HARJUMAA, VANURITE ENESEABI- JA NÕUSTAMISÜHING
1. MAIE RAMJALG: Maie on aktiivselt kaasa löönud kohaliku kultuurielu edendamisel,
taastades tühjana seisnud rahvamaja ja andes sellega uue hingamise nii majale kui
ka Jõelähtme kogukonnale. Maie eestvedamisel asutatud harrastusteater Jõelähtme
Lavagrupp on saanud tunnustust ja preemiaid maakonnas, üleriigiliselt ning
väljaspool Eestitki. Erinevad ringid, klubid, teemaõhtud toimivad just tänu Maie tööle
ja pühendumusele.
2. ELENA KALBUS: Elena on aktiivne kohaliku elu edendaja, ta tegeleb ravivõimlejate,
tantsuseade, taidluskavadega ning juhatab invaühingut. Elena juhendab eakate ja erivajadustega inimeste tegevust Mustamäe Sotsiaalkeskuses, Eesti Ingerisoomlaste
Liidus, Ingerisoomlaste Tallinna Seltsis, Saue Huvikeskuses, Saue Päevakeskuses,
Salme Kultuurikeskuses, MTÜ-s Saue Folk. Lisaks on ta Saue Päevakeskuse seltsi
„Bereginja“ lõimumispoliitika eestvedaja. 2014. aastal tunnustas Eesti
Liikumispuuetega Liit Elenat „igiliikuri“ tiitliga.
3. ENA KÄRK: Ena on aiandushuvilisena koondanud enda ümber kogukonnaliikmetest
tegusa huviliste ringi, kelle teeneks on Vanurite Eneseabi- ja Nõustamisühingu
päevakeskuse parkaia eeskujulik väljanägemine. Lisaks aiandusele naudib Ena head
teatrit ja kirjandust ning mõnusat seltskonda ja tegeleb tervisevõimlemisega. Aktiivne
eluhoiak sellises soliidses vanuses on nii noorematele kui ka tema eakaaslastele
nakatavaks eeskujuks.
4. EVE LINDRE: Eve kuulub Vanurite Eneseabi- ja Nõustamisühingu kõige aktiivsemate
kaasalööjate hulka. Tänu temale jõudsid ühingu pere liikmekaardid arvutisse ja kogu
arvepidamine muutus kaasaegseks ning lihtsaks. Eve on omamoodi ühingu
teabekeskuseks vastates kõigile küsimustele. Lisaks sekretäriks olemisele kuulub
Eve tugiisikute hulka, andes oma panuse nii hooldekodudes kui ka oma kodus elavate
abivajajate heaoluks. Eve on hea näide inimesest, kes panustades kogukonda
vananeb väärikalt.
HIIUMAA
5. AIMI PRUUL: Aimi on Emmaste osavallas üks silmapaistvamaid kogukonna
eestvedajaid. Ta on vabatahtlikuna
juhtinud Emmaste päevakeskust ja
organiseerinud erinevaid tegevusi ning üritusi. Aimi on kutsunud päevakeskuse
tegevusse osalema eakaid, kes on äsja jäänud pensionile, et nende aktiivsus ei
väheneks. Väga tähtsaks peab ta ka põlvkondade lõimumist. Tema eestvedamisel
tähistatakse igal aastal 1. juunil lastekaitsepäeva, mille raames eakad küpsetavad
koolis lastele pannkooke.
6. MARE KARAVIN: Mare on aktiivne Hiiumaa Pensionäride Ühenduse ettevõtmiste
korraldaja ja juhendaja ning võrratu projektide kirjutaja. Tänu Mare aktiivsele
tegevusele ja ettevõtlikkusele on Hiiumaa seeniorite vaba aja sisustamise
võimalused mitmekesised, huvitavad ja harivad. 2014. aastal pälvis Mare konkursi
“Aastad täis sära ja väärikust” persooni tunnustuse. Ta on ka aktiivne
tervisesportlane. Mare on öelnud, et talle on tähtis oma kodulinna Kärdla ja Hiiu
maakonna elu-olu ja areng.
