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SISSEJUHATUS
Käesoleva aruande perioodiks on vastavalt ESÜ tegevusaastale 1. jaanuar kuni 31. detsember 2020.

JUHTORGANID JA TEGEVUSED
Üldkogu
Üldkogu on ESÜ kõrgeim juhtorgan ning lähtub sellisena demokraatia põhimõttest. ESÜ üldkogul
osalevad kohalikest üksustest valitud volinikud, vastavalt ESÜ põhikirjale, üks volinik iga 10
liikme kohta. Seekordne üldkogu erines kõigist varasematest – esmakordselt pidasime üldkogu
seoses koroonaviiruse puhanguga elektrooniliselt ja hoopis juunikuus, kuigi tavapäraseks ajaks on
olnud märts. Päevakord oli aga traditsiooniline – esimese päevakorrapunktina tegi juhatus
pildikeeles ettekande eelmise tegevusaasta tegevustest ja majandustulemustest. Osalejatel oli
võimalik juhatuse liikmetelt aru pärida, küsimusi leidus nii juhatuse kui majandusaasta aruande
kohta.
Teise
päevakorrapunktina
toimusid
valimised.
Valiti
juhatuse liikmed ning täideti ka
teised ametikohad. Juhatuse
liikmeteks valiti programmijuhi
kohale Sigrid Kuuse, suhtlusjuhi
kohale Kristjan Tedremaa ja
välissuhete juhi kohale Annika
Annus. Aukohtusse valiti tagasi
Mart Felding, Nele Hendrikson ja
Kristiina Kongo. EGL-ESÜ
Sihtasutuse nõukogusse valiti
Mikk Leedjärv.
Traditsiooniliselt käidi läbi ja kinnitati 2020. aasta eelarve, järgmiste aastate ürituste kava ja teised
aruanded.
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Juhatus
Aruandeaastal juhtis Eesti Skautide Ühingut juhatus järgnevas koosseisus:
•
•
•
•
•
•
•
•

juhatuse esimees Siim Maripuu;
programmijuht Sigrid Kuuse;
välissuhete juht Annika Annus (Sander
Lillemäe kuni juunini);
majandusjuht Ragnar Luup (kuni
juunini);
finantsjuht Marianne Kask;
koolitusjuht Ene-Ly Lehtmaa;
personalijuht Katri Pruulmann;
suhtlusjuht Kristjan Tedremaa.

Lisaks osalesid ESÜ kui organisatsiooni
juhtimisel meie tublid bürootöötajad – programmi-koordinaator Liis Kiik, halduskoordinaator Sirje
Pool, info- ja projektikoordinaator Nele Tael (kuni 30. november 2020) ja piirkondlike üksuste
tugiisik Monika Ojala. Lisaks neile panustas suur hulk skaudijuhte juhatuse liikmete töögruppides,
ürituste korraldusmeeskondades või erinevate projektide vedamisel. Suvest liitus meiega ka osalise
kohaga Arengupreemia projektijuht Talvi Põldma.
Juhatuse peamiseks ühiseks töövormiks on juhatuse koosolekud, aruandeaasta jooksul oli neid 16:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tallinna Skaudimajas 19. jaanuaril 2020;
Tallinna Skaudimajas 6. veebruaril 2020;
Kalda puhkemajas 29. veebruaril - 1. märtsil 2020;
skaudijuhtide vestlusena elektrooniliselt Skype keskkonnas 24. märtsil 2020;
elektrooniliselt Zoom keskkonnas 4. aprillil 2020;
elektrooniliselt Teams keskkonnas 26. aprillil 2020;
elektrooniliselt Teams keskkonnas 5. mail 2020;
avatud koosolekuna elektrooniliselt Teams keskkonnas 13. mail 2020;
Tagametsa Jahilossis 6. juunil 2020;
Lääne-Virumaal Mõedaka külas 11. juulil 2020;
elektrooniliselt Teams keskkonnas 5. augustil 2020;
Tallinnas Advokaadibüroo TRINITI ruumides 5. septembril 2020;
Tallinna Skaudimajas 8. oktoobril 2020;
elektrooniliselt Teams keskkonnas 14. novembril 2020;
elektrooniliselt Teams keskkonnas 28. novembril 2020;
Tallinna Skaudimajas ja elektrooniliselt Teams keskkonnas 14. detsembril 2020.
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Juhatus lähtub oma töös arengukavas seatud eesmärkidest ning enda nägemusest organisatsiooni
vajadustest. Nende põhjal koostab juhatus oma iga-aastase tegevusplaani. 2020. aasta nimetas
juhatus enda jaoks kui „Skaudijuhi silmad särama“, mis plaanina sisaldas erinevaid tegevusi nii
olemasolevate skaudijuhtide elu lihtsustamiseks ja nende väärtustamiseks kui tegevusi uute
skaudijuhtide leidmiseks, koolitamiseks ja toetamiseks nende skaudijuhi tee alguses. Huumoriga
pooleks oleme seadnud 2020. aastale ka alapealkirja „Äkki küsiks?“, mis tähendab et püüame ise
vähem probleemide või võimalike kandidaatide üle juurelda ning rohkem otse liikmetelt ja
vabatahtlikelt küsida. Eelneva põhjal seadis iga juhatuse liige ja valdkonnajuht iseendale ja oma
valdkonnale täpsustatud ja detailsemad eesmärgid, mille võtab kokku järgmine joonis:

Eesmärkide jälgimiseks võtsime need aasta jooksul mitmel koosolekul ette ning kaardistasime
hetkeseisu ja järgmisi tegevusi.
Eesmärkide täitmine ja juhatuse koosolekud toimusid aasta alguses tavapärases rütmis. Tegelesime
aasta planeerimisega ning ürituste korraldamisega – 2020. aasta oli ka ESÜ kui organisatsiooni 25.
sünnipäev ning selle tähistamiseks olid mitmed üritused – üldkogu, tänuõhtu ja suvine
Tähtpäevalaager planeeritud oluliselt pidulikumas rütmis. Suvelaager (juhatuse poolt korraldatav
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üritus) sai juhatuse koosseisus ka erikoosolekute au, kus ainult selle laagriga seonduvat arutasimegi
(neid koosolekuid ülal loetletud ei ole). Regulaarselt vaatasime juhatuses üle ka piirkondlike
üksuste tugiisiku ja juhatuse liikmete poolt eelmise aasta lõpus üksuste külastustel kaardistatud
mured ja nende lahendamise käigu.
Olukord muutus aga täielikult koroonaviiruse jõudmisega Eestisse. Peale eriolukorra
väljakuulutamist pidime kiirelt reageerima ja leidma lahendused nii toimuvatele üritustele kui
igapäevasele skautlusele. Viimase osas jõudsime väga kiiresti alustada erinevate elektrooniliste
väljakutsetega – toaonniväljakutse, skautlik väljakutse ja ideed juhtidele, mida oma noortega
elektroonilisel koondusel teha. Toaonniväljakutsega suutsime kaasata väga palju mitteskaute ning
seeläbi oma tuntust kasvatada. Loodame, et sellega sai skautluse bränd eestlaste seas veidi
tuttavamaks. Rõõm on tõdeda, et paljudes üksustes toimusid elektroonilised koondused ning juhid
olid üldjoontes meie poolt pakutuga rahul. 2020. aasta andis kindlasti rohkelt ideid ja tegevusi,
kuidas ilma füüsiliste kohtumisteta skaudelda. Elektrooniliste tegevuste kasutamine noorte
kaasamiseks oli siiski vanusegrupiti väga erinev. Kindlasti vähendas füüsiliste kohtumiste
vähenemine (nii iganädalased füüsilised koondused kui ka ärajäänud üritused) oluliselt meie
liikmeskonna aktiivsust.
Eraldi tuleb välja tuua esimene suurüritus eriolukorra ajal – Jüripäeva laager. Muutused toimusid
väga kiiresti, mistõttu jäi selle ürituse elektrooniline korraldamine juhatuse ja eelkõige
programmijuht Sigrid Kuuse õlule, kes sellega ka hästi hakkama sai. Pakkusime nii oma liikmetele
kui ka kõigile teistele võimaluse matkata just täpselt seal, kus ise soovivad ning telefonirakenduse,
mis mõõtis läbitud distantsi ja andis distantsi läbides ka matkapunktid. Päev lõppes otseülekandes
elektroonilise lõkkeõhtuga, kus meie suureks rõõmuks oli samuti palju osalejaid ning mis sai väga
positiivset tagasisidet.
Eriolukorraga paremini toime tulekuks, korraldasime erinevaid elektroonilisi koosolekuid üksuste
juhtidega – nii märtsis pärast eriolukorra väljakuulutamist kui mais avatud koosolekuna, mis oli
algselt planeeritud füüsilise kohtumisena. Järk-järgult olime sunnitud ka üritusi ära jätma ja edasi
lükkama – üldkogu toimus märtsi asemel juunis, tänuõhtu septembris. Suvine Tähtpäevalaager ja
sügisene hundude laager Kriimsilm, toimus eraldi üksuste laagritena. Sügisel jäi ära ka Noortekogu
ning Skautlemise Meistriklassi osad koolitusmoodulid. Ürituste edasilükkamisi ja aja muutmisi sai
korduvalt kaalutud ja ükski otsus ei olnud lihtne. Tagantjärele oleks mõne ürituse ärajätmise otsuse
saanud ehk teha ka varem, ent kuni viimase hetkeni üritasime leida võimalusi ürituse
korraldamiseks. Kindlasti suurendas Tähtpäevalaagri ja Kriimsilma ärajäämine ning nende asemel
väiksemate laagrite korraldamine meie üksuste vabatahtlike koormust, mida ESÜ rahaline panus
kuidagi kompenseerida ei suuda.
Edasilükatud või ärajäänud üritustel oli selge mõju ka ESÜ liikmemaksude laekumisele.
Tavapäraselt on liikmemaksude tasumisel olnud oluliseks motivaatoriks just Jüripäeva laager, sel
aastal aga laagrit tavapärasel kujul ei toimunud. Olukorra parandamiseks tegime nii üldisi kui
5
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personaalseid meeldetuletusi ning rääkisime sellest nii veebikoosolekutel kui ka nõupäevadel
juhtidega.
Kevadel ja suvel jätkasime eesmärkide täitmist, mis küll uute teemade ja piirangute tõttu kindlasti
kannatasid. Paljud eesmärgid olid seotud füüsiliste tegevustega – vabatahtlike kaasamine, ESÜ
juhtidele ja vabatahtlikele pakutavad tegevused, alustavate juhtide toetamine. Viimased jäid
füüsilises osas kahjuks täitmata ning said asendatud, kus võimalik, elektroonilise suhtlusega. Rahul
tuleb siiski toimuda saanud üritustega – näiteks otsustasime üsna viimasel hetkel korraldada
kevadise TTS ehk Tere Tulemast Skautlusesse koolituse, kus osales rõõmustavalt palju uusi
vabatahtlikke. ERNA Matka korraldamine õnnestus tänu Monika Ojala viimasel hetkel võetud
juhtrollile väga hästi.
Füüsiliste kohtumistega mitteseotud eesmärkide täitmine edenes paremini. Välja sai kuulutatud
üksuste poolt kontori tööaja kasutamise võimalus – kasutage seda! Edasi arenesid vaderluse projekt
ja skaudijuhi käsiraamat, jätkasime arengukava koostamist ja planeerimist. Natuke osales juhatus
ka suurlaagri planeerimises, arutasime 2021. suurlaagri meeskonna poolt laekunud küsimusi ja
osalesime ühiskoosolekul. Sügise algul, aga osaliselt juba ka varem, lõi juhatus kaasa mõju-uuringu
tulemuste tutvustamisele ning kogu aasta jooksul oleme elanud kaasa uue andmebaasi
rakendamisele – tõlkimisele ja selle lõplikule rakendamisele lisaks büroole ka üksustes.
Kindlasti mõjusid virtuaalkoosolekud ning füüsiliste kohtumiste puudumine ka juhatusele, eriti
keeruline oli virtuaalselt eesmärke seada ning juhatuse koosolekute tavapäraselt väga motiveeriv
ja tegutsema sundiv õhkkond kindlasti kannatas.
Jätkame sooviga jagada oma tegemisi ka liikmetele ning selleks on võimalusel igast juhatuse
koosolekust valminud videokokkuvõte, kus anname ülevaate olulisematest otsustest.

Büroo
ESÜ kontor tegutseb Tallinna Skaudimajas aadressil Juurdeveo 22A-2, mis asub Tallinn-Väike
raudteejaama juures, Türi ja Juurdeveo tänava nurgal.
Seoses COVID-19 viiruse kõrgenenud levikuga oli suur osa aastast büroo ajutiselt külastajatele
suletud ning töö toimus kodukontoris, samasugune töökorraldus jätkub esialgu ka 2021. aasta
alguses. Kontori taasavamisel on lahtiolekuajad leitavad meie kodulehelt, alajaotusest KONTAKT,
kuid vahel võib siiski lahtiolekuaegades ette tulla erandeid, mistõttu palume oma tulekust telefoni
teel igaks juhuks alati ette teada anda (tel 53 44 5171).
Kontorist saab infot ESÜ ürituste ja tegemiste kohta, samuti saab osta skaudimärke ja sümboolikat
ning laenutada varustust. Olemasoleva varustuse nimekirjaga saab tutvuda siin.
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Skaudimajast leiab ka väikese raamatukogu, kust on võimalik laenutada skautlikku kirjandust.
Millised raamatud meie raamaturiiulil olemas on, saab vaadata siit.
Skaudimajas on võimalik kõikidel üksustel broneerida ka saali oma koonduste, koosolekute või
muude ürituste läbiviimiseks. Hetkel toimuvad esmaspäeva ja reede õhtuti Ökoskautide
koondused, kolmapäeva õhtuti Tondisalu ning pühapäeviti üksuse Põhjala koondused.
Koosolekuteks ja koondusteks saab ruume rentida tasuta, ürituste puhul maksab saali rent ESÜ
liikmetele/üksustele 50€/päev. Ruumi broneerimiseks tuleb kirjutada kiri soovitud kuupäeva ja
kellaaegadega aadressil info@skaut.ee.
ESÜs oli 2020. aastal neli palgalist töötajat, kes toetasid igapäevaselt vabatahtlike tööd ning täitsid
organisatsiooni toimimiseks vajalikke ülesandeid. Aasta lõpus võttis Nele Tael vastu uued
väljakutsed ja lahkus ESÜst, seoses sellega on mõnevõrra muutunud kontori töökorraldus ja
töötajate tegevusalad.
Kui …
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

oled mõne ESÜ ürituse korraldaja või tahaksid teada,
kuidas täpsemalt näeb välja mõne ürituse
korraldamine;
Sul on küsimusi mõnele ESÜ üritusele registreerimise
osas või soovid juhina teada, kes Sinu üksusest on
üritusele ennast kirja pannud ja osavõtumaksu tasunud;
soovid ürituse korraldajana ESÜ laost varustust
laenutada;
Sul on küsimusi ürituse aruande koostamisega pärast
üritust;
tahaksid ESÜ seikluste andmebaasi omalt poolt midagi
lisada;
Sul on ideid, et olla abiks mõne uue vahva
skaudioskuse väljatöötamisel;
vajad endale või juhina oma üksuse noortele
programmimaterjale, taseme- või skaudioskuse märke;
Sul on küsimusi ESÜ postiloendite (listide) kohta või kui soovid ennast või mõnda oma
üksuse noort või juhti lisada mõnda ESÜ postiloendisse;
soovid uurida midagi edutuste teemal;
Sul on küsimusi liikmeskonna, liikmeankeedi või liikmemaksu kohta
… siis pöördu programmikoordinaatori Liis Kiik poole liis@skaut.ee.
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Kui …
•

soovid alustada uue skaudisalga või lausa lipkonnaga;
•
Sul on ideid, rõõme, muresid ja soove, et need
jõuaks ESÜ juhatuseni;
•

soovid abi oma üksusele lisarahastuse leidmisel;

•
soovid, et ESÜ kodulehel Liikmele alamlehel oleks
veel rohkem kasulikku infot;
•
ESÜ e-uudistes kajastada oma üksuse või ürituse
uudist;
•
oled läbinud skautluses esimesed koolitused ja
soovid aidata või toetada kohalikku üksust;
•

soovid skautlust tutvustada oma kohalikus kogukonnas

... siis võta ühendust üksuste tugiisiku Monika Ojalaga monika@skaut.ee.

Kui …
•

soovid osta mõnda märki, vormi vm skaudipoest;

•

Sul on küsimusi vormipluuside tellimise kohta;

•

soovid ESÜ laost varustust laenutada või uurida
täpsemalt laos oleva varustuse kohta (varustuse nimekiri
on leitav siin);

•

Sul on skaudimuuseumisse või meie raamatukokku
midagi annetada;

•

soovid broneerida Tagametsa laagrikeskust

… siis võta ühendust halduskoordinaatori Sirje Pooliga sirje@skaut.ee.
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Kui …
•
tahaksid ESÜ kodulehel, Facebooki lehel või
Instagramis kajastada oma üksuse või ürituse uudist;
•

kui soovid abi sponsorluse teemal

… siis pöördu projektikoordinaatori
Karin Meikase poole karin@skaut.ee.

Kui Sul on küsimusi, mida ei oska täpsemalt kellegi töövaldkonda kuuluvaks pidada, kirjuta
info@skaut.ee või helista ESÜ üldnumbril 53 44 5171.

Personalitöö valdkond
2020. aastaks seadis personalivaldkond endale kuus eesmärki, mille täitmine ja täitumine sõltusid
sel aastal vähemal või rohkemal määral COVID-19 viirusega seotud piirangutest – paljud üritused
ei toimunud, mistõttu oli ka eesmärkide täitmine keerulisem.
1. Alustada vaderluse programmiga: käesoleva aasta jooksul saab vähemalt viis juhti
endale vaderi, aasta lõpus toimub kokkuvõttev kohtumine ja tagasisidestamine.
Vaderluse programmi rakendamise ettevalmistused algasid kevadel maikuus (koos koolitusjuhi
Ene-Ly Lehtmaa ja Skautmasterite kogu esimehe Valdik Kasega), oktoobri alguses toimus ka
planeeritud koolitus OÜ Intelligente Grupp poolt. Aasta ei soosinud otsekontakte, seega ei ole
toimunud mitmeid üritusi, mille toimumisel oleksime saanud juurde uusi vabatahtlikke, kellele
vaderi võimalust pakkuda. Sellegipoolest tekkis tänu koolitusele huviliste ring, kellega koos juba
täpsemalt vaderluse programmi väljatöötamist ja rakendamist edasi arutada, et järgmisel aastal
vastava programmiga ka skautluses vaikselt tööle hakata.
2. Hoida ning tõsta juhtide motivatsiooni: toimuvad juhtidele suunatud üritused
Tänuõhtu, Väikesaar, koolitussari Inspiratsioon.
Kõik kolm üritust toimusid.
Tänuõhtu meeskonnas olid Katri Pruulmann (personalijuht), Rebekka Vainov
(personalimeeskonna liige, Okaskannel), Liisa Kõrgesaar (personalimeeskonna liige, üksikliige) ja
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Katri Kaibiainen (üksikliige). Tänuõhtu lükkus küll märtsikuust edasi sügisesse, kuid
sellegipoolest toimus Eesti Skautide Ühingu 25. aastapäevale sobiv pidulik tänuüritus rekordiliselt
suure osalejate arvuga. Rõõm on, et osalejate tagasiside üritusele oli väga hea.
Väikesaare meeskonnas olid Veeda Kala (peakorraldaja, personalimeeskonna liige, Ökoskaudid),
Rebekka Vainov (personalimeeskonna liige, Okaskannel), Katri Pruulmann (personalijuht) ja Ann
Valdi (Okaskannel). Väikesaar toimus ettenähtud ajal ning samuti meie jaoks rekordilise osalejate
arvuga. Taaskord jäid osalejad üritusega väga rahule.
Koolitussarja Inspiratsioon raames toimus oktoobrikuus personalijuhi korraldatud Vaderluse
koolitus, millest oli juttu eespool.
3. Juhihoid suuremates laagrites: Jüripäeva, Kriimsilma ja ESÜ25 sünnipäeva laagris
on olemas juhtide kohvik, kus juhtidel on võimalik võtta korraks aega endale ning
suhelda teiste juhtidega.
Suuremaid laagreid sel aastal kahjuks tavapärases vormis ei toimunud.
4. Aasta vabatahtlik: töötada välja uue tiitli „Aasta vabatahtlik” statuut.
Aasta vabatahtliku tunnustamise mõte tekkis ESÜ juhatusel seoses meie organisatsiooni 25.
aastapäeva tähistamisega – et oleks midagi teisiti kui varem ning et märgata lisaks skaudijuhtidele
ka vabatahtlikke. Selle statuudi väljatöötamise käigus tekkis aga mõte lisada sel aastal tunnustuste
nimekirja ka “Aasta lapsevanem”, “Aasta särasilm” ja “Aasta uustulnuk”. Kõigi tunnustuste kohta
töötas personali- ja Tänuõhtu meeskond välja statuudi ning tunnustused anti kätte septembris
toimunud Tänuõhtul. Uued tunnustused lisasid kindlasti värvi juba traditsiooniks saanud
edutustele, lisaks olid tunnustuse saajad väga liigutatud, et neid märgati.
5. Praktikavõimalused: praktikavõimaluste (sh ka töövarju) pakkumine eelkõige
noortele ja uutele tulijatele.
Praktikavõimaluse pakkumine uutele tulijatele on läinud käima tasa ja targu – TSGMi tulid aasta
algul skaudijuhi töövarju praktikale kaks noort, kellele sellise võimaluse pakkumine väga meeldis.
Praktikaprogrammi väljatöötamine on aga töös – eesmärk on panna paika kõik etapid, et
kindlustada uuele vabatahtlikule võimalikult suur toetus ning soovi korral ka ise nägemisekogemise võimalus. See on oluline, sest tihti jääb skaudijuhiks saamine just julguse, teadmatuse ja
oskamatuse taha, eriti noorte seas ning seda tühimikku püüabki praktikaprogramm täita.
6. Juhatuse meeskonnavaim: ESÜ juhatuse meeskonnavaimu ülevalhoidmine.
2020. aastal on ESÜ juhatuse meeskonnavaimu hoidmine olnud ülimalt keeruline tulenevalt
viirusega seotud piirangutest – peamiselt on kohtumised toimunud veebi vahendusel, lisaks on
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ühise vaba aja leidmine endiselt väga suur väljakutse. Sellegipoolest oleme tähistanud ja pidanud
meeles kõiki juhatuse liikmeid ja kontori töötajaid nende sünnipäeval üllatustordiga ning hetkel
käib töö uue aasta alguses toimuva ühise motivatsiooniürituse toimumise nimel.
Personalimeeskonnal läks 2020. aastal väga hästi: kuni septembrini toimus kaks koosolekut, alates
septembrist hakkasid toimuma regulaarsed koosolekud kaks korda kuus. Juulikuus toimunud
koosolekul võtsime kokku eelmisel ja sel aastal toimunu ning samas toimus ka ühine arenguvestlus,
sest oli näha, et vanaviisi edasi enam minna ei ole mõistlik. Koosolekul rääkisime, kes soovib ka
edaspidi jätkata meeskonnas ning kes soovib lahkuda seoses aja- või huvipuudusega. Seega alustas
personalimeeskond uut hooaega septembris uues koosseisus: meeskonnast lahkusid Rebekka
Vainov, Kaisa Kivimaa ja Helen Pill, jätkata otsustasid Liisa Kõrgesaar (üksikliige) ja Veeda Kala
(Ökoskaudid), lisaks liitus meeskonnaga uus liige Margaret Matisen (TSGM). Tänu uuele
meeskonnale on tulnud ka uus hingamine ning võrreldes varasemate harvade koosolekutega
toimuvad nüüd koosolekud iga kahe nädala tagant, kus räägime kõigil hetkel aktuaalsetel teemadel,
enamasti küll ESÜ vaates, aga ka meeskonnaliikmete oma üksuste vaates.
Personalivaldkonna 2021. aasta eesmärgid:
1. Tugiisik Lõuna-Eesti piirkonda.
2. Motivatsiooni hoidmine:
a. toimuvad Tänuõhtu, Väikesaar ja Noortekogu;
b. suurematel üritustel juhihoid;
c. ürituste korraldajate hoid;
d. juhatuse liikmete motiveerimine.
3. Uue personalijuhi leidmine (kes võtaks ametikoha üle 2022 kevadest).
4. Vaderluse programmi arendus ja juurutamine.
5. Vabatahtlike koormuse kaardistus.

