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ESÜ UUDISED 

 Läbi skautluse paremaks! 

MIS TOIMUNUD, MIS TEOKSIL … 

 09.-10.09.2017 toimusid Tagametsas traditsioonilised Nõupäevad ja samaaegselt ka uutele 

vabatahtlikele suunatud Metsalaagri koolitus. Nõupäevadel oli kokku ligi 40 osalejat ning 

Metsalaagri koolitusel 5 uut vabatahtlikku. Loe ürituste kohta lähemalt ESÜ kodulehelt. 

 16.09.2017 startis Skautlemise Meistriklass, mis on uuenduskuuri läbinud Salga- ja skaudijuhtide 

koolitus. Skautlemise Meitriklass koosneb kokku 4 osast – 3 laupäeva + 1 pikk nädalavahetus. Teine 

Meistriklassi osa toimus 30.09.2017. Koolituse eesmärk on tagada alustavatele skaudi- ja 

salgajuhtidele piisavad teadmised nii skautlusest, noorte juhtimisest, terminoloogiast kui ka faktidest. 

Esimeses osas räägiti skautlusest, selle eesmärkidest ja põhimõtetest, salga tööpõhimõtetest ning 

vanuselistest eripäradest. Teisel kohtumisel räägiti juba lähemalt skauditõotusest, koondustest ning 

tehti ülevaade skaudiprogrammist. 

 21.09.2017 toimus järjekordne ESÜ juhatuse koosolek, kus arutati teemade 2017. aasta aruanded, 

järgmise aasta taotlustest, Nõupäevadelt saadud sisend ning ESÜ meened. 

 Hea koostöö Briti sõjaväelastega andis ESÜ skautidele 23.09.2017 võimaluse külastada Tapa 

sõjaväelinnakut, kus sai tutvuda Biri ja Prantsuse võõrleegioni sõjaväetehnikaga, näha nende 

varustust ning sõduritega niisama juttu ajada.   

 Laupäeval, 30.09.2017, toimus põnev Pärnumaa matkamäng, mis leidis aset juba 27. korda. Matka 

fotogaleriiga saad tutvuda siin ning tulemuste kohta saad lugeda matkamängu kodulehelt.   

 

Tulevased üritused 

 20.-22.10.2017 toimub Rakveres iga-aastane hundudele suunatud Kriimsilma laager. Selle aasta 

teemaks on tõrjutus, mistõttu õpitakse laagris üksteist rohkem märkama ja toetama.  

 21.-22.10.2017 toimub Vääna Seltsimajas JOTA/JOTI, kuhu on oodatud kõik ESÜ liikmed alates 

skaudieast. Info ja registreerimine ESÜ kodulehel. NB! Registreerimine lõpeb juba 15.10.2017.   

 07.11.2017 tähistame Kaelarätipäevaga Eesti skautluse rajaja Anton Õunapuu sünnipäeva ning selle 

tähistamiseks kanname kõik kaelarätti. Pane ka Sina kaelarätt sel päeva kaela, tee endast pilt ning 

saada see meie e-mailile info@skaut.ee või ESÜ Facebooki sõnumitesse. Kõik saadetud pildid 

koondatakse ESÜ Facebooki fotoalbumisse.  

 11.11.2017 toimub Anton Õunapuu karikavõistlus, kuhu oodatakse skaute vanuses 11-14. 

Võistkondi saab kirja panna vastutav juht, seega pane 3-4-liikmeline meeskond kokku ning anna 

sellest oma juhile teada. Täpsemat infot ürituse kohta leiad siit.   

 24.-26.11.2017 toimub Noortekogu, mis leiab aset Valgamaal ning kuhu on oodatud kõik 

vanemskaudid ja rändurid ehk ESÜ liikmed vanuses 15-26. Tule leia lahedaid sõpru, saa uusi kogemusi 

https://www.skaut.ee/et/uudised/215-noupaeevad-ja-metsalaagri-koolitus-tagametsas
https://photos.google.com/share/AF1QipNSasm9l6wIPF-5aSQBqi7ylFJxSCBXFtmosfVuDAT_SmazkM4El8VMG4mIx6OZpg?key=bzZaS3VIRDhFVXB5Y1llNHAyTHlxQ2prNGRmeWFR
http://matkamang.blogspot.com.ee/p/tulemused-2017.html
https://www.skaut.ee/et/uritused/laagrid/jota-joti-erisuendmus-vaeaena-seltsimajas
mailto:info@skaut.ee
https://www.skaut.ee/et/uritused/laagrid/skautide-okv-2017
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ja teadmisi ESÜ tegemistest ning veeda üks vahva nädalavahetus! Info ja registreerimine ESÜ 

kodulehel.  

 

TÄHTSAD TÄHTAJAD  

 15.10.2017 – lõpeb soodusregistreerimine Anton Õunapuu karikavõistlusele. 

 15.10.2017 – lõpeb registreerimine erisündmusele JOTA/JOTI. 

 15.11.2017 – lõpeb registreerimine Noortekogule. 

 

TEADETETAHVEl 

 Selle aasta Nõupäevadeks sai valmis 2 uut skaudioskust: matkamine ja laagrielu. Mõlemal 

skaudioskusel on nagu ikka 4 taset, igal tasemel on kindlad nõudmised ja oskused, millele taseme 

omanik vastama peab. Uute skaudioskustega saab tutvuda ESÜ kodulehel.   

 2019. aastal on USA-s toimumas Maailmajamboree, kuhu on oodata üle 30 000 skaudi üle kogu 

maailma. Ka Eestist on sinna oodatud esindusüksus, mis koosneb osalejatest (laagri toimumise ajaks 

14–17-aastased skaudid) ja vabatahtlikest (laagri toimumise ajaks täisealised skaudid). Kandideerima 

on oodatud kõik, kes soovivad oma maailmapilti avardada ja tutvuda skautidega üle maailma. 

Kandideerimissoov saada esimesel võimalusel (aga hiljemalt 01.12.2017) aadressile tuuli@skaut.ee. 

Ürituse kohta saad rohkem infot siit.  

 ESÜ koolitusmeeskond otsib endale noorte arvamuse esindajat. Kui Sa oled 16–20-aastane ja Sul 

on oma arvamus sellest, millised koolitused peaksid ESÜ-s toimuma, siis anna endast märku ESÜ 

koolitusjuhile koolitus@skaut.ee. Kirjuta kes Sa oled, mida arvad hetkel toimuvatest koolitustest ja 

mida muudaksid. 

 Skaudijuht pane tähele –kui sinu noortel on tarvis programmimaterjali (taskuteatmikud, voldikud, 

pagunid), siis palume sellest teada anda Karinile (karin@skaut.ee), et saaksime kokku leppida 

materjali kätte saamise. Kui sina või sinu noored on omandanud skaudioskusi, kuid pole veel 

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

samuti Karinile, et kokku leppida märkide kontorist kätte saamine. NB! Programmimaterjali jagame 

ainult aktiivsetele ESÜ liikmetele. 

 Uus hooaeg on alanud 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.  

 

https://www.skaut.ee/et/uritused/koosolekud/noortekogu-24-26-11-2017
https://www.skaut.ee/et/uritused/koosolekud/noortekogu-24-26-11-2017
https://www.skaut.ee/et/uudised/225-uued-skaudioskused-matkamine-ja-laagrielu
mailto:tuuli@skaut.ee
https://www.skaut.ee/et/uudised/224-kuulutame-avatuks-kandideerimise-24-maailmajamboreele
mailto:koolitus@skaut.ee
mailto:karin@skaut.ee
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

