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SISSEJUHATUS  

 

Käesoleva aruande ajaliseks perioodiks on vastavalt ESÜ tegevusaasta kestusele 1. jaanuar kuni 

31. detsember 2017. 

Juhtorganid ja tegevused 

Üldkogu 

2017. aasta üldkogu koosolekut 25. märtsil võõrustas meie uus Tallinna Skaudikeskus, mis tol 

ajahetkel oli veel paljuski remondirüüs. Üldkogul osales ligi 50 skaudijuhti üle Eesti.  

 

Lisaks korralistele punktidele olid päevakorras kaks teemat: kokkulepe Eesti Gaidide Liiduga 

seoses Kodumetsa Sihtasutuse ja Tagametsa laagrialaga ning ESÜ põhikirjamuudatused seoses 

alternatiivses sõnastuses hundulubaduse ja skauditõotusega. Arvestades skautliku liikumise 

põhiolemust vastavalt ESÜ põhikirja punktile 3.1 võib edaspidi hundulubaduse ja skauditõotuse 

andja asendada soovi korral sõna „Isamaad“ sõnaga „kodumaad“ ning sõna „Jumal“ oma 

religiooni vastava nimetusega ja/või kasutada hundulubaduse puhul järgnevat alternatiivset teksti: 

„Luban olla sõnakuulelik, austada, mis on püha, armastada Eestit, minu Isamaad, täita hundu 

seadusi ja teha iga päev head.“ ning skauditõotuse puhul järgmist: „Tõotan pühalikult püüda teha 

parimat, et austada, mis on püha, täita kohust Eesti, minu Isamaa ees, aidata kaasinimest ja järgida 

skaudiseadusi.“ Seoses ESÜ kohustustega skautluse maailmaorganisatsiooni ees, sisaldas üldkogu 

otsus tingimust, et muudatused jõustuvad maailmaorganisatsiooni heakskiidu saamisel. Hea meel 

on teatada, et tänaseks on WOSM meie uue põhikirja, sh alternatiivse tõotuse, kinnitanud ning 

seega on põhikiri uues redaktsioonis jõustunud. 

 

Ka valimisi oli seekord omajagu. ESÜ uuteks juhatuse liikmeteks valiti Monika Ojala 

(Okaskannel) programmijuhi kohale, Sander Lillemäe (Ökoskaudid) välissuhete juhi kohale, 

Marju Riiel (Tuulemetsa) koolitusjuhi kohale ning Liisa Kõrgesaar (üksikliige) suhtlusjuhi kohale. 

Lisaks valiti teiseks ametiajaks tagasi majandusjuhi kohale Ragnar Luup (üksikliige). ESÜ 

aukohtu esimeheks valiti teiseks ametiajaks tagasi Mart Felding (Tormilind) ning aukohtu 

liikmeteks neljandaks ametiajaks Nele Hendrikson (Tormilind) ja teiseks ametiajaks Kristiina 

Kongo (LSM). Eesti Gaidide Liidu ja Eesti Skautide Ühingu Sihtasutuse juhatuse liikmetena 

jätkavad Ragnar Luup (üksikliige) ja Ott Pruulmann (TSGM). Üldkogule järgnenud Tänuõhtul 

anti aasta skaudijuhi tiitel üle Marianne Kasele lipkonnast Okaskannel. 

 

Juhatus 

Aruandeaastal juhtis Eesti Skautide Ühingut juhatus järgnevas koosseisus: 

● juhatuse esimees Siim Maripuu; 

● personalijuht Katri Pruulmann; 

● programmijuht Monika Ojala; 

● koolitusjuht Marju Riiel; 

● välissuhete juht Sander Lillemäe; 
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● suhtlusjuht Liisa Kõrgesaar; 

● majandusjuht Ragnar Luup; 

● haldusjuht Marianne Kask. 

 

Lisaks osalesid ESÜ kui organisatsiooni juhtimisel, oluliste küsimuste otsustamisel ja projektide 

vedamisel peaskaut Kristjan Pomm, programmi- ja koolituskoordinaator Karin Meikas, haldus- ja 

arenduskoordinaator Sirje Pool ning info- ja projektikoordinaator Nele Tael. Lisaks neile panustas 

suur hulk skaute ja skaudijuhte juhatuse liikmete töögruppides, ürituste korraldusmeeskondades 

või erinevate projektide vedamisel.  

 

Juhatuse peamiseks ühiseks töövormiks on juhatuse koosolekud, mida toimus aruandeaasta 

jooksul 13: 

● Tallinnas ESÜ kontoris 9. jaanuaril 2017. a. 

● Lavendel SPA-s 28.-29. jaanuaril 2017. a. 

● Tallinnas ESÜ kontoris 20. veebruaril 2017. a. 

● Tallinnas ESÜ kontoris 3. aprillil 2017. a. 

● Tallinnas ESÜ kontoris 25. aprillil 2017. a. 

● Tallinnas ESÜ kontoris 20. mail 2017. a, 

● Tallinnas ESÜ kontoris 13. juunil 2017. a. 

● Tallinnas ESÜ kontoris 1. augustil 2017. a. 

● Saaremaal Leisi vallas Metskülas 26.-27. augustil 2017. a. 

● Tallinnas ESÜ kontoris 21. septembril 2017. a. 

● Tallinnas ESÜ kontoris 26. oktoobril 2017. a. 

● Tallinnas ESÜ kontoris 9. novembril 2017. a. 

● Otepää vallas Vidrike külas Sokka Puhkekeskuses 25. novembril 2017. a. 

 

2017. aastaks seadis juhatus endale ja ESÜle kui organisatsioonile järgmised eesmärgid, mille 

põhjal iga juhatuse liige ja valdkonnajuht seadis iseendale ja oma valdkonnale täpsustatud ja 

detailsemad eesmärgid: 

● noorteprogrammi arendamine ja rakendamine jätkub; 

● vabatahtlike arvu kasv (süsteemne kaasamine); 

● üksuste võimekuse kasv (Kohalike omavalitsuste toetused ja Briti Nõukogu projekt); 

● toimivad töögrupid ESÜ juhtimises; 

● ESÜ maine ja mõjukuse kasv. 

Juhatuse tööd suunab peamiselt arengukava ja selle põhjal koostatavad iga-aastased 

tegevusplaanid. Selleks oleme igal aastal vähemalt korra vaadanud läbi arengukava 

tulemusnäitajate põhjal koostatud tabeli koos iga tulemusnäitaja eest vastutava isikuga ja 

määratlenud selle põhjal organisatsiooni olulisemad tegevussuunad. Teiseks oluliseks juhatuse 

tööd suunavaks asjaoluks on skautlik igapäevaelu ja selles ette tulevad olulisemad küsimused – 

suuremad üritused meie tegevuskavas, organisatsioonile pakutavad võimalused ja projektid, 

organisatsioonil lasuvad kohustused ning liikmete mured ja rõõmud. 

 

2017. aasta võime ka ESÜ juhatuse jaoks lugeda suurlaagriaastaks. Kuigi ka juhatuse tasandil oli 

suurlaagriga arvestatavalt tegemist, otsustamist ja ettepanekuid, mõjutas juhatuse tööd isegi 
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rohkem ehk asjaolu, et suur osa juhatusest, töötajatest ja peaskaut kuulusid suurlaagri juhtkonda. 

Panus tasus end ära, Valdik Kase (Okaskannel) juhtimisel toimunud suurlaagriga Seiklusratas 

jäime igati rahule. Rõõm oli seda suurem, et suurlaager sai ka 2018. aasta alguses auhinnatud 

noortevaldkonna tegijate tunnustusüritusel aasta noortelaagriks. Suurlaagri detailsem aruanne on 

toodud lisades. 

 

Juhatuse poolt seatud eesmärgid saab üldjoontes lugeda täidetuks. Oluliseks möönduseks on 

üksuste võimekuse kasvu küsimus, kus Briti Nõukogu projekt, millest selles valdkonnas väga palju 

lootsime, kahjuks rahastajast tulenevalt lõppes. Sellest täpsemalt ka edaspidi. Siiski saame öelda, 

et muudest tegevustest tulenevalt kasvas päris mitmete üksuste võimekus. Uue programmijuhi 

eestvedamisel jätkus noorteprogrammi arendamine rändurite vanusegrupis. Personali- ja koolituse 

valdkondades saab kindlasti õnnestumiseks pidada vabatahtlike koolitusi ja Skautluse 

Meistriklassi, mis rikastasid meie ridu entusiastlike, teotahteliste ja õpetatud uute vabatahtlike ning 

skaudijuhtidega.  

 

Töögrupid on ESÜ juhtimises aktiviseerunud. Uus koolitusjuht on loonud toimiva 

koolitustöögrupi, rändurite programmi arendamist veab programmitöögrupp, jätkuvalt toimib 

majandustöögrupp, elu on sisse saanud personalitöögrupp ning välissuhete töögrupp. Ka büroo 

töötab kui üks eriti ühtne ja tihedalt koos käiv töögrupp. Maine ja mõjukuse üldist kasvu eelneval 

aastal toitis kindlasti suurlaager, aga ka mõned muud tegevused - Arengupreemia programmi  

Eestisse toomine, ERNA jms.  

 

Eriline rõõm on tõdeda, et mitmeid aastaid kestnud liikmeskonna arvu kahanemine on lõpuks 

jäänud pidama ning käesoleval aastal on ESÜ-l 94 liiget rohkem, kui eelmisel aastal. Osaliselt oli 

see ennustatav välja langevate liikmete väiksemast arvust. Osa moodutab suurlaagris osalejatest 

tulenev suurem aktiivsete liikmete arv, kuid ka mitmed varasemad tegevused ja alustatud projektid 

on õnnestunud ning tinginud uute üksuste loomise ja uute vabatahtlike kaasamise. 

 

Aasta alguses keskendusime üsnagi suures osas Briti Nõukogu projektile, mille ehk olulisemaks 

eesmärgiks oli palgaliste tugiisikute kaudu üksuste toetamine ning uute üksuste loomine. Kahjuks 

lõppes aga algselt nelja-aastaseks planeeritud projekt juba pärast esimest aastat, kusjuures esimene 

poolaasta sellest oli pilootprojekt. Senini on tunne, et projekt lõppes just sel hetkel, kui hakkas 

näitama oma esimesi vilju – tugiisikud olid töösse sisse elanud ning esimesed uued üksused asusid 

tegutsema, tehes seda tänaseni. Kuigi projekti lõpetamise põhjustena tõi rahastaja välja muutunud 

poliitilise olukorra ning eelarvekärped, oleme arutlenud, kas oleksime ise saanud end paremast 

valgusest näidata ning esitleda suuremaid tulemusi juba projekti algfaasis. Kindlasti oli siin 

arvestatavalt möödarääkimisi rahastajaga, seda juba alguses projekti kirjutamisel. Meie nägemuses 

nelja-aastane projekt muutus rahastajaga läbirääkimiste käigus kaheksaks poole aastaseks osaks, 

millest iga osa rahastus selgus pärast vastava poolaasta algust. Sellest tulenevalt venis oluliselt ka 

meie projekti ning iga etapi algus. Ka projekti lõppemine ei toimunud korraga – jätkumine oli 

mitme kuu jooksul kahtluse all ja kindla vastuse, et rahastus on lõppenud saime alles rohkem kui 

kuu pärast projekti lõppu. Olukorras, kus suur osa projekti tegevustest sõltus projekti vedamiseks 

palgatud töötajatest, oli selline ebaselge olukord väljakutseks ning väga raske oli tugiisikutele 

midagi selget lubada. Õppetunde oli projektis mitmeid ning võtame eesmärgiks siit õppinuna edasi 
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liikuda. Samas oleme jätkuvalt kindlad, et sarnaste tegevustega ettevõtmised võiksid tuua Eesti 

skautlusesse suurema kasvu ning otsime jätkuvalt uusi sarnaseid võimalusi. Senini on projekti 

tulemid nähtavad mitme tegutseva üksuse, skautluse suurema kandepinna ning mitmete toimunud 

ühisüritustena. Eriline tänu projekti vedanud tugiisikutele – Eveli Lillele, Jekaterina Jermolenkole, 

Marek Kõbule ja Karin Meikasele.  

 

Aasta teiseks oluliseks märksõnaks oli Tallinna Skaudikeskuse avamine ning sellega seonduvad 

kolimis- ja ehitustööd. Mitmetel puhkudel oli tekkinud tunne, et skaudikeskus sarnaneb Tallinna 

linnaga, mis ei saagi kunagi valmis. Juba üldkogu õnnestus pooleldi ehitusplatsil ära pidada, ent 

pärast seda oli veel siiski vaja palju tööd teha. Juuni alguses saime ka kontori sisse kolitud ning 

oleme uute ruumidega rahul. Töötajad on kiitnud, et lõpuks ometi on kontoris soe, ESÜ varustus 

mahub ilusasti lattu ja saame skaudimaja ruume kasutada nii kontorina, koondusteks, 

koosolekuteks, koolitusteks kui ka välja rentida. Suur aitäh kõigile skaudikeskuse ostu toetajatele, 

ehitus- ja koristustööde tegijatele ning kolijatele! 

 

Veel üheks aasta jooksul tähelepanu nõudnud küsimuseks on skaudigildide jätkumine Eestis. 

Nimelt pöördusid ESÜ poole Eesti Skautliku Antoni Keskgildi esindajad murega, et gildiskautlust 

ähvardab Eestis väljasuremine ning nad ei vasta enam oma emaorganisatsiooni ISGF 

(International Scout and Guide Fellowship) nõuetele. Gildiskautlus on võimalus neile, kes enam 

igapäevaselt aktiivselt skautluses või vabatahtlikuna ei osale ning saavad lihtsate kooskäimiste ja 

ühisprojektidega skautlemist jätkata. Olukorra lahendamiseks sai seotud meie struktuuris olev 

Skautmasterite (SKM) Kogu gildiskautlusega ning ISGF Eesti osa juhi rolli võttis vedada Valdik 

Kask.  

 

Sügise erilisematest teemadest tuleb kindlasti välja tuua Noorte Arengupreemia loomine ehk Duke 

of Edinburgh’s International Awardi (DoEA) initsieerimine Eestis. Mitmelt poolt rahvusvaheliselt 

läbi käinud ideest haaras peaskaut Kristjan, kes koos programmijuht Monika, abiks olnud Laura 

Õiguse ja Arengupreemia meeskonnaga Grete Maidla eestvedamisel asja lõpuks ka ellu viis. 

Ootame rohket premeerimist ja projektide elluviimist! 

 

Rõõmu oli sellest, et üle mõningase aja oli ESÜ juhatus pärast märtsikuist üldkogu 

täiskomplekteeritud ning iga valdkonnajuht sai keskenduda oma tegemistele. Samas mõjutasid nii 

mõnegi juhatuse liikme isiklikus elus toimunud muudatused tema võimalusi vabatahtlikus töös 

panustada. Kontoris vahetas programmi- ja koolituskoordinaatori kohal töötanud ja suhtlusjuhiks 

saanud Liisa Kõrgesaare välja varem tugiisikuna kätt proovinud Karin Meikas, kes on usalduse 

kindlasti rohkem kui ära teeninud. Uues kontoris on end sisse seadnud ühtne ja tulemuslik töötajate 

kolmik – Sirje Pool, Karin Meikas ja Nele Tael. 

 

Nagu ikka möödus lisaks kõigele eelnevale valdav osa ajast iga-aastaste teemadega tegeledes. 

Koostatud ja esitatud said taotlused ja aruanded, mille tulemusi saab uurida majandusaruandest. 

Jätkuvalt peame tegelema uute rahastusallikate leidmisega, mis periooditi ka õnnestunud on. Rahul 

tuleb olla meie püsitoetajate ja koostööpartneritega. Üks teema, mis sel aastal lahendust ei leidnud, 

aga millega kindlasti edasi tegeleda tuleb, on ringirahad. Neist loodame head võimalust ka üksuste 

tegevuse täiendavaks rahastamiseks. 
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Teiseks ikka korduvaks teemaks juhatuse laual on ESÜ üritused, millel kindlasti osalesite ja millest 

ka edaspidi detailsemalt lugeda saate. Aga see on ju ka üks põhjus, miks me olemas oleme. Eraldi 

ülevaadet juhatuse liikmete valdkondades toimunust leiate aruandest järgnevalt. Ei tasu kahelda, 

et ka need teemad on juhatuse laualt läbi käinud.  

 

Arengukava täitmine 

2014. aasta üldkogu koosolekul kinnitati ESÜ arengukava, mis annab sihiseade kuni 2021. aastani. 

Seda aluseks võtteks on koostatud juhatuse, büroo ja peaskaudi ühistööna tööplaan tegevusaastaks 

ning jagatud ka valdkondlike eesmärkide vastutused. 

ESÜ visiooniks aastaks 2021 on olla riiklikul, kohalikul, pere ja üksikisiku tasandil tunnustatud ja 

köitev noorte arengut toetav noorteorganisatsioon, mille tegevuses saab osaleda iga Eesti noor, 

sõltumata millises Eesti paigas ta elab. 

  

Arengukavas seatud eesmärkidest on suurimas fookuses noorteprogrammi uuenduse rakendamine 

ning jätkuvaks väljakutseks on uue programmi aktiivne kasutuselevõtt kõigis ESÜ üksustes. Välja 

on töötatud küll noorteprogrammi baasdokumendid, mis on koostatud märkimisväärse 

põhjalikkusega, kuid nõrgaks kohaks on jätkuvalt programmi rakendamine ja selleks vajalik 

metoodiline abimaterjal skaudijuhtidele. Noorteprogrammi rakendumine sõltub ennekõike meie 

skaudijuhtide sellekohasest ettevalmistusest, mis nõuab aktiivset koostööd programmi-, koolitus- 

ja personalitöö valdkonnas. 

  

Teiseks prioriteediks arengukava kohaselt on liikmeskonna kasv, mille osas oleme teinud 

strateegilise otsuse keskenduda liikmeskonna kasvuga seotud tegevustele programmiuuenduse 

rakendumise järgselt. Siin peame kindlasti oma tegevust taas analüüsima ja üksuste tegevuse 

toetamisele ning uute vabatahtlike ja noorte kaasamisele koheselt suuremat rõhku panema, 

sõltumata noorteprogrammi uuendusprotsessi seisust. Saame rõõmustada, et liikmeskond 

koondarvudes on viimase aasta jooksul kasvanud. Erilist heameelt saame tunda, et tegevust on 

alustanud ka mõni uus üksus ning osad skaudiüksused on oma liikmeskonnas ka kasvanud. 

Arengukavas toodud eesmärk kasvada aktiivsete liikmete osas 10% aastas on viimasel aastal 

täitunud ja samuti on uute liitujate hulk pea 70% suurem kui liikmeskonnast lahkunute hulk. Samas 

arengukavaline kasvueesmärk jõuda 2021. aastaks 1000 aktiivse liikmeni ja olla esindatud üle 

kogu Eesti senise kasvutrendi kohaselt suure tõenäosusega ei täitu. Edasist tööd vajab ka 

organisatsiooni regionaalse struktuuri mõtestamine ja rakendamine, selles osas seni arengud 

puuduvad. Kindlasti on auga välja teeninud suure tunnustuse ja tänu kõik skaudijuhid, kes töötavad 

vahetult noortega. 

  

Arengukavas seatud organisatsiooni juhtimisega seotud eesmärkidest oleme organisatsiooni 

juhtimisstruktuuri rakendanud ning olulisimad eesmärgid on täidetud. Rõõmustada saame ka selle 

üle, et jätkunud on Noortekogu tegevus. Oluliseks ülesandeks jääb aga Noortekogu ja ka laiemalt 

vanemsakudi- ja ränduriealiste ning skaudijuhtide aktiivne, süsteemne kaasamine organisatsiooni 

tegevuse korraldamisse ja juhtimisse. Jätkuma peab ka ESÜ juhendite ja erijuhendite korrastamine 
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ning veelgi selgem ja konkreetsem eesmärkide prioritiseerimine ja seatud eesmärkide 

saavutamisele keskendumine. Lisaks peab jätkuma iga juhatuse liikme, ESÜ töötaja ja peaskaudi 

iseseisev töö oma valdkonna arendamisel ja juhtimisel ning arengukavas toodud eesmärkide 

saavutamise eest vastutamine. 

  

Suhtlusvaldkonna osas saame rõõmustada selle üle, et on jätkunud liikmetele regulaarne infokirja 

saatmine, olulisimatest üritustest ja ettevõtmistest on koostatud pressiteade ja korraldatud 

meediasuhtlus ning ESÜ kodulehekülg ja Facebooki konto on aktiivsemalt kasutuses nii sise- kui 

väliskommunikatsioonikanalina. Tervikuna vajab aga suhtlusvaldkond süsteemsemat juhtimist, et 

arengukavas seatud eesmärgid edukalt saavutada. 

  

Positiivse arenguna on jätkunud ESÜ üksuste, vabatahtlike ning skaudijuhtide tegevuse toetamine, 

tunnustamine ja komplekssem personalijuhtimise ja uute koolituslahenduste rakendumine. Samas 

kindlasti on vajalik järjepidev vabatahtlike toetamine ning üheks ülesandeks on ka ESÜ 

regionaalse/piirkondlike üksuste olemuse ja rolli mõtestamine ning nö regionaalse koostöö ja ESÜ 

üksuste tegevuse koordineerimise korraldamine. Samuti vajab olulist tähelepanu noorteprogrammi 

rakendamiseks vajalike koolituste korraldamine skaudijuhtidele ning ESÜ koolitussüsteemi 

ajakohastamine ning juhtidele regulaarse ja asjakohaste koolituste korraldamine. 

  

Üksuste toetamise ja organisatsiooni igakülgse arenguga haakub ka organisatsiooni 

finantssuutlikkuse hoidmine ja parandamine, et hoida jätkuvalt ürituste osavõtumaksud madalad 

ja leida juurde vahendeid üksuste toetamiseks vahetu noorsootöö tegemiseks. Üheks 

finantsvaldkonna prioriteediks jääb kindlasti organisatsiooni tulubaasi mitmekesistamine, uute 

püsitoetajate leidmine, mille osas ei ole möödunud tegevusaastal märkimisväärseid töövõite. 

Positiivseks tulemuseks saame muidugi pidada suurlaagri kui suuremahulise eelarvega ettevõtmise 

korraldamisega edukat hakkamasaamist, planeeritud ürituste ning organisatsiooni tegevuse 

korraldamiseks vajalike ressursside olemasolu. Haldus- ja finantsvaldkonnas on kaheldamatult 

suureks saavutuseks arengukavas seatud eesmärgi, et organisatsioonil oleks vajadustele vastavad 

büroo-, tegevus- ja laoruumid,  täitumine ja alates 2017. aasta kevadest on ESÜ keskuseks 

Juurdeveo tänava asuv Tallinna Skaudikeskus, mille lõplik sisustamine ja väljaeehitus on võtnud 

küll oluliselt enam aega planeeritust, aga peamised vajadused on edukalt kaetud. Samuti on 

oluliselt paranenud Tagametsa laagriala haldamine ning tänu järjepidevale tublile tööle on 

korrastatumaks ja hubasemaks saanud laagriala tervikuna. 

  

Kokkuvõtteks oleme olukorras, kus suures osas valdkondades on olemas suutlikkus seatud 

eesmärgid 2021. aastaks, kas osaliselt või täielikult, saavutada. Seatud 130 eesmärgi osas oleme 

neist 70% osas olukorras, kus eesmärk on kas täidetud või täitumas. Ligi kolmandiku eesmärkide 

osas on aga olukord kriitiline, kus eesmärk ei ole ajaliselt täidetud. Osade eesmärkide osas, nagu 

näiteks Saaremaa kinnisvara arengukava või ka Tagametsa laagriala aastaringseks kasutuseks 

tingimuste loomine, on mõistlik tegevused edasisele arengukavaperioodile lükata, sest muud 

valdkonnad, nagu näiteks noorteprogrammi rakendamine või liikmeskonna kasvutrendi 

saavutamine, on prioriteetsuselt mäekõrguselt tähenduslikumad ja olulisemad, kuhu oma ressursse 

suunata. ESÜ juhtidena peame tegema õigeid valikuid ja keskenduma organisatsiooni kestlikkuse 

mõttes olulisimale. 
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Peaskaut 

ESÜ peaskaut osales pea kõigil ESÜ juhatuse koosolekutel ja esindas ESÜ erinevates 

ettevõtmistes. Olulisimaks ülesandeks peaskaudile oli toetada ESÜ juhatust organisatsiooni 

juhtimisotsuste tegemisel ning olla kaasamõtlejaks erinevate projektide raames juhatuse liikmetele 

ja büroo töötajatele.  

 

Peaskaudi eestvedamisel jõudsid 2017. aasta märtsiks lõpule läbirääkimised EGLiga seoses 

Tagametsa laagrialaga. EGL aastakoosolek ja ESÜ üldkogu andsid oma kinnituse kokkuleppele 

lõpetada Tagametsa laagriala ühine haldamine. Tagametsa skautlik püsilaager ja Kodumetsa 

Sihtasutus jätkavad oma tegevust ESÜ eestvedamisel.  

