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KAELARÄTIPÄEV

Head skaudid!

SISUKORD

Täna on olnud ilus päev. On seda olnud minu jaoks,
Eesti jaoks, ja usun, et ka Sinu jaoks. On tore näha, et
vabariigi sünnipäev on elavdanud kogu Eesti elu, on
pannud meie inimesi rohkem märkama ja hindama
ilusat ja head, mis meil on. Oleme seotud liikumisega,
mis on 11 aastat vanem kui Eesti, kuid kannab endas
tugevaid tundeid oma kodumaa ja ühiskonna vastu.
Skautlus kannab väärtusi, mida peame oluliseks ka
riigi jaoks. Skautlik põhimõte – üks heategu päevas –
sarnaneb minu meelest väga EV100 meeskonna poolt
üles kutsutud Eestile kingituste tegemise mõttega.
Igas päevas tehtav heategu on iga skaudi kingitus oma
riigile, kaasinimesele ja iseendale. Sest kinkimise rõõm
on ju suur. Ja seda jätkame ka pärast sünnipäeva.
Sel aastal arvan, et ma ei pea teile ja Eestile täiendavalt
midagi soovima. Sest ka meie oleme teinud Eestile
kingituse, tänu siinkohal Annikale ja Jane-Lyle. Oleme
pannud kokku sajast rahvusvärve kandvast skaudist –
heast Eesti kodanikust – koosneva kollaaži koos 100
sooviga Eestile ja meile kõikidele.
Ikka on mulle meeldinud tuua pidupäeval paralleele
ka presidendi kõnest. Sellesama presidendi, kes
meie suvises suurlaagris tõi välja skautluse kui näite
keskkonnast, kus õpetatakse noori ise end ümbritsevat
keskkonda kujundama ja selle heaks midagi ära
tegema. Täna võtan kinni ühest sõnast presidendi
kõnes. President ütles, et Eesti senine areng ja meie
inimeste ootused ja küsimused, rõõmud ja mured on
hea kompass järgmiseks sajaks aastaks. Eesti rahvas
tahab kulgeda omatahtsi, mõelda omi vabu mõtteid ja
uidata vabas, puhtas looduses. President ütles ka seda,
uuel sajandil saame, kompass peos, eesti keel suus,
Eesti kultuuri ja kooli loodud vundamendile toetudes
ja saades jõudu Eestimaa puhtast loodusest, asuda
julgesti teele.
Arvan, et meie, skaudid, saame ja oskame olla oma
riigile abiks selle kompassi hoidmisel.
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Ajakiri Eesti Skaut

Eesti Skautide Ühingu väljaanne
Toimetuse kontakt: Juurdeveo 22A-2, 11313 Tallinn või karolin@skaut.ee
Toimetuse koosseis: Karolin Lillemäe, Laura Õigus, Jakob Rosin, Mikk Leedjärv, Sirje Pool

ESÜ juhatuse esimees
24. veebruaril 2018

Ajakirja Eesti Skaut väljaandmist toetavad
Hasartmängumaksu Nõukogu ning Haridus- ja Teadusministeerium.
Toimetusel on õigus kirju ja kaastöid toimetada ja lühendada.
Fotosid ja käsikirju ei tagastata.
Ajakirja Eesti Skaut toimetus tänab kõiki kaastöö tegijaid.
Ootame uusi kaastöid.

Martin Avameri

KRIIMSILMAST JÜRIPÄEVANI
20.–22.10.2017 leidis Rakveres aset järjekordne
hundude Kriimsilma laager, mille korraldasid
Rakvere skaudid. Laagri juhiks oli Killu Marie Kell.
29.10.2017 anti välja esimestele skautlemise
meistriklassi lõpetajatele vastavad sertifikaadid.
Lõpetajaid oli kokku 18 ning kokku kohtuti kursuse
käigus neljal korral.
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31.10.–05.11.2017 osalesid ESÜ suhtlusjuht

Liisa Kõrgesaar ning programmi- ja
koolituskoordinaator Karin Meikas üritusel
Akadeemial (The Academy) Ungaris.

11.11.2017 toimus Tallinna vanalinnas Anton
Õunapuu nimeline karikavõistlus ehk ÕKV, mille
korraldajaks oli sel aastal lipkond Saturn Georgi
Lugovskoi
eestvedamisel.
Karikavõistlusega
tähistati Anton Õunapuu sünniaastapäeva ja sellest
võttis osa 33 noort, kes liikusid 3–4 liikmelistes
meeskondades. Matkal oli võimalik läbida kokku
32 punkti, kus tuli lahendada mitmeid loogikal
ja osavusel põhinevaid ülesandeid (mõistatused,
labürint), sportlikke ülesandeid (takistusrada),
pildistamisülesandeid ning skautlikke ülesandeid
(sõlmed, lõkked, KIMi mäng). Lisaks oli vaja
vastata mitmetele küsimustele Anton Õunapuu
kohta. Matk lõppes Tallinna tudengimajas,
kus söödi suppi ning toimus autasustamine.
Tasavägisel võistlusel osutus rändkarika võitjaks
meeskond üksusest Saturn, kelle korraldada jääb
ka järgmise aasta karikavõistlus. II ja III koha said
meeskonnad üksusest Siil.
24.–26.11.2017 kogunesid ESÜ vanemskaudid

ja rändurid Otepääle Sokka puhkekeskusesse, et
veeta vahva nädalavahetus koos vanade ja uute
sõpradega Noortekogul.

12.11.2017 sai esimest korda Tartumaal osa võtta

toredast isadepäeva matkast, mille korraldajaks oli
Tartumaa Skautide ja Gaidide Malev. Olenemata
niiskest sügisilmast tuli üritusele kokku 29
matkalist. Samuti toimus juba traditsiooniline
Rävälä Skautide Maleva isadepäeva matk, seekord
Tallinnas Pirita terviseradadel, millest võttis osa
ligikaudu 280 osalejat ning mille korraldajaks oli
skaudilipkond Siil.

13.11.2017
tähistati
Tallinna
Reaalkooli
juures
90
aasta
möödumist
Vabadussõjas
hukkunud Tallinna kooliõpilastele
ja
õpetajatele
pühendatud
mälestusmärgi
Reaali
poisi
avamisest. Üritusest võtsid koos
lippudega osa ka ESÜ ja ESAKi (Eesti
Skautlik Antoni Keskgild) esindajad.
Skautide pärja asetas mälestusmärgi
jalamile ESÜ peaskaut Kristjan
Pomm, kes pidas üritusel ka kõne.
18.11.2017
toimus
Tallinna
lauluväljakul vabatahtliku tegevuse
laat, millest võtsid osa ka ESÜ
koolitusjuht ja personalijuht, et
tutvustada huvilistele, millega
skaudid tegelevad.
26.11.2017 käisid Tuulemetsa noored
oma juhi Ene-Ly Lehtmaa eestvedamisel
Radissoni hotellis toimunud Tallinna
Rahvusvahelise Naisteklubi (IWCT)
Bazaaril abiks lastetoa korraldamisel.
Aitäh naisteklubile ESÜ heaks toetajaks
olemise eest!
27.11.2017 pälvisid 15 tublit ning tegusat
inimest kodanikupäeva aumärgi, nende
hulgas ka meie tubli ja pikaajaline skaudijuht
Maimu Nõmmik.
07.–08.12.2017 oli ESÜ ka sel aastal
esindatud Teeviidal. Lahendada sai Kahooti,
proovida pakul tasakaaluülesannet ning
osaleda ka ESÜ Instagrami mängus.
08.12.2017 kohtusid Eesti Noorteühenduste
Liidu (ENL) liikmed Stenbocki majas Eesti
peaministri Jüri Ratasega, nende hulgas ESÜ
esindajana ka peaskaut Kristjan Pomm.
09.12.2017
jagati
Eesti
Noorteühenduste Liidu tänuõhtul
tunnustusi mitmetes erinevates
kategooriates, sh ka Aasta Tegija
kategoorias. ENLi Aasta Tegija on
isik, kelle mõtted ja teod on ENLi
tegevusi kõige enam positiivselt
mõjutanud ning kelle hoogsa
tegevuse tulemusena on ENLis
mõni teema või valdkond
märkimisväärselt arenenud.
Seekordseks Aasta Tegijaks
valiti ESÜ skaudijuht ja
ENLi nõukogu liige Laura
Õigus.

07.–10.12.2017 osalesid ESÜ personalijuht Katri Pruulmann koos
oma meeskonnaliikme Helen Pilliga ja koolitusjuht Marju Riiel koos
oma meeskonnaliikme Ene-Ly Lehtmaaga Hispaanias MOVISel
(Management of Volunteers in Scouting).
14.12.2017 toimus
ESÜ kontoris suur
jõulusagimine
koos
Ökoskautide hundude
ja skautidega, kellega
koos pandi ümbrikutesse
saatmisvalmis kõik ESÜ
uue aasta kalendrid ning
jõulukaardid, mille olid
meie oma hundud ja skaudid
varem Kriimsilma laagris
ning koonduse käigus valmis
joonistanud.
14.12.2017 toimus Komandandi aias Rävälä Skautide Maleva
traditsiooniline Metsajõulupuu. Pühade-eelsel kokkusaamisel kuulati
jõulujuttu, lauldi üheskoos jõululaule ning nauditi mõnusat sooja
kakaod koos piparkookidega. Nagu igal aastal tavaks, siis ka sel korral
moodustati küünaldest ja selle juurde lisatud mõtteteradest skautlik
mõtete rada.
18.01.2018 oli ESÜ-l hea meel osaleda Telia kampaanias #suurim

julgus. See on uus ja tähtis projekt, kus skautidel on suurepärane
võimalus kaasa lüüa. See annab võimaluse tuua koondusele veel
üks huvitav ja tänapäevane teema ning skautidena saame ühtlasi
ühiskonnale ja iseendale väga palju kasu teha olles skaudile kohaselt
julge. Lisaks sellele, et saame sõnumit edastada oma noortele,
saame ka võimaluse läbi olulise teema jõuda noorteni, kes meiega
igapäevaselt koos ei askelda. ESÜpoolne projekti kontaktisik on
Valdik Kask.

20.01.2018 osales Põhjala skaut Annika Annus V4B3 kohtumisel
Ungaris. Jagati rõõme ja muresid ning arutati edasisi koostööplaane
V4B3 riikide vahel.
20.01.2018 toimunud koolitajate koolitusel Tallinna skaudimajas
rääkis koolitaja Triin Rum, kuidas edastada sõnumit nii, et see
mõjutaks kuulajat.

01.–10.02.2018 osales
ökoskaut Jaagup Niitvägi
Araabia Ühendemiraatides 8. rahvusvahelisel
raamatute ja lugemisteemalisel kogunemisel.
Üritus oli tema jaoks suur
elamus ning ta sai sõpru
üle kogu maailma.
09.–11.02.2018 toimusid
skautide ja vanemskautide
Talimängud
Jõgeval,
mille
eestvedajaks oli lipkond Okaskannel ning
laagri juhiks Jane-Ly Tammekivi.
15.–18.02.2018 osalesid ESÜ koolitusjuht Marju Riiel ja

majandusjuht Ragnar Luup Lätis Growth Eventil. Ürituse käigus
saadi hea ülevaade erinevatest meetoditest, kuidas skautlikud
organisatsioonid suurendavad oma liikmeskonda, lisaks pandi paika
ka täpsem plaan parimate meetodite rakendamiseks.

22.–26.02.2018 käisid Ann Valdi (Okaskannel) ja Riina Torim
(Kaljurebane) taliolümpiamängudega samaaegselt toimunud noorte
talilaagris World Youth Camp Lõuna-Koreas.
23.02.2018 õhtul toimus Eesti Skautide Ühingule ja Eesti Gaidide
Liidule Eesti Lipu Seltsi annetatud paraadlippude õnnistamine Viimsi
Püha Jaakobi kirikus. Lipud õnnistas skaudijuht Mikk Leedjärv.
28.02.2018 osales
ESÜ peaskaut Kristjan
Pomm Tartu Ülikooli
Narva Kolledži projektijuhtimise avatud
seminaride
sarjas,
kus ta käis üliõpilastele rääkimas oma
kogemusest noorteüritustest ja -projektidest kolmandas
sektoris.

26.01.2018 toimus noortevaldkonna tegijate tunnustusüritus,

24.03.2018 toimus ESÜ aasta tähtsaim juhtimisüritus Üldkogu
Tallinna Skaudimajas, millele järgnes juba traditsiooniks saanud
Tänuõhtu, seekord Tallinnas Roseni tornis.

29.01.2018 anti stardipauk Noorte Arengupreemiale (Duke of

06.04.2018 oli meie boks avatud Tallinna Lauluväljakul toimunud
Matkamessil. Programmis oli matkamäng ja muud huvitavat.
Kutsusime ERNA matkale ja tutvustasime skautide tegemisi.

kus aasta noortelaagriks osutus meie rahvusvaheline suurlaager
"Seiklusratas".
Edinburgh’s Award) Eestis ja esimesed kaheksa ESÜ noort alustasid
pilootprojekti raames programmi läbima. Tegemist on üle maailma
tuntud arenguprogrammiga, mis on inspireerinud miljoneid noori
ennast arendama ja oma elu muutma. Programmi Eestisse toomise
ja juurutamise toetamise eest täname Briti saatkonda ning The Coin
Gaming Groupi.