Arengukava täitmine
2014. aasta üldkogu koosolekul kinnitati ESÜ arengukava, mis annab sihiseade kuni 2021. aastani.
Seda aluseks võttes on koostatud juhatuse ja büroo ühistööna nii ESÜ üldised kui iga valdkonna
eraldiseisvad aastased eesmärgid ning jagatud vastutused.
ESÜ visiooniks aastaks 2021 on olla riiklikul, kohalikul, pere ja üksikisiku tasandil tunnustatud,
köitev ning noorte arengut toetav noorteorganisatsioon, mille tegevuses saab osaleda iga Eesti
noor, sõltumata millises Eesti paigas ta elab.
Nagu ka varasemas aruandes kirjeldatud, ei ole 2020. aasta kindlasti ESÜ tegevuses tavapärane.
Seetõttu keskendume ka käesolevas aruande osas üldistele tegevustele, mis 2020. aastal jätkusid
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ning ei pööra eraldi tähelepanu arengukava tulemusnäitajatele, mis 2020. aastal objektiivsetel
põhjustel ei toimunud. See tähendab, et näiteks 2020. aastal edasi lükatud noortekogu või ära
jäänud rahvusvahelisi üritusi ei loe me arengukava tulemusnäitaja mittetäitmiseks.
Arengukavas seatud eesmärkidest on senini suurimas fookuses olnud ja edukalt ellu viidud
noorteprogrammi uuendus. Välja on töötatud noorteprogrammi baasdokumendid ning lõpetatud on
kõikide vanusegruppide uute programmide arendamine. Siiski on jätkuvaks väljakutseks uue
programmi aktiivne ja täielik kasutuselevõtt kõikides ESÜ üksustes. Aruandeaastal viidi sealjuures
lõpule hundude uue programmi väljatöötamine ja programmimaterjalide tootmine, millega on
kõikidel vanusegruppidel ring peal.
Ka programmi rakendamise ja metoodilise abimaterjali osas on olnud arenguid - skaudijuhi
käsiraamat on tänaseks täiendatud ja üle vaadatud ning ootame hetkel trükkimist. Valdavas osas
üksustes on uus noorteprogramm ka kasutusel. Järgmisel aastal on kavas noorteprogrammi
läbimise paremaks jälgimiseks ja läbijatest detailse ülevaate saamiseks arenduste tegemine. Sellega
omab ESÜ erinevalt tänasest detailset infot, kuidas üksused uut programmi kasutavad ja millises
tempos selle läbimine toimub. Samuti võimaldab see saada senisest täpsemat infot üksustes
toimuvate koonduste ja üksuste tegevuse kohta.
Teiseks prioriteediks arengukava kohaselt on liikmeskonna kasv. Viimasel aastal oli aktiivsete
liikmete arv 463 (2019. aastal 533). Selle languse saame panna koroonakriisist tekkinud olukorra
ja ESÜ ürituste ärajäämisest tingitud väiksema liikmemaksude laekumise arvele, kuid olulist kasvu
ei oleks tõenäoliselt toimunud ka muidu. Samas näeme positiivset tendentsi uute liikmete osas.
2020. aastal oli nende hulk 99, mis on (jättes välja 2017. – suurlaagri aasta) viimaste aastate suurim
liitujate arv ja seda hoolimata väga erilisest aastast. Siinkohal aitab kaasa uute üksuste teke
(Pääsusaba ja Metsavahe Skaudid) ning uue hingamise saanud Tondisalu üksus. Võimsalt on sel
aastal kasvanud ka üksus Saturn (17 uut liiget). Tendentsi jätkumiseks peame endiselt panema suurt
rõhku üksuste tegevuse toetamisele ning uute vabatahtlike ja noorte kaasamisele. Arengukava
kasvueesmärk jõuda aastaks 2021 1000 aktiivse liikmeni ja olla esindatud üle kogu Eesti ei ole
täitunud. Kindlasti on ESÜ-s jätkuvalt probleeme vabatahtlike suure koormusega ja järelkasvuga,
seda nii ESÜ juhtimises kui üksustes, mis mõjutab oluliselt ka järgmise arengukava perioodi.
Positiivse arenguna võib välja tuua arengukava lõpuperioodil mitmete skaudijuhtide poolt
omandatud noorsootöötaja kutse ja sellega seonduva tegevuse jätkumise.
Arengukavas seatud organisatsiooni juhtimisega seotud eesmärkidest oleme organisatsiooni
juhtimisstruktuuri rakendanud ning olulisemad eesmärgid on täidetud. Kindlasti on tõhusamat
tegevust vaja lisarahastuseks vahendite leidmisel, sh majandusjuhi koha täitmine ning selle
ametikoha suunamine lisarahastuse leidmisele. Rõõmustada saame selle üle, et on jätkunud
Noortekogu tegevus, kuigi 2020. aastal olime sunnitud selle edasi lükkama. Oluliseks ülesandeks
jääb aga Noortekogu ja ka laiemalt vanemskaudi- ja ränduriealiste ning skaudijuhtide aktiivne,
süsteemne kaasamine organisatsiooni tegevuste korraldamisse ja juhtimisse. Oluline on
12

ESÜ AASTAARUANNE 2020

prioritiseerida veelgi selgemalt ja konkreetsemalt eesmärke ning keskenduda nende saavutamisele.
Lisaks on oluline iga juhatuse liikme ja büroo töötaja iseseisev töö oma valdkonna arendamisel ja
juhtimisel ning arengukavas toodud eesmärkide saavutamise eest vastutamisel. Arengukava
perioodil on vähenenud ka liikmete ja üksuste osalemine ESÜ juhtimistegevustes ja aruteludel.
Kindlasti ei ole pooled ESÜ skaudiüksused täna kohalikes esinduskogudes esindatud.
Suhtlusvaldkonna osas saame rõõmustada selle üle, et on jätkunud liikmetele regulaarne infokirja
saatmine, olulisematest üritustest ja ettevõtmistest on koostatud pressiteateid ja korraldatud
meediasuhtlust ning ESÜ kodulehekülg ja Facebooki ning Instagrami konto on aktiivselt kasutuses
nii sise- kui väliskommunikatsioonikanalina. Kindlasti saanuks ESÜ olla aktiivsem passiivsete
liikmetega suhtlemisel ja piirkondlike juhtide koosolekute initsieerimisel. Arengukava perioodil
on ellu viidud nii tuntuse- kui mõju-uuringud, mille tulemused on olnud positiivsed ning mille
tulemuste efektiivse kasutamisega kindlasti jätkame.
Avalike suhete osas oleksime kogu arengukava perioodi jooksul saanud kindlasti tublimad olla
oma tegemiste – seda eriti kohalike üksuste tegemiste – levitamisel ja laialdasemal kajastamisel nii
ESÜ uudistes kui väliskanalites. Rahul tuleb olla 2020. aastal taasloodud tutvustusmeeskonnaga,
kellelt ootame edaspidi edukaid ja vahvaid tutvustussündmusi. Arengukava lõpuperioodil on
toimetuse vähesuse tõttu oluliselt kannatanud ajakirja Eesti Skaut ilmumine.
Positiivse arenguna on jätkunud ESÜ üksuste, vabatahtlike ja skaudijuhtide tegevuse toetamine,
tunnustamine ja komplekssem personalijuhtimise ja uute koolituslahenduste rakendumine. Samas
on kindlasti vajalik järjepidev vabatahtlike toetamine ja ESÜ üksuste tegevuse koordineerimise
korraldamine. Selles osas saame abi palgaliselt üksuste tugiisikult, kelle töö üksustega on tänaseks
näidanud ka tulemusi. 2020. aastal võtsime kasutusele uue andmebaasi, mille arendamine jätkub
ka edaspidi.
Üksuste toetamise ja organisatsiooni igakülgse arenguga haakub ka organisatsiooni
finantssuutlikkuse hoidmine ja parandamine, et hoida jätkuvalt ürituste osavõtutasud madalad ja
leida juurde vahendeid üksuste toetamiseks vahetu noorsootöö tegemiseks. Üheks
finantsvaldkonna prioriteediks jääb kindlasti organisatsiooni tulubaasi mitmekesistamine ning uute
püsitoetajate leidmine, mille osas ei ole möödunud tegevusaastal märkimisväärseid töövõite.
Haldus- ja finantsvaldkonnas on kaheldamatult suureks saavutuseks arengukavas seatud eesmärgi,
et organisatsioonil oleks vajadustele vastavad büroo-, tegevus- ja laoruumid täitumine. Alates
2017. aasta kevadest on ESÜ keskuseks Juurdeveo tänaval asuv Tallinna Skaudimaja. Heas korras
ja aktiivses kasutuses on ka Tagametsa laagriala.
Kokkuvõtteks oleme olukorras, kus suures osas valdkondades on olulisemad arengukava
eesmärgid kas osaliselt või täielikult saavutatud. Seatud 130 eesmärgist oleme 55% osas olukorras,
kus eesmärk on täidetud. Rohkem kui kolmandiku eesmärkide osas peame täna tõdema, et eesmärk
ei ole täitunud. Mõnede eesmärkide osas, nagu näiteks Saaremaa kinnisvara arengukava või ka
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Tagametsa laagriala aastaringseks kasutuseks tingimuste loomine, on tegevused edasisele
arengukavaperioodile lükatud, sest muud valdkonnad, nagu näiteks noorteprogrammi rakendamine
või liikmeskonna kasvutrendi saavutamine, on prioriteetsuselt mäekõrguselt tähenduslikumad ja
olulisemad.
2019. aastal alustasime ka uue arengukava 2021-2028 väljatöötamisega. 2020. aastal on
arengukava väljatöötamine jätkunud ning loodetavasti võtab üldkogu 2021. aastal uue arengukava
vastu.

TEGEVUSED
Noorteprogrammi ja Skaudijuhi käsiraamatu areng
2020. aastal kuulus programmimeeskonda kuus liiget: Sigrid Kuuse (programmijuht ja Skaudijuhi
käsiraamatu eestvedaja), Monika Ojala (endine programmijuht ja ESÜ tegev piirkondlike üksuste
tugiisik), Liis Kiik (ESÜ programmi- ja koolituskoordinaator), Nils Joonas Kristjan Saar (lipkond
Okaskannel liige), Helen Hiiemäe (hunduprogrammi tutvustamine ja käimalükkamine, Tormilinnu
liige) ja Moona Õunmaa (rändurite programmi käimalükkamine). Seoses suurenenud
töökoormusega keskendus programmijuht aasta teises pooles ainult Skaudijuhi käsiraamatu
projekti lõpetamisele ja ülejäänud ülesanded jaotati meeskonnaliikmete vahel.
Seoses kevadel välja kuulutatud eriolukorraga jäid väga paljud üritused paraku ära või lükati edasi,
kuid toimusid siiski Talimängud Jänedal, EriJOTI Internetis, e-Jüripäev üle Eesti, ERNA Matk,
ÕKV ning piirkondlikud üksused korraldasid oma suvelaagreid, sügisel Kriimsilma laagri ja
Isadepäeva matka.
2020. aasta alguseks oli hunduprogramm
valmis testimiseks, testima asus kolm
testgruppi (Tallinnas, Tartus ja Väänas).
Kujundatud sai hundude sümboolika ning
valmis kirjutatud programmi tutvustus ESÜ
kodulehele ja Skaudijuhi käsiraamatusse.
Viimased väikesed muudatused programmi
sai sisse viidud aprillis testgruppide
tagasiside põhjal. Sügisel korraldas hundude
programmi kontaktisik Helen Hiiemäe kolm
infotundi (Tallinnas, Tartus ja Rakveres)
kõikidele huvilistele ning igal hundujuhil oli
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võimalus hooaega alustada uue hunduprogrammiga. Infotundidel osales enamus hundujuhtidest ja
programm on saanud väga positiivset tagasisidet, eriti just selles osas, et juhtide elu on lihtsamaks
tehtud – kõik õppematerjal on hundujuhi raamatus.
2020. aastal oli plaan saada valmis trükitud Skaudijuhi käsiraamat. Aasta esimeses pooles viidi
sisse muudatuse ettepanekuid ESÜ juhatuselt saadud tagasiside põhjal ning seejärel oli võimalus
juhtidel omapoolseid ettepanekuid teha. Siiski ilmnesid mõned märkamatuks jäänud sisulised
murekohad, mis vajasid tähelepanu ning seetõttu lükkus ka raamatu valmimine mõnevõrra edasi.
Aasta lõpus saadeti siiski raamat keelelisse toimetamisse ning 2021. aasta esimeses pooles peaks
saama raamat ka trükitud.
Programmimeeskonna 2020. aasta eesmärgid olid järgmised:
1. Alustada kolmes piirkonnas rändurite klubidega.
Eesmärgi täitmiseks kaasati aasta lõpus programmimeeskonda Moona Õunmaa, kes on rändurite
programmi kontaktisik. Paraku ei ole seoses pandeemiaga olnud võimalik eesmärki täita, sest
klubid eeldavad füüsilist kohalkäimist. Eesmärgiga tegeletakse edasi uuel aastal kui füüsilised
kohtumised on taaskord võimalikud.
2. Tagada, et Skaudijuhi käsiraamat oleks saadaval kõikidele üksustele nii
paberkandjal kui ka digitaalselt ESÜ kodulehel.
Käsiraamat on keelelises kontrollis ja valmimas 2021. aasta esimeses pooles. Peale seda on
käsiraamat saadaval kõigile nii trükisena kui ka digitaalselt.
3. Tagada skaudijuhtidele toetav materjal (skaudioskuste juhend, esimese kolme
koonduse kava jms).
Skaudioskuste kirjeldusi kirjutavad vastutavad skaudjuhid ja nende oskuste koolitajate nimesid on
koondanud ja kogunud programmikoordinaator Liis Kiik. Tugiisik Monika Ojala on valmis
kirjutanud nii hundude kui skautide esimese kolme kuu koonduse näidiskava.
4. Igal üritusel oleks oma präänik (eriline tegevus/hetk, mis kutsub üritusele).
2020. aastal pidid paraku paljud üritused ära jääma, kuid üritused, mida oli võimalik korraldada,
olid kõik erilised ja kauaoodatud, mida võis pidada omamoodi ka präänikuks. E-Jüripäev, üleEestiline skautide laager, mis toimus täismahus veebis. Nõupäevad, mis toimusid varasema
Tallinna Skaudimaja asemel hoopis Tallinna Teletornis ning skaudijuhtidel oli võimalik nautida
ürituse raames kohaliku restorani hõrgutisi ja kaunist vaadet Tallinnale.
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5. Tõsta lapsevanemate teadlikkust meie tegevustest ning kutsuda neid erinevatele
üritustele.
Lapsevanemad olid kutsutud osalema e-Jüripäevale ning paljud pered seda võimalust ka kasutasid.
Lisaks e-Jüripäevale oli lapsevanematel võimalus osa võtta ka TTS ehk Tere Tulemast
Skautlusesse koolitusest, mis annab lapsevanemale hea ülevaate skautlusest, mõistmaks seeläbi
paremini oma lapse tegevust ning Isadepäeva matkast, mida mitmed üksused ka sel aastal
korraldasid.
Programmimeeskonna 2021. aasta eesmärgid on:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Käsiraamat valmis – üldkoguks.
Rändurite klubi käimalükkamine.
Plaanitud üritused toimuvad üksusi liigselt koormamata, sh igal üritusel on plaan B.
Komplekteeritud programmimeeskond.
Suurlaagris perede ja eemale jäänud skautide kaasamine.
Regulaarse programmi läbimise jälgimine (digitaalne), selle rakendamine.

Arengupreemia
Arengupreemia programm ehk The Duke of Edinburgh ́s International Award on 1956. aastal
Suurbritanniast alguse saanud ja tänaseks üle
maailma tuntud mittevõistluslik noortele
suunatud enesearengu süsteem. Liituda
saavad kõik 14-24-aastased soovijad rohkem
kui 140 riigis koolide, ülikoolide, tööandjate,
noorteorganisatsioonide ja paljude riikide
skaudiorganisatsioonide kaudu.
Eesti Skautide Ühing sai 2017. aasta lõpus Eestis DofE International Award’i ametlikuks
litsentsikandjaks ning oleme täna Eestis ainsad, kes võivad programmi pakkuda. Projekti tegevusi
toetavad Briti saatkond Eestis ja The Goingaming Group.
Aasta 2020 tõi endaga kaasa palju uut nii maailma mastaabis kui Arengupreemia projektile. Kevad
saabus eriolukorraga, kuid suvi algas juba helgemal noodil. Maikuus liitus Arengupreemia
meeskonnaga uue projektijuhina Talvi Põldma (TSGM), kelle ülesandeks sai teha Arengupreemia
programm ESÜs tuntuks ning toetada mentoreid ja osalejaid nende teekonnal programmis.
Nähtavuse tõstmiseks, info levitamiseks ja haldamiseks sai projektile loodud koduleht Facebookis.
Juulis toimus Tartus tutvustusüritus ja augustis korraldasid noored esimese pronkstaseme rännaku
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(Adventurous Journey), kus osalesid kaks
taseme lõpetajat ning neli värskelt liitunut.
Rännak toimus Lahemaa Rahvuspargis ja
selle eesmärk oli tutvuda seal elutsevate ja
pesitsevate lindudega.
Septembris oli võimalus Arengupreemia
programmi tutvustada skautidele ja juhtidele
Tallinnas toimunud Nõupäevadel. Samal
nädalavahetusel toimunud ESÜ Tänuõhtul
tänati Skaudisõbra teenetemärgiga projekti
suurtoetajat The Coingaming Group.
Paralleelselt ülaltooduga toimus alates kevadest kuni oktoobri lõpuni kestnud rutiinne
litsentsihindamine (Licence Review), mida on eduka läbimise korral oodata iga kolme aasta tagant
ning mille käigus sai uuendatud ja loodud programmi toimimise ning pakkumise jaoks vajalikke
dokumente.
2020 lõpu seisuga on Arengupreemia meeskonnas neli aktiivset, koolitatud mentorit (Award
Leader) – Monika Ojala (Okaskannel), Henni-Maria Johanson (VHM), Katri Pruulmann (TSGM)
ja Grete Maidla (Põhjala), kes elab hetkel Inglismaal. Programmis on hetkel 10 osalejat, kes
tegutsevad Harju- ja Tartumaal.
Korraldamisel on esimene pronkstaseme autasustamise tseremoonia, et üle anda tunnustus kahele
pronkstaseme lõpetajale. Täpne toimumisaeg sõltub pandeemia taandumisest.
Möödunud aasta eesmärk oli suurendada programmi nähtavust ning liikmeskonda,
litsentsihindamine näitas aga, et on vaja astuda samm tagasi, et tugevdada projekti sisestruktuuri,
seejuures panna paika põhjalik arengu- ja tegevuskava ning seejärel taas kasvatada osalejate ning
meeskonna arvukust.