 

Peaskaut osales suurlaagri Seikluratas ettevalmistustöödes, suheldes ühtlasi Vabariigi 

Presidendiga saavutades nõusoleku, et president Kersti Kaljulaid osaleb suurlaagris külalisena. 

Samuti korraldati peaskaudi eestvedamisel suurlaagri raames kärajad, kus arutleti selle üle, milline 

on skautluse ja noorteühingute roll Eestis täna ja milline ta võiks olla näiteks 10 aasta pärast. 

Mõttevahetuses esitasid oma arvamusi nii Vabariigi President Kersti Kaljulaid kui ka Haridus- ja 

Teadusministeeriumi noorteosakonna juhataja Reelika Ojakivi, Türi vallavanem Pipi-Liis 

Siemann ja ESÜ peaskaut Kristjan Pomm ning skaudid Kerli Unt (TSGM), Peeter Aleksander Paju 

(Ökoskaudid) ja Andrei Bandurevski (Siil). Samuti osalesid arutelus suurlaagrisse kogunenud 

noored ja skaudijuhid. Vestlust modereeris Lauri Läänemets. Rääkides noorteühenduste rollist 

kogukondliku elu edendajana tõi president Kersti Kaljulaid välja, et on oluline, et iga kohalik 

omavalitsus (KOV) tunneks vastutust, andes oma piirkonna noortele võimaluse soovi korral omi 

mõtteid ellu viia. Sealjuures on noorteühingud ja skautlus kindlasti üks hea näide keskkonnast, kus 

õpetatakse noori ise kujundama keskkonda enda ümber, tegemaks selle heaks ise midagi ära. 

 

Suurlaagri ettevalmistamisega seoses suhtles peaskaut ka Kaitseväe juhataja kindral Riho Terrase 

ja major Viljar Kurega tsiviilsõjalise koostöö ja otseteavituse jaoskonnast ning Järva, Pärnu ja 

Virumaa Kaitseliidu malevate pealikega, et saavutada kokkulepe suurlaagri korraldamiseks 

vajaliku köögitehnika ja tarvikute saamiseks. Samuti osales peaskaut suurlaagrile rahalise toetuse 

otsimisel, millest olulisim oli Eesti Ameerika Fondilt toetuse saamine suurlaagrile. 

 

Peaskaut osales aktiivselt ka Noorte Arengupreemia programmi ESÜs rakendamise algatamises, 

aidates korraldada nii suhtlust Briti saatkonnaga Eestis kui ka toetas projekti töögruppi.  

 

Peaskaudi vahendusel toimus kohtumine ka NATO pataljoni Briti üksuse esindajatega, et leppida 

kokku edasised tsiviilkoostöövormid Eestis paiknevate Briti sõjaväelastega. Selle raames osalesid 

britid näiteks suurlaagris paari tegevuse korraldajana ning tulid osalema ka ERNA matkale. 

Koostööplaane jätkub veel ka edasisteks aastateks. 

  

Kronoloogiliselt ülevaade mõningatest kohtumisest ja sündmusest veel ka täiendavalt: 

● 9.03.2017 kohtusid peaskaut Kristjan Pomm ja ESÜ haldus- ja arenduskoordinaator Sirje Pool 

Eestisse akrediteeritud Poola suursaadik dr Robert M. Filipczakiga, et rääkida Poola ja Eesti 
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skautide võimalikust koostööst ning Poola kandideerimisest 2023. aastal toimuva skautide 

maailmajamboree korraldajaks. Kohtumisel tõdeti, et Poola ja Eesti on olnud tihedas koostöös 

ning meenutati sedagi, et 1930ndatel aastatel tegutses Tallinnas Poola skaudiüksus. 

● 3.04.2017 osales peaskaut Tartu Ülikooli Narva Kolledžis noorsootöö üliõpilaste õppetöö 

raames külalislektorina, et rääkida ürituste korraldamisest ja projektide juhtimisest 

noorteühendustes ESÜ näitel.  

● 02.05.2017 külastas Eestit Wessexi krahvinna Sophie Helen Mountbatten-Windsor, kes kohtus 

oma Eesti visiidi raames Eesti skautide ja gaidide esindajatega Briti suursaadiku residentsi aias 

toimunud miniskaudi- ja gaidilaagris. Toimusid mitmed tegevuspunktid, milles ka krahvinna 

aktiivselt osales. Muuhulgas rääkis krahvinna laagrikeskkonda imiteeriva meeskonnamängu 

raames nägemispuudega skaudiüksuse liikmetega sellest, kuidas muuta noortelaagreid 

nägemispuudega noortele veelgi turvalisemaks. Peaskaut osales sellel kohtumisel ja oli seotud 

koos Laura Õigusega ka krahvinna külastusega seotud skautide tegevuse ettevalmistamises.  

● 3.-5.07.2017 toimus Eesti Euroopa Liidu eesistumisega seotud ürituste seas Tallinnas 

rahvusvaheline Euroopa Vabatahtliku Teenistuse konverents. Konverentsi eesmärk oli 

analüüsida noorte vabatahtlikkuse trende ning koostada visioonidokument, mis toob välja 

Euroopa noorte vajadusi, hetkeolukorda ning unistusi seonduvalt vabatahtliku teenistusega. 

Peaskaut osales konverentsi ettevalmistamises ja aitas korraldada ka skautide esindatuse sel 

noorsootöö suurüritusel. Nimelt esines konverentsil kõnega ja osales paneeldiskussioonis 

Skautide Maailmaorganisatsiooni välisesindaja Martin Meier, kes tõi välja skautluse nägemuse 

Euroopa vabatahtlike hetkeolukorrast, vajadustest ning ideid tulevikunägemustest. Skautide 

kaasatuse korraldamisele aitasid kaasa ka Laura Õigus ESÜst ja Marguerite Potard Skautide 

Maailmaorganisatsioonist. 

● 13.11.2017 esines peaskaut kõnega Reaali Poisi juures toimunud mälestustseremoonial ja 

osales sellele järgnenud konverentsil. Eelmisel aastal möödus 90 aastat Vabadussõjas 

hukkunud Tallinna kooliõpilastele ja õpetajatele pühendatud mälestusmärgi Reaali Poiss 

avamisest Tallinna Reaalkooli juures. 

● 08.12.2017 osales peaskaut koos teiste noorteühenduste ja ENL esindajatega kohtumisel 

peaminister Jüri Ratasega, et rääkida noorteühenduste ja noorsootöö toetamisest ning 

noorteühenduste tänasest päevast. Peaskaut osales ka selle kohtumise sisulises 

ettevalmistamises. 

 

Lisaks eeltoodule toetas peaskaut ESÜ esindaja ENLi juures, Laura Õiguse, tööd ja tegevusaasta 

jooksul toimus mitu koosolekut, et rääkida ESÜ ja ENLi koostööst kui ka ESÜ kaasatusest 

noorsootöösse ENLi kontekstis. 

 

Peaskaut täitis ka ESÜ avalike suhete juhi ülesandeid ning oli vastutav pressiteadete koostamise 

ja meediasuhtluse korraldamise eest. 

 

Kokkuvõtvalt oli peaskaudi rolliks nii organisatsiooni arengukavapõhise strateegilise juhtimise 

tagamine, juhatuse esimehele ja teistele juhtorgani liikmetele vajadusel nõuandjaks olemine ning 

eriprojektides osalemine või nende eestvedamine. 
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Personalitöö valdkond 

Tulenevalt ESÜ üldistest aasta eesmärkidest said 2017. aastaks personalivaldkonnas püstitatud 

järgmised eesmärgid: 

● Väikesaare üritus toimub – üle mitme aasta sai juhtidele mõeldud Väikesaare üritus teoks. 

● Uute vabatahtlike koolitused toimuvad vähemalt kaks korda, paremal juhul kolm korda aastas 

– uute vabatahtlike koolitus toimus kaks korda ehk kevadel ja sügisel. 

● Liitunud on 20 uut vabatahtlikku – selle aasta põhirõhk oli pigem liitunud vabatahtlike 

hoidmisel, kuid siiski liitus ESÜga umbes 15 uut vabatahtlikku. 

● Vabatahtlike kaasamise kava ja tänusüsteemi väljatöötamine – on poolel teel. 

● Uue skaudikeskuse avamisüritus – Tallinna Skaudikeskus sai valmis ja avamine toimus ESÜ 

sünnipäeva raames. 

● Noortekogu toimub – juba teine Noortekogu sai koos uute noortega korraldatud. 

● Uute vabatahtlikega kontakti hoidmine – see on igikestev töö, mis toimub kogu aeg. 

● Tugiisikute töösseelamise toetamine – tublide tugiisikutega sai koostööd teha vaid kolm kuud, 

sest kahjuks lõppes Briti projekt aprillikuuga. 

● Mentorluse algatamine – sel aastal ei jõudnud kahjuks projekti algatamiseni, kuid mõte ja idee 

on jõus ning loodan uuel aastal selleni ka jõuda. 

● Kodulehele vabatahtlike alamlehe loomine – kodulehele sai üles vabatahtlike alamleht, mis on 

mõeldud kõikidele uutele huvilistele, et meid oleks lihtsam leida ja meiega ühendust võtta, 

edaspidi on plaanis järk-järgult seda ka täiendama hakata. 

● Üksuste külastamine – kahjuks ei jõudnud külla nii paljudele üksustele, kui oleks tahtnud, kuid 

siiski õnnestus külas käia ühel üksusel – Hüüru Metsapoole salgal (novembrikuus). Rakvere 

üksuse külastus oli planeeritud nende 10. aastapäevaks (1. augustil 2017), kuid kuna üksuse 

juht Andres Lillemägi oli parasjagu Eestist eemal, siis jäi ka see üritus sel aastal ära ning 

korraldatakse hoopis 2018. aastal koos Vaeküla Siilide üksuse aastapäevaga. Kokkusaamine 

PSGMiga jäi ära põhjusel, sest kavandatud sügiseseks kokkusaamiseks ei leidnud me juhtidega 

ühist sobivat aega, aga millalgi sel aastal on plaanis nendega siiski kokku saada. 

 

2017. aasta olulisemad üritused, mida personalimeeskond korraldas või kus osaleti: 

● Tänuõhtu (märts 2017); 

● ESÜ kontori avamine ja sünnipäev (juuni 2017); 

● Väikesaar (august 2017); 

● Vabatahtlike kaasamise mess Tallinnas (november 2017); 

● Noortekogu (november 2017); 

● MOVIS (Management of Volunteers in Scouting) Barcelonas (detsember 2017). 

 

Personalivaldkonna laiendamine ei ole läinud nii hästi kui oodatud. Sel aastal liitus 

põhimeeskonnaga (Katri Pruulmann ja Veeda Kala) ka Helen Pill, kellest on olnud suur abi. Kokku 

toimus aasta jooksul kolm personalimeeskonna kokkusaamist.  

 

Siiski on erinevate ürituste raames kaasatud ka mitmeid teisi inimesi, sh väga vahvaid noori – 

Noortekogu korraldusmeeskonda kuulus lisaks personalijuhile Annika Annus, Grete Maidla, 

Rauno Arumägi, Katriin Schasmin ja Kerli Unt ning Tänuõhtu korraldusmeeskonda kuulus lisaks 
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personalijuhile Helen Pill ja Rebekka Vainov. Uuel aastal loodetakse leida ka enda meeskonda 

mõni noor, kes tahaks personaliküsimustes kaasa rääkida. 

 

Büroo 

ESÜ kontor tegutseb alates 2017. aasta suvest Tallinna Skaudikeskuses aadressil Juurdeveo 22A-

2. Skaudikeskus asub Tallinn-Väikeses, Türi ja Juurdeveo tänava nurgal. Varasemalt (aastatel 

2003-2017) tegutses ESÜ kontor Tallinnas aadressil Lembitu 7-40.  

 

 
 

ESÜ kontor on avatud järgnevatel aegadel: 

E 10.00-18.45 

T 10.00-17.00 

K SULETUD 

N 10.00-17.00 

R 10.00-17.00 

 

Vahel võib tulla ette ka erandeid, seetõttu palume oma tulekust e-posti või telefoni teel ette teatada. 

 

Kontorist saab infot ESÜ ürituste ja tegemiste kohta, samuti saab osta skaudimärke ja sümboolikat 

ning laenutada varustust. Skaudikeskusest leiab ka väikese raamatukogu, kust on võimalik 

laenutada skautlikku kirjandust.  

 

Uues skaudikeskuses on võimalik kõikidel üksustel broneerida saali koonduste, koosolekute või 

muude ürituste läbiviimiseks. Hetkel toimuvad skaudikeskuses kolmapäeviti lipkonna Tondisalu 
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ning neljapäeviti Ökoskautide koondused. Koosolekuteks ja koondusteks saab ruume kasutada 

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 on kolm palgalist töötajat, kes toetavad igapäevaselt vabatahtlike tööd ning täidavad 

organisatsiooni toimimiseks vajalikke ülesandeid. Büroo töötajate tööülesanded jagunevad 

järgmiselt: 

 

Info- ja projektikoordinaator: Nele Tael 

INFOJUHTIMINE: 

● ESÜ üldmaili/-telefoni haldamine; 

● ESÜ postiloendite (listide) haldamine. 

● ESÜ kodulehe ja sotsiaalmeediakanalite igapäevane haldamine ning nendes jooksvalt info 

kajastamine. 

● ESÜ (e-)uudiste koostamine ja väljasaatmine. 

LIIKMESKONNA HALDUS: 

● Liikmete andmebaasi haldamine. 

● Liikmeankeetide kogumine, andmete sisestamine andmebaasi ja selle haldamine. 

● Liikmemaksude tasumise jälgimine. 

EDUTUSED JA TUNNUSTUSED: 

● Edutuste ja tunnustuste registri haldamine. 

● Tunnistuste, diplomite jms koostamine ja printimine. 

ESÜ PROJEKTITAOTLUSED JA ARUANDLUS RAHASTAJATELE. 

Seotud juhatuse töövaldkonnad: suhtlus, välissuhtlus. 
 

Programmi- ja koolituskoordinaator: Karin Meikas 

ÜRITUSTE JA PROGRAMMI INFO HALDAMINE: 

● ürituste, koolituste ja programmiuuenduse uudiste ning visuaalmaterjali loomine; 

● ürituste, koolituste ja programmiuuenduse info haldamine: 

ÜRITUSTE KORRALDUSE KOORDINEERIMINE: 

● ürituste ja koolituste korraldusmeeskondade toetamine; 

● ürituste juhendi tutvustamine ja ESÜ reeglite täitmise kontrollimine; 

● üritustele registreerumiste haldus; 

● osalustasude maksete ja soodustuste saamise õiguste kontrollimine; 

PROGRAMMI UUENDAMISE TOETAMINE: 

● programmiuuenduse vahendite haldamine ja liikmetele jagamine 

● skaudioskuste kirjelduste kogumine; 

● seikluste andmebaasi täiendamise koordineerimine; 

ÜRITUSTE JA KOOLITUSTE ARENDAMINE: 

● ürituste ja koolituste aruannete koondamine; 

● koolitusstrateegia ja koolituskavade loomise toetamine; 

● ürituste korraldamise juhendi kaasajastamise toetamine. 

Seotud juhatuse töövaldkonnad: programm, koolitus, personal. 

mailto:info@skaut.ee
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Haldus- ja arenduskoordinaator: Sirje Pool 
SKAUDILAO JA -POE HALDAMINE: 
● varustuse soetamine ja skaudilao haldamine; 

● skaudipoe esemete (märgid jm) tellimine ja müük (v.a programmi märgid ja materjalid); 

● vormipluuside tellimise korraldamine; 

HALDUS- JA FINANTSTEEMADEGA TEGELEMINE: 
● ESÜ ja Skaudimaja OÜ kassa ning lao inventuuride tegemine; 

● Skaudimaja OÜ lepingute sõlmimine; 

● Skaudimaja OÜ arvete koostamine/tasumine; 

● ESÜ haldusjuhi toetamine; 

TAGAMETSA LAAGRIKESKUSE HALDAMINE: 
● Tagametsa laagrikeskuse juhtimine; 

● haldusteenuste jms tellimine; 

● Tagametsa talgute korraldamine; 

● kodulehe jm infokanalite/trükiste haldamine; 

● ruumide/laagriala väljarentimine ja broneeringute haldamine; 

● Tagametsa esindamine Järvamaa Koostöökogus jm; 

● laagrikeskuse korrashoid ja arendamine. 

Seotud juhatuse töövaldkonnad: haldus, majandus. 
 

TEGEVUSED 

Noorteprogrammi areng 

Programmijuhi esimene poolaasta kulus suuremas osas suurlaagrile Seiklusratas, kus sai 

korraldatud kuue erineva teemapäeva raames enam kui 100 tegevust.   

 

ESÜ noorteprogramm arenes 2017. aastal jõudsalt edasi peamiselt rändurite vanusegrupis. Nagu 

teada, ei ole siiani ESÜl 18- kuni 26-aastastele noortele eraldi programmi olnud. Programmijuhi 

peamine eesmärk oligi kaardistada rändurite vajadused, kirja panna programmi eesmärgid ja 

töötada välja sümboolika. Programmimeeskond koosnes neljast liikmest – programmijuht Monika 

Ojala (Okaskannel), Moona Õunamaa (Tuulemetsa), Marek Kõbu (Okaskannel) ja Sigrid Kuuse 

(Okaskannel). Meeskond sai pärast suurlaagrit kokku kolmel korral. Tihe suhtlus käis ka interneti 

vahendusel. Rändurite programm sai arendatud sisulise poole pealt valmis. Rändurite taseme 

sümboolika on esimese taseme matkasaapast kuni kõrgeima taseme jalajäljeni ning rändurite 

tunnismärgiks saab skaudiliiliaga vöö. Lisaks aitas programmijuht kaasa Noorte Arengupreemia 

toomisele Eestisse. 
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Noorte Arengupreemia (Duke of Edinburgh’s International Award ehk DoEA) 

2017. aasta suvel kohtus ESÜ juhatuse liikmetega Briti Eesti saatkonnas töötav diplomaat 

Michelle Hughes ja rääkis meile populaarsest Briti projektist nimega Duke of Edinburgh’s 

International Award. Kuna programm on suunatud 14- kuni 25-aastastele noortele ja on levinud 

üle maailma, siis juhatusele tundus, et selle projekti võiks tuua ka Eestisse. Projektijuhi kohta 

pakuti Grete Maidlale (Põhjala) ja ka temale tundus see põnev. Esimesel koosolekul otsustasime, 

et DoEA eestipärane nimetus saab olema Noorte Arengupreemia. ESÜ Nõupäevadel tutvustas 

Grete programmi natukene ka kohapeal viibinud juhtidele. Et uue põneva projektiga liituks nii 

eesti kui ka vene keelt kõnelevad skaudid, kaasasime meeskonda ka Jekaterina Võsopkova (Siil). 

Põhjaliku koolituse DoEA programmist said Grete, Jekaterina ja ESÜ programmijuht Monika 

novembri lõpus Londonis. Selle tulemusena on nüüd Eestis olemas kolm koolitatud juhti, kelle 

eestvedamisel saavad alustada seitse huvilist Noorte Arengupreemia läbimisega 2018. aastal. 

Noorte arengupreemia kohta saab lähemalt lugeda ESÜ kodulehelt. 

 

 

ESÜ koolitusvaldkond  

Möödunud aasta kevadel toimus ESÜ koolitusjuhi vahetus ning seetõttu oli lisaks jooksvate 

koolitustega nagu Uute vabatahtlike koolitus, Laagrikasvataja ja -juhataja koolitus, Esmaabi 

andmine välitingimustes ja nõupäevade raames toimunud juhtimisoskuste koolitusega 

tegelemisele üheks põhieesmärgiks ka koolitusmeeskonna loomine.  

 

Hetkel kohtub vähemalt korra kuus seitsmeliikmeline meeskond, kuhu kuuluvad Marju Riiel (ESÜ 

koolitusjuht), Margit Meltsas (Tormilind), Siret Kirsipuu (Okaskannel), Mia Metsalu 

(Tuulemetsa), Maimu Nõmmik (Tormilind), Ene-Ly Lehtmaa (Tuulemetsa) ja Karin Meikas (ESÜ 

koolitus- ja programmikoordinaator). Erinevad kogemused annavad meeskonnale mitmeid 

vaatenurki, mille baasil parimad lahendused välja töötada. Koolitusmeeskonna koosolekud on 

avatud kõikidele, oma osalemishuvist saab teada anda koolitus@skaut.ee. Arvamust avaldama ja 

kaasa rääkima ootame kõiki suurima rõõmuga. 

 

Põhisihiks ja eesmärgiks sai võetud ESÜle ühtse koolitussüsteemi loomine, mis hõlmaks nii 

täiskasvanud uute vabatahtlike koolitusi kui ka olemasolevate täiskasvanud liikmete ja üksustest 

välja kasvavate noortele vajalikke koolitusi.  

 

Uue vormingu sai varasemalt Rävälä Skautide Maleva (RSM) poolt korraldatud Salgajuhtide 

Kool, mis nüüdsest on ESÜ poolt koordineeritud ning kannab nime Skautlemise Meistriklass. 

Samuti sai põhjalikult üle vaadatud ja täiustatud Uute vabatahtlike Metsalaagri koolitus. Täiesti 

uue koolitussarjana lisandub 2018. aastal skaudiealistele mõeldud Noorte Meistrite Klubi, mille 

põhiülesandeks on anda noortele oskused, vahendid ja võimalus oma koduüksuse heaks mõni 

üritus korraldada. 

 

Aasta jooksul nägime tungivat vajadust nii uutele tulijatele kui olemasolevatele täiskasvanud 

liikmetele personaalsete koolituskavade koostamise järele, mis tooks välja selgemad sihid ja 

võimalused isiklikuks arenguks läbi skautluse. 

about:blank
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Välja sai töötatud ning rahastust ootab ESÜ Vabatahtliku Pass, mille eesmärgiks on skautluses 

saadud koolitused ja vabatahtlikuna tehtud töö üheks tervikuks koondada ning mis on mõeldud 

eelkõige kasutamiseks väljaspool skautlust. 

 

Rahvusvaheline skautlus 

Välisüritustel osales kokku 10 Eesti skauti kuuel erineval üritusel. Kuna 2017. aasta suvel toimus 

ESÜ enda suurlaager, siis välislaagrites käijaid sel aastal ei olnud, osaleti Euroopa regiooni poolt 

korraldatud kokkusaamistel, konverentsidel ja koolitustel ning WOSMi poolt korraldatud 

maailmakonverentsil. 

 

Järgnevalt ülevaade välismaal toimunud üritustest, kus meie skaudid osalesid: 

● 20.-22.01.2017 võttis ESÜ välissuhete juht Sander Lillemäe osa Visengradi ja Balti riikide 

kohtumisest (V4B3). Lähiaastatel on tekkinud koostöögrupp Eesti, Läti, Leedu, Poola, Ungari, 

Tšehhi ja Slovakkia skaudiorganisatsioonide vahel. See oli üks esimestest ametlikumatest 

kohtumistest, mille peamine eesmärk oli üksteise tundmaõppimine, tulevaste koostöövormide 

paikapanemine ning koos valmistumine tulevaseks Skautide Maailmakonverentsiks.  

● 10.-12.03.2017 võttis Sander Lillemäe osa International Commicioners Network Meetingust, 

mis toimus Londonis. Ürituse eesmärk oli välissuhete juhtidel üksteisega tutvuda, ideid 

vahetada ning valmistuda ette eesolevaks Skautide Maailmakonverentsiks.  

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

Spokesperson Training, mis toimus Islandil. Üritus oli suunatud noortele, kes võiksid olla 

skautluse ja kogukonna eestkostjateks. Ürituse tulemusena arendas Annika välja ESÜ 

Instagrami.  

● 7.-18.08.2017 toimus Aserbaidžaanis Skautide Maailmakonverents ja Noortefoorum. Üritusest 

võtsid osa Sander Lillemäe ja Birgit Kuuse (Okaskannel). Üritus toimub iga kolme aasta 

tagant, mis on skautide 50 miljoni liikmega maailmaorganisatsiooni kõrgeim organ. Üritusel 

vaadati üle skautide eelnev kolmaastak ning pandi paika plaan järgnevaks – eesmärk on olla 

2021. aastaks suurim noorteorganisatsioon, mis mõjutaks 100 miljonit noort inimest. Tähtsal 

kohal oli ka ÜRO välja töötatud säästva arengu kava, mida WOSM igati toetab. Lisaks 

hääletati maailmakomiteesse uued liikmed ning otsustati järgmise Maailmajamboree 

toimumiskoht, mis leiab aset 2023. aastal Lõuna-Koreas. Muidugi oli ka tähtis osa erinevate 

inimestega suhtlemisel ning ideede vahetamisel, kuidas skautlust paremaks muuta. Üritusest 

said ESÜ liikmed osa võtta tänu KÜSKi toetusele. 

