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ESÜ UUDISED 

 Läbi skautluse paremaks! 

 

Toimunud Üritused 

 06.10.2018 toimusid Tagametsas traditsioonilised sügistalgud, mille raames sai laagrikeskus kenasti 

talveks kokku pakitud. Suur-suur aitäh kõikidele talgulistele: Merilyn, Urmo, Janek, Maimu, Liis, Alan, Siim, 

Margo, Taivo, Ragnar, Jüri, Pärtel, Kusti, Hermiine, Henri, Oliver ja Ühendkuningriigi sõjaväelased! 

 Samal ajal kohtusid Riias ESÜ juhatuse esimees Siim ja programmijuht Monika Leedu ja Läti skautide ja 

gaididega, et arutada tuleval aastal toimuva Balti Jamboree üle, rääkida riikidevahelisest koostööst ning 

jagada üksteisega häid ideid. 

 08.10.2018 kohtusid Noorte Arengupreemia ehk Duke of Edinburgh's International Award projektiga 

seotud skaudid Briti kuningliku perekonna liikmete Wessexi krahv Edward ja Wessexi krahvinna Sophiega. 

Loe lähemalt siit.  

 Oktoobrikuu eelviimasel nädalavahetusel (19.-21.10.2018) toimusid vahva Kriimsilma laager 

„Kodukoobas“ ja JOTA/JOTI. Loe lähemalt mis, kus ja kuidas toimus ESÜ kodulehelt.  

 Oktoobri lõpus valmis rändurite programm! Programm on üles ehitatud nii, et igas suuremas linnas või 

vallas saavad kord kuus kokku selle piirkonna ränduriealised, kes soovivad oma oskusi eesmärgistatult 

arendada. Kui oled 18-26 aastane ja tunned, et sooviksid ka programmist osa saada, siis võta ühendust 

Monikaga – programm@skaut.ee. Lisainfo leiad siit.  

 26.-28.10.2018 toimus lumises Tagametsas Metsamärgi kursuse II osa. Suure sammu skaudijuhi 

lõppviimistluses astus 8 tublit skaudijuhti. Kõikide metsamärgi tunnuste kandmisest lahutab neid üksnes 

III osa ehk iseseisva töö lõpik vormistamine. 
 

 

Tulevased üritused 

 10.11.2018 toimub Anton Õunapuu karikavõistlus, millega tähistatakse Anton Õunapuu sünnipäeva. 

Rändkarikavõistlus toimub ka sel aastal Tallinnas. Täpsema info leiab ESÜ kodulehelt.   

 Pühapäeval, 11.11.2018, toimub nii Tallinnas kui ka Tartus traditsiooniks saanud Isadepäeva matk. 

Matkal ootavad põnevad tegevuspunktid. Vii oma isa ja ka kogu pere matkale! Tallinnas toimuva ürituse 

kohta leiab infot siit ning Tartus korraldatava ürituse kohta siit.   

 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. NB! 

Registreerimine üritusele lõpeb 15.11.2018! 
 

 

 

 

 

https://skaut.ee/et/uudised/293-eesti-skaudid-kohtusid-briti-kuningliku-perekonna-liikmete-wessexi-krahvi-ja-krahvinnaga
https://www.skaut.ee/et/uudised/296-kriimsilma-laager-ja-jota-joti?fbclid=IwAR0xBPWYRCmchJu-JA4rNZFRilf0Sq8RHrt9lUU5MuDXIw6FgHZ-vV018N4
mailto:programm@skaut.ee
https://www.skaut.ee/et/uudised/294-raendurite-programm-on-valmis
https://skaut.ee/et/uritused/laagrid/okv-10-november-2018
https://www.facebook.com/events/259812484726312/
https://www.facebook.com/events/1873048082812708/
https://skaut.ee/et/uritused/koosolekud/noortekogu-23-25-november
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TÄHTSAD TÄHTAJAD  

 08.11.2018 – lõpeb registreerimine Tallinnas toimuvale Isadepäeva matkale. 

 09.11.2018 – lõpeb registreerimine Tartus toimuvale Isadepäeva matkale. 

 10.11.2018 – viimane aeg anda teada oma huvist saada Balti Jamboree esindusüksuse juhiks. 

 11.11.2018 – viimane aeg anda teada oma huvist saada Euroopa Jamboree esindusüksuse juhiks. 

 15.11.2018 – lõpeb registreerimine Noortekogule. 

 
 

TEADETETAHVEl 

 Otsime nii 30.06-06.07.2019 toimuvale Balti Jamboreele kui ka 27.07-06.08.2020 toimuvale Euroopa 

Jamboreele Eesti esindusüksuse juhti! Kas see võiks olla Sina?! Esindusüksuse juhi ülesanded on: 

vastutada kogu Eesti üksuse heaolu eest; esindada Eestit kontingentide vastuvõttudel; laagrijärgne 

aruandlus ja meediakajastused; olla kontaktis lapsevanematega. Anna oma huvist teada hiljemalt 10.11 

(Balti Jamboree) või 11.11 (Euroopa Jamboree) Sandrile e-mailil international@skaut.ee.  

 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. 
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