Koolitusvaldkond
ESÜ koolitusmeeskonnal, nagu ka igal pool mujal, on olnud seoses COVID-19 epideemiaga
väljakutseid täis aasta, kus on tulnud leida uusi lahendusi, olla paindlik ning kõigile pingutustele
vaatamata siiski ka koolitusi edasi lükata või ära jätta.
Aasta algas igati eduka Noorte Tegijate Klubi koolitusega, mis sel aastal toimus Tartus. Kahe
õppepäeva jooksul planeerisid noored oma salkadele ja üksustele vahvaid üritusi ning suur osa
neist on tänaseks päevaks ka realiseeritud. Olen eriti rahul ka seetõttu, et lõpuks, peale kahte aastat
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katsetusi, oleme suutnud ESÜ koolituskalendris leida selle koolituse läbiviimiseks noorte jaoks
sobivaima aja.
Koolitussarjas Inspiratsioon võtsime sellel aastal ette praktilisema väljundiga teemad, mille vastu
on huvi üles näidatud. Kindlasti oli vajadus põhjalikuma esmaabikoolituse järele, samuti soovisime
tegeleda vaimse tervise esmaabi ja vaderluse-mentorluse teemadega. Koostöös Eesti Punase
Ristiga õnnestus märtsi alguses „16-tunnine esmaabi baaskoolitus“ ka teoks teha – osalejaid oli
rohkelt ning huvilisi, kes ühel või teisel põhjusel paraku osaleda ei saanud, veel enamgi. „Vaimse
tervise esmaabi“ koolitus oli algselt planeeritud toimuma maikuu lõpus ning tulenevalt
Terviseameti kehtestatud piirangutest olime koostöös Peaasi.ee meeskonnaga otsustanud koolituse
läbi viia pisut mugandatult ja e-keskkonnas. Paraku aga ei õnnestunud meil eriolukorra lõppedes
piisaval hulgal huvilisi koolituse jaoks ekraanide ette kokku saada ning koolitus tuli edasi lükata.
Novembri lõpus õnnestus aga kaua oodatud ja ääretult vajalik koolitus siiski veebis korraldada ning
osalejate tagasisidele toetudes võime teemakäsitluse ja korraldusega igati rahule jääda.
Hiljutisest eriolukorrast tulenevalt tuli edasi lükata ka mai keskel toimuma pidanud TTS ehk Tere
Tulemast Skautlusesse koolitus, mis meie rõõmuks siiski juuni alguses ja arvestades olukorda, ka
küllaltki suure osalejate hulgaga, teoks tehtud sai. Sügisel, septembris toimuma pidanud TTS
koolitus jäi aga riiklikele piirangutele ja soovitustele tuginedes paraku ära. Määramata ajaks tuli
edasi lükata ka Skautlemise Meistriklassi koolitussari, mille esimene koolituspäev sai küll
septembris läbi viidud, kuid ülejäänud koolituskohtumised on hetkel nakkuskordajate langemise
ootel. Niipea, kui on taas ohutu siseruumides pikemaaegseid kontaktseid kohtumisi pidada, oleme
valmis ka koolitussarjaga jätkama.
Üheks selle aasta kordaminekuks võib kindlasti pidada augustis toimunud Kajaka salga koolitust
ja varasemate kursuste kokkutulekut, mis toimus nelja Eesti noorteorganisatsiooni (Eesti Skautide
Ühing, Noored Kotkad, Kodutütred ja Eesti Gaidide Liit) ühise pingutusena. Antud koolitus toimus
Eestis juba kolmandat korda ja selle eesmärgiks on anda noortele teadmisi oma üksuste juhtimiseks
ning tutvustada vastastikku üksteise organisatsioone. Kajaka salga kursuse kokkutuleku
eesmärgiks on kokku tuua varasemalt antud kursuse läbinud osalejad ja pakkuda neile võimalust
värskete kursuslastega oma kogemusi ja lugusid jagada. Igast organisatsioonist oli antud koolitusel
võimalus osaleda vaid viiel noorel ning meie huvilised täitsid vabad kohad kiiresti, samuti oli
kursuse kokkutulekul ESÜ ligi kümne skaudiga esindatud.
Personalimeeskonna eestvedamisel sai oktoobri alguses Inspiratsiooni koolitussarja raames
toimuma Mentorite baaskoolitus, milleks skautliku vaderluse kontekstis ammu vajadust oleme
näinud. Tegu oli ühepäevase e-koolitusega.
Ka sel aastal oli meie tragidel juhtidel kahel korral võimalus taodelda noorsootöötaja kutset.
Huvilisi oli mõlema taotlusvooru peale kokku üle kümne, kuid portfoolio esitamiseni jõudis kuus
inimest, neist kolmele omistati ka noorsootöötaja kutse. Minule teadaolevalt on mitmed juhid, kes
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sel sügisel kutse taotlemiseni ei jõudnud siiski oma portfooliosid koostamas, et tuleval aastal see
kenasti ära esitada.
Koolitusvaldkonna 2020 aasta eesmärgid:
1. Lisaks koolitusvaldkonna põhikoolitustele (Skautlemise Meistriklass, Noorte
Tegijate Klubi, Tere Tulemast Skautlusesse) toimuvad ka juhtidele ja noortele
enesetäiendamise võimalusi pakkuvad koolitused (koolitussari Inspiratsioon, Kutsu
Koolitaja Külla, noorsootöötaja kutse).
Inspiratsiooni koolitussari õnnestus aasta lõikes täies mahus ellu viia, pakkudes juhtidele
enesetäiendust nii esmaabi, mentorluse kui vaimse tervise valdkondades. Noorsootöötaja kutset
taotles kahe vooru peale kokku kuus juhti, neist kolmele omistati ka kutse. Kutsu koolitaja külla
koolitussari ei ole praegusel hetkel hästi toimiv, kuid minule teadaolevalt on käesoleva aasta
jooksul korraldatud üksustes noortele nii veematka kui üleelamise skaudioskuste koolitusi. Noorte
Tegijate Klubi toimus sel aastal Tartus. Nii Tere Tulemast Skautlusesse kui Skautlemise
Meistriklassi koolitussari sai COVID-19 epideemiast tugevasti mõjutatud ning antud koolitussarju
ei olnud võimalik käesoleva hetkeni täies mahus korraldada.
2. Koolitusmeeskond täieneb vähemalt kahe liikme võrra, kellest üks on järgmise
koolitusjuhi potentsiaaliga.
Koolitusmeeskond sai sel aastal mitmeid abipakkumisi lektorite näol, kuid eriolukorrast ja
piirangutest tulenevalt oli keeruline kõigile rakendust leida. Otseselt uusi liikmeid
koolitusmeeskonnaga ei liitunud.
3. Vähemalt kümme ESÜ skaudijuhti kaitsevad edukalt noorsootöötaja kutse (4.
taseme) või saavutavad laagrikasvataja pädevused.
Käesoleva aasta jooksul taotles noorsootöötaja kutset kuus skaudijuhti, neist kolmele omistati ka
kutse, ülejäänul on võimalik oma portfooliot täiendes kutset uuesti taodelda. Vähemalt viiel juhil
on hetkel kutse taotlemiseks vajaliku portfoolio koostamine käsil. Laagrikasvataja koolitus jäi
sügisel ära ja lükkus 2021. aasta kevadesse.
4. ESÜs rakendub skaudijuhi praktikaprogramm, mis pakub uutele vabatahtlikele või
eemaldunud juhtidele võimalust end proovile panna ja saada vahetu kogemus
salgajuhtimisest.
Skaudijuhi praktikaprogrammi rakendamiseni me veel päris jõudnud ei ole, kuid esimesed sammud
on selleks tehtud küll – visioon on paigas, mentorite koolitustega on algust tehtud ja uued inimesed
on üksuste juures oma meelepärased rollid leidnud.
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5. Koolitusjuht kaasab suuremal määral üksuste tugiisikut ja kontorit koolitustele
osalejate leidmiseks ning UVT ehk Uute vabatahtlike metsalaagri koolitusele
(praeguse nimega TTS) osalejate leidmiseks keskendutakse üksuste lähikonnale,
lapsevanematele.
Käesolev aasta oli koolituste korraldamise ja osalejate leidmise seisukohalt ääretult keeruline, ning
kontori ja üksuste tugiisiku abi kulus väga ära. Lootuses, et järgmine aasta tuleb
väljakutsetevaesem, usun, et nende panus toob veelgi suurema kasuteguri.
6. Koostöös Noorte Kotkaste, Kodutütarde ja Eesti Gaidide Liiduga toimub 2020. aasta
augustis Kajaka salga koolitus, kus ESÜst osaleb 5-6 noort (vanuses 15-18a).
Igati edukas Kajaka salga koolitus ja kursuse kokkutulek toimusid augustis Kaitseliidu koolis Alus.
Kõigist skautlikest noorteorganisatsioonidest oli koolitusel viis osalejat, kokku 20 noort. Kursuse
kokkutulekul osales koos selleaastaste noorte kajakatega kokku ligi 50 inimest.
7. Jätkub koolituste atraktiivsemaks muutmise projekt.
Kevadisel perioodil tulime välja nelja erineva
reklaamvideoga, kus inimesed jagavad oma
kogemusi seoses Tere Tulemast Skautlusesse
koolitusega.
Antud
videod
kogusid
sotsiaalmeedias meeldimisi ja jagamisi, kuid
tagantjärgi vaadates jõudsime järeldusele, et
kuigi võime nendega rahule jääda, siis pisut
arendustööd kuluks veel ära. Jätkame selle
eesmärgiga ka tuleval aastal.

Koolitusmeeskonna eesmärgid aastaks 2021:
1. Koolitusjuhi ametikoha edukas üleandmine ja uue koolitusjuhi toetamine.
2. Toimuvad kõik koolitusvaldkonna põhikoolitused (Skautlemise Meistriklass, Noorte
Tegijate Klubi, koolitussari Inspiratsioon, Tere Tulemast Skautlusesse) ning suudame
pakkuda ka mõningaid (Noorte Tegijate Klubi ja Skautlemise Meistriklassi üks moodul)
koolitusi meie vene keelt kõnelevatele liikmetele nende emakeeles.
3. Käesoleval aastal omistatakse noorsootöötaja kutse vähemalt viiele skaudijuhile ning
vähemalt 15 juhti saavutavad laagrikasvataja pädevused.
4. Aktiviseerub skaudioskuste õppega tegelev Kutsu Koolitaja Külla koolitussari ning
koolitusmeeskonnal on pakkuda vähemalt üks (nt vaimse tervise esmaabi, rahakäitumine
vms) eelkõige just noortele suunatud koolitus.
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5. ESÜs rakendub skaudijuhi praktikaprogramm, mis pakub uutele vabatahtlikele või
eemaldunud juhtidele võimalust end proovile panna ja saada vahetu kogemus
salgajuhtimisest.

Rahvusvaheline skautlus
Välissuhete tiim oli sel aastal üpriski paikne. Pandeemia tõttu õnnestus füüsiliselt osaleda vaid ühel
välisüritusel, milleks oli aasta alguses toimunud Cracow grupi kohtumine Slovakkias. Kõik teised
plaanitud rahvusvahelised üritused tühistati, lükati edasi või korraldati interneti vahendusel.
Teisalt õnnestus tänu sellele edukalt ja sujuvalt välissuhete juhi kohavahetus ning välissuhete tiimi
loomine ja sisseelamine. Välissuhete tiimi kuulusid 2020. aastal Gerli Raag (TSGM), Katriin
Rätsepp (Okaskannel), Sander Lillemäe (Ökoskaudid) ja välissuhete juht Annika Annus (Põhjala).

Lisaks keskendusime skautluse elus-hoidmisele interneti vahedusel, selleks jagasime ideid ja
lahendusi teistelt skaudi-organisatsioonidelt. Välissuhete tiimi koosolekuid pidasime pea
igakuiselt, tutvustasime nõupäevadel WOSMi uut keskkonnaprogrammi Earth Tribe, töötasime
välja sponsorite leidmise juhendi välisüritustel käijatele ning tegelesime Safe From Harm’i
arendamisega. Ootame aega, mil rahvusvahelised üritused oleksid taas võimalikud ning samal aja
tegeleme uute võimaluste leidmisega, et rahvusvahelist skautlust veelgi paremini kõigi ESÜ
liikmeteni tuua.
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Välissuhete meeskonna 2020. aasta eesmärgid ja nende täitmine:
1. Esindada ESÜ huve Maailmakonverentsil.
Maailmakonverents lükkus COVID-19 pandeemia tõttu edasi järgmisesse aastasse ning seetõttu
polnud võimalik eesmärki ellu viia. Eesmärk liigub koos Maailmakonverentsiga edasi järgmisesse
aastasse.
2. Organiseerida edukas osavõtt Euroopa Jamboreest Poolas.
Euroopa Jamboree toimumine polnud sel aastal COVID-19 pandeemia tõttu võimalik. Algselt
plaaniti Jamboree edasilükkamist järgmisesse aastasse, kuid lõpliku tulemusena on Euroopa
Jamboree toimumine täielikult tühistatud.
3. Adapteerida Safe From Harm ESÜle.
Safe From Harm’i (SFH) adapteerimine on olnud välissuhete tiimis töös. SFH on WOSMi poolt
välja töötatud raamistik tagamaks noorte ja ka juhtide turvalisuse, ohutu ning toetava keskkonna
skautluses. Selle alla kuulub turvalisuse tagamiseks vajaliku eeskirja koostamine, juhtide
koolitamine ning kontroll, et eeskirja ning ühiseid põhimõtteid jälgitakse. Läbi on töötatud WOSMi
poolsed Safe From Harm materjalid ning taodeldud on konsultatsiooni spetsialistiga, kes toetaks
SFH Eestis rakendamise protsessi parima tulemuse saavutamiseks. Konsultatsiooniaeg saadi 2021.
aasta jaanuariks ning seetõttu lükkub SFH rakendamine edasi aasta algusesse. Hetkeseisuga on
otsustatud luua interaktiivne lühikursus, mille materjal on kiiresti läbitöötatav ja vaheldub
kontrollküsimustega.
4. Anda edukalt ametipulk edasi.
Sander Lillemäe andis edukalt edasi ametipulga praegusele välissuhete juhile Annika Annusele.
Enne kohtade vahetust kaasas Sander Annikat sujuvalt aina rohkem ja rohkem välissuhete juhi
vastutusse, mis aitas tulevasel välissuhete juhil hästi ette valmistuda. Peale uue välissuhete juhi
valimist jäi Sander välissuhete tiimi hindamatuks liikmeks ning on Annikale jätkuvalt toeks.
5. Koordineerida järgmise välissuhete juhiga tema isiklikud eesmärgid.
Sander on toetanud ja innustanud Annikat tema enda eesmärkide püstitamisel, süstides täiendavat
eneseusku ja tegutsemistahet.
Välissuhete juhi 2021. aasta eesmärgid:
1. Rakendada Safe From Harm suurlaagris.
2. Kodulehel on informatsioon vabatahtliku töö võimalustest rahvusvahelise skautluse
tasandil (Kandersteg International Scout Center, regioonivabatahtlikuks olemine jms).
22

ESÜ AASTAARUANNE 2020

3. JOTA-JOTI on hästi kajastatud nii ESÜ siseselt kui ka väliselt.
4. Esindada ESÜ huve Maailmakonverentsil.
5. Välja töötada välisüritusi ja võimalusi tutvustav skaudiseiklus/tegevus/koondus.

Mõju-uuring
2019. aastal alguse saanud mõju hindamise uuring sai
2020. aasta esimeses pooles valmis ning aasta teises
pooles avalikustati uuringu tulemused. Mõju-uuringu
eesmärgiks oli hinnata skautluse mõju noortele.
Soovisime saada tagasisidet organisatsiooni
tegevuses osalemise mõju kohta noortele, seda nii
noorte endi kui nende lapsevanemate silme läbi.
Soovisime näha, kas programmi läbivad noored
arenevad valdkondades, mida meie programm ette
näeb, milline on otsene mõju noore arengule ning kas
programmiga püstitatud eesmärgid on täidetud.
Uuring viidi läbi koostöös Tartu Ülikooli
ühiskonnateaduste instituudi teadlastega, et tagada
tuginemine teaduslikule metoodikale ja et saadud
tulemused oleksid esinduslikud ja usaldusväärsed. ESÜ poolseks koordinaatoriks oli endine
peaskaut Kristjan Pomm. Uuring viidi läbi kolmes vanusegrupis – skaudid (11-14-aastased),
vanemskaudid (15-17-aastased) ja rändurid (18-26-aastased) ning lapsevanemad ja täiskasvanud
skaudijuhid. Uuringu tulemused avalikustati 16. septembril Tallinnas avaliku üritusena Swissoteli
seminariruumis, kuhu oli kutsutud ka teiste organisatsioonide ja asutuste esindajaid. Raport tõlgiti
ka vene ja inglise keelde, et see oleks kättesaadav nii organisatsiooni vene keelt rääkivatele
liikmetele kui ka Skautide Maailmaorganisatsioonile, aga ka noorsootööga seotud õppe- ja
teadusasutustele Eestis ja välismaal.
Tõenduspõhine mõju hindamine annab ühingule teadmise, kas organisatsiooni tegevusel on
loodetud mõju noorte arengule ja ka võimaluse vajadusel oma noorteprogrammi muuta, et
avaldatav mõju ühtiks tänapäeva ühiskonnas kriitiliste teadmiste ja oskustega ning ei piirdutaks
vaid huvihariduse pakkumisega. Uuringu tulemust saame edaspidi kasutada nii oma järgmise
arengukava koostamisel kui PR-tegevustes, samuti annab see ka ideestikku, kas ja kuidas meie
noorteprogrammi veel edaspidi täiendada.
Uuringu tulemusel saime kinnitust, et skautlusel on mitmekülgne positiivne mõju noorte arengule.
Skautlusega seotud noored ja lapsevanemad tõid esile skautluse kaudu arendatavaid oskusi ja
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pädevusi, mis vastavad igati tänapäevastele käsitlustele noorte arenguvajadustest ning ka nn
tulevikutöö oskustele nagu sotsiaalne intelligentsus, kultuuridevaheline kompetentsus aga ka
loovus ja kohanemisvõime, arendades mõtestamisvõimet ja oskusi oma tegevusi eesmärgipäraselt
kavandada ning kommunikeerida. Skautluses nähakse positiivset mõju enesearengule,
enesetõhususele ja vajalike teadmiste ja oskuste omandamisele, mis tulevad kasuks edasises elus.
Tartu Ülikooli teadlased tõdesid uuringuraportis, et skaudiliikumine, mis on saanud alguse enam
kui sajand tagasi, on väga heas kooskõlas kõige kaasaegsemate arusaamadega noorte arengu
põhimõtetest.
Uuringu läbiviimist juhtinud Tartu Ülikooli üldsotsioloogia dotsent Kairi Kasearu sõnul on noored
ja noorsootöö Eestis viimasel ajal saanud suhteliselt palju tähelepanu, läbi viidud ja käimas on
mitmeid noori ja nende eluolu käsitlevaid uuringuid. Valminud skaudiliikumisega seotud noorte ja
täiskasvanute uurimine on noorteuuringute vallas oluliseks täienduseks. Kairi Kasearu lisas ka
seda, et skautlus toetub pikaajalistele traditsioonidele ja kannab edasi põhiväärtusi, mis on kindlasti
toeks noore arengule ja kasvamisele infoühiskonnas ja keskkonnas, mis on pidevas ja kiires
muutumises. Tuginedes uuringus osalenute vaatele ja hinnangutele võib öelda, et skautluses
osalemisel on tajutud positiivne mõju nii isiksuse arengule, sotsiaalsete kui eluks vajalike
praktiliste oskuste omandamisele, kommenteeris uuringu tulemust üldsotsioloogia dotsent
Kasearu.
Teadaolevalt on noorteorganisatsioonidel, mis suudavad pakkuda noortele inimestele nende
koolivälisel ajal kõige laiemas mõttes hariduslike eesmärkidega ja täiskasvanud juhendajate poolt
toetatud pikaajalisi vaba aja veetmise programme, kõik eeldused tuua kaasa positiivseid muutusi
noorte inimeste arengusse. Küsimus, kas skaudiorganisatsioon, mille tegevusprogramm tugineb
metoodilisele ja noore arengut mitmekülgselt toetavale lähenemisele ka tegelikkuses oma eesmärki
täidab, oli selle uuringu ajendiks. Saime teada, et skautlus kujundab aktiivset eluhoiakut, soodustab
ja süvendab sotsiaalsete sidemete kujunemist ja püsimist, luues mõnel juhul lausa sõpruskonna ja
sotsiaalse tugivõrgustiku kogu edasiseks eluks. Oluline on ka see, et skautlikus tegevuses
osalemine arendab koostööd ja -toimimist teiste inimestega, aitab panustada erinevatesse
kogukondlikesse tegevustesse, laiendab arusaama maailmast ning avardab võimalusi oma koha
leidmiseks ning oma potentsiaali realiseerimiseks tulevikus.
Need kõik kokku on tulemused, mis on nii innustuseks kui tunnustuseks kõigile skaudijuhtidele,
kes skautlikku tegevust noortele korraldavad ning muidugi ka kinnituseks, et 100 aastase
traditsiooniga ja globaalselt enam kui 50 miljonit liiget tegevusse haarav skautlik noorte liikumine
on Eestis aja- ja asjakohane ka täna.
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ESÜ 2020 tegevuskava
AEG