● 28.10-3.11.2017 toimus Ungaris Skautide ja Gaidide Akadeemia, millest võtsid osa ESÜ 

suhtlusjuht Liisa Kõrgesaar ja ESÜ programmi- ja koolituskoordinaator Karin Meikas. Üritus 

oli suunatud erinevate riikide juhatuse ning kontori liikmetele arendamaks nende kompetentsi. 

Igal Akadeemial on võimalik valida erinevate töötubade vahel ning koguda informatsiooni 

organisatsioonile või inimestele vajalikes valdkondades.  

● 7-10.12.2017 toimus Barcelonas MOVIS, mis on vabatahtlike haldamist juhendav üritus. 

Üritusest võttis osa koolitusjuht Marju Riiel koos tiimiliikme Ene-Ly Lehtmaaga (Tuulemetsa) 

ning personalijuht Katri Pruulmann oma tiimiliikme Helen Pilliga (TSGM).  
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Välissuhete juht Sander hakkas ka välja arendama välissuhete tiimi. Esmalt avaliku üleskutsega 

liitus Birgit Kuuse (Okaskannel), kellega koos esindati Eestit Aserbaidžaanis. Novembris 

toimunud Noortekogul värvati ka noori liituma, kellega edaspidi tihedamat koostööd välissuhete 

vallas tehakse. Aasta lõpus alustati ka ettevalmistustega USA Maailmajamboreeks, Eesti 

esindusüksuse juhiks valiti Tuuli Land (TSGM) ja salgajuhiks Jane-Ly Tammekivi (Okaskannel). 

ESÜ 2017 tegevuskava 

AEG TEGEVUS KOHT 
PEAKORRALDAJA 

NIMI JA ÜKSUS 

OSALEJATE 

ARV 
KOMMENTAAR 

      

20.-22.01 
Visengradi ja Balti 

riikide kohtumine 
Poola 

Sander Lillemäe 

(juhatus) 
1  

28.01 

Ürituste 

korraldamine ja 

projektijuhtimine 

ESÜs 

Viimsi 
Kadri Agu   

(juhatus) 
13  

29.01 

Salga- ja 

skaudijuhtide kool I 

osa 

Tallinn 
Maimu Nõmmik 

(RSM) 
7  

22.02 
BP sünnipäev, 

kaelarätipäev 
Üle Eesti Üksused   

24.02 

EV aastapäev, 

kaelarätipäev, 

lipuvalve 

Üle Eesti 

Üksused, lipuvalve 

peakorraldaja Deivis 

Treier (Ökoskaudid) 

  

10.-12.03 
Välissuhete juhtide 

kohtumine 
Suurbritannia 

Sander Lillemäe 

(juhatus) 
1  

11.03 

Uute vabatahtlike 

„Tere tulemast 

skautlusesse!“ 

koolitus 

Harku Tugiisikud 5  

18.02 Eesti keele õppepäev Tallinn Tugiisikud 27  

25.03 Üldkogu Tallinn Juhatus 70  

25.03 Tänuõhtu Tallinn 
Katri Pruulmann 

(juhatus) 
52  

9.04 

Salga- ja 

skaudijuhtide kool II 

osa 

Tallinn 
Maimu Nõmmik 

(RSM) 
5  

16.04 Meediakoolitus    Ei toimunud 

19.-23.04 

Noorte 

eestkõnelejate 

kohtumine 

Island 
Sander Lillemäe 

(juhatus) 
2  

21.-23.04 Jüripäeva laager Tartu 
Liina Land   

(TSGM) 
426  
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6.-7.05 
Tagametsa 

kevadtalgud 
Tagametsa 

Sirje Pool    

(büroo/Tagametsa) 
36  

19.-21.05 
Uute vabatahtlike 

Metsalaagri koolitus 
Tagametsa 

Marju Riiel  

(juhatus) 
20  

20.05 Esmaabi koolitus Tagametsa 
Marju Riiel  

(juhatus) 
8  

25.-28.05 

Rahvusvaheline 

skautide 

raadioamatööride 

seminar 

Tallinn 
Deivis Treier 

(Ökoskaudid) 
19  

27.-28.05 
Laagrikasvataja 

koolitus 
Tallinn 

Marju Riiel  

(juhatus) 
10  

3.06 
Suurürituste ohutuse 

koolitus 
Tagametsa 

Valdik Kask 

(Okaskannel) 
27  

10.06 ESÜ sünnipäev Tallinn 
Katri Pruulmann 

(juhatus) 
30  

8.-15.07 
Suurlaager 

Seiklusratas 
Tagametsa 

Valdik Kask 

(Okaskannel) 
524  

25.07-

2.08 
Rover Moot    Ei osalenud 

4.-6.08 Väikesaar Piirissaar 
Katri Pruulmann 

(juhatus) 
23  

7.-18.08 

Skautide 

Maailmakonverents 

&Noortefoorum 

Aserbaidžaan 
Sander Lillemäe 

(juhatus) 
2  

11.-13.08 ERNA Matk Kautla 
Mihkel Tammaru 

(PSGM) 
147  

26.-28.08 Läänemaa sügisretk Läänemaa 
Mattias Mutso 

(LSM) 
12  

8.-10.09 Nõupäevad Tagametsa Juhatus 38  

8.-10.09 
Uute vabatahtlike 

Metsalaagri koolitus 
Tagametsa 

Siret Kirsipuu 

(Okaskannel) 
5  

16.09 
Skautlemise 

Meistriklass I osa 
Tallinn 

Marju Riiel  

(juhatus) 
17  

30.09 

Noorsootöö ja 

pedagoogika 

koolitus 

   Ei toimunud 

30.09 
Skautlemise 

Meistriklass II osa 
Tallinn 

Marju Riiel  

(juhatus) 
22  

7.-8.10 
Tagametsa 

sügistalgud 
Tagametsa 

Sirje Pool 

(büroo/Tagametsa) 
21  

14.10 
Skautlemise 

Meistriklass III osa 
Tallinn 

Marju Riiel  

(juhatus) 
13  
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20.-22.10 Kriimsilma laager Rakvere 
Killu Marie Kell 

(Rakvere Skaudid) 
132  

20.-22.10 JOTA-JOTI Vääna 
Deivis Treier 

(Ökoskaudid) 
17  

27.-29.10 
Skautlemise 

Meistriklass IV osa 
Tallinn 

Marju Riiel  

(juhatus) 
19  

31.10-

5.11 

Skautide ja Gaidide 

Akadeemia 
Ungari 

Sander Lillemäe 

(juhatus) 
2  

7.11 

Anton Õunapuu 

sünniaastapäev, 

kaelarätipäev 

Üle Eesti Üksused   

11.11 
A.Õunapuu nimeline 

karikavõistlus 
Tallinn 

Georgi Lugovskoi 

(Saturn) 
33  

24.-26.11 Noortekogu Vidrike küla 
Katri Pruulmann 

(juhatus) 
27  

7.-10.11 MOVIS Hispaania 
Sander Lillemäe 

(juhatus) 
4  

 

ESÜ ürituste kokkuvõtted 

 

Visegradi ja Balti riikide kohtumine  

Aeg: 20.-22. jaanuar 2017   

Koht: Krakow, Poola 

Osalejate arv: 1   

Eesmärk: Tugevdada suhteid Visegradi (Ungari, Tšehhi, Poola, Slovakkia) ja Balti riikide vahel, 

vaadata üle võimalikud ühised eesmärgid, laagrite korraldused ning arutada 2017. aastal toimuva 

Skautide Maailmakonverentsi koostöövõimaluste üle. 

Kirjeldus: Balti ning Visegradi riigid on Eesti skautluses ühed lähedasemad koostööpartnerid. 

Ühine koostöö on kestnud juba 10 aastat. Üritusel esindas ESÜ tolleaegne välissuhete juhi abi 

Sander Lillemäe, kes tegutseb nüüdseks juba ESÜ juhatuses välissuhete juhina. Suur osa 

kohtumisest toimus ringiarutelu vormis ning arutati mitmetel erinevatel teemadel ja jagati oma 

riikide kogemusi nii heast kui ka murekohtadest. Teemadena käsitleti finantsvaldkonda, 

organisatsiooni kasvu, kohtumise sagedust ning vajalikkust, edaspidiseid koostöövõimalusi ja 

palju muud. Üritus oli tähtis ka tutvuste ning võrgustiku loomise koha pealt ning selleks, et 

valmistuda ette eelolevaks maailmakonverentsiks.  

Kulu osaleja kohta: 275€. 

 

 

Ürituste korraldamine ja projektijuhtimine ESÜs 

Aeg: 28. jaanuar 2017 

Koht: Lavendel Spa Hotel konverentsiruumid, Viimsi 

Sihtrühm: Juhid ja vanemskaudid. 

Osalejate arv: 13 
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Eesmärk: Koolitada ESÜ liikmeid ürituste korraldamise ja projektijuhtimise vallas, tagamaks 

kõigi ESÜ ja üksuste ürituste ja projektide kõrge tase ning jätkusuutlikkus. 

Kirjeldus: Koolitusega anti ESÜ liikmetele vajalikke teadmisi projektikirjutamise ja -juhtimise 

ning ürituste korraldamise vallas, alustades planeerimisest kuni elluviimise protsessini. Käsitleti 

teemasid nagu eesti keele õigekiri, ameti- ja e-kirjade kirjutamise head tavad, sponsorite leidmine, 

ESÜ projektide kirjutamine ja taotlused ning ESÜ ürituste korraldamine ja ürituste korraldamise 

juhend. Lisaks andis ESÜ büroo osalejatele ülevaate töötajate uuest töökorraldusest ning milliste 

teemadega, kelle poole pöörduda saab. Koolitusele kutsuti lektoreid nii ESÜ juhatuse liikmete, 

skaudijuhtide kui ka välisspetsialistide seast. Välisspetsialistina käis loengut andmas Marek 

Mühlberg, kes tuli kogemusi ning näpunäiteid andma sponsorluse ja turunduse vallas.

 
Osalustasu: ESÜ aktiivsetele liikmetele 10€ ja mitteliikmetele 20€. Tegelik kulu osaleja kohta 

20€. 

Koostööpartnerid ja toetajad: Hasartmängumaksu Nõukogu, Briti Nõukogu. 

 

 

Välissuhete juhtide kohtumine   

Aeg: 10.-12. märts 2017   

Koht: London, Suurbritannia   

Osalejate arv: 1   

Eesmärk: Suurendada koostööd erinevate Euroopa välissuhete juhtide vahel. 

Kirjeldus: ESÜ välissuhete juht võttis kevadel osa Londonis Gilwell pargis toimunud Euroopa 

skaudiorganisatsioonide kokkusaamisest. Üritus oli mõeldud välissuhete juhtidele kogemuste 

vahetamiseks ning tutvumiseks. Euroopa regioonis on skautide koostöö väga tähtsal kohal, eriti 

just ühiste laagrite, rahvusvaheliste ürituste, skautide reisimise ning teiste rahvusvaheliste 

projektide tõttu. Isiklik kontakt erinevate riikide esindajatega on tähtsal kohal just koostöö 

lihtsustamiseks. Lisaks loodi kontakte Euroopa regiooni komitee liikmetega, kes aitavad nendele 
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määratud organisatsioone igas murekohas. Üks tähtsamaid arutelu punkte oli samal aastal toimuva 

skautide maailmakonverentsiga seotud teemad.  

Kulu osaleja kohta: 390€. 

Koostööpartnerid ja toetajad: WOSMi Euroopa regioon.  

 

 

Uute vabatahtlike „Tere tulemast skautlusesse!“ koolitus 

Aeg: 11. märts 2017 

Koht: Harku  

Sihtrühm: Uued vabatahtlikud ja skaudijuhid, aga ka lihtsalt huvilised, kes soovivad skautlusest 

enamat teada saada. 

Osalejate arv: 5 

Eesmärk: Tutvustada osalejatele skautluse olemust, põhimõtteid ja selgitada vabatahtlike 

võimalusi ESÜs.  

Kirjeldus: Koolituse sisuline osa oli suures osas sama, mis detsembris toimunud „Tere tulemast 

skautlusesse“ koolitusel, seega oli eelnevalt juba välja töötatud koolituse programm, ülesehitus ja 

ka põhimõtteline ajakava. Koolitus oli oma sisu poolest tutvustav üritus, kuhu oli sisse põimitud 

ka aktiivseid ning praktilisi tegevusi.  

Koolitus algas sissejuhatavate skautlike mängudega, mille käigus õpiti nii osalejaid kui ka 

skautlikku tegevust tundma. Sissejuhatusele järgnes ESÜ ajaloo, skautluse, vormi ja märkide 

tutvustus. Lisaks räägiti lühidalt ESÜ üritustest, varustusest ning õpetati tegema lihtsamaid sõlmi. 

Aktiivsele õppele järgnes lõunasöök, mis viidi läbi õuetingimustes. Söödi lõkketoitu ja räägiti 

kogemustest. Peale lõunasööki tutvustati hundude, skautide ja vanemskautide programmi ning anti 

ülevaade, millised on võimalused ESÜs vabatahtlikuna kaasa aidata. Lõpetuseks räägiti muljetest, 

mis koolituselt saadi ja anti tagasisidet, mis tundus positiivne ning kus on arenguruumi. 

Osalustasu: 10€. Tegelik kulu osaleja kohta 14.50€. 

Koostööpartnerid ja toetajad: Briti Nõukogu. 

 

 

Eesti keele õppepäev 

Aeg: 18. märts 2017 

Koht: Tallinn 

Sihtrühm: Aktiivsed ESÜ skaudid ja vanemskaudid, kelle igapäevaseks keeleks on vene keel. 

Osalejate arv: 27  

Eesmärk: Õpetada ESÜ venekeelsetele liikmetele skautlikku sõnavara ning näidata, et keeleõpe 

võib olla põnev. 

Kirjeldus: Eesti keele õppepäev toimus ESÜ korraldusel esimest korda, mida viisid läbi ESÜ 

tugiisikud. Ürituse eesmärgi täitmiseks viidi läbi keeleõppega seonduvaid mänge, mille puhul 

kasutati abivahenditena pilte ning eesti- ja venekeelseid sõnu. Mängudeks oli näiteks pildile 

vastavalt mõlemakeelsete sõnade leidmine ja Alias. Päeva jooksul õpiti skaudi igapäevases 

kasutuses olevat sõnavara – näiteks matkama, telk, seljakott, kompass jne. Lisaks sõnavarale õpiti 

ka ennast tutvustama – kes ma olen, kust ma tulen, kaua olen olnud seotud skautlusega ja millises 

üksuses tegutsen.  

Iga üritusel osaleja sai omale mälestuseks ka eesti keele õppepäeva rinnamärgi. 
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Osalustasu: Liikmetele tasuta. Tegelik kulu osaleja kohta 14€ 

Koostööpartnerid ja toetajad: Briti Nõukogu. 

 

 

 

Tänuõhtu 

Aeg: 25. märts 2017 

Koht: Eesti Loodusmuuseum 

Sihtrühm: ESÜ aktiivsed skaudijuhid, 

vabatahtlikud, töötajad ning toetajad koos 

kaaslastega. 

Osalejate arv: 52 

Eesmärk: Jagada silmapaistvamate tegude eest 

täisealistele liikmetele edutusi ja tunnustusi, 

hoida ning motiveerida ESÜ liikmeid, tänada 

toetajaid.  

Kirjeldus: ESÜ Üldkogu järgsena toimunud 

Tänuõhtul tunnustati ja edutati aktiivseid täisealisi 

liikmeid. Tänuõhtul on ESÜ vabatahtlike 

motiveerimisel väga suur roll – võimalus veeta 

ühiselt üks positiivseid emotsioone pakkuv ja 

ühtekuuluvustunnet suurendav õhtu, mille puhul 

muidu suure vastutusega ja alati toimetustega 

hõivatud vabatahtlikud ja skaudijuhid saavad olla 

lihtsalt osaleja rollis ega pea ürituse 

korralduslikku poolde panustama. 

Õhtu esimesel poolel tehti huvilistele Loodusmuuseumis majatuur, kus tutvustati muuseumi 

püsinäitusi, mis jutustasid lugusid Eesti loodusest. Õhtu keskel jagasid ESÜ juhatuse esimees ja 
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personalijuht välja tunnustusi ja edutusi silmapaistvamate tegude eest ning õhtu lõpus toimusid 

mitmed põnevad seltskonnamängud. 

Sel aastal kutsuti Tänuõhtule uuendusliku idee raames ka mõned väga tublid noored vanemskaudi 

vanusegrupist. Idee eesmärgiks oli pöörata tähelepanu ka noortele, kes on ESÜ arengusse rohkem 

panustanud ja aidanud ESÜl silma paista ühiskondlikul tasandil. Tagamaks, et ka ürituse 

korraldajad ning edutusi andvad juhatuse liikmed saaksid üritust nautida, kaasasime üritust 

kohapeal juhtima õhtujuhi Karl Pütsepa. Õhtujuhi olemasolu õigustas end ka sel korral. Väga hästi 

toimisid seltskonnamängud, mis õhtujuht energia ülevalhoidmiseks ning rahva meele 

lahutamiseks läbi viis. 

Osalustasu: Liikmetele tasuta. Tegelik kulu osaleja kohta 45€. 

Koostööpartnerid ja toetajad: Hasartmängumaksu Nõukogu, Eesti Loodusmuuseum, Toitla, 

Karl Pütsep. 

 

 

Noorte eestkõnelejate kohtumine  

Aeg: 19.-23. aprill 2017   

Koht: Úlfljótsvatn skaudikeskus, Island   

Osalejate arv: 2   

Eesmärk: Jagada noortele teadmisi ja oskuseid oma skaudiorganisatsioonis aktiivse rolli 

võtmiseks ning organisatsiooni esindamiseks.   

Kirjeldus: Noorte eestkõnelejate kohtumisest (Young Spokesperson) võttis osa kaks aktiivset 

noort – Annika Annus (Põhjala) ja Andrei Gromov (Saturn), kes käisid ammutamas uusi teadmisi 

kommunikatsiooni valdkonnas. Koolitusel osales kokku ligikaudu 50 skauti 20st erinevast 

Euroopa riigist. Osalejad said uusi teadmisi efektiivsetest kommunikatsioonivahenditest, mida 

saab ära kasutada, et kajastada skautlust erinevates kanalites.  

Arendati ka oskusi, kuidas viia läbi intervjuusid. Kõiki uusi teadmisi oli võimalik rakendada 

grupitöödes kui ka individuaalselt, mängides läbi raadio- ja teleintervjuud ning saada 

inspiratsiooni teistelt osalejatelt. Osalejad pidid ka looma oma miniprojekti ning üks ESÜ noortest 

valis Instagrami konto loomise Eesti skautidele. Instagrami konto on ESÜs tänu Annikale 

nüüdseks aktiivselt kasutuses olnud juba alates 2017. aasta juulikuust. 

Kulu osaleja kohta: 392€. 

Koostööpartnerid ja toetajad: Hasartmängumaksu Nõukogu, WOSMi Euroopa regioon. 
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Jüripäeva laager 

Aeg: 21.-23. aprill 2017 

Koht: Tartu 

Sihtrühm: Kõik ESÜ liikmed, üritusele on osalejatena oodatud ka Eesti Gaidide Liidu liikmed. 

Osalejate arv: 426  

Eesmärk: Tuua kokku skaudid ja gaidid üle Eesti, et tähistada Jüripäeva ning seeläbi suurendada 

ühtekuuluvustunnet ja toetada kogukonnatunde ning koostöö kasvu skautide ja Tartumaa 

ettevõtete ja kohalike omavalitsuste vahel. Samavõrra oluline on ka jagada eelneva aasta jooksul 

silmapaistvaimatele noortele tunnustusi, et tagada noorte motiveeritus ESÜ tegevustesse kaasatud 

olla. Ürituse mastaabi ning olemuse tõttu leidis Jüripäeva laager positiivset meediakajastust. 

Kirjeldus: Laager algas reedel kogunemise ning õhtusöögiga, millele järgnes tõrvikurongkäik 

Tartu Skaudikeskuse juurde, kus toimus ka laagri avamine. Reedene päev oli vanemskautidele ja 

-gaididele veidi teistsugune – esimest korda toimus Jüripäeval ööbimisega matk, mille raames 

läbiti kokku ligi 25 kilomeetrit. Matk toimus linnast väljas ning öö veedeti suurtes köetavates 

telkides. 

Laupäeval ootas osalejaid ees seiklusrikas matkamäng, proovile sai panna enda ja oma meeskonna 

oskused erinevate mõistatuste lahendamises, sõnaseletuses, telgi püstitamises, kanderaami 

ehitamises, vee filtreerimises, takistusradadel, slacklines ja paljus muus. Peale matkamängu oli 

võimalik võtta osa erinevatest töötubadest nagu robootika ja raadioside. Lisaks juhendas 

eestimaise käsitööjäätise tootja Fresko jäätisemeister, kuidas ise jäätist teha. Kõik said oma töö 

tulemusi ka mekkida. Oma teadusteatriga tuli esinema ka Hull Teadlane. Õhtu lõpetas Daniel Levi 

esinemine bändiga ja disko. Kogu õhtu vältel sai teha pilte FotoBoxis. 

Viimasel päeval toimus pidulik paraad Tartu linnas, kus edutati ja tunnustati eelmise aasta 

silmapaistvamaid hundusid, skaute ja vanemskaute, õnnitleti matkal osalenud parimaid võistkondi 
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ning tänati laagri korraldusmeeskonda. Pidulikul kogunemisel oli laagrilisi tervitamas ka Tartu 

abilinnapea Tiia Teppan.   

Osalustasu: I tähtaeg (kuni 15. märtsini) liikmele 15€ ning mitteliikmele 40€, II tähtaeg (10. 

aprillini) liikmele 30€ ning mitteliikmele 40€. Tegelik kulu osaleja kohta 35€. 

Koostööpartnerid ja toetajad: Hasartmängumaksu Nõukogu, Pizzakiosk, Ritico OÜ, Feiss OÜ, 

Tartu Mart Reiniku Kool, Daniel Levi bänd, Tartu Linnavalitsus, SA Tähtvere Puhkepark, Fresko 

Jäätisevabrik, Traveler’s Friend, Salibar OÜ, Pagariäri Saialill, Polyston OÜ, Tartu Seikluspark, 

Tarmetec OÜ. 

 

 

Tagametsa talgud  

Aeg: 6.-7. mai ja 7.-8. oktoober 2017 

Koht: Tagametsa Jahiloss ja Laagrikeskus   

Sihtrühm: ESÜ liikmed ja vabatahtlikud koos peredega.  

Osalejate arv: Kevadel 36 osalejat ning sügisel 21 osalejat.   

Eesmärk: Kevadistel talgutel korrastada laagriala ja alustada ettevalmistustega suviseks 

suurlaagriks ning sügsel lõpetada suurlaagriga seotud korrastustööd ja valmistada laagrikeskus ette 

talviseks perioodiks. 

 
Kirjeldus: Tagametsa laagrikeskuse hooaeg kestab maist oktoobri keskpaigani ja seda kasutatakse 

nii skautide suuremateks üritustest kui ka väiksemateks koolitusteks või koosviibimisteks. Samuti 

saavad seal oma laagreid või muid üritusi korraldada kõik skaudiüksused ning ka teised 
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noorteorganisatsioonid ja huvilised väljastpoolt skautlust. 2017. aasta suursündmuseks 

Tagametsas oli kindlasti skautide ja gaidide suurlaager Seiklusratas. Kevadtalgute raames 

valmistati laagrikeskus ette suviste külaliste vastuvõtmiseks, tehti korda ujumiskohad ja püstitati 

kergrajatisi suurlaagri jaoks. Samuti seati suveks korda nii jahiloss kui teised hooned ja Teeme ära 

projekti raames lipumastid. Sügistalgute raames sai laagrikeskus talveks kokku pakitud. 

Ujumissillad said veest välja parvetatud, tamm üles tõstetud, langenud puid koristatud, veetrassid 

kokku korjatud, Jahilossis sai tehtud nii suuremaid kui ka väiksemaid asju: suure silla tamm sai 

alla lastud; ujumissillad said veest välja tõstetud ja sauna juurde talvituma pandud; kuuri juures 

said palgid lõhutud ja puud riita laotud; kuuri taga olev tormi käigus langenud puu sai maha 

võetud; interneti- ja datajuhtmed said kinnitatud; suurlaagri köögi ala sai üle vaadatud/koristatud 

ning rasvapüünis tühjendatud; jahilossi välisvalgustus sai korda tehtud.  

Osalustasu: Liikmetele tasuta. Tegelik kulu (kevadel ja sügisel kokku) ühe osaleja kohta 28€. 

Koostööpartnerid ja toetajad: Hasartmängumaksu Nõukogu, Teeme ära SA. 

 

 

Uute vabatahtlike Metsalaagri koolitus  

Aeg: 19.-21. mai 2017 ja 8.-10. september 2017   

Koht: Tagametsa Jahiloss ja Laagrikeskus  

Sihtrühm: Uued vabatahtlikud ja värskelt alustanud või alustavad skaudijuhid, kes on läbinud 

uute vabatahtlike „Tere tulemast skautlusesse“ koolituse.   

Osalejate arv: Kevadel 20 ning sügisel 5.  

