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ESÜ UUDISED 

 Läbi skautluse paremaks! 

 

Toimunud Üritused 

 08.-09.09.2018 toimusid Tagametsas traditsioonilised ESÜ Nõupäevad, kus oli osalemas ligi 40 inimest 

üksustest Rapla Vabaskaudid, Tormilind, Tagametsa, Siil, Tondisalu, Okaskannel, Ökoskaudid, Metsalised, 

Rakvere Skaudid, Voka Skaudid, Tuulemetsa, Kaevur, Ilves, Keila Pantrid ja Põhjala ning lisaks üksikliikmed. 

Loe lähemalt siit, millistele küsimustele ühiselt vastust otsiti.  

 15.09.2018 toimus ülemaailmne koristuspäev, millest võtsid osa lipkonnad Ökoskaudid, Keila Pantrid, 

Tormilind ja Tartu skaudid. Skaudivormides ja -kaelarättides noori ning vanemaid oli näha koristamas nii 

Ääsmäe parklas, Tallinnas Astangu laskemoonaladude juures, Koplirannas ning Tartu maakonnas Rõhu 

lähistel. 

 22.09.2018 alustasid kakskümmend vahvat skauti oma teekonda Skautlemise Meistriteks saamisel, 

minnes tagasi skautluse alustalade juurde, õppides skaudijuhina teist vaatenurka nägema, saades kinnitust 

olemasolevatele teadmistele ning õppides nii mõndagi uut juurde. Iga Meistriklassi läbija saab endale 

skaudijuhi sertifikaadi. 

 26.09.2018 oli ESÜl ainulaadne võimalus võtta osa noorte kohtumisest paavst Franciscusega. 

Kohtumine toimus Kaarli kirikus, kus sai näha paavsti lahket olekut, kuulata südamlikku kõnet ning tunda 

tema armastust kogu maailma vastu. Sellest imelisest kohtumisest oli ESÜ poolt osa võtmas ESÜ 

haldusjuht Marianne.  

 ESÜ majandusjuht Ragnar käis 26.-30.09.2018 Austrias koos Rootsi, Iirimaa, Läti, Ecuadori, Ungari, 

Prantsusmaa, UK, Hispaania, Islandi ja paljude teiste riikide skautidega GSAT koolitusel analüüsimas oma 

organisatsioone, saavutamaks skautlike organisatsioonide ülemaailmne standard (GSAT).  

 Valminud on 2 uut skaudioskust: meedia ja veematk. Mõlemal skaudioskusel on nagu ikka 4 taset ning 

igal tasemel on kindlad nõudmised ja oskused, millele taseme omanik vastama peab. Skaudioskuste kohta 

saab rohkem infot ESÜ kodulehelt.  
 

 

Tulevased üritused 

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

Harkus. Lisainfo ürituse kohta on leitav ESÜ kodulehelt. Laagri kohad on täitunud! 

 Samal nädalavahetusel toimub igaaastane WOSMi üritus JOTA/JOTI, kus üle miljoni skaudi ja gaidi üle 

maailma loovad üksteisega kontakte, kasutades raadioamatöörseadmeid ja/või Internetti. Osalemise 

kohta loe lähemalt siit.   

 07.11.2018 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  

https://www.skaut.ee/et/uudised/291-suegise-sissejuhatuseks-esue-noupaeevad-tagametsas
https://www.skaut.ee/et/uudised/289-uued-skaudioskused-meedia-ja-veematk
https://skaut.ee/et/uritused/laagrid/kriimsilma-laager-19-21-oktoober-2018
https://skaut.ee/et/uritused/laagrid/jota-joti-19-21-oktoober-2018


         

14.10.2018 

U   
 

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

Facebooki fotoalbumisse. 

 10.11.2018 toimub Anton Õunapuu karikavõistlus, millega tähistatakse samuti Anton Õunapuu 

sünnipäeva. Rändkarikavõistlus toimub ka sel aastal Tallinnas ning osalema oodatakse skaute vanuses 11-

14. Täpsema info leiab ESÜ kodulehelt.   

 Juba kolmandat aastat toimub noorte jaoks üks aasta põnevamaid chill üritusi  - Noortekogu, mis toimub 

23.-25.11.2018.  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  

 01.11.2018 – lõpeb registreerimine Anton Õunapuu karikavõistlusele. 

 15.11.2018 – lõpeb registreerimine Noortekogule. 

 
 

TEADETETAHVEl 

 ESÜl on käimas seikluste andmebaasi kampaania, milles saavad osa võtta kõik aktiivsed ESÜ liikmed 

individuaalselt ja/või üksusena koos. Osalemine on lihtne! Loe kampaania reeglite ja auhindade kohta ESÜ 

kodulehelt.  

 Otsime 2021. aasta suurlaagri juhti! Milline oleks Sinu korraldatud suurlaager? Edasta oma visioon 

hiljemalt 02.12.2018 ESÜ programmijuht Monikale e-mailil programm@skaut.ee või pane see kirja ESÜ 

kodulehel. Lisainfo saamiseks kirjuta julgelt Monikale. 

 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. 

mailto:info@skaut.ee
https://skaut.ee/et/uritused/laagrid/okv-10-november-2018
https://skaut.ee/et/uritused/koosolekud/noortekogu-23-25-november
https://www.skaut.ee/et/seiklustekampaania
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mailto:programm@skaut.ee
https://skaut.ee/et/suurlaagrijuht
https://skaut.ee/et/suurlaagrijuht
mailto:nele@skaut.ee
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