IDA-VIRUMAA, MTÜ EESTI OMASTEHOOLDUS, EESTI PENSIONÄRIDE ÜHENDUSTE LIIT

7. EHA SAARISTE: Peale Tallinna Pedagoogilise Instituuti lõpetamist tuli Eha Kohtla
kooli võõrkeelte õpetajaks, kus ta oli väga lugupeetud pedagoog. Eha on kasvatanud
tublideks inimesteks kolm last ja on viie lapse vanaema. Eha on osalenud endise
Kohtla-Nõmme arendavas elus, olnud aastaid volikogu ja ajaloo ringi liige. Praegusel
ajal tegutseb aktiivselt pensionäride päevakeskuses Elulõng ürituste organiseerimisel ja läbiviimisel.
8. INGI LOIDE: Ingi on Seltsing Vokiratas asutaja ja juht. Koos peetakse sünnipäevi,
meisterdatakse, võetakse osa valla ja terve Ida-Virumaa üritustest, käiakse
ekskursioonidel. Seda kõike korraldab ja organiseerib Ingi eelnevalt teistega läbi
arutades. Ingi on Vokiratta hing ja tugi, kes kunagi ei väsi. Tal on hea
organiseerimisvõime ning kui vaja, on võimeline minema läbi tule või vee!
9. NIINA OTS: Niina on Toilas seltsingu „Merekivi“ asutaja liige ja aktiivne ürituste
organiseerija ning käesoleva aasta alguseni ka seltsingu esinaine. Oma ametikohal
organiseeris Niina seltsingule tantsu- ja võimlemise juhid, mille tulemusena võetakse
nendest ringidest aktiivselt osa. Niina on igati tunnustamist väärt!
10. SENNI KUUSLER: Senni osaleb aktiivselt Ida-Virumaa Pensionäride Ühenduse töös.
Ta on Jõhvi vestlusklubi Pihlakobar aktiivne liige, organiseerib teatrietenduste ja
kontsertide ühiskülastusi, korraldab väljasõite pensionäridele huvipakkuvatele
üritustele ja kohtadesse ning osaleb aktiivselt Ingeri-Soome ühingu töödestegemistes ja laulab kooris. Oma aktiivsuse tõttu on Senni kohalikus kogukonnas
hinnatud inimene.
11. MART PUNGA: Mart on Eesti iseseisvuse taastamisest alates kaasa aidanud Narva
eestlaskonna iseteadvuse kasvatamisele. Tema eestvedamisel on Narvas
tegutsemist alustanud meesansambel „Juhhaidii" ning eakate tantsurühm "Vartnad",
kus Mart on ise laulu-ja pillimees. Ta on ka hinnatud giid ning Narva ajaloo tutvustaja.
Mart on Narva Eesti Seltsi ja Narva Eakate Liidu juhatuse liige ning alati seismas
eakate huvide eest.
12. KAJA REBANE: Kaja on energiat täis MTÜ Eesti Omastehooldus liige Ida-Virumaalt,
kes on aastate jooksul koondanud enda ümber toreda ja üksmeelse piirkondliku,
lähedase hooldusega seotud inimeste kogemusrühma. Kaja algatusel on korraldatud
aastaid erinevaid tervist hoidvaid ja heaolu edendavaid kursusi ning koolitusi Jõhvi ja
selle ümbruse omastehooldajatele. Lisaks kõigele on tema tegevus olnud heaks
eeskujuks kahe erineva kultuuritausta ja traditsioonidega kogukonna – eesti- ja
venekeelse – ühendajana.
JÕGEVAMAA
13. URVE SOO: Urve korraldab oma kahe hektari suuruses aias taimevahetust ja laata,
kus on esindatud ka käsitöö. Urve on Voore eakate seltsingu Ühine Pere eestvedaja.
Seltsingus tähistatakse sünnipäevi ning tähtpäevi ja käiakse ühistel väljasõitudel.
Urve tegeleb meelsasti transpordi ja finantsvahendite otsimisega. Seltsingu Ühistele
lõunasöökidele on esinema kutsutud ka vallaametnikke, et saada informatsiooni
haldusreformist ja muidu olukorrast riigis.
14. HEINO ILVES: Heinol on suured teened Jõgeva maakonna autoteede ehituse ja
liikluskorralduse alal. Ta on aktiivselt kogu oma elu osa võtnud ühiskondlikust ja
seltsielust. Heino on Jõgeva meeskoori „Mehis“ liige. Ta on juhtinud Jõgeva linna

Pensionäride Ühendust. Heino on eakate seas lugupeetud ja oma arvamusega
inimene, kes püüab eakate mõtteid igal võimalikul viisil nii ühiskonnale kui
ametiasutustele teatavaks teha.