Eesmärk: Metsalaagri koolitusel saavad uued skautlusesse kaasatud vabatahtlikud õppida 

praktilisi oskusi ning kogeda laagrielu.   

Kirjeldus: Metsalaagri koolitus tõi juurde nii neid, kellel skautlusega juba varasem kokkupuude, 

kui ka neid, kellele selline kogemus oli esmakordne. Koolituse käigus tutvustati skautlikke 

põhimõtteid ja erinevaid tegevusi, milleks olid lõkkeõhtud, matka koostamine koos 
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tegevuspunktidega ja selle läbimine, ööbimine telkides, toidu valmistamine lõkkel, sõlmeõpe ning 

lipu heiskamise traditsioonid. Samuti anti osalejatele ülevaade skautide programmist ja viidi läbi 

näidiskoondus. Peale selle tutvuti Tagametsa jahilossiga, ümbruskonnaga ning arutleti üksikisiku 

panustamise võimaluste osas.  

Osalustasu: 10€. Tegelik kulu osaleja kohta 23€. 

Koostööpartnerid ja toetajad: Hasartmängumaksu Nõukogu. 

 

 

Esmaabi koolitus 

Aeg: 20. mai 2017 

Koht: Tagametsa Jahiloss ja Laagrikeskus 

Sihtrühm: ESÜ liikmed alates vanemskaudi east. 

Osalejate arv: 8 

Eesmärk: Anda ESÜ liikmetele teadmised ja oskused esmaabi osutamiseks välitingimustes. 

Kirjeldus: Paralleelselt uute vabatahtlike metsalaagri koolitusega toimus Tagametsas esmaabi 

koolitus, kus õpiti, kuidas ära tunda esmaabi vajajat, korrati üle elustamise ABC ja prooviti 

elustada ning õpiti, kuidas käituda põletuste, verejooksude, luumurdude ja muude traumade korral 

kui esmaabi varustus on minimaalne. Käsitleti võimalike ohte metsas näiteks rästiku hammustus, 

puugid jm ning kuidas nendega toime tulla. Lisaks sellele õpiti ka sidumistehnikaid ja lahaste 

valmistamist. Koolitust viis läbi Ott Sääsk, kes töötab parameedikuna Tallinna Kiirabis. 

Osalustasu: ESÜ liikmetele 10€. Tegelik kulu osaleja kohta 40€. 

Koostööpartnerid ja toetajad: Tallinna Rahvusvaheline Naisteklubi. 

 

 

Rahvusvaheline skautide raadioamatööride seminar 

Aeg: 25.-28. mai 2017 

Koht: Tallinn 

Sihtrühm: Liikmesriikide skaudiorganisatsioonide JOTA-JOTI koorinaatorid. 

Osalejate arv: 19 

Eesmärk: Arutada JOTA-JOTI sündmuse korraldamisega seonduvat ja strateegiat järgmiseks 

neljaks aastaks. 

Kirjeldus: Rahvusvahelise skautide raadioamatööride seminarist võtsid osa 10 riigi 

skaudiorganisatsioonide esindajad. Kohale olid tulnud lisaks Eestile Soome, Hollandi, Itaalia, 

Šveitsi, Rootsi, Prantsusmaa, Malaisia, Saksamaa ja Palestiina raadioamatöörid, et rääkida 

eelolevatest suurüritustest. Seminari Eesti poolne korraldaja oli Deivis Treier (Ökoskaudid). Eesti 

skautidel oli erakordne võimalus korraldada juba järjekorras 10. rahvusvahelist skautide 

Amatöörraadio ja Interneti seminari, mis keskendus seekord juba 60. korda toimuva Jamboree on 

the Air (JOTA) ja Jamboree on the Internet (JOTI) korraldamisele.  

Koostööpartnerid ja toetajad: Tallinna Polütehnikum, WOSM JOTA-JOTI meeskond, 

catering.ee, Hotell Dzingel. 

 

 

Laagrikasvataja koolitus  

Aeg: 27.-28. mai 2017   
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Koht: Tallinn 

Sihtrühm: ESÜ juhid ja ka teised huvilised.   

Osalejate arv: 10   

Eesmärk: Arendada ESÜ liikmete seas pädevaid ning tunnistusega laagrikasvatajaid- ja 

juhatajaid, toetamaks seeläbi nii üksuste tegevust kui ka suvel toimuva suurlaagri läbiviimist. 

Kirjeldus: Algselt plaanis ESÜ antud koolituse asemel viia läbi aasta teises pooles Noorsootöö ja 

pedagoogika koolituse, kuid eesoleva suurlaagri Seiklusratas ning hea koostöövõimaluse tõttu 

otsustati korraldada nii suurlaagri korraldusmeeskonnale kui ka ESÜ üksustele Laagrikasvataja 

koolitus, toetamaks neid laagrite korraldusel ning läbiviimisel. Koolitaja Krista Dreger andis 

osalejatele suurepärase ülevaate kõigest, mida on vaja, et olla pädev laagrikasvataja või -juhataja 

rollis ning sooritada osakutse 4 eksam. Koolitusel läbiti nii keerukas seadusandlus kui ka 

laagrikasvatajaks olemise põhitõed. Lisaks sellele saadi juhiseid, kuidas ennast ise edasi arendada. 

  

 
Koolituse käigus selgitati, mis on laager, millist tüüpi laagreid on olemas, mis on nende erinevus 

nii olemuslikult kui ka korralduslikult poolel. Käsitleti teemana, kes on noor, millised on nõuded 

laagri korraldajale ning millistel tingimustel tohib kaasata noort tööjõuna. Selgitati hea 

laagrikasvataja olemust ning erivajadustega lastega töötamise eripärasid. Räägiti, kuidas toimida 

kriisiolukorras ning kuidas probleeme ennetada. Ürituse tulemusel said koolitusel osalejad 

vajalikud oskused ja teadmised, et tunda ennast kindlalt nii ESÜ sisestes laagrites noortega 

tegeledes kui ka osakutse eksamit sooritades. Lisaks oskavad osalejad nüüd veelgi paremini 

ennetada kriisisituatsioone, teavad kuidas käituda erivajadustega lastega ning teavad, kust leida 

teemakohast lisainformatsiooni.  

Osalustasu: ESÜ aktiivsele liikmele 10€, mitteliikmele 40€. Tegelik kulu osaleja kohta 39€. 

Koostööpartnerid ja toetajad: Hasartmängumaksu Nõukogu, FOB Solutions. 

 

 

Suurürituse ohutuse koolitus 

Aeg: 3.-4. juuni 2017 
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Koht: Tagametsa Jahiloss ja Laagrikeskus 

Sihtrühm: ESÜ vabatahtlikud skaudijuhid, kes on võtnud vastutava rolli organisatsiooni suvise 

rahvusvahelise suurlaagri korraldamises. 

Osalejate arv: 27 

Eesmärk: Valmistada ette suurlaagris juhi rollis olevaid vabatahtlikke skaudijuhte adekvaatselt 

reageerima ja käituma võimalikes ohusituatsioonides.  

Kirjeldus: Üritusel toimus teoreetiline ja praktiline ohutusalane koolitus. Läbi koolituse sai 

tõstetud vastutavas rollis vabatahtlike skaudijuhtide oskusi ja teadmisi ohutusvaldkonnas. 

Põhirõhk oli ennetusel ja riskide märkamisel ning ohu ära hoidmise meetmete rakendamisel. 

Samuti tuletati meelde tegutsemist realiseerunud õnnetuse puhul ja tehti praktilisi harjutusi. 

Üritusel osalejad oskavad tänu koolitusele paremini tuvastada ohu allikaid, ennetada ohu ja 

õnnetuste tekkimist, reageerida realiseerunud ohu või õnnetuse puhul ning osutada vajadusel abi, 

suhelda operatiivteenistustega ning koordineerida organisatsioonisisest kommunikatsiooni. 

Osalustasu: Liikmetele tasuta. Tegelik kulu osaleja kohta 26€. 

Koostööpartnerid ja toetajad: Päästeamet. 

 

 

Väikesaar 

Aeg: 4.-6. august 2017   

Koht: Piirissaar 

Sihtrühm: Kõik ESÜ täisealised juhid ja vabatahtlikud.  

Osalejate arv: 23  

Eesmärk: Motiveerida skaudijuhte ja vabatahtlikke, et jätkuks tahet ka edaspidi skautlusesse 

panustada. Suurendada juhtide ja vabatahtlike omavahelist koostööd. 

Kirjeldus: Väikesaare üritus sai alguse reede õhtul, mil koguneti Emajõe kaldale Kuu tallu, et 

panna üles laager ning viia läbi osalejatega mõned tutvusmismängud. Laupäeval sõideti lodjaga 

Piirissaarele ja tagasi. Piirissaarel kohapeal oli võimalik veidi matkata ning piknikku pidada. 

Ürituse eesmärk ei olnud pakkuda osalejatele väga tihedat programmi, vaid pigem jätta juhtidele 
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võimalikult palju planeerimata vaba aega, et nad saaksid omavahel rohkem suhelda. Üritus pakkus 

mõnusat lõõgastust, mida skaudijuhid sinna otsima olid tulnud. Sel aastal kutsuti Väikesaarele ka 

kaks noort juhti (vanuses 16 ja 17). Selektsioon toimus selle alusel, et nemad on ainsad noored, 

kes korraldavad 2018. aastal mõnda suuremat üritust ning Väikesaare näol pakuti neile juba ette 

kõigi toetust ja rohkem motivatsiooni laagri korraldamiseks.  

Osalustasu: 10€. Tegelik kulu osaleja kohta 93€. 

Koostööpartnerid ja toetajad: Hasartmängumaksu Nõukogu. 

 

 

Skautide Maailmakonverents & Noortefoorum  

Aeg: 7.-18. august 2017   

Koht: Bakuu, Aserbaidžaan  

Sihtrühm: Juhatuse liikmed.   

Osalejate arv: 2   

Eesmärk: Esindada Eesti skautlust iga kolme aasta tagant toimuval maailma skautluse 

konverentsil, osaleda olulistel otsuste tegemistel ning luua väliskontakte. 

Kirjeldus: ESÜ välissuhete juht ning tema abijuht osalesid Aserbaidžaanis Skautide 

Maailmakonverentsil & Noortefoorumil, et esindada Eestit ning osaleda skautidele oluliste otsuste 

tegemises 13. korda toimuval Noortefoorumil (Youth Forum) ja 41. korda toimuval Skautide 

Maailmakonverentsil (World Scout Conference). Esmalt toimus Noortefoorum, mis andis 18- kuni 

26-aastastele organisatsiooni liikmetele võimaluse osaleda otsuste tegemistes WOSMi suuna 

määramisel. Noortefoorumil oli võimalik esitata ettepanekuid ja plaane, mis võeti hiljem 

konverentsil arutelusse ja hääletamisele. Sel aastal oli tegemist ühe suurima osavõtjate arvuga 

Noortefoorumiga, kus kokku osales ligi 270 skauti. Noortefoorumil valiti e-hääletuse teel kuus uut 

noorte nõustajat aastateks 2017-2020.   

Noortefoorumile järgnes Skautide Maailmakonverents, mis on maailmaskautluse organisatsiooni 

(World Organisation of Scout Movement – WOSM) kõrgeim võimukandja ning mis saab kokku 

iga kolme aasta tagant. Tegemist oli seni kõige suurema maailmakonverentsiga, kus osales üle 

1000 skaudi. Igal liikmesriigil oli võrdne arv hääli ning konverentsil võeti vastu mitmeid tähtsaid 

otsuseid. Näiteks otsustati järgmise kolme aasta plaani ja tegevuskava üle, valiti uued WOSMi 

komitee liikmed, kes vastutavad järgmisel kolmel aastal WOSMi käekäigu eest, valiti 2023. 

Maailmajamboree toimumise koht ning 2020. Skautide Maailmakonverentsi & Noortefoorumi 
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asukoht. Järgmine Maailmajamboree leiab aset Lõuna-Koreas ning Skautide Maailmakonverents 

koos Noortefoorumiga Egiptuses. 

Kulu osaleja kohta: 775€ 

Koostööpartnerid ja toetajad: Hasartmängumaksu Nõukogu, Kodaniku Ühiskonna Sihtkapital 

SA. 

 

 

ERNA Matk  

Aeg: 11.-13. august 2017   

Koht: Kautla ümbrus, Harjumaa ja Järvamaa   

Sihtrühm: ESÜ liikmed ning matkahuvilised väljastpoolt organisatsiooni. 

Osalejate arv: 147 osalejat ning 80 korraldajat. 

Eesmärk: Tutvustada osalejatele väljaspoolt skautlust skautlikku tegevust, õpetada 

ellujäämisoskusi ja panna proovile osalejate meeskonnatöö. Lisaks anda ESÜ liikmetele võimalus 

rakendada koolitustel õpitut tegevuste ettevalmistamisel ja läbiviimisel. 

Kirjeldus: Kautla ümbruses toimus järjekorras juba 18. ERNA Matk ning sel korral oli avatud 

kolm rada: Hauka rada – 36h, läbitud vahemaa u 80 km; Tümleri rada – 24h, läbitud vahemaa u 

50 km; Skautlik matkarada – 16h, läbitud vahemaa u 30 km. Skautlik matkarada oli avatud esimest 

korda ning rada oli suunatud just esmakordsetele ja noorematele (alates 15. eluaastast) huvilistele, 

tagamaks kõigi huviliste osavõtu üritusel. 

Radadel olid raskeimateks ülesanneteks kanuu ehitamine ning sellega järve ületamine, 

köiesüsteemiga kaasvõistleja puu otsa tõmbamine ning pikk öine orienteerumine. Suure osa 

tegevuste eestvedamisega tegelesid skaudid, kes said oma oskusi praktikas kasutada ning seeläbi 

motiveerivat matkaelamust kogeda. Väljakutseks osutus ka kindlasti Pioneeripataljoni poolt tehtud 

miiniväljapunkt ning kombineeritud kriisiülesanne esmaabi andmisega. Enamuse raja ulatuses oli 

nii Hauka kui ka Tümleri raja võistlejatel vajadus vältida vastast ning selleks tuli üritusele appi 

Kaitseliidu Tallinna Malev, kelle meeskond oli vastutegevuse rollis. Lisaks pakuti juba 
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traditsiooniks saanud ERNA gurmeepunkti raames toiduks jahu-usse. Matka korraldamisele andis 

ka oma panuse ühe tegevuspunkti ja logistilise abiga Briti armee. Võistlejate poolt tuli väga 

positiivne tagasiside nii raja pikkusele, punktide asukohtadele kui ka punktide tegevustele. 

Osalustasu: Hauka ja Tümleri raja I tähtaeg (kuni 31. maini) 40€, II tähtaeg (kuni 30. juuni) 50€ 

ning III tähtaeg (kuni 30. juuli) 60€. Öise rogaini I tähtaeg 20€, II tähtaeg 25€ ning III tähtaeg 30€. 

Tegelik kulu osaleja kohta 55€. 

Koostööpartnerid ja toetajad: Hasartmängumaksu Nõukogu, Haridus- ja Teadusministeerium, 

Matkasport, Nissan, Kaitseliidu Tallinna Malev, Pioneeripataljon, DiGra OÜ, Rakett 69, 

Loovbüroo Sviiter, Rentland OÜ, Korporatsioon Tehnola, Bug Box Ltd, Metsatervenduse OÜ, 

Ühendkuningriikide sõdurid.   

 

 

Nõupäevad 

Aeg: 8.-10. september 2017  

Koht: Tagametsa Jahiloss ja Laagrikeskus  

Sihtrühm: Skaudijuhid ja ESÜ liikmed alates vanemskaudi east.   

Osalejate arv: 38  

Eesmärk: Arutleda organisatsiooni igapäevaste teemade ja tuleviku üle. Kaasata noori ja 

skaudijuhte üle Eesti otsustusprotsessidesse ning motiveerida skaudijuhte ka edaspidi noortega 

tegelema. 

Kirjeldus: Nõupäevad toimusid ka sel korral paralleelselt Uute vabatahtlike Metsalaagri 

koolitusega. Kahe ürituse paralleelne korraldamine on andnud palju juurde mõlemale – ühelt poolt 

on Tagametsas olemas entusiastlikud lektorid vabatahtlikke koolitama, teisalt annab metsas toimiv 

sagimine ja uute vabatahtlike huvi hoogu ka nõupäevadel osalevatele skaudijuhtidele.  

Kuigi nõupäevade ametlik programm algas laupäeva hommikul, saabusid paljud juhid Tagametsa 

juba reedel, mil oli võimalik pidada kohalike üksuste koosolekuid. 
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Laupäevane ametlik osa algas koolitusvaldkonna ettekandega, mille käigus kaardistati liikmete 

täiendav koolitusvajadus ning tutvustati planeeritavaid koolitusi. Pärast koolitusi toimus grupitöö 

suhtlusvaldkonna eestvedamisel, mille peamiseks eesmärgiks oli intensiivistada tutvustusürituste 

korraldamist ja leppida kokku ühine plaan tutvustusüritusteks. Laupäeva ennelõunasse mahtus 

veel järgmise aasta ürituste tutvustus, ülejärgmise aasta ürituste korraldajate ja asukohtade 

kokkuleppimine ning arutelu ürituste formaadi ja pika kava üle. 

Laupäeva pärastlõunase aja täitis juhtidele motivatsiooni andev juhtimiskoolitus meeskonna 

loomisest ja kaasamisest, mida viis läbi Liisa Jõgisalu. Õhtu lõppes stiilipeoga „Ole oma elu 

filmistaar“, kus osalesid ka uute vabatahtlike koolituse osalejad. 

Pühapäeval jätkusid nõupäevad programmiuuenduse teemaga ‒ nimelt koguti töögruppidelt ideid 

arendatava rändurite programmi jaoks ning seejärel tehti ülevaade rahvusvahelistest üritustest ning 

võimalustest seal osaleda.   

Osalustasu: Liikmetele tasuta. Tegelik kulu osaleja kohta 35€. 

Koostööpartnerid ja toetajad: Hasartmängumaksu Nõukogu. 

 

 

Skautlemise Meistriklass 

Aeg: 16. september, 30. september, 14. oktoober ja 27.-29. oktoober 2017 

Koht: Tallinna Skaudikeskus 

Sihtrühm: Skaudid alates vanemskaudi east ning uued alustavad skaudijuhid. 

Osalejate arv: Koolitustesarja lõpetas 21 liiget ning üksikutel koolitustel osales 4 liiget 

Eesmärk: Tagada alustavatele skaudi- ja salgajuhtidele piisavad teadmised nii skautlusest, noorte 

juhtimisest, terminoloogiast kui ka faktidest.  

Kirjeldus: Skautlemise Meitriklass koosnes kokku neljast osast – kolm laupäeva + üks pikk 
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nädalavahetus. Nelja kohtumise käigus läbitud teemad olid järgmised: ESÜ ajalugu; skautlus, selle 

põhimõtted ja eesmärk; salgajuhi töö põhimõtted; skautlik meetod; koondused ja nende 

läbiviimine; skauditõotuse olemus ja seletus; skaudiprogramm ja järgud; matkad ja laagrid; 

ürituste korraldamine, rahastamine ja turvalisuse tagamine; meeskonna juhtimine; koosolekute 

korraldamine; hingeline tegevus; lõkkeõhtu läbiviimine; juhtimine ja juhi tüübid; meeskonnatöö; 

konfliktide ja probleemide lahendamine ning suhtlemine lapsevanematega.  

Esimesel kahel kohtumiskorral olid osalejad enamasti kuulajate rollis, kuid kahel viimasel 

kohtumisel asuti üha sagedamini lektori kohustusi täitma. Koos õpiti, arutleti ja loomulikult ka 

mängiti. Neljandal kohtumisel, pikal nädalavahetusel, harjutati meeskonnatööd, peeti maha mõnus 

lõkkeõhtu sisetingimustes, ning elati kõik koos vahvalt Tallinna Skaudikeskuses.   

Osalustasu: Iga laupäevane õppepäev maksis 5€, pika nädalavahetuse osalustasu oli 10€. Tegelik 

kulu osaleja kohta 16€.  

Koostööpartnerid ja toetajad: FOB Solutions. 

 

 

Kriimsilma laager 

Aeg: 20.-22. oktoober 2017 

Koht: Rakvere 

Sihtrühm: Hundud ja nende juhid. 

Osalejate arv: 132 osalejat ning 22 korraldajat ja abilist.  

Eesmärk: Pakkuda hundudele võimalust osaleda just nende eale sobivas laagris, tõsta teadlikkust 

tõrjutuse teemal. Lisaks suurendada koostööd kohalike omavalitsustega.  

Kirjeldus: Laager algas reedeõhtuse kogunemisega Rakvere Eragümnaasiumis, kus kõik said 

esmalt kujundada enda üksuse sümboolikaga sildid. Samal õhtul toimus ka lühike matk Rakvere 

keskväljakule, kus tantsiti ühiselt koos laagri maskoti Kriimsilmaga. Suurem osa laupäevast oli 

sisustatud matka ning hiljem töötubadega, kus kohtuti politsei, päästeameti, ühe toreda 

sõjaväelase, taekwondo klubi ning treenitud abikoertega. Lisaks meisterdati ESÜle jõulukaarte, 

nöörist võtmehoidjaid, näidati julgust ronimisseinal turnides, küpsetati mõnusaid tokisaiu 

viineritega ning sukelduti veidi teiste ja enese hingeellu. Iga üksus sai ka näidata etteastega, mida 

nemad tõrjutusest teavad ja mõtlevad. Lisaks toimus kinoõhtu, kus vaadati maailmas tuntud ning 

skautlusega põgusalt seotud animafilmi „Üles“. Terve laagri vältel oli juhtidele avatud kohvik, kus 

juhid said vajadusel veidi puhata ning kohvi ja teed juua. Viimasel laagripäeval, pühapäeval, 

toimus lõputseremoonia, kus said tänatud kõik hundud, juhid ja laagri korraldajad. 

Osalustasu: I tähtaeg (kuni 30. september) ESÜ liikmele 10€, mitteliikmed 20€. II tähtaeg (kuni 

10. oktoober) ESÜ liikmele 20€, mitteliikmed 30€. Tegelik kulu osaleja kohta 25€. 

Koostööpartnerid ja toetajad: Hasartmängumaksu Nõukogu, TP Kangad, Rakvere 

Linnavalitsus, Vaeküla Kool, Rakvere Eraümnaasium, Rakvere Päästekomando, Rakvere 

Politseimuuseum, Rakvere Teater, Marko Torm, Kauri Kool, Art Hotel, Kooli ja Kontori AjaO 

OÜ, Kaitseliidu Viru Malev, Umborg OÜ, Tapa Suurtükiväepataljon, Team Yong Kunda ja Eve 

Raja. 
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Skautide ja Gaidide Akadeemia 

Aeg: 31. oktoober – 5. november 2017 

Koht: Esztergom, Ungari 

Osalejate arv: 2 

Eesmärk: Pakkuda kvaliteetset koolitust ja rahvusvaheliste sidemete loomise võimalust. 

Kirjeldus: Sel aastal toimus Skautide ja Gaidide Akadeemia novembri alguses Esztergomi linnas 

Ungaris. ESÜ poolt osalesid üritusel ESÜ suhtlusjuht Liisa Kõrgesaar ning programmi- ja 

koolituskoordinaator Karin Meikas. Üritus oli suunatud vasutavas rollis olevatele inimestele 

(juhatuse liikmed, töögruppide liikmed, organisatsioonide töötajad jne). Akadeemia koosnes 

õpitubadest, mille käigus õpiti nii teoreetilisi teadmisi, kui tehti ka praktilisi harjutusi. Viis peamist 

õppesuunda olid: õppimine ja innovatsioon; sotsiaalne mõju; edukas organisatsioon; juhtimine ja 

täiskasvanute haldamine; kommunikastsioon. Osalus andis rohkelt motivatsiooni ja mitmeid ideid 

kommunikatsiooni vallas. Samuti oli oluline laiendada skautlikku võrgustikku. 

Kulu osaleja kohta: 284€ 

Koostööpartnerid ja toetajad: Erasmus+. 

 

 

 

Anton Õunapuu nimeline karikavõistlus  

Aeg: 11. november 2017  

Koht: Tallinn  

Sihtrühm: Skaudid 

Osalejate arv: 33 osalejat ning 22 korraldajat ja abilist. 

Eesmärk: Suurendada noorte omavahelist koostööd ning testida noorte teadmisi ja oskusi pannes 

rõhku keskkonnahoiu teemadele. Lisaks tähistada Anton Õunapuu, Eesti skautluse alusepanija, 

sünnipäeva. 
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Kirjeldus: Ühepäevane matkamäng toimus sel aastal Tallinna vanalinnas. Üritusega tähistati 

Anton Õunapuu sünniaastapäeva. Võistlusest võttis kokku 33 noort, kes liikusid 4- kuni 6- 

liikmelistes meeskondades. Kokku oli võimalik läbida 32 tegevuspunkti, kuid kõikide läbimine ei 

olnud kohustuslik. Punktide hulka kuulusid näiteks mitmed loogikal ja osavusel põhinevad 

ülesanded (mõistatused, labürint), sportlikud ülesanded (takistusrada), pildistamisülesanded ning 

skautlikud ülesanded (sõlmed, lõkked, KIMi mäng). Lisaks oli vaja osalejatel vastata mitmetele 

küsimustele Anton Õunapuu kohta. Matk lõppes Tallinna Tudengimajas, kus söödi suppi ning 

toimus autasustamine. Toetamaks noorte omaalgatust, saab võitjasalk koos oma üksuse juhiga 

korraldada järgmise aasta võistluse. 2017. aastal osutus karikavõistluse võitjaks juba teist aastat 

järjest Tallinna üksus Saturn, kes korraldab 2018. aasta ürituse Harjumaal.  

