks. 

-       Ta on olnud läbi aegade aktiivne, tegutsedes mitmel rindel, on sõbralik 

ja suhtlusaldis. Martin on hea organiseerija ja võtab YFUt kui oma väikest 

last, keda tuleb suunata ja aidata. Ta tõeline särasilm ja kõigi tema 

vabatahtlikuks olnud aastate hulgas tõeline sõber ja YFU "töökaaslane". 


