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MÄRTSIS toimunud: 
03.03 Diskussiooniõhtu. Märtsikuine teemaõhtu kulges 

vestlusringis, kus arutleti noortegruppide  erinevuste üle. 
Rääkisime subkultuuridest nagu punkarid, emod, 
anarhistid jt. 

 
 
 

Noored ja vallatud! 

 
06-07.03  Kooli tervisenõukogu koolitus. Juvente esindajana käis Kai Krabo Tervise Arengu Instituudi 

poolt korraldatud koolitusel, kus arutleti erinevate aineõpetajatega, kuidas õpilaste tervist parandada 
koolikeskkonnas. 

 
 
17.03 Juvente 
Sünnipäev! 
 

 
  

Juvente tähistas 5 aasta möödumist 
ametlikust asutamisest,  kuigi organisatsioon  
alustas tegevust juba 1990ndate keskel. 
Sünnipäevapeol meenutasime möödunud 
üritusi, laagreid, projekte jne. Tänasime ka 
pikaajalisi koostööpartnereid. 
 
 

Kristiina, Tiina, Jan - pidulised 
 
 
20.03  Koosolek. Plaaniti flaierite ja plakatite kujundust. 
 
28.03 Pressikonverents. Eelmisel aastal toimunud HELP-EU: Youth and Tobacco raames toimunud  

tubakamainfestiprjekt sai lõpppunkti. Euroopa noorte arvamused tubakast ja suitsetamisest manifesti  
näol anti üle ka Sotsiaalministeeriumile. Projektist on võimalik rohkem lugeda:   

  http://www.juvente.ee/juvente/?p=106   
Valik meediakajastusi: 
http://www.virumaateataja.ee/290307/esileht/15037302_foto.php 
http://www.parnupostimees.ee/290307/esileht/10073276.php 
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/article.php?id=15456828&video=1 

 http://www.postimees.ee/280307/lisad/euro/252408.php  
 
APRILLIS toimunud: 
04.04  Tartu Tähetorni külastus.  Aprillikuu teemaõhtul külastati koos Ole Sina Ise klubiga Tartu 

Tähetorni. 
 
13.04 Ühendus Alkoholivaba Eesti (AVE) üldkoosolek. AVE on Juvente koostööpartner. Seekordsel 

üldkoosolekul valiti uus juhatus, mille uude koosseisu kuulub nüüd ka Juvente president Kai Krabo. 
 
16.04  Kohtumine noorteühenduse Halleys esindajaga. Siiri Oras (Halley), Kai Krabo ja Janika Tamm 

(Juventest) kohtusid, et arutada tulevast koostööd Noortekohviku projektis. Loodame üheskoos 
Tartust avada alkoholi- ja suitsuvaba Noortekohviku, analoogse Tallinna Noortekohvikuga, mida 
veab AVE ja mille tegevjuht on Kai Krabo Juventest. 

 



17.04  Koosolek ja juhatuse koosolek. Juvente koosolekul arutleti järgmiste ürituste üle ja otsustati et  
suvine matk toimub kuskil saarel. Juhatus arutles liikmestaatuste teemal.  

 
19.04 Külalised Riia Uimastipreventsiooni keskusest. Tartu Linnavalitsuse poolt koordineeritud 

külaskäigu raames külastasid Läti ennetustöö spetsialistid ka Juvente ja Eesti Heade Templarite 
Organisatsioon (EHTO) kabinetti ning tutvusid meie tegemistega. Juvente ja EHTO jagavad ruume 
Jaama 181-28 ning kuuluvad mõlemad ühte ülemaailmsesse katuseorganisatisooni IOGT. 

 
30.04  Volbriõhtu kohtumine rootslastega. Eestis käisid IOGT Rootsi noored. Juventet esindas     

kohtumisõhtul Kristiina Lepa. Kultuuridevahelist vestlust ilmestasid pelmeenid ning taks Yoda 
 
***************************************************************************************

 
Juvente korrespondent 

Prantsusmaal! 
Mari Tarendi seiklused ja 

aktiivne tegevus Euroopas  

25.-29. aprillil Luksemburg, Schengen. Osalesin sümpoosiumil 
"Participation in all its forms", mis korraldati kampaania "Kõik 
erinevad - kõik võrdsed" raames. Sümpoosiumil esinesid kõnede ja 
ettekannetega mitmed poliitkud, projektijuhid, õppejõud. Osalejad 
jagati gruppidesse ning igal grupil oli eraldi teema, mida arutada, kõik 
seotud osaluse probleemistikuga. Olin grupis "Mis võib takistada 
noortel osalemast", kus arutati erinevate põhjuste üle, miks noored ei 
ole aktiivsed. Põhiprobleemiks toodi välja motivatsioonipuudus, ehk 
kuidas teha ühiskonnas aktiivne olemist noorte jaoks nö 
ahvatlemavaks. Sümpoosiumil osales üle 100 noore üle Euroopa. 
Seoses osalemisega sümpoosiumil "Participation in all its forms" 
Luksemburgis, kutsuti mind ka Active‘i (Juvente 
katuseorganisatsioon Euroopas) seminari prep-team’i poolt Active 
seminarile loengut pidama, kampaaniast "All different - all equal". 
Seminar  "The secret of getting ahead is getting started" toimus 29. 
aprill - 5. mai Horvaatias, Zadari linnas. Rääkisin lühidalt "All 
different - all equal" kampaaniast ning seejärel Schengenis toimunud 
sümpoosiumist. 

*************************************************************************************** 
 
Mais tulemas: 
18.05  Noortepidu. Juvente liikmed Meelis Sikk ja Janika Tamm korraldavad reedel, 18.mail, Tartu  

Sõbramajas noortepeo. 
Juunis tulemas: 
21-24.06 Suvematk. Esialgse plaani kohaselt toimub matk kuskil saarel. Kindlasti tasub huvilistel juba    

varakult kontakteeruda! 
 
 
 

In memoriam 
7.märtsil lahkus meie seast  

Juvente pikaajaline liige Tatjana Morozova 
(25.03.1986-7.03.2007) 

 
 
 
 
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 


