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ESÜ UUDISED 

 Läbi skautluse paremaks! 

MIS TOIMUNUD, MIS TEOKSIL … 

 01.04.2017 toimus Tallinna lauluväljakul Matkamess, millest võttis osa ka ERNA Matka meeskond. Üritusel viidi 

skautluse ja ERNA matka tutvustamiseks läbi erinevaid skautlikke tegevusi. Ürituse kohta saad rohkem lugeda 

ESÜ kodulehelt.  

 09.04.2017 toimus järjekordne Salga- ja skaudijuhtide kooli II osa, mille eesmärk oli anda alustavatele juhtidele 

olulisi oskusi ja teadmisi üksuste juhtimiseks. 

 19.-23.04.2017 võtsid Annika Annus (Põhjala) ja Andrei Gromov (Saturn) osa Isandil toimunud üritusest Young 

Spokesperson. Üritusel jagati erinevate riikide parimaid praktikaid kuidas suurendada organisatsiooni 

kandepinna, liigutada infot organisatsioonist välja ning teha koostööd partnerorganisatsioonidega.  

 21.-23.04.2017 kogunesid skaudid ja gaidid Tartus Jüripäeva laagrisse, millega tähistati välihooaja algust ning 

kaitsepühaku Püha Jüri päeva. Ürituse kohta loe lähemalt siit. 

 Jüripäevaks sai valmis ajakirja Eesti Skaut kevadnumber. Kes laagris uusimat ajakirjanumbrit ei saanud, võib 

selle lugemiseks kaasa haarata ESÜ kontorist. 

 Aprillikuus toimus projektikonkurss „Mõtetest tegudeni“, millest oli oodatud osa võtma kõik kohalikud üksused 

kui ka piirkondlikud malevad. Otsustest püüame teada anda maikuus. 

 

Tulevased üritused 

 Kõik vabatahtlikud ja skaudijuhid, kes on osalenud „Tere tulemast skautlusesse!“ koolitusel (eelnev koolituse 

läbimine ei ole kindlalt kohustuslik), on oodatud osalema 19.-21.05.2017 UVT (uute vabatahtlike) 

Metsalaagri koolitusel. Registreerimine on avatud kuni 15.05.2017! Täpsem info kodulehel.  

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

keskendutakse esmaabi andmisele metsatingimustes. Kohti on vaid piiratud arv! Koolituse kohta saad rohkem 

infot 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.  

 27.-28.05.2017 on toimumas Laagrikasvataja-juhataja koolitus, mis valmistab osalejaid ette Laagrikasvataja 

osakutse 4 eksami sooritamiseks. Osalema on oodatud kõik täisealised isikud, kes soovivad omandada 

laagrikasvataja 4.osakutset.  Rohkem infot koolituse kohta leiad ESÜ kodulehelt.  

 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! Vaata kõigest täpsemalt: www.seiklusratas.ee.   

 Avatud on ERNA Matkale registreerimine! Juba kaheksateistkümnendat korda toimub ESÜ poolt korraldatud 

ERNA Matk, mille kuupäevadeks on sel aastal 11.-13.08.2017. Meeskondade registreerimine toimub läbi ESÜ 

kodulehe ning jooksvat infot saab lugeda siit.  

 

http://www.skaut.ee/uudised/194-erna-matk-osales-matkamessil
http://www.skaut.ee/uudised/198-juripaev-2017
http://www.skaut.ee/uritused/koolitused/metsalaagrikoolitus-170519
http://www.skaut.ee/uritused/koolitused/esmaabikoolitus-170520
http://www.skaut.ee/uritused/koolitused/27-28-05-2017-laagrikasvataja-juhataja-koolitus
http://www.seiklusratas.ee/
http://www.skaut.ee/uritused/laagrid/erna-2017
https://www.facebook.com/ernamatk/?fref=ts
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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  

 15.05.2017 – lõpeb registreerimine Metsalaagri koolitusele. 

 15.05.2017 – lõpeb registreerimine Esmaabi koolitusele. 

 15.05.2017 – lõpeb registreerimine Laagrikasvataja-juhataja koolitusele. 

 
 

TEADETETAHVEl 

 Seoses kontori kolimisega ootame maikuu keskel endale appi vanemskaute, rändureid ja skaudijuhte. Oma 

huvist anna palun teada info@skaut.ee meilile.  

 Tuletame meelde, et käimas on Facebooki mäng! Kutsume kõiki üksuseid ja liikmeid üles postitama Facebooki 

skautlikke pilte või videoid, lisades nende juurde märksõna #skaudid #Matkasport @Eesti Skautide Ühing 

@Matkasport. Enim meeldimisi kogunud pildile või videole jagatakse välja 300 euro väärtuses varustust 

Matkaspordist. Info reeglite kohta leiad siit.  

 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.enl.ee/et/noored-valimisvalvurid
http://valimisvalvurid.enl.ee/
mailto:info@skaut.ee
https://www.facebook.com/hashtag/skaudid?source=feed_text&story_id=1457493830945980
http://www.skaut.ee/uudised/192-facebooki-mang
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