JÄRVAMAA
15. ADA NÕMMKÜLA: Ada eestvedamisel on endises Imavere vallas üles ehitatud
eeskujulik sotsiaalhoolekandesüsteem. Ta on kirjutanud projekte töötute ja puuetega
inimeste tööturule kaasamiseks, osalenud usaldustelefoni töös, andnud tõuke MTÜ
Imavere Sotsiaalkapital loomiseks, olnud üks eestvedaja Andeka Lapse Fondi tekkele
ja toimimisele. Ada on pälvinud Imavere valla ja Omavalitsuste Liidu elutöö preemia.
Ta on aidanud kaasa nii Imavere piirkonna kui kogu Järvamaa tuntuse
esiletõstmisele.
16. MAIMU LOMP: Maimu on väga aktiivselt erinevates kogukonna tegemistes kaasa
lööv Paide eakate päevakeskuse energiline ja lõbusailmeline tegevusjuhendaja. Ta
kuulub Paide linna eakate nõukogusse. Maimu on andnud märkimisväärse panuse
eakate liikumise hoidmisesse ja arendamisse juhendades prouade võimlemisringi,
eakate päevakeskuse tantsuansamblit ''Mamma Mia'' ning kord nädalas võimleb ta ka
Paide Pansionaadi memmede – taatidega. Maimu hoiab ja edendab kogukonna üht
väärtuslikumat osa, milleks on tervis läbi liikumise!
LÄÄNEMAA
17. SAIMA MADRUS: Saima on Haeska küla kodukohapäeva üks peakorraldajatest. Tema
teadmised, ettepanekud, kogemused ja koostöövalmidus on kogukonnas hinnatud ja
asendamatud. Tema eestvedamisel ja külakogukonna koostööna on koostatud ja
väljaantud kahe osaline raamat „Põline Haeska“. Saima osaleb Haeska näiteringis
ning tantsib Haapsalu maapiirkonna eakate tantsurühmas „Tamme Daamed“. Saima
seisab hea, et Haeska küla väärikad ühisüritustel kaasa lööksid.
18. TIIU LEIDSALU: Tiiu on Läänemaa Nägemisvaegurite Ühingu hing, lisaks on ta
Läänemaa ainuke nägemispuudega inimeste kogemusnõustaja. Ühingu tegevus on
üleni Tiiu korraldada: ta toob Haapsallu vajalikke spetsialiste vaegnägijate
infopäevadele, korraldab üritusi ja kokkusaamisi, organiseerib väljasõite ning peab
ühingu arhiivi. Ta on olnud abiks heliraamatute tegemisel. Lisaks aitab toiduabil jõuda
Haapsalu vähekindlustatud puuetega inimesteni. Tiiu toimetab vaiksel tagasihoidlikul
viisil, kuid teeb ära väga palju!
LÄÄNE-VIRUMAA, MTÜ SEENIOR
19. TIIU ALAVERE: Tiiu on MTÜ Lääne-Virumaa Pensionäride Ühingu juhatuse liige ja
aktiivne eestvedaja muutes eakate igapäevaelu tegusamaks ja liikuvamaks.
Korraldatakse kokkusaamisi noorema põlvkonnaga ning julgustatakse eakaid arvutit
kasutama. Tiiu on pikka aega juhendanud naistantsurühma „Tedremari“. Läbi MTÜ
Seeniortants on ta mitmel aastal aidanud läbi viia Virumaa seeniortantsupäevi. 2014.
aastal tunnustati Tiiut Rakvere linna teenetemärgiga Rakvere Kroonimärk.
20. MAIRE SEPP: Maire on aktiivne külaliikumise ja kohaliku seltsielu edendaja. Ta on
Kunda Külaseltsi juhatuse esimees ja Kunda küla külavanem. Kunda Külaselts on

taastanud ümbruskonna inimeste jaoks olulise ajaloolise väärtusega piirkonna
vanima koolimaja seltsimajaks. Maire aastatepikkune sõbralik ja innustav
tegutsemine on kaasa haaranud ja liitnud palju inimesi. Mairet võib iseloomustada
kui alati abivalmis ja „suure südamega“ inimest.
