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APRILLIS toimunud: 
07.04 Loeng koolis. Mart Reiniku Gümnaasiumi 7. klassis käisid Kai Krabo ja Kristjan Vanaveski 

rääkimas alkoholist ja tutvustamas Juvente tegevust.  
 
08.04 Tubakaümarlaud. Tallinnas Eesti Noorte-

ühenduste Liidu (ENL) kontoris toimus Help!-
EU kampaania raames tubakateemaline 
ümarlaud, kus töötati välja suitsetamisvastase 
manifesti algversioon. Help! on üle-
euroopaline suitsetamisvastane kampaania, 
mille alla kuuluvad Euroopa riikide 
noorteprojektid. Noorteprojektide tulemuseks 
on tubakamanifestide vastuvõtmine kõigis EL 
riikides, 25 tubakamanifesti põimitakse mai 
lõpus kokku ühtseks Euroopa tubaka-
manifestiks. Eestis on noorteprojekti 
eestvedajad Meelis Tasur Eesti Arstiteadus-
üliõpilaste Seltsist ja Kai Krabo Juventest.  

 
Meelis Tasur ümarlaual väljapakutud ideid kirja panemas.

 
09.04  Juhatuse koosolek. Juvente juhatusse kuuluvad Mari Tarendi, Eliina Pavljuk, Kai Krabo ning 

Ragnar Kruusimaa. Koosolekul arutleti Juvente laienemise üle. Otsustati, et maiseminaril, mis 
toimub 27. mail, tehakse ettevalmistusi uue projekti kirjutamiseks ning koos seminarist osavõtjatega 
mõeldakse välja konkreetsem projektikava. Ootame kõiki ideid laienemisprojekti suhtes 
maiseminariks! Kui Sa kohale tulla ei saa, siis võid oma ideed saata aadressile: kai@juvente.ee 

 
12.04  Lihavõtte workshop. Meisterdati lihavõtte-

munadehoidjaid. Osavõtjaid oli 10, kellest 4 
liiget. Ürituse viis läbi Kai Krabo ning see 
toimus Juvente kabinetis Tartus. Sarnaseid 
meisterdamise õpitubasid korraldab Juvente 
aastas vähemalt kaks korda. Just suuremate 
pühade eel, et saaksime üheskoos mõtteid ja 
ideid vahetada pühadekaunistuste 
meisterdamises. Kui Sa sel korral ei jõudnud, 
siis järgmine workshop saab kindlasti 
toimuma jõulude eel! 

 
 
27.04 Koosolek. Tähtsamad päevakorrapunktid ning koosoleku tulemused: 
 1) Järgmised üritused – Kristjan Kanarik korraldab 6.mail filmiõhtu. Kai Krabo, Mari Tarendi, 

Eliina Pavljuk korraldavad 27.mail seminari. 
 2) Koduleht – uuele kodulehele on lubatud „inimesed“ rubriiki lisada Juventest huvitatud, s.t et 

mitte ainult liikmed. (Vastava üleskutse leiad Kuukirja lõpust) 
 3) Help! kamapaania lõpp – Tubakamanifesti vastuvõtmisega 29.04 lõpeb projekt Eestis. Brüsselis 

toimub Euroopa tubakamanifesti kinnitamine 18-21 mai. Juventest sõidavad sinna: Kai Krabo, Mari 
Tarendi, Ragnar Kruusimaa, Kristiina Lepa ja huvitatu ning manifesti keeletoimetaja  Pirja Kullama. 

 
 
 
 



29.04 Suitsetamisvastase manifesti vastuvõtmine.  
Suurejooneline tubakakonverents leidis aset 
Tallinna  Rahvusraamatukogus. Üritusest  
võttis osa umbes kolmkümmend noort, 
külalistena olid esindatud Vähiliidust Maie 
Egipt, Sotsiaalministeeriumist Andrus 
Lipand, noorsoopolitsei Külli Tatter. 
Tubakamanifesti vastuvõtmine oli Help! 
kampaania finaaliks Eestis. Juvente oli 
manifesti-projekti üks eestvedajaid. Üritus 
leidis kajastamist ka Kuku raadios, 
Pereraadios, venekeelses Aktuaalses 
Kaameras, EPL-online’is, Postimees 
online’is ja Delfis. 

