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ESÜ UUDISED 

 Läbi skautluse paremaks! 

MIS TOIMUNUD, MIS TEOKSIL … 

 01.-10.02.2018 toimus Araabia Ühendemiraatides Sharjahis 8. rahvusvahelisel raamatute ja 

lugemisteemaline kogunemine. Eesti skaute oli üritusel esindamas Ökoskaut Jaagup Niitvägi.  

 9.-11.02.2018 toimus skautidele, vanemskautidele ja ränduritele suunatud Talimängud, mille kohta 

saab lähemalt lugeda ESÜ kodulehelt.  

 15.-18.02.2018 osalesid ESÜ koolitusjuht Marju ja majandusjuht Ragnar Lätis Growth Event'il. Ürituse 

käigus saadi hea ülevaade erinevatest meetoditest, kuidas suurendada organisatsiooni liikmeskonda.  

 22.-26.02.2018 osalesid Ann Valdi (lipkond Okaskannel) ja Riina Torim (lipkond Kaljurebane) Lõuna-

Koreas toimunud taliolümpiamängudele pühendatud laagris. Ürituste korraldajate poolset videot 

saad näha siit.  

 22.02. ja 24.02.2018 tähistasime kaelarätipäeva, mille raames kandsid ESÜ skaudid kaelarätti. 

Kaelarätipäeva pildigaleriid saab näha ESÜ Facebooki lehelt.  

 23.02.2018 õhtul toimus Eesti Skautide Ühingule ja Eesti Gaidide Liidule Eesti Lipu Seltsi poolt 

annetatud paraadlippude õnnistamine. Tseremoonia toimus Viimis Jakobi kirikus ning lipud 

õnnistas nskm. Mikk Leedjärv. 

 24.02.2018 tegid skaudid Eesti 100. aastapäeva raames kingituse – 100 head mõtet ning soovi meie 

riigile ja rahvale ning kollaaž 100 skaudiga, kel kaelas sinimustvalged kaelarätid ning südames uhkus 

ja rõõm kodumaa üle. Kollaaži ning head mõtted leiad ESÜ kodulehelt.  

 28.02.2018 osales ESÜ peaskaut Kristjan Pomm Tartu Ülikooli Narva Kolledži projektijuhtimise 

avatud seminaride sarjas, kus ta käis üliõpilastele rääkimas oma kogemusest noorteüritustest ja -

projektidest kolmandas sektoris.  

 

Tulevased üritused 

 24.03.2018 toimub ESÜ aasta tähtsaim juhtimisüritus Üldkogu, millele järgneb traditsiooniline 

Tänuõhtu. Palume kõikidel volinikel ja külalistel registreerida end üritusele hiljemalt 15.03.2018! 

Täpsema info Üldkogu ja Tänuõhtu kohta leiab ESÜ kodulehelt.  

 27.-29.04.2018 on toimumas üks suurimaid ESÜ üritusi – Jüripäeva laager, mis annab ESÜ liikmetele 

üle Eesti võimaluse tulla kokku ning tähistada välishooaja algust. Seekordne Jüripäeva laager toimub 

Narvas! Ürituse info ja registreerimise leiab ESÜ kodulehelt. NB! Soodusregistreerimine lõpeb juba 

15.03.2018.  

 18.-20.05.2018 toimub uutele vabatahtlikele suunatud metsalaagri koolitus, mille eesmärk on 

pakkuda osalejatele metsalaagris olemise kogemust ning paralleelselt õpetada sellisteks 

olukordadeks vajalikke oskusi ja teadmisi. Täpsema info leiad siit.  

https://www.skaut.ee/et/uudised/242-talimaengud-2018
https://www.facebook.com/2018WYC/videos/295435057649115/?hc_ref=ARS0iTpMISl5Z4n9ITb4HtQhDX04ZJMf5oka5OsDe8FCByonoKjpM16r5JvTEwn54PU&fref=nf
https://www.facebook.com/pg/skaudid/photos/?tab=album&album_id=2017842358244455
https://www.skaut.ee/et/uudised/245-kingitus-eesti-vabariigile
https://skaut.ee/et/uritused/koosolekud/ueldkogu-24-03-2018
https://skaut.ee/et/uritused/tanuuritused/taenuohtu-24-03-2018
https://skaut.ee/et/uritused/laagrid/jueripaeev-2018
https://www.skaut.ee/et/uritused/koolitused/uute-vabatahtlike-metsalaagri-koolitus-18-20-mai-2018
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 Seoses Eesti Vabariigi juubeliga korraldab Eesti Skautmasterite Kogu Rootsi Koondis Eesti skautidele 

ja gaididele ühe vahva matka. Matk – hakkamasaamine looduses toimub 1.-3.06.2018 Järvamaal, 

Simisalus, kuhu oodatakse osalema kõiki vanemskaute vanuses 15-16 aastat. Info ja registreerimine 

ESÜ kodulehel.  

 8.-15.07.2018 toimub Metsamärgi koolituse ehk Gilwelli kursuse I osa. Kursus on mõeldud  

täiskasvanud skaudijuhtidele, et kinnistada teadmisi skautlusest, vaadata sügavamale meie liikumise 

toimimispõhimõtetesse, saada uusi teadmisi juhiks olemisest ja juhtimisest skautluses, vürtsi lisab 

kursusele rida praktilisi ülesandeid ning osalejate jaoks on varuks mitmeid üllatusi. Ürituse lisainfo 

leiab ESÜ kodulehelt. Registreerimine üritusele lõpeb juba 15.03.2018!  

 

TÄHTSAD TÄHTAJAD  

 15.03.2018 – lõpeb registreerimine Üldkogule ja Tänuõhtule. 

 15.03.2018 – lõpeb soodusregistreerimine Jüripäeva laagrisse. 

 15.03.2018 – lõpeb registreerimine Metsamärgi koolitusele.  

 

TEADETETAHVEl 

 Uus tegevusaasta on alanud ja seoses sellega soovime meelde tuletada 2018. aasta liikmemaksu 

tasumist. Liikmemaks on kalendriaastapõhine. 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.  

 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. 

 

 

https://www.skaut.ee/et/uritused/laagrid/matk-hakkamasaamine-looduses-1-3-06-2018
https://www.skaut.ee/et/uritused/koolitused/metsamaergi-koolitus-i-osa-8-15-juuli-2018
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
mailto:karin@skaut.ee

