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ESÜ UUDISED 

 Läbi skautluse paremaks! 

MIS TOIMUNUD, MIS TEOKSIL … 

 Asume alates 01.06.2017 uuel aadressil Juurdeveo 22A-2. Palume saata edaspidi kõik kirjad uuele 

aadressile. Oleme avatud: esmaspäev 10.00-19.00; teisipäev, neljapäev ja reede 10.00-17.00; kolmapäeviti 

on kontor suletud. Kui oled teinud ESÜ raames kulutusi, mis on eelnevalt ESÜ haldusjuhiga kooskõlastatud 

ja lubatud hüvitada, siis kontrolli kindlasti, et tšekile oleks kirjutatud ESÜ uus aadress. 

 10.06.2017 tähistas ESÜ oma 22. sünnipäeva uues Tallinna skaudikeskuses. Sünnipäevaga avasime uksed 

ametlikult kõigile. Loe ürituse kohta lähemalt ESÜ kodulehelt. Lisaks tähistasime sünnipäeva 

kaelarätipäevana, mille pildigalerii leiad siit.  

 13.06.2017 kogunes ESÜ juhatus koosolekuks, et käia üle vahepealsed arengud, kontori lõppviimistlus, 

augustis toimuv Maailmakonverents ning taotluste ajakava.  

 15.06.2017 toimus Briti suursaadiku, Theresa Bubbear'i, vastuvõtt Tema Majesteet Kuninganna 

Elizabeth II sünnipäeva puhul. Vastuvõtule olid kutsutud ka ESÜ esindajad Laura Õigus ja Liisa Kõrgesaar. 

 25.06.2017 lõpes ESÜ Facebooki mäng, mille peaauhinna võitis skaudilipkond P.I.T.O.N., kes kogus oma 

kolme postitusega kõige rohkem meeldimisi. Lisaks valis ESÜ juhatus välja oma lemmiku, kelleks osutus 

vahva videoga skaudilipkond Saturn. Aitäh kõigile osalejatele!  

Tulevased üritused 

 Juba tuleva nädalavahetus saab alguse ESÜ suurlaager SEIKLUSRATAS! Vaata, et sul oleks nimekirjas olev 

varustus kaasas ning laagrilaul ka peas. Näeme juba laagris!  

 04.-06.08.2017 toimub ESÜ täiskasvanud juhtidele suunatud üritus – Väikesaar. Üritusel saavad juhid 

jagada oma muresid ja rõõme, puhata ning mängida looduse kosutavas rüppes. Üritusele registreerida 

saab end läbi ESÜ kodulehe. Registreerimine lõpeb juba 15.07.2017. 

 11.-13.08.2017 toimub juba kaheksateistkümnendat korda ESÜ poolt korraldatud ERNA Matk. Sel aastal 

on avatud uus rada SKAUTLIK MATKARADA, kuhu on oodatud ka nooremad osalejad! Saa ka sina osa aasta 

põnevaimast matkaüritusest ning registreeri oma meeskond läbi ESÜ kodulehe.  

 Nõupäevad toimuvad sel aastal 08.-10.09.2017 Tagametsas. Üritusele ootame kõikidest üksustest 

vanemskaute, rändureid ja skaudijuhte. Lisainfo leiad siit.  

 Paralleelselt Nõupäevadega toimub Tagametsas Metsalaagri koolitus, kuhu ootame osalema kõiki uusi 

vabatahtlikke ja värskelt alustanud või alustavaid skaudijuhte. Loomulikult on teretulnud ka kõik teised 

huvilised, kes veel ei ole skaudijuhina tegutsevad või soovivad lihtsalt skautlusest rohkem teada saada. 

Lisainfo leiad siit.  

 

 
 

 

http://www.skaut.ee/uudised/205-esu-sunnipaev-ja-uus-tallinna-skaudikeskus
https://www.facebook.com/pg/skaudid/photos/?tab=album&album_id=1723841530977874
http://suurlaager.skaut.ee/varustus/
https://www.facebook.com/events/1064274163624645/permalink/1530442897007767/
http://www.skaut.ee/uritused/laagrid/vaikesaar-4-6-08-2017
http://www.skaut.ee/uritused/laagrid/erna-2017
https://www.skaut.ee/et/uritused/koolitused/noupaevad-8-10-09-2017-tagametsas
http://www.skaut.ee/uritused/koolitused/metsalaagrikoolitus-170520
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TÄHTSAD TÄHTAJAD  

 15.07.2017 – lõpeb registreerimine Väikesaarele. 

 31.07.2017 – lõpeb registreerimine ERNA Matkale.  

 01.09.2017 – lõpeb registreerimine Nõupäevadele. 

 
 

TEADETETAHVEl 

 ESÜ lõi endale Instagrami konto! Nüüdsest saad end veel paremini kursis hoida skautluses toimuvaga. 

ESÜ Instagrami saavad anda oma panuse kõik, selle kohta leiad rohkem infot ESÜ kodulehelt.  

 Uus tegevusaasta on jõudnud juba poole peale ja seoses sellega soovime ka meelde tuletada 2017. aasta 

liikmemaksu tasumist. Liikmemaksu summa on endiselt 5€ ning kui ühest perest on rohkem liikmeid, 

kehtivad peresoodustused. Esimest korda ESÜ liikmeks astudes tuleb täita ka liikmeks astumise avaldus 

(avaldus noorele või avaldus täiskasvanule), edaspidi aga piisab aktiivseks liikmeks olemiseks lihtsalt 

liikmemaksu tasumisest. Kõik ESÜ soodustused (soodusosavõtumaks üritustele jm) kehtivad ainult 

aktiivsetele liikmetele. Täpsema info liikmemaksu kohta leiad siit.  

 Aita seiklustel andmebaasi jõuda ning tule ja loo skaudioskuste kirjeldusi. Seikluste andmebaasist 

leiavad tuge meie uued juhid ning uusi häid tegevuste ideid ka kogenud tegijad, selleks aga, et 

andmebaasis leiduks kõigile sobivaid seiklusi saad Sina anda oma panuse! Loe lähemalt siit.  

 Skaudijuht pane tähele - kui sina või sinu noored on omandanud skaudioskusi, kuid pole veel vastavaid 

märke kätte saanud, siis saada nimekiri koos vastavate skaudioskuste tasemete infoga Karinile 

(karin@skaut.ee) et kokku leppida oskuste märkide kontorist kätte saamine. NB! Programmivahendeid 

jagatakse ainult ESÜ aktiivsetele liikmetele.  

 

https://www.skaut.ee/et/uudised/207-eesti-skautidel-on-instagram
http://www.skaut.ee/images/Dokumendid/avaldus/avaldus_noorele.pdf
http://www.skaut.ee/images/Dokumendid/avaldus/avaldus_taiskasvanule.pdf
http://www.skaut.ee/esu-liikmemaks
http://www.skaut.ee/uudised/176-panusta-noorteprogrammi-arendamisse