21. TIIU KAASIK: Tiiu on eakate klubi „Ehavalgus“ president. Tema eestvedamisel
toimuvad iganädalalaselt kultuurimajas huvitavad temaatilised üritused. Tiiu
korraldab Lehtse ümbruse eakatele ekskursioone ning huvitavaid ühiskülastusi. Ta on
abiks mitmesuguste koolituste, tervisepäevade ja teiste ürituste organiseerimisel.
Tiiu astub koos oma toreda abikaasa Ilmariga üles nii estraadistseenides,
luulekavades kui ka tantsunumbrites. Ilma Tiiu toimetamisteta oleks Lehtse rahval
palju tegemisi tegemata jäänud.
PÕLVAMAA
22. LEO KÜTT: Leo on Räpina Inkubatsioonikeskuse ja Räpina loomemaja juhatuse liige,
ta on kohalike ürituste korraldaja ja piirkonna elu eestvedaja kaasates tegevustesse
erinevas vanuses inimesi. Ta paneb alati õla alla väikeettevõtjate arengule. Värska
veekeskuse käima lükanud Leo ütleb muiates: «Kui keegi oleks mulle öelnud, et
hakkan pärast Värska spaa käivitamist tegelema kunsti- ja käsitööinimestega, oleksin
soovitanud tal hulluarsti külastada.»
23. ÜLO NEEDO: Sädeinimene Ülo on visionäär, kes suudab kogukonna enda ideedega
nakatada ja kaasa tõmmata kohapealse elu edendamiseks, muutmaks elukeskkonda
paremaks. Ta tegeleb noorte matkaorienteerujatega. Tema eestvedamisel taastati
Mooste mõisakompleks, ehitati teatrimaja ning rajati Mooste rahvamuusikakool. Ülo
on alati positiivne ja särav, suurte sihtmärkide poole teel oma kogukonna eest võitlev
tiigriisa ja tõeline täht!
PÄRNUMAA
24. ASTRID HINDRIKS: Astrid on Pärnu vabaühenduste ümarlaua koordinaator. Ta on
konsulteerinud mitmeid kogukondi uute seltside loomisel ja käivitamisel. Näiteks
MTÜ Pärnu Ülejõe loomine ja tegutsemisele kaasaaitamine, olnud toeks MTÜ Raduga
tegutsemisel ja on ise MTÜ Kodanikujulgus juht. Astrid leiab alati aega, et kohtuda
vabaühenduste liikmetega, et neid toetada ja innustada.
25. REET SAI: Reet on kogukonnatöö aktiivne eestvedaja ning ärgitaja. Tema
eestvedamisel asutati MTÜ Külaselts Pulverk, ajendatuna ühisest murest kodukoha
looduskeskkonna ning muinsusväärtuste pärast. Samuti oli Reet eestvedaja
Mereküla küla piiride ja ajaloolise nime taastamisel. Igal aastal korraldatakse
talgupäevi, jaaniõhtuid, süüdatakse muinastuledeöö lõkked ning peetud on ka mini
laulupidu. Järgmise ettevõtmisena valmib „Kogukondade EV100“ toel Mereküla küla
terviserada.
26. JÜRI KIVIRAND: Mees, kes oskab kõike ja kelle käest saab alati abi ja nõu. Autoriteet
nii kaluritele kui koolipoistele. Ta on olnud Lindi Jahiseltsi kauaaegne esimees, Lindi
Külaseltsi asutamise ning suure rannakülafestivali eestvedaja. Jüri eestvõtmisel
seisab Lindi Lasteaed-Algkooli õuel omanäoline mängumajakas ning turnimispoom.
Võime vaid öelda, et oleks igal Eesti kogukonnal oma Jüri, oleks Eestimaa ja kogu
maailm üks palju parem paik!

RAPLAMAA
27. LILLI TEESALU: Lilli on töötanud Märjamaal rahvatantsuõpetajana ning aitab
praegugi Valgu naisrühmal tantse õppida. Tema suurepärane organiseerimisvõime
on aidanud rühmal leida esinemisvõimalusi mitte ainult oma vallas ja maakonnas,
vaid osaleda festivalidel ka naaberriikides. Tantsijad kirjeldavad Lillit kui väga
intelligentset ja säravat isiksust. Ta on vitaalne, erksa meelega, loominguline ja
sõbralik. Ta väärtustab sealse kogukonna tahet koos käia, toetades ja suurendades
eakate inimeste vitaalsust ja elurõõmu.
