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MAIS toimunud: 
15.05 Erakorraline koosolek. Erakorralise koosoleku kokkukutsumiseks andis põhjuse 18.05 toimunud  

Noortepidu. Arutati korralduslikke küsimusi. Kohal olid: Kai Krabo, Henri Reha, Meelis Sikk. 
18.05  Noortepidu. Peakorraldaja Meelis Sikk kirjutab: 

18. mail kell 19.00-22.30 toimus Tartus Sõbramajas  
MTÜ Juvente "Värske õhu ja vahvate inimeste rohke 
ehk tubaka- ja alkoholivaba noortepidu". 
Peakorraldajateks olid Meelis ja Janika, juventekatest 
lõid kaasa veel Kai, Henri, Ragnar, Kristiina ja Siiri. 

Osalistel oli võimalus võistelda huvitavate  
alkoholivabade kokteilide valmistamises ning 
ahvatlevate küpsisetortide meisterdamises. Fotonurgas 
tehti soovijatest vahvaid pilte, mida on võimalik näha 
aadressil: 

  http://fotoalbum.ee/pictures.php?action=4&id=88061 
Kõige intrigeerivamaks ettevõtmiseks osutus  

Superstaari võistlus, kus julgemad said panna end 
proovile laulmis-, tantsimis- ning küsimustele 
vastamise voorus. Superstaari peaauhinnaks oli 
õhtusöök korraldajatega - selle au osalisteks said Tuule 
Mall Kull ning Henri Reha. Auhind osutus koguni nii 
ihaldatavaks, et II koha saavutanud "Vennad 
Dynamint" lubasid järgmisel korral võidu endale 
napsata. 

Peolt käis ühtekokku läbi 50 noore ringis. Noortepeo  
jaoks tehtud kodulehte külastati tublisti üle 200 korra. 
Kultuuriaknasse pandud kuulutust on vaadatud 211 
korda. Lisaks sai MTÜ Juvente reklaami ENL-, TNK-, 
SDE-, NS-, OSI-listis ning Orkuti erinevates 
kommuunides. Samuti levitati plakateid ja flaiereid 
Tartu koolides, raamatukogudes, TÜ õppehoonetes ning 
üle linna paiknevatel plankudel. 

   Tulenevalt sellest, et pidu pakkus noortele suurt huvi ning 
organisatsioonile on kasulik ja vajalik korraldada 
regulaarseid üritusi, on tänaseks plaanid nii kaugele 
arenenud, et kavas on hakata samalaadseid noortepidusid 
korraldama regulaarselt nii Tartus kui ka Tallinna 
vastavatud Noortekohvikus. Kirjutan projekti 
Hasartmängumaksu Nõukogule, et saada toetust niivõrd 
tänuväärt ürituse korraldamiseks. Sel viisil suudame Juvente 
põhiväärtusi, demokraatiat, tolerantsust, rahvusvahelisust ja 
karskust, tutvustada veelgi laiemale ringkonnale. 
 
 
Küpsisetordi meisterdamine täies hoos… 

 
19.05 ENLi üldkoosolek ja sünnipäev. Eesti Noorteühenduste Liidu üldkoosolekul esindasid Juventet  

Eliina Pavljuk ja Kai Krabo. Pärast pikka koosolekut toimus Estonia Talveaias ka ENLi viienda 
aastapäeva pidulik tähistamine, kus anti välja ka Aasta Noorima ja Aasta Tegija tiitel. Üllatuslikult 
noppis Aasta Tegija auhinna omale Juvente, eelmisel aastal korraldatud suitsetamisvastase 
Tubakamanifesti koostamise eest. 

 
20-22.05 Euroopa Noortefoorumi kontaktseminar.  

Sel aastal jätkuprojektina toimuva „Help-EU: 
Youth   and tobacco“ kontaktseminar toimus 
Strasbourgis. Kai Krabo ja Kristiina Lepa 
esindasid vastavalt Eesti Noorteühenduste 
Liitu kui Active’it. Seminari tehti plaane 
suvisteks ettevõtmisteks ning selleaastase 
projekti korraldamiseks ja koordineerimiseks 
üldiselt. Kontaktgruppi kuulub 10 noort üle 
Euroopa. Kohtumise ajal oli võimalus 
vestelda ka Euroopa Komisjoni 
tervishoiuvolinikuga ning koos sai isegi 
pildile jäädud Euroopa Parlamendile ja 
Euroopa Komisjonile anti pidulikult üle 
eelmise tubakaprojekti lõpptulemus – 
Euroopa Noorte Tubakamanifest. 

 
 
 



 
22.05 TNK üldkoosolek. Ragnar Kruusimaa esindas Juventet Tartu Noorteühenduste Kogu üldkoosolekul. 
25.05 Noortekohviku avamine.  

Tallinna, Pärnu mnt 9, avati suitsu- ja 
alkoholivaba Noortekohvik. Kohviku 
eestvedaja on MTÜ Ühendus 
Alkoholivaba Eesti, Juvente hea 
koostööpartner. Juvente president, Kai 
Krabo, on ka kohviku tegevjuht. Kohvik 
on mõeldud kõikidele noortele – siin saab 
korraldada erinevaid üritusti (ning neist 
loomulikult ka osa võtta) ja soodsalt 
kohvitada  

Vaata lisa: www.ave.ee/kohvik 

 
28.05 Kohtumine Tartu Noorsooteenistusega. Kai Krabo Juventest ja Siiri Oras Halleyst kohtusid Tartu 

noorsootöö spetsialistidega, et arutada, kas ja kus oleks võimalik Tartus Noortekohvik teha. 
Kohtumine oli edukas ja loodetavasti saavad mõningad ideed tulevikus ka teoks. Jääme ootama! 

 
28.05 Koosolek. Koosolekul jagati muljeid Strasbourgi reisist ning arutati Tartu Noortekohviku tuleviku 

teemal. Samuti kavandati järgmist üritust ja traditsioonilist Juvente suvematka, mille korraldajaks on 
Henri Reha. 

30.05  Doomino. Tallinna Noortekohvikus toimus esimene Juvente üritus – Kärt Vanaveski õpetas 
huvitatutele doomino mängu. Kohalolijate ülesandeks oli ennekõike selgeks õppida (meelde 
tuletada) korrutustabel, mis selles mängus on A ja O. 

  
 
 
JUUNIS tulemas: 
22-24.06  SUVEMATK – Ratastel ümber Võrtsjärvel. Reede hommikul kell 10.10 läheb rong Tartust  

Pukasse. Tagasi tuleme pühapäeval kell 18 rongiga Elvast. Kõigil palume teatada oma tulekust 
hiljemalt 22.06 kell 10.10, aga parem oleks kui Te teataksite võimalikult varakult, et korraldajatel 
oleks hea arvestada. 
Kaasa: joogivesi, telk (saab ka telkkondi moodustada), magamiskott, ratas, ja hea tuju. Lisaks  
söögiraha (kui palju, seda täpselt ei tea, aga koos rongipiletiga võib see kokku tulla kuni 100 krooni). 

  Registreeru ja küsi infot: 
Henri 
mettallist@yahoo.com 
53851142 

 

Tuule Mall 
tuulemk@hotmail.com 
53450738 

 
 

 
I L U S A T      S U V E V A H E A E G A    !!! 
 
 
 
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 


