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JAANUARIS-VEEBRUARIS-MÄRTSIS toimunud: 
 
26.01  Kongress. Tartus kabinetis toimus juventekate tavapärane kongress, kus otsustati põhikirja  

muudatused ning valiti uus juhatus. President on Mari Tarendi, juhatuse liikmed Henri Reha ja Tiina 
Rekand. Põhikirja muudatuste järgi on juhatuse ametis oleku aeg üks aasta ning kõik üldkoosolekud 
on kongressid edaspidi. 

 
31.01-03.02 Field-trip Reimsis, Prantsusmaal. Muljetab Mari: «Käisime Enaga Prantsusmaal Active’it   

esindamas ja field-trippi tegemas, ehk siis kuna Prantsusmaal pole Active’il veel 
liikmesorganisatsiooni, siis korraldasime seal ühe miniseminari, et leida prantsuse noori, kes ehk 
kunagi tulevikus võiksid väikse Prantsusmaa Juvente sinna luua. Hoolimata reklaamist nii koolides 
kui kohalikus ajalehes, tuli kohale siiski vaid üks noormees. See-eest väga asjalik noormees ning 
loodame teda ka kunagi kohata Active üritustel.» 

 
09.02 Juhatuse koosolek. Toimus uue ja vana juhatuse ühiskoosolek. Vanad andsid juhtnööre ning uued 

jagasid ülesandeid omavahel. 
 
16.02-17.02  Käisid külas kolm noort Lätist. Läti partnerorganisatsiooni idee on teha tulevikus koostööd 

Eesti Juventega, kuigi hetkel veel kindlaid plaane ei tehtud, loodame peatselt ühistegevusi 
korraldada. 

 
03.-08.03 Active'i seminar Reims'is, Prantsusmaal. 

Seminaril osales Henri: "Meil oli väga tore ja mõnus 
seminar. Saabusime hilja öösel ja siis muidugi kohe 
kõik magama. Tutvusime alles järgmine päev. Saime 
tegelikult isegi üllatavalt palju uusi asju teada 
(võrreldes tavalise Active'i seminariga, kus on vaid 
mängud ja lõbu), mis aga ei tähenda, et poleks lõbus 
olnud :) Tõstatati idee, et võiks teha "õlle ostmise 
kampaania", ei, me ei hakka niisama õllet ostma, vaid 
teeme seda alaealistega, et kontrollida poodide 
võimekust alaealistele müügi peatamises. Aga seda 
kõike mai kuus."  

 
10.03  Koosolek. Koosolekul arutati Rootsi partnerorganisatsiooni külaskäiku Eestisse ning samuti 

kavandati tulevasi üritusi. Peeti plaani, et selleaastane Juvente suvematk võiks toimuda Muhu saarel. 
 
20.03  HIV-i ja AIDS-i teemaline koolitus.  

Mari muljed: «Toimus Juvente kabinetis. Koolitajaks oli Ena Mets. Veetsime põneva ning hariva  
õhtupooliku juventekatega, rääkides sellest, misasi on täpsemalt üldse HIV ja AIDS, kuidas HIV-i 
võimalik nakatuda on – hämmastav, kui palju eelarvamusi on sellega seoses! Rääkisime, kuidas HIV 
Eestis levib, nimelt on Eesti üks kiirema HIV-i levikuga riike üldse maailmas, meist eespool on vaid 
mõned Aafrika riigid. Samuti oli üheks põnevaks osaks see, kui harjutasime kõik koos Volli peal, 
kuidas kondoomi õigesti paigaldada. Tänud Enale väga huvitava koolituse eest!» 
 
 
 



 
Kristiina muljed: «20ndal märtsil kohtusid Juvente liikmed, et rohkem HIVist ja AIDSist teada  
saada. Eelkõige oli koolituse eesmärgiks teadlikkust tõsta sellest, kui kiirelt HIV Eestis levib ja kui 
suureks ohuks see tegelikult on. Ülemaailmseid statistikaid võrreldes on ainult mõned riigid 
Aafrikast Eestist "ees". Prognoositakse, et suurim nakatumiste laine on tulemas aastatel 2010 - 2015, 
suurendades seega veelgi summat, mida maksumaksja juba haiguse tagajärgede likvideerimiseks 
maksab. Praegusel hetkel on igas töökohas üks töötaja sajast nakatunud, sellest üldjuhul ise mitte 
teadlik olles, mis omakorda kasvatab haiguse levimise riske veelgi. Veel üks oluline faktor, millest 
juventekad teada said, on see, et haigus levib hetkel eelkõige "tavakodanike" seas, ehk siis probleem 
puudutab meid kõiki, ja pole sugugi mitte nii kauge teema, kui oodata oskaks. Juvente liikmed said 
kahetunnise koolituse jooksul palju huvitavat teada sellest, kuidas HIV levib, kuidas ennast kaitsta, 
kus tasuta anonüümseid teste teha saab, ja mõlgutasid mõtteid selle üle, kuidas vältida juba 
nakatunud inimeste diskrimineerimist.» 

 
24.-28.03  Käisid Rootsi noored külas. Juvente sõsarorganisatsioonist UNF-ist Rootsis käis külas 9 noort. 

Terve nädal oli täis põnevaid üritusi. Esmaspäevast kolmapäevani olid nad Tartus, teisipäeval sai 
käidud Öökullis noortega lobisemas ja vaatamas, millega nad seal tegelevad, oli väga vahva. 
Kolmapäeval juba läksime Tallinna, kus olid lausa kolmel päeval Inglise Kolledžis loengud erinevais 
klassides. Rootslased osutusid päris populaarseks Neljapäeva õhtul korraldasid nad 
Noortekohvikus ka väikse ürituse, niisama chill ja mängude mängimine. Kuuldatavasti olevat väga 
lõbus olnud. 

 
 
 
 
 
TULEMAS: 
 
Algas registreerumine Active'i suvelaagrisse, mis toimub seekord Rootsis. Rohkem infot: 
www.summercamp08.com 
 
 
Jätkub Kooliprojekt, mille raames käib Juvente erinevates koolides üle Eesti tegemas loenguid alkoholist ja 
teistest meelemürkidest. Kui tahaksid, et Juvente ka Sinu kooli külastaks, siis võta ühendust Mariga: 
mtarendi@gmail.com või 53498159. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oled oodatud Juvente üritustest osa saama! Infot saab küsida ja oma tulekust teada anda Henrile: 
mettallist@yahoo.com 
 

Juvente kodulehekülg: 
www.juvente.ee 
juvente@juvente.ee 

Kuukirja koostas: 
Tiina Rekand 
tiina@juvente.ee 