30.1206.01
17.18.01
10.12.01
7.9.02
7.9.02
15.16.02
22.02

24.02
7.8.03

TEGEVUS

Rahvusvaheline
rändurite nädal,
talv 2020
ESÜ Arengukava
päevak
Baltais Vilks,
Läti talvelaager
Talimängud
Cracow grupi
kohtumine
Noorte Tegijate
Klubi
BP
sünniaastapäev,
kaelarätipäev
EV 102,
kaelarätipäev,
lipuvalve
Koolitussari
Inspiratsioon
(Esmaabi)

KOHT

PEAKORRALDAJA /
ESÜ POOLNE
VASTUTAJA

Kandersteg /
Šveits

Sander Lillemäe
(juhatus)

Tartu
Skaudikeskus

Siim Maripuu
(juhatus)
Sander Lillemäe
(juhatus)
Jane-Ly Tammekivi
(Okaskannel)
Sander Lillemäe
(juhatus)
Ene-Ly Lehtmaa
(juhatus)

Üle Eesti

Üksused

Üle Eesti

Üksused; lipuvalve
peakorraldaja Deivis
Treier (Ökoskaudid)

Tallinna
Skaudimaja

Ene-Ly Lehtmaa
(juhatus)
Siim Maripuu
(juhatus)
Katri Pruulmann
(juhatus)

Tallinn
Läti
Jäneda
Slovakkia

21.03

Üldkogu

Tallinna
Skaudimaja

21.03

Tänuõhtu

Tallinn

24.26.04

Jüripäev

Türi

25.04

e-Jüripäev

Veebis / Üle
Eesti

8.05
1.31.05

Avatud juhatuse
e-koosolek
Tagametsa
kevadtalgud

Veebis
Tagametsa

OSALEJATE
ARV

Eestist osalejaid
ei olnud
22
Eestist osalejaid
ei olnud
111
1

Tagametsa meeskond

25

Osales Annika
Annus (Põhjala)

8

18
Toimus 13. juunil
Toimus 12.
septembril
Toimub
2021.aasta
kevadel

Harri Kramm
(Kõrvemaa)
Sigrid Kuuse
(juhatus)
Siim Maripuu
(juhatus)

KOMMENTAAR

398
15
Jäi ära
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15.17.05
5.7.06
10.06
13.06
25.0608.07
9.12.07
8.14.07

15.23.07

27.076.08

1.8.08
3.12.08
7.9.08

Tere Tulemast
Skautlusesse
(TTS)
Tere Tulemast
Skautlusesse
(TTS)
ESÜ 25.
sünnipäev

Tagametsa

Ene-Ly Lehtmaa
(juhatus)

Tagametsa

Ene-Ly Lehtmaa
(juhatus)

Üle Eesti

Üksused

e-Üldkogu

Veebis

Kaugmatkaja

Kanderstag /
Šveits

ESÜ 25
tähtpäevalaager
Landsmot Skata,
Islandi
suurlaager
Uusimaa
piirileiri
Valkama 2020,
Lõuna-Soome
piirkonna
suurlaager
EUROJAM
2020, Euroopa
Jamboree/
suurlaager
BrumJam / The
Birmingham
Jamboree,
Birmingami
suurlaager
FLOW, Viini
suurlaager

Tagametsa

Siim Maripuu
(juhatus)
Ott Pruulmann
(TSGM)
Siim Maripuu
(juhatus)

Lükkus juunisse

14

35 volinikku
+ külalised
Jäi ära
253

Toimus üksustes

Akureyri /
Island

Annika Annus
(juhatus)

Toimub aastal
2021

Hanko /
Soome

Annika Annus
(juhatus)

Toimub aastal
2021

Gdansk /
Poola

Annika Annus
(juhatus)

Jäi ära

Blackwell
Court /
Inglismaa

Annika Annus
(juhatus)

Toimub aastal
2021

Viin / Austria

Annika Annus
(juhatus)
Monika Ojala
(Okaskannel)

ERNA Matk

Kautla

15.22.08

Kanada väliseestlaste
suurlaager
Pikksilm

Kotkajärve /
Kanada

Annika Annus
(juhatus)

14.16.08

Väikesaar

Kihnu

Veeda Kala
(Ökoskaudid)

26

Jäi ära
136

Jääb ära
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18.20.08
4.6.09

Kajaka salga
koolitus
Tere Tulemast
Skautlusesse
(TTS)

Alu

Ene-Ly Lehtmaa
(juhatus)

Tagametsa

Ene-Ly Lehtmaa
(juhatus)

12.13.09

ESÜ Nõupäevad

Tallinn

12.09

Tänuõhtu

Tallinn

Skautlemise
Meistriklass 1.
osa
Skautlemise
Meistriklass 2.
osa
Tagametsa
sügistalgud
Koolitussari
Inspiratsioon
(Vaderlus)
Skautlemise
Meistriklass 3.
osa
Kriimsilma
laager

Siim Maripuu
(juhatus)
Katri Pruulmann
(juhatus)

5 (skauti)
Jäi ära
35
85

Tallinna
Skaudimaja

Ene-Ly Lehtmaa
(juhatus)

Tagametsa

Ene-Ly Lehtmaa
(juhatus)

Tagametsa

Tagametsa meeskond

20

veebis

Ene-Ly Lehtmaa
(juhatus)

12

Tallinna
Skaudimaja

Ene-Ly Lehtmaa
(juhatus)

Üle Eesti

Üksused; Kert Jusar
(TSGM)

JOTA / JOTI

Üle Eesti

Üksused

31.10

Skautlemise
Meistriklass 4.
osa

Tallinna
Skaudimaja

Ene-Ly Lehtmaa
(juhatus)

Lükkus 2021.
aasta kevadesse

4.8.11

The Academy
ehk Akadeemia

veebis

Annika Annus
(juhatus)

Osales Kristjan
Tedremaa
(juhatus)

Üle Eesti

Üksused

19.09
25.27.09
3.10
3.10

10.10
16.18.10
16.18.10

8.11

Anton Õunapuu
sünniaastapäev,
kaelarätipäev
ÕKV ehk
Õunapuu
Karikavõistlus
Isadepäeva matk

14.15.11

Koolitussari
Inspiratsioon

7.11

7.11

Anna Nagorskaja
(Saturn)

11
Lükkus 2021.
aasta kevadesse

Lükkus 2021.
aasta kevadesse
123

1

41

Üksused
veebis

Ene-Ly Lehtmaa
(juhatus)

27

12

Toimus üksuste
põhiselt
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(Vaimse tervise
esmaabi
13.15.11

Noortekogu

Jõgeva

Elo Joandi (TSGM)

Toimub aastal
2021

Ürituste kokkuvõtted
ESÜ Arengukava päevak
Aeg: 17.-18. jaanuar 2020
Koht: Tallinna Skaudimaja, Tondiraba Jäähall
Sihtrühm: Juhid ja vanemskaudid.
Osalejate arv: 18 osalejat ja 4 korraldajat.
Eesmärk: Kaasata liikmeid arengukava koostamise protsessi.
Kirjeldus: Arengukava päevak sai korraldatud ESÜ 2021-2028 arengukava väljatöötava töögrupi
poolt. Ürituse eesmärgiks oli kaasata liikmeid varajases faasis tulemusnäitajate ja alameesmärkide
kirjeldamiseks ning üldiseks sihi seadmiseks. Üritus oli kahepäevane, kuid reede õhtuks oli
planeeritud üksnes motiveeriv tegevus – käisime ühiselt Tondiraba jäähallis kurlingut mängimas
ja seejärel söömas. See mäng oli pea kõigile uudne ning sellisena väga vahva kogemus.
Laupäeval keskenduti juba sisulisele tööle. Pärast ülevaadet arengukava koostamise protsessist ja
juba tehtud otsustest asuti koostama ESÜ osas SWOT analüüsi. Peale analüüsi valmimist, sõnastati
arengukava nelja peamise valdkonna suuri eesmärke. Pärast lõunat tegeleti valdkondlike
alameesmärkidega ja lõpetati suure visiooni kirjeldamisega.
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Sündmus läks kindlasti korda, kuna arengukavale saadi rohkelt sisendit, samuti tuli liikmetelt
mitmeid ideid ESÜ tegevuse parendamiseks. Siiski tuleb tõdeda, et paljus jäid ideed veidi liialt
lühiajalisele tasandile – kui arengukava kestab aastani 2028, siis paljud ideed oleks teostatavad
kiiremini.
Osalustasu: Üritus oli osalejatele tasuta. Tegelik kulu osaleja kohta 44€.
Koostööpartnerid ja toetajad: Haridus- ja Teadusministeerium, Tondiraba jäähall.

Talimängud
Aeg: 7.-9. veebruar 2020
Koht: Jäneda Kool
Sihtrühm: ESÜ skaudi- ja vanemskaudiealised liikmed.
Osalejate arv: 111 osalejat ja 11 korraldajat.
Eesmärk: Soosida aktiivset elustiili pöörates tähelepanu füüsilise arengu toetamisele
talispordialade näol ning suurendada ühtekuuluvustunnet pannes proovile nende meeskonnatöö
oskused.
Kirjeldus: Ürituse ettevalmistused algasid 2019.
aasta detsembris. Esimesel õhtul toimus laagri
avamine, kus tervitati osalejaid, tutvustati
peakorraldajat, meeskonda ja anti ülevaade
programmist. Mittetraditsiooniliselt said osalejad
Talimängudel minna kahel päeval Valgehobusemäele,
kus oli võimalik mäesuusatada, lumelauaga sõita,
tuubitada ning disc-golfi mängida. Lisaks toimus
laupäeval lühike matk, kus oli skautidele ja
vanemskautidele eraldi rajad. Matkal said võistlejad
end proovile panna teoorias ja praktikas skaudiringis
kogutud teadmiste ja oskuste põhjal. Õhtul toimus
juhtidele
Jäneda
Mõisas
Urmas
Sisaski
Tähistaevakontsert ning laagrilistele toimus disko.
Üritus lõppes tseremooniaga, kus olid koos kõik
ürituse korraldajad ning osalejad, üle anti auhinnad ja
diplomid programmis olnud võistlustel osalejatele.
Osalustasu: ESÜ liikmele 35€. Tegelik kulu osaleja
kohta 54€.
Koostööpartnerid ja toetajad: Haridus- ja
Teadusministeerium, AS Tere, PipeDrive, Sisekaitseakadeemia, Lahemaa Mesi, Telia, Eesti
Pandipakend, Valgehobusemäe Suusa- ja Puhkekeskus, Jäneda kool, Megazone, Tapa Bussipark.
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Cracow grupi kohtumine
Aeg: 7.-9. veebruar 2020
Koht: Slovakkia
Osalejate arv: ESÜst 1.
Sihtgrupp: Üritusel osalesid välissuhtluse valdkonna esindajad Lätist, Leedust, Poolast, Tšehhist,
Slovakkiast ja Ungarist.
Eesmärk: Koostöö arendamine Cracow grupi
liikmesorganisatsioonide vahel.
Kirjeldus: Ürituse käigus arutleti ja jagati
kogemusi järgnevatel teemadel: updates from
the European committee work; WAGGGS
Committee update from Monica; European
Scout Jamboree Support; World Scout
Jamboree bid 2027 Poland; Academy in
Lithuania Update/Support; Safe from Harm;
Regional Employees; structure of the board –
Hungary; highest award system; WSC – World
Scout Conference in Egypt; Hungary:
International events training; FOSE – Ask for
Money; Moot 2021; Next Cracow Group
Meeting in 2021; Update on Diversity and
Inclusion
from
Poland.
Lisaks
diskussioonidele toimus mitteametlik suhtlus
ning
sidemete
tugevdamise
aeg
ja
organiseeritud vaba aja tegevused.
Kulu osaleja kohta: 150€.

Noorte Tegijate Klubi
Aeg: 15.-16. veebruar 2020
Koht: Tartu Skaudikeskus
Sihtrühm: ESÜ skaudiealised liikmed.
Osalejate arv: 8 osalejat ja 2 korraldajat.
Eesmärk: Noorte Tegijate Klubi eesmärk on anda aktiivsetele ja tegusatele skautidele teoreetiline
baas ning julgust ja inspiratsiooni, et ise oma üksuse või salga hüvanguks mõni vahva üritus
korraldada.
Kirjeldus: Noorte Tegijate Klubi toimus juba kolmandat korda. Koolitusel kasutati varasemalt end
õigustanud õppematerjale, seega väga olulist metoodilist ettevalmistust koolitus ei vajanud.
Noored tutvusid koolitusel ürituste planeerimise 12-astmelise kavaga, koostasid sellele tuginedes
tegevusplaani esmasest ideest tervikliku ja läbimõeldud ürituseni, õppisid eelarvet koostama ning
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oma üritust ka meedias kajastama (reklaam, pressiteated). Valminud ürituste projekte esitlesid
noored oma maleva ja üksuse juhtidele ja lapsevanematele.
Osalustasu: ESÜ aktiivsele liikmele 5€. Tegelik kulu osaleja kohta 18€.
Koostööpartnerid ja toetajad: Haridus- ja Teadusministeerium.

Koolitussari Inspiratsioon (Esmaabi)
Aeg: 7.-8. märts 2020
Koht: Tallinna Skaudimaja
Sihtrühm: ESÜ täisealised liikmed, vabade kohtade olemasolul ESÜ noored.
Osalejate arv: 18 osalejat, kellest 1 korraldaja.
Eesmärk: Koolituse eesmärgiks on anda liikmetele põhiteadmised sellest, kuidas päästa kannatanu
elu õnnetusjuhtumite ja eluohtlike haigusseisundite korral.

Kirjeldus: Selleaastane inspiratsiooni koolitussari võttis käsile praktilisemad teemad, mille osas
skaudijuhid on huvi üles näidanud ja milleks ka koolitusmeeskond vajadust nägi. Esimese
koolitusena sel aastal toimus Eesti Punase Risti 16-tunnine esmaabi koolitus. Antud koolitust on
juba ammu oodatud, sest suvine laagrite hooaeg oli lähenemas ja juhtide varasemad esmaabi
koolitustõendid hakkasid aeguma. Samuti oli mitmeid uusi skaudijuhte, kellel vastav koolitus veel
läbimata oli.
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Koolitus oli vägagi praktilise loomuga – palju kasutati videomaterjali ja praktilisi harjutusi,
käsitleti ka esmaabi teemat metsalaagri situatsioonis. Räägiti esmaabi olemusest ja selle andmise
taktikast; kannatanu ülevaatamisest ja elustamisest; välistest verejooksudest, haavadest ja
põletustest; luumurdudest ja traumadest; mürgistustest ja söövitustest; külma- ja
kuumakahjustustest ning psühholoogilisest esmaabist. Lisaks saadi koolituse käigus osa
suurejoonelisest lavastusmängust, kus osad mängisid kannatanud ja teised said end proovile panna
esmaabi andjatena. Lavastus filmiti ülesse ja sellele järgnes ka tegevuse analüüs, kus toodi välja
tegevuse head ja vead.
Osalustasu: ESÜ aktiivsele liikmele 15€. Tegelik kulu osaleja kohta 28€.
Koostööpartnerid ja toetajad: Haridus- ja Teadusministeerium, Eesti Punane Rist.

e-Jüripäev
Aeg: 25. aprill 2020
Koht: Üle Eesti
Sihtrühm: ESÜ liikmed igas vanuses, mitteliikmed
igas vanuses.
Osalejate arv: 398 osalejat ja 11 korraldajat.
Eesmärk: e-Jüripäeva eesmärgiks oli pakkuda
eriolukorra perioodil nutimatka, et skaudid ei
unustaks skautlikke tegevusi ja eluviisi ning
mitteskaudid saaksid osa skautlusest.
Kirjeldus: Traditsiooniliselt on igal aastal Jüripäeva
paiku toimunud mitmesaja osalejaga skautide
nädalalõpu laager mõnes kaunis Eesti paigas, olles
kevad-suvise
välitegevushooaja
avaürituseks.
Seekord pani aga koroonaviirusest tingitud
eriolukord skautide nutikuse ja loomingulisuse
tõeliselt proovile. Leitud lahenduseks oli, et
koostöös Seiklusfirmaga 360 KRAADI valmis
nutitelefonipõhine rakendus, mille abil said kõik
matkata endale sobivas kohas – metsas, 2+2 reeglist
kinni pidades, oma koduaias või isegi oma toas.
Eesmärk oli vastata küsimustele, täita skautlikke ülesandeid ning läbida kindel distants. Avatud oli
kaks rada: 1) hundurada, mille distantsiks oli 5 kilomeetrit ning ülesanne ilmus telefoni iga 500
meetri tagant; 2) skaudirada, mille distantsiks oli 10 kilomeetrit ning ülesanne ilmus telefoni iga
750 meetri tagant. Raja läbimisel ei olnud oluline kiirus, tähtis oli ülesannete lahenduse korrektsus.
Laupäeva õhtul toimus ka ainulaadne veebi-lõkkeõhtu ESÜ Facebooki lehe vahendusel, kus tehti
matka kokkuvõte, sai näha osalejate poolt tehtud ülesannete lahendusi, mida telefonidega matka
jooksul jäädvustati ning oli ka võimalus ühiseks laulmiseks.
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Eriolukorras toimunud üritus õnnestus igati hästi ja võimalik, et seekord kasutusel olnud
nutilahendused leiavad kasutust ka edaspidistes skautlikes ettevõtmistes, et kaasata neid, kes
üritusele ise kohale tulla ei saa, andes seeläbi võimaluse osalemiseks võimalikult paljudele noortele
üle Eesti.
Osalustasu: Üritus oli kõigile osalejatele tasuta. Tegelik kulu osaleja kohta 7€.
Koostööpartnerid ja toetajad: Haridus- ja Teadusministeerium, Seiklusfirma 360 KRAADI, OM
Filmistuudio, Tikand OÜ, Matkasport.

