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JUULIS toimunud: 
14.07 Plakatite tegemine. Neli juventekat leidis aega suvel veidi värvida ja lõigata. Aerosoolidega 

plakateid saime küll vähe tehtud, kuid vähemalt 1 läks neist kohe käibele. Avastasime, et 
aerosoolidega on lahe ja lihtne plakateid teha, nii et edaspidi hakkame Juvente üritusi reklaamima 
isikupäraste kuulutustega Plakateid teeme kindlasti ka tulevikus, üheskoos, et kes seekord ei 
saanud, võivad järgmistel kordadel meiega ühineda! 

 
24.07 Tänavaaktsioon. Koostöös EGTYFiga korraldati Tartus raekoja platsil tänavaaktsioon. Teel 

suvelaagrisse tegi rahvusvaheline seltskond peatusi erinevates riikides. Eestlased võeti peale Tartus 
ning „muuseas“ korraldati ka vahva tänavaaktsioon, kus energiliselt avaldati arvamust alkoholi 
vastu.  

 
25-30.07 EGTYFi ja IOGT suvelaager ja kongress Baselis (Šveits). Tegemist oli siis traditsioonilise 

suvelaagriga, kus üle aasta peetakse ka kongressi. IOGT on rahvusvaheline täiskasvanute 
organisatsioon ja EGTYF euroopa noorte analoog, kuhu Juvente Eestigi kuulub. Baselis käisid sel 
suvel: Kadri S., Kadri V., Tiina, Ingi, Meelis, Henri ja Kristiina. Igal aastal toimub suvelaager 
erinevas Euroopa otsas ja ka Sinul võib avaneda võimalus Eesti reisiseltskonnaga ühineda! 

  
Kristiina ja Meelise meenutused kongressist: 
Sellel ajal kui teised laagris lõbutsesid ja lulli lõid, istusime meie EGTYF’i 
kongressil ja võtsime vastu suuri ja tähtsaid otsuseid. Näiteks otsustasime 
ära muuta EGTYF’i nime. Põhjus selles, et kui hakata neid tähti lahti 
kirjutama, tuleb vastuseks European Good Templar Youth Federation. Kui 
paljud aga näiteks liigetest Eestis oskavad lahti seletada, mis on neil 
pistmist templiordu rüütlitega, on omaette huvitav küsimus, ja kui paljud 
seda ihu ja hingega olla tahavad, veel teine. Vajadus nimemuutuseks on 
seega kongressidel arutluse all olnud juba vähemalt 2000. aastast, ühtegi 
tegu pole siiski tehtud – rõõm on tõdeda, et praegune kongress sellega 
lõpuks hakkama sai. Teine tõsiseltkaalutav nimi oli ka “Juvente Europe”, 
ent Active’i poolt olid argumendid nagu sarnane kõlapilt (paljud arvavat 
juba pikka aega, et EGTYF kirjutataksegi Active), positiivne assotsiatsioon 
aktiivsusega ja vabadus templiordu rüütlitest.   
Lisaks nimele muudeti ära ka liikmete koosseis - Active’il on nüüd ka 5 uut 
liikmesorganisatsiooni sellistest eksootilistest maadest nagu Albaania, 
Moldaavia, Bulgaaria, Serbia ja Montenegro ning Saksamaa. 
Ja nagu igal kongressil, võeti ka vastu tegevusplaan ja eelarve järgnevaks 
kaheks aastaks, mis on siis järgnevale juhatusele ja ka office’ile – eesti keeli 
kontorile - juhtnöörideks, mille kallal tööd teha ja millist tööd täpselt.  
Muuseas sai valitud uus üheksaliikmeline juhatus, presidendiks Linn 
Lannmark Norrast, asepresidendiks Emil Österlund Rootsist, laekuriks 
Kadri Vanem Eestist, sekretäriks Madlena Tsvetkova, endine vabatahtlik, 
Bulgaariast. Viieks lihtliikmeks said Hege Soervig (Norra), endine 
organisatsiooni president, Jan Jobmann (Saksamaa) endine asepresident kes 
Eesti Juvente eest vastutav oli, Ljupco Jovanovski Makedooniast, Kristiina 
Lepa Eestist ja Minja Nuspahic Bosnia-Hertsegoviinast.  
Otsustati ka, et järgmine Active’i suvelaager toimub Bulgaarias, 
ülejärgmine koos kongressiga suvel 2008 Rootsis. Aastaplaanis on 
muuhulgas rõhutatud Active’i teemade workshopiteemadeks muutmise 
olulisust, mis on kindlasti väike rõõmustav argument laagritest osavõtuks 
kõigile diskussiooni- ja poliitikahuvilistele.  
Otsuseid ei võtnud vastu aga ainult Kristiina ja Meelis, vaid veel terve hulk 
delegaate igast Active’i liikmesriigist, kokku 60 delegaadi ringis. 
 
