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MAIS toimunud: 
06.05 Filmi- ja diskussiooniõhtu. Tartu Decartes‘i Lütseumis toimus järjekordne Juvente filmiõhtu, 

mille  viis läbi Kristjan Kanarik. Vaatasime filmi „Welcome to Sarajevo“, aastast 1997. 
 
13.05  ENLi üldkoosolek. Eesti Noorteühenduste Liit on Eestis noorteorganisatsioone koondav 

katuseorganisatsioon, seega on ENL üks Juvente katustest. Üldkoosolekul valiti uus juhatus. 
Juventet esindas Mari Tarendi. 

 
11.05 Koosolek. Tähtsamad päevakorra punktid ning koosoleku tulemused: 

1) Juvente nominatsioonid EGTYFi juhatusse – EGTYF on Juvente katuseorganisatsioon  
Euroopas, mistõttu on meil palju sõsarorganisatsiooni üle Euroopa. Suvel toimuval Kongressil 
Šveitsis valitakse uus juhatus, nende hulgas tõstatab Eesti Juvente üles ka kahe eestlase 
kandidatuuri: Kadri Vanem ja Kristiina Lepa. 

 2) Järgmised üritused – Planeeriti mai-seminari ja Juvente suvematka. Ka augustis toimuva 
suvelaagri toimumist arutati (üheks variandiks Pakri saared!) 

 
24.05  TNK üldkoosolek. Tartu Noorteühenduste Kogu on Juvente nn Tartu katuseorganisatsioon. 

Üldkoosolekul valiti uus juhatus ja esimees. Juventet esindas Kai Krabo. 
 
26.05  Erakorraline Juvente juhatuse koosolek. Juvente uueks täisliikmeks kinnitati Meelis Sikk. 
 
27.05  Mai-seminar. Seminari teemaks oli Juvente 

plaanitav laienemisprojekt ning seminaril 
koguti ideid selle ellu viimiseks. Üritusest 
võtsid osa 8 Juvente liiget. Mari Tarendi, 
Eliina Pavljuk, Kristiina Lepa tutvustasid 
seminari praktilise osa kõrval veel 
projektitööga kaasnevaid valdkondi nagu 
turundus ja meeskonnatöö.  Seminaril 
kogutud projektiideed koguti kokku ning 
nende alusel alustab Juvente sügisest tööd. 

 
Tiina ja Eliina seminaril   

 
31.05  Tartu Kivilinna gümnaasiumis. Kristjan Vanaveski ja Eliina Pavljuk esindasid Juventet projektis 

„Turvalisem kasvamine!“, mille raames käisid nad 5,6,7,8 klassidele rääkimas meie organisatsioonist 
ja põhimõtetest, noortega arutleti alkoholi teemadel. 

 
31.05  Tubakavaba päev Tallinnas. Kai Krabo, Kristiina Lepa ja Pirja Kullama võtsid osa Tervise Arengu 

Instituudi korraldatud üritusest, mis oli pühendatud rahvusvahelisele tubakavaba päevale. 
Tutvustasime Eesti noorte tubakamanifesti ning Juventet.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Juvente liikmete osavõtt koolitustest ja seminaridest: 
 
18-21.05, Brüssel, Belgia. 
Kai Krabo, Ragnar Kruusimaa, Kristiina Lepa, Mari 
Tarendi ja Pirja Kullama esindasid MTÜ Juventet 
Brüsselis Europe noorte tubakamanifesti 
koostamisel. Tegemist oli „Young people: for a life 
without tobacco“ kampaania finaalüritusega, kus 
kolm, tihedat tööd täis planeeritud, päeva tegelesid 
umbes 200 Euroopa noort ühise tubakavastase 
manifesti koostamisel. 
 

Eesti delgatsioon: Meelis, Pirja, Ragnar,  
Kai, Mari, Roosi, Kristiina ja Kati.  

 
 
 

Teadaanne! 
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!  
 
 
 
JUUNIS tulemas: 
10.07 Filmi- ja diskussiooniõhtu. Selle poolaasta viimase filmiõhtu viib läbi Jan Jobmann Saksamaa 

Juventest. Filmi valik ja loengu teema on ajendatud suvel toimuvast Juvente maailma ja Europe 
katuseorganisatsioonide IOGT ja EGTYFi kongressist. Kõigi eelduste kohaselt saab hooaja 
lõpuüritus toimuma hea ilma korral õues või mõnes muus mõnusas kohas Tartu linnas. Et teema 
puudutab ja tutvustab hästi Juvente organisatsiooni ja meie põimõtteid, siis oodatud on kõik sellest 
üritusest osa võtma! 

22-25.07 Juvente suvematk Kõrvemaal. Matkame mööda kauneid rabasid, järvesid (Kõrvemaa on täis   
pisikesi ja armsaid järvekesi, nii et fotokad ja ujukad kaasa!) ning külastame A.H.Tammsaare 
sünnipaika Vargamäed. Seetõttu oleks hästi tore, kui need, kes veel ei ole lugenud „Tõde ja õigust“, 
ükskõik missugust osa, võiksid seda kas lugeda või sirvida, sest plaanis on teha üks „Tõe ja õiguse“ 
teemaline õhtu. Matk algab Aegviidust. Matkaga seonduv täpsem info ja ajakava selgub hiljemalt 
20ndaks juuniks. Jälgi infot kodulehel!  

 Matka korraldavad Mari Tarendi ja Henri Reha. Info: mtarendi@yahoo.com 
 Rohkem infot Kõrvemaa kohta: http://www.korvemaamaastikukaitseala.ee/  

 
 
 
 
 
 
Oled oodatud Juvente üritustest osa saama! Infot saab küsida ja oma tulekust teada anda: eliina@tdl.ee 
 

 
Juvente kodulehekülg: 
www.juvente.ee 
juvente@juvente.ee 

Kuukirja koostas: 
Kai Krabo 

kai@juvente.ee 