Osalustasu: I tähtaeg (kuni 15. oktoober) ESÜ liikmetele 15€ (hind kehtib meeskonnale), II 

tähtaeg (kuni 1. november) ESÜ liikmetele 20€ (hind kehtib meeskonnale). Tegelik kulu osaleja 

kohta 14€. 

Koostööpartnerid ja toetajad: Hasartmängumaksu Nõukogu. 

 

 

Noortekogu 

Aeg: 24.-26. november 2017 

Koht: Vidrike küla, Otepää vald 

Sihtrühm: Vanemskaudi- ja ränduriealised ESÜ liikmed. 

Osalejate arv: 20 osalejat ning 7 korraldajat. 

Eesmärk: Kasvatada noorte huvi ja kaasatust organisatsiooni juhtimise küsimustes. Suurendada 

noortes osalussoovi ja oma arvamuse väljendamise oskust ning jõustada noori pakkuma ideid, 

kuidas organisatsiooni arendada, et vastata paremini noorte tegelikele huvidele. Lisaks saada 

noortelt tagasisidet eelnevate ESÜ tegevuste ja ürituste kohta. 

Kirjeldus: Noortekogu oli teist aastat järjest toimuv üritus, mis esimesel korral ülipositiivset 

tagasisidet sai ning tänu sellele taas aset leidis. Ürituse korraldasid noored ise juhatuse liikmete ja 
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büroo töötajate toega. Olles suunatud just vanemskautidele ja ränduritele, annab Noortekogu 

võimaluse veeta meeleolukas nädalavahetus endavanuste noorte seltsis. Sel korral leidis 

Noortekogu aset hubases Sokka Puhkekeskuses keset kaunist Eesti loodust.  

Noortel avanes võimalus jagada oma ideid ja mõtteid, öelda sõna sekka ESÜ tegemistes, panna 

end proovile põnevates töötubades, lüüa kaasa meeskonnatöös ja -mängudes ning saada uusi 

kogemusi ja sõpru. Samuti ootas laupäeval ees lühike matk ning pühapäeval oli võimalus kohtuda 

ja tutvuda ESÜ juhatuse liikmetega. Tänu Noortekogule sai ESÜ juhatus teada, milliseid üritusi 

noored tahaksid ja kuidas neid noortele sobivalt korraldada. ESÜ sai endale uusi huvilisi noorte 

seast, kes on huvitatud aitama kaasa ürituste korraldamisel või juhatuse liikmete abistamisel. 

Osalustasu: ESÜ liikmetele 5€. Tegelik kulu osaleja kohta 52€. 

Koostööpartnerid ja toetajad: Hasartmängumaksu Nõukogu. 

 

Vabatahtlike skaudijuhtide võrgustiku kohtumine 

Aeg: 7.-10. detsember 2017 

Koht: Barcelona, Hispaania 

Osalejate arv: 4 

Eesmärk: Informeerida skaudijuhte vabatahtlike värbamisest ja hoidmisest, jagada kogemusi ja 

tutvuda uute võimalustega. 

Kirjeldus: Vabatahtlike skautijuhtide võrgustiku kohtumine (Management of Volunteers in 

Scouting Network Meeting ehk MOVIS) on suunatud neile skaudijuhtidele, kes tegelevad 

vabatahtlike värbamise ja hoidmisega. Skautlus on liikumine, mis eeldab pühendunud tööd 

noortelt skaudijuhtidelt, kes teevad oma skautlikku tööd igapäevatöö ja eraelu kõrvalt. Kuna igas 

Euroopa riigis on erinevad probleemid, mis puutuvad noorte hoidmisse ja vabatahtlikku töösse, 
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siis MOVIS on suurepärane võimalus, kus skaudijuhid saavad oma kogemusi teistega jagada ja 

uute võimalustega tutvuda. 

Eestit esindas üritusel kaks inimest personalivaldkonnast (ESÜ personalijuht Katri Pruulmann ja 

personalimeeskonna liige Helen Pill) ning kaks inimest koolitusvaldkonnas (ESÜ koolitusjuht 

Marju Riiel ja koolitusmeeskonna liige Ene-Ly Lehtmaa). Osalejate eesmärk oli siduda rohkem 

personali- ja koolitsvadkonna tööd täiskasvanute haldamiseks skautluses ning luua ühtne 

tugigrupp erinevate praktikate ja kogemuste jagamiseks. Üritusega jäädi väga rahule ning on plaan 

ka järgmine aasta üritusele kedagi skautidest saata. 

Kulu osaleja kohta: 234€.  

Koostööpartnerid ja toetajad: Erasmus+, WOSMi Euroopa regioon. 
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LIIKMESKONNA ARUANNE  

Kokku oli ESÜl 2017. a. tegevusaastal 1199 liiget, mis on 94 liiget rohkem kui möödunud 

tegevusaastal. Noored moodustavad 81% ESÜ liikmeskonnast. 2017. aastal liitus ESÜga 235 uut 

liiget, neist 192 olid noored.  

 

Ülevaade maakondade lõikes elukohapõhiselt 

Kõige enam on ESÜl liikmeid Harjumaal (661), Tartumaal (148) ning Ida-Virumaal (143). 

Allolevas tabelis on toodud liikmete arvud välja soopõhiselt, tärniga tähistatud tulbad kajastavad 

noorte arve antud maakondades. 

 

Tabel 1 Ülevaade liikmetest maakondades 

 

Maakond Mees* Mees Naine* Naine Kokku* Kokku 

Harju maakond 271 327 261 334 532 661 

Ida-Viru maakond 76 97 38 46 114 143 

Jõgeva maakond  2   0 2 

Järva maakond 8 9 18 22 26 31 

Lääne maakond 11 21 7 18 18 39 

Lääne-Viru maakond 44 47 28 32 72 79 

Põlva maakond 3 3   3 3 

Pärnu maakond 23 27 24 26 47 53 

Rapla maakond 6 8 1 2 7 10 

Saare maakond  1   0 1 

Tartu maakond 55 67 70 81 125 148 

Valga maakond 12 14 1 1 13 15 

Viljandi maakond 7 9 5 5 12 14 

Kokku 516 632 453 567 969 1199 

 

 

Ülevaade vanusegruppidest 
Endiselt on ESÜs kõige enam liikmeid skaudi vanusegrupis ning noormehi on skautluses siiani 

veidi enam kui tüdrukuid.  

 

Tabel 2 Ülevaade liikmete vanusegruppidest ja nende sooline jaotus 

 

Vanusegrupp Mees Naine % Kokku 

Hundu 86 83 14 169 

Skaut 194 140 28 334 

Vanemskaut 123 116 20 239 

Rändur 112 115 19 227 

Täiskasvanud 115 115 19 230 

Kokku 630 569  1199 

  53% 47%   
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Ülevaade ESÜ üksustest 
2017. aastal tegutses ESÜs 31 üksust. Üksused on sõltuvalt piirkondadest väga erineva suuruse 

ning võimekusega, mistõttu soovime igati soodustada koondumist malevatesse ja toetada üksuste 

omavahelist koostööd. 

 

Tabel 3 Ülevaade liikmetest üksustes 

 

Üksus Hundu Skaut Vanemskaut Rändur Täiskasvanud Kokku 

RSM       

Kaljukassid 20    7 27 

Keila 10 13   4 27 

Kõrvemaa  23 6 3 7 39 

Metsalised   3 3 3 9 

Okaskannel 1 15 16 7 11 50 

Põhjala  2 3 13 12 30 

Raasiku    2 3 5 

Sakala* 1 7 1 2 5 16 

Saturn* 6 27 31 6 4 74 

Siil* 12 46 33 24 17 132 

Tiigrid*    11 4 15 

Tondisalu 1 7 7 3 10 28 

Tormilind 24 17 6 5 18 70 

Tuulemetsa 23 5 7  3 38 

RSM kokku 98 162 113 79 108 560 

TSGM       

Ilves 20 24 21 18 19 102 

Mesilased  6 3 9  18 

Otepää Karud  5 4 2 2 13 

TSGM kokku 20 35 28 29 21 133 

VHM  5 6 3 2 16 

Loone 5 12 5 6 3 31 

Rapla 

vabaskaudid 4 1  1 2 8 

VHM kokku 9 18 11 10 7 55 

PSGM   1 3 3 7 

Saarde 1 27 5 10 1 44 

PSGM kokku 1 27 6 13 4 51 

Kaevur* 2    7 9 

LSM   1 17 23 41 

Narva* 9 17 28 17 12 83 

Oru Udu* 10 12 10 3 5 40 

P.I.T.O.N.* 4 1   6 11 

Rakvere 1 4 5 17 4 31 

Sõmeru     1 1 

Türi skaudid  6 5 2 1 14 

Vaeküla 2 11 12 13  38 

Ökoskaudid 10 32 20 22 13 97 
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Üksikliikmed 3 8 1 5 18 35 

Kokku 169 333 240 227 230 1199 

* Tärniga tähistatud üksustes toimub tegevus vene keeles 

 

 

Ülevaade liikmemaksu tasunud liikmetest üksustes 

Liikmemaksu tasunud liikmeid on ESÜl kokku 628 (sh liikmemaksu vabastuse saanud liikmed), 

mis on 170 liiget rohkem kui möödunud tegevusaastal. 

 

Tabel 4 Liikmemaksu tasunud liikmete jagunemine üksustes 

 

Üksus Hundu Skaut Vanemskaut Rändur Täiskasvanud Kokku 

RSM       

Kaljukassid 18    7 25 

Keila 9 9   4 22 

Kõrvemaa     3 3 

Metsalised     1 1 

Põhjala    5 2 7 

Okaskannel  11 10 6 9 36 

Sakala    1  1 

Saturn 6 15 11 5 3 40 

Siil 12 39 11 10 13 85 

Tiigrid    7 3 10 

Tondisalu 1 2 1  5 9 

Tormilind 24 8 1  12 45 

Tuulemetsa 23 3 7  3 36 

RSM kokku 93 87 41 34 65 320 

TSGM       

Ilves 20 12 5 2 13 52 

Mesilased  2 1   3 

Otepää Karud  5 3  2 10 

TSGM kokku 20 19 9 2 15 65 

VHM       

Loone 5 6 3 5 2 21 

Rapla 

vabaskaudid 4 1   1 6 

VHM kokku 9 7 3 5 3 27 

PSGM  1  1 1 3 

Saarde  9  2 1 12 

PSGM kokku 0 10 0 3 2 15 

Kaevur 2    7 9 

LSM    7 3 10 

Narva 9 7 14 2 9 41 

Oru Udu 10 5 7  4 26 

P.I.T.O.N. 4 1   6 11 

Rakvere  1 4 4 2 11 

Sõmeru     1 1 
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Vaeküla 2 10 10 1  23 

Ökoskaudid 10 15 13 7 6 51 

Üksikliikmed 3 2  1 12 18 

Kokku 162 164 101 66 135 628 

 

 

ESÜga liitujad 2017. aastal 
2017. aastal liitus ESÜga 235 uut liiget, mis on 154 liiget rohkem kui möödunud aastal. 

Rõõmustav, et sel tegevusaastal tekkis Ida-Virumaale juurde kaks uut üksust – Kaevur ja 

P.I.T.O.N.. 

 

Uute liikmetena on arvestatud aruande koostamisel ka need liikmed, kes noorena skautlikust 

tegevuses osalenud ning nüüd uuesti tee skautluse juurde tagasi leidnud. 

 

Tabel 5 Ülevaade uutest ESÜ liikmetest üksustes  

 

Üksus Hundu Skaut Vanemskaut Rändur Täiskasvanud Kokku 

RSM       

Kaljukassid 14    5 19 

Keila 4 1    5 

Okaskannel    3  3 

Põhjala    1  1 

Saturn 6 5 3 1  15 

Siil 7 26   5 38 

Tiigrid    1  1 

Tormilind 12 2   2 16 

Tuulemetsa 16  1  1 18 

RSM kokku 59 34 4 6 13 116 

TSGM/ Ilves 11 3  1 2 17 

VHM       

Loone 4 3    7 

Rapla 

vabaskaudid 4 1    5 

VHM kokku 8 4    12 

PSGM/ Saarde  2    2 

Kaevur 2    7 9 

LSM    2 2 4 

Narva 9 6 3 1 5 24 

Oru Udu 9 2   1 12 

P.I.T.O.N. 4 1   6 11 

Rakvere   2  1 3 

Vaeküla 2 2 2   6 

Ökoskaudid 8 2   1 11 

Üksikliikmed 2 1   5 8 

Kokku 114 57 11 10 43 235 
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Kõige enam liitus ESÜga 2017. aastal hundu (114) vanusegrupis. Kõige vähem oli sel aastal 

liitujaid vanemskaudi (11) ja ränduri (10) vanusegrupis. 

  
Tabel 6 Uute liikmete sooline jaotus ja vanusegrupid 

 

Vanusegrupp Mees Naine Kokku 

Hundu 64 50 114 

Skaut 39 18 57 

Vanemskaut 3 8 11 

Rändur 8 2 10 

Täiskasvanud 18 25 43 

Kokku 132 103 235 

 

 

Liikmeskonnast välja arvatud liikmed 

2017. aastal arvati ESÜ liikmeskonnast välja 142 inimest. Sel aastal oli liikmeskonnast välja 

langemine kõige suurem ränduri ja skautide vanusegrupis. 

 
Tabel 7 Liikmeskonnast välja arvatud liikmete jaotus vanusegrupiti ja maakonniti 

 

Maakond Hundu Skaut Vanemskaut Rändur Täiskasvanud Kokku 

Harju maakond  22 17 17 13 69 

Ida-Viru maakond 1 4 4 2 2 13 

Jõgeva maakond     1 1 

Järva maakond  2 2 4  8 

Lääne maakond    1 2 3 

Lääne-Viru 

maakond  5 3 7 2 17 

Rapla maakond    2 1 3 

Saare maakond     1 1 

Tartu maakond  6 3 8 3 20 

Valga maakond    6  6 

Viljandi maakond     1 1 

Kokku 1 39 29 47 26 142 

 

 

Prognoos 

Tõenäoliselt langeb 2018. aasta lõpus ESÜ liikmeskonnast välja umbes 171 liiget. Selleks, et hoida 

oma liikmeskonna arv püsiv, tuleb ESÜl 2017. aastal juurde saada vähemalt 171 uut liiget. Seetõttu 

ka üleskutse kõigile üksustele, et registreerige oma üksustes tegutsevad noored ka ESÜs, et meil 

oleks võimalik paremini planeerida tegevusi eelolevaks. 
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EDUTUSED 2017 TEGEVUSAASTAL 
 

Eesti Skautide Ühingu käskkirjadega nr 42, 43 ja 44 otsustas juhatus pidada meeles ning 

tunnustada esitatud edutusesildiste alusel järgmisi hundusid, skaute, vanemskaute, rändureid ja 

juhte. 

 

Tunnustada Hoolas hundu märgiga: 

Nimi Üksus Käskkiri nr, kuupäev 

Kirsi-Mari Kreutzwald RSM/Tuulemetsa 42, 22.03.2017 

Madli-Triinu Kreutzwald RSM/Tuulemetsa 42, 22.03.2017 

Maari Mars RSM/Tuulemetsa 42, 22.03.2017 

Ranelle Saavan RSM/Tuulemetsa 42, 22.03.2017 

Heleriin Pihlak RSM/Tuulemetsa 42, 22.03.2017 

Rait Rips RSM/Tuulemetsa 42, 22.03.2017 

Meribel Kangert VHM/Loone 42, 22.03.2017 

Anni Annus VHM/Loone 42, 22.03.2017 

Emma Pallase VHM/Loone 42, 22.03.2017 

Merili Silvet RSM/Tormilind 42, 22.03.2017 

Joosep Turk RSM/Tormilind 42, 22.03.2017 

Karl August Nõmmik RSM/Tormilind 42, 22.03.2017 

 

Tunnustada Eeskujulik hundu märgiga: 

Nimi Üksus Käskkiri nr, kuupäev 

Oliver Tisler RSM/Tormilind 42, 22.03.2017 

 

Tunnustada Hoolas skaut märgiga: 

Nimi Üksus Käskkiri nr, kuupäev 

Gregor Pihlak Ökoskaudid 42, 22.03.2017 

Karl Joosep Lepik Ökoskaudid 42, 22.03.2017 

Artjom Korot RSM/Siil 42, 22.03.2017 

Margarita Afansjeva RSM/Siil 42, 22.03.2017 

Karim Nasibullin RSM/Siil 42, 22.03.2017 

Nikita Jaas RSM/Siil 42, 22.03.2017 

 

Tunnustada Eeskujulik skaut märgiga: 

Nimi Üksus Käskkiri nr, kuupäev 

Birgit Kuuse RSM/Okaskannel 42, 22.03.2017 

Jane-Ly Tammekivi RSM/Okaskannel 42, 22.03.2017 

Liis Nelis LSM 42, 22.03.2017 

Kirill Tint Narva 42, 22.03.2017 

Triinu Sagor PSM 42, 22.03.2017 

Kristina Keerdo TSGM/Ilves 42, 22.03.2017 

Kerli Unt TSGM/Ilves 42, 22.03.2017 

Svea Sumberg TSGM/Ilves 42, 22.03.2017 

Richard Erik Tõnisson TSGM/Ilves 42, 22.03.2017 

Mark Aleksander Fischer TSGM/Ilves 42, 22.03.2017 

Marko Pill TSGM/Ilves 42, 22.03.2017 

Sandra Serena Sulin VHM/Loone 42, 22.03.2017 



ESÜ AASTAARUANNE 2017 

  

45 

Henni-Maria Johanson VHM/Loone 42, 22.03.2017 

Hanna Bulgarin VHM/Loone 42, 22.03.2017 

Harri Kramm Kõrvemaa 42, 22.03.2017 

Katerina Zakirova RSM/Siil 42, 22.03.2017 

Artjom Tooman RSM/Siil 42, 22.03.2017 

Liisa Kesküla RSM/Tormilind 42, 22.03.2017 

 

Tunnustada Kiituskirjaga: 

Nimi Üksus Käskkiri nr, kuupäev 

Tarmo Randes RSM/Keila 42, 22.03.2017 

Valdik Kask RSM/Okaskannel 42, 22.03.2017 

Natali Hanni RSM/Okaskannel 42, 22.03.2017 

Andres Hanni RSM/Okaskannel 42, 22.03.2017 

Anne-Liis Hunt RSM/Okaskannel 42, 22.03.2017 

Marek Kõbu RSM/Okaskannel 42, 22.03.2017 

Rico Hanni RSM/Okaskannel 42, 22.03.2017 

Anett Soosaar RSM/Okaskannel 42, 22.03.2017 

Elisabeth Kalmet RSM/Okaskannel 42, 22.03.2017 

Raian Hanni RSM/Okaskannel 42, 22.03.2017 

Ann Valdi RSM/Okaskannel 42, 22.03.2017 

Maria Lill RSM/Okaskannel 42, 22.03.2017 

Taavi Tammekivi RSM/Okaskannel 42, 22.03.2017 

Kristi Vaistla LSM 42, 22.03.2017 

Katrin Leon Oru Udu 42, 22.03.2017 

Kerli Kore PSGM 42, 22.03.2017 

Kertu Kore PSGM 42, 22.03.2017 

Georgi Lugovskoi RSM/Saturn 42, 22.03.2017 

Andrei Gromov RSM/Saturn 42, 22.03.2017 

Ene-Ly Lehtmaa RSM/Tuulemetsa 42, 22.03.2017 

Della Melany Reikop RSM/Tuulemetsa 42, 22.03.2017 

Moona Õunmaa RSM/Tuulemetsa 42, 22.03.2017 

Mari-Liis Mihkelson Rakvere 42, 22.03.2017 

Margo Sall Rakvere 42, 22.03.2017 

Andres Lillemägi Rakvere 42, 22.03.2017 

Darja Sudelainen-Fedosov RSM/Kaljukassid 42, 22.03.2017 

Ketlin Silvet RSM/Tormilind 42, 22.03.2017 

Jaan Silvet RSM/Tormilind 42, 22.03.2017 

Maimu Liis Nõmmik RSM/Tormilind 42, 22.03.2017 

 

 

Tunnustada Rajatäht III märgiga: 

Nimi Üksus Käskkiri nr, kuupäev 

Valter Sulin VHM/Loone 42, 22.03.2017 

Rebekka Vainov RSM/Okaskannel 42, 22.03.2017 

Juri Feldman Narva  42, 22.03.2017 

Marju Riiel RSM/Tuulemetsa 42, 22.03.2017 

Mihkel Tammaru PSGM 42, 22.03.2017 

Pjotr Dzjuba Oru Udu 42, 22.03.2017 

Peeter Paju Ökoskaudid 43, 10.04.2017 
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Miron Šois Ökoskaudid 43, 10.04.2017 

 

Tunnustada Rajatäht II märgiga: 

Nimi Üksus Käskkiri nr, kuupäev 

Mart Felding RSM/Tormilind 42, 22.03.2017 

Sirli Arumäe PSGM 42, 22.03.2017 

 

Tunnustada Rajatäht I märgiga: 

Nimi Üksus Käskkiri nr, kuupäev 

Mihhail Tint Narva 42, 22.03.2017 

 

 

Tunnustada Nooremskautmasteri nimetusega: 

Nimi Üksus Käskkiri nr, kuupäev 

Veeda Kala Ökoskaudid 42, 22.03.2017 

 

Tunnustada Skautmasteri väitekirja õigusega: 

Nimi Üksus Käskkiri nr, kuupäev 

Karolin Lillemäe Ökoskaudid 42, 22.03.2017 

Monika Iskül RSM/Okaskannel 42, 22.03.2017 

Küllike Villa RSM/Okaskannel 42, 22.03.2017 

Deivis Treier Ökoskaudid 42, 22.03.2017 

 

Tunnustada Skaudisõber märgiga: 

Nimi Käskkiri nr, kuupäev 

Kaarli Kool 42, 22.03.2017 

Argo Mere 42, 22.03.2017 

Liisa Kõrgesaar 42, 22.03.2017 

Erkki Pung 42, 22.03.2017 

Advokaadibüroo Triniti 42, 22.03.2017 

Vladimir Kosmanenko 42, 22.03.2017 

Janek Sammul 42, 22.03.2017 

Merilyn Oolo-Püi 42, 22.03.2017 

Taivo Püi 42, 22.03.2017 

Michelle Hughes 44, 07.09.2017 
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INFOEDASTUS ORGANISATSIOONIS 

Üldine infokajastus ja areng 

2017. aastal tegeleti suhtlusvaldkonnas peamiselt suhtluskanalite arendamisega. Eelmisel aastal 

valminud kodulehekülg on jätkuvalt aktiivses kasutuses nii uudiste, ürituste info kui ka üldiste 

tugimaterjalide kuvamiseks. Samuti on jätkuvalt aktiivselt toimimas regulaarsed ESÜ uudiskirjad 

(sh vene keelde tõlgituna), ESÜ Facebooki lehekülg ning ajakiri Eesti Skaut (sh erinumber Eesti 

skautide kalendri näol). Samuti lisandus ESÜ suhtlusvaldkonna kanalite hulka sel aastal ESÜ 

Instagram. ESÜle Instagrami konto loomise otsus võeti vastu soovist olla oma sihtgrupile – 

noortele – veelgi lähemal. Samuti on laia kõlapinda leidnud ERNA matka Instagram. Kahtlemata 

aitasid ESÜ info liikmeteni viimisele väga kaasa ka aasta alguses ESÜs tegutsenud piirkondlike 

üksuste tugiisikud.  

 

Hea traditsioonina jätkus juhatuse liikmete tegemistest ja juhatuse koosolekutest liikmetele 

ülevaadete edastamine, samuti arutleti ESÜ suhtlusvaldkonna teemade üle nii nõupäevadel kui ka 

Noortekogul. Lisaks viidi läbi eelkõige sotsiaalmeediakanalitele keskendunud "Näita end 

skautlemas" kampaania teine periood. 

 

Kuigi sarnaselt 2016. aastale andsid väga suure panuse ESÜ igapäevasse infoedastusse ESÜ 

bürootöötajad, siis rõõm oli tõdeda, et valdkonna arendamisse ning infoedastusse andsid lisaks 

suhtlusjuhile suure panuse ka paljud teised – nt ESÜ Instagrami kontot haldavad noored, kellele 

suhtlusjuht ning bürootöötaja on pigem nõuandjateks ning ERNA Matka Instagrami kontot haldab 

ERNA infomeeskond täiesti iseseisvalt. Kahel ESÜ noorel oli võimalus osaleda ka rahvusvahelisel 

suhtlusvaldkonna koolitusel Young Spokesperson Training. kolmepäevase koolituse läbimise 

tulemusena lõi üks osalejatest ESÜ Instagrami koos selle töögrupiga ning teine on jätkanud 

aktiivselt panustamist oma üksuse juures.  

