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JAANUARIS toimunud: 
 
01.01  Get out of the box! Lõppes nädalane rahvusvaheline   

seminar Paatsalus, Pärnumaal. Seminar teemaks oli 
tolerants ja stereotüübid. Osalejaid oli viiest Euroopa riigist 
ning niisama kirev oli ka lektorite ring. Päevad olid 
sisustatud loengute, diskussioonide, grupitöödega ning 
õhtud teemapidudega. Oli üks mõnus pühadeaegne 
seminar  

Slovakk, rootslane, eestlane ja lätlane oma 
arvamust avaldamas ja üheskoos arutamas.  

 
04.01 Kohtumine. Kai Krabo kohtus Alkoholivaba Eesti tegevjuhi Lauri Beekmanniga. Juttu oli  

koostööst ja ettevõtmistest Tallinna avatavas Noortekohvikus (Pärnu mnt 9) ning suvisest 
suurprojektist Limpsisummer. 

 
27.01 Üldkoosolek. Igaaastasel Juvente üldkoosolekul kinnitati majandusaasta eelarved ja võeti vastu 

tegevuskava, samuti planeeriti Juvente 5. sünnipäevapidu. 2007 aasta esialgne tegevuskalender on 
üleval ka meie kodulehel: http://www.juvente.ee/juvente/wp-content/uploads/2007/03/tegevus.pdf 

 
 
VEEBRUARIS toimunud: 
 
03.02 Mängude õhtu. Henri Reha ja Janika Tamme korraldatud üritusel mängiti erinevaid lauamänge.  

Üritus toimus Juvente kabinetis. 
 

10.02 Võnnu seminar. Seminar toimus Tartumaal, Võnnu alevi kohalikus keskkoolis. Seminar oli  
pühendatud erinevate keelte õppimisele. Carina Juhhova andis algõpet jaapani keele kohta, Tatjana 
Morozova tutvustas kreeka keelt ja Kai Krabo pidgin keelt. Seminarist võttis osa 10 noort.  
Kahjuks jäi planeeritav kahepäevane seminar ühepäevaseks, kuid siiski oli tore külastada Võnnu 
alevit ja külastada 4 toredat pikaajalist Juvente sõpra. Kui tahaksid, et Juvente tuleks ka Sinu kooli 
mõnd üritust korraldama, siis võta meiega julgelt ühendust! 
 

 
 

Lõunapausil. 
(vasakult) Ragnar, Kadri, Henri, 
Piia, Kairika, Kadri. 
 
 

 
 



 
 
09-11.02 Pereklubi seminar. Eesti Heade Templarite Organisatsioon (EHTO) alustab Eestis Pereklubide  

projektiga. Juventest võtsid seminarist osa Kristiina Lepa ja Janika Tamm.  
 EHTOga on Juventel ühine ajalugu ning samuti jagavad EHTO ja Juvente kabinetiruume Tartus. Nii 

EHTO kui Juvente kuuluvad mõlemad IOGT rahvusvahelisse perre. 
 
13.02 TNK üldkoosolek. Nii nagu Juvente peavad ka paljud teised organisatsioonid aasta alguses 

üldkoosolekut, kus tutvustatakse aasta plaane ja majanduseelarvet. Tartu Noorteühenduste Kogu 
üldkoosolekul esindasid Juventet Kai Krabo ning Ingi Sutprop (k.a. Noorte Reformiklubi esindaja). 

 
13.02 Juvente koosolek. Tavakoosolekust võtsid osa: Kai Krabo, Janika Tamm, Ena Mets, Kristiina Lepa, 

Meelis Sikk. Tähtsamad päevakorrapunktid ning koosoleku tulemused:  
1) Juvente sünnipäevapidu. 5ndat ametlikku sünnipäeva tähistatakse 17. märtsil Tartus Tampere  

majas, Jaani 4, algusega kell 17.00. Osavõtutasu 50 krooni eest pakutakse külalistele maitsvaid 
suupisteid ja meeleolukat programmi. Kutsutud on koostööpartnerid ja sõprusorganisatsioonid, 
Juvente liikmed ja huvitatud. Tule Sinagi!  

2) Järgmine üritus. Kai Krabo korraldab 3. märtsil Juvente kabinetis (Jaama 181-28) 
diskussiooniõhtu. 4. märtsil toimub samas lihavõtte workshop. 

 
 
MÄRTSIS tulemas: 
03.03   Diskussiooniõhtu. „Noorte subkultuurid: jõmmid, emo jne“ teemal arutelu ja videoklippide  

vaatamine toimub Jaama 181-28, Tartus, algusega 17.00.  
17.03 Juvente sünnipäevapidu. Info: http://www.juvente.ee/juvente/?p=287 
 
 
APRILLIS tulemas: 
04.04 Lihavõtte workshop. Koht ja aeg täpsustamisel. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
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 
 

 