TTS ehk Tere Tulemast Skautlusesse koolitus
Aeg: 5.-7. juuni 2020
Koht: Tagametsa Jahiloss ja Laagrikeskus Järvamaal
Sihtrühm: Uued vabatahtlikud, värskelt alustanud või alustavad skaudijuhid ning skautlusest
huvitatud isikud.
Osalejate arv: 14 osalejat ja 7 korraldajat.
Eesmärk: Antud koolitussarja eesmärgiks on pakkuda osalejatele skautliku metsalaagri kogemust
ning paralleelselt õpetada sellisteks olukordadeks vajalikke oskusi ja teadmisi.
Kirjeldus: Tere Tulemast Skautlusesse koolitussari toimub meil juba mitmeid aastaid, kuid
möödunud aasta sügiseni kandis see nime „Uute vabatahtlike metsalaagri koolitus“. Koolituse
jooksul tutvutakse ka teiste skautluses tegutsevate vabatahtlikega, juhatuse liikmete ja
kontoritöötajatega ning saadakse osa mitmetest skautlikest traditsioonidest. Koolitusel osalejad
elavad telkides, teevad ise lõket ning valmistavad lõkkel süüa, õpivad praktilisi oskuseid, mida
läheb vaja matkal ja laagris vaja ning kogevad skautlikku meeskonnavaimu.
Eriolukorrast tulenevalt tuli Tere tulemast skautlusesse koolitus esialgu planeeritavast hiljem teha,
siis läks kiireks ka osalejate leidmisega. Siiski oli lõpuks osalejaid üllatavalt palju.
Koolituse sisu jäi eelnevate aastatega samaks, sest see on varasemalt end õigustanud, samuti on
ajaline jaotus praeguseks kenasti paika loksunud. Koolituse teemablokkide läbiviijate seas tehti
aga muudatusi, et laiendada koolitajate ringi – Ene-Ly Lehtmaa viis läbi näidiskoonduse ja mõtete
raja, Katri Pruulmann lõkkeõhtu ning vestlusringi, kus arutasime erinevaid võimalusi skautlusesse
panustada. Maimu Nõmmik kattis skautlikku programmi käsitlevad teemad ning lisaks oli ta
koolituse vältel lektorite ja osalejate jaoks kogu aeg kohapeal olemas, tagades ajakava järgimise ja
vajalike vahendite olemasolu. Siim Maripuu rääkis ESÜ struktuurist, WOSMist, skautluse ajaloost,
traditsioonidest ja sõlmedest ning Sander Lillemäe viis läbi liputseremoonia ja mängude õhtu.
Toitlustuse eest vastutas Kert Jusar, kes viis läbi ka lõkketoidu valmistamise koolituse. Koolitusel
osalejad kiitsid taas koolituse ülesehitust ja ülevaatlikkust. Osalejad said koolituse alguses,
lõkkeõhtul kaela ESÜ vabatahtlike kaelarätid, mille kandmise õigus on vaid antud koolituse
läbinutel ning tore oli näha, et järgnevate koolituspäevade jooksul seda tõesti ka tehti.
Osalustasu: Osalustasu kõigile osalejatele 15€. Tegelik kulu osaleja kohta 50€.
Koostööpartnerid ja toetajad: Haridus- ja Teadusministeerium, Tallinna Spordi- ja
Noorsooamet.
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e-Üldkogu
Aeg: 13. juuni 2020
Koht: Veebis
Sihtrühm: Skaudijuhid, täiskasvanud liikmed.
Osalejate arv: 35 volinikku + külalised ja 6 korraldajat.
Eesmärk: Põhikirjast ja seadusandlusest tulenevate kohustuste täitmine, demokraatlike
otsustusprotsesside läbiviimine ning liikmete kaasamine organisatsiooni juhtimisse.
Kirjeldus: Üldkogu on ESÜ kõrgeim juhtorgan ning lähtub sellisena demokraatia põhimõttest.
ESÜ üldkogul osalevad kohalikest üksustest valitud volinikud, vastavalt ESÜ põhikirjale üks
volinik iga 10 liikme kohta. Seekordne üldkogu erines kõigist varasematest – esmakordselt
pidasime seoses koroonaviiruse puhanguga üldkogu elektrooniliselt. Esmakordselt pidasime
üldkogu ka juunis, tavapäraseks ajaks on olnud märts. Päevakord oli aga traditsiooniline – esimese
päevakorrapunktina tegi juhatus pildikeeles ettekande eelmise tegevusaasta tegevustest ja
majandustulemustest. Liikmetel oli võimalik juhatuse liikmetelt aru pärida, küsimusi leidus nii
juhatuse kui majandusaasta aruanne kohta.
Teises päevakorrapunktis toimusid valimised. Juhatuse liikmeteks valiti programmijuhi kohale
Sigrid Kuuse, suhtlusjuhi kohale Kristjan Tedremaa ja välissuhete juhi kohale Annika Annus.
Aukohtusse valiti tagasi Mart Felding, Nele Hendrikson ja Kristiina Kongo. EGL-ESÜ Sihtasutuse
nõukogusse valiti Mikk Leedjärv.
Traditsiooniliselt käidi läbi ja kinnitati 2020. aasta eelarve, järgmiste aastate ürituste kava ja teised
aruanded.
Osalustasu: Üritus oli kõigile osalejatele tasuta. Tegelik kulu osaleja kohta 0€.
Koostööpartnerid ja toetajad: Haridus- ja Teadusministeerium.

ESÜ 25 Tähtpäevalaager
Aeg: Suvi 2020
Koht: Üle Eesti
Sihtrühm: Kõik ESÜ aktiivsed liikmed.
Osalejate arv: 253 osalejat.
Eesmärk: Ürituse eesmärgiks on tähistada Eesti
Skautide Ühingu 25. sünnipäeva meenutades
ESÜ loomist, arengut ning luua tuleviku sihte
järgnevateks aastakümneteks.
Kirjeldus: Seoses piirangulise olukorraga riigis
ei
olnud
võimalik
loodetud
kujul
Tähtpäevalaagrit korraldada. Kuigi ametlikult
oli lubatud kuni 300 osalejaga noortelaagri
korraldamine, oleks pidanud sellisel juhul
jagama noored 20-liikmelistesse gruppidesse. Kuna nende 20-liikmeliste gruppide liikmete rajad
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ei tohi laagri jooksul sisuliselt kordagi ristuda ning kõige selle korraldamine Tagametsas oleks
olnud keeruline, siis sündis otsus laager sellisel kujul ära jätta. Küll aga said täiendavat rahastust
selle arvelt suvelaagrid ja matkad, mis toimusid väiksemates gruppides. Laagrid pidid järgima ette
nähtud reegleid. Toetuse soovi avaldasid 11 üksust ning tänu sellele korraldati laagreid ja matkasid
Tagametsas, Jõgeval, Tartus, Vaiklas, Naissaarel ja Metsanurmel.
Osalustasu: Ürituse hind üksuseti erinev. Tegelik kulu osaleja kohta 35€.
Koostööpartnerid ja toetajad: Haridus- ja Teadusministeerium.

ERNA Matk
Aeg: 7.-9. august 2020
Koht: Kautla memoriaal ja selle lähiümbrus Harjumaal
Sihtrühm: Vanemskaudid ja rändurid tegijatena; skaudisõbrad, matkahuvilised osalejatena.
Osalejate arv: 136 osalejat ja 7 korraldajat.
Eesmärk: Tutvustada osalejatele väljastpoolt skautlust skautlikku tegevust, õpetada
ellujäämisoskusi ja panna proovile osalejate meeskonnatöö. Lisaks anda ESÜ liikmetele võimalus
rakendada koolitustel õpitut tegevuste ettevalmistamisel ja läbiviimisel.

Kirjeldus: Selle aasta ERNA Matk toimus juba 21. korda. Ettevalmistused algasid umbes kaks
kuud enne ERNA Matka, kui selgus, et COVID-19 piiranguid leevendatakse ja ERNA Matka
suurune üritus võib toimuda.
Sel korral said osalejad nii startida kui finišeeruda Kautla memoriaali juures ning kokku osales
matkal 29 meeskonda – 3 Hauka, 21 Tümleri ning 6 Skautlikul matkarajal. Tegevuspunktid olid
kokkuvõte 20 viimase aasta ERNA matkade parimatest punktidest – seega nii mõnelegi osalejale
võis mõni tegevuspunkt olla vana hea tuttav eelnevatest aastatest. Näiteks said ernalised ronida
madal- ja kõrgseiklusrajal, ehitada ettantud asjadest ragulka, maitsta ERNA gurmeed, panna
proovile oma teadmised kooli ülesannete lahendamisel ning läbida meeskonnaga ka labürinti.
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ERNAlt said ka korraldajad (nende hulgas staap ja kontrollpunktide tegijad) palju kogemust
meeskonnatööst, juhtimisest ning suhtlemisest erinevate inimestega. Lisaks andis ürituse
korraldamine ja abistamine kindlasti väga positiivse laengu panustamaks edaspidigi
vabatahtlikkusse töösse.
Osalustasu: I periood (1.-30.06) Skautlik matkarada 40€; Tümleri ja Hauka rada 45€. II periood
(1.-31.07) Skautlik matkarada 45€; Tümleri ja Hauka rada 55€. Tegelik kulu osaleja kohta 52€.
Koostööpartnerid ja toetajad: Haridus- ja Teadusministeerium, Nissan Nordic Europe OÜ,
Matkasport OÜ, Õmblusingel OÜ, Eesti Print OÜ, Soosaun OÜ, Nevi OÜ, Logotikke OÜ.

Väikesaar
Aeg: 14.-16. august 2020
Koht: Kihnu saar
Sihtrühm: ESÜ täisealised noortejuhid ja vabatahtlikud.
Osalejate arv: 21 osalejat ja 4 korraldajat.
Eesmärk: Suurendada ühtsustunnet ESÜ skaudijuhtide ja vabatahtlike seas ning anda neile
inspiratsiooni ja motivatsiooni ka edaspidi ESÜs tegutseda.

Kirjeldus: Esimesel päeval koguneti õhtul Munalaiu sadamasse, kus veeti kogu vajalik kraam
laevale ja sõideti laevaga Kihnu. Kihnu sadamas ootas ööbimispaigast tellitud kastiauto, kuhu
mahutati osalejad koos varustusega peale ja sõideti ööbimiskohta. Ööbimiskohas seati end sisse,
käidi tellitud õhtusööki söömas, elati üritusse sisse ja tutvuti üksteisega. Enne magamaminekut
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tehti traditsiooniline lõkkeõhtu, ainult et sel korral küünlavalgel. Laupäeval toimus rattamatk, mille
jooksul tutvuti saare ning sealse eluolu ja kultuuriga ning külastati kodukohvikuid. Seejärel
lõõgastuti ööbimispaigas. Kolmandal päeval pakiti kõik asjad, söödi ning asuti ratastel sadama
poole teele.
Üritus oli just sellele sihtgrupile vajalik, sest ühtegi sarnast üritust antud grupile ei ole ja kõik
ülejäänud üritused peale Tänuõhtu on suunatud noortele. Organisatsioonis on suur tähtsus ka
skaudijuhtide hoidmisel ja säilitamisel, seega on Väikesaarest saanud just juhtide jaoks mõnus
puhkus ilma mingisuguste kohustusteta.
Osalustasu: Osalustasu ESÜ aktiivsetele liikmetele ning liikmete kaaslastele oli 25€. Tegelik kulu
osaleja kohta 118€.
Koostööpartnerid ja toetajad: Haridus- ja Teadusministeerium, AS Kihnurand, Lohu kohvik,
Uue-Matu talu, Elias Investments OÜ.

Kajaka salga koolitus
Aeg: 18.-20. august 2020
Koht: Kaitseliidu koolis Alus Raplamaal
Sihtrühm: Vanemskaudid ja rändurid.
Osalejate arv: ESÜst 5 osalejat ja 1 korraldaja.
Eesmärk: Suurendada ühtsustunnet ESÜ skaudijuhtide ja vabatahtlike seas ning anda neile rohkem
inspiratsiooni ja motivatsiooni ka edaspidi ESÜs tegutseda.
Kirjeldus: Koolituse korraldus toimus koostöös nelja noorteorganisatsiooni esindajatega – Eesti
Skautide Ühing, Eesti Gaidide Liit, Kodutütred ja Noored Kotkad. Iga organisatsioon leidis enda
liikmete hulgast viis osalejat ning levitas kokkutuleku informatsiooni.
Kaitseliidu kooli kogunemise järgselt jaotati noored salkadesse nii, et igast noorteorganisatsioonist
oleks salgas üks liige ja sellistes salkades tegutseti terve koolituse vältel. Koolitusel tutvuti
meeskondade moodustamise põhimõtetega ja grupidünaamika alustega: lahati konfliktide
tekkimise tagamaid ja õpiti neid lahendama; viidi läbi kujuteldava suvelaagri riskianalüüs; tegeleti
koonduste kavade ja tööplaanide koostamisega; õpiti meediaga suhtlemist ja sotsiaalmeedia
eripärasid. Noored said enda koostöö ja juhtimisoskused proovile panna simulatsioonimängus
„Search and rescue“, kus kokkuvarisenud hoonest tuli kannatanuid päästa ja turvaalasse
evakueerida. See oli üks parimaid koostöö arendajaid selle koolituse vältel ja andis rohkelt
materjali, mida hiljem mängu videosalvestuse vaatlusel analüüsida.
Kajaka salga koolitusel toimus ka kokkutulek – läbi 25 aasta on „kajakaid“ kokku üle 100 ja sel
korral olid paljud tulnud kohale, et taasnägemisest rõõmu tunda.
Osalustasu: ESÜ aktiivsetele liikmetele oli üritus tasuta. Tegelik kulu osaleja kohta 131€.
Koostööpartnerid ja toetajad: Eesti Ameerika Heatahte Selts, L&L Reklaam, Haldja Teenused
OÜ, Seiklusfirma 360 KRAADI.
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ESÜ Nõupäevad
Aeg: 12.-13. september 2020
Koht: Teletorni kinosaal Tallinnas
Sihtrühm: Juhid ja vanemskaudid.
Osalejate arv: 35 osalejat ja 2 korraldajat.
Eesmärk: Liikmetelt sisendi saamine ESÜ juhtimises päevakajalistele küsimustele. Aktiivsete
skaudijuhtide kokkusaamine võimaldamaks omavahel tutvuda, kogemusi jagada ja tegevusi
planeerida.
Kirjeldus: Igal aastal sügisel toimuvate Nõupäevade eesmärgiks on üksuste kaasamine ESÜ
arengusse, arutada liikmetega ESÜ juhtimises päevakajalisi teemasid ning saada liikmetelt
tagasisidet ESÜ juhtimisele. Kui tavapäraselt peetakse Nõupäevi meie armsas Tagametsas, siis
seekord seoses Tänuõhtu sügisesse kolimisega oli asukohaks Tallinn. Teletorni kinosaal võimaldas
mõistlikult vahemaad hoida ning võimalus kõrgustes lõunat süüa ja vaadet nautida andis üritusele
täiendava mõõtme.

Laupäevast päeva alustati järgmise aasta suurlaagri tutvustusega. Suurlaagri meeskond tegi vahva
tegevuse, kus kõik said planeerida oma all-laagri ehitisi. Jätkati noorsootöötaja kutse reklaami ja
meeldetuletusega. Laupäevase päeva nael oli kindlasti mõju-uuringu tulemuste esitlus – Tiia-Triin
Truusa Tartu Ülikoolist andis hea ja motiveeriva ülevaate uuringu käigus leitust. Lisaks tuli sel
päeval veel teemaks Skaudijuhi käsiraamat, Arengupreemia ning ESÜ uus arengukava.
Pühapäeva alustasime järgmiste aastate ürituste kava läbikäimisega, kus täitsa mitu üritust said
omale korraldajad ning edasine plaan kõigile selgemaks. Seejärel andis koolitusjuht ülevaate
plaanist rakendada uutele skaudijuhtidele või uues rollis vabatahtlikele vaderlusprogrammi.
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Ka pühapäeval oli programmis arengukava – vaatasime grupitööna üle eelmisel päeval valminud
tulemusnäitajad. Päeva jäi lõpetama murede ja rõõmude jagamise sessioon, kus keskendusime ka
üksuste olukorrale seoses koroona ja karantiiniga.
Kuna osalejate osas oli seoses koroonariskidega arvestatavalt palju äraütlejaid, sai seetõttu
korraldatud ka videoülekanne kogu üritusest.
Osalustasu: Üritus oli osalejatele tasuta. Tegelik kulu osaleja kohta 45€.
Koostööpartnerid ja toetajad: Haridus- ja Teadusministeerium, Tallinna Teletorni SA.
Tänuõhtu
Aeg: 12. september 2020
Koht: Mustpeade Maja Tallinnas
Sihtrühm: Kõik ESÜ liikmed vanuses 18+ koos kaaslasega, lisaks ka koostööpartnerid ja
mitteliikmetest lapsevanemad, abilised ja vabatahtlikud.
Osalejate arv: 5 korraldajat ja 80 osalejat.
Eesmärk: Tänuõhtu eesmärk on toetajate, vabatahtlike ja skaudijuhtide märkamine ja
tunnustamine.
Kirjeldus: 2020. aastal tähistas ESÜ oma 25. sünnipäeva ning seetõttu oli ka Tänuõhtu
kontseptsioon eriti pidulik võrreldes varasemate aastatega. Tänuõhtu teemaks oli „Oma lugu”, mis
tähendas, et terve õhtu jooksul said erinevad inimesed võimaluse jagada oma lugu ESÜs – kuidas
nad skautlusesse sattusid, mõni vahva seiklus mõnes skaudilaagris jne. Osalejate sõnul tugevdas
lugude kuulamine ja rääkimine meie-tunnet ning lisas õhtusse mõnusat aurat ja vürtsikust.
Tänuõhtu programm oli jagatud kolme suuremasse plokki: esmalt tänati eelmise aasta tublimaid
noori ja koostööpartnereid ning anti kätte ka uued eritiitlid, mida varem ei ole ESÜs välja antud
(Aasta vabatahtlik, Aasta särasilm, Aasta lapsevanem, Aasta uustulnuk – eesmärgiga märgata ja
tunnustada ESÜ liikmeid ja vabatahtlikke ka veidi teise nurga alt kui tavaliselt). Teises plokis tänati
oma ametikohalt lahkunud ESÜ juhatuse liikmeid ning lõpuks tänati kiituskirjaga tunnustatud
vabatahtlikke ja skaudijuhte. Kolmandas plokis anti kätte skaudijuhtide edutused ning kuulutati
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välja Aasta skaudijuht 2019. Plokkide vahel oli võimalik maitsta head sööki, jutustada omavahel,
kuulata head kitarrimuusikat ning lasta end jäädvustada toredal fotograafil.
Kuna tegu oli 25. aastapäeva tänuüritusega, siis valmis Tänuõhtuks ka ESÜ esimene fotosein, mida
loodame ka edaspidi kindlasti kasutada. Samuti trükkisime fotoraamatud, kus on pilte ESÜs
toimunud üritustest läbi 25 aasta ning põnevaid lugusid erinevatelt skaudijuhtidelt.
Osalustasu: Üritus on kõigile osalejatele tasuta. Tegelik kulu osaleja kohta 52€.
Koostööpartnerid ja toetajad: Haridus- ja Teadusministeerium, Mustpeade Maja, Argmar Grupp
OÜ (Carmen Catering), eraisik Henri Kuus, Shokobox OÜ, Lilleoutlet, Mythicalowl Photography.

Skautlemise Meistriklass
Aeg: 19. september 2020 (I moodul), ülejäänud moodulid lükkusid aastasse 2021
Koht: Tallinna Skaudimaja
Sihtrühm: Skaudid alates 12. eluaastast, vanemskaudid, alustavad täisealised skaudijuhid ja
vabatahtlikud.
Osalejate arv: 11 osalejat ja 2 korraldajat.
Eesmärk: Anda tulevastele skaudijuhtidele läbi teoreetiliste loengute ja praktiliste ülesannete
vajalikke teadmisi ja kogemusi, et olla edukas juht salga või skaudiüksuse tasandil.
Kirjeldus: Skautlemise Meistriklassi puhul on tegemist kord aastas toimuva põhjaliku ja
intensiivse baaskoolitusega, kus jagatakse teadmisi ja kogemusi skaudijuhtidele edukaks salga ning
üksuse juhtimiseks. Õppetöö jooksul toimub rohkelt aktiivõppe momente, mille käigus saavad nii
algajad, kui ka veidi kogenumad ja juba tegutsevad juhid oma kogemusi üksteisega jagada.
Skautlemise Meistriklassi kursusest kujuneb omamoodi tugisüsteem – sõbrad ja tuttavad, kellega
koos suuri tegusid skaudiradadel ette võtta.
Esimesel koolituspäeval ja online õppes käsitletud teemad olid järgmised: mis on skautlus, selle
põhimõtted ja eesmärk; skaudisalga olemus ja tööjaotus salgas; juhi ülesanded ja ootused
salgajuhile; skaudimeetod ja selle rakendamine; vanuselised erinevused; mängu roll salga töös;
salga süsteemi loomine ja salga vaimu kujundamine; koonduse osad ja ettevalmistus; koonduste
kava planeerimine lähtuvalt kuu ja aasta teemadest ja ressursid skautluses. Esimesel
kohtumiskorral olid osalejad enamasti kuulajate rollis, järgnevatel kohtumistel asuvad nad aga ise
lektori kohustusi täitma (abiks koolitusmeeskonna edastatud materjalid ning korraldajate igakülgne
tugi). Koolitusel kasutati erinevaid aktiivõppe õppemeetodeid – online õpikeskkonda ja testimist,
grupitööd, arutelusid, õppemänge, aga ka loengut.
Koolituse edasised moodulid olid planeeritud 25.-27.09.2020, 10.10.2020 ja 31.10.2020, kuid
hetkel on koolitusmoodulid edasi lükatud aastasse 2021.
Osalustasu: Kogu koolituse hind ESÜ aktiivsele liikmele on 35€. Tegelik kulu osaleja kohta 8€ 1
päeva koolitus.
Koostööpartnerid ja toetajad: Haridus- ja Teadusministeerium, Tallinna Spordi- ja
Noorsooamet.
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Tagametsa talgud
Aeg: 10. oktoober 2020
Koht: Tagametsa Jahiloss ja Laagrikeskus Järvamaal
Sihtrühm: Ränduriealised, skaudijuhid ja lapsevanemad-vabatahtlikud.
Osalejate arv: 17 osalejat ja 3 korraldajat.
Eesmärk: Tagametsa laagriala ettevalmistamine talviseks puhkeperioodiks.
Kirjeldus: Väike kokkuvõte esmalt siinkohal ka iga-aastaselt traditsiooniliselt tegevuskavas
olevatest kevadtalgutest 2020. Sel kevadel traditsioonilisel viisil suurema rahvahulgaga talguid ei
olnud võimalik korraldada, aga iga-aastased hädapärased ettevalmistustööd suveks oli vaja ikkagi
ära teha ning samuti oli inimesi/peresid, kes linnast kasvõi päevaks maale/metsa soovisid sõita.
Sellest tulenevalt saidki kevadised talgud lahendatud nii, et soovijad said maikuu jooksul igaüks
omale sobival ja kokkulepitud ajal Tagametsa toimetama minna. Midagi väga suurt sel moel ette
ei saanud võtta, aga sellegipoolest said tehtud kõik vajalikud igakevadised tööd nagu ujumissildade
paigaldus, laagriala üldine korrastus, maja koristus jms.
Sügisese talgupäeva saime oktoobris teha õnneks tavapärases vormis, küll nädal hiljem päris
esialgselt plaanitust seoses ESÜ tegevuskavva samale ajale lisandunud koolitusega. Kuna
sügistalgute tööde iseloom on pigem täiskasvanutele suunatud, siis me noori sügistalgutele ei
kutsu/kaasa, vaid neil on võimalus tulla talgutele kevadeti. Paraku kohalejõudnud osalejate arv ei
olnud haigestumiste jms põhjustel päris nii suur kui talgutele esialgu registreerunute hulk, aga
sellegipoolest said kõik vajalikud päevakorras olnud tööd teoks. Rõõm on näha, et aja jooksul on
tekkinud kindel Tagametsa sõpruskond skaudijuhte, kes on, kui vähegi võimalik, alati talgutel
kohal ja võtavad kaasa ka oma pere lapsed, kes samuti talgutöödel käed külge panevad. Kõik
osalejad said tänutäheks Toblerone šokolaadi. Väike asi, aga rõõmustas kõiki.