SAAREMAA
28. TIIU KALLAS: Tiiu on Saare maakonna Pensionäride Ühenduse juhatuse aktiivne liige.
Ta on vanemaealiste inimeste eestkõneleja, aktiivne tegevuste organisaator ja
projektide kirjutaja ning elluviija. Vabatahtlikuna panustab ta paljudesse kirikuga
seotud tegevustesse, osaleb aktiivselt koguduse hoolekandetöös ja juhib koguduse
raamaturingi. Ta on laia silmaringiga, kultuuri- ja loodushuvidega inimene, kes
tutvustab Saaremaa vaatamisväärsusi ja kogukonna väärtusi oma külalistele. Samuti
on ta tegev Ratla külaseltsis.
29. VEEVE KAASIK: Veeve on osalenud Kõljala Kultuuriseltsi “Kevade” töö juhtimises.
Tema eestvedamisel ja osalemisel on valminud lugematul arvul erinevaid projekte.
Veeve panusega on renoveeritud seltsimaja ning algatatud kogukonnaköök. Kevadja sügislaatade kaudu on omamoodi edendatud eakate äritegevust aga ka turundatud
nutikalt maaelu võlusid. Veeve on kodukoha patrioot - tema taha on koondunud hulk
teotahtelisi maanaisi, kes kõik panustavad sellesse, et maaelu püsiks ja noored maale
tagasi tuleks.
TARTUMAA, TARTU LINNA PENSIONÄRIDE ORGANISATSIOON KODUKOTUS
30. KOIDULA VASSIL: Koidula on MTÜ „Pihlakobar“ eestvedaja. Ta on imetlusväärne
inimene - oskab minna kaasa muutustega ühiskonnas, alati särada, olla positiivne,
omada häid ideid ja neid ellu viia, olla hea vestluspartner, aktiivselt kaasa lüüa
kõikvõimalikes tegevustes kogukonnas olenemata kellaajast ja nädalapäevast. Tema
eestvedamisel toimuvad Kastre kogukonna eakate kokkusaamised ja väljasõidud.
Kõik Koidula ettevõtmised on suunatud sellele, et eakamal elanikkonnal oleksid
tagatud neile võimetekohased tegevused.
31. MARE RAJAMÄE: Mare on kõikide oma töiste toimetustega puudutanud Tõrvandi ja
Ülenurme elanikke. Ta asutas kodukultuuri Seltsi Tõrvandi, mis liidab veel tänagi
erivanuses inimesi, kellele on oluline käsitöö ja kodukultuuriga seonduva tallel
hoidmine. Vallavalitsuse jaoks kujunes Marest vedur, kes hakkas vedama eakate
huvitegevust. Ja kõigele lisaks – juba aastaid on kõikide valla titade jalas Mare ja
tema naiste kootud papud!
32. LIIS ZIRKEL: Liis on Vara Maanaisteseltsi esinaine, seltsi hing ja tegevuste
organiseerija, kohaliku kogukonna seltsielu eestvedaja. Inimene, kes jõuab igale poole
kaasa rääkima, olgu kohaliku elu planeerimisel või kultuuriürituste läbiviimisel. Liis
on inimene, kes teeb oma vabatahtlikku tööd täie südame ja hingega!
33. MARIA NOORMETS: Maria tegevus ühendab Setomaa inimesi ja tutvustab Setomaa
kultuuri. See ei ole ainult leelokooride juhendamine ja kokkukutsumine – see on

laululooming, seto rahvakommete, toidu- ja käsitöötraditsioonide tutvustamine ja
järgmistele põlvkondadele edasiandmine. Rõõmsameelse ja tagasihoidliku,
loomingulise ja tohutu missioonitundega Maria Nõo valda elama asumise üle on Nõo
valla rahval väga hea meel, sest nad said ühe kultuurikillu võrra rikkamaks!
34. SIIRI URB: Siiri on Kodukotuse aktiivne liige ning juhendanud saksa keele ringi tööd
pedagoogilise täpsuse ja sooja südamega. Eakatel on olnud kõrge motivatsioon
värskendada ja täiendada keeleoskust, sest korraldatud kohtumistel ning avaramatel
reisimisvõimalustel on vajalik keeleoskus kasuks tulnud. Saksa keele ringist
osavõtnud eakad tunnustavad head koostööd. Lisaks ringi juhendamisele on Siiri ka
suurepärane abiline Kodukotuse ürituste korraldamisel.