29.01.2018 õhtupoolikul kogunesid üheksa uut uudishimulikku
vabatahtlikku Tallinna skaudimajja kokkusaamisele „Tere tulemast
skautlusesse!“, et näha ja kuulda, mis põnev asi see skautlus on. Kohe
alguses moodustati kaks gruppi, mille nime pidi kumbki meeskond
endale ise meisterdama. Niimoodi saidki alguse kaks uut salka:
Albiino Rohekrokodill ja Roosa Kobra. Nagu skautidele omane, sai
teoreetiliste teadmiste kõrval ka veidi mängitud ning kokkusaamise
lõpupoole sai igaüks meisterdada endale umbes kahest meetrist
nöörist ka ellujäämiskäepaela.

07.04.2018 toimus Tallinna skaudimajas RSM lõkkevana koolitus,
mille lõppedes väljastati esimesed lõkkejuhi skaudioskuse märgid.
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TULEVASED ÜRITUSED
MAI
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05.–06.05.2018 Tagametsa kevadtalgud
11.–13.05.2018 Kaugmatkaja II osa A osa Tartus või Tagametsas
18.–20.05.2018 Uute vabatahtlike (UVT) metsalaagri koolitus Tagametsas
31.05.–04.06.2018 Euroopa regiooni kommunikatsioonialane üritus
(WOSM Regional Event on Communication) Tallinnas

JUUNI
02.06.2018 ESÜ sünnipäeva tähistamine vanalinna päevadel Tallinnas
10.06.2018 ESÜ 23. sünnipäev
16.–17.06.2018 Noorte Tegijate Klubi Tallinna skaudimajas (skautidele)

JUULI
08.–15.07.2018 Metsamärgi kursuse I osa Tagametsas
16.–28.07.2018 Kaugmatkaja II osa B osa Spiterstulen mägionnis Jotunheimeni mäestikus Norras
14.–21.07.2018 Leedu suurlaager Kaunases (vanusele 14+)

AUGUST
10.–12.08.2018 ERNA matk finišiga Kautlas

SEPTEMBER
08.09.2018 Skautlemise meistriklassi I osa Tallinna skaudimajas
14.–16.09.2018 Uute vabatahtlike (UVT) metsalaagri koolitus Tagametsas
15.–16.09.2018 ESÜ nõupäevad Tagametsas
22.09.2018 Skautlemise meistriklassi II osa Tallinna skaudimajas
27.–30.09.2018 WOSMi Euroopa regiooni GSAT Viinis Austrias

OKTOOBER
06.–07.10.2018 Tagametsa sügistalgud
13.07.2018 Skautlemise meistriklassi III osa Tallinna skaudimajas
19.–21.10.2018 Kriimsilma laager Harkus (hundudele)
19.–21.10.2018 JOTA/JOTI
WOSMi Euroopa regiooni Cubnet/Scoutnet Luxemburgis
26.–28.10.2018 Metsamärgi kursuse II osa Tagametsas

NOVEMBER
02.–04.11.2018 Skautlemise meistriklassi IV osa Tallinna skaudimajas
07.11.2018 Anton Õunapuu sünniaastapäev, kaelarätipäev üle Eesti
10.11.2018 ÕKV (skautidele)
23.–25.11.2018 Noortekogu (vanemskautidele)

NB!
Tegevuskavas võib ette tulla muudatusi.
Jälgi infot ESÜ kodulehelt ja Facebookist.

– 10 000 RAHUTUT ÖÖD*
Mihkel Tammaru
ERNAvana
… salajane vestlus kevadisel Eestimaal:
„Hei! Tule meie võistkonnaga matkale, sa ju loed vabalt kaarti ja saad hakkama
iga ülesandega.”
„No see on küll väike liialdus, aga mis matkast jutt?”
„ERNA matk, 10.–12. august, 36 või 24 tundi, lõpetamine Kautla memoriaali
juures. Skaudid teevad, tead ju küll.”
„Tean-tean, mina teengi seda matka. Mul on sel aastal oma punkt, paneme teid
suu vett täis pea peal seisma ja olete veel tänulikud ka.”
„Ma tahaks ka tulevikus matka korraldama tulla, seni hangin rajal kogemusi.”
„Rajal elab Teele. Kohtumiseni metsas!”
„Haa. Kohtume kindlasti.”

Fotod: Erkki Pung

ERNA matk on Eesti Skautide Ühingu võimsaim projekt, mis on suunatud meie
liikmetelt kõigile seiklushuvilistele. Alates aastast 2000 on lugematul hulgal
matkajaid tulnud alati augustis kokku, et end koos kaaslastega proovile panna.
Skautide matkaradade keerukusest ja punktide närvikõdist räägitakse legende. ERNA
auhinna talismani – hundiküüsi – kantakse uhkusega läbi aasta. Kui neid veel ei ole,
tullakse taas ja taas rajale. „Kuni küüned käes,” lubab nii mõnigi mees ja naine.
Matkal osaleb 150 kuni 200 võistlejat ning nende “heaolu” eest hoolitseb metsas
üle 60 skaudi ja skaudisõbra. Mõne jaoks on august ainus kuu, kus ta oma skaudi
kaelaräti taas kaela paneb, mõne hunduealise jaoks on liilia “see ERNA märk”.
Matka tegevuspunktide märksõna on alati „kvaliteet”, sest soovime, et skautlusega
tekiks positiivne emotsioon. Osaleja jaoks teeme kõike ja püüdleme parimat,
ka siis, kui selleks on vaja 20 tundi järjest jalul olla, ka siis, kui see kõik toimub
lausvihmas. Tugevamad tegijad on teinud tegevust kolmes ja isegi neljas punktis
ning seejärel maganud ööpäeva jagu. Staabi legendid räägivad, et kui peale matka
Nissanilt saadud maasturid pesulasse viidud, on väsimus selline, et sööma minnes
võib pea vastu lauda kukkuda. Räägitakse, et kord purunenud nii ka üks laud.
Üksi oled sa üksi, aga koos oleme tugevad. Meid toetavad Hasartmängumaksu
Nõukogu ja Kaitseministeerium, 1. jalaväebrigaad koos Pioneeripataljoniga,
Kaitseliidu Tallinna malev, Nissan, Matkasport, Digra – trüki- ja graveerimiskoda,
Loovbüroo Sviiter, Eesti Punane Rist ning mitmed teised organisatsioonid,
ettevõtted ja eraisikud. Miks nad seda teevad? Ju on kinnistunud usk, et see on
hea ettevõtmine, mis väärib toetust. Kohalikud talunikud lubavad matka ajal
ammutada oma kaevudest mitu tonni vett. Eestlased on head inimesed.
Skautluse sees on ERNA matka suur eesmärk pakkuda eneseteostuse võimalust.
Kui kõht on täis ja katus pea kohal, siis võiks ju kaaslastega midagi ära teha.
Üheskoos matka punktis toimetades tekib kogemusi ja mälestusi samavõrra kui
ise matkal olles või nädal aega suurlaagris veetes. Punkti tegija rõõm on siiski 150
siiralt tänulikku „tsivilisti” – nemad on meie motivaatoriteks teha rohkem ja veel
paremini. See on hea tunne. Soovid seda kogeda, siis liitu ERNA meeskonnaga!
Tulla võid terve salgaga või üksi, oma ideega või valmisolekuga lihtsalt endast
parim anda. Võid tulla üheks päevaks, aga sobib see, kui sul on aastateks ideid,
kuidas skautide ERNA saab veelgi paremaks järgmisteks aastakümneteks.

*10 000 ööd on ligikaudselt see hulk, mis jäänud ERNA matkal aastate jooksul magamata.
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AUHINNAMÄNG:
Nimeta viis kohta, kus on olnud
ERNA matka start. Vastused saada
e-mailile enne 31. maid 2018 –
erna@skaut.ee
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LÄÄNEMAA SKAUDID KUTSUVAD
Läänemaa XX sügisretk toimub 24.–25.08.2018 ning ootab osalema kõiki seiklus- ning
matkahuvilisi skaute ja skaudisõpru! Matka teekond viib läbi Lääne-Eesti ilusa metsa-,
soo- ja rabamaastiku. Ligikaudu 50 km retkel ootavad osalejaid lisaks ilusale loodusele
ees mitmekülgsed ja põnevad tegevuspunktid, kus pannakse proovile matkajate
osavus, teadmised ning oskused.
Retk algab reedel ja laupäeva õhtuks orienteeruvalt kell 20.00 jõutakse sihtkohta, kus
soovijatel on võimalik ka ööbima jääda.
Matkal saab osaleda 3- kuni 7-liikmeliste võistkondadega, sh osalejatest vähemalt
üks peab olema täisealine ja meeskonna eest vastutav isik. Lisaks pakume sel aastal
võimalust osaleda lastega peredel ühepäevasel retkel matka teisel päeval ehk 25.08.2018.
Perematkast osavõtt on lastele tasuta. Sügisretk on hea katsumus eri vanuses ja
kogemustega matkasõbrale!
OSAVÕTUTASUD:
Kuni 15.07.2018 on osavõtutasu ESÜ aktiivsetele liikmetele* 10 €
ning mitteliikmetele 25 €.
Kuni 24.08.2018 on osavõtutasu ESÜ aktiivsetele liikmetele* 15 €
ning mitteliikmetele 30 €.
Osavõtutasu palume kanda Eesti Skautide Ühingu arveldusarvele
EE581010022049447003, märkides selgituse lahtrisse "Läänemaa sügisretk" ja
võistkonna ning osalejate nimed, kelle eest raha üle kantakse.
* ESÜ aktiivne liige on liige, kes on esitanud liikmeavalduse ning tasunud käimasoleva aasta liikmemaksu.

Täpsemat infot kohtade ja kellaaegade osas jagame peagi matka FB lehel ja ESÜ
uudiste vahendusel.

Tule matkama ja võta sõber kaasa!
Registreerumine ja matka puudutav info: kristiina@skaut.ee, tel 5690 0160.
5 põhjust, miks kindlasti tulla sügisretkele (varasemad osalejad teavad rääkida rubriigist):
•
Eredad elamused kogu eluks!
•
Vaimu ja füüsise proovilepanek!
•
Põnevad ja mitmekülgsed matkapunktid!
•
Meeskonnatöö kogemine!
•
Kaunis ja mitmekesine Läänemaa loodus!
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KAROLIN …
HINGELT ÖKOSKAUT,
KOHVITASSI JA
RAAMATUGA
(AJAKIRJAGA)
Küsis, uuris ja kirjutas Sirje Pool

Seekordse persooniloo peategelane on meie oma ajakirja Eesti
Skaut peatoimetaja Karolin Lillemäe ehk Karo, kes käesoleval aastal
tähistamas nii isiklikku juubelit kui skautlikku tähist – 15 aastat ehk
pool oma elust skaudiks olemist.

Metsamärgil Põdra salgas

Skaudilaager, kus Karolin esimest korda osales, toimus 2003. aastal
ja kohe pärast seda sukeldus ta ka ajakirja Eesti Skaut toimetamistesse.
„Ma arvan, et 2004. aasta esimesse ajakirja numbrisse kirjutasin
esimese loo, vist oli Eesti lipust,“ meenutab Karolin, kes on sealtpeale
olnud ajakirjaga seotud. Aastal 2010 sai temast ajakirja peatoimetaja
ja nii läheb tänaseks selles ametis juba üheksas aasta. Karolin kuulub
Ökoskautide üksusesse ja on ka seal täitnud läbi aegade nii skaudijuhi,
loendamatu arvu ürituste eestvedaja kui juhatuse liikme rolli. Lisaks
on ta olnud suurlaagri infomeeskonna abijuht, suurlaagri abijuht,
Eesti skautlus 100 abijuht, ESÜ juhatuse liige, korraldanud ÕKVd ehk
Anton Õunapuu karikavõistlust ja teisi väiksemaid üritusi. Skautlikus
tegevuses peab Karolin väga oluliseks Metsamärgi kursust ja samuti
seda, et sai sellel koolitusel viimati ka ise koolitaja rollis ehk Tõhk
olla. Osalejana läbis Karolin Metsamärgi kursuse 2010. aastal Põdra
salgas.

