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ESÜ UUDISED 

 Läbi skautluse paremaks! 

 

Toimunud Üritused 

 Ökoskautide eestvedamisel võtsid ligi 30 Eesti skauti osa 26.07-05.08 toimunud skaudilaagrist 

Inglismaal. Lisaks suurele hulgale Ökoskautidele, osales laagris ka veel üks skaut üksusest Okaskannel 

ning kuus skauti Vaeküla Siilikeste ja Rakvere Skautide hulgast. Rakvere Skaut Marguse laagri muljetest 

saab lugeda ESÜ kodulehelt.  

 01.-08.08.2018 toimus Maltal esimene Vahemeremaade suurlaager, millest võttis osa ka meie 

personalijuht Katri. Loe Katri elamuse kohta ESÜ kodulehelt.   

 02.-22.08.2018 võttis VHM skaut Henni-Maria Johanson osa USAs toimunud Kajakate juhikoolitusest. 

Koolitusest võttis osa neli Eesti skautlikku noorteorganisatsiooni. Vaata osalejate poolt tehtud ägedat 

videot siit.   

 10.-12.08.2018 toimus Harjumaa ja Järvamaa metsades traditsiooniline ERNA Matk. Selle aastane matk 

oli rekordiline – kõik meeskonnad lõpetasid ning individuaalseid katkestajaid oli kokku vaid kaks. Matkal 

toimunu kohta saab lähemalt lugeda siit.  

 Lipkonnad Keila Pantrid ja Tormilind osalesid 11.-18.08.2018 koos 6000 teise skaudiga üle maailma 

välislaagris NORJAM 2018, mis toimub Inglismaal Norwichis. Päevad olid täis mitmesuguseid tegevusi – 

harjutati õhupüssist laskmist, Zumba tantsu, kanuuga sõitmist, tegevusi tsirkuses ja palju muud põnevat.  

 24.-25.08.2018 toimus Läänemaa Skautide Maleva korraldatud Läänemaa Sügisretk. Matka muljeid saab 

lugeda ESÜ kodulehelt.  

 29.08.2018 oli eriline päev. Ma armastan aidata raames annetas Swedbanki tore meeskond oma aega 

Tallinna Skaudimajas. Kõik aknad said pestud, märgid sorteeritud, raamatukogu avamiseks ette 

valmistatud ja laenutatav varustus laos andmebaasi sisestatud. Päeva lõpus jäi aega ka paariks mänguks. 
 

 

Tulevased üritused 

 Skautlemise Meistriklass 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. NB! 

Regisrteerimine kestab kuni 01.09 või kuni kohti jätkub! Seega ole kiire! 

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

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

kodulehelt. Soodusregistreerimine lõpeb 30.09.2018! 

 06.-07.10.2018 toimuvad Tagametsas sügistalgud. Pakime laagriala kokku ja valmistume ette talviseks 

puhkeperioodiks. Talgutele saab registreerida ESÜ kodulehel.  

 10.11.2018 toimub Anton Õunapuu karikavõistlus, kuhu oodatakse skaute vanuses 11-14. Täpsema 

info leiab ESÜ kodulehelt.   

https://skaut.ee/et/uudised/278-rakvere-skaudid-inglismaal
https://skaut.ee/et/uudised/277-vahemeremaade-suurlaager-maltal
https://drive.google.com/file/d/1gMVfeoUxTGfALuXggsJlYTjHclpUNa7q/view
https://skaut.ee/et/uudised/279-19-erna-matk
http://bit.ly/sugisretk
http://bit.ly/2sx1QNS
https://skaut.ee/et/uritused/talgud/tagametsa-suegistalgud
https://skaut.ee/et/uritused/laagrid/okv-10-november-2018
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 Juba kolmandat aastat toimub noorte jaoks üks aasta põnevamaid chill üritusi  - Noortekogu. Kui sa tahad 

veeta ühe nädalavahetuse looduskaunis kohas Loobu jõe kaldal ja nautida parimat seltskonda ning rääkida 

kaasa ESÜ tegemistes siis pane end kindlasti kirja ESÜ kodulehel.  
 

 

 

TÄHTSAD TÄHTAJAD  

 13.09.2018 – algab registreerimine Anton Õunapuu karikavõistlusele. 

 15.09.2018 – algab registreerimine Noortekogule. 

 30.09.2018– lõpeb soodusregistreerimine Kriimsilma laagrisse. 

 01.10.2018 – lõpeb registreerimine Skautlemise Meistriklassi. 

 01.10.2018 – lõpeb registreerimine Tagametsa Sügistalgutele. 

 
 

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.  

 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://skaut.ee/et/uritused/koosolekud/noortekogu-23-25-november
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/images/Dokumendid/avaldus/avaldus_taiskasvanule.pdf
http://www.skaut.ee/esu-liikmemaks
mailto:karin@skaut.ee