35. ARVO TEDER: Arvo on Kodukotuse seeniormeeste klubi asepresident. Ta on
abistanud üldorganiseerimistöödes ja andnud oma panuse, et meestel oleks
eesmärki kodust välja tulla ja koos tegutseda. Oma klubiga ollakse üheks üleeestiliste
meesteklubide kokkutulekute korraldajateks, mis on toimunud juba 8 korda. Arvo
juhendab Tartus piljardi alaringi treeningute ja võistluste korraldamist. Lisaks on alati
abivalmis Arvo hea suhtleja ja lõbus suupillimängija.
VALGAMAA
36. SILVA VÕSAKOVA: Silva on Karula Pensionäride Ühenduse esinaine, aktiivne tantsuja laulumemm, Karula küla üritustele kaasaaitaja ja kogukonnatöö tegija, eakate
ühiste väljasõitude korraldaja. Silva kuulub ka Valgamaa Pensionäride Ühendusse,
kus on Karula piirkonna esindaja, kuid räägib kaasa ka ülemaakondlike sündmuste
korraldamisel. Silva on lihtsalt üks „hea ingel“, kes väärib märkamist ja tunnustamist!
VILJANDIMAA
37. MARE VIINAPUU: Mare on Kärstna toimekas vanaproua, kes kutsub eakaaslasi elus
aktiivselt kaasa lööma. Ta korraldab ekskursioone, tantsib tantsurühmas
„Metsalilled“, laulab ansamblis „Laulurõõm“ ja osaleb aktiivselt pensionäride
ühenduses „Kanarbik“. Mare kodus näeb kaltsuvaipasid ning aias mitmevärvilisi
pajuvitstest tehtud punutisi. Mare väärib igati tunnustust pikaajalise ja silmapaistva
tegevuse eest kogukonna eestvedajana.
38. JAAK VÄRNIK: Jaak korraldab koolitusi, konverentse, õppepäevi Viljandi Pensionäride
Liidu liikmetele ning kogukonnale tervikuna. Jaagu initsiatiivil on koostöös
maanteeametiga käivitatud eakate mootorsõidukijuhtide koolitusprogramm. Ta on
osalenud korraldajana Viljandi eakate laulu- ja tantsupäeval, kuhu on olnud kaasatud
kollektiivid Eestist, Lätist ja Leedust. Kõike on Jaak teinud vabatahtliku tööna, tasuks
vaid liikmete ja linnakodanike tänusõnad.
VÕRUMAA, MTÜ EESTI OMASTEHOOLDUS
39. LILIA IVASTE: Lilia on võlunud kogukonda oma elurõõmu ja avala suhtlemisega,
sealhulgas ka eakaid hoolealuseid Meremäe hooldekodus, kus Lilia kunagise
hooldustöötajana käib personaliliikmeid asendamas. Suure innuga, ka teisi enda
kõrval nakatades, lööb Lilia kaasa piirkonna seltsielu edendamisel. Ta on naiskoori
„MONK“, käsitööseltsi
„MeRoos“, lauluansambli ja näiteringi ning Meremäe
Pensionäride Seltsingu aktiivne liige.
40. MAIDI TAMMIK: Maidi on aastaid üks Obinitsa eakate seltsi eestvedajatest. On
korraldanud Setomaa ülemsootska vastuvõtte ja Eesti Vabariigi aastapäeva kontsert-

aktusi. Ta armastab teha käsitööd, kasvatada lilli ja raamatuid lugeda. Maidi on osav
sõnaseadja ja särav esineja ning alati avatud uutele ideedele. Tänu oma
isikuomadustele on Maidi autoriteet nii eakaaslaste kui ka nooremate seas.
41. MARIANNE HERMANN: Marianne on sotsiaaltöötajana loonud vabariigi algusaastatel
uut ja arendanud saavutatut, õpetanud- juhendanud väetimaid, kaasanud aktiivsesse
tervise- ja sporditegevusse nii noori kui eakaid. Marianne tegutseb MTÜ-s Maana, kus
on sõbraks ja tugiisikuks eelkõige abi vajavatele noortele ja töötutele, läbi MTÜ Lasva
Sõprade Selts panustab koduküla ettevõtlikkusse. Tänu Mariannele hakkas Võrumaal
aktiivselt tegutsema esimene omastehooldajate kogemusrühm. Teda on hea seada
eeskujuks teistele kogemusrühmade juhtidele!