Sügistalgute korras sai tehtud: küttepuid sai kõvasti tehtud (eelnev varu oli nullis); mullahunniku
pealmine kiht sai köögialale pinnasetäiteks viidud; vundamendi äär sai korrastatud ja lahtised kivid
ära veetud; imbväljak sai võsast puhastatud; uus pesula plats sai ettevalmistatud; piirdeaiad said
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parandatud; jahilossis said toolide/laudade/voodite jm mööbli kruvid üle kinnitatud; köögi aknad
said pestud; Atsi tare ümbrus sai korrastatud; Metsakodu tarre sai vaba ruumi tehtud, et tulevaste
filmivõtete (Tagametsas plaanitakse filmida 2021. aastal filmi “The Twin” episoode) ajal saaks
jahilossist sinna mööblit hoiule tõsta. Plaanis oli veel ka TRINITI poolt ehitatud sauna küttepuude
maja katusepanek, aga kuna TRINITIst ei saanud keegi osaleda, siis lükkus see töö edasi.
Osalustasu: Üritus on kõigile osalejatele tasuta. Tegelik kulu osaleja kohta 74€.
Koostööpartnerid ja toetajad: Haridus- ja Teadusministeerium.

Koolitussari Inspiratsioon (Vaderlus)
Aeg: 3. oktoober 2020
Koht: Veebis
Sihtrühm: ESÜ täisealised juhid.
Osalejate arv: 11 osalejat ja 1 korraldaja.
Eesmärk: Anda juhtidele teadmised mentorlusest/vaderlusest.
Kirjeldus: ESÜ skaudijuhid on vabatahtlikud, kes teevad oma tööd omast vabast ajast, mistõttu on
ülekoormuse ja läbipõlemise oht väga suur. Seetõttu on väga oluline, et juhtidel oleks keegi (vader),
kelle poole toetuda ja nõu küsida ning kes jälgiks kõrvalt, et koormus ei läheks liiga suureks. Eriti
on see aga oluline just uute juhtide puhul – esialgne piisav ja hea toetus tähendab, et uus juht saab
hea alguse ja tuule tiibadesse ning rõõmu temast jätkub pikaks ajaks. Koolitusel osalejad õppisid
paremini tundma iseennast ning said esmased teadmised mentorlusest, lisaks tänu grupitöödele
saadi paremini tuttavaks ka üksteisega, tekkis hea sünergia ning ka tugev arutelu mentorluse
vajalikkusest skautluses, samuti ka suur huvi jätkukoolituse osas. Koolitajateks olid Eike ja Signe
Tõnismäe Intelligente Grupp OÜst.
Osalustasu: ESÜ aktiivsele liikmele oli osalustasu 15€. Tegelik kulu osaleja kohta 93€.
Koostööpartnerid ja toetajad: Haridus- ja Teadusministeerium, IWCT, Intelligente Grupp OÜ.

Kriimsilma laager
Aeg: 16.-18.oktoober 2020
Koht: Üle Eesti (iga üksus individuaalselt)
Sihtrühm: Hunduealised ESÜ aktiivsed liikmed.
Osalejate arv: 103 osalejat ja 20 korraldajat.
Eesmärk: Arendada ESÜ kõige nooremate liikmete suhtlemis- ja eneseväljendusoskust läbi
põnevate tegevuste ning suurendada skautluse nähtavust kohalikul tasandil.
Kirjeldus: Kriimsilma laager toimub osaliselt siseruumides ja kuna seis COVID-19
nakkusviirusega oli Eestis jälle kehvemaks minemas, võeti vastu otsus mitte üle Eesti lapsi kokku
kutsuda ja korraldada laager seekord teisiti. Iga osalev hundukari või pesa viis laagri läbi oma
kodukandis ja sellest tulenevalt sai laagri nimeks Kodukandi Kriimsilma laager. See, kas laager on
ühe-, kahe- või kolmepäevane, oli üksuste enda otsustada. Laagri korraldajate poolt valmistati ette
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erinevate mängude, tegevuste jms kirjeldused ning videod, mida hundujuhid tegevuste
läbiviimiseks kasutada said.
Kriimsilma laagrit korraldas kokku kuus üksust ning hundusid oli näha nii Tartus, Narvas,
Rakveres, Harkus ja ka Harjumaal Rahulas.
Osalustasu: Ürituse hind üksuseti erinev. Tegelik kulu osaleja kohta 22€.
Koostööpartnerid ja toetajad: Haridus- ja Teadusministeerium.

The Academy ehk Akadeemia
Aeg: 4.-8. november 2020
Koht: Veebis
Osalejate arv: ESÜst 1.
Eesmärk: Üritus oli suunatud NSOde esindajatele, kes omavad positsiooni riiklikus
organisatsioonis. Üritusel osalesid erinevate riikide töögruppide juhid, juhatuse liikmed ja
koordinaatorid.
Kirjeldus: Osalejad jaotati veebis erinevateks gruppideks, kelle eesmärk oli konverentsi lõpuks
saada valmis grupitööd. Iga päev olid ka esinejad, kes tutvustasid erinevaid teemasid, alates
noorteorganisatisoonide rollist COVID-19 ajal kuni juhtimise ning huvikaitseni välja.
Kulu osaleja kohta: 20€

ÕKV ehk Õunapuu Karikavõistlus
Aeg: 7. november 2020
Koht: Tabasalu Harjumaal
Sihtrühm: Skaudid vanuses 11-14 ilma juhtita.
Osalejate arv: 41 osalejat ja 3 korraldajat.
Eesmärk: Suurendada noorte omavahelist koostööd ning tähistada Anton Õunapuu, Eesti
skautluse alusepanija, sünnipäeva.
Kirjeldus: Anton Õunapuu, Eesti skautluse alusepanija, sünnipäeva tähistati sel aastal
matkamänguga Tabasalus. Üritust korraldas taaskord venekeelne üksus Saturn, kes on seda teinud
juba kolm aastat järjest. Matkast võttis osa 41 noort, kes liikusid 4-6 liikmelistes meeskondades.
Noored said veeta koos oma eakaaslastega põneva päeva looduses ning panna proovile oma
oskused ja teadmised erinevates tegevuspunktides. Tegevuspunktides sai lahendada erinevaid
mõistatusi, proovida sportlikke tegevusi ning lahendada ka skautlikke ülesandeid (sõlmede
tegemine, taimede tundmine, seljakoti pakkimine, faktid skautluse kohta). Matk lõppes parimate
autasustamisega. Toetamaks noorte omaalgatust saab võitjasalk koos oma üksuse juhiga korraldada
järgmise aasta võistluse. Järgmise aasta matkamängu saab korraldada venekeelne skaudiüksus
lipkond Siil.
Osalustasu: ESÜ liikmele oli osalustasu 15€ ja mitteliikmele 20€. Tegelik kulu osaleja kohta 13€.
Koostööpartnerid ja toetajad: Haridus- ja Teadusministeerium.
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Koolitussari Inspiratsioon (Vaimse tervise esmaabi)
Aeg: 21.-22. november ja 28. november 2020
Koht: Veebis

Sihtrühm: ESÜ täisealised juhid, vabade kohtade olemasolul skaudid, vanemskaudid ja rändurid.
Osalejate arv: 12 osalejat, kellest 1 korraldaja.
Eesmärk: Anda ESÜ skaudijuhtidele teadmised ja valmisolek märkamaks vaimse tervise muresid
ja abi pakkumiseks.
Kirjeldus: Koolitusel tegeleti mitmete teemadega – neist olulisemad olid vaimse tervise esmaabi
tegevuskavaga tutvumine ja selle läbimängimine; erinevatele vaimse tervise probleemidele viitava
käitumise ja oluliste riskifaktorite seostamine vastavate probleemidega; häbimärgistamise mõju
hoomamine vaimse tervise häirega inimesele. Koolituse läbinud skaudijuhid on olulisel määral
teadlikumad vaimse tervise raskustega inimeste abistamise võimalustest ning oskavad kindlasti
märgata käitumismustreid, mis vaimse tervise häirele viidata võivad. Samuti on juhid teadlikumad
iseenda hoidmise vajadusest ning oskavad vajadusel abi leida nii enda kui teiste jaoks. Koolitus
toimus veebikeskkonna Zoom vahendusel, kuid oli siiski ääretult interaktiivne ja kaasahaarav,
rohkete meeskonnatööde ja mõttevahetustega.
Osalustasu: ESÜ liikmele oli osalustasu 15€. Tegelik kulu osaleja kohta 120€.
Koostööpartnerid ja toetajad: Haridus- ja Teadusministeerium.
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LIIKMESKONNA ARUANNE
2020. aastal oli ESÜs 1106 liiget, mida on 75 liikme võrra vähem kui eelmisel tegevusaastal.
Noored moodustavad ESÜ liikmeskonnast 76%. 2020. aastal liitus ESÜga 99 uut liiget, neist 85
olid noored. Uusi liikmeid on 10 võrra rohkem kui 2019. aastal.

Joonis 1 Viie aasta liikmete arvu, uute liikmete arvu ja noorte osakaalu võrdlus aastate lõikes
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Viimase 5 aasta võrduses on näha, et uusi liikmeid on lisandunud aastatel 2016, 2019 ja 2020 üpris
samas suurusjärgus (81-99 uut liiget), hea meel on, et 2020. aastal, mil tavapärane tegevus oli
raskendatud ja paljud üritused jäid ära, oli siiski hulgaliselt uusi liikmeid. Suurlaagriaasta (2017)
ning ka sellele järgnev aasta oli uute liikmete osas märgatavalt edukamad. Noorte osakaal on igaaastaselt vähenenud (2016. aasta – 83%; 2020. aasta – 76%), mis ühtpidi tähendab, et noorena
skautlusesse astunud noored on saanud meiekeskel täiskasvanuks ning lisandunud on ka uusi
täiskasvanud liikmeid, mis annab lootust, et meie võimekus noortega tegeleda on kasvamas ning
meil on järgnevatel aastatel võimalik veelgi enam uusi noori skautlusesse kaasata.

Ülevaade maakondade lõikes elukohapõhiselt
Kõige rohkem on ESÜl liikmeid Harju maakonnas – 651 liiget (59%), Ida-Viru maakonnas – 157
liiget (14%) ning Tartu maakonnas 131 liiget (12%). Järgnevas tabelis on näha liikmete arv soo-,
vanuse- ja elukohapõhiselt.
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Tabel 1 Ülevaade liikmetest maakondade lõikes
Mees
6-26

Mees
27+

Mees
kokku

Naine
6-26

Naine
27+

Naine
kokku

6-26
kokku

Kõik
kokku

Osakaal
maakonniti

Harju maakond

258

60

318

250

83

333

508

651

59%

Hiiu maakond

0

2

2

0

1

1

0

3

0%

Ida-Viru maakond

77

23

100

44

13

57

121

157

14%

Jõgeva maakond

1

0

1

0

0

0

1

1

0%

Järva maakond

0

1

1

1

3

4

1

5

0%

Lääne maakond

3

10

13

0

12

12

3

25

2%

Lääne-Viru maakond

35

3

38

19

3

22

54

60

5%

Pärnu maakond

14

3

17

16

5

21

30

38

3%

Rapla maakond

8

3

11

4

2

6

12

17

2%

Tartu maakond

50

14

64

52

15

67

102

131

12%

Valga maakond

11

2

13

1

0

1

12

14

1%

Viljandi maakond

0

2

2

1

0

1

1

3

0%

Võru maakond

0

1

1

0

0

0

0

1

0%

457

124

581

388

137

525

845

1106

100%

Maakond

KOKKU

Ülevaade vanusegruppidest
ESÜ liikmetest kõige enam (27%) on skaudiealised ning mehi on liikmeskonnas veidi enam kui
naisi. Täpsema ülevaate vanusegrupiti annab alljärgnev tabel.
Tabel 2 Ülevaade liikmete vanusegruppidest ja nende sooline jaotus
Vanusegrupp

Mees

Naine

Kokku

%

Hundu (6-10-aastased)

52

55

107

10%

Skaut (11-14-aastased)

172

129

301

27%

Vanemskaut (15-17-aastased)

113

89

202

18%

Rändur (18-26-aastased)

120

115

235

21%

Täiskasvanud (27+)

124

137

261

24%

581

525

1106

100%

53%

47%

KOKKU
Osakaal

Viimase viie aasta võrdluses on näha ka muutusi liikmeskonna vanuselises koosseisus. Aastate
lõikes on vähenenud skaudiealiste osakaal ning enim on kasvanud täisealiste liikmete osakaal
liikmeskonnas.
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Joonis 2 ülevaade vanusegrupiti viimase viie aasta lõikes
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Ülevaade ESÜ üksustest
2020. aastal oli ESÜs 33 üksust, seda on ühe üksuse võrra enam kui 2019. aastal. Neile lisaks on
ESÜs ka 37 üksikliiget. Üksuste nimekirjast langes liikmete puudumisel välja üks üksus (Raasiku),
ent 2020. aastal lisandus kaks uut üksust: Pääsusaba (Pärnus) ja Metsavahe Skaudid (Narvas).

Tabel 3 Ülevaade liikmetest üksustes
Üksus

Hundu

Skaut

Vanemskaut

Rändur

Täiskasvanud

Kokku

Kaljukassid

3

18

0

0

8

29

Kaljurebane

0

6

4

2

0

12

Keila

2

21

6

0

4

33

Kõrvemaa

0

0

0

1

5

6

Metsalised

0

0

0

5

1

6

Okaskannel

4

6

12

20

15

57

Põhjala

0

0

0

8

9

17

Sakala*

0

0

2

2

2

6

Saturn*

9

18

18

19

3

67

Siil*

0

51

44

25

15

135

RSM
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Soorebased

11

10

0

1

5

27

Tiigrid*

0

0

0

10

3

13

Tondisalu

10

4

3

3

6

26

Tormilind

20

39

9

3

22

93

Tuulemetsa

7

6

1

6

1

21

RSM kokku

66

179

99

105

99

548

Ilves

15

20

17

21

22

95

Mesilased

0

4

3

1

1

9

TSGM

Otepää Karud

0

1

6

4

2

13

TSGM kokku
PSGM
PSGM
Saarde

15

25

26

26

25

117

0
0

0
1

0
15

0
1

1
3

1
20

Pääsusaba
PSGM kokku
ESAK

2
2
0

2
3
0

2
17
0

1
2
0

3
6
19

10
31
19

Kaevur*

1

3

0

0

7

11

LSM

0

0

0

2

23

25

Metsavahe skaudid*

0

0

0

2

0

2

Narva*

2

20

16

23

14

75

Oru Udu*

2

17

14

9

9

51

P.I.T.O.N.*

0

5

0

1

6

12

Rakvere skaudid

0

2

0

13

4

19

Rapla vabaskaudid

2

5

0

0

2

9

Vaeküla Siilikesed

2

7

10

19

0

38

VHM

2

18

2

10

7

39

Voka skaudid

3

2

0

1

0

6

Ökoskaudid

5

12

17

20

13

67

5
107

3
301

2
203

1
234

26
260

37
1106

Üksikliikmed
KÕIK KOKKU

* Tärniga tähistatud üksustes toimub tegevus vene keeles.

Ülevaade liikmemaksu tasunud liikmetest üksustes
2020. aastal tasusid või said liikmemaksust vabastuse 463 liiget, seda on 70 liikme võrra vähem
kui eelmisel tegevusaastal.
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Tabel 4 Liikmemaksu tasunud liikmete jagunemine üksustes
Üksus

Hundu

Skaut

3
2

5
14

Vanemskaut

Rändur

Täiskasvanud

Kokku

3
3
1
1
9
3
1
6
4
2
16
49

11
21
2
1
36
5
41
49
19
13
61
259

15
1
1
17

44
6
1
51

1
1
8
3

6
6
8
4
2
30
24
4
3
12
6
38
16
463

RSM
Kaljukassid
Keila
Kõrvemaa
Metsalised
Okaskannel
Põhjala
Saturn*
Siil*
Soorebased
Tondisalu
Tormilind
RSM kokku

2
1

4

4

7

9

9
12

6
8
17
49

13
29
9
2
21
97

12
2
9
2

0
6
36

1
1
28

10
0

11
2

6
2

2
1

10

13

8

3

2
2

2
2

1
1

TSGM
Ilves
Mesilased
Otepää Karud
TSGM kokku
PSGM
Pääsusaba
PSGM kokku
ESAK
LSM
Metsavahe skaudid*
Narva*
Oru Udu*
Rakvere skaudid
Rapla vabaskaudid
Vaeküla Siilikesed
VHM
Ökoskaudid
Üksikliikmed
KOKKU

2
2
1
5
3
74

14
7
1

3
5

3
3
8
1
149

4

0
1
2
8
3
1
4

12

7

69

57

49

5
7
2
1
3
6
12
114
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Viimase viie aasta võrdluses on selgelt näha 2020. aasta madalat aktiivsust liikmemaksude
tasumisel, põhjuseks koroonakriisist tingitud raskendatud tegutsemisvõimalused ja ärajäänud ESÜ
üritused.
Joonis 3 ESÜ liikmete ja aktiivsete liikmete arvu muutus viimase viie aasta jooksul
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ESÜga liitujad 2020. aastal
2020. aastal liitus ESÜga 99 uut liiget, seda on 10 liikme võrra rohkem, kui eelmisel tegevusaastal.
Tegevusaastaga tekkis juurde ka kaks uut üksust: Metsavahe Skaudid, kes tegutseb Narvas ja
Pääsusaba üksus, kes tegutseb Pärnus.

Tabel 5 Ülevaade ESÜ uutest liikmetest üksuste lõikes
Üksus

Hundu

Skaut

Vanemskaut

Rändur

Täiskasvanud

Kokku

RSM
Kaljukassid

1

1

Keila

1

1

Okaskannel

4

2

Saturn*

8

9

17

11

11

Siil*

1

Tondisalu

8

1

Tormilind

1

2

2

RSM kokku

23

25

2

TSGM

50

1

2

9

1

10

3

8

6
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Ilves

8

Mesilased
TSGM kokku

2

1

11

1
8

3

Pääsusaba

1

2

PSGM kokku

1

2

1
1

0

0

12

PSGM
3
0

0

ESAK
Metsavahe skaudid

0

3

1

1

1

Narva*

4

1

3

1
1

9

Oru Udu*

2

2

Rapla vabaskaudid

2

2

Ökoskaudid

1

1

Üksikliikmed

3

1

40

36

KÕIK KOKKU

2
4

5

6

10

14

99

2020. aastal liitus ESÜga kõige enam hundu vanusegrupis noori – 40 uut hundut, ja kõige vähem
liitus vanemskaute – vaid neli uut liiget.

