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ESÜ UUDISED
Läbi skautluse paremaks!

Toimunud Üritused
 Juuni esimesel nädalavahetusel lendas Eestisse üle 60 skaudi 27st erinevast Euroopa riigist, et saada

inspiratsiooni, teadmisi efektiivsetest kommunikatsiooni meetodidest ning õppida üksteise
edulugudest. Loe Euroopa skautide kommunikatsiooni foorumi kohta lähemalt siit.
 Samal nädalavahetusel osales ESÜ välissuhete juht koos ENLi delegatsiooniga European Youth

Eventil. Noori ja Euroopa Liitu puudutavadel teemadel sai erinevates sessioonides ja töötubades
huvitavaid ning produktiivseid vestlusi maha peetud.
 02.06.2018 osales ESÜ Tallinna Vanalinna Päevadel, et tutvustada skautlust laiemalt ja näidata,

millega me tegeleme. Rahvas sai proovida palju põnevat – sõlmede tegemist, hennaga joonistamist
ja maastikumänge. Kohapeal oli üles pandud ka ronimissein, millel nii suuremad kui ka väikesemad
oma oskused proovile said panna.
 16.-17.06.2018 kogunes esmakordselt Noorte Tegijate Klubi Tallinna Skaudimajja, et anda

tragidele skautidele teoreetilisi ja ka kogemustel põhinevaid teadmisi, kuidas ise põnev üritus
korraldada. Loe lähemalt siit.

Tulevased üritused
 10.-12.08.2018 on toimumas järjekorras 19. ERNA Matk, kuhu on oodatud kõik, kes naudivad

väljakutseid ja on valmis panema ennast proovile nii mööda metsi matkates kui ka
tegevuspunktides fantaasiarohkeid ülesandeid lahendades. Kes ei ole jõudnud oma meeskonda veel
kirja panna, siis veel on võimalus! Matka registreerimise III voor kestab juulikuu lõpuni. ERNA
Matka kohta saab infot ESÜ kodulehelt.
 Läänemaa Skautide Maleva korraldatav Läänemaa Sügisretk tuleb taas! Matk toimub 24.-

25.08.2018 ning selle aastane teekond viib osalejad läbi Lääne-Eesti ilusate metsade, soode ja
rabade. Ligikaudu 50-kilomeetrisel matkal ootavad osalejaid ees mitmekülgsed tegevuspunktid, kus
pannakse proovile matkajate oskused ja teadmised. Lisainfo matka kohta leiab siit.
 NB! Nõupäevade kuupäev on muutunud! Sel aastal toimuvad Nõupäevad 07.-09.09.2018

Tagametsas. Üritusele ootame kõikidest üksustest vanemskaute, rändureid ja skaudijuhte. Täpsem
ürituse info lisandub kodulehele juulikuus.
 Paralleelselt Nõupäevadega toimub Tagametsas ka uute vabatahtlike Metsalaagri koolitus.

Metsalaagri koolitusel on võimalik kogeda seda, mida kogeb skaut metsas. Lisaks antakse
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teadmised ja kogemused lõkketegemisest, matkamisest, sõlmedest, lipuheiskamisest ja skautlusest
laiemalt. Registreerimise ja lisainfo leiab siit.
 15.09.2018 toimub ülemaailme koristuspäev! ESÜ on otsustanud sellest suurepärasest algatusest

osa võtta ja ka ise maailma puhtamaks tegemisele kaasa aidata. Loe lähemalt ESÜ kodulehelt,
kuidas ka Sina saad kaasa aidata.
 Seoses Nõupäevade aja muutumisega, muutus ka Skautlemise Meistriklassi kuupäevad.

Meistriklassi kursus toimub sel aastal 22.09, 29.09, 13.10 ja 02.-04.11.2018. Kursuse käigus
jagatakse teadmisi ja kogemusi edukaks salga või üksuse juhtimiseks. Lisainfo ja registreerimine
ESÜ kodulehel.

Wosmi uudised
 Hea fotograafia huviline! Võta osa skautide fotokonkursist, mille teemaks on sel aastal „skaudid ja

kogukond“. Pildid pane teele hiljemalt 31.07.2018. Reeglid leiab siit.
 Lisaks ootab Maailma Skautide Filmifestival lühifilme skautlusest – kuidas noored aitavad luua

parema maailma. Tähtaeg on 31.08.2018. Lisainfo leiab siit.

TÄHTSAD TÄHTAJAD
 31.07.2018 – lõpeb registreerimine ERNA Matkale.
 23.08.2018 – lõpeb soodusregistreerimine Läänemaa sügisretkele.

TEADETETAHVEl
 Uus tegevusaasta on juba poole peal ja seoses sellega 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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