
  K U U K I R I      
           6-7/2007         
 
JUUNIS toimunud: 
19.06 Koosolekud. Tallinna Noortekohvikus toimus suvine juventekate kokkusaamine. Juhatus sai jälle 

täies koosseisus üle hulga aja kokku. Meil on heameel tervitada Mari Tarendit, kes tagasi Eestimaal! 
Juhatus arutas järgmise aasta plaane, et sügisest taas produktsiivset tööd teha  

  Juhatuse koosolekule järgnenud koosviibimisel viibis ka Juvente esimene tita – Robin Markus, kes 
sündis muide Juvente sünnipäeval (17.03!), oma emme Kadriga. 

 Koosolekul räägiti suvistest plaanidest – reisidest, laagritest, projektidest. Millest suurimad siis: 
 1) Meie rahvusvahelise katuseorganisatsiooni Actve suvelaager Bulgaarias; 
 2) Suitsetamisvastase kampaania Help-EU jätkumine, mille raames Juvente teeb dokumentaalfilmi  

suitsetamisest loobumisest; 
 3) Kodumaised traditsioonilised Juvente suveüritused: matk ja laager. 
 
22.06-24.06 Suvematk: Jalgratastega ümber Võrtsjärve. Igasuvine Juvente suvematk toimus taaskord  

jaanipäeva ajal. Reisiseltskonnaks: Kai, Ragnar, Tuule Mall, Maria ja korraldaja Henri Reha. 
Seltskonnal vedas mõnusa ilmaga ning tugevate musklitega, sest kolme päeva marsruut sõideti ära 
kahe päevaga! Eestimaad avastades leidsime puna-punase maasikapõllu, Vanapagana ja tõdesime, et 
Kavilda ürgorg on tõesti sügav ja järsk… 

 
25.06-28.06 NordAn seminar Rootsis. Göthenbori lähedal Mölnikis toimus NordAni alkoholipoliitika 

seminar. Eestist oli kohal Henri Reha ja Mari Tarendi. Seminaris uuriti eri riikide taustu  kohaliku 
alkoholipoliitika kohta. Loodame, et sellest kasvab välja mõjuvõimas projektide võrgustik. 

 
JUULIS toimunud: 
23.07-24.07 Youth and Tobacco (Help-EU) töökoosolek Brüsselis. Kai Krabo (Eesti Noorteühenduste  

Liidu esindajana) ja Kristiina Lepa (Active’i esindajana) käisid Euroopa Noortefoorumi büroos 
arutamas suitsetamisvastase kampaania kulgu ja tegemisi. 

 
28.07-04.08  Bulgaaria suvelaager.  Järjekordne 

Active‘i suvelaager toimus sel aastal  
Bulgaarias. Kõrgel  mägedes said kokku üle 
saja noore, et lõbutseda ja sõbruneda. Eestist 
oli kohal 7 inimest: Kristiina, Tiina, Mari, 
Meelis, Tuule Mall, Karina, Henri.   

 
 
 

Eesti neiud ja noormees 
 

 
…………………………………………………………………………………………………. 
AUGUSTIS tulemas: 
18.08-20.08 SUVELAAGER – Peraküla rannas, Läänemaal.  

Huvi korral uuri lähemalt: mtarendi@yahoo.com (Mari) 
 
 
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 