Tabel 6 Uute liikmete sooline jaotus ja vanusegrupid
Vanusegrupp

Mees

Naine

Kokku

Hundu

18

22

40

Skaut

18

17

35

Vanemskaut

2

2

4

Rändur

3

2

5

Täiskasvanud

4

11

15

KOKKU

45

54

99

Viie aasta võrdluses on näha ka muutust uute liitujate vanuselises koosseisus. Viimasel aastal oli
kõige enam hunduealisi uusi liikmeid, siinkohal on selle põhjuseks uute hundusalkade loomine,
millele on kaasa aidanud uute täiskasvanud juhtide liitumine ESÜga. Üldises pildis ongi selgelt
näha, et kõige enam uusi liikmeid on läbi aastate hundu ja skaudiealiste liikmete hulgas.
Märgatavalt suur täiskasvanud liitujate hulk oli aastal 2017, mille tagamaa peitub ilmselt
suurlaagris, kuhu kaasati suur hulk täiskasvanud abilisi. Samuti on täiskasvanud liitujate hulk
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märgatavalt suurem ka 2019. aastal. Liitujad tulid suures osas Tere Tulemast Skautlsuesse
koolituse kaudu.
Jooni 4 Viie aasta uute liitujate vanuseline jaotus
120

250

100

200

80
150

60
100
40
50

20
0

0
2016
Hundu

2017
Skaut

2018
Vanemskaut

2019
Rändur

Täiskasvanu

2020
Uued liitujad

Liikmeskonnast välja arvatud liikmed
2020. aastal arvati ESÜ liikmeskonnast välja 176 inimest (prognoos oli 178). Kõige enam langes
liikmeskonnast välja ränduri- ja vanemskaudiealisi liikmeid.
Tabel 7 Liikmeskonnast välja arvatud liikmete jaotus vanusegrupiti ja maakonniti
Maakond

Hundu

Skaut

Vanemskaut

Rändur

Täiskasvanu

Kokku

7

42

31

16

96

Ida-Viru maakond

3

10

Järva maakond

7

1

Harju maakond

Lääne maakond
Lääne-Viru maakond

1

Pärnu maakond

0

3

3

10

1

2

13

1

1

2

1

1

4

26

29

2
176

2

4

16

10

1
68

1
69

52

10

8

Saare maakond
Viljandi maakond
KÕIK KOKKU

2

1

Põlva maakond
Tartu maakond

13

10

ESÜ AASTAARUANNE 2020

Viimase viie aasta võrdluses on näha, et liikmeskonnast välja arvatud liikmete arv on enamasti
suurem, kui uute liikmete arv, mis on ka põhjuseks liikmeskonna üldarvu vähenemisel. Siinkohal
tuleb arvestada, et eemale jäänud liikmed on tegelikkuses juba aastaid mitteaktiivsed liikmed ja on
enamasti mõne suure ürituse raames kaasatud.
Joonis 5 Viie aasta ülevaade eemale jäänud ja uutest liikmetest
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Prognoos
Prognoosi kohaselt langeb 2020. aasta lõpu seisuga liikmeskonnast välja 79 liiget. Selleks, et hoida
oma liikmeskonna arv püsiv, tuleb 2021. aastal juurde saada vähemalt 79 uut liiget. Väljalangevust
vähendab oluliselt ka skautlusest eemalejäänud liikmete taaskaasamine. Siinkohal üleskutse
kõikidele üksustele! Palun registreerige ESÜ liikmena kõik üksuses tegutsevad noored – see annab
võimaluse meil liikmeskonna muutusi jälgida ja paremini planeerida tulevikku.

Edutused 2020. tegevusaastal
Eesti Skautide Ühingu käskkirjadega nr 50 ja 51 otsustas juhatus pidada meeles ning tunnustada
esitatud edutusesildiste alusel järgmisi hundusi, skaute, vanemskaute, rändureid ja juhte.
Tunnustada Hoolas hundu märgiga:
Nimi
Edward Jenkins
Taaniel Hallivee

Üksus
RSM/ Keila
RSM/ Keila

Käskiri nr, kuupäev
50, 29.04.2020
50, 29.04.2020
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Anastassia Zelentsova
Gustav Birkedal Vendelin
Aliise Roos
Heili Rips
Marta Johanna Tammiste
Lidia Jorro

RSM/ Soorebased
RSM/ Soorebased
RSM/ Soorebased
RSM/ Soorebased
RSM/ Tormilind
VHM/ Saku

50, 29.04.2020
50, 29.04.2020
50, 29.04.2020
50, 29.04.2020
50, 29.04.2020
50, 29.04.2020

Tunnustada Eeskujulik hundu märgiga:
Nimi
Üksus
Karoline Lambing
RSM/Keila
Marleen Poolamets
RSM/ Soorebased
Marie Kobin
RSM/ Tormilind
Neleri Silvet
RSM/ Tormilind

Käskiri nr, kuupäev
50, 29.04.2020
50, 29.04.2020
50, 29.04.2020
50, 29.04.2020

Tunnustada Hoolas skaut märgiga:
Nimi
Üksus
Tauri Teras
RSM/ Keila
Richard Jenkins
RSM/ Keila
Kristo Miikael Zujev
RSM/ Keila
Mia Kertu Zujev
RSM/ Keila
Mathias Lambing
RSM/ Keila
Anete Komp
RSM/ Keila
Roland Toikko
RSM/ Keila
Mirell Boitsov
RSM/ Keila
Lii Lehtla
RSM/ Okaskannel
Aljona Kamenskaja
RSM/ Saturn
Evelin Jurov
RSM/ Siil
Julia Kosenkova
RSM/ Siil
Ilja Metropolskij
RSM/ Siil
Aleksandra Sokolova
RSM/ Siil
Denis Anderson
RSM/ Siil
Liisa Peet
RSM/ Soorebased
Ranelle Saavan
RSM/ Soorebased
Ketlin Silvet
RSM/ Tormilind
Marelle Maria Tamme
RSM/ Tormilind
Karl August Nõmmik
RSM/ Tormilind
Gustav Pirk
TSGM/ Ilves
Triine Avango
VHM/ Saku
Kevin Meresmaa
Ökoskaudid
Märten Erik Loor
Ökoskaudid

Käskiri nr, kuupäev
50, 29.04.2020
50, 29.04.2020
50, 29.04.2020
50, 29.04.2020
50, 29.04.2020
50, 29.04.2020
50, 29.04.2020
50, 29.04.2020
50, 29.04.2020
50, 29.04.2020
50, 29.04.2020
50, 29.04.2020
50, 29.04.2020
50, 29.04.2020
50, 29.04.2020
50, 29.04.2020
50, 29.04.2020
50, 29.04.2020
50, 29.04.2020
50, 29.04.2020
50, 29.04.2020
50, 29.04.2020
50, 29.04.2020
50, 29.04.2020
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Rando Remm
Kauri Remm
Mikk Javoiš
August Lippus
Josep Marin Gurney
Anna Nagorskaja

Ökoskaudid
Ökoskaudid
Ökoskaudid
Ökoskaudid
Ökoskaudid
Saturn

50, 29.04.2020
50, 29.04.2020
50, 29.04.2020
50, 29.04.2020
50, 29.04.2020
51, 12.09.2020

Tunnustada Eeskujulik skaut märgiga:
Nimi
Üksus
Katriin Rätsepp
RSM/ Okaskannel
Margus Leidre
RSM/ Okaskannel
Oleg Pashkin
RSM/ Saturn
Anastasia Groševa
RSM/ Saturn
Dana Fedotova
RSM/ Saturn
Darja Dorošenko
RSM/ Saturn
Darja Krjukova
RSM/ Siil
Agata Telegin
RSM/ Siil
Gerli Raag
TSGM/ Ilves
Maria Lill
RSM/Okaskannel
Polina Afanasjeva
RSM/Saturn
Anna Jegorova
RSM/Saturn
Jaan Karaulov
RSM/Saturn
Helen Havi
RSM/Saturn
Talvi Põldma
TSGM/Ilves
Mirjam Mõttus
Ökoskaudid
Gregor Pihlak
Ökoskaudid
Ehar Kala
Ökoskaudid
Liisa Kõrgesaar
Üksikliige

Käskiri nr, kuupäev
50, 29.04.2020
50, 29.04.2020
50, 29.04.2020
50, 29.04.2020
50, 29.04.2020
50, 29.04.2020
50, 29.04.2020
50, 29.04.2020
50, 29.04.2020
51, 12.09.2020
51, 12.09.2020
51, 12.09.2020
51, 12.09.2020
51, 12.09.2020
51, 12.09.2020
51, 12.09.2020
51, 12.09.2020
51, 12.09.2020
51, 12.09.2020

Tunnustada Rajatäht III märgiga:
Nimi
Üksus
David Ryan Jenkins
RSM/Keila
Tanel Lambing
RSM/Keila
Meelis Zujev
RSM/Keila
Veeda Kala
Ökoskaudid

Käskiri nr, kuupäev
51, 12.09.2020
51, 12.09.2020
51, 12.09.2020
51, 12.09.2020

Tunnustada Rajatäht II märgiga:
Nimi
Üksus
Mihkel Tammaru
PSGM

Käskiri nr, kuupäev
51, 12.09.2020
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Tunnustada Põhjatäht III märgiga:
Nimi
Üksus
Monika Ojala
RSM/Okaskannel
Valdik Kask
RSM/Okaskannel
Ott Pruulmann
TSGM/Ilves
Deivis Treier
Ökoskaudid

Käskiri nr, kuupäev
51, 12.09.2020
51, 12.09.2020
51, 12.09.2020
51, 12.09.2020

Tunnustada Põhjatäht II märgiga:
Nimi
Üksus
Svetlana Logussova
RSM/Siil
Jüri Ehandi
RSM/Tormilind
Sirje Pool
RSM/Tormilind
Siimon Haamer
TSGM/Ilves

Käskiri nr, kuupäev
51, 12.09.2020
51, 12.09.2020
51, 12.09.2020
51, 12.09.2020

Tunnustada Põhjatäht I märgiga:
Nimi
Üksus
Maimu Nõmmik
RSM/Tormilind

Käskiri nr, kuupäev
51, 12.09.2020

Tunnustada Nooremskautmasteri nimetusega:
Nimi
Mihhail Tint
Marianne Kask
Ragnar Luup

Üksus
Narva Meriskaudid
RSM/Okaskannel
Üksikliige

Käskiri nr, kuupäev
51, 12.09.2020
51, 12.09.2020
51, 12.09.2020

Tunnustada Auliikme nimetusega:
Nimi
Üksus
Ingrid Marit Junisov
ESAK

Käskiri nr, kuupäev
51, 12.09.2020

Tunnustada Kiituskirjaga:
Nimi
Andrian Utsar
Anri-Marten Utsar
Anita Laura Ojala
Aet Valdi
Ivan Rist
Karina Sergienko
Merili Silvet
Hanne-Loore Err
Aaron-Joosep Sepp
Liis Lapsanit

Käskiri nr, kuupäev
50, 29.04.2020
50, 29.04.2020
50, 29.04.2020
50, 29.04.2020
50, 29.04.2020
50, 29.04.2020
50, 29.04.2020
50, 29.04.2020
50, 29.04.2020
50, 29.04.2020

Üksus
RSM/ Okaskannel
RSM/ Okaskannel
RSM/ Okaskannel
RSM/ Okaskannel
RSM/ Saturn
RSM/ Saturn
RSM/ Tormilind
RSM/ Tormilind
Ökoskaudid
Ökoskaudid
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Ottomar Jõemägi
Kristjan Tedremaa
Sofija Fisher
Artur Viks
Janek Laoväli
Küllike Villa
Birgit Maidla
Mark Tenurist
Oleg Kraus
Moona Õunmaa
Anti Aasma
Piia-Kristiina Miller
Ene-Ly Lehtmaa
Helen Hiiemäe
Monika Silvet
Joanna Nahku
Jaan Silvet
Mariann Paas
Kristel Salum
Henni-Maria Johanson
Karolin Lillemäe
Ille Maidre

Ökoskaudid
LSM
Narva Meriskaudid
Narva Meriskaudid
Rapla vabaskaudid
RSM/Okaskannel
RSM/Põhjala
RSM/Saturn
RSM/Siil
RSM/Soorebased
RSM/Soorebased
RSM/Soorebased
RSM/Soorebased
RSM/Tormilind
RSM/Tormilind
RSM/Tormilind
RSM/Tormilind
TSGM/Ilves
TSGM/Ilves
VHM
Ökoskaudid
Üksikliige

Tunnustada Tänukirjaga:
Nimi
Liisa Puusepp
Evelin Karp
Marko Aasma
Kaspar Säär

Käskiri nr,
kuupäev
51, 12.09.2020
51, 12.09.2020
51, 12.09.2020
51, 12.09.2020

Tunnustada Skaudisõber märgiga:
Käskiri nr,
Nimi
kuupäev
Coingaming Group
51, 12.09.2020
Nissan
51, 12.09.2020
Hannes Püi
51, 12.09.2020
Kaire Jürgenson
51, 12.09.2020
Siim Boitsov
51, 12.09.2020
Eigo Blunkvist
51, 12.09.2020
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50, 29.04.2020
51, 12.09.2020
51, 12.09.2020
51, 12.09.2020
51, 12.09.2020
51, 12.09.2020
51, 12.09.2020
51, 12.09.2020
51, 12.09.2020
51, 12.09.2020
51, 12.09.2020
51, 12.09.2020
51, 12.09.2020
51, 12.09.2020
51, 12.09.2020
51, 12.09.2020
51, 12.09.2020
51, 12.09.2020
51, 12.09.2020
51, 12.09.2020
51, 12.09.2020
51, 12.09.2020
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Mark Meikas
Helge Maripuu
Tiit Maripuu

51, 12.09.2020
51, 12.09.2020
51, 12.09.2020

2020. aastal tunnustati liikmeid 4 uues kategoorias:
•
•
•
•

Aasta vabatahtlik – Nils Joonas Kristian Saar
Aasta särasilm – Katri Pruulmann
Aasta uustulnuk – Kert Jusar
Aasta lapsevanem – Elo Tammekivi

INFOEDASTUS ORGANISATSIOONIS
Üldine infokajastus ja areng
ESÜ info- ja suhtlusvaldkonna põhilised tegevused olid aastal 2020 seotud sotsiaalmeedia ning
organisatsiooni tuntuse tõstmisega. Sarnaselt teistele valdkondadele, mõjutas üleriigiline
eriolukord ka kommunikatsioonivaldkonna tegevusi. Näiteks ei olnud võimalik epideemia tõttu
viia ellu programmi NYPAK (Noorteühenduste päev asenduskodudes), mille eesmärk on
tutvustada asenduskodudele Eesti noorteühinguid läbi ühiste tegevuste. Täiendavalt jäeti ära
mitmed planeeritud suvised tutvustusmeeskonna üritused, läbi mille ESÜ kui organisatsiooni
tutvustada.
Siiski suudeti eriolukorraga kiirelt kohaneda ning
näiteks viidi suhtlusmeeskonna eestvedamisel
märtsis ja aprillis läbi ESÜ sotsiaalmeedia
kampaania #toaonniväljakutse Facebookis ning
Instagramis, mis osutus populaarseks nii ESÜ
liikmete kui ka organisatsiooniväliste inimeste
hulgas. Osa võeti nii individuaalselt kui
distantsõppel olevate klasside kaupa. Kampaania
eesmärk oli populariseerida skautlust ning panna
inimesi keset eriolukorda mõtlema leidlikele
lahendustele kodustes tingimustes. Väljakutse
raames tegime koostööd Matkaspordiga, kes oli
meie partneriks auhindade andmisel.
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Lisaks #toaonniväljakutsele esitati igapäevselt eriolukorra jooksul Instagramis ja Facebookis
skautlik väljakutse. Ürituse eesmärgiks oli pakkuda skautidele ja sõpradele vahvaid ning lõbusaid
igapäevaseid tegevusi ning populariseerida skautlust. Kampaania jooksul oli näha sotsiaalmeedias
väljakutsete vastuvõtmist ja kaasategemist. Osavõtjate vastuvõtt ja tagasiside oli väga soe.
Täiendavalt disainiti erinevaid logosid ning üritusturunduse visuaale, näiteks loodi ESÜ 25
aastapäevaks eraldi Facebooki raam, mida paljud organisatsiooni liikmed on enda profiilipiltide
juures kasutanud. Palju fookust pandi erinevatele sotsiaalmeedia kampaaniatele, mille eesmärk on
suurendada üksuste ja organisatsiooni tuntust nii organisatsiooni siseselt kui ka väliselt. Näiteks
viidi aasta jooksul ellu #skaudid Facebooki ja Instagrami kampaania ning juhatuse liikmete
tutvustamine. Oleme organisatsioonina sel aastal pannud enam rõhku Instagrami kui välise
kommunikatsioonikanali kasutamise suurendamisele, mida eelpool mainitud kampaaniad on
aidanud teha.
Selleks, et tulevikus tõsta tutvustusürituste arvu ja võimekust, loodi uus tutvustusmeeskond, kelle
ülesandeks on tutvustada skautlust avalikel üritustel ning teha skautlikke tegevusi eraüritustel.
Esimene tutvustusmeeskonna kohtumine toimus oktoobri lõpus, kus uutele liikmetele tutvustati
ESÜ juhatuse edasisi plaane ning viidi läbi meeskonnatöö ja veenmiskoolitused, mis aitavad
meeskonna liikmetel tutvustusüritusi paremini planeerida ning ellu viia. Koolitustel õpiti, kuidas
enesekindlalt esineda ning milliseid nippe skautlust tutvustades kasutada.
Lisaks on alustatud skautlust tutvustavate videote loomisega. Koostatud on videote kontseptsioon
ning välja on otsitud potentsiaalsed osalejad. Kuigi videote valmimise esmane tähtaeg oli 2020.
aasta lõpp, on nende valmimine edasi lükkunud 2021. aasta esimesse kvartalisse.
Täiendavalt kirjutati üks skautlust kui elustiili selgitav ja propageeriv arvamuslugu noorsootöö
erialaajakirja MIHUS. Lisaks aidati kommunikeerida ESÜ aasta põhilisi sündmuseid, näiteks
ERNA Matka. Suuremaks meediasündmuseks oli ESÜ mõju-uuringu pressikonverents, kus
koostöös uuringu läbiviijatega Tartu Ülikoolist tutvustati avalikkusele ja koostööpartneritele
uuringu tulemusi.
Kuigi info- ja suhtlusvaldkond on pannud palju rõhku organisatsiooni tuntuse kasvatamisele, on
endiselt palju tegevusi, mis vajaksid 2021. aastal enam tähelepanu. Suvel valitud uue suhtlusjuhi
eesmärk on parandada veelgi organisatsiooni sotsiaalmeedia võimekust ning tõsta ESÜ nähtavust
ühiskonnas.
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KOOSTÖÖ PARTNERITEGA
Eesti Skautide Ühingu esindatus Eesti Noorteühenduste Liidus
Eesti
Noorteühenduste
Liit
on
katuseorganisatsioon, mille võrgustikus on
üle 130 noorteühenduse ja osaluskogu.
Osaluskogud on valla- või linnavolikogu
juures tegutsevad ning noortest koosnevad
nõuandvad
kogud.
ENLi
kuuluvad
noorteühingud
on
näiteks
erinevad
tudengiorganisatsioonid, erialaorganisatsioonid, poliitilised organisatsioonid aga ka klassikalist
noorsootööd tegevad organisatsioonid nagu seda on ka ESÜ. ENLi peamisteks eesmärkideks on
pakkuda noorteühendustele eestkostet, kujundada noori toetavat ühiskondlikku arvamust ja
seadusandlikku keskkonda, esindada liikmete noortepoliitilisi huve Eestis ja rahvusvahelisel
tasandil ning soodustada noorte aktiivset osalust ühiskonnas.
ESÜ ja ENLi vahelise suhtluse hõlbustamiseks on ESÜpoolt määratud kontaktisikuks Laura Õigus,
kes on ka ENLi üldkoosoleku poolt valitud nõukogu liige. ENLi nõukogu ülesanne on enne
üldkoosolekule esitamist majandusaasta aruande, tegevuskava, eelarve ja arengukava
heakskiitmine, ENLi organite nõustamine, ENLi tegevuse õiguspärasuse kontrollimine, ENLi
arengukava täitmise jooksev jälgimine, ENLi tegevuse otstarbekusele hinnangu andmine,
eelarvedistsipliini ja eelarvevahendite kasutamise sihipärasuse ja seaduslikkuse kontrollimine.
ESÜ seisukohad ning tegevusprioriteedid ENLis kujunevad lähtuvalt ESÜ põhikirjast ja ESÜ
arengukavaga seotud eesmärkidest.
Mõned möödunud aasta ENLi tegemised:
•

•

•
•

Ühe meie jaoks suurema teemana seisis ENL riikliku rahastuse muudatuste valguses
Noorteühingute huvide eest. Hetkel teadaoleva info järgi püsib praegune strateegiliste
partnerite nimekiri vähemalt 2021. aasta lõpuni. ENLi poolt jätkub töö, et loodaks
ühetaoline ja läbipaistev süsteem ministeeriumideüleselt rahastuse andmiseks partneritele.
Käesoleval aastal alustas tööd ka noortevaldkonna uus partnerorganisatsioon – Haridus- ja
Noorteamet ehk HARNO. Amet moodustati mitme senise noortevaldkonna partneri põhjal.
ENL on olnud sel üleminekuperioodil kaasatud partner.
Riiklikest dokumentidest suurimad, kuhu ENL sisendit on andnud, on Eesti 2035 ja
Noortevaldkonna Arengukava 2021-2035.
ENLi-siseste teemadena on koroonakriisist hoolimata käinud tugev töö liikmeskonnaga.
Toimunud on mitmed suure osalusega liikmeskonna veebikoosolekud eesmärgiga jagada
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•

•
•

kogemusi, toetada, tuua välja parimaid praktikaid ning murekohti, mida ENL omalt poolt
toetada saaks. ENL seisis kriisi ajal noorteühingute huvide eest ning koondas
noorteühingute poolt pakutavat.
ENLi sisese dokumendina kinnitati sel aastal ENLi noortepoliitika platvorm, millega
ühiselt noorteühingutega sõnastasime seisukohad, mida ENL toetama peaks (nt riikliku
rahastuse, noorsootöö kvaliteedi, formaal-ja mitteformaalhariduse koostöö osas jne).
ENLi nõukogu ja juhatuse koostöös on alustatud ENLi uue arengukava koostamisega.
ENLi siseselt on ESÜl noortepoliitika küsimustes jätkuvalt hea koostöö noorteühinguga
Eesti 4H ja seda nii dokumentides kaasarääkimises, ühiste huvide eest seismisel kui ka
omavahel parimate praktikate vahetamisel.