Metsamärgil Tõhu rollis

MITU ETTEVÕTMIST IKKA KORRAGA KÄSIL
Suurte ürituste korralduskogemust on Karolinil
hulganisti ka väljastpoolt skautlust. Töötades pikka aega
Eesti Jahimeeste Seltsis, oli ta igal suvel paralleelselt
skaudilaagritega korraldamas veel ka jahimeeste
kokkutulekuid enam kui 1000 inimesele. Päris mitmeid
kordi on meeles Karolin kahel rindel korraga askeldamas
ja ühelt sündmuselt teisele ruttamas, olles ise mõlemal
võtmeisiku rollis. Jahimeeste seltsis tegeles ta lisaks muule
ka ajakirja toimetamisega. Kui Karolin töökohta vahetas,
sõnas jahimeeste seltsi tegevjuht Tõnis Korts järgmist:
„Teatame kurbuse ja rõõmuga, et Eesti Jahimeeste Seltsis
kaheksa aastat töötanud Karolin Lillemäe suundub
uutele jahimaadele. Kurbusega seetõttu, et Karolin
on olnud äärmiselt tubli ja korrektne kolleeg ja
tema kohta ei ole kerge täita. Oma loovuse ja
energiaga on ta aidanud toimetada nii ajakirja kui
ka veebi, pidanud andmebaase ja organiseerinud EJS
sündmusi ja teinud palju-palju muud, mis on aidanud
EJSil kui organisatsioonil saada ja olla see, kes ta täna
on. Rõõmuga seetõttu, et meil on olnud see meeldiv
võimalus Karoliniga asju koos teha ja nautida koos
õnnestumisi. Karolin on noor inimene ja noorel on vaja
kogeda ja koguda erinevaid kogemusi. Töö jätkamine
suures asutuses ja suures kollektiivis on põnev väljakutse
ja EJS meeskond elab Karolinile igati kaasa.“ Täna töötab
Karolin Eesti Maaeluministeeriumis avalike suhete
osakonna juhatajana, mis näitab veelkord, et ta ei karda
kõrgusi ei kõrgseiklusrajal ega tööelus ning on valmis
sada protsenti endast igale poole andma.
Erialaselt on Karolinil haridus eesti filoloogias, mille ta
omandas Tallinna Ülikoolis, kus 2013. aastal lõpetas ka
magistriõpingud.
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Ökoskautide ja presidendiga

Perekond

PERE TÄHTSUS
Kõikidest jutuajamistest ja postitustest kumab
alati vastu ka pere tähtsus Karolini jaoks ja
vastupidi. Karolini pereliikmed jutustavad tema
skauditegemistest järgmist: „Karolin läks esimest
korda skaudilaagrisse nooremale vennale nö saatjaks
ja otseselt ise skautluse vastu huvi tundmata. Keegi
ei uskunud, et kenast blondist linnaneiust saab
tulihingeline skaut. Karolin rääkis, et esimeses laagris
oli ta tõesti veidi oma elemendist väljas, pigem tibilik
ja „preili hädas“. Kui ta näiteks ütles, et oih, mul
oleks nuga vaja, siis ootamatult ilmusid nagu filmis
tema ümber abivalmid noormehed, kes kõik talle
noa ulatasid ja „hädas neiut“ päästma tõttasid. Nüüd
on 15 aastat möödas ja Karolin tegeleb skautlusega
täiesti vabatahtlikult ja „päästmist“ enam ei vaja, aga
tihti meenutab toredat algust, kuidas temast üldse
skaut sai.
Muidugi ei väsi Karolin ka lugude rääkimisest, kuidas
skautluse kaudu on ta leidnud sõpru üle maailma,
saanud uskumatuid kogemusi ning elamusi. Ta on osav
nii üksi metsas kui tiimis korraldades. Ökoskautlus on
talle hingelähedane ning seega on ka perekonnaliikmed
(lisaks ökoskauidist vend Sandrile) olnud rohkemal
või vähemal määral skautlusesse kaasatud, seda siis
kasvõi näiteks sõpruse sõlme tundamaõppimisest kuni
loodussäästliku eluviisi kohta rohkem teadasaamiseni.”
Ökoskautidega 2007

Sander Lillemäe, Karolini vend:
„Karolin on uskumatu inimene. Ta on lahke, lauamängudes
solvuv, vägev, krimiromaani armastav, hea, puslemaniakk,
aktiivne, lollitaja, üllas, kollasearmastaja, naljakas ning ei
anna kunagi alla. Ma olen juba väiksest saadik imestanud,
kuidas ta suudab kõik maailma vaevad enda peale võtta ning
kuidagimoodi need alistada. Ja just see, et ta seisab alati nende
eest, kes on nõrgemad, on väga austusväärne. Uskumatu.“
Kadri Agu, sõbranna skautlusest:
„Kui ma mõtlen Karolinile, siis esmalt meenub mulle muidugi
meie reis Portugali Akadeemiale – vat see oli seiklus omaette. Eriti
meie tagasitulek sealt, kui meeletu udu tõttu meie lend hilines
maandumisega Frankfurtis ja me jäime pärast metsikut elu eest
jooksu lennukist Tallinnasse siiski maha. Samamoodi kodu poole
jooksu saime teha ka järgmisel päeval Kopenhaageni lennujaamas,
kui meie lend endiselt maad katva paksu udu tõttu hilines
maandumisega. Jooksime kõigest väest – kõik oli nagu filmis. Karo
oli reisil vähe külma saanud ja ei jaksanud selle tõttu nii kiiresti
joosta, kui hoogu maha võtsin, et teda oodata, vaatas mulle Karo
eemalt otsa ja hüüdis: „Jookse sina, jookse, jäta mind!“ See reis
oli meil kohe algusest peale põnevust ja seiklust täis. Kindlasti
ühed meeldejäävamad seigad Karoga tulevad ka Metsamärgi
koolituselt. Kefiilia peaks ütlema juba kõik.
Karolin on väga otsekohene ja aus. Ta on ka väga siiras
ja toetav – üldse üdini armas inimene. Temaga ühes
meeskonnas olles, kas siis Eesti Skautlus 100 või Eesti
Skautide Ühingu juhatuses, oli alati väga tunda tema
toetust ja sooja heatahtlikkust.“
Mirjam Puur, sõbranna:
„Olen tundnud Karolini juba peaaegu 21 aastat, alates
2. klassist. Meist said kooliajal pinginaabrid ja ta on
olnud täiesti asendamatu. Pärast tundide lõppu ostsime
sageli Vabaduse väljaku tunneli poest kummikomme,
läksime Harjumäele istuma ja maailma asju arutama.
Taskuraha polnud tollal väga suur ja kummikommid olid
kallid, nii et need pärastlõunad olid väga erilised. Käekiri
polnud meil eriti korralik, kummagi tekste suutsidki
dešifreerida ainult õpetajad ja me ise. Meie lahutamatust
kirjeldab kõnekalt ka tõsiasi, et lõpuklassi kohta käivates
paroodiasketšides ei tehtud meile eraldi stseene, vaid
figureerisime sketšis koos.
Karoliniga rääkides tead, et teda päriselt huvitab, kuidas
sul läheb, ta elab kaasa ja pakub kvaliteetset (musta)
absurdihuumorit. Ta on julge ja oskab enda eest seista, samas
pole temas kübetki ülbust ega upsakust. Võib-olla ainult õige
pisut jäärapäisust. Lisaks on Karolin ka meeletult töökas ja
tubli, ta on väärt kõige paremat ja enamgi veel!“

Karolin ja Kadri
Loomade varjupaiga talgutel

Kuninganna kübarapeol
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Karolin ja Ott
15 aastat sõprust

Mirjam ja Karolin
Koos juba teisest klassist

Aitäh Sulle, Karolin, selle
kõige eest nii ESÜ kui
ajakirja toimetuse poolt, ja
loodame jätkuvalt nii juba
olemasolevatel kui uutel
seiklusradadel kohtuda!

Ott Maidre, sõber:
„Need kulutatud tunnid ja jalanõud vanalinnas jalutamiseks.
Need kulutatud tunnid, mis me oleme vaielnud elu üle. Need
kulutatud tunnid, mis oleme üheskoos matkanud. Need
kulutanud tunnid, kus me oleme kirunud. Need kulunud
tunnid, mis oleme tantsinud mööda tänavaid. Need, kulutatud
öötunnid, mis oleme kulutanud pimedas telgis, et kuivatada telgi
põhja sokkidega, mis märgub Itaalia kõrgmägede äikesetormis.
Need kulunud tunnid, mis oleme Lillemäe tänaval üles vassinud.
Need kulutatud tunnid, mis oleme pannud sõprusele, ei näita
tegelikult mitte midagi, sest sõprus, mida Karolin pakub, on
selline, et ma tean, et ta ootab meid teistpoolt silda. Tavaliselt
kohvitassi ja raamatuga. Ja see tekitab sooja tunde sisse.“

Abijuhina suurlaagris MAM 2013

Ülikooli diplom on käes!

NOORTELT NOORTELE EHK NOORTEKOGU 2017
Milliseid muljeid tekitas noortekogu lipkonna Okaskannel noortele?
Noortekogu on vanemskautidele ja ränduritele suunatud
üritus, mis andis ja annab võimaluse veeta nädalavahetus
endasuguste noorte seltsis. Seekord toimus noortekogu Otepää
metsade keskel Sokka puhkekeskuses, mille hubane õhkkond
ja kodune tunne tegi osalejaid ühtsemaks. Noortekogu idee on
noortelt noortele ehk noored saavad ise omavahel areneda.
Seekord pandigi proovile loomingulisus ning meeskonnatöö
ja samuti kogesime palju põnevaid arutelusid. Fantaasia
lasti valla ja saadi kõikidest kokku väga eriline laager,
mida soovitakse ka korraldada. Loomulikult ei puudunud
ka seltskondlikud mängud. Noortekogult jäi kindlasti meelde
ka vegantoit, mis maitses väga hästi ning väga muhe ja vahva
seltskond. 2017. aasta Noortekogu oli vägagi armas ning
meeliköitev üritus.

Jane-Ly Tammekivi

12

Jane-Ly Tammekivi, lpk Okaskannel
2017. aasta Noortekogu oli minu jaoks esimene ja viimaseks
see kindlasti ei jää, sest see on nii võimas üritus, et sealt ei taha
kunagi puududa. Kõik inimesed olid nii positiivsed ja terve
lõõgastav nädalavahetus möödus kiiresti. Kõik argipäevamured
ja mõtted ununesid ja see tundus nagu puhkus kuskil soojal
maal. Plaanisime üritusi, mis meile endale meeldiks ja nende
tutvustamiseks tegime ülilahedaid loomingulisi videosid. Sain
tuttavaks uute skautidega ja teada palju uut juhatuse kohta ning
nendega lähemalt tuttavaks. Lisaks olid väga huvitavad õpitoad
ja tegevused.

Ann Valdi

Marilise Seppel, lpk Okaskannel
Esimese õhtu tutvumismängud olid uudsed ja meeldejäävad.
Laupäeval jagati meid meeskondadesse ja edasi tuli tegutseda
nendes gruppides. Programmis oli ka huvitav ja silmaringi
laiendav vaimse tervise koolitus. Terve noortekogu vältel oli
võimalik suhelda omavanustega ja ka ESÜ juhatusega ning luua
uusi tutvusi. Kokkuvõttes võib öelda, et see noortekogu oli igati
õnnestunud üritus.

Ann Valdi, lpk Okaskannel
Päevakavasse mahtus ka uute ürituste väljamõtlemine,
kusjuures kõige populaarsemaks osutusid ekstreemsed
tegevused. Loodame, et mõni ekstreemlaager ka ESÜ ürituste
hulka sobib ning tehakse teoks. Tean nii mõndagi inimest, kellele
see meeldiks. Kindlasti teine meeldejäävam osa noortekogust oli
lühikoolitus vaimse tervise kohta, mis on tänapäeva maailmas
üha levinum probleem, ning on hea teada, kuidas selliseid
probleeme märgata ning mida üksikisikuna ise ära teha saab.
Järgnev noortekogu toob kindlasti sama mõnusa õhkkonna
kõikide noorte liikmeteni, nagu seda oli eelneval aastal. Asukoht
on küll veel selgitamisel, aga kindlasti lähtume mugavusest ja
looduslähedusest. Kallis noor, tule kohale ja saa teada, mida
tähendab olla osa ühest väga lõbusast seltskonnast ja lõõgastu
koos meiega!