 
 
 
 

Ingi meenutused laagrist: 
Kirjapandud read on üks pisike osa sellest suurest 
elamusest, mille EGTYF mulle kahe nädalaga 
pakkus. Ma sõitsin päevadekaupa bussiga, kus mul 
oli pidevalt lõbus, osalesin tänavaaktsioonides, mis 
tekitasid minus rõõmujudinaid, elasin kaasa 
organisatsiooni tegemistele, mille suhtes ma enne 
reisi veel skeptiline olin ning mis kõige olulisem -  
lävisin tihedalt inimestega, kelle olemasolust mul 
varem polnud aimugi, kuid kes nüüd on 
omandanud minu elus olulise koha. Mis oli ääretult 
huvitav ning tavapäratu – ma ei olnud laagrist 
lahkudes kurb, sest olin täidetud rõõmu- ja 
õnneemotsioonidega, tänulikkustundega selle eest, 
mis keskkonnas ja seltskonnaga ma kaheks 
nädalaks elada sain. Ma ei kurvasta, et ma nende 
inimeste juurest lahkusin, ma hoopiski rõõmustan, 
et ma neid järgnevatel EGTYFi üritustel uuesti 
näen.   

/pikemalt loe: www.juvente.ee/juvente/?p=200/ 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
AUGUSTIS toimunud: 
 
11-13.08 Juvente suvelaager Pakri saartel.  
 
Sel aastal võttis suvelaagrist osa 17 inimest, mis oli päris 
korralik punt noori, et pidime suisa kahe laevaga Paldiski lahte 
ületama. Juba laevasõit üksi oli hästi vahva ja kuidagi 
teistmoodi. Võiks öelda, et suisa inimtühjal saarel uidates, 
valisime mugavuse järgi otsustades, meelepärast laagriplatsi. 
Mugav seetõttu, et tulease oli olemas ja kaht Pakri saart 
ühendav tamm kohe sealsamas. Kahjuks jäi aga meie aeg 
saartel oodatust lühemaks. Kuna ilmateade ei lubanud just 
kõige paremat tuult, siis ohtust tagades toodi meid saartelt juba 
teisel õhtul mandrile tagasi. Sellegipoolest jõudsime mõlemal 
saarel tuuri ära teha, panna midagi uut ja huvitavat matkamise 
ning metsa tundmise kohta kõrva taha, veel ka lihtsalt naerda ja 
seltskonnast rõõmu tunda. Samuti oli päris mõnus Paldiskisse 
tagasi jõudes ühes tavalises paneelmaja korteris ööbida ja tunda 
rõõmu tsivilisatsiooni, kanalisatsiooni ja sooja vee üle 

 

 
18.08 Tallinna tervisepäeva töökoosolek. Henri käis Juvente esindajana Tallinnas koosolekul, kus lubas, 

et Juvente aitab Tallinna linna ja AlkoholiVabaEesti (AVE) poolt korraldaval noortepäeval mänge 
läbi viia. Kõik, kes Tallinnas sel ajal, tulge appi või lihtsalt lustima. Info: kai@juvente.ee 

 
21.08 Euroopa Noorte Vabatahtlikuteenistuse seminar.  Alates septembrist on Juvente toetajaliige Tiina 

Rekand vabatahtlikuna meie katuseorganisatsiooni Active kontoris tööl. Tänu sellisele 
institutsioonile nagu Euroopa Noorted, sai selline vabatahtlikuprojekt teoks. Mistõttu toimus ka 
Tiinale seminar, informeerimaks teda vabatahtlikuna töötamise probleemidest ning valmistades teda 
ette Rootsis elamiseks-töötamiseks. 

 
23.08  Juhatuse koosolek ja tavakoosolek. Juhatus võttis Juventesse vastu kaks uut liiget: Kalev Normak, 

ja Ingi Sutrop – kauaaegsed aktiivsed Juvente üritustest osavõtjad. Koosolekul pandi paika sügisene 
tegevuskava. Samuti oli koosolekul rõõm kohata kaua Eestist väljaspool viibinud liikmeid (Anna, 
Kärt, Kadri V.) ja nii me rõõmsalt üheskoos veetsime ühe toreda suveõhtu.  

 
25-26.08 Juvente liikmete suvelõpu väljasõit. Uute liikmete sissepühitsemine (need kes veel olid 

pühitsemata: Kalev, Meelis, Henri, Anna). Suvelõpu väljasõit on traditsiooniline liikmetele mõeldud 
üritus, kus vanad liikmed kohtuvad uutega ja kus või taas näha võõrsil viibinud sõpru. 

 
30.08 Filmiõhtu suve lõpu ja kooli alguse puhul. Seekordne filmiõhtu sai peetud „teiste arvel“, s.t 

käisime koos Tartu Raekoja platsil Tartuff filmifestivali raames vaatamas filmi „Crash“. 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 
SEPTEMBRIS tulemas: 
15.09 Tervisepäev Tallinnas. 
16.09 Seminar. 
(täpsem info pannakse õige pea üles kodulehele) 
 
Oled oodatud Juvente üritustest osa saama! Infot saab küsida ja oma tulekust teada anda: eliina@tdl.ee 
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