 

Arengute poolest oli suur aasta aga ESÜ üldise tuntuse ning koostöösuhete arendamise osas - 

märkimisväärseks võib pidada rahvusvahelist suurlaagrit Seiklusratas, Wessexi krahvinna 

kohtumist Eesti skautidega, üha hoogu kogunud koostööd Briti saatkonna ja NATO pataljonis 

teenivate Briti sõduritega ning väga rahvarohket ning nii korraldajate kui osalejate poolt mitmeid 

uusi inimesi toonud ERNA Matka. Teadlikkuse kasvule on kindlasti palju kaasa aidanud ka ESÜ 

osalemine mitmetel tutvustusüritustel – nt Matkamess, Vabatahtlike laat ja Teeviit. Teadlikkuse  

kasvu võib tunnetada kasvõi sellest, et aasta jooksul on ESÜ tegevusega liitunud väga mitmeid 

uusi vabatahtlike, kellest osad on loonud ka oma uued üksused. Siiski tunnetame, et ESÜ üldise 

tuntuse vallas on endiselt palju arenguruumi. Arenguruumi on palju ka ESÜ koduleheküljel, mis 

on küll endiselt väga oluline infokanal, kuid tehniliste probleemide tõttu ei ole võimalikest parim. 

Samuti on seni finatsvõimekuse taha jäänud mitmed soovitud arendused, mis aitaksid liikmetel 

veelgi mugavamalt ESÜs toimetada. Tuge tihedamaks liikmetega suhtlemiseks tuli kindlasti ka 

valminud skaudikeskusest, kus liikmed saavad lisaks keskuse võimaluste kasutamisele (laopind, 

koonduste ruum) tulla mugavas keskkonnas nii bürootöötajate kui ka juhatuse liikmetega suhtlema 

– tihti selgub just sellistest, vabas õhkkonnas peetud vestlustest väga palju organisatsiooni arengu 

vaates olulist infot.  
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Kokkuvõttes võib öelda, et kuigi suhtlusjuhil polnud ootamatult tekkinud muude kohustuste tõttu 

võimalust nii suurel määral ESÜ tegevusse panustada, kui algselt planeeritud oli, siis oli ESÜ 

suhtlusvaldkonnas siiski edukas aasta – palju on tehtud, kuid väga palju on veel teha, et ESÜ infot 

liikmetele lähemale tuua ning selleks, et tõsta ESÜ üleüldist tuntust noorte, ühiskonna ja võimalike 

koostööpartnerite seas. 

 

Tutvustus- ja avalike suhete töögrupp (TAST) 

ESÜ avalikke suhteid ja meediasuhtlust koordineeriv töögrupp sai alguse aastal 2007. Aastal 2009 

koondati jõud tutvustusüritusi koordineerinud meeskonnaga misjärel moodustus tutvustus- ja 

avalike suhete töögrupp.  

 

TASTi tegevustes on sel aastal olnud tegevad Kristjan Pomm ja Laura Õigus. Kalendriprojektis 

ka Mikk Leedjärv.  

 

TAST tegemised möödunud aastal:  

 Meediasuhtluse valdkonnas on aastaringselt ESÜ suuremate tegemiste kohta läinud välja 

pressiteated ning toimunud ka aastaringne meediamonitooring skautluse ja ESÜ-mainimiste 

osas. Sealhulgas korraldas TAST suurlaagri „Seiklusratas“ meediat. Kokku läks aasta jooksul 

välja 18 pressiteadet, neist üheksa suurlaagri „Seiklusratas“ kohta. Ootuspäraselt oli sel aastal 

suurlaager ka enim meediakajastust saanud sündmus, mida kajastati nii ETV, Kanal2 kui ka 

TV3 uudistes, KUKU raadios ja Raadio 7s ning mitmes portaalis. Suurlaagrist enim kajastust 

sai presidendi külastus, mida kahe päeva peale kajastati kokku 11 korda portaalides, kaks korda 

teles ning ühe korra raadios, lisaks lühimainimised uudistes. Keskmiselt sai iga suurlaagri 

pressiteade 4,5 korda kajastust. Meediavaldkonna koostöö osas läks sel aastal ka välja WOSMi 

ja ESÜ ühine pressiteade juulis toimunud Euroopa Vabatahtliku Teenistuse tulevikuvisooni 

konverentsi teemal. 

 TASTi liikmete ühistöö tulemusena andsime ka sel aastal välja 2018. aasta kalendri. Sel aastal 

valmis kalender koostöös Eesti Noorteühenduste Liiduga, kelle laiemalt noortele suunatud 

üritusi samuti kalendris kajastasime. Kalendri sisutekstidega pöörasime sel aastal tähelepanu 

skaudisalkade võimalikele aastaringsetele tegevustele, andes skautidele ideid ning tutvustades 

väljastpoolt organisatsiooni lugejatele skautlust. Taaskord oli ka kõikidel skauidüksustel 

kalendreid võimalik müüa, saades oma üksusele tulu.  

 Oleme välja töötamas meedia skaudioskust, et toetad noorte valmisolekut rääkida skautlusest 

intervjuu või kõne vormis, kirjutada artikleid või pressiteateid ning valida sinna juurde sobivat 

pildimaterjali.  

 

Käesolev kokkuvõte TAST tegevusest jääb sellisel kujul viimaseks, töögrupp sellises koosseisus 

lõpetab oma tegevuse. Uuel tegevusaastal ootame uue suhtlusjuhi ametisse asumist, et siis 

määratleda, kuidas väliskommunikatsiooni ja tutvustusürituste temaatika ESÜs edaspidi 

korraldada ja millised struktuurid on selleks organisatsioonis vajalikud.   
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Tutvustus- ja avalike suhete töögrupp on oma aktiivsetel tegutsemisaastatel korda saatnud palju – 

tänase ESÜ tunnusgraafika koordineerimine, skautluse tutvustamise juhis, 

kriisikommunikatsioonijuhis, 8 kalendrit, mitmed meediakoolitused, film „Südamest skaut“, palju 

pressiteateid, mitmetel üritustel skautluse tutvustamine ning skautlust tutvustavate ürituste 

korraldamine ja veel palju muudki. Südamest tänu kõigile, kes on olnud headeks kaasteelisteks 

töögrupi tegutsemisaastatel. Suur tänu Valdik Kask, Kristiina Kongo, Mikk Leedjärv, Kadri Liivat, 

Hele-Mai Madisson, Monika Ojala, Sirje Pool, Eliko Suurkuusk, Kristjan Tedremaa, Elis 

Toompuu ja Kertu Treubladt. 

 

Ajakiri Eesti Skaut  

Ajakiri Eesti Skaut ilmus 2017. aastal tavapäraselt kaks korda – aprillis jüripäevaks ning oktoobri 

lõpus. Ajakirja erinumbrina ilmus traditsiooniliselt ka 2018. aasta seinakalender. 

 

Eesti Skaut ajakirja eesmärgiks on kajastada Eesti skautide tegevusi ja levitada skautluse sõnumit 

laiema publikuni. Rõhku on pandud noortele võimalust ise artikleid kirjutada, mida saaks ajakirjas 

avaldada, kuid endiselt on väljaspool toimetust kirjutajaid vähe. Kajastamist leidsid kõik meie 

üleriigilised suuremad üritused ning ka üksuste enda tegemised. Aasta lõpus valmisid ka suurlaagri 

piltidega ESÜ kalendrid. Enamik tellitud kalendritest läks üksustele, kes kogusid endale lisaraha 

nende müügiga. Lisaks pandi kalendrid postiga teele aktiivsetele täiskasvanud liikmetele ning 

koostööpartneritele ja toetajatele. 

 

Ajakirja toimkond jätkas ka 2017. aastal võrdlemisi väikesearvulisena, kuhu kuulusid peatoimetaja 

Karolin Lillemäe, küljendaja Mikk Leedjärv ning toimetajad Laura Õigus, Jakob Rosin ja Sirje 

Pool. Kalendri teostas ESÜ tutvustuse ja avalike suhete töögrupp (TAST). 

 

KOOSTÖÖ PARTNERITEGA 

ESÜ esindatus Eesti Noorteühenduste Liidus 

Eesti Noorteühenduste Liit (ENL) on katusorganisatsioon, mis ühendab 34 Eestis tegutsevat 

noorteühendust ning ligi 100 osaluskogu. ENLi missioon on toetada ühiskonda, kus iga Eesti noor 

saab tegutseda kvaliteetsetes noorteühendustes. Asutajaliikmena on ENLi liige ka Eesti Skautide 

Ühing.  

 

Järjepideva ja kvaliteetse koostöö nimel on ENLiga suhtlemisel ESÜ-poolseks kontaktisikuks 

määratud Laura Õigus, kes möödunud tegevusaastal valiti ENLi üldkoosoleku poolt kolmandaks 

ametiajaks tagasi ENLi nõukogu liikmeks. Lähtuvalt ka peaskaudi põhikirjalistest ülesannetest, 

toimub ESÜ esindamine ENLis heas koostöös Kristjan Pommiga. ESÜ seisukohad ning 

tegevusprioriteedid kujunevad lähtuvalt ESÜ arengukavast, põhikirjast, ESÜ juhatuse ning 

vajadusel ka teiste ESÜ liikmete või büroo antud sisendist. 
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Möödunud tegevusaasta on olnud ENLile taaskord aktiivne ning paljude võimaluste aasta. Eesti 

Euroopa Liidu eesistumine tõi võimaluse näidata end paremini rahvusvahelises pildis. Jätkatud sai 

ka mitmeid siseriikliku olulisusega tegemisi – noored valimisvalvurid, Ida-Virumaa ja 

venekeelsete noorte kaasamine, vabatahtliku töö väärtustamine jpm. Aktiivselt on tehtud ka 

noorteühingute huvikaitset ning haaratud julgelt kinni noorteühinguid edendavatest võimalustest. 

ENL on olnud liikmetele avatud ning seisnud noorteühingute huvide eest.  

 

Mõned suuremad ettevõtmised: 

● Toimunud on neli hooajakooli – kevadseminar, suvekool, sügisseminar ja talveakadeemia. 

Hooajakoolide eesmärk on läbi koolituste tõsta liikmesorganisatsioonide võimekust, kuid ka 

ühiselt liikmeid kokku tuues anda sisendit ENLi dokumentidesse. ENLi hooajakoolides on 

osalenud ESÜ liikmetest Laura Õigus ja Merilyn Jaeski kui ka büroost Karin Meikas. 

● Büroost Nele Tael ja Karin Meikas osalesid ENLi Meediakonverentsil, kus fookuses oli 

meedia kirjaoskus ning praktilised teadmised ja oskused turundusest ja kommunikatsioonist. 

● ESÜ osales nii ENLi arenguprogrammis kui ka kogemuskateldes. Arenguprogramm ja 

kogemuskatlad võimaldavad noorteühendustel saada juurde olulisi teoreetilisi ja praktilisi 

teadmisi teistelt organisatsioonidelt ja koolitajatelt. Mitmed noorteühenduste kohtumised 

toimusid ka Tallinna Skaudikeskuses. Kommunikatsiooni-teemalises kogemuskatlas jagas 

büroost Karin Meikas ESÜ kogemust. Arenguprogrammis osales ESÜ poolt koolitusjuht 

Marju Riiel ja büroost Karin Meikas.  

● ESÜ välissuhete juht Sander Lillemäe on koos teiste noorteühenduste esindajatega kaasa 

rääkinud ENLi välissuhtluse prioriteetides ja tegevustes.  

● Jätkunud on töö noorteühingute rahastuse suurendamiseks ja süsteemi arendamiseks. 

Toimunud on kohtumisi nii HTMiga, peaministriga kui ka presidendiga. Noorteühingute 

kohtumisel peaministriga osales ka Kristjan Pomm.  

● Tänu ka ENLi panusele arvestavad varasemast rohkemad ülikoolide erialad in- ja 

mitteformaalsest õppest saadud kogemusi sisseastumisel lisapunktidena. Mitteformaalselt 

omandatud õppest saadud kogemusi saab sisseastumisel kasutada boonuspunktidena näiteks 

Tallinna Ülikooli Digiteaduste Instituudis, Haridusteaduste Instituudis, Loodusteaduste 

Instituudis.  

● Valminud on uus ENLi arengukava, sõnastatud uus missioon ja visioon. Selles protsessis 

rääkis aktiivselt kaasa ka ESÜ.  

● Valminud on uus ENLi koduleht ning liikmeplatvorm, mis annab suuremaid võimalusi uutel 

huvilistel noortel selle abil endale sobiv noorteühendus leida. ESÜt tutvustava teksti ja 

materjalide täiendamine on töös.  

● ENL andis võimaluse liikmetele oma sotsiaalmeediakanaleid ühe nädala jooksul enda 

kajastuste võimendamiseks ära kasutada. ESÜ sõnumit ENLi kanalites levitasime suurlaagri 

jooksul. 

● Koostöös WOSMiga töötasime selle nimel, et Eestis eesistumise raames toimunud 

noortekonverents kajastaks meid puudutavaid teemasid.  

 

Möödunud aastal on ESÜ kasutanud tublisti ära ENLi pakutavaid võimalusi ning ka ise aktiivselt 

ENLi tegemistes kaasa rääkinud ja tegutsenud. Käesoleval aastal alustab ENLis tegevust uus ning 

kevadest ka kaheliikmeliseks jääv juhatus. ESÜna teeme oma parima, et toetada uut juhatust 
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sisseelamisel ning töötame selle nimel, et noorteühinguid puudutava rahastuse võimalikud 

muudatused arvestaks ESÜ huvidega ning et ENLi pakutavatest võimalustest saaks ESÜ 

maksimaalselt kasu. 

 

ESÜ kuuluvus organisatsioonidesse ja koostöövõrgustikesse ning esindatud 

töögruppides 

ESÜ on liige järgmistes organisatsioonides: 

● Skautide Maailmaorganisatsioon; 

● Eesti Noorteühenduste Liit; 

● Vabaühenduste Liit EMSL. 

 

ESÜ liikmed olid möödunud tegevusaastal seotud järgmiste koostöövormidega:  

● Eesti Noorteühenduste Liidu nõukogu liige – Laura Õigus; 

● Lasteombudsmani noorte nõuandev kogu – Merilyn Jaeski, Marilin Salström (Metsalised); 

● ENTK/HTM noorsootöötajate tunnustuskomisjoni liige – Kristjan Pomm. 

 

ESÜ rakendab rahvusvahelise litsentsi alusel programmi Duke of Edinburgh’s International 

Award. 

 

ESÜ on seotud järgmiste koostöövõrgustikega: 

● Kodanikuhariduse koalitsioon; 

● Eesti mitmekesisuse kokkulepe; 

● „Terve noore eest“ koalitsioon. 

 

ESÜ on pärjatud kvaliteedimärgiga „Vabatahtliku sõbra märk“.  

 

MAJANDUSTEGEVUS 

 

ESÜ kaks kõige suuremat rahastajat eelmisel tegevusaastal olid Haridus- ja Teadusministeerium 

(HTM) ning Hasartmängumaksu Nõukogu (HMN). Teised tähtsamad rahastajad Briti Nõukogu, 

Swedbanki annetuskeskkond „Ma armastan aidata“, Tallinna Rahvusvaheline Naisteklubi, 

WOSMi Euroopa regioon, Tallinna Spordi- ja Noorsooamet, Erasmus+, TRINITI advokaadibüroo 

ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital SA.  

 

Kuna 2016. aasta lõpus koostasime HTMi taotluse kaheks aastaks, siis eelmisel aastal saatsime 

HTMile korrigeeritud tegevuskava koos eelarvega 2018. aastaks. Seoses sellega, et eelmisel aastal 

sai projekt esitatud kaheks aastaks, siis lihtsustas see ka teiste projektide taotlusi aastaks 2018. 

Olenemata sellest oli vajalik projekt põhjalikult läbi töötada, viia sisse muudatused ja uued 

üritused.  
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Lisaks HTM, HMN ja teiste rahastajate projektidele on aasta lõpp alati kiire ka aruannete osas. 

Eelmisel aastal soovis HTM lõpuaruannet 15. jaanuariks ja seda ka sel aastal. Õnneks lihtsustab 

aruande protsessi natukene vahearuanne, mille esitame sügisel 15. novembriks. Sellega on ürituste 

aruandlus suuremalt jaolt tehtud, kuid alati jääb aasta lõppu üldiste tegevuste aruanne (juhatus, 

töögrupid jne) koos detailse eelarvega. Eriline tänu taotluste ja aruannete eest lähevad Nele 

Taelale, Marianne Kasele, Siim Maripuule ja teistele, kes aitasid kaasa mõelda parema taotluse ja 

aruande saamiseks. 

 

Aasta alguses oli meil olemas ka Briti Nõukogult rahastus regionaalse tugiteenuse tarvis. Paraku 

esialgne soov seda rahastust hoida neli aastat ei õnnestunud ning aasta teises pooles pidime antud 

projekti lõpetama. Olenemata sellest õnnestus aktiviseerida meil palju uusi üksuseid. Suured tänud 

siinkohal tugiisikutele Jekaterina Jermolenko, Marek Kõbu, Karin Meikas ja Eveli Lill, kelle abiga 

see suuresti teoks sai. 

 

Üks mõtetest eelmisel aastal oli saada toetusi ka ringirahade kasvust. Paraku see ei õnnestunud 

peamiselt ajapuuduse tõttu. Antud rahastusvõimalus on siiski veel olemas ja proovime sellest 

rahastusvõimalusest kinni haarata tulevikus. 

 

Sellel aastal oleme saanud sisse kolitud ka skaudikeskusesse. Peale selle, et skaudikeskus on 

saanud erinevate ürituste ja koonduste läbiviimiskohaks on skaudikeskuse ruume renditud mitmel 

korral välismaa skautidele ja organisatsioonidele koolituste läbiviimiseks. See omakorda on 

aidanud skaudikeskuse majandamiskulutusi katta. Siinkohal suured tänud meie töökale 

kollektiivile, kes on hoolt kandnud selle eest, et skaudikeskus oleks puhas, külalised vastu võetud 

ja vajalikud toimingud tehtud. 

 

Samuti oleme jätkanud „Mõtetest tegudeni“ projektidega, et toetada meie üksusi. Seda traditsiooni 

tahame jätkata ka tulevikus. 

 

ESÜ KINNISTUD JA ARENGUD 

Tagametsa Jahiloss ja Laagrikeskus 

Möödunud aasta oli suurlaagri aasta ja sellega seoses oli Tagametsa paljuski skautide kasutuses 

ning väljapoole renditud mõnevõrra vähem. Väljaspoolt skautlust külastajate ööbimiste arv oli 

2017. aastal 452 sisaldades nii jahilossis kui telkimisalal ööbijaid. 2016. aastal oli see arv 554. 

Väljaspoolt skautlust külastajate tulu laekus 2017. aastal 2643€ ja 2016. aastal 3330€.  

 

Sisu poolest on oluliselt täienenud koduleht www.tagametsa.ee, kust nüüd on võimalik leida infot 

ka lähikonna vaatamisväärsuste jm kohta. Kõik broneeringud on jooksvalt kirjas kodulehel olevas 

kalendris ning samuti on üleval hinnakiri kolmes hinnakategoorias – tavahinnakiri, hinnakiri Eesti 

Skautide Ühingu ja üksuste üritusteks ning hinnakiri Eesti Skautide Ühingu liikmete eraüritusteks. 

Muutunud on ka see, et kui varasematel aastatel ei tasunud ESÜ ega üksused oma üritusteks 

jahilossi ega laagriala rendi eest või siis oli tasuks ainult arve kulutatud elektri eest, siis nüüd on 

http://www.tagametsa.ee/
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eraldi hinnakirja rida ikkagi ka selleks. Ja põhjus ei milleski muus kui et Tagametsa peab ennast 

ise ära majandama ning et lisaks püsikulude katmisele oleks külastajate/ürituste tulust võimalik 

teha ka väiksemaid investeeringuid. ESÜ on aga omalt poolt valmis toetama üksuste Tagametsa 

renti läbi Mõtetest tegudeni projektikonkursi. Samas on kindlasti prioriteet suurendada ka 

väliskülastajate poolt laekuvat tulubaasi.  

 

Samuti on paberile kirja saanud ka Tagametsa laagrikeskuse kodukord, mida kõikidele 

külastajatele kohapeal tutvustame. Seda ka ikka eesmärgiga, et meie armas Tagametsa püsiks heas 

korras nii sinna saabudes kui sealt ära minnes.  

 

Pakutava tegevuse poole pealt on valminud kaks paketti – “Meeskondlik nädalavahetus 

Tagametsas” ja “Kaks koolipäeva Tagametsas” – mis on mõeldud pakkumiseks väljaspoole 

skautlust külastajatele skautide poolt ning millega saab tutvuda Tagametsa kodulehel. Mõttes on 

endiselt ka liikuda selles suunas, et Tagametsast saaks ühel päeval rahvusvaheline skautide 

keskkonnaprogrammi pakkuv SCENES keskus.  

 

Meie üheks suureks sihtgrupiks lisaks meie oma skautidele, on ka välisriikide skautide/gaidide 

üksused, keda kutsuda Tagametsa oma suviseid laagreid pidama. Siinkohal ka üleskutse kõikidele, 

kellel välisriikides skaudituttavaid, neid Tagametsa kutsuda oma laagreid korraldama. Tagametsa 

hooaeg kestab 1. maist 15. oktoobrini.  

 

Hetke tegevuskavas on Metsakodu tare korrastamine ning sauna kütteseadmete remont. Plaan on 

edasi liikuda ka kalatrepiga, mis on saanud uue projekteerimise plaani ning lootuse, et aastatel 

2018-2019 jõutakse ka selle ehituseni.  

 

Suured tänud siinkohal Sirje Poolile, Merylin Oolo-Püile ja Taivo Püile, kes aitavad Tagametsat 

korras hoida ning alati laia naeratusega külalisi vastu võtavad. Samuti suur tänu meie tehnilisele 

meeskonnale – Ragnar Luup ja Jüri Ehandi ning Kristjan Pommile, kes on olnud suureks abiks 

erinevates asjaajamistes.  

 

Tagametsa laagrikeskust haldab Skaudimaja OÜ. Kodumetsa Sihtasutusel aruandeaastal 

majandustegevus puudus.  

 

Anton Õunapuu kinnistu Pärnumaal 

Kui tavaliselt on Õunapuu kinnistu elanud vaikselt oma elukest, siis nüüd on Skautmasterite Kogu 

võtnud selle enda südameasjaks. 2017. aastal sai korrastatud sild üle kraavi, et platsile paremini 

ligi saada, ehitatud kuivkäimla ja keldrile uus trepp, puhastatud keldri ümbrus, loodud 

lõkkeplatsike, vähendatud võsa ja niidetud muru. Loodame. et kinnistu leiab edaspidi kasutust ka 

väiksemate laagrite läbiviimiseks või matkapunktina. Õunapuu kinnistu ehk endine Liivoja talu 

asub Pärnu-Rakvere-Sõmeru maantee 37. kilomeetril. 
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Lisa 1. SUURLAAGER SEIKLUSRATAS ARUANNE 

 

ÜRITUSE NIMI: 

Eesti Skautide Ühingu VII suurlaager SEIKLUSRATAS 

  

AEG: 03.-18.07.2017 

● eellaager ehk ettevalmistustööde aeg – 03.-07.07.2017 

● suurlaager – 08.-15.07.2017 

● järellaager ehk koristus- ja korrastustööde aeg – 16.-18.07.2017 

  

KOHT: Tagametsa Jahiloss ja Laagrikeskus Järvamaal Türi vallas Rassi külas 

  

EESMÄRK 

  

Seekordse laagri peamine eesmärk oli skautluse põhiolemuse lahtimõtestamine igaühel iseenda 

jaoks. Laagri programm oli üles ehitatud selliselt, kus igal laagrilisel oli võimalus oma 

tegevusplaan ise kokku panna. Kuna Eestis pole sellist lahendust veel kuigi palju skautide laagrites 

kasutatud, siis oli tunda, et esialgu tekitas see natuke segadust, kuid see süsteem toetas igati laagri 

eesmärki, kus osaleja ise otsustas, millised tegevused kuuluvad tema skautlikku maailma. 

Tegevuste rohkus aitas ilmekalt esile tuua, kui mitmekülgne skautlus tegelikult on. 