Rebekka Vainov, lpk Okaskannel

Rebekka Vainov

ESÜ ÜLDKOGU KOOSOLEK
Sirje Pool
ESÜ büroo

Fotod: Aivar Aasma

2018. aasta üldkogu koosolekut 24. märtsil võõrustas taas meie Tallinna
skaudimaja, kuhu seekord kogunes koos skautmasterite kogu koosolekul
osalenutega väga toredalt suur hulk skaudijuhte – ligi 70 inimest. Üldkogu
juhatas seekord Sander Lillemäe.
Lisaks korralistele punktidele oli seekord üldkogu päevakorras ettepanek
edutuste ja aunimetuste erijuhendi muutmiseks nooremskautmasteri nimetuse
omistamise osas.
ESÜ uuteks juhatuse liikmeteks valiti Ene-Ly Lehtmaa (Tuulemetsa) ning
Meelis Kalme (mitteliige). Juhatuse esimehe ametis jätkab Siim Maripuu
(TSGM). ESÜ revisjonikomisjoni esimeheks sai Kristi Traks (Tormilind) ja uueks
revisjonikomisjoni liikmeks Jüri Ehandi (Tormilind) ning Eesti Gaidide Liidu ja
Eesti Skautide Ühingu nõukogu liikmeks Mikk Leedjärv (üksikliige).
Suur tänu siinkohal veelkord ametist lahkunud Marju Riielile ja Liisa
Kõrgesaarele juhatuse töösse panustamise eest ning Elika Lassile pika panuse eest
ESÜ revisjonikomisjoni töös!
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TÄNUÕHTU RAHVUSLIKUS RÕÕMUS
Üldkogule järgnenud Tänuõhtul vaatasime tagasi eelmisele
aastale, kus kõige muu põneva kõrval mängis olulist rolli ka
suurlaager „Seiklusratas”. Tänuõhtu toimus Tallinna kesklinnas
Roseni tornis. Riietusstiil oli seekord EV100 raames rahvuslik ning
nii mõnedki skaudijuhid särasid värviküllastes rahvariietes. Õhtut
juhtisid seekord noored – Annika Annus (Põhjala) ja Richard Erik
Tõnisson (TSGM) ning lisaks nendele olid kutsutud Tänuõhtule
Meie vahvad noored

Tänuõhtu üks olulisim osa oli aga edutuste
ja teenetemärkide kätteandmine. Edutused,
aunimetused ja teenetemärgid pälvisid
seekord järgmised skaudijuhid ning -sõbrad:

Lipkond Tormilind

Eeskujulik skaut
Grete Maidla (Põhjala)
Annika Annus (Põhjala)
Killu Marie Kell (Rakvere)
Angeelika Sooba (Ökoskaudid)
Kaspar Tint (Ökoskaudid)
Aleksandr Gekkin (P.I.T.O.N.)
Maksim Dikarev (P.I.T.O.N.)
Jelena Prõtkova (P.I.T.O.N.)
Andrei Dõkov (P.I.T.O.N.)
Elizaveta Sirkina (P.I.T.O.N.)
Jekaterina Jermolenko (Kaevur)
Tanel Lambing (Keila)
David Ryan Jenkins (Keila)
Meelis Zujev (Keila)
Oksana Poljakova (Siil)
Aleksei Poljakov (Siil)
Ene-Ly Lehtmaa (Tuulemetsa)
Jaan Silvet (Tormilind)

Fotod: Aivar Aasma
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ka eelmisel aastal ESÜ tegemistes tublilt kaasa teinud noored. Sai
teha pilte EV100 seina juures, tutvuda EV100 skautide kollaažiga,
maitsta head-paremat, kuulata kandlemuusikat ja korraks ka ise
tantsu keerutada ning lihtsalt heas seltskonnas juttu ajada. Teoks
sai ka üks uus algatus – nimelt said kõik eelmisel aastal alustanud
uued üksused kingituseks omale salga logiraamatu.

Keila skaudid

Annika ja Richard Erik

Aasta skaudijuhiks valiti
Maimu Liis Nõmmik lipkonnast
Tormilind.

Kiituskiri
Joonas Kattel (Okaskannel)
Marilise Seppel (Okaskannel)
Rebekka Vainov (Okaskannel)
Sigrid Kuuse (Okaskannel)
Birgit Kuuse (Okaskannel)
Kristjan Sillaste (Ökoskaudid)
Maryliis Teinfeldt (Ökoskaudid)
Lauri Läänemets (Ökoskaudid)
Ragne Kukk (Tormilind)
Kristina Agur (Tormilind)
Riina Kindlam (Tormilind)
Tanel Pirk (TSGM)
Karl Salum (TSGM)
Ott Pruulmann (TSGM)
Ljudmila Dankovtseva (Narva)
Denis Persitski (Narva)
Svetlana Švaiko (Narva)
Aivar Aasma (Tuulemetsa)
Anna Stepanova (Siil)
Aune Suve-Kütt (Kõrvemaa)
Katerina Karmavuo (Saturn)
Kerli Kore (PSGM)
Kertu Kore (PSGM)
Laura Õigus (Metsalised)
Siima Tiitus (üksikliige)
Lauri Tiitus (üksikliige)
Merilyn Oolo-Püi (üksikliige/Tagametsa)
Taivo Püi (üksikliige/Tagametsa)
Agu Ets (välis-Eesti skaudijuht)
Ragnar Luup (üksikliige)
Vitali Jermolenko (Kaevur)
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Rajatäht III järk
Helen Pill (TSGM)
Jekaterina Võsõpkova (Siil)
Livio Varik (LSM)
Tarmo Oidekivi (PSGM)
Toivo Värbu (Tondisalu)
Marianne Kask (Okaskannel)
Kristjan Pomm (üksikliige)

Rajatäht I järk
Valdik Kask (Okaskannel)
Monika Ojala (Okaskannel)

Skautmasteri väitekirja õigus
Sirje Pool (Tormilind)

Katri ja Siim

Skaudisõber
Vadim Trenin
Väino Niitvägi
Eveli Lill
Igor Prõtkov
Riho Terras
Taavi Pavlov
Eerik Karlson
Kaivo Õismaa
Jaan Kuus
Tallinna Polütehnikum
Ühendkuningriigi Suursaatkond Eestis
Eesti Kaitseliit (Järva malev ja
Pärnumaa malev)

Palju-palju õnne kõikidele
meie vahvatele juhtidele ning
skaudisõpradele!

Tänuõhtu külalised

1.
2.
3.
4.

Soovin, et Eesti rahvas armastaks oma vabariiki.
Armastan Eestit, sest teist sellist paika maailmas ei leidu.
Aitäh, Eesti, et oled mu jaoks olemas ja palju õnne!
Soovin Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva puhul meile kõigile sadu aastai
püsivust vaba ja rahuliku maana ehk armsa Eesti Vabariigina.
5. Palju õnne, Eesti, et oled juba olnud 100 aastat vaba riik!
6. Soovin, et ettevõtlus Eestis edeneks.
7. Soovin, et Eesti ilm oleks päikeselisem.
8. Ole ikka eriline ja pisike ning sõida mööda arenguteed. Ole tugev, Eesti!
9. Soovin Eestile arukaid otsuseid.
10. Loodan, et Eesti skaudid inspireerivad jätkuvalt oma kaaskodanikke
tegema „vähemalt ühe heateo päevas”.
11. Soovin Eestile positiivset meelt ja vahvaid sündmusi.
12. Soovin, et Eesti areneks suuremaks riigiks, aga sealjuures vägivalda
kasutamata. Ehk siis suuremaks hingelt ja südames.
13. Päikest eestlaste päevadesse, sära nende silmadesse, rõõmu kõigi
südamesse!
14. Soovin Eestile palju tarku mõtteid!
15.
Soovin Eestile häid ja veelgi paremaid rahvusvahelisi suhteid ning
koostööd.
16. Armastan sind, Eesti.
17. Soovin, et igal Eesti lapsel oleks turvaline koht, kus pesitseda.
18. Toredat järgmise sajandi möödumist, Eesti!
19. Soovin, et igal eesti inimesel oleks iga päev millegi üle rõõmustada.
20. Ma soovin Eestile sajandaks sünnipäevaks häid kodanikke. Noori ja vanu,
pikki ja lühikesi, vasaku- ja paremakäelisi, aga häid. Hea on kodanik,
kelle igapäevaelu on hästi toimimas ning kirsiks tordil on mingisugune
väike panus teise kodaniku, riigi või kodukoha paremaks olemisse. Hea
kodanik riigile on nagu kasulik piimhappebakter inimesele – ühest saab
palju.
21. Ma soovin, et Eesti oleks rahulik paik ja et kõik oleksid sõbrad.
22. Soovin, et hoiaksime oma emakeelt, kaunist eesti keelt.
23. Soovin, et märkaksime rohkem hädasolijaid.
24. Unistagem suurelt ja tegutsegem nende nimel, et luua unistuste Eesti!
25. Soovin Eestile head õnne 100. aastapäevaks!
26. Soovin, et Eesti rahvas julgeks öelda ja teha, näidata välja headust ja
siirust, emotsiooni ning toetust ja tuge teiste inimeste vastu.
27. Soovin, et Eesti muld oleks ikka rammus ja must!
28. Jää ikka vabaks, Eesti, mu kallis kodumaa!
29. Palju õnne ja ela hästi edasi, Eesti!
30. Mina soovin, et Eesti inimesed õpiksid märkama ja hindama kõike seda
ilusat ja head, mis meid tegelikult igal sammul siin kaunil kodumaal
ümbritseb. Palju õnne Eestile, palju rõõmu meile kõigile!
31. Soovin, et eestlased veedaksid rohkem aega looduses.
32. Soovin meie riigile toredaid avastusi ja üldist arengut.
33. Soovin Eestile palju tegusaid skaute.
34. Vähem viha ja kadedust, rohkem üksteisemõistmist!
35. Kevad, suvi, sügis, talv – muudab terve Eesti rikkaks.
36. Soovin, et kõikidel eestlastel oleks süüa, normaalsed elamistingimused ja
põhivajadused täidetud.
37. Soovin, et Eesti majandus õitseks.
38. Soovin Eesti rahvale ühtsustunnet ja kokkuhoidu.
39. Soovin, et Eesti talved oleksid valgemad!
40. Eesti riik on ühenduslüli kõikide siin elavate inimeste vahel, kuid kõige
tähtsam on see, mis on meie inimeste südames. Ma soovin meile kõigile
südamesse armastust, empaatilisust, uudishimu, tarkust ning kõige
rohkem julgust, et ise võtta ette muutus ning teha meie kallis riik veel
paremaks, kui ta saja aasta jooksul olnud on.
41. Soovin Eestile helget tulevikku!
42. Soovin, et eestlased naerataksid tihedamini ja teeksid komplimente oma
kaasmaalastele.
43. Soovin, et skaudid ja Eesti Vabariik ulataksid teineteisele käe!
44. Hoiame Eesti puhta ja seda ka sõnades, tegudes ja mõtetes.
45. Soovin, et igal eestlasel oleks võimalik end arendada küljest, mis talle
vajalik.

100 SOOVI
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46. Kallis Eesti, sa oled mu kodu ja siia ma jään, pea
vastu veel sajandeid!
47. Soovin, et järgmised 100 iseseisvusaastat tuleksid
veel 100 korda kaunimad, edukamad ja paremad.
48. Eesti, täiuslikkus saavutatakse mitte siis, kui pole
enam midagi lisada meie riigile ja rahvale, vaid
siis, kui pole midagi enam ära võtta.
49. Soovin, et Eesti oleks veel kaua vaba!
50. Soovin kallile Eesti Vabariigile rohelisi metsasid,
viljakaid põlde, sinist taevast ja kohevaid pilvi.
Soovin, et noored märkaksid maailma kõige
paremat riiki – Eestit!

EESTILE

59. Soovin, et Eesti loodus ei hävineks.
60. Meie Eesti on meie, eestlaste, teha. Hetke Eesti on mineviku loodud,
tuleviku Eesti loome meie – teeme seda hästi!
61. Olen uhke, et Eesti on minu kodumaa!
62. Soovin, et Eestit ei vallutataks!
63. Edumeelset Eesti elu!
64. Sajaga edasi kahesaja poole!
65. Soovin Eestile palju õnne ja rõõmu.
66. Palju õnne meie armsale ja kaunile isamaale! „Tee tööd ja näe vaeva,
siis tuleb armastus.” /A.H.Tammsaare/ Teeme edasi tööd ning näeme
vaeva, siis oleme edukamad ja tublimad!
67. Jätka samas vaimus, Eesti! Mulgikapsas on mu lemmik.
68. Soovin, et eestlased märkaksid erinevuste asemel seda, mis meil on
ühist. Nii oma rahvuskaaslastega kui ka kõikide teise päritoluga
inimestega.
69. Mulle meeldib Eestimaa sellepärast, et siin on nii toredad
inimesed.
70. Head mõtted sünnitavad häid sõnu, head sõnad viivad heade
tegudeni, head teod loovad hea elu!
71. Soovin Eestile veelgi rohkem tegusaid noori.
72. Soovin, et Eesti metsad kasvaksid ja laieneksid.
73. Jätkem omavaheline nääklemine ning elagem rahus ja vaikuses.
74. Soovin sulle, armas Eesti, palju-palju rõõmu!
75. Soovin Eestile palju ettevõtlikke, kohusetundlikke ja isamaast
hoolivaid noori.
76. Soovin, et iga eestlane kingiks oma kaaskodanikele rohkem lahkeid
sõnu ja vähem hukkamõistu.
77. Eestis on hea elada, sest siin on puhas loodus.
78. Soovin, et igal Eesti elanikul oleks hea ja turvaline olla!
79. Soovin Eestile palju ilusaid matkailmu ning palju uusi seiklusi!
80. Hoidkem meie armsat Eestit! Tema siniseid järvi ja rohekaid metsi,
ainulaadset kultuuri ja keerukat keelt.
81. Soovin, et Eesti loodus kaitseks meid suurte katastroofide eest.
82. Kauakestvat iseseisvust!
83. Soovin, et issidele ja emmedele sünniks palju pisikesi silmarõõme,
tublisid eestlaseid.
84. Soovin, et Eesti oleks Euroopa metsarikkaim.
85. Head 100. sünnipäeva! Eesti olgu vaba!
86. Rõõmsat ja toredat ning töökat aastat Eestile!
87. Soovin, et Eestis oleks rohkem mänguväljakuid!
88. Soovin, et Eesti ei peaks minu pärast häbi tundma, vaid saaks hoopis
uhkust tunda ja seda ka iga teise kodaniku üle.
89. Soovin, et Eesti oleks vaba ja rõõmus!
90. Eesti, sa meeldid mulle just sellisena nagu oled!
91. Soovin, et Eesti metsad oleksid puhtad!
92. Soovin Eestile palju edu ja armastust!
93. Palju õnne Eestimaa! Mina soovin, et meie riik jääks vabaks ja me ei
läheks kellegagi sõdima.
94. Soovin Eesti Vabariigile tema sünnipäeval – kõike head ja kõige
paremat!
95. Mulle meeldib Eestis elada, sest me hoiame ühte.
96. Minu suur soov on, et kaasmaalased, kes on Eestist kaugel, ei unustaks
ega hülgaks eesti keelt. Et nad tajuksid, kui imeline ent habras aare
see on ning oskaks seda hoida, haarates võimalustest seda harjutada
ning kinkides oma järglastele selle suure ilusa akna ühte teise maailma.
Grammatika ei ole oluline, oluline on kuuluvustunne, mis tekib
armastatud keelt koos jagades.
97. Ma soovin, et Eestit ei reostataks.
98. Soovin, et Eesti jääks igavest väikseks, armsaks ja turvaliseks.
99. Isegi kui õige eestlase söögiks on teine eestlane, kestku Eesti Vabariik
igavesti!
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51. Palju õnne meie armsale ja kaunile isamaale!
52. Ma soovin Eestile sooja ilma!
53. Ma soovin Eestile avatud meelt ja ambitsioonikust.
54. Ka üks naeratus võib olla piisav heategu, et
maailma paremaks muuta, et Eestit paremaks
muuta.
55. Jõudu ja jaksu, armas Eesti!
56. Soovin ilusaid ja vahvaid skaudilaagreid meie
armsa kodumaa igasse nurka.
57. Eesti Vabariigile soovin „Läbi skautluse
paremaks!”
58. Palju õnne, Eestimaa! Mina soovin, et meie riik
jääks vabaks ja me ei läheks kellegagi sõdima.

100.PALJU ÕNNE, ARMAS EESTI VABARIIK!

TALIMÄNGUD
2018
18

Talimängud toimusid 9.‒11. veebruarini
Virtuse spordikeskuses Jõgeval. Reede
õhtu algas hoogsalt ava lõkkeõhtu ja
vahvate mängudega. Iga lipkond oli
ettevalmistanud etteaste või mängu,
mida teistele õpetada. Õhtu jätkudes
oli võimalus kaasa lüüa põnevates
töötubades ning julgemad võtsid
osa ka öömängust, mis tekitas nii
naeru kui ka väikseid hirmukilkeid.
Laupäeva hommik algas varakult
hommikuvõimlemise
ja
toitva
hommikusöögiga, et matkal vastu
pidada. Matk oli mõnusalt väljakutsuv
– peaaegu 20 km pikk, huvitavate
nuputamisülesannete
ja
tiimitööd
hõlmavate tegevuspunktidega. Kuigi
oleks võinud arvata, et kõik langevad
matkalt tagasi jõudes vooditesse, siis
jätkus paljudel veel vaprust, et panna
end proovile individuaalmängudes ning
õhtusel diskol tantsides oli kõigil juba
matkaväsimus kadunud. Pühapäeval
võeti laager kokku lõputseremoonia
ning matka ja individuaalmängude
autasustamisega.
Korraldustiim
sai
imehästi hakkama tänu toimekatele ja
lõbusatele meeskonnaliikmetele ning
nautis üritust sama palju kui osalejadki.
Nii kiirelt need vahvad talimängud
möödusidki, aga juba ülejärgmisel aastal
on sul võimalus taas osaleda!

Annika Annus
Põhjala

Päev, mil sain teada,
et korraldan 2018. aastal
Talimänge, oli minu jaoks
natuke uskumatu, aga
teadsin, et kuna aega on
selleni, siis saan sellega
hakkama. Korraldada sellist
üritus nii noorena on au tunne
ning päris uhke olla. Haarasin
sellest võimalusest muidugi kinni,
kuna teadsin, et saan palju vajalikke
uusi kogemusi. Selliseid suuremaid muresid
väga polnudki, tuleb valida endale väga hea
meeskond. Võib-olla oli natuke keeruline just selles
osas, et olin meeskonnast kõige noorem ning sellepärast
oli alguses keeruline endast vanematele ülesandeid
delegeerida, aga nagu näha, siis sain sellega hakkama. Pärast
üritust oli paljudel meeskonnaliikmetel pingelangus, aga ma
isiklikult ei tundnud, et mul oleks üldse pinge olnud, v.a siis, kui
oli vaja rahva ees rääkida,
kuid
lõputseremoonial
harjusin ka sellega täitsa
ära. Kindlasti soovitan
ka teistel noortel selline
üritus ette võtta ning
arvan, et noortele tuleks
ka selleks võimalus anda.

Jane-Ly Tammekivi
Okaskannel
Laagri juht

Matk. Me kõik osalesime ja ootasime seda pikisilmi. Läbi metsa pidi kõndima,
läbi põllu, kus lund oli ikka palju ja jalad olid ikka väga väsinud. Pidi ka sealt
minema, kust ei meeldinud üldse minna. Mõned kukkusid ja said märjaks.
Riided olid kindlasti kõikidel märjad, sest lumi oli maas. Mõningates punktides
olid küsimused või lahendused, mis pidi ära vastama, aga me ei hakanud seal
lahendama, vaid tegime pilte ja lahendasime siis, kui tagasi spordihoonesse
jõudsime. Kui matk oli läbi, siis võis näha, et mõned ei olnud üldse väsinud
ja et nad jaksavad veel midagi teha. Nagu ikka mõnes laagris, oli ka disko,
kus ikka tantsitakse. Ja enne diskot sai ka tegelikult jäätist, mille üle oli hea
meel. Pühapäeval oli lõpetamine, anti tänukirju ja individuaalmängude 1.‒3.
kohtadele auhindu ka.
Oma kolmandaid talimänge meenutab Rakvere Skautide vanemskaut
Margus Vahter:
Selleaastased
talimängud
toinusid
Jõgeva
metsade
vahel.
Orienteerumine algas juba laagri esimesel päeval, kui rongijaamast
oli vaja jõuda ööbimiskohta. Laagri esimesel päeval toimus juba
erinevaid töötube, näiteks orienteerumise töötuba, kus said osaleda
need, kes tahtsid meelde tuletada, kuidas metsas orienteeruda. Samuti
toimus töötuba, kus räägiti astronoomiast, mis on tähed ning kuidas tekivad
Vaeküla Siilikeste ja Rakvere Skautide
kuufaasid jpm. Mulle meeldis väga mõte, et laagri avamisel pidi iga üksus
etendama midagi, mis iseloomustaks nende üksust kõige paremini. Pisut
skaudid 2018. aasta Talimängudel
šokeeriv oli, sest me ei olnud selleks päris valmis, aga skaut on leidlik ja
minu eestvedamisel panime toime ühe sportliku võistluse pallidega.
Oma esimesi talimänge meenutab Vaeküla Siilikeste
Laupäevane matk algas väga hästi. Kiidan mõtet, et kontrollida enne
vanemskaut Sirli Saar:
matka algust, kas iga salk oskab ikka kompassi kasutada ning kui tuli välja,
Need olid mu esimesed talimängud, eelnevalt olen
et see oli ununenud, siis tuletati see sulle meelde. Nii oligi meie esimeseks
osalenud skaudilaagritest vaid suurlaagris „Seiklusratas“.
ülesandeks määrata esimese punkti ilmakaar. Matk oli vägagi skautlik ja
Alustasime oma seiklust Rakvere raudteejaamast, kus
põnev. Tuli ette olukordi, kus pidid mööda lumist metsa orienteeruma
suurem osa Vaeküla ja Rakvere skaute oma teed Jõgeva
ja kraave ületama. Matk koosnes erinevatest kontrollpunktidest, kus
poole alustasid. Pooled meist sõitsid esimest korda oranži
kontrolliti salga skautlikke teadmisi. Näiteks oli vaja osata sõlmi, leida
„porgandiga“, rongiga. Lootsime, et saame istuma, aga
üles enda loogiline mõtlemine ning lahendada ülesanne, mis esmapilgul
rong oli paksult rahvast täis, imekombel sai piletikontrolör
tundus võimatu. Samuti kontrolliti, kui täpne on skaut ning kui hästi
meile piletid müüdud, mis sest et me kõik nagu silgud pütis
tuleb ühel skaudil välja discgolf. Kuna meie salk tundis rõõmu talvisest
Tapale sõitsime. Kui me Jõgeva linna jõudsime ja seejärel
loodusest ja raja peal ümbrikupunkte me ei lahendanud, siis tuli seda
pärast pisikest matka ööbimis/laagrikohta jõudsime, tabas
teha matka lõpus. Meie õnneks või kahjuks olid need loogikaülesanded,
mind pisike ärevus: ma ei tea miks, aga mu peopesad läksid
mis pärast väsitavat matka tundusid keerulisemad kui need tegelikult
niiskeks, süda tagus nagu oleks 1. september, kui näed oma
olid. Üldiselt jäin ma matkaga väga rahule ja mulle väga meeldis, et
esimest õpetajat ja surud talle pihku lillekimbu. Hiljem ma
oli nii mööda tänavaid orienteerumist kui ka lumises metsas ja põllu
rahunesin ja taipasin, et see on see, kui kohtud tuttavatega,
peal lonkimist. Aga meie esikolmikukoht läks kaduma vist pikka ja
kellega tutvusid suurlaagris.
lohisevasse võistkonnanimesse „Su sokid haisevad, kui sa neid ei pese
Laagrist meenub mulle esimesena see lumine matk Jõgeva
ehk pese hambaid kolm korda päevas”.
ümbruses. Ma võin uhke olla ja kunagi uhkusega järeltulevatele
Peale matka toimusid individuaalmängud, kus minu lemmikpunkt
põlvedele jutustada, kuidas ma umbes 20 km läbisin peaaegu
teiste kõrval oli priimuse kokkupanek aja peale. Ka õhtul toimusid
kordagi virisemata. Skaut ju ei virise. Kokkuvõttes kuulus
erinevad töötoad, kuhu soovijad said minna ning lõpetuseks
meile 10 koht: hä-hä-hästi tehtud, mis sest, et Kuldar (meie
loomulikult disko.
salga juht) arendas vahepeal sellist kiirust, et mu sisemine
Pühapäev lõppes parimate tunnustamisega ja laagriplatsi
mina tahtis nägemist öelda. Tubli olin, et vastu pidasin ja õhtul
koristamisega. Rakvere kandi omadele jätkus seiklus suunaga Jõgeva
pärast matka osalesin veel individuaalvõistlustel.
rongijaama poole, kus 1/3 meie omadest lahkus rongiga ja ülejäänud
Mis veel? Ahjaaa. Aitäh kokale, toit see maitses mokale!
bussiga kodu poole.
Mõnusat laagriaega jääb meenutama must-valge laagrimärk ja
Suured tänud kuuluvad selle vägagi vahva ja meeldejääva laagri
mõned sinikad istmiku peal!
korraldajatele – aitäh Jane-Ly, Monika ja CO. HÄ-HÄ HÄSTI
TEHTUD!
Oma teist talimängude laagri kogemust meenutab Rakvere
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Skautide vanemskaut Kati Tuzberg:
Kokku oli meie seltskonnas 22 skauti, kahjuks olid kaks skauti
haigestunud. Jõudsime lõpuks enne viit laagrisse ja korraldajad
ei olnud eriti rõõmsaid meid nähes, kuid kuna skaudid on väga
sõbralikult, siis saadi ka meie varasest tulekust täiesti aru ja lubati
meid rahulikult ööbimiskohta sättima minna.
Kui suurem osa laagrilisi olid saabunud, toimus laagri avamine
ja peale seda oli lõkkeõhtu. Meie tegime lõkkeõhtul sportmängu ja
saime palju naerda. Hiljem olid mõned töötoad, kuhu meie omad
eriti ei suundunud, sest väike kooliväsimus oli paljudel küljes
ja lihtsalt sooviti istuda ja jutustada. Kõik kindlalt ootasid juba
öömängu, mis algas peale töötubasid. Öömäng oli väga vahva ja
kõikidele meeldis see väga ja sai palju naerda.

Fotod: Monika Ojala ja Maimu Nõmmik

MALTA SKAUTIDE HEATEGEVUSLIK ABSEILING*
*vertikaalne laskumine köitelt

Deivis Treier
Ökoskaudid
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Deivis instruktoriga

Üks seiklus, mida üks skaut peaks alati ette võtma külastades mõnda välisriiki, on
kohtumine kohalike skautidega.
Käisin perega novembri alguses Maltal kaasa elamas Eesti jalgpallikoondisele, mis
pidas sõpruskohumist Malta rahvusvõistkonnaga. Sellel mitmepäevasel seiklusel,
mis tõesti oli seikluse mõõtu alates sellest, et pidime tegema halbade ilmaolude
tõttu varumaandumise Itaalias kuni selleni, et jooksime ja võitlesime ajaga, et jõuda
õigeks ajaks mängule, kuna bussid olid ülekoormatud ega peatunud meie peatuses.
Juba varakult palusin läbi Malta skautide ühingu välissekretäri leida skaute või
juhte, kellega kohtuda. Kohalik kontaktpunkt viitas mulle kohaliku skaudiüksuse
ning ka tegevuse, mis leidis aset ajavahemikul, kui ma viibisin Maltal. Ja see
oli alles seiklus! Leppisin kohaliku skaudiüksuse juhiga Facebooki vahendusel
kohtumise kokku ning otsustasime reisikaaslase FC Flora noorte treeneri Taavi
Trasbergiga osaleda kohalike skautide organiseeritud abseilingul ehk vertikaalsel
laskumisel köitel. Tegemist oli heategevusliku sündmusega, kus sai osta endale
pileti vabalt valitud laskumisele ja ka zipline’iga sõitmisele. Piletimüügist saadud
tulu läks heategevusprojektidele Aafrikas. Esmalt läbisime treeningrajad ning
seejärel langesime ca 35 meetri kõrguselt Mosta sillalt. Tegemist oli äärmiselt
vahva ja ekstreemsust pakkuva kogemusega. Loomulikult vahetasime muljeid
skaudijuhtidega, skautidega ja andsime üle kingid, mida olime ESÜ kontorist kaasa
võtnud. Eestist sai kaasa ostetud ka Kalevi šokolaad ja muud head ja paremat.
Tegime mälestuseks pilte ja vahetasime kontakte.
Mis mõtted seoses selle kogemusega tekkisid? Eestis on tugev „ämblike”
populatsioon. „Ämblik”, see on skautlik tegevuste sari, mis on suunatud noortele
ja skaudijuhtidele, et arendada nende silmaringi ja treenida neid köite, ronimise,
laskumise ja kaugmatkamise valdkonnas. Meie seast on välja kasvanud mitmeid
tublisid tegijaid ja ka ettevõtmisi, mis toonud au ja kuulsust eestvedajatele. Käin
siin välja idee ka Eestis leida koht ja formaat, kus „ämblike” meeskond saaks
korraldada heategevuslikke sündmuseid pakkudes ekstreemseid tegevusi kasvõi
abseilingu näol, et koguda raha heategevuseks ja ESÜ hüvanguks. Kokkuvõtteks
võin öelda, et skautlus on üks igavesti lahe hobi, mis ühendab inimesi üle maailma.
Me tegutseme samadel põhimõtetel ja jagame samu väärtusi. On tore leida uusi
sõpru üle maalima, kellega mõtteid vahetada ning koos kogeda uusi elamusi.

Laskumisel

Sean Bartolo - Mosta sild ja sündmus
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NOORTE ARENGUPREEMIA
PILOOTPROGRAMM SAI HOO SISSE
29.01.2018 toimus Briti suursaadiku residentsis Noorte
Arengupreemia avaüritus, kus tutvustati programmi
skaudijuhtidele, ESÜ olulisematele koostööpatneritele ning
projekti peatoetajale The Coin Gaming Group’ile. Avaürituse
järel alustasid programmiga seitse noort, kellel igaühel oma
sihid ja eesmärgid.
Duke of Edinburgh’s International Award (DofEA) ehk
eestikeelse nimetusega Noorte Arengupreemia on üle maailma
tuntud noorte arenguprogramm, mis on viimase 60 aasta jooksul
inspireerinud miljoneid 14- kuni 24-aastaseid noori inimesi
oma elu muutma ning olema täna paremad kui eile. Eestisse
tõi programmi Eesti Skautide Ühing koostöös Briti saatkonnaga
Eestis eesmärgiga rikastada vanemskautide tegevusprogrammi,
andes neile võimaluse iseendale arengueesmärke seada ning
neid ellu viia. Briti suursaadiku Theresa Bubbear sõnul on tal
väga hea meel, et ka Eesti noored saavad nüüd programmiga
liituda. „Loodan südamest, et paljud noored inimesed kasutavad
võimalust avastada ning arendada oma tugevusi ja andeid, millele
nad saavad toetuda ka edasises elus,” rääkis saadik avaüritusel.
Arenguprogramm algatati Suurbritannias 1956. aastal ning
tänaseks saab sellega liituda rohkem kui 140 riigis – koolide,
ülikoolide, tööandjate, noorteorganisatsioonide ja ka paljude
riikide skaudiorganisatsioonide kaudu. USAs alustati programmiga
sarnaselt Eestile selle aasta alguses.
Arengupreemia programmi läbimine on väljakutse ja seiklus
üheskoos, kusjuures igaühele on programm omanäoline,
sest taseme läbimisel tehtavatele tegevustele saab piiriks olla
vaid iseenda kujutlusvõime. Programmi läbinud muutuvad
palju enesekindlamaks ja vastupidavamaks, arendavad oma
kommunikatsioonioskusi ja liidriomadusi ning õpivad keerulistele
olukordadele lahendusi leidma.
Programmis on võimalik sooritada kolm taset, mille läbides
omandatakse kas pronks-, hõbe- või kuldpreemia. Tasemete
peamine erinevus seisneb nende minimaalses läbimisajas,
raskusastmes ja alustamisvanuses. Näiteks kõige esimese
pronkstaseme läbimiseks on vanuse alampiir 14 ning selleks

Esimesed Noorte Arengupreemia läbijad
projekti avaüritusel

kulub minimaalselt kuus kuud. Selle aja jooksul tuleb aktiivne olla
kolmes valdkonnas: vabatahtlikkus, füüsiline aktiivsus ja uued
oskused ning lisaks osalemine üleöömatkal. Nii võib taseme jooksul
näiteks omandada mõne uue spordiala, arendada maalimisoskust
või saada julgust teha midagi sellist, mis on siiani vaid salajaseks
unistuseks olnud.
Programmi iga valdkonnaga tegelemine võtab nädalas
minimaalselt tund aega ning ei tohiks segada kooli, hobisid ega
sotsiaalelu. Arengupreemia programmi läbides omandatakse uusi
oskusi, arendatakse end nii füüsiliselt kui ka vaimselt, aidatakse
teisi, avastatakse senitundmata paiku ning kõige selle juures
saadakse juurde nii sõpru, kogemusi kui ka kustumatuid mälestusi.
Praeguste noorte tegemistest kuulmiseks hoia silmad-kõrvad
lahti ning jälgi ESÜ Facebooki ja Instagrami. Järgmine grupp noori
alustab sügisel. Kui tunned, et tahaksid olla järgmiste alustajaste
seas või soovid rohkem taustainfot kuulda, siis saada teele kiri
arengupreemia@skaut.ee.

ABSOLUUTSELT INSPIREERIV MOVIS
Katri Pruulmann
ESÜ personalijuht

Juba teist aastat järjest õnnestus Eesti Skautide Ühingul
olla osaline WOSMi korraldatud MoViSel (Management
of Volunteers in Scouting) ehk teisisõnu seminaril, kus
arutletakse vabatahtlike haldamise teemadel ‒ kuidas seda
teha ikka järjest efektiivsemalt ja paremini ning õppida
üksteise parimatest praktikatest. Sellel korral toimus
MoVis 2017. aasta detsembri alguses Hispaanias, Barcelonas,
absoluutselt imelise aiaga paigas, ning ESÜ olid esindamas
lausa neli inimest: Katri Pruulmann (personalijuht), Helen Pill
(personalimeeskonna liige), Marju Riiel (koolitusjuht) ja Ene-Ly
Lehtmaa (koolitusmeeskonna liige).
MoViSel said kokku 25 Euroopa riigi esindajat, et üheskoos
arutleda skautluse selgroo ehk vabatahtlikke puudutavatel
teemadel. Rääkisime sellest, kuidas kõige tõhusamalt vabatahtlikke
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värvata, koolitada ja igaühele neist just talle sobiv ja meelepäraseim
väljund leida; arutlesime vabatahtlike kohustuste ja vastutuste
teemadel ning nende personaalse arengu olulisusest skautluses,
õppisime üksteise näidete põhjal inimressursse otstarbekamalt
ja säästvamalt kasutama. Eks probleemid ole ju igal pool samad
‒ täiskasvanud vabatahtlike vähesus, ülekoormus, motivatsiooni
puudus, läbipõlemise oht ja piiratud ressursid skautluses, kuid
oluline on mitte lasta neist raskustest end takistada ja leida hoopis
võimalusi, kuidas tulemuslikumalt ja jätkusuutlikumalt skautlikul
teel edasi liikuda.
MoViSel on ka oma põhiskeem, mille ümber kõik tiirleb ‒
see on küll juba üsna vana ja mitmed riigid on seda enda jaoks
kohandanud, niisamuti ka meie.

Üks olulisim osa programmist oli kogemuste
jagamine, kus riikide esindajad tõid näiteid,
kuidas mõni süsteem või programm nende
organisatsioonis toimib. Õnnestus kuulata
poolakate skautmasteri programmi näidet;
tutvuda islandlaste kogemustega metsamärgi
koolituse avamisega vabatahtlikele; näha,
milliseid võrgupõhiseid tööriistu mujal
riikides skautluse hüvanguks kasutatakse;
tutvuda hollandlaste kogemustega MoViS
süsteemi rakendamisel. Sellist kogemuste
vahetust võiks olla rohkem, sest nii tekivad
uued ideed ja ka äratundmise rõõm. Ja nii
uskumatu kui see ka ei tundu ‒ eestlastel
oli sel korral paljugi pakkuda: näiteks
saime olla eeskujuks uute vabatahtlike
koolituste ja Meistriklassi ideega, mis meil
toimivad väga hästi, kuid teiste jaoks olid
uudsed lähenemised.
MoViSe põhirõhk oli meeskonnatöö. Juba
esimesel õhtul moodustati salgad, mis pidid
tegutsema koos terve ürituse aja. Näiteks tuli
teha lühivideo MoViSe skeemi ühe elemendi
tõlgendusest, lahendada koos erinevaid
ülesandeid, mõelda minuti jooksul välja
etteantud teemal hääletuid sketše, millest
kõigest koostati hiljem lühifilm, mida pärast ka
üheskoos vaadata sai ning nalja oli rohkem kui
küll.
Esialgu tundus kõigile, et ESÜ esindajate arv on
liiga suur. Kas teil tõesti on nii suur huvi, küsisid
ka korraldajad. Ühest küljest kindlasti oli ‒ ei
olnud Helen, Marju ega Ene-Ly sarnasel üritusel
veel kordagi viibinud. Teisalt näitas saadud
kogemus, et meeskonnana minnes on saadud
kasu tunduvalt suurem, sest ideed ja head mõtted
tekivad just kohapeal olles, mistõttu saab hakata
meeskonnaga kohe arutlema, kuidas seda või teist
saaks ehk meiegi ühingus rakendada. Ja kuivõrd
koolituse- ja personaliteemad on omavahel üsna
tihedalt seotud ‒ mõlema põhieesmärk on ju
hoolitseda meie juhtide eest, siis tunduski mõistlik
minna sel korral sellise kollektiiviga. Ja seda võib
küll kindlalt väita, et sel MoViSel ei olnud ühtki
osalejat, kes ei oleks ürituse lõpuks teadnud nelja
üldse-mitte-nii-tagasihoidlikku-eestlast, seda eriti
pärast viimast õhtut, kui me kõik osalejad Eesti
rahvatantsu tantsima panime.
Seega tulime lisaks ideedepagasile MoViSelt
tagasi ka hulga uute toredate kontaktidega, kellega
skautlikul tasandil edaspidigi mõtteid vahetada ja
koostööd teha.
Kuna sellistel kokkusaamistel osalemine on ääretult
inspireeriv ja vajalik, siis otsustasime teha WOSMile
ettepaneku korraldada järgmine MoViS Eestis. Seega,
kui kõik läheb hästi, siis saab 2019. aasta maikuus
ESÜst MoViSe kokkusaamise eestvedaja.
Kellel huvi, saab MoViSe skeemi ja sisuga tutvuda
lähemalt
siin:
https://movis.network/movisresources/
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TALIOLÜMPIAMÄNGUDELE
PÜHENDATUD LAAGER
Riina Torim ja Ann Valdi

22.-26.02.2018 toimus Lõuna-Koreas World Youth Camp, kuhu
kogunes kokku noori üle terve maailma. Eestit esindasid Riina
Torim (lipkond Kaljurebane) ja Ann Valdi (lipkond Okaskannel).
Koreasse jõudes oli meeleolu ülev. Võimalik, et suurt rollis
mängis ka seljatagune 9-tunnine ebamugav lennusõit.
Lennujaamas olid meil vastas Korea skaudid, kes meid
korralikult juhendasid ja aitasid. Peale seda oli ees
kahetunnine bussisõit, mis viis meid otse suusakuurortisse.
Seal jagati meid kümnestesse grupidesse ja ees ootas õhtusöök
ja laagri avamine. See kõik oli päris kurnav, sest magada polnud
me ammu saanud. Lisaks oli probleemiks ka toavõtme leidmine.
Enamikel olid toavõtmed kadunud esimesel päeval. Kui südaööks
lõpuks tubadesse saime, siis õhuke madrats maas tundus kui
paradiis. Meid pandi erinevatesse tubadesse. Ann jagas tuba viie
teise tüdrukuga, samas Riina neljaga, kes kõik olid pärit maailma
täiesti erinevatest paikadest.
Teisel päeval oli äratus väga vara. Meid ootas ees taliolümpia.
Sõitsime vaatama freestyle suusatamist. Hommikusel rivistusel
saime omale ka laagrisõbrad, kaks poissi Belizè ist. Nemad nägid
lund esimest korda, mis meie jaoks oli muidugi võõras, sest samal
ajal oli Eestis -20 kraadi. Bussisõit kestis meil ligi kaks tundi.
Võistluspaika jõudes jagati meile kätte piletid, millega pääsesime
olümpiat vaatama. Meeleolu oli ülev, kuigi mingil hetkel tuli peale
ka väike väsimus. Võistlus kestis üllatavalt pikalt ning oli kahju, et
Eestit polnud seal keegi esindamas. Edasi läksime lõunat sööma
ühte Korea kohvikusse, sealt saime esimese kogemuse hotpotiga.
See tähendab seda, et toit on laua ääres nagu pliidil ja keeb. Tagasi
kuurorti jõudes toimus rahukonverents, kus saime tutvuda sellise
liikumisega nagu Messengers of Peace.
Kolmanda päeva äratus oli samuti vara, aga see päev oli ka
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täis väga palju erinevaid seikluseid. Meie grupp läks esimesena
kanuuga sõitma, kuhu mahtus 10 inimest. Järve ääres kõrgusid
kaunid mäed ja järve vesi oli peegelsile. See oli unustamatu
kogemus. Edasi läksime Sky Walkile. Terve sild oli klaasist, kus
sai sussidega käia. Inimesele, kes kardab kõrgust, on see paras
väljakutse. Peale seda läksime Rail-bikè idega sõitma. Need on
neljakohalised sõidukid, kus olid pedaalid, millega vändata.
Raudtee kulges mägede vahel, vahepeal ka läbi nende rajatud
tunnelite. Saime Lõuna-Korea vapustavat ilu ja mägesid nautida.
Edasi läksime turutänavale. Pudipadi poode oli kahjuks vähe, seega
suveniire eriti osta ei saanud. Peale seda oli jälle söögiaeg, millele
järgnes K-POP festival. Festivalil oli alguses ka mustkunstnik, kelle
oskused olid hämmastavad. Esinesid mitmed tuntud Lõuna-Korea
bändid, näiteks VIXX. Selle bändi esinemise ajal läksid kohalikud
kontserdile tulnud fännid lihtsalt hulluks.
Neljandal päeval saime lõpuks ka suusatama minna. Olime
väikses grupis, kus kõik oskasid suusatada. Läksime alustuseks
mäele. Eestis pole kumbki meist sattunud sellistest kõrgustest
laskuma. See oli üks meeldejäävamaid hetki. Lisaks oli vaade
kõrgelt mäelt lihtsalt vapustav. Peale suusatamist oli kõige kurvem
osa: lõputseremoonia. Pidime head aega ütlema seal saadud
headele sõpradele. Lisaks oli samal ajal ka rahvuste õhtu, kus kõik
riigid said end tutvustada. Meie pakkusime musta leiba, kilu,
täissuitsuvorsti ja Kalevi šokolaadi.
Järgmisel päeval sõitsime hommikul vara kohe lennujaama.
Lennule jõudsime napilt, kuna eelmisel päeval olid lõppenud
olümpiamängud ja meeskonnad olid oma varustusega samale
lennule minemas. Lennu algus hilines tund aega, hiljem jõudsime
napilt ka Moskvas Tallinna lennule. Meie kohvrid nii kiiresti järgi ei
jõudnud ja saime need kätte päev pärast Eestisse tagasi jõudmist.

OOTAMATUD KÜLALISED
EHK ESÜGA PIIRISSAAREL
Valter Sulin
VHM

On kuidagi nii läinud, et ESÜ suurematel tähtpäevadel on
VHMi esindanud noored ise. Aga kord mullu suvel juhtus, et
neil vanematel polnud aega ja väiksed on veel liiga väiksed.
Öeldi siis, et mine kord ise ka, siis tead, kuhu meid ajad. Eks
siiani tundub kahtlane minna kuhugi skautluse nime all, aga
ilma lasteta. Ja vist polekski läinud, kuid just sel ajal pidasid
lapsed vajalikuks streikida ning jätsid rattamatka vahele. Pidasime
Henniga (Henni Maria Johanson – toim.) veidi aru, panime end
kirja ja enne kui arugi saime, olime kusagil Emajõe soos, üks sulas
märkamatult seltskonda, teine oli nagu kõigi kohalolijate vanaisa.
No väga vana lihtsalt. Äärepealt oleks saabunud juba hommikul,
kanuu kaasas. Aga leidsime, et selle korra loksumisportsu saab ka
Jõmmult ning tulime ettenähtud õhtusel ajal.
Meid võttis vastu ülihoolitsev Kata (Katri Pruulmann – toim.).
Peale sisseseadmist toimus õhtusöök ja jutuõhtu. Järgmise päeva
täitis merereis jõel ja järvel. Järvel isegi purjetasime. Laeval oli
vahvate juttudega kapten, kuulsime nii mõndagi muistsel meetodil
veesõidu ja puulaevade kohta. Kasvõi sedagi, et ülemöödunud
sajandi lõpul arvestasid näiteks Pihkva tudengid Tartusse sõiduks
kuni kolme-nelja nädalaga. Lihtsalt olnud tavaline, et lodjad
seisid Emajõe suudmes nädalaid õige tuule ootel. Ehk lugu
ennemuistsest, kadestamisväärt elutempost.
Piirissaar võttis meid vastu oma parima osaga, isegi ilm oli
parim võimalik. Nägemata jäid Piirissaare hiigelkullesed. Aga
selle eest saime kohalikelt eeskujuliku suitsukalaportsu ning
lootsime süües, et vähemalt maitse kaua meeles püsib. Ka suplus
saare Venemaa poolsel küljel käis nagu tuletõrjujate äratus.
Siis oli juba kiirmarss tagasi laeva. Laevnikud vist ei maga ja
sadamaski käis neil kõva rebimine, kes enne kanalisse pääseb.
Kes veel ei tea, siis Piirissaare sadam on nimelt kaugel sisemaale
süvendatud lahesopis ja suuremad laevad seal teineteisest
möödumisega naljalt ei riski. Teise turistilaeva kapteni suureks
meelehärmiks olime oma aeglase paksukesega kanalis tükk
aega tropiks. Järvele jõudes kihutas meie taga kitsast veeteed
troppinud kiire laev mööda, aga meie kapten heitis vette
kõhna laudaukse mõõdus värava ja pakkus veesuusatamise
võimalust. Muidugi leidus katsetajaid, üheks neist oli kapten
ise. Hommikul, juba koduteel kokkuvõtteid tehes selgus,
et neid ei olegi liiga paljust teha. Muidugi saime jälgida
hulga noorte raskusi elu ja olemasolemise mõtestatuse,
ego olemuse ja eneseväljenduse kui mõistegi filosoofilisel
määratlemisel ja kuulda/näha peaaegu eluohtlikest
praktilistest katsetest nende elluviimisel. Aja märgid. Ehk
lähevad kunagi üle.
Aga kõige peamine osa sündmusest oli kindlasti
Piirissaar, saun ning muidugi erinäolist seltskonda
suurepäraselt koos hoidnud ja tasakaalustanud Kata.
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ACADEMY UNGARIS:
VÄRSKE VERI VANADE KALADE HULGAS
Karin Meikas
ESÜ büroo

Kas tead seda tunnet, kui astud uue inimesena mõnda vanade
sõprade seltskonda? Kõik on omavahel tuttavad, aga sina tunned
vaid ühte neist. Nüüd teisenda see seltskond 200-liikmeliseks
ja rahvusvahelseks. Kuidas tundub? Põnev, eksole! Nii ta oli
– minu esimene skautlusega seotud välisüritus – Academy
Ungaris.
Üritus oli täis uusi teadmisi, inimesi, avastusi ja
meeldejäävaid hetki. Olles olnud skautlusega seotud vaid üheksa
kuud, tundsin ennast alguses pigem kõrvalseisjana. Üritasin aru
saada, mis toimub, kuhu minna, kes on kes, aga õnneks oli mul
mõnus ja tasakaalukas tugi Liisa (ESÜ suhtlusjuht) olemas, kes
mind alguses kenasti järjepeale aitas.
Minu jaoks oli Academy näol tegemist skautluse kiirkursusega –
inimesed kellega kohtusin ja tutvusin olid enamast nn sündinud
skaudid – ehk siis keskmiselt 10-20 aastase skautluse kogemusega.
See tähendas, et sisuliselt kõik, mida nad rääkisid, oli minu
jaoks uus ja mina sain mõnusalt käsnana kõik teadmised, info ja
kogemused endasse imeda.
Üritus iseenesest oli üles ehitatud õpitubade vormis – igal päeval
sai osaleda kahes õpitoas ja nii neli päeva järjest. Valik, mille hulgast
tuli oma eelistused teha, oli raske, sest erinevaid teemasid oli väga
palju ja nende haare oli väga lai. Sel korral sai keskendutud pigem
strateegilistele, suhtlusalastele ja brändi kujundamise teemadele.
Kõige suurem kasutegur antud loengute puhul oli kindlasti teiste
riikide kogemused, nende edulood ja lüüasaamised – teooriat on
võimalik igaühel ka raamatust lugeda.
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Iga päeva lõpus olid väikesed 8–10-liikmelised vestlusringid,
kus oli võimalik jagada päeva jooksul saadud kogemusi, kuulata
teiste lugusid ja veidi veelgi lähemalt tutvuda erinevate riikide
esindajatega. Gruppe kokku pannes üritasid korraldajad jälgida
seda, et koos oleksid sarnaste positsioonidega inimesed – see andis
veelgi paremini võimaluse just sama taseme inimestega sarnaseid
muresid ja rõõme jagada. Kindalasti üheks suureks kasuteguriks
selliste ürituste puhul ongi väliskontaktid, kellega edaspidigi
suhelda ning miks mitte ka nõu küsida.
Kõik osalejad, korraldajad ja teised asjapulgad suhtusid minusse
kui võrdsesse, ei olnud üldse vahet, kes ma olen, kust ma tulen
või kas ma üldse midagi tean – tänu sellele tundsin ennast juba
esimese päeva õhtuks nagu kala vees.

JOTA-JOTI on iga-aastane WOSMi üritus, kus üle miljoni
skaudi ja gaidi üle maailma loovad üksteisega kontakte,
kasutades raadioamatöörseadmeid (Jamboree on the Air)
ja/või Internetti (Jamboree on the Internet). Lühilaine
raadiosagedused kannavad osalejate hääle mistahes maailma
punkti. Otseühenduste loomine ja suhtlemine teiste skautide
ja gaididega teisest maailma paikades teeb selle ürituse eriti
atraktiivseks. See on tõeline suurlaager, kus iga üksik osaleja
saab tunda, mis on olla maailma suurima noorteliikumise
liige.
Selleaastane JOTA-JOTI toimub sügisel 19.–21.10.2018.
Milleks?
• Lõbus, põnev ja suurejooneline.
• Uued kogemused, uued kontaktid ja sõbrad.
Mida sisaldab ja kuidas toimub JOTA?
• Ülevaade raadioamatörismist.
• Rahvusvaheline kuuldekood (A-Alfa, B-Bravo,
C-Charley jne).
• J-kood (analoog on Q-kood) – ei pea oskama erinevaid
keeli, et suhelda teiste noortega.
• Algteadmised raadioside pidamisest – harjutused ja
mängud.
• Raadioside Eesti piires (teiste gruppidega).
• Raadioside üle maailma.
Kuidas toimub JOTI?
• Skype, Facebook Messenger, WhatsApp vahendusel või
muul viisil.
Kus toimub?
• Kus aga tahad (vali endale sobiv koht).
• Pange kokku enda JOTA/JOTI grupp ning registreeruge
sündmusele.
• JOTA osalemiseks leitakse teie piirkonnas vabatahtlik
raadioamatöör, kes aitab teil tegevust tehniliselt läbi viia.
• Tallinnas, Tartus ja mitmel pool maakonnakeskustes
saate külastada kohaliku klubi või asutuse
amatöörraadiojaama.
• Täpsed toimumiskohad ja kutsungid teatatakse kõikidele
osalejatele enne sündmust.
Palju maksab?
• Määrake ise oma sündmuse osavõtutasu, kui vaja.
• Üleüldise JOTA-JOTI sündmusest osavõtt on kõigile
tasuta.
Programm?
• Kui olete otsustanud osaleda oma grupiga, siis saate
näidisprogrammi pärast registreerumist jota@skaut.ee
aadressil.
• Programmi näidiseid ja võimalikke tegevusi leiate ka
aadressilt http://jotajoti.info/.
Kuidas registreeruda?
• Gruppidel ja üksustel palume eel-registreeruda aadressil
jota@skaut.ee.
• Individuaalosalejad saavad endast märku anda ESÜ
Facebooki sündmusel.
Täiendav info
• Täpsemalt saate lugeda aadressilt http://jotajoti.info/.
• Küsimused palume saata aadressilt jota@skaut.ee.
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IGATPIDI PÕNEV JA
KERGE KORRALDADA!

