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ESÜ UUDISED 

 Läbi skautluse paremaks! 

MIS TOIMUNUD, MIS TEOKSIL … 

 20.02.2017 kogunes ESÜ juhatus koosolekuks, et käia üle detailselt pea kuu aja pärast toimuv üldkogu. 

 Sel aastal tähistasime kaelarätipäeva 22. ja 24.02.2017, mille puhul kandsid Eesti skaudid kaelarätti. 

Kaelarätipäeva pildigalerii leiad ESÜ Facebooki lehelt. 

 24.02.2017 osalesid skaudid Eesti Vabariigi 99. aastapäeva paraadi ja jumalateenistuse lipuvalves. 

ESÜst oli kohal üksused Siil, Tuulemetsa, Ökoskaudid ning Okaskannel. 

 

Tulevased üritused 

 11.03.2017 toimub Uute vabatahtlike/skaudijuhtide koolitus „Tere tulemast skautlusesse!“, kuhu 

oodatakse kõiki uusi vabatahtlike ja värskelt alustavaid skaudijuhte, aga ka kõiki teisi huvilisi, kes veel 

kaaluvad vabatahtlikuks tulemist   Registreerimine on avatud kuni 05.03.2017! Lisainfot leiad siit.  

 13.03.2017 toimub Põhikirjamuudatuste töötuba, kus arutatakse skauditõotuse ja hundulubaduse 

alternatiivide võimalikke sõnastusi. Töötuba toimub kell 18:00-20:00 advokaadibüroos Triniti, aadressil 

Tartu mnt 2. Oma tulekust anna teada ürituse Facebooki lehel, märkides end osalejaks.  

 25.03.2017 toimub ESÜ aasta tähtsaim juhtimisüritus Üldkogu, millele järgneb traditsiooniline Tänuõhtu. 

Registreerimine kestab kuni 15.03.2017! Täpsema info Üldkogu ja Tänuõhtu kohta leiab ESÜ kodulehelt.  

 09.04.2017 toimub järjekordne Salga- ja skaudijuhtide kooli II osa, kuhu ootame osalema skaute, 

vanemskaute ja alustavaid vabatahtlike ja juhte. Koolitusega võib liituda igal ajal olenemata sellest, kas 

eelmised osad on läbitud või mitte. Täpsema info koolituse kohta leiad siit.  

 21.-23.04.2017 on toimumas üks suurimaid ESÜ üritusi – Jüripäev, mis annab ESÜ liikmetele üle Eesti 

võimaluse tulla kokku ning tähistada välishooaja algust. Seekordne Jüripäev toimub Tartus! Ürituse info on 

saadaval ESÜ kodulehel.  

 Kõik vabatahtlikud ja skaudijuhid, kes võtsid osa Tere tulemast skautlusesse koolitusest (eelnev koolituse 

läbimine ei ole kindlalt kohustuslik), saavad osaleda sel kevadel Metsalaagri koolitusel, mis leiab aset 19.-

21.05.2017. Metsalaagri koolitusega paralleelselt toimub Tagametsas Esmaabi koolitus (20.-21.05.2017), 

kus keskendutakse esmaabi andmisele metsatingimustes. Täpsem koolituste info avaldatakse märtsikuu 

jooksul. 

 25.-27.05.2017 toimub Eestis 10s RSIS Radio Scouting & Internet Scouting seminar. Seminar on WOSMi 

poolt kureeritav regulaarne sündmus, kus liikmesriikide esindajad ja amatöörraadio entusiastid kogunevad 

kokku, et arutada Maailmaskautluse organisatsiooni iga-aastase sündmuse JOTA-JOTI toimumist ja 

programmi sh. tulevikuvisiooni. Ühtlasi arutatakse jooksvaid teemasid tehnoloogia kaasamisest 

noorsootöösse. Oodata on üle 20 osaleja mitmelt poolt maailmast: Euroopast, Aafrikast, Aasiast ja Lähis-

Idast. Mitmed osalejad kes füüsiliselt osaleda ei saa osalevad Interneti vahenduse. 

 Kindlasti mahub igasse suvesse ka ERNA matk. Sel aastal tasub selleks märkida omale kalendrisse 

kuupäevad 11.-13.08.2017. Täpsem info kevadiste uudistega. 

https://www.facebook.com/pg/skaudid/photos/?tab=album&album_id=1593062724055756
http://www.skaut.ee/uritused/koolitused/170218-uute-vabatahtlike-koolitus
https://www.facebook.com/events/1867631906829506/
http://www.skaut.ee/uritused/koosolekud/uldkogu-2017
http://www.skaut.ee/uritused/tanuuritused/tanuohtu-2017
http://www.skaut.ee/uritused/koolitused/salga-ja-skaudijuhtide-koolitus-ii-2017
http://www.skaut.ee/uritused/laagrid/juripaev-2017
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 Suurlaager SEIKLUSRATAS veereb hoogsalt suve suunas! 123 erinevat tegevust kuuel erineval 

teemapäeval loodusest arvamusfestivalini, lahedad lõkkeõhtud, erineva kestusega matkarajad, vahune 

pidu ja palju muud põnevat ootavad sind 08.-15.07.2017 Tagametsas! Kuna sel aastal langeb üsna palju 

registreerumiste ja tasumiste tähtaegu 15.03.2017 peale, sh ka suurlaagri soodusregistreerimise tähtaeg, 

siis ära jäta kõike viimasele minutile, vaid registreeru juba aegsasti! Vaata kõigest täpsemalt: 

www.seiklusratas.ee. 

 

Välis-eesti uudised 

 18.-19.02.2017 toimus Kanadas Kotkajärvel skautide ja gaidide talilaager „Lumeleemur“, mis kogub 

jätkuvalt suurt populaarsust. Ürituse kohta saad lähemalt lugeda siit. 

 Laupäeval, 25. veebruaril, toimus Toronto Eesti Majas Eesti Vabariigi 99. aastapäeva tähistamiseks 

kontsert-aktus, mille kohta saad lugeda ning videosid vaadata siit.  

 

Wosmi uudised 

 22.02.2017 tähistati üle kogu maailma skautluse rajaja Robert Baden-Powelli 160. aastapäeva. 

 Märtsi alguses asus endine ÜRO peasekretäri noorte saadik, Ahmad Alhendawi, WOSMi peasekretäri 

kohale. Ahmadi videotervitust on võimalik näha siin.  

 

 

TÄHTSAD TÄHTAJAD  

 15.03.2017 – soodusregistreerimine Jüripäevale. 

 15.03.2017 – registreerimine Üldkogule ja Tänuõhtule. 

 15.03.2017 – soodusregistreerimine suurlaagrisse SEIKLUSRATAS. 

 01.04.2017 – registreerimine Salga- ja skautijuhtide kooli II osale. 

 
 

TEADETETAHVEl 

 Uus tegevusaasta on hoo sisse saanud ja seoses sellega ka aeg meelde tuletada 2017. aasta liikmemaksu 

tasumist. 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.  

 Aita seiklustel andmebaasi jõuda ning tule ja loo skaudioskuste kirjeldusi. Seikluste andmebaasist 

leiavad tuge meie uued juhid ning uusi häid tegevuste ideid ka kogenud tegijad, selleks aga, et 

andmebaasis leiduks kõigile sobivaid seiklusi saad Sina anda oma panuse! Loe lähemalt siit.  

 Skaudijuht pane tähele - kui sina või sinu noored on omandanud skaudioskusi, kuid pole veel vastavaid 

märke kätte saanud, siis saada nimekiri koos vastavate skaudioskuste tasemete infoga Liisale 

(liisa@skaut.ee) et kokku leppida oskuste märkide kontorist kätte saamine. NB! Programmivahendeid 

jagatakse ainult ESÜ aktiivsetele liikmetele.  

 

http://www.seiklusratas.ee/
http://www.eesti.ca/skautide-ja-gaidide-talilaager-kotkajarvel-kogub-jatkuvalt-populaarsust/article49238
http://www.eesti.ca/ev-99-aastapaeva-kontsert-aktus-torontos-video/article49276
https://www.facebook.com/WOSM.OMMS/videos/10154370365556914/?autoplay_reason=gatekeeper&video_container_type=0&video_creator_product_type=0&app_id=331741700416&live_video_guests=0
http://www.skaut.ee/images/Dokumendid/avaldus/avaldus_noorele.pdf
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
http://www.skaut.ee/uudised/176-panusta-noorteprogrammi-arendamisse

