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OKTOOBRIS toimunud: 
 
6-8.10 Seminar. Tartumaal, Koorveres, toimus seminar kultuurivahetuse teemal, kõnelejateks Juvente  

liikmed ja sõbrad, kes mingi aeg võõrsil elanud ja töötanud. Kogemusi kuulsime elust: Prantsusmaal, 
Iirimaal, Brasiilias, Ameerika Ühendriikides, Norras… Seminarist võttis osa 11 Juvente liiget ja 
huvitatut. 

 
 
18.10 Katust pakub TNK.  Tartu Noorteühenduste Kogu korraldas Tartu Tudengipäevade raames  

noorteühendis tutvustava laada. Juventet esindasid kohapeal Kai Krabo, Eliina Pavljuk, Meelis Sikk.
 
 
16-22.10 Active seminar Strasbourgis, 

Prantsusmaal. Seekordse Active seminari 
teemaks oli “Democracy – space for 
engagement”, toimus ta 16.-22. oktoobril. 
Osa võtsid Juventest: Mari Tarendi, Ena 
Mets, Anna Mezentseva. Üks korraldajatest 
oli ka Tiina Rekand, kes sel aastal töötab 
vabatahtlikuna Active Office’is, Rootsis. 

 
 

 
 
Seminaril olid arutluse all sellised teemad nagu Euroopa Liit, 
European Council, noorte osalus ühiskonnas, lobitöö, 
ajakirjandus. Päevakava oli väga tihe, toimus palju arutlusi, 
grupitöid, viimastel päevadel projektikirjutamine. Külastasime 
European Council‘i hoonet, mis oli suhteliselt muljetavaldav, 
seal näidati meile lühikest filmi European Council’ist ja räägiti 
täpsemalt selle liikmete tööst. 
Ajakirjandusest rääkisid Olaf ja Tiina, arutasime, mis on üldse 
ajakirjandus, selle rollid jne. Ühel päeval toimus üks väga tõsine 
ning väsitav rollimäng, kus kõik osalejad said erinevad rollid, 
näiteks: alkoholitööstuse esindajad, rahu ja tolerantsust austava 
organisatsiooni esindajad, relvatööstuse esindajad jne. 
Eesmärgiks oli, et iga grupi esindajad teevad võimalikult palju 
lobitööd, et oma positsiooni maailmas paremini kindlustada. 
Pidi tegema seadusettepanekuid Euroopa Liidule, avaldama 
artikleid ajalehes, tegema koostöölepinguid teiste 
organisatsioonidega. 
Väga põnev tehing toimus rahu propageeriva organisatsiooni ja 
relvatööstuse vahel. Koostööleping nimelt. Kõlab ebaloogiliselt? 

Jah, ja ongi, see oli üks skandaalsemaid sündmusi seminari 
ajal. Samas sai palju nalja ka sellega seoses. 
Üks päev oli mõeldud linna külastamiseks, nagu alati 
Active seminaridel. Toimus rahvusvaheline õhtu, filmiõhtu 
ja oli muidu tore. 
Eestlastel sündis tore projektiidee, eks näis, kas meil saab 
olema piisavalt ajalisi ja inimressursse, et midagi nii suurt 
ette võtta. Projekti nimeks saaks “Limpsi Summer”, ehk 
siis nö protestiüritus Õllesummeri vastu. 
 

 
 
 
23.10 Koosolek. Koosolekul arutati tulevaste ürituste teemadel ning mõeldi juba ka jõulude peale. Samuti  

korraldab Juvente 26.12-01.01 rahvusvahelise noorteseminari Pärnumaal. Seminarist saavad osa 
võtta 10 eestlast ja 20 noort Lätist, Slovakkiast ja Rootsist. Seminari projektijuht on Kristiina Lepa.  

 Veel lähevad Kristiina Lepa (Active esindaja) ja Kai Krabo (Juvente esindaja) 20-22.11 toimuvale 
Helsingi alkoholikonverentsile. 

 
 
 
 

Kirjutanud: Mari Tarendi 
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NOVEMBRIS toimunud: 
 
17-22.11 Helsinki alkoholi konverents ja 

noorteseminar. Kai ja Kristiina võtsid osa  
„Bridging the Gap“ rahvusvahelisest 
alkoholikonverentsist, kus Eestist oli kokku 8 
inimest. Osalejaid üle Euroopa aga umbes 
300. Eelnevalt toimus European Youth 
Forum’i ja Eurocare‘i korraldatud 
noorekoolitus „Advocacy School“. Meie 
Euroopa katuseorgnaisatsiooni Active’i noori 
oli Helsingis kokku 7! 

Foto: Kristina Sperkova 

 
24-25.11 Euroopa Noorte koolitus Viinistus, Harjumaal. 

Kristiina Lepa, Kai Krabo, Kristjan Kanarik  võtsid 
koolitusest osa seoses rahvusvahelise noorteseminari 
korraldamisega. Koolitusel tutvuti põhjalikumalt EN 
programmiga, eelarve küsimustega ja õpiti tegema 
riskianalüüsi ning arendati meeskonnatööd. 

 
 

Foto: Igor Rootsi
 
25.11-1.12 Active seminar Hispaanias, Barcelonas. „Designers of society, designers of future“. Eesti 

Juventet esindas Kärt Vanaveski. 
 
28.11 Koosolek. Koosolekule tuli rekordiliselt 9 liiget ja 2 huvitatut. Põhilised küsimused puudutasid 

jõulukuu sündmusi (workshop ja filmiõhtu) ning liikmete jõulupidu (22-23.12), aga ka aastalõpu 
seminari. Samuti saime liikmeksastumise sooviavalduse Janika Tammelt. 

 
  
DETSEMBRIS tulemas: 
 
10.12 Jõuluworkshop. Teeme ise piparkoogitaigent ja küpsetame. Toimub Nigula 2-3, Tartu, algusaeg  

täpsustamisel. Korraldab Anna Mezentseva. Kõik on oodatud workshopist osa saama. Osavõtutasu 
15 kr. Info: kai@juvente.ee 

13.12 Filmiõhtu koos OSI-klubiga. Korraldajaks Ingi Sutrop, info sutrop@gmail.com. Toimub Lille 
majas, Tartus. 

22.12 Liikmete jõulupidu Taevaskojas. 
26.12-01.01  Get out of the box! Rahvusvaheline seminar, kus osa võtavad Slovakkia, Rootsi, Läti ja  Eesti 

Active’i liikmesorganisatsioonide liikmed. 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
 
 
 

 
 