Suhtlemiseni!
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KRIIMSILM RAKVERES
Killu Marie Kell
Laagri peakorraldaja
20.-22.10.2017 leidis Rakveres aset järjekordne hundudele
suunatud Kriimsilma laager. Ürituse peateemaks oli tõrjutus,
mille eesmärk oli selgitada, kuidas seda ära tunda, mida teha, kui
oled tõrjutud, ja kuidas reageerida, kui näed, et kedagi tõrjutakse.
Seetõttu tulimegi kokku üht sõbralikku nädalavahetust veetma.
Laager algas reedeõhtuse kogunemisega ühes armsas väikelinna
koolis, Rakvere Eragümnaasiumis, kus kõik said kõigepealt
kujundada enda üksuse sümboolikaga sildid. Samal õhtul toimus
ka lühike matk karges õhus Rakvere keskväljakule, kus sirava
tähistaeva all koos Marko Tormiga (praegune Rakvere linnapea),
kes omal ajal hundu ning hiljem skaut oli, said kõik väikesed ja
suured hundud, kes soovisid, hundulubadust anda. Laagri maskoti
Kriimsilmaga tehti koos järele Suurt Sõpra, mis külma veidikeseks
eemale peletas.
Suurem osa laupäevast oli sisustatud matka ning hiljem
töötubadega, kus kohtuti politsei, päästeameti, ühe toreda
sõjaväelase, taekwondo klubi ning treenitud abikoertega. Lisaks
meisterdati ESÜ-le jõulukaarte, nööridest võtmehoidjaid, näidati
julgust ronimisseinal turnides, küpsetati mõnusaid tokisaiu
viineritega ning sukelduti veidi teiste ja enese hingeellu. Iga
üksus sai ka näidata etteastega, mida nemad tõrjutusest teavad ja
mõtlevad. Kirsina tordil leidis aset kinoõhtu, kus vaadati maailmas
tuntud ning skautlusega põgusalt seotud animafilmi „Üles“ ning
kust muidugi ei puudunud ka popkorn. Juhid said sel ajal oma
millenniumistressi maandada juhtide kohvikus.

Lõpetamise päeval ei jäänud ükski hundu laagris osalemise
eest tänust ilma ning koristamisele pöörati rahulikult kaks korda
rohkem tähelepanu kui tavaliselt, et sõpradega veidigi rohkem
aega koos veeta.
Korraldades esimest korda elus suuremat sorti laagrit, jättis see
ka minule kui peakorraldajale kustumatud muljed. Sellegipoolest
pole laagri korraldamisel ja ühes osalemisel niivõrd palju vahet
kui võiks arvata. Mõlemal juhul saab inimene laagrist võimalikult
palju osa võtta. Lihtsalt ühel puhul on stressi meeletutes kogustes
rohkem.
Tegelikult on väga tore vahel teha midagi sellist, mis nõuab oskusi
väga erinevates valdkondades. Samuti ei saa kõiki asju ära teha
üksi – kas siis pole aega või ei anna mõistus – ning selleks ongi alati
olemas üks tore meeskond, kellega sa oled määratud ajaks justkui
üks pere, kus kõik võimalikult hästi koostööd tehes kui üks mees
kõike teha rassivad. Kuid mida rohkem muret, seda suurem on ka
rõõm ning rõõmu ei jää mitte väheks – kas siis tegemiste käigus või
lõpptulemust vaadates.
Kokkuvõttes olen väga rahul, et sain millestki sellisest osa. Igast
kogemusest õpib. Soovitan ka teistel aeg-ajalt sellist vastutust
enda õlule võtta. Võib ju mõelda, et pole aega või julgust, kuid aega
on, et aega teha ning hirmud ei lähegi alati minema, tuleb lihtsalt
õppida koos nendega. Vaja on vaid tahet, väikest sädet reageerides
sellega, mida teed. Sest kes ei sooviks sädeleda sõprusest – sõprus
on skautlus!

Fotod: Aivar Aasma.
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MÕNED MÕTTED MATKASUVEKS …
•

VÄLJA LIIKUMA MINNES ON HEA PANNA SELGA KIHILINE RIIETUS – KÕIGE ALLA SÜNTEETIKA, MIS EI MÄRGU
JA JUHIB NIISKUSE EEMALE, SELLE PEALE NT VILLANE KIHT NING KÕIGE PEALMINE KIHT PEAKS OLEMA VEEJA TUULEKINDEL. PUUVILLANE RIIE VIIB SOOJUSE KEHAST KIIRESTI EEMALE JA ON HEA AINULT KUIVANA,
VASTU KEHA EI TASU SEDA KANDA.

•

KINDLASTI VÕTA KAASA MÜTS. TALVEL NÄITEKS KAOB -10 °C JUURES POOL KEHA SOOJUSEST PEA KAUDU,
-20°C JUURES CA 75%.
• UNUSTADA EI TOHI KA VEDELIKU TARBIMIST. JUUA TULEKS 1,5 DL VETT TUNNIS.
• KUI JÄÄD TELKIMA, SIIS KASUTA MAGAMISMATTI EHK LEBOMATTI, NAGU ME ISE SEDA KUTSUME
VÕI ISETÄITUVAT MADRATSIT. TELGIS MAGAMISEKS ON TÄISPUHUTAV MADRATS KÜLM – MAA TEEB
MADRATSI ÕHU KÜLMAKS JA INIMENE EI JÕUA SEDA OMA KEHAGA SOOJENDADA.

•

MATKALE TASUB KAASA VÕTTA KA KOMPASS.
KUI SEE MAHA UNUNEB, SIIS ON HEA ÕPPIDA
ILMAKAARI MÄÄRAMA LOODUSMÄRKIDE
JÄRGI. JÄRGNEVALT MÕNED NÄITED.
PÄIKE TÕUSEB IDAST JA LOOJUB LÄÄNDE.
KESKPÄEVAL ASUB PÄIKE OTSE LÕUNAS.
KUI SEISAD KESKPÄEVAL SELJAGA PÄIKESE
POOLE, SIIS SINU VARI ON SUUNATUD PÕHJA
POOLE, SELJA TAHA JÄÄB LÕUNA, PAREMALE
KÄELE JÄÄB IDA, VASEMALE KÄELE LÄÄS.
SIPELGAD EHITAVAD OMA PESAD ALATI
METSAS PUUDE LÕUNAPOOLSETELE KÜLGEDELE
JA LÕUNAPOOLSETELE METSASERVADELE,
RAIESMIKELE, SEST SEAL ON SOOJEM. SAMMAL
KASVAB PAREMINI PUUDE JA MAJADE
PÕHJAPOOLSELE KÜLJELE, SEST SEAL ON
JAHEDAM JA NIISKEM.

•

METSAS LIIKUDES TEE AEG AJALT HÄÄLT VÕI KOLISTA MILLEGAGI. SELLEGA ANNAD LOOMADELE ENDAST
MÄRKU JA NEILE AEGA EEST ÄRA MINNA. VÕIMALUSE KORRAL ASTU KUIVANUD OKSTELE, NÄITEKS
KARU MÕISTAB SEDA SIGNAALI VÄGA HÄSTI. METSSEA EEST ON KÕIGE OHUTUM VARJUDA TIHEDALT
KOOSOLEVATE PUUDE TAHA, SEST METSSIGA VAJAB JOOKSMISEKS SIRGJOONT.

•

KUI OLED METSAS EKSINUD, OTSI ENDALE ÜKS KINDEL PUU, MILLE JUURDE JÄÄD PEATUMA NING PROOVI
LEIDA MIDAGI, MILLEGA ENNAST NÄHTAVAKS MUUTA, ET OTSIJAD SIND MÄRKAKS.

•

KUI TEKIB HÄDAOLUKORD, SIIS KASUTA STOP REEGLIT:
S (STOP) – SEISA JA RAHUNE;
T (THINK) – MÕTLE, MIS ON JUHTUNUD;
O (ORIENTEER AND ORGANISE) – ORIENTEERU, KUS SA OLED JA KES JUHIB OLUKORDA;
P (PLAN) – KOOSTA TEGEVUSPLAAN.

•

ENNE MATKALE ASUMIST TEAVITA KINDLASTI KEDAGI OMA MATKA MARSRUUDIST JA AJALISEST PLAANIST.

•

OMA VAHVATEST MATKASEIKLUSTEST KIRJUTA MEILE AJAKIRJA EESTI SKAUT.

TOREDAT JA TURVALIST MATKASUVE!

Foto: Lauri Lindoja.
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TUNNE LINDE!
1

Metsis - aasta lind 2018
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Foto: Mati Kose.

Vasakult paremale:
1.
Elutseb laguunidel, pikkadede jalgadega, kõvera kaelaga, erikujulise nokaga, mille abil püüab toiduks pisemaid loomi,
vähilaadseid elukaid jt, kelle siis noka abil enne allaneelamist ära kurnab.
2.
Pisike ja kiire, vibutab sabaga, jookseb ja lendab ringi meie koduõuedel.
3.
Lindude kodu, aga ka hundude grupp.
4.
Teise nimega sekretärlind, kelle pilt kaunistab Sudaani vappi, oleks nagu ka kureline, aga tegelikult on kulliline.
5.
Linnu nina.
6.
Nils Holgersson lendas tema seljas üle Rootsimaa.
7.
Ilmakaar, mis jääb sinust vasakule, kui seisad näoga selles suunas, kuhu linnud sügisel kolmnurgas lendavad.
8.
Eestile väga tähtis lind, harkis sabaga, ilmatargad räägivad, et lendab madalalt enne vihmasaju algust.
9.
Pika nokaga, seisab ühel jalal, vanarahva jutu järgi toob inimeste peredesse väikseid ilmakodanikke.
10.
Suur tumeda sulestikuga, pesitseb kolooniatena laidudel, puhkab ja kuivatab oma sulestikku rannikulähedastel kividel, toitub
kaladest, suur konkurent kalameestele, kuna sööb kuni 400 g kala päevas, rahvasuus kannab nime karbas.
11.
Ei ole lind, on hoopis loom – suur loom, pruuni värvi ja sülitab.
12.
Lindude uurija.
13.
Eesti ja Euroopa väikseim, elab meil siin nii suvel kui talvel, omal moel seotud Lumivalgekesega.
14.
Tatsub kahel jalal, must "frakk" seljas.
15.
Linnupoja elupaik enne, kui ta ilmavalgust näeb.
16.
Eesti aasta lind 2008. Sarnane 2018. aasta linnu – metsisega, keda võib näha ka Tagametsa ümbruses.
Rohelised tulbad ülevalt alla:
I
Vene keeles "part".
II
Üks ESÜ üksus. Vihje: Puffinus puffinus.
III
Pisike tera, mida linnukesed nokivad .
IV
Equisetum palustre ehk soo-..., mürgine taim.
V
Sama sõna, mis punktis IV kirjeldatud.

Ristsõna koostas Sirje Pool.

LIPKOND KALJUREBANE
Kaljurebane on vana Raasiku üksus uues kuues. Mina, Kaljurebase
skaudijuht, veetsin ise oma hundu- ja skaudiaja Raasiku üksuses ja
sealt edasi oli pidev unistus olla ka ise ühel päeval skaudijuht oma
üksusega. Nii sai see unistus 2017. aasta novembris teoks. esimesel
koondusel oli huvilisi ligi 20, kuid tänaseks on püsima jäänud
11 aktiivset noort. Meie üksuses on noored vanuses 11–14 aastat.
Kohtume igal neljapäeval Raasiku noortekeskuses, samuti veedame
aega õues. Kuna meie üksus on nii värske, siis oleme keskendunud
koondustel põhilistele asjadele, et Jüripäeva laagris hakkama saada.
Näiteks oleme õppinud Narva ajalugu ja siis oleme käinud ka Raasiku
vahel orienteerumas, et õppida kaardi järgi liikuma. Väga palju teeme
ka loomingulisi asju, et saada selgeks, kuidas meeskonnas töötada.
Samuti on noored ise paika pannud suvise matkaplaani, mida
oma üksusega ei jõua ära oodata. Üldse enamik mänge ja tegevusi
koondustel on just meie skautide enda välja mõeldud.
Miks me oleme just Kaljurebased? Meie nimi sündis mitme
omadussõna kokkuliitmisel: tugevad, osavad, kavalad, kindlad,
julged ja palju muud. Kõik need sõnad võttis kuidagi Kaljurebane
kõige paremini kokku. Pealegi ei olnud soovi üksusele panna nime
koha järgi, sest meil käivad kohal noored ka teistest kohtadest.
Üldsegi nime valik on meil täitsa õnnestunud, sest noored tõestavad
igal nädalal, et nad on tõesti kohusetundlikud ja on näha, et kõigile
meeldib see, mida teeme.

Riina Torim
Kaljurebane