 

 
Foto Rahvusraamatukogust.

 
 

     

EESTI NOORTE TUBAKAMANIFEST 
 
Üks sagedamaid tõsiste terviseprobleemide põhjustajaid on just 
suitsetamine. Passiivne suitsetamine on samavõrd kahjulik kui 
aktiivne suitsetamine. Suitsetamine kahjustab füüsilisi ja 
vaimseid võimeid ning rikub välimust. 
 
Tubakat kasutatakse vesipiipudes, sigarettides, sigarites, 
sigarillodes, piipudes, nuusk- ja närimistubakas. Tubaka 
põlemisel eraldunud tõrv, nikotiin ja tuhanded mürgised 
ühendid on need, mis tervist kahjustavad. 
 
Suitsetamise kahjulikkus ja sellest loobumise raskus peab 
noorte teadvusesse jõudma. Tähtis on ennetustöö, mida tuleb 
teha järjepidevalt ja veel aktiivsemalt.  
 
Suitsetamine on tõsine sõltuvushaigus, mida saab ravida 
üksikisikul ja seeläbi tervel ühiskonnal. Üheks ravivõimaluseks 
on suitsetajale alternatiive pakkuda, mis aitavad uuesti 
mittesuitsetajate ühiskonda integreeruda.  
 
Manifesti eesmärk on eestimaalaste terviseteadlikkust tõsta 
ning aidata kaasa tervise parandamisele; osutada suitsetamise 
madalale prestiižile ühiskonnas. Suitsetamine on signaal 
ühiskonnas lahendamata jäänud probleemidest. Kasu lõikavad 
suitsetajate tervise ning rahakoti pealt vaid tubakatootjad 
tarbijaga manipuleerides, kuid kahju kannavad nii suitsetajad 
kui kaasinimesed. 
 
Aktiivset ennetustööd tuleb teha kõigi noorte seas. Toetame 
tervisekasvatuse ja -õpetuse tundides suitsetamise 
kahjulikkusest teavitamist ja alternatiivsete vaba aja võimaluste 
tutvustamist. 
 
Riiklik seisukoht ja suitsetamisvastane kava on üheks 
võimaluseks, mis aitab Eestil suitsuvabaks riigiks saada.  
Riik peab võimaldama:  
• ennetustöö jätkumise,  
• reaalse abi suitsetamisest loobuda tahtjaile, 
• kõrge aktsiisi, mis piiraks tubakatoodete 

kättesaadavust, 
• rangema kontrolli tubakamüügi ning salasigarettidega 

kaubitsemise üle, 
• alternatiivse tegevuse noortele. 
  
 

 
 
Riiklik programm ja rahastusskeem aitavad luua tervemat 
ühiskonda. Projektipõhine ennetustöö on tähtajaline ega ole 
kaugemas tulevikus viljakas, mistõttu on vajalik pidev 
surve. Koostöö ministeeriumide vahel ühtlustaks 
tubakavastast võitlust. Suitsuvaba elu peavad toetama kõik 
ministeeriumid, kohalikud omavalitsused, ning 
institutsioonid ja asutused, kus õpitakse ja töötatakse.   
 
Aktiivne üleriigiline tubakavastane tegevus ning koolides 
toimuvad terviseõpetuse tunnid annavad teavet 
tervistkahjustava tubaka mõjudest. Info suitsetamise ohtude 
ning ravi kohta peab olema hästi kättesaadav. 
Tubakasõltlaste tugivõrgustik katku tervet Eestit, sõltuvuse 
ravile peab kaasa aitama riik. 
 
Suitsuvaba eluviisi edendamine ja suitsetamise vastane 
võitlus peab jõudma noorte teadvusse. 
 
 
 

Kinnitatud: 
29.04.2006 Tallinn, Rahvusraamatukogu 

 
 
 
 
 

 
ENLi juhatuse esimees Marit Valge  

„Eesti suitsuvabaks“ torti lahti lõikamas.



 
 
Juvente liikmete osavõtt koolitustest ja seminaridest: 
Kristiina Lepa, EGTYF seminar Ukrainas. 

Kiievis toimus seminar teemal "Prejudice is hidden, tolerance is transparent“. Seminaril räägiti 
konfliktilahendustest, aktiivsest kuulamisest, erinevatest stereotüüpidest ja eelarvamustest, mis 
inimestel on, ning püüti läbi erinevate praktiliste mängude need teemad osalejatele lähedasemaks 
muuta, mis ka päris hästi õnnestus. Natuke soovida jätsid väga külmad ruumid ja nõukogude 
lasteaiast pärit toidulaud, viimane äratas siiski osade osalejate seas palju nostalgilisi mälestusi. 
Omaette vaatamisväärsus oli ka Kiiev, mida muuhulgas ekskursioonipäeval paremini tundma õpiti, 
iga 50 meetri tagant oli valuutavahetus kuna ukrainlased saavad suuremas osas palka dollarites, ning 
linn oma 3 miljoni elanikuga meenutas nii mõneski mõttes tänapäevast modernset Moskvat, 
hästisäilinud jäänustega Nõukogude Liidust. 

 
Paar teadaannet: 
22.-25.juuni toimub Juvente suvematk Kõrvemaal. Reis loodusesse suve hakul on noortele märk kooliaasta 

lõpust ja suvehooaja algusest. Suvematk on üks suuremaid ja kõikidele huvilistele avatud 
traditsiooniline Juvente ettevõtmine, millest on aastate jooksul välja kujunenud üks parimaid 
kohtumisvõimalusi huvitatute ja tulevaste liikmetega. 
Seega hüüame juba varakult välja suvematka kuupäevad, et kõik huvilised saaksid oma aega 
planeerida nõnda, et Kõrvemaa-matkast osasaamine õnnestuks. Kui on küsimusi matka kohta või 
soov end juba varakult kirja panna, siis võtke ühendust mtarendi@yahoo.com. Matka korraldavad 
Mari Tarendi ja Henri Reha.  
Rohkem infot Kõrvemaa kohta: http://www.korvemaamaastikukaitseala.ee/ 

 
Uus kodulehekülg. Uus Juvente koduleht on valmis ning ka Sinul on õigus seda täiendada. Kui sa soovid 

oma nime ja pilti Juvente kodulehele, siis anna endast märku: kai@juvente.ee  
Kodulehele paneme üles kõik, kes tunnevad soovi end Juventega lähemalt siduda. Kodulehele 
lähevad üles: Sinu nimi, soovikorral kontaktandmed ja samuti palun kirjutada valmis kaks juttu 
teemal „mina olen“ ja „mulle meeldib“, ära unusta saata ka oma foto! 

 
 
MAIS tulemas: 
6.05 Filmiõhtu Tartu Descartes’i Lütseumis, algus kell 17.00. Korraldaja Kristjan Kanarik.  

Üritus on tasuta! Info: eliina@tdl.ee 
 

13.05 ENLi üldkoosolek. Juhatuse valimised. 
 
27.05 Maiseminar. Seminar on ühtlasi ka koolitus projektitööst: idee väljatöötamine, läbiviimine ja 

meesskonnatöö. Maiseminaril mõeldakse välja Juvente laienemisprojekt. Seminari eest vastutav isik: 
Kai Krabo. Osavõtt koolitus-seminarist maksab 15 krooni. Info: kai@juvente.ee 

 
 
 
 
 
 
 
 
Oled oodatud Juvente üritustest osa saama!  
 

 
Juvente kodulehekülg: 
www.juvente.ee 
(hetkel vananenud, kuid peatselt uueneva sisuga) 

Kuukirja koostas: 
Kai Krabo 

kai@juvente.ee 
 