Aasta 2021 on muuhulgas ka valimiste aasta, mis tähendab, et ka ENL teeb tööd selle nimel, et
toetada noorte valimisaktiivsust ning seda, et poliitikud märkaksid noorteühenduste huve. Jätkub
ka töö noorteühenduste riikliku rahastussüsteemi eest seismisel. Kindlasti räägib ESÜ ENLi
võrgustikus jätkuvalt aktiivselt kaasa, hoides silma peal riiklikel arengutel, et ESÜl oleks jätkuvalt
hea tegutsemiskeskkond.

ESÜ esindatus teistes noorsootööga seotud töögruppides ja institutsioonides
ESÜ on liige järgmistes organisatsioonides:
•
•
•
•

Skautide Maailmaorganisatsioon (WOSM);
Eesti Noorteühenduste Liit;
Vabaühenduste Liit;
Rahvusvaheline Skautide ja Gaidide Vennaskond (ISGF, liikmeks astumisel).

ESÜ liikmed olid möödunud tegevusaastal seotud järgmiste koostöövormidega:
•
•
•
•

Eesti Noorteühenduste Liidu nõukogu liige – Laura Õigus.
Lasteombudsmani noorte nõuandev kogu – Eke-Kaarel Err (Tormilind) ja Ketlin Silvet
(Tormilind).
Eesti 2035 arengukava töögrupi liige – Kristjan Pomm.
Noortevaldkonna arengukava 2035 töögrupp – Siim Maripuu ja Kristjan Pomm.

ESÜ rakendab rahvusvahelise litsenti alusel programmi The Duke of Edinburgh’s International
Award (Arengupreemia).
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ESÜ on seotud järgmiste koostöövõrgustikega:
•
•

Eesti mitmekesisuse kokkulepe;
„Terve noore eest“ koalitsioon.

ESÜ on liitunud annetuste kogumise hea tavaga.
ESÜ on pärjatud kvaliteedimärgiga „Vabatahtliku sõbra märk“.

MAJANDUSTEGEVUS

ESÜ rahalised laekumised 2020

5910,00

3950,00

1448,00

60,00

1000,00 999,58

1000,00

200,00

1411,56
11201,00

Haridus- ja Teadusministeeriumi
toetus
Messenger of Peace
Ürituste osavõtutasud (4616€
liikmed ja 6585€ mitteliikmed)
Toetus arengupreemia projektile

7127,70

Skaudilao müügid

130000,00

Liikmemaksud
Tallinna Spordi- ja Noorsooamet
Harku vald (lipkond Okaskannel)
Swedbank preemiaprogrammi
annetused

Suur aitäh annetuste ja toetajaliikme liikmemaksude eest:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Siim Maripuu
Helge ja Tiit Maripuu
OÜ DENEESTI (Keila lipkonna toetuseks)
Liina Land (Tartu Skaudikeskuse toetuseks)
Kristjan Pomm
Jüri Ehandi
Agu Reymond Ets
Ulrich Altenkirch
Ott Pruulmann
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•
•
•
•
•
•
•
•

Mariann Paas
Valdik Kask
Monika Silvet
Doris Bergmanis
Ragnar Luup
Liisa Kõrgesaar
Tõnis Nõmmik
Marianne Kask

Haridus- ja Teadusministeeriumile olime 2020.aastal juba teist aastat järjest strateegiline partner,
mis on lihtsustanud meie tööd taotluste ja aruannete osas. See staatus on andnud kindlustunde ning
parema võimaluse, kuidas eelarvet koostada. Jätkuvalt on tehtud koostööd IWCT ehk Tallinna
Rahvusvahelise Naisteklubiga ja Tallinna Spordi- ja noorsooametiga. Läbi sai taas viidud
„Mõtetest Tegudeni“ projektitaotlus, millega toetame üksuste ruumide rente, varustuse soetamist
ning laagrite korraldust. Lisaks sai positiivse vastuse ka taotlus Messenger of Peace (MoP)
projektis, mis leiab aset 01.06.2020-01.06.2021. Projekti käigus töötame välja hundude
programmi, juurutame ja levitame hundude- ning rändurite programmi. Samuti valmib projekti
rahastusest Skaudijuhi käsiraamat ja ESÜ kodulehe ning andmebaasi täiendused. Koolitustest on
MoP toetus planeeritud Tere Tulemast Skautlusesse koolitusele uute täiskasvanud liikmete
leidmiseks.
2020. aasta saavutused:
•
•

Andmebaas on kasutusele võetud ESÜ kontoris ja kõikidele, üksuste juhtidele ning teistele
soovijatele, kontod loodud.
Kontori IT tehnika sai uuendatud ja soetatud uuemad arvutid ning hooldatud kontoris olev
paberihunt.

2020. aasta ebaõnnestumised:
•
•

GSAT audit pole läbi viidud aja puuduse tõttu.
Tšekkide digitaliseerimine jääb paraku ajapuuduse tõttu alati kõrvaliseks plaaniks, sest
majandusjuhti pole leitud ning finantsjuht tegeleb pere suurenemise tõttu nende
ülesannetega, mis vajavad kohe lahendust ning pikemate projektidega ei jõua tegeleda.
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ESÜ KINNISTUD JA ARENGUD
ESÜle kuuluvad kinnistud vajavad hooldamist ja korrashoidu, et need oleksid nii meie enda
liikmetele kui ka külastajatele kasutatavad. Peamiselt hoiame territooriumeid korras vabatahtlike
abiga. Kuna sel aastal jäid koroonaolukorra tõttu Tagametsa kevadtalgud toimumata, siis kevadel
sai käia Tagametsas abis toimetamas lihtsalt väikese seltskonna või oma perekonnaga ja aitäh
siinkohal perekond Pruulmannile ning Monika Ojalale, Joonas Kattelile ja Margus Leidrele, kes
selle ette võtsid! Koos nendega ja muidu peaaegu aastaringi on Tagametsas toimetanud Ragnar
Luup, kes on tegelenud seal kõikvõimalike ettetulevate töödega. Samuti Merilyn Oolo-Püi ja Taivo
Püi pere, kes on Tagametsa muru imeliselt ilusana hoidnud, mis on jäänud silma nii meie oma
inimestele kui ka väliskülastajatele. Samuti on Merilyn maja korras hoidnud ning külastajaid vastu
võtnud.
Sügisel oli võimalik korraldada ka suurema osalejaskonnaga talgud ning tavapärased sügistööd
enne talvehooaega kenasti ühiselt ära teha. Tagametsa on kõikidele talgulistele väga tänulik, kuna
ilma teieta ei liiguks asjad nii nagu vaja! Augusti viimasel nädalavahetusel toimusid eraldi veel ka
(kütte)puude talgud, mille eestvedajateks olid Ragnar Luup ja Ille Maidre, kes koos lastelastega
võttis ette ka vana pehkima hakanud väliköögi põranda lammutamise. Lisaks suur aitäh
Tagametsas abiks käimise eest ka Janek Laovälile ning Siim Maripuule ja TRINITI meeskonnale,
kes tegi samal ajal oma firma talgupäeva taas Tagametsas, lammutades ära sauna juures olnud oma
aja äraelanud puukuuri ning ehitades selle asemele uue. Ning tänusõnad ka Maimu Nõmmikule,
kelle eestvedamisel on Atsi tare aktiivses kasutuses olnud ning köök uuenenud.
Kuigi peamine rõhk on läinud Tagametsa laagrikeskuse korrashoiule, siis hoiame aegamisi korras
ka Anton Õunapuu sünnikohta. Sellel aastal antud kinnistule ega Saaremaal asuvale Mihkel-Võsa
kinnistule suuremaid investeeringuid tehtud ei ole.
Ka Tallinna Skaudimajas on sel aastal olnud vaiksem, kuna paljud ESÜ üritused olime sunnitud
kolima e-keskkonda ning ka töötajad viibisid enamuse aastast kodukontoris, käies skaudimajas
erinevatel päevadel kordamööda. Kui vähegi aga kontaktne huvitegevus lubatud oli, siis said
skaudimaja saalis kokku Tondisalu, Põhjala ja Ökoskautide hundud- skaudid-vanemskaudid oma
koondusteks. Paraku ei külastanud olukorrast tulenevalt meid sel aastal välisskaudid, kes muidu
suviti skaudimajas nii külas käinud kui peatunud on. Skaudimaja on igal aastal saanud suuremate
või väiksemate remonttööde näol jätku igal aastal enne üldkogu, aga sel aastal jäid remonditalgud
samuti vahele. Küll aga sai lõpuks lõplikult korda skaudimaja ladu, kuhu nüüd saab ümber kolida
ka Tartu Skaudikeskuses olevad ESÜ asjad.
2020. aasta saavutused:
•
•

Toimusid Tagametsa küttepuude talgud.
Sauna puukuur sai uuendatud (katus ootab veel paigaldust).
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•
•
•

Metsakodu tare duširuum ja köök said valmis.
Lammutatud sai lagunenud Tagametsa autosild, mis kevadel loodetavasti taas kohe üles
saab ehitatud.
Tallinna Skaudimaja ladu sai lõplikult ära sorteeritud ja korda.

2020. aasta ebaõnnestumised:
•
•
•
•

Anton Õunapuu sünnikoha muru niitmise korraldamine ei läinud soovitult.
Saime Keskkonnaametilt teate projekti „Kalatrepp“ lõpetamise kohta.
Tagametsa planeeritud rahvusvaheline filmiprojekt ei saanud koroonakriisi tõttu sel aastal
teoks.
Palju Tagametsa broneeringuid tühistati samal põhjusel, mis andis olulise tagasilöögi ka
Tagametsa sissetulekule.

2021. aasta plaanid:
•
•
•
•
•
•

Lõplikult uuendada Metsakodu tare, et maja oleks kasutatav nii suurlaagri ajal kui ka hooaja
vältel välja renditavana.
Korrastada saunamaja, kus lõpetada teise korruse laudise paigaldus.
Ehitada/parandada Tagametsa autosild, saunasild ning väiksed sillad saunametsarajal.
Rajada Tagametsa sooja veega välipesula.
Leida Anton Õunapuu sünnikoha muru niitmisele stabiilsem lahendus.
Kolida Tartu Skaudikeskuse laost ümber ESÜ varustus, raamatud jm Tallinna Skaudimaja
lattu.
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Lisa 1.EESTI GAIDIDE LIIDU JA EESTI SKAUTIDE ÜHINGU SA ARUANNE

Eesti Gaidide Liidu ja
Eesti Skautide Ühingu Sihtasutus
Eesti Gaidide Liidu ja Eesti Skautide Ühingu Sihtasutuse
2020 tegevusaasta aruanne

2019. tegevusaastal olid sihtasutuse nõukogu liikmeteks Siim Maripuu, Mikk Leedjärv, Merili Laul
ja Miia Kraun. Nõuandva funktsiooniga SA vanemate kogusse kuuluvad gdr Urve Põhi ja hr Ago
Ambre USAst. Sihtasutuse juhatusse kuuluvad Kirke Kalamats, Mailiis Jõgis, Ott Pruulmann ja
Ragnar Luup.
Ülevaade EGL ja ESÜ SA rahalisest olukorrast seisuga 01. jaanuar 2021.a.
SA arveldusarvetel on raha kokku 3225,27€ ning tähtajalistel hoiustel 40000€. 2020. aasta jooksul
saadi intressitulu 3180,47€, sihtasutuse halduskulud (raamatupidamine, ülevaatus) olid 541.08€
ning maksti välja 2019. aasta taotlusvoorus eraldatud toetused summas 4852,94€.
2020. aastal lõppes kolmeaastane hoius summas 19000€ Raha Hoiu-Laenuühistus. Pikendasime
hoiust kolmeks aastaks (kuni september 2023) ning ühtlasi suurendasime ka hoiustatavat summat
20000€-ni. Teine 20000€ on hoiustatud kolmeaastasel hoiusel hoiulaenuühistus Kodumaa (kuni
mai 2022). Oodatav aastane intressitulu on kahe hoiuse peale kokku 3244€.
Sihtasutuse vaba raha, eeldatavate tulude ja kulude alusel on võimalik 2021. aastal korraldada
taotlusvoor mahus kuni 5800€. Käesoleval hetkel vastavat otsust tehtud ei ole.

Nskm. Ott Pruulmann
SA juhatuse liige
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Lisa 2. RSM ARUANNE

RÄVÄLÄ SKAUTIDE MALEV
2020 TEGEVUSAASTA ARUANNE

Organisatsiooni nimetus
Registrikood
Arveldusarve nr
Aadress
Telefon
E-mail
Facebook

Mittetulundusühing Rävälä Skautide Malev
80114835
SEB EE531010220009135018
Juurdeveo 22-2A, Tallinn
501 1988
ravala@skaut.ee
www.facebook.com/ravala.skaudid

Maleva staabi liikmed
Maleva juht
Majandusjuht
Programmijuht

Maimu Liis Nõmmik
Ryan Jenkins
Tarmo Griffel

Rävälä Skautide Malev (RSM) moodustati 21. septembril 1997.a.

Olulisemad tegevused
Rävälä Skautide Maleva eesmärk 2020 aastal oli maleva traditsiooniliste ürituste korraldamine ka
sel tegevusaastal. Kahjuks 2020. aasta veebruaris alanud ülemaailmine pandeemia pärssis üksuste
ning piirkondliku maleva tegevust. RSM üritas pakkuda ideid kodusteks tegevusteks noortele
jagades infot nii Facebooki lehel kui ka juhtide grupis. Suvel oli õnneks üksustel võimalik
korraldada lipkonna laagreid ning mitmed RSM üksused ka seda tegid.
Sügisel kahjuks pidime jälle pandeemia tõttu piiranguid kannatama. Tartu maleva korraldatud
Kriimsilma laager jäi kahjuks ära, kuid mitmed RSM üksused korraldasid endi kodukandi
Kriimsilma üritusi.
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Mitmed RSM üksused on leidnud võimalusi pidada regulaarseid koonduseid vaatamata kehivatele
piirangutele. Tooks esile lipkonnad Tormilind ning Keila- mõlema uksuse juhid kohendasid
tegevust ning viisid läbi koonduseid vabas õhus. Osalejate arv on kindlasti väiksem kui tavapärastel
aastatel, kuid oluline on olnud pidada regulaarset sidet oma noortega ning noortele anda võimalust
jätkata osalemist skautlikus tegevuses.
Käesoleva aasta ainukese RSM ürituse - RSM Isadepäeva matka korraldasid Ökoskautide noored
Tallinnas ning seekord toimus see RMK Keila-Joa loodusrajal. Pandeemia tegi korraldamise
keerulisemaks, kuid osavõtjate arvu piiramisega ning eraldi stardiaja andmistega hajutati osalejaid,
ning matk viidi läbi turvaliselt. Osalesid peamiselt hundud ja skaudid oma peredega. Üritus on
jätkuvalt populaarne. Suur tänu Veedale ja ta noortele korralduse eest!
Skautlik Metsajõulupuu jäi kahjuks ära COVID piirangute tõttu.

Plaanid
Jätkame traditsiooniliste sündmusega nagu Isadepäeva matk ja RSM Metsajõulupuu. Tõenäoliselt
jätkub ka RSM Õppepäev kuigi sellele tuleb viimaste aastate kogemusel leida igal aastal kindel
teema.
Plaanis on korraldada 16-tunnine esmaabi kursus, kuna eelmisest on möödas 3 aastat.
2021. aasta suvel on plaanis osaleda ESÜ Suurlaagris.

Soovitused ESÜ juhatusele
Pidada vastu keerulisel ajal!
Ilmselt pandeemia lõpus peame tegema värbamistegevusi, et tagasi meelitada neid nori, kes on
jäänud pandeemia ajal tegevustest eemale ning leida uusi liikmeid nende asemel kes tagasi ei tule.
Ootaks ESÜ juhatuselt sellejaoks koordineeritud tegevust - PR, reklaamid, soovitused tegevusteks
ning tuge ja toetust üksustele värbamisprogrammi läbiviimisel.

skm Maimu Nõmmik
Rävälä Skautide Maleva juht
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Lisa 3. TARTU SKAUTIDE JA GAIDIDE MALEVA ARUANNE
Maleva juhtkond:
ESÜ üldkogu seisuga kuuluvad TSGMi juhatusse:
Maleva juht
Programmijuht
Infojuht

Kert Jusar
Helen Pill (asendab alates septembrist Katri Pruulmann)
Marko Pill

Tartumaa Skautide ja Gaidide Malevas (TSGM) tegutsevad üksused:
1. Lipkond Ilves:
a. Hundud:
1. Draakonhiired – juhendajad Eva-Anette Robi ja Mihkel Rünkaru, osalejaid
5;
2. Hallid Hundid – juhendajad Katri Pruulmann ja Gerli Raag, osalejaid 6.
b. Skaudid:
1. Fööniksid – juhendaja Siimon Haamer, osalejaid 6 ja abiks täiskasvanud
juhte 5, kes on kõik salgaliikmete lapsevanemad.
2. Lipkond Mesilased:
a. Skaudid:
1. Maamesilased – juhendaja Ott Pruulmann, osalejaid 5;
3. Gaidid
1. Päikesekarud – juhendaja Kaire Jürgenson, osalejaid 5.
Lisaks aktiivsed vanemskaudid, kes tegutsevad nii maleva kui ESÜ tasandil.
2020. aasta tegevused
Lisaks iganädalastele koondustele korraldasid/osalesid TSGMi skaudid ja juhid järgmistel
üritustel:
•
•

•

Jaanuaris osalesid juhid Arengukava päevakutel aidates ESÜ asju planeerida.
Veebruaris toimus:
o Noorte Tegijate Klubi Tartus, kus osalesid ka meie skaudid;
o skaudimaja laoruumi kolimine ja küttepuude teise ruumi tassimine, kuna eemaldati
halvaloomulist majaseent ehk majavammi põrandate alt, mille tulemusena tuli
laoruumis välja naturaalsest puidust põrand;
o Vabariigi aastapäeva tähistamine Tähetorni juures.
Aprillis osalesime ESÜ e-Jüripäeval.
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•
•
•

•
•
•

Juulis toimus vahva noorte enda poolt korraldatud maleva laager, millega tähistasime ka
ESÜ 25. sünnipäeva.
Augustis osalesid mitmed juhid Väikesaare üritusel.
Septembris:
o toimus maleva hooaja avamine skaudimajas pannkookide söömise ja küttepuude
tassimisega tagasi laoruumi;
o osaleti ESÜ Nõupäevadel ja Tänuõhtul, kus said Tartu juhid tublisti tunnustusi.
Oktoobris toimus üle-Eestiline hajutatud laager Kriimsilm, mida korraldas maleva juht ja
üllatuslikult oli osalejaid üsna palju.
Novembris korraldas Maamesilaste salk vahva Isadepäeva matkamängu, kus osalejatest
peaaegu pooled olid mitteliikmed.
Detsembris planeerinud jõulukoondus jäi kahjuks ära.

Lisaks toimusid regulaarselt maleva juhatuse koosolekud, osad e-keskkonna kaudu. Mitmed
noored osalevad ka Arengupreemia programmis.
2020. aasta suurimad saavutused
•

•

Edutused
o Hoolas skaut: Gustav Pirk
o Eeskujulik skaut
▪ Talvi Põldma
▪ Gerli Raag
Tunnustused
o Kert Jusar – Aasta uustulnuk 2019
o Katri Pruulmann – Aasta särasilm 2019
o Ott Pruulmann – Põhjatäht III

Plaanid
TSGMi juhatuse eesmärgid tulevaks tegevusaastaks on:
1.
2.
3.
4.
5.

Jääda ellu viirusega võitlevas ühiskonnas.
Pakkuda skautlikku tegevusprogrammi igale vanuseastmele.
Leida juhatusse uus programmijuht noorte seast.
Püüda aktiveerida vanu liikmeid.
Jätkata uute ruumide otsimist skaudimajale.

Juhatuse ideed:
1. Skautide kokaring.
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2. “Skaudid metsa” projekt.
Olenevalt salkade soovidest ja skaudijuhtide võimalustest toimuvad jooksvalt salgalaagrid
(Skaudimaja tšillid) Tartu skaudikeskuses ja salgamatkad, mida TSGM kaasfinantseerib.
Lisaks iganädalastele skaudikoondustele on TSGMil 2021. aastal kavas järgmised laagrid,
oskusvõistlused, matkad ja koolitused:
•

•
•

•
•
•

•

•
•
•

Veebruar
o EV 100 lipuheiskamine Tähetorni juures, kaelarätipäev
o BP sünniaastapäev, kaelarätipäev
o ESÜ Ellujäämismatk
Märts
o ESÜ Üldkogu ja Tänuõhtu
Aprill
o Emadepäeva üritus
o ESÜ Jüripäev
Mai
o Hooaja lõpuüritus
Juuli
o ESÜ suurlaager
August
o ERNA Matk
o ESÜ Väikesaar
September
o TSGMi hooaja avamise perekondlik pannkoogipäev
o ESÜ Nõupäevad
Oktoober
o ESÜ Kriimsilma laager
November
o ÕKV ehk Õunapuu Karikavõistlus
Detsember
o TSGMi jõulu ühiskoondus piparkoogi töötoaga

Kindlasti osaletakse veel teistelgi ESÜ
https://skaut.ee/event-category/esu-uritused/

korraldatavatel

* Paksus kirjas TSGMi korraldatavad üritused.
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