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ESÜ UUDISED 

 Läbi skautluse paremaks! 

 

Toimunud Üritused 

 06.07.2018 kogunes Noorte Tegijate Klubi advokaadibüroosse TRINITI, et esitleda oma planeeritud 

ürituste projekte vandeadvokaat Katri Tomsonile ja jurist Birgitta Otsale. Loe lähemalt siit, kuidas noortel 

läks.   

 Pühapäeval, 08.07.2018, algas Tagametsas nädala pikkune Metsamärgi ehk Gilwelli kursus, mis oli 

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

liikumise toimimispõhimõtetesse, saada uusi teadmisi juhiks olemisest ja juhtimisest skautluses. Lisainfot 

ürituse kohta leiab ESÜ kodulehelt.  

 14.-21.07.2018 külastasid skaudid üksustest Okaskannel ja Ökoskaudid Leedu suurlaagrit. Laagri muljeid 

loe juba lähemalt ESÜ kodulehelt.  

 16.-28.07.2018 käisid julged kaugmatkajad Norra mägesid vallutamas. Kui kaks aastat tagasi külastati 

Kanderstegi skaudikeskust Šveitsis ja väisati sealseid mägesid, siis sel korral jätkati mägedega koosolemist 

Norra ja kogu Põhja-Euroopa kõrgeimas piirkonnas – Jotunheimeni rahvuspargis.  Loe siit mida põnevat 

üritusel tehti. 

 Suvi on olnud laagriterohke – juunis ja juulis pidasid Tagametsas laagreid lipkonnad Okaskannel, Siil ja 

toimus ka 4sõbra laager, kus osalesid üksused Tormilind, Tuulemetsa, Keila ja Kaljukass. Lisaks laagerdasid 

Tartu skaudid juuli alguses Pangodi ääres. Ökoskaudid ja Rakvere skaudid käisid Inglismaa laagriks 

ettevalmistumas rattamatk-laagris Raplamaal ning Põhjala korraldas indiaaniteemalise laagri. Augustis 

saavad Vaiklas oma laagriks kokku Virumaa üksused. 
 

 

Tulevased üritused 

 10.-12.08.2018 on toimumas järjekorras 19. ERNA Matk, kuhu on oodatud kõik, kes naudivad 

väljakutseid ja on valmis panema ennast proovile nii mööda metsi matkates kui ka tegevuspunktides 

fantaasiarohkeid ülesandeid lahendades. ERNA Matka kohta saab infot ESÜ kodulehelt.  

 Läänemaa Skautide Maleva korraldatav Läänemaa Sügisretk tuleb taas! Matk toimub 24.-25.08.2018 

ning selle aastane teekond viib osalejad läbi Lääne-Eesti ilusate metsade, soode ja rabade. Ligikaudu 50-

kilomeetrisel matkal ootavad osalejaid ees mitmekülgsed tegevuspunktid, kus pannakse proovile 

matkajate oskused ja teadmised. Lisainfo matka kohta leiab siit. NB! Registreerimine on avatud kuni 

23.08.2018.  

 NB! Nõupäevade kuupäev on muutunud! Sel aastal toimuvad Nõupäevad 07.-09.09.2018 Tagametsas. 

Üritusele ootame kõikidest üksustest vanemskaute, rändureid ja skaudijuhte. Lisainfo ja registreerimine 

ESÜ kodulehel.  

http://bit.ly/2mMsWgI
http://bit.ly/metsamark1
http://bit.ly/2KyNLFZ
http://bit.ly/2AKOXXh
http://bit.ly/2rtUnhp
http://bit.ly/laanemaasugisretk
http://bit.ly/2mNwrnj
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 Paralleelselt Nõupäevadega toimub Tagametsas ka uute vabatahtlike Metsalaagri koolitus. Metsalaagri 

koolitusel on võimalik kogeda seda, mida kogeb skaut metsas. Lisaks antakse teadmisi ja kogemusi 

lõkketegemisest, matkamisest, sõlmedest, lipuheiskamisest ja skautlusest laiemalt. Registreerimise ja 

lisainfo leiab siit.  

 15.09.2018 toimub ülemaailme koristuspäev! ESÜ on otsustanud sellest suurepärasest algatusest osa 

võtta ja ka ise maailma puhtamaks tegemisele kaasa aidata. Loe lähemalt ESÜ kodulehelt, kuidas Sina saad 

kaasa aidata. 

 Seoses Nõupäevade aja muutumisega, muutus ka Skautlemise Meistriklassi kuupäevad. Meistriklassi 

kursus toimub sel aastal 22.09, 29.09, 13.10 ja 02.-04.11.2018. Kursuse käigus jagatakse teadmisi ja 

kogemusi edukaks salga või üksuse juhtimiseks. Lisainfo ja registreerimine siin.  

 19.-21.10.2018 on toimumas kõikidele hundudele vahva Kriimsilma laager. Laager toimub sel korral 

Harkus ning korraldajaks on Tuulemetsa üksus. Lisainfo ürituse kohta on leitav ESÜ kodulehelt hiljemalt 

augusti keskpaigaks. Üritusele registreerimine algab 15.08.2018. 
 

 

Wosmi uudised 

 Maailma Skautide Filmifestival ootab lühifilme skautlusest ning filme sellest, kuidas noored aitavad luua 

parema maailma. Lühifilmide tähtaeg on 31.08.2018. Lisainfo leiab siit.  
 

 

TÄHTSAD TÄHTAJAD  

 01.08.2018 – algab registreerimine Nõupäevadele. 

 15.08.2018– algab registreerimine Kriimsilma laagrisse. 

 23.08.2018 – lõpeb registreerimine Läänemaa sügisretkele. 

 01.09.2018 – lõpeb registreerimine Uute vabatahtlike metsalaagri koolitusele. 

 

 

 

TEADETETAHVEl 

 ESÜ on tegemas koostööd Briti sõduritega, kes on huvitatud aitama kaasa erinevatel skautide poolt 

korraldatud üritustel kui ka üritustel, kus skaudid kaasa löövad. Kui Sinu üksusel on huvi kutsuda sõdureid 

appi mõnele üritusele või hoopis koondusele millestki põnevast rääkima, siis anna oma huvist teada info- 

ja projektikoordinaator Nelele e-mailil nele@skaut.ee.  

 Uus tegevusaasta on juba poole peal 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. 

http://bit.ly/2w4Lctk
http://bit.ly/2JLKinN
http://bit.ly/2sx1QNS
http://bit.ly/2Lt4Fej
https://www.scout.org/filmfest
mailto:nele@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
mailto:karin@skaut.ee