 
 

Laagri programm oli kooskõlas „ESÜ arengukava 2013-2021“ ja „Noortevaldkonna arengukava 

2014-2020“ga, kus on eesmärgistatud vähendada passiivseks teenusetarbijaks kujunemist, riski 

olla tõrjutud ning toetada noorte loome- ja arengupotentsiaali avamiseks, suurendada enda ja 

ühiskonna arengu suhtes loovat hoiakut, tunnustada noorte huvisid ja loovust, tagades võrdsed 
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arenguvõimalused sõltumata eluolust ja võimalustest, suurendades erinevuse mõistmist, julgust ja 

oskust arendada kogukonnas, kodus ja koolis kaasamõtlemise ja kaasarääkimise vallas. Skautide 

laagri programmis toimus esmakordselt arvamusfestivali päev, kus noortel oli võimalus oma 

arvamusi ja mõtteid välja tuua näiteks skautliku liikumise, noorsootöö olukorra, vabatahtlikkuse 

põhimõtete ning kohaliku elu ja kogukonna arengu teemadel. Sellesse päeva andis olulise panuse 

ka laagrit külastanud Eesti president Kersti Kaljulaid, kes avas selle teemapäeva ning julgustas 

noori avaldama oma mõtteid. 

 

Laagri lõppedes oskas osaleja aru saada, mida tema saab ära teha iseenda, kogukonna ja ühiskonna 

hüvanguks ning miks on just skautlus sobiv võimalus seda kõike teha. ESÜ oli saanud endale uusi 

vabatahtlikke ja skaudijuhte. Ühendades igaühe väikese heateo, saab sellest lihtsa matemaatilise 

tehtena suur, positiivne, mõjus ja tulemuslik muutus, mida saab kokku võtta skautide loosungiga: 

„Läbi skautluse paremaks!“ ja inglise keeles veel paremini kõlavalt: „Scouts – creating a better 

world!“. Suureks tunnustuseks meile kõikidele oli Haridus- ja Teadusministeeriumi ning ENTK 

poolt  suurlaagri Seiklusratas kuulutamine noortevaldkonna aasta laagriks 2017. 

  

  

LAAGRI PÕHIKORRALDUSMEESKOND 

  

Valdik Kask (Okaskannel) – laagri juht 

Kristjan Pomm (üksikliige) – abijuht 

Monika Ojala (Okaskannel) – programmijuht 

Marianne Kask (Okaskannel) – majandusjuht 

Sirje Pool (Tormilind) – infojuht 

Ragnar Luup (üksikliige) – tehniline  juht 

Kaivo Õismaa (mitteliige) – turvajuht 

Anna Stepanova (Siil) – all-laagrite juht 
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Oleg Kraus (Siil) – all-laagri PÕHI juht 

Üksused: Siil, TSGM, EGL Nõo, EGL Põhjatäht, EGL Plastiliinid, EGL Keila 

Veeda Kala (Ökoskaudid) all-laagri LÕUNA juht 

Üksused: Ökoskaudid, Tuulemetsa, Narva, LÄTI 

Andres Lillemägi (Rakvere) – all-laagri IDA juht 

Üksused: Rakvere, Vaeküla Siilikesed, Keila, Oru Udu, P.I.T.O.N., Tormilind, EGL 

Grislid, EGL Lilleküla, EGL Tartu Gaidid, LEEDU 

Grete Maidla (Põhjala) – all-laagri LÄÄS juht 

Üksused: Põhjala, Okaskannel, Tondisalu, Kaljukass, Saarde, EGL Pandad, IISRAEL 

Sander Lillemäe  (Ökoskaudid) – IST all-laagri juht 

IST osalejad riikidest: EESTI, SOOME, ROOTSI, TŠEHHI, VALGEVENE, 

KANADA,USA 

Helen Pill (TSGM) – PERE all-laagri ja lasteaia MUMMULA juht 

Merilyn Oolo-Püi (Tagametsa) – juhtide METSAKOHVIKU juht 

 

 

LAAGRILISED 

 

Suurlaager tõi Tagametsa kokku 524 osalejat ja laagri korraldamises osales 148 vabatahtlikku.  

Laagrit külastas nädala jooksul 235 külalist. 

  

Laagrilisi oli seekord järgmistest organisatsioonidest ja riikidest: 

 ESÜ (Eesti Skautide Ühing) – 357; 

 EGL (Eesti Gaidide Liit) – 49; 

 Kodutütred (korraldusmeeskonna liige) – 1; 

 Noored Kotkad (korraldusmeeskonna liige) – 1; 

 Soome – 2; 

 Rootsi – 1; 

 Läti – 15; 

 Leedu  – 5; 

 Valgevene – 6; 

 Tšehhi – 1; 

 Iisrael – 30; 

 Kanada (välis-Eesti osaleja) – 1; 

 USA (välis-Eesti osalejad) – 3; 

 Suurbritannia (Briti sõdurid) – 10; 

 Muu (mitteliikmed, sh vabatahtlikud ja nende lapsed) – 42. 

Kokku: 524 laagrilist 

  

Laagriliste sooline jagunemine: 

 mehi – 258; 

 naisi – 266. 



ESÜ AASTAARUANNE 2017 

  

57 

 Algselt ootasime laagrisse umbes 1000 osalejat. Paraku selgus aga, et selline hulk inimesi ei ole 

siiski tulemas. Siinkohal mõned mõtted, mis võis olla selle põhjuseks: 

● ESÜ poolt välja saadetud kutse välismaalastele ja organisatsioonist väljapoole (v.a. 

EGLile) hilines; 

● tegemist on juubeliaastaga (maailma skautlus 110) ja seetõttu oli üle maailma väga palju 

jamboreesid. 

 

Osalejate gruppe uurides selgus, et kõige suurem langus oligi just välismaalaste ja välis-eestlaste 

vähene osalemine. 

 

Statistilised näitajad eelnevate suurlaagritega võrreldes on järgmised: 

  1998 
Metsaraamat 

2001 
Hõimusild 

2005 
Rännumaa 

2009 
Tähemets 

2013 
MAM 

2017 
Seiklusratas 

OSALEJATE ARV KOKKU 717 1030 905 681 598 524 

Osalejad Eestist  494 774 619 544 530 406 

Eesti Skautide Ühing 405 563 342 410 428 357 

Eesti Gaidide Liit 69 176 137 11 0 49 

Noored Kotkad 0 20 25 23 27 1 

Kodutütred 0 5 0 0 16 1 

Muu 20 10 115 0 59 42 

Osalejad välisriikidest  

(koos välis-eestlastega) 
223 256 286 137 68 74 

Välismaalased 166 201 263 97 67 69 

Välis-eestlased 57 55 23 40 1 5 
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Seekordses suurlaagris oli kuus all-laagrit: PÕHI, LÕUNA, IDA, LÄÄS, IST ehk vabatahtlike all-

laager ja PERE all-laager. Hundud elasid seekord koos oma üksustega, mitte eraldi hundude all-

laagris. Kõik koos olemine aitab ühest küljest kaasa üksuse ühtehoidmisele. Samas oli ka teine 

seisukoht, et kõik samas vanuses lapsed ühes all-laagris oleks parem, kuna siis on lihtsam 

eapõhiselt nii tegevust kui igapäeva elu-olu korraldada. Võib-olla tasuks edaspidi ka kaaluda, kas 

hundud võiksid liituda suurlaagriga poole pealt, nagu see toimub Soome laagrites. Nii ei väsi 

hundud (ja hundujuhid) väga ära ja ehk ei teki ka koduigatsust.   

 
 

PERE all-laagri idee seisnes selles, et skaudiperedel oli võimalus elada eraldatud telkimisalal. 

Selline lahendus andis võimaluse ka nendel peredel laagris osaleda, kes muidu muretsesid, et väike 

laps ei jõua olla kogu laagri aja ning said endale sobiva laagrisolemise pikkuse ise valida. Samuti 

oli nii võimalus ühest küljest osaleda ja teisest küljest ESÜ poolt kaasata suurlaagrisse ka neid 

skaute, kes hetkel pisiperet kasvatamas ja muudest tegevustest ehk seetõttu kõrvale jäänud. Perede 

all-laagris osalejaid ei olnud küll palju, mille üheks põhjuseks oli ilmselt info liiga hiline jõudmine 

peredeni, kuid sellised esmakordsed funktsioonid suurlaagris õigustasid end igati ning seda võiks 

kindlasti ka edaspidi praktiseerida. 

 
 

 

LAAGRIALA KAART 
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Igal tegevuspaigal on selles suurlaagris oma nimi: 

 spordiväljak – KÕRB; 

 saar – SAAR; 

 ronimisväljak – MÄGI; 

 ujumiskoht – KOSK; 

 jahilossitagune metsatukk – SOO; 

 peaväljak – AAS; 

 köök – METS; 

 saunaala – SADAM. 

 
LAAGRI PROGRAMM 
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Seekordse suurlaagri nimeks oli "Seiklusratas", rõhutades skaudiprogrammi lahutamatut osa – 

noore enda huvidest ja valikutest lähtuvat seikluslikku õppimist. Ka laagri programm oli 

esmakordselt üles ehitatud teistmoodi – teemapäevade kaupa. Selleks, et kindlustada endale lõbus 

ja põnev päev, tuli igal laagrilisel enne õhtusööki ennast ise järgmise päeva tegevustesse 

registreerida. Esimene päev oli saabumiseks ja laagri ülesehitamiseks ning viimane 

kokkupakkimiseks ja lahkumiseks, aga nende vahele jäi kuus teemapäeva, sisaldades endas kokku 

rohkem kui 100 erinevat tegevust. 

  

Osalejate saabumine ja laagrisse sisseregistreerimine läks kiirelt ja hästi. Kindlasti oli oma roll 

siinkohal sellel, et viisime infotelgi esimesel päeval laagri parklasse. Kõik laagrilised said 

saabudes endale numbriga käepaelad ja laagrialale sisenedes või sealt väljudes tuli oma liikumine 

laagri väravas registreerida.  

   
 

Laagri põhipäevakava oli järgmine: 

08.00-08.30    Äratus / Tere hommikust! 

08.15            Lipuheiskamine 

08.30            Hommikvõimlemine 

09.00-10.00 HOMMIKUSÖÖK 

09.30-11.30 Laagri T-särkide tegemine – oma T-särgi peale laagri märgi trükkimine 

13.00-14.00 LÕUNASÖÖK 

15.00-17.00 Ujumine ja JÄÄTISEKIOSK 

15.30            OODE all-laagris 

19.00-20.00 ÕHTUSÖÖK 

22.45            Lipulangetamine 

23.00            Öörahu / Head ööd! 

23.00-00.30 All-laagrijuhtide koosolek 

Laager algas OHUTUSPÄEVAGA (päeva juht Arvi Luuk), kus nii kutselised, kui ka 

vabatahtlikud päästjad, jagasid teadmisi ja õpetusi, kuidas ennetada õnnetusi ning tegutsemist, kui 
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on midagi juhtunud. Näiteks tegutsemine tulekahju, inimese kadumise või muu õnnetuse puhul. 

Tänu tuletõrjujatele said laagrilised osaleda ka tuletõrjeolümpial, kus oma sportlikud võimeid sai 

proovile panna päästjate rolli proovides. Toimus ka lõbus ja õpetlik kolmetunnine pääste- ja 

vetelpäästeteemaline mänguline tegevuste „laat“. Selle päeva tulemusel oskavad nüüd osalejad 

paremini ennetada õnnetusi, märgata ohtusid ning tegutseda adekvaatselt ja ohutult õnnetuste 

puhul. 

 
 

Teisel laagripäeval, ARVAMUSFESTIVALIPÄEVAL (päeva juht Lauri Läänemets), arendasid 

kõik oma arvamuse avaldamise ja kuulamise oskust. Toimusid väitluskoolitused, 

suhtlemiskoolitused, mõtlemist arendavad mängud ja avalik koosolek. Selle päeva avakõne pidas 

Vabariigi President Kersti Kaljulaid, kes hiljem osales kärajate koosolekul, tutvus Tagametsaga 

ning suurlaagri elu-oluga. Kärajatel arutleti selle üle, milline on skautluse ja noorteühingute roll 

Eestis täna ja milline ta võiks olla näiteks 10 aasta pärast. Mõttevahetuses esitasid oma arvamusi 

nii president ise kui ka Haridus- ja Teadusministeeriumi noorteosakonna juhataja Reelika Ojakivi, 

Türi vallavanem Pipi-Liis Siemann ja Eesti Skautide Ühingu peaskaut Kristjan Pomm ning 

skaudid Kerli Unt Tartust, Peeter Aleksander Paju ja Andrei Bandurevski Tallinnast. Samuti 

osalesid arutelus suurlaagrisse kogunenud noored ja skaudijuhid. Vestlust modereeris Lauri 

Läänemets, kärajate idee ja korralduse eest vastutas Kristjan Pomm. Terve see päev andis 

osalejatele teadmised ja oskused, kuidas ennast paremini väljendada, kuidas mõjutavad meie 

mõtted ja teod Eesti elu üldisemalt ning kasutades presidendi väljendit „õmblusteta Eesti 

ühiskonna“ ülesehitamist. 

 
Laagri kolmandal päeval ehk TERVISEPÄEVAL (päeva juht Maryliis Teinfeldt) said laagrilised 

muu hulgas osaleda näiteks savi- ja naeruteraapias, erinevates jooga vormides, sportmängudes ja 
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paljudes teistes tervise teadlikkust ja taset tõstvates tegevustes. Sel päeval toimus ka suuremate 

ESÜ ürituste traditsiooniks kujunenud Peaskaudi krossijooks. Päeva tegevused aitasid kaasa 

sellele, et osaleja oskaks paremini oma tervise, keha ja hinge eest hoolt kanda. Ise proovides 

erinevaid huvi pakkuvaid variante, oli igal laagrilisel võimalus endale leida sobivaid lahendusi 

oma elu tervislikumaks muutmiseks. 

     
  

HEATEOPÄEVAL (päeva juht Kerli Kore) skautidele kohaselt tehti heategu nii oma sõpradele 

laagris kui ka kogukonnale. Loomade varjupaikadele ehitati mängumaju ja kodusid. Sel päeval 

õppisid noored panustama nii iseenda, oma lähedaste kui ka kogukonna hüvanguks. Päev andis 

teadmisi, ideid ja mõtteid, kuidas teha head ja ka seda, kuidas küsida abi, kui seda tõesti vaja on. 

Lisaks õpetas see päev paremini märkama abivajajaid ning erinevaid viise, kuidas on võimalik 

head teha. 

     
EKSTREEMPÄEVAL (päeva juht Ott Pruulmann) oli laagriliste tegevuste valik ilmselt kõige  

seiklusterohkem. End sai proovile panna näiteks seiklusrajal, takistusrajal nimega Rambo rada,  
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jõe ületusel, ronimistornis, jäätornis jm. Lisaks ehitas meie Ämbliku-meeskond ahviraudtee ehk 

ZIP-line’i algusega Metsakodu tare juurest ja lõpetades üle jõe saunasilla juures, mida mööda sai 

liuelda jõe kohal kogupikkuses 260 meetrit ja mis jääb Tagametsa laagrialale kasutamiseks ka 

edaspidi. Selle rajamiseks kulus 300 kg trossi kogupikkuses 280 meetrit ning tegu on ühe Kesk-

Eesti pikima analoogse atraktsiooniga. Sel päeval oli suurepärane võimalus panna turvalises 

keskkonnas proovile oma julgus ja oskused ning saada tore skautlik seiklusterohke elamus. 

      
  

Laagri viimasel täispikal päeval – LOODUSPÄEVAL (päeva juht Aune Suve-Kütt) – juhtisime 

osalejate tähelepanu veel rohkem loodusele. Tutvusime kohalike taimede, seente, puude, põõsaste 

ja kõige muuga, mis metsast leitav. Õppisime, kuidas loodusest leitud saadustest süüa või juua 

teha ja tuletasime meelde, kuidas ühe tikuga on võimalik erinevaid lõkketüüpe põlema saada. 

Lisaks õpiti, kuidas määrata metsas suunda ning metsas käitumise reegleid. 

     
Siinkohal ka kõikide laagris toimunud tegevuste täpsem ülevaade: 

TEGEVUS KIRJELDUS 
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OHUTUSPÄEVA TEGEVUSED: 

Tuletõrjeolümpia 
Tuletõrjeolümpia on lustlik ja sportlik mängude kompleks, mis koosneb mänguväljakul 

erinevatest etappidest. Võistkonna ülesanne on etappidelt koguda võimalikult palju punkte. 

Hargnemine 

mootorpumbaga 
Võistlejad moodustavad voolikuliini ja veesurvega tabavad märki. 

Tuleohualane koolitus 
Osalejad õpivad kui kiiresti ja kuidas süttib ja levib tulekahju. Kuidas vältida ja kustutada 

tulekahju.  

Demod Toiduõli süttimine köögis. Auto turvapadja avanemine 

Tuletõrjespordi teatejooks  
Tuletõrjespordivõistlusel kasutatakse tuletõrjespordivarustust ja -võistlusalade elemente. 

Võisteldakse teatejooksu põhimõttel. 

Häirekeskus 112  Juhised, kuidas toimida õnnetusjuhtumi puhul ja kuhu teatada. 

Pommimets Lahingumoona ohust teavitamine jms. 

ARVAMUSFESTIVALIPÄEVA TEGEVUSED: 

Väitlus ja argument  Mis on väitlus, kuidas oma seisukohti avaldada ja kaitsta. 

Argumenteeriv rollimäng  Kuidas olla hea esineja. Mida jälgida ja mida, kuidas öelda. 

Inimkabe  Võimalus õppida ja mängida kabet olles ise mängulaual nupuks. 

Argumentide olulisus ja 

kasutamine  

Tule saa osa suurest väitlusturniirist! Oodatud on eelneva väitlemiskogemusega osalejad, kuid 

põnev on ka neil, kes pole enne kunagi väitlusturniiri näinud. 

Huvikonfliktide 

lahendamine näidislinnas 
Tegevuse käigus saavad osalejad lahata teemat, mis on tihti kohalikes omavalitsustes arutelu all. 

Parlamendi simulatsioon 

(101 last Toompeal näitel) 
Vaatame ja kogeme ise, kuidas on kuuluda ning arvamust avaldada Eesti Vabariigi parlamendis. 

Avaliku koosoleku 

korraldamine  

Kuidas korraldada avalikus ruumis kogunemisi, et need ei kujuneks kontrollimatuks 

meeleavalduseks. 

Meeleavaldus Avaliku koosoleku läbimängimine.  

Raadiosaate juht Kuidas tehakse raadiosaadet? Mis tunne on olla raadiosaates? 

Elav raamatukogu  Võimalus kuulata ja rääkida erinevate ametite ja valdkondade esindajatega. 

Arvamismäng 
Tule mängi ja testi oma teadmisi (mängus on laulutekstid, kuulsad kõned, loomad- linnud ja 

palju muud). 

Ajalehe toimetuse töös 

osalemine  

Osalejad koguvad infot Arvamusfestivali tegevuste kohta ja õhtul antakse välja suurlaagri 

ajalehe erinumber. 

Pressikonverents 

ajaloolistel teemadel  

Pressikonverentsil saab kehastuda Eesti jaoks olulise ajaloolise sündmuse eri osapoolteks ning 

läbi arutamiste tõde otsida 

Paneeldiskussioon  
EV president, Türi vallavanem, ESÜ peaskaut arutavad koos vanemskautidega noorteühingu 

vajalikkuse ja kasumlikkuse teemal. 

Vetelpääste tutvustus 
Sind huvitab vesi ja päästmine? Tunned end vees hästi? Saame teada, miks ja mis vees 

inimesega juhtub? Proovime järele! 

TERVISEPÄEVA TEGEVUSED: 

Inimsuuruses Pac-Man 

mäng 
Silmad nutikas? Proovime tuntud Pac-Man mängu ilma ekraanita mängida.  

Vaikuse kool Meditatsioon, jooga - mis need on ja mida need teevad?  

Tänavamängud 

Mängime vanu tänavamänge, nagu näiteks Ukakas, Mädamuna, Tagumine paar, Kapsapea, 

Valgusfoor. Eesmärk on saada kätte oma päevane naerukogus, panna süda põksuma ja silmad 

särama. 

Pesapall Pesapall - rohkem sõnu vaja pole! 

Võrguta võrkpall 
Kas võrkpalli saab mängida ka võrguta? Saab. Kas võrkpalli saab mängida ka nelja 

meeskonnaga? Saab. 

Sulgpall Sulgpalliturniir. Kes on parim? 

Tänavaport - etendus ja 

proovitrenn 

Jõusaal ei ole ainus koht sportimiseks. Ka tänaval on selleks päris palju võimalusi. Tule 

vaatama tänavaspordi etendust ja proovi ka ise järele. 

Keha poputamise pesa - 

vannipall 
Iga naba peab olema puhas. Teeme vannipalle. 

Depressiooni töötuba Tegeleme inimese siseeluga - tunded, emotsioonid - see, mis kõik varjus. 

Taimetoidu tuba Kokkame! Hakime, lõikame, keedame, maitsestame ja lõpuks ka ise maitseme. 
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Hambaharja koti 

valmistamine 
Meisterdame endale hambaharja koti, mida on hea kokku rullida ja matkakotti pista.  

Fotojaht Kuidas sul silmanägemisega on? 

Toidupüramiid 
Ehitame toidupüramiidi. Uurime, millised on tervisliku toitumise põhilised alused. Uurime 

inimeste toitumisharjumusi. Loeng, harjutused, ülesanded, vaatlused. 

Nuustiku tegemine Valmistame kasetohust ja raudosjast loodusliku kehapesuharja. 

Psühhobuss Psühholoogia ja sina, psühholoogia ja meie.  

Näpuvurr Meisterdame värvilisi vurre. 

Magus sidrun 
Saab maitsta sidrunit, õuna, laimi, greipi jms haput ja kibedat. Ainult et ... magusalt! Kas sa 

kujutad seda ette? 

Käepael sõbrale 
Meisterdame koos käepaela sinu sõbrale, emale, isale või muule kallile inimesele. Osalevad 

laagri kõige väiksemad. 

Uni murrab 
Kas inimesed ikka on unes öösel? Või on hoopis meie magamine uinak? Miks magada? Kui 

kaua võib magada? Mis aitab uinuda? Loeng, harjutused, ülesanded, vaatlused. 

Mudila Tule ja võta üks kiire massaaž! 

Animals And Nature And 

How To Be Healthy Only 

Eating Plants 

Ettekanne loomadest, keskkonnast ja toitumisest.  

Kaitse end vägivalla eest 
Kuidas kaitsta end vägivalla eest? Kuidas vägivald mõjub kehale ja psüühikale? Mis on 

kuritegevus? Kuidas kurjategijat ära tunda? Praktilised võtted, näpunäited.  

Tervislikud magustoidud Teeme tervislikke magusaid ampse. 

Veganluse ABC Räägime veganluse hirmudest ja muredest, teadlikust toitumisest. 

Murumäng Kõrb Harjutame kätt ja silma sportlikus murumängus. 

HEATEOPÄEVA TEGEVUSED: 

Kassidele ronimispuud 

Kes tööd teeb, see rõõmu näeb. /Eesti vanasõna/ Töötoa eesmärgiks on ise valmistada 

loomadele mõeldud „mööbli“esemeid, mis lähevad Eesti Kodutute Loomade Varjupaikade 

vahel jagamisse. Võimalus on valida viie erineva „mööbli“eseme vahel: kolmes erinevas 

suuruses kassi“riiulid“, kasside ronimispuu ja koera kuudi kaldtee. 

Head mõtted, head teod 1 

Midagi pole tegelikult juhtunud, kui seda pole üles tähendatud. /E.J. Phelps/ Seega, kõik head 

mõtted, sõnumid, arvamused, ideed ja soovid tuleb kirja panna!  Jäädvustame selle toreda 

laagripäeva! 

Head mõtted, head teod 2 

Suurim heategu, mida saad teisele teha, pole mitte jagada temaga oma rikkust, vaid näidata talle 

tema enda oma. /Benjamin Disraeli/ Tahad teha rõõmu oma heale laagrikaaslasele? Selleks saad 

küpsetada talle üllatuseks pannkoogi ja valida sobiva katte (moos, Nutella). 

Tutvumine teatriga 

Kindel veendumus ja väsimatu edasipüüd ületavad kõik raskused ning teevad ka näiliselt 

võimatu võimalikuks. /W.Shakespeare/ Kas sa tead, kes on Keskpaik? Või Paul Õunap? Või 

Karl-Robert Saaremäe? Või soovid hoopis teada, kuidas paremini esineda? Kuidas ennast 

väljendada nii vaimselt kui füüsiliselt? Mis on teater? Näitlemine? Kõigest sellest lähemalt 

selles töötoas!  

Massaaži töötuba  

Tervis on parem kui rikkus. /Eesti vanasõna/ Kas selg valutab? Jalad löövad tuld? Või tahaks 

kuidagi lihtsalt lõõgastuda? See on töötuba, kus õpid ennast aitama. Aitad endal pingeid 

maandada. Selleks on väga lihtsad võtted, mis aitavad. Tule ja saa teada! 

Sõbrapaelad + terere  

Erinevused võivad kokkusobivusele kasuks tulla samamoodi nagu ühisjoonedki. /Jane 

Matthews/ Käepaelu on võimalik teha tuhandes erinevas variandis ja neid ei ole kunagi liiga 

palju! Mõnus ja lihtne meisterdamine! Lisaks, on võimalus tutvuda ja endale teha täiesti uut 

moodi juuksekaunistus terere! 

