
  13.11.2017 

U   
 

ESÜ UUDISED 

 Läbi skautluse paremaks! 

MIS TOIMUNUD, MIS TEOKSIL … 

 Oktoobrikuu esimesel nädalavahetusel toimusid Tagametsas traditsioonilised sügistalgud, mille 

kohta saab rohkem lugeda ESÜ kodulehelt.  

 14.10.2017 toimus järjekordne Skautlemise Meistriklass, kus käsitleti ürituste korraldamise 

temaatikat, mida õpiti läbi väljatöötatud 12. sammu. Neljas ning ka viimane kohtumiskord sel aastal 

toimus 27.-29.10.2017. Koos veedeti kogu nädalavahetus, mille jooksul asusid lektorite rolli osalejad 

ise. 

 20.-22.10.2017 leidis Rakveres aset hundudele suunatud Kriimsilma laager, mille peateemaks oli sel 

korral tõrjutus. Loe lähemalt juba siit, mida põnevat hundud laagris tegid.  

 21.-22.10.2017 toimus Vääna Seltsimajas JOTA/JOTI eriüritus, mille raames õpetati skautidele, 

kuidas kasutada raadioseadmeid suhtlemiseks välismaa skautidega. JOTA/JOTI on igaaastane WOSM-

i üritus, kus üle miljoni skaudi ja gaidi üle kogu maailma loovad üksteisega kontakte, kasutades 

raadioamatöörseadmeid või internetti. 

 

Tulevased üritused 

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

vanemskaudid ja rändurid ehk ESÜ liikmed vanuses 15-26. Noortekogul osalejatel on võimalik osaleda 

vaheldumisi skautlikes tegevustes ning arutleda skautluse arengu ja organisatsiooni juhtimise 

teemadel. 

 

TÄHTSAD TÄHTAJAD  

 15.11.2017 – lõpeb registreerimine Noortekogule. 

 01.12.2017 – viimane võimalus saata oma kandideerimissoov Maailmajamboreele USA-s.  

 

ENLi uudised 

Eesti Noorteühenduste Liit koostöös Eesti Välisministeeriumiga kuulutab välja esmakordselt Eestis 

noore delegaadi programmi. Kandideerima oodatakse kõiki 18-24-aastaseid noori, kes tunnevad 

huvi ÜRO ja selle tegemiste vastu. Programmi eesmärk on suurendada teadlikkust ÜRO teemadel 

noorte seas ning tõsta esile noorte õiguste ja püüdluste tunnustamist. Kui tunned, et Sina võiksid 

olla Eesti esimene noor delegaat ÜRO juures, siis registreeri end siin! Lisainfot programmi kohta 

leiad siit.  

 

 

https://www.skaut.ee/et/uudised/227-tagametsa-suegistalgud
https://www.skaut.ee/et/uudised/228-hundude-kriimsilma-laager
https://unyouthdelegate.typeform.com/to/wNE7fR
http://enl.ee/projekt/noordelegaat/
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TEADETETAHVEl 

 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.  

 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.   

 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 käes 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.  

 

mailto:tuuli@skaut.ee
https://www.skaut.ee/et/uudised/224-kuulutame-avatuks-kandideerimise-24-maailmajamboreele
https://www.skaut.ee/et/uudised/225-uued-skaudioskused-matkamine-ja-laagrielu
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

