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APRILLIS toimunud: 
13.04 Koosolek. Toimus Juvente tavakoosolek.  
  Arutasime Kooliprojekti, vabatahtlike tulekut Juventesse Rootsist, Active Kongressi, tulevasi üritusi 
 ning analüüsisime natuke rootslase külaskäiku Eestisse. Samal päeval toimus ka juhatuse koosolek, 
 kus võtsime heal meelel vastu 2 uut liiget, kelleks on Roman Kornilov ning Merili Palu. 
 
28.04 AVE koosolek Tartus. Üleeestilise karskusoragnisatsiooni Tartu osakonna koosolekult võttis osa 

Kai Krabo. Juvente liige Kristjan Vanaveski valiti osakonna juhatusse. 
 
29.04  Katust pakub TNK. Tartu noorteorganisatsioonide promoüritus. Osales Henri Reha. 
 
MAIS toimunud: 
28.05 AVE aastakoosolek ja konverents. Osales Kai. Juvente astus AVE liikmeks. Ühendus Alkoholivaba 

Eesti muutis nime Eesti Karskusliit Aveks. 
 
30.05 TNK Üldkoosolek. Osales Ingi Sutrop. Märkimisväärne muudatus on see, et põhikirja hääletati sisse 

punkt, mille kohaselt TNK liikmed   saavad olla ka mitteregistreeritud noorteühendused, s.t. nad 
omavad sel juhul staatust "toetajaliikmed". 

 
31.05 Linn lilleliseks 2008. Lillede istutamine Tartu Lille maja hoovis. 
 

 
Jalgpallimäng Muhu laagris. Foto: Kristiina L. 



JUUNIS toimunud: 
01.06 Alko- ja tubakavaba noortekohviku „Flauerpauer“ avamine. Tartus, Lille maja hoovis. 
 
21.-24.06   Juvente suvelaager Muhu saarel. Meeleolukast suvelaagrist võttis osa 22 noort mandrilt ja  
 saarelt. Toimusid erinevad ettevõtmised, ekskursioon, tänavaaktsioon jm toredat. 
 
JUULIS- AUGUSTIS toimunud: 
02.07 Kaitseliidu laagris Juventet tutvustamas.  
  Mari muljed: Käisin Kaitseliidu laagris Juventet tutvustamas. Oli väga tore, seal oli umbes 100 last  
 koos, jagasin Juvente meeneid (joonlaudu ja kleepse) ja kuna nänni liiga vähe oli, siis jagasin  
 soovijaile käe peale Juvente templit:P Contra sai ka enda mõnuainete luuletuse lehele meie templi ja  
 arvutile: Noor Ilus Kaine kleepsu. 
 
27.07 – 03.08  Active suvelaager ja kongress 
Rootsis, Ransbergis. Põhilised punktid, mida 
arutati Active   Kongressil on järgnevad: 1) saime 
juurde 2 orgi, ühe Soomest ja teise Norrast 
(lasteorganisatsioon);  2) võeti vastu 
tubakapoliitika dokument, mis sisaldab Active 
seisukohti suitsetamise ja tubaka osas üldiselt; 3) 
järgmine Active laager toimub Albaanias, nii et 
hakake raha koguma:), 4) valiti uus  
juhatus:president Linn Landmark, asepresident 
meie kallis  Kristiina L, sekretär Maja 
Makedooniast, treasurer Madlena Bulgaariast, 
lisaks rida teisi juhatuse liikmeid, näiteks Olaf 
Jobmann Saksamaalt, Matuš Slovakkiast, Glevin 
Albaaniast, mõned tüdrukud ka; 5) järgmine 
Kongress toimub 2010 Norras koos IOGT 
Kongressiga. 
 
Piia muljed laagrist: Nagu varasematel  aastatel 
on  toimunud Active suvelaager, siis  ega  see  
aasta  ka  ilma  saanud. Seekord  oli 
toimumiskohaks meile mitte  väga  kauge  Rootsi. 
Kauge ta  küll  pole, kuid kohalesaamine oli juba  
omaette  huvitav. Ja nii  me  läksimegi  eraldi 
väikeste  "gruppidena" täpselt  nii, kuidas kellelgi 
võimalus  oli.  Arlanda lennujaamas  sai seltskond 
eestlastest  suuremaks ja hakkasime suunduma 
laagripaika, Ransbergsi. Tõmbasime telgid püsti 
ja  hakkasime  kohanduma laagrieluga.  
Laager  oli  suur- nii pindalalt  kui  inimeste  
poolest. Osavõtjaid  oli  ehk  900  ringis ja neist  
umbes 700  olid rootslased. Jah, neid oli  päris  
palju. Lisaks ka  muidugi  asjaolu,et väga palju  

oli  rootsist  skaute.  Tegime  ise  süüa ja  
muretsesime "poest"  vajalikud toiduained. Alguses 
oli süsteemist päris keeruline aru  saada,  aga  
lõpuks  saime söönuks kõik.  
Hommikust  lõunani  olid workshopid, näiteks 
kanuutamine,  jooga, spa, rahvatants ja hulganisti  
veel. Mõni workshop  kestisi isegi  terve öö, näiteks 
matkamine. Ei, me ei  matkanud  tervet  ööd. 
Eestlasi  oli  laagris  ikka  mõne  telgi  jagu, ehk: 
Baderite pere, Gerli, Mari, Piia, Anett, Tiina, 
mõlemad Kristiinad, Janika, Meelis, Kadri.  
Ja ilmaga  meil  vedas. Tegelikult,  kuidas kellelegi –
 mõnele  kuumus  ja  päike  vägagi  meeldis. Mõned 
üritasid võimalikult  palju  varjus  olla.  
Selleks  aastaks  on  laager  otsas,  aga  järgmine on  
tulemas! Albaanias! 
 

 
Foto: Olaf Jobmann

 
 
15-17.08 Juvente suvematk Lahemaal. 
Lahemaal oli tore, meiega matkasid seal: Henri, Merili ning tema sõber, Piia, Kaide-Liis, Mark, Mari, 
Kristiina T. Päeval alustasime Kolgakülast ning jõudsime telkimispaika õhtul, kus saime teha lõket ning 
üksteisega tutvuda. Järgmisel päeval matkasime Võsuni, oli pikk tee ning selle aja jooksul jõudsime mitu 
korda ka ära eksida, aga see ju käibki amatööride matkamise juurde ning sellega võite arvestada, kui 
juventekatega tulete loodusesse. Orienteerumisest ei tea me suurt midagi, aga see eest on lõbu laialt 
 
 



29-30.08 Juvente väljasõit Luhasool. Väljasõit toimus kaunis rabas kaugel tsivilisatsioonist. Reedel sai 
arutletud Arengukava teemadel, analüüsitud meie saavutusi, eesmärke ning seda, kuidas eesmärkidele 
lähemale jõuda. Arutelu oli intensiivne ning kestis hiliste õhtutundideni. Järgmisel päeval sõime mustikaid 
metsas ja tšillisime niisama. 
 

 
Foto: Piia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oled oodatud Juvente üritustest osa saama! Infot saab küsida ja oma tulekust teada anda: 
metallist@yahoo.com 
 

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

Kuukirja koostas: 
Mari Tarendi 
mtarendi@gmail.com 