Heade mõtete märgid 

Headust pole kerge kohata, kuid seda on kerge ära tunda. /Jugoslaavia vanasõna/ Aeg-ajalt on 

vaja meile headust meelde tuletada. Kõige ägedam viis on kasutada selleks enda disainitud 

märki! Tee üks hea sõnumiga märk kas endale või oma heale sõbrale! 

Prügist priiks 

Miski, mitte miski ei ole leebem kui Loodus. Ja miski, mitte miski ei ole olnud Looduse vastu 

julmem kui inimene. /Jutuajamised Jumalaga: ebatavaline dialoog/ Prügi on meie igapäevane 

sõber. Enamjaolt me isegi ei mõtle, et võiks prügist midagi uut saada või teha, vaid saadame 

oma „sõbrad“ otsejoones prügikasti. Selles töötoas õpime, kuidas vähem prügi toota, kuidas 

prügi sorteerida ja mida põnevat saab sellest teha. Töötoa teeb eriliseks, et kasutame 

meisterdamisel laagri tegevuse käigus tekkinud prügi. 
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Praktiline esmaabikoolitus 

Kui meie ei aita üksteist, siis kes seda veel teeb? /Barbara (Ann) Mandrell/ Esmaabi kordamist 

pole kunagi liiga palju, sest kunagi ei tea, millal seda vaja läheb. Ja alati on hea, kui jälle korra 

meelde tuletatud põhilised võtted ja teadmised. Sel korral aga läheneme veidi teistpidi. 

Koolitama ei tule mitte punane rist, vaid päris ehtsad Briti sõdurid! 

Kunst ja loodus - 

Maakunst 

Kunst on kunstis kunsti näha. See ümbritseb meid igal sammul, tuleb ainult oskuslikult vaadata 

ja tähele panna. Vahest on vaja ka veidi sekkuda, et muuta loodus veelgi kaunimaks 

kunstiteoseks kui see juba on. Lisaks, annab loodus meile väga palju vahendeid, millest teha 

suurepärast kunsti käepäraste vahenditega. Selles töötoas toimub maakunsti praktiseerimine ja 

looduslike vahendite kasutamine kunsti loomiseks. 

Meelerahu töötuba 

Head mõtted on pool tervist. /Jugoslaavia vanasõna/ Iga minutiga, mis oled pahane, kaotad 

kuuskümmend sekundit õnnest. /R. W. Emerson/ Koht, kus saab lihtsalt niisama olla! 

Tingimuseks on vaikus. 

Tervislik toitumine 

Inimesed, nagu taimedki, ei kasva jõudsalt ilma hoolitsuseta. /Montesquieu/ On oluline teada, 

mida ja millal ning miks me sööme. Tutvume sellega loomingulisel viisil ja kordame üle, mis 

on meile hea! 

Tantsi, kui oskad 
Tantsimine on ühtaegu nii mõistlik kui ka tervislik: see rikastab tundeelu; noortele on tants 

parim meelelahutus, ja nii oli see juba Moosese päevil. /William Cobbett/ 

Mängupõrgu 

Mängus te võidate ja kaotate; on nii seda kui teist - need on mängu osad. Mida suurem on 

võimalus kaotada, seda rohkem mäng võlub. Mäng on rohkem hinnatud, kui ta nõuab püsivust 

ja sihikindlust. Seeõttu - need väikesed probleemid, mis mängus ette tulevad, on mängu osad. 

/Sri Sri Ravi Shankar/ 

Teraapiakoerte Ühing 

Kes on teraapiakoer? Mis on tema ülesanne? Kuidas saada teraapiakoeraks? Milliseid 

teraapiavõimalusi teraapiakoerad pakuvad? Kõikidele neile ja ka paljudele teistele küsimustele 

saab vastuse selles töötoas! 

EKSTREEMPÄEVA TEGEVUSED: 

Seiklusrada Ekstreempäeva tegevus. 

Jõe ületus Ekstreempäeva tegevus. 

Ronimissein + Drytool Ekstreempäeva tegevus. 

Ronimispost Ekstreempäeva tegevus. 

ZIP sõit 260m Ekstreempäeva tegevus. 

Ronimispuu Vabalangemine ronimispuu otsast. Ekstreempäeva tegevus. 

"Lendorav" Meeskonnaga üksteise lennutamine. Ekstreempäeva tegevus. 

Kastironimine Ekstreempäeva tegevus. 

Discgolf Ekstreempäeva tegevus. 

Ramborada Ekstreempäeva tegevus. 

5D metsakino Ekstreempäeva tegevus. 

Grigriga tõus Ekstreempäeva tegevus. 

Katapuldilahing Ekstreempäeva tegevus. 

Kaitseväe varustusega 

tutvumine 
Ekstreempäeva tegevus. 

Isetehtud paat Ekstreempäeva tegevus. 

Kanade jalgpall Ekstreempäeva tegevus. 

Escape Forest Ekstreempäeva tegevus. 

LaserStrike Ekstreempäeva tegevus. 

Kirveheide Ekstreempäeva tegevus. 

Vibulaskmine Ekstreempäeva tegevus. 

Skyjump (Bungee 

Trampoline) 
Ekstreempäeva tegevus. 

Kiiking Ekstreempäeva tegevus. 

Teadusmürts Teadusbussi etendus. Ekstreempäeva tegevus. 

Slackline Ekstreempäeva tegevus. 

Elu puudega Ekstreempäeva tegevus. 
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LOODUSPÄEVA TEGEVUSED: 

Veepuhastuse viisid ja 

veekvaliteedi hindamine 

Osalejad uurivad digitaalsete sensoritega jõevett, vaatlevad seda mikroskoopide all ning leiavad 

looduslikke viise vee puhastamiseks. Tehakse puhastuskatsed ning analüüsitakse saadud vee 

puhtust. 

Kliimamuutused 

Kliimamuutuste ilmingute õppimine erinevate UNESCO vahendite ja mängude kaudu. Leitakse 

looduses üles need valdkonnad, mis kliimamuutusest mõjutatud on ning iga osaleja saab rääkida 

oma riigi kogemusest. Seejärel pannakse kirja konkreetsed sammud (lubadused), mida iga skaut 

saaks kliimamuutuste mõjude vähendamiseks igapäevaselt ära teha. 

Prügisorteerimine ja 

taaskasutamine 

Õpitakse prügimajandust Eesti kontekstis ning tehakse prügisorteerimise võistluseid. Seejärel 

saab iga osaleja erinevaid materjale taaskasutada ja luua oma enda produkti, mis hiljem 

näitusele üles läheb. 

Rabaseiklus 

Õpilased jagatakse neljaliikmelisteks gruppideks ning mängitakse lauamängu Rabaseiklus. Läbi 

lauamängu õpitakse tundma Eesti raba. Kui piirkonnas on leida taimede näidiseid, siis 

minnakse ühiselt peale mängu neid ka otsima ja luuakse tore laagri kollaaž. 

Läänemeri 
Õpitakse tundma Läänemere olilisust ning tehakse katseid soolsuse teemal. Räägitakse ka 

erinevatest olulistest merekaladest ning üheskoos küpsetatakse räime. 

Õhukvaliteedi hindamine 

lihhenoloogilisel meetodilt 

Õpitakse õhtukvaliteedi näitajate kohta ja üheskoos kaardistatakse Tagametsa samblikke, et 

määratleda nende vahendusel õhukvaliteedi olukord. 

Ilmavaatlused 

Õpitakse üheskoos ilmavaatlusi tegema, kasutades erinevaid mõõteseadmeid (anemo-, baro-, 

hügromeeter jne). Jutustatakse rahvalugusid ilmaennustustest ning määratakse pilvi ning 

tehakse ennustusi edasise laagri ilma kohta. 

Metsloomad ja nende 

tegevusjäljed 

Õpitakse tundma loomade tegevusjärgi (väljaheited, jäljed jne) ning iga osaleja saab omale 

lemmiku looma jäljendi kipsi peale teha.  

Ökoehitus (savimaja) 

Tänapäeval veedavad inimesed enamuse oma ajast siseruumides, seetõttu mängivad 

ehitusmaterjalid olulist rolli inimese tervise seisukohast. Loomulikult on looduslikud 

ehitusmaterjalid nii inim- kui keskkonnasõbralikumad. Selles töötoas saavad osalejad ehitada 

väikese savimaja mudeli ja uurida, kuidas veel saab elumaja keskkonnasõbralikumaks muuta. 

Looduskosmeetika 

tegemine 
Üheskoos õpitakse kasutama loodust enda ümber, et ise teha looduskosmeetikat. 

Metsa puud ja põõsad - 

metsa medali 

meisterdamine 

Õpime tundma Eesti metsade puid, nende määramist ja iseärasusi, meisterdame puust medali. 

Meeskonnamängud Erinevad meeskonnamängud. 

Aardejaht Salakirjade ja vihjete abil otsivad osalejad aaret.  

Toidu tegemine lõkkel Osalejad saavad teada, kuidas ja millest valmistada toitu lõkkel, kui oled sattunud hätta.  

Teaduskatsed Osalejad teevad väga erinevaid lihtsamaid teaduskatseid, kasutades kõiki loodusseadusi. 

Ornitoloogia 
Õpitakse üheskoos linde nii välimise kui kuulmise järgi määrama ning saadakse teada, kuidas 

tänapäeval ornitoloogid oma tööd teevad. 

Lõkketüübid ja tule 

süütamine 

Osalejad harjutavad erinevate lõkketüüpide kasutamist ning harjutavad tule süütamist erinevaid 

meetodeid kasutades. 

Räätsade meisterdamine 

ja väike retk 
Meisterdame loodusest saadavast materjalist räätsad ja teeme nendel liikudes väikese mängu.  

Sõlmed ja köidised Osalejad õpivad erinevaid sõlmi ja köidiseid ning saavad üheskoos midagi põnevat ehitada. 

Metsagurmee 
Teeme metsas väikese retke ja püüame leida sealt kõike, mis kõlbab süüa. Lõpetuseks valmib 

midagi maitsvat. 

Parvede ehitamine ja 

parvetamine 

Mida teha, kui sa pead ületama jõe või järve? Teeme lihtsatest vahenditest parve ja sõidame 

sellega üle jõe. 

Mets kui apteek Ravimteed ja muud saadused, millega tark skaut end aidata saaks.  

  

Teemadepõhisele programmile lisaks toimus skautide DNAsse sissekirjutatud oluline tegevus ehk 

MATK. Matkarajad olid seekord üles ehitatud ajalise kestuse peale. Algselt oli plaanis rohkem 

radu, kuid lõppkokkuvõttes oli osalejatel võimalik valida 6- ja 12-tunnise matkaraja vahel. 

 

Oma panuse suurlaagri õnnestumisse ning tegevuste mitmekesisusse andsid ka Eesti Briti 

sõdurid, kes on osa siin olevast NATO pataljonist. Briti sõdurid tutvustavad skautidele oma 
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varustust, tegid koos skautidega mängulisi kommunikatsiooniharjutusi ning näitasid noortele 

metsas toime tulemise nippe ja aitasid läbi viia ekstreempäeva tegevusi. 

       
Lisaks all-laagritele ja tegevusväljadele oli kogu laagriaja vältel laagri peaväljakul püsti ka vaba 

aja tegevuste suur kollane telk ehk VABAAJAALA ning Mustikamaal juhtide METSAKOHVIK. 

Vaba aja alal, mida korraldas Toivo Värbu, oli kõikidel osalejatel võimalik aktiivselt aega veeta, 

kui järgmise planeeritud tegevuseni oli veel aega. Kolmel päeval oli avatud ka SKAUDI-

GAIDIPOOD, kus müüdi märke, särke ja muid suveniire, ning pealelõunati JÄÄTISEKIOSK, mis 

osutus väga populaarseks, müües kokku 1500 jäätist, millest jäi isegi kesiste suveilmadega 

ilmselgelt vajaka. 

 
Juhtide METSAKOHVIKU eesmärk oli lastega aktiivselt tegelevatele juhtidele ja tegevusi 

läbiviivatele vabatahtlikele pakkuda puhkehetke, tuge ja energiat väikese küpsise, koogi, kohvi 

või võrkkiiges/diivanil tukastamise võimaldamise näol. Metsakohviku pidajateks olid Merilyn 

Oolo-Püi ja Taivo Püi. 
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Lisaks oli ettevalmistatud tegevustele mõeldud alad nagu jalg- ja võrkpalliväljakud metsa 

tingimustes, orienteerumise ja matkamise piirkonnad, vetelpääste valvega ujumiskoht, lippude 

väljak, kus olid heisatud kõikide osalevate riikide lipud, ning lava, kus toimusid erinevad etteasted, 

esinemised, kogunemised ja TSEREMOONIAD tseremooniameistri Marju Riiel eestvedamisel. 

Lippudega toimetamisel aitas kaasa Silver Laur. 

        

Ka oli eraldi ettevalmistatud TOITLUSTUSALA (väliköök, 5 x 10m toitlustustelgid (2tk) ning 

nõudepesuliin), kus laagrilised said kolm korda päevas põhirooga. Täiendavalt pakuti kord päevas 

vahepala, mis viidi all-laagritesse. Laagri peakokk oli Tarmo Oidekivi. 
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Pesemisvõimalusi (ja märja ilma tõttu osaliselt ka kuivamisvõimalusi) pakkus graafiku alusel 

Tagametsa SAUN, mille heaks peremeheks ja kütjaks kogu laagri ajal oli saunamees Agu Ets. 

  

  

OSAVÕTUTASU 

  

Suurlaagri eelarvemahuks oli kokku 48 350€. Laagri tulubaas koosnes tuludest meie toetajatelt, 

sponsoritelt, projektidest ja laagriliste osavõtumaksudest, mille suurustest täpsemalt alljärgnevalt. 

Osavõtutasu sisaldas toitlustust ja kõiki tegevusi laagriaja jooksul ning ei sisaldanud transporti. 

Laagrisse registreerimiseks ei olnud eraldi registreerimistasu, vaid ainult üks koondosavõtutasu, 

mille suurus sõltus sellest, millal laagrisse registreeruti. Üksustel oli võimalus teha soovi korral 

ise oma üksuse sees raha kogumist väiksemate summade haaval omale sobivate vahetähtaegade 

kaupa. ESÜ kontole palusime kanda raha täismaksena. 

  

Laagriliste jagunemine: 

● Osalejad – hundud/hellakesed, skaudid/gaidid, vanemskaudid/vanemgaidid … ehk kõik 

laagrilised vanuses 6-18. 

● Juhid – osalejate vastutajad (iga 10 osaleja kohta peab olema laagris kaasas üks 

täiskasvanud juht). 

● IST (International Service Team) – rändurid, vabatahtlikud, juhid (ilma osalejate salgata) 

… ehk laagrilised vanuses 18+ nii Eestist kui välisriikidest. 

  

Osavõtutasud, tähtajad ja soodustused 

  
ESÜ ja EGLi liikmed (osalejad ja juhid) 

01.11.2016-15.04.2017 (pikendatud kuni 500 laagrilise registreerumiseni) – 90€ 

16.04.2017-15.05.2017 – 120€ 
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16.05.2017-15.06.2017 – 200€ 

  

Peresoodustus (kuni 15.04.2017, pikendatud kuni 500 laagrilise registreerumiseni) 

Pere esimene liige 90€, teine liige 75€, kolmas ja iga järgmine liige 55€. 

  

Juhi soodustus 

Registreerudes kuni 15.04.2017 (pikendatud kuni 500 laagrilise registreerumiseni) sai iga 10 osaleja kohta laagris osalev juht 

laagrisse tasuta. Pärast seda registreerudes kehtis iga 10 osaleja kohta laagris osalevale juhile soodustus -50% registreerimise hetkel 

kehtivast hinnakirjast. 

  

Korraldajate/juhtide lapsed 

Kuni 3-aastased (k.a.) korraldajate ja juhtide lapsed said laagris osaleda tasuta. 4- kuni 6-aastastele lastele (kes ei olnud veel 

liikmed) kehtis soodusosavõtumaks 30€. 

  

Perede all-laagris osalejad 

Korraldaja/juhi/IST täiskasvanud pereliikmele kehtis ESÜ liikmetega võrdne hinnakiri olenemata ESÜ liikmelisusest ehk kuni 

15.05.2017 registreerudes ja tasudes 90€. Osavõtutasu sisse oli arvestatud lisaks ka 5€ liikmemaksu tasumine, kui pereliige soovis 

saada ESÜ liikmeks, et ka järgnevatel ESÜ üritustel soodusosavõtumaksuga osaleda. Kui osaleti alla nelja päeva, siis oli osalemine 

päevatasu alusel. 

  

Vähekindlustatud perede lapsed ja noored (ainult ESÜ liikmed) 

Kui osavõtutasu oli perele liiga suur, siis oli võimalus saata sellekohane avaldus ESÜ haldusjuhile ning paluda osavõtumaksu 

soodustust. Tänu ESÜ headele koostööpartneritele – advokaadibüroo TRINITI ja Swedbank – saime toetada ESÜ liikmetest 

vähekindlustatud laste ja noorte osalemist suurlaagris. 

  

Mitteliikmed ning teistest Eesti noorteorganisatsioonidest osalejad ja juhid 

01.11.2016-15.04.2017 (pikendatud kuni 500 laagrilise registreerumiseni) – 120€ 

16.04.2017-15.05.2017 – 150€ 

16.05.2017-15.06.2017 – 200€ 

Välisriikidest osalejad ja juhid 

01.11.2016-15.04.2017 (pikendatud kuni 500 laagrilise registreerumiseni) – 200€ 

  

IST (International Service Team) nii Eestist kui välisriikidest 

Täisajaga laagris osalevate nii Eesti kui välisriikide ISTde osavõtutasu oli 50% registreerimise hetkel kehtivast vastavast 

hinnakirjast. 

  

Välis-Eesti skaudid ja gaidid 

Välis-Eesti osalejatele, ISTdele ja juhtidele kehtisid ESÜ liikmetega samad hinnad ja tähtajad. 

  

Päevatasu 

Kui osaleja ei saanud laagris osaleda täisajaga, siis sai tulla ka ainult mõneks päevaks. Ühe laagripäeva osavõtumaks oli 20€ ning 

laagripäeva arvestasime ühe ööpäevana. Päevatasuga oli võimalik osaleda kuni neli päeva, pikema perioodi eest tuli tasuda juba 

täissumma laagri osavõtumaksust vastavalt registreerimise hetkel kehtivale hinnakirjale. Päevatasu hind välisriikide osalejatele oli 

25€. Päevatasu hind 4- kuni 6-aastasele lapsele ehk tatsajale (kes ei olnud veel hundu) oli 5€. 

 

 

KOKKUVÕTTEKS 

 

„See laager tegi sõpruse ja rahvusteülese skautlusega Eesti suve kuumemaks“, ütles laagris olnud 

Iisraeli esindusüksuse juht Ido Cohen. „Praegune Eesti suvi oma jahedate  ja valgete öödega oli 

oluliselt soojema kliimaga harjunud Iisraeli skautidele omamoodi elamuseks ja kokkuvõtteks 

jäävad Iisraelist kohale tulnud skaudid meenutama seda laagrit kui ühte oma seni erilisemat 

skaudielamust“, lisas suurlaagri juht Valdik Kask. 
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Suurlaagri infrastruktuuri rajamiseks tehtud töömahu iseloomustamiseks saab välja tuua näiteks 

seda, et laagri  joogiveega varustamiseks rajati enam kui 300-meetrine ajutine veetrass ning veeti 

300 meetrit ajutisi elektriliine. Maitsvad söögikorrad valmisid igapäevaselt kümnes erinevas 

välikatlas, kokku söödi ära muuhulgas 900 pätsi saia, 700 pätsi leiba ning 280 kg kartulit. 

Laagrilinnakusse püstitati 300 ruutmeetrit üldkasutatavat telgipinda, et tegevus saaks toimuda iga 

ilmaga. Laagri saunaahi küdes laagri jooksul kokku 104 tundi, et tagada laagrilistele 

pesemisvõimalused. 

  

„Moodsad tehnoloogilised lahendused kombineerituna traditsioonilistest skautlikest 

metsatarkustest ja -oskustest, hea koostöö laagri korraldamisel  ning rõõmus ja teotahteline 

rahvusvaheline skautide kogukond Tagametsas  andsid kokku ühe seiklusliku ja õnnestunud 

laagrinädala,“ ütles peaskaut Kristjan Pomm.  
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Suurlaagri nime autor – Sirje Pool (Tormilind). 

Suurlaagri märgi/logo autor – Anton Järv (Tondisalu). 

Suurlaagri laulu autor – Liisa Kõrgesaar (üksikliige). 

Puukuju SID autor – Tanel Pirk (TSGM). 

 

 

 

SUURLAAGRI LAUL 

 

Hei-hei, Sina seal, meie armsa Eesti peal – 

tule, teeme Seiklusratta! 

Hei-hei, Sina seal, suure laia ilma peal – 

tule, teeme Seiklusratta! 

Seiklust saama peab! 

 

Ma tean üht suve, üht suve Tagametsas, 

ma tean üht suve, suure Seiklusratta otsas. 

Ma tean üht suve, meie suure laagri melu 

ma tean üht suve, päikest, sõpru – skaudielu! 

 

Hei-hei, Sina seal, meie armsa Eesti peal – 

tule, teeme Seiklusratta! 

Hei-hei, Sina seal, suure laia ilma peal – 

tule, teeme Seiklusratta! 

Seiklust saama peab! 

 

Ma tean üht suve, üht suve suurepärast, 

ma tean üht suve, kui ei hoolinud me kärast. 

Ma tean üht suve, täis ise-õppimise lusti, 

ma tean üht suve – lõkkeid kumavaid, öid musti. 

 

Hei-hei, Sina seal, meie armsa Eesti peal – 

tule, teeme Seiklusratta! 

Hei-hei, Sina seal, suure laia ilma peal – 

tule, teeme Seiklusratta! 

Seiklust saama peab! 

 

Ma tean üht suve, üht suve nagu ei eal varem, 

ma tean üht suve, mille lõpus olin parem. 

Ma tean üht suve, oma väärtust selles ilmas, 

ma tean üht suve – ja ka sädet Sinu silmas! 

 

Hei-hei, Sina seal, meie armsa Eesti peal – 

tule, teeme Seiklusratta! 

Hei-hei, Sina seal, suure laia ilma peal – 

tule, teeme Seiklusratta! 

Seiklust saama peab! 
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LAAGRI MEEDIAKAJASTUS 

  

TV uudised: 

● http://uudised.tv3.ee/eesti/uudis/2017/07/10/president-vaisas-jarvamaal-skautide-

suurlaagrit  

● http://reporter.postimees.ee/4173449/kersti-kaljulaid-kulastas-rahvusvahelist-

skaudilaagrit  

● http://menu.err.ee/606964/skaudid-noorkotkad-ja-kodututred-panevad-suurlaagrites-oma-

oskused-proovile  

      
 

Info uudisteportaalides: 

● http://jarvateataja.postimees.ee/4172801/president-tuleb-jarvamaale-skautide-

suurlaagrisse 

● http://jarvateataja.postimees.ee/4173429/president-jarvamaal-eduka-uhiskonna-

toimimiseks-on-oluline-et-koigil-oleks-voimalik-saada-sellest-

osa?gallery=103901&image=6879405 

● http://annestiil.ohtuleht.ee/816038/tv3-video-president-vaisas-jarvamaal-skautide-

suurlaagrit 

● http://maaleht.delfi.ee/news/maaleht/uudised/briti-sojavaelased-opetavad-eesti-

skautidele-kuidas-metsas-ellu-jaada?id=78855388 

● http://kuma.fm/uudised/uudis/article/skautide-suurlaagris-on-taena-heateo-paeev/ 

● http://www.postimees.ee/term/15505/skaudid 

● http://www.uudis.eu/item/982449/skautide-suurlaagris-on-heateo-p%C3%A4ev/ 

● http://www.eesti.ca/eesti-vabariigi-president-kersti-kaljulaid-arutleb-tagametsas-

skautluse-ja-noorteuhingute-rolli-ule/article50029 

● http://jarvateataja.postimees.ee/4176979/tagametsas-saab-teha-260meetrise-ohuliu 

  

Raadiointervjuud: 

● 05.07.2017 Raadio 7 intervjuu – laagri juht Valdik Kask; 

● 10.07.2017 KUKU intervjuu – abijuht Kristjan Pomm. 

     

http://uudised.tv3.ee/eesti/uudis/2017/07/10/president-vaisas-jarvamaal-skautide-suurlaagrit
http://uudised.tv3.ee/eesti/uudis/2017/07/10/president-vaisas-jarvamaal-skautide-suurlaagrit
http://reporter.postimees.ee/4173449/kersti-kaljulaid-kulastas-rahvusvahelist-skaudilaagrit
http://reporter.postimees.ee/4173449/kersti-kaljulaid-kulastas-rahvusvahelist-skaudilaagrit
http://menu.err