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ESÜ UUDISED 

 Läbi skautluse paremaks! 

MIS TOIMUNUD, MIS TEOKSIL … 

 09.03.2017 kohtusid peaskaut Kristjan Pomm ning ESÜ haldus- ja arenduskoordinaator Sirje Pool Eestisse 

akrediteeritud Poola suursaadik dr Robert M. Filipczakiga, et rääkida Poola ja Eesti skautide võimalikust 

koostööst ning Poola kandideerimisest 2023. aastal toimuva Skautide Maailmajamboree korraldajaks. 

 10.-12.03.2017 võttis Sander Lillemäe osa Londonis Gilwelli pargis toimuvast Euroopa skautide 

rahvusvaheliste suhete juhtide kokkusaamisest, millega valmistuti ette eelseisvaks skautide 

maailmakonverentsiks. 

 11.03.2017 toimus uutele vabatahtlikele järjekordne Tere tulemast skautlusesse! koolitus, mis andis hea 

ülevaate skautluse olemusest ja selle võimalustest. Koolitusel käsitleti skautluse ajalugu, skautliku meetodit, 

noorteprogrammi, sümboolikat, varustust, ESÜs toimuvaid üritusi ja traditsioone ning sõlmeõpet. 

 18.03.2017 toimus Eesti Skautide Ühingu venekeelsetele üksuste noortele suunatud esimene eesti keele 

õppepäev. Ürituse kohta saad lugeda ESÜ kodulehelt.  

 24.03.2017 algas Facebooki mängu II osa, mille raames ootame kõiki Facebooki postitama skautlikke pilte 

või videoid. Võimalik on võita oma üksusele 300 euro väärtuses varustust Matkaspordist. Mängu 

reeglitega saad lähemalt tutvuda siin.  

 25.03.2017 toimus Tallinna uue skaudikeskuse ruumides ESÜ Üldkogu koosolek. Üldkogule 

järgnes Tänuõhtu, mis toimus Eesti Loodusmuuseumis ning kus tunnustati mitmeid tublisi skaute, 

skaudijuhte, vabatahtlike ning toetajaid. Mõlema ürituse kohta saad lugeda ESÜ kodulehelt ning 

pildigaleriid on võimalik näha ESÜ Facebooki lehelt. 

 

Tulevased üritused 

 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 iga-aastasi 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.  

 06.-07.05.2017 toimub Teeme Ära projekti raames Tagametsa kevadtalgud. Talgutele saad end kirja 

panna siin.  

 13.05.2017 toimub uutele vabatahtlike ja skaudijuhtide koolitus „Tere tulemast skautlusesse!“, kuhu 

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

lapsevanemaid), kes veel kaaluvad vabatahtlikuks tulemist. Lisainfo leiad siit.  

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

läbimine ei ole kindlalt kohustuslik), saavad osaleda 19.-21.05.2017 UVT (uute vabatahtlike) Metsalaagri 

koolitusel. Täpsem info kodulehel.  

http://www.skaut.ee/uudised/191-eesti-keele-oppepaev
http://www.skaut.ee/uudised/192-facebooki-mang
http://www.skaut.ee/uudised/193-esu-uldkogu-ja-tanuohtu
https://www.facebook.com/pg/skaudid/photos/?tab=album&album_id=1631664043528957
http://www.skaut.ee/uritused/koolitused/salga-ja-skaudijuhtide-koolitus-ii-2017
http://www.skaut.ee/uritused/laagrid/juripaev-2017
http://talgud.teemeara.ee/events/tagametsa-kevadtalgud
http://www.skaut.ee/uritused/koolitused/tere-tulemast-skautlusesse-170513
http://www.skaut.ee/uritused/koolitused/metsalaagrikoolitus-170519
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 Metsalaagri koolitusega paralleelselt toimub Tagametsas Esmaabi koolitus (20.-21.05.2017), kus 

keskendutakse esmaabi andmisele metsatingimustes. Koolituse kohta saad lugeda siit.  

 25.-27.05.2017 toimub Eestis kümnendat korda toimuv 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.  

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

kuupäevad 11.-13.08.2017. ERNA Matka kohta saab jooksvat infot lugeda siit. Täpsem info peagi ka 

kodulehel. 

 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! Soodusregistreerimine 

suurlaagrisse lõpeb juba 15.04.2017! Vaata kõigest täpsemalt: www.seiklusratas.ee. 

 

Wosmi uudised 

 23.-26.03.2017 toimus Kuala Lumpuris skautide maailmakomitee (World Scout Committee) kohtumine, 

kus vaadati üle eelmise kolme aasta arengud ning tehti ettevalmistusi järgnevaks kolmeks aastaks.  

 

ENLI uudised 

 Pakkumaks noortele võimalust valimisi ja valimiste korraldust võimalikult lähedalt näha ja valimistel 

osalemise kogemusest õppida, on algatatud Noorte Valimisvalvurite projekti. Projekt annab noortele 

võimaluse osaleda oma kohaliku valla või linna valimiskomisjoni töös, proovida ametliku valimisvaatlejate 

rolli või lüüa kaasa valimiste valvurite tegemistes. Täpsema info leiad siit ning registreerida saad end siin. 

Registreerimine kestab kuni 08.05.2017. 
 
 

TÄHTSAD TÄHTAJAD  

 10.04.2017 – lõpeb registreerimine Jüripäevale. 

 10.04.2017 – algab registreerimine Tere tulemast skautlusesse! koolitusele. 

 15.04.2017 – lõpeb soodusregistreerimine suurlaagrisse SEIKLUSRATAS. 

 15.04.2017 – algab registreerimine Metsalaagri koolitusele. 

 15.04.2017 – algab registreerimine Esmaabi koolitusele. 

 
 

TEADETETAHVEl 

 Seoses Liisa Kõrgesaare lahkumisega programmi- ja koolituskoordinaatori ametikohalt 13.04 võtab tema 

ülesanded üle seni põhja piirkonna tugiisiku rollis tegutsenud Karin Meikas. Kariniga saab kontakti 

aadressil karin@skaut.ee. 

 Skaut on looduse sõber! Toetamaks programmivahendite jõudmist kõigi soovijateni kutsume üles kõiki 

skaute ja vanemskaute, kes on juba jõudnud uues programmis kõrgemale tasemele kui esimesena 

http://www.skaut.ee/uritused/koolitused/esmaabikoolitus-170520
https://www.facebook.com/ernamatk/?fref=ts
http://www.seiklusratas.ee/
http://www.enl.ee/et/noored-valimisvalvurid
http://valimisvalvurid.enl.ee/
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kätte saadud märgid, tooma eelmisi tagasi!  Võta märgid Jüripäevale kaasa ning anna ESÜ kontori 

töötajate kätte, et saaksime neid edasi anda juba uutele noortele. 

 Uus tegevusaasta on hoogsalt käimas ja seoses sellega soovime ka 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 Karinile 

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

jagatakse ainult ESÜ aktiivsetele liikmetele.  

 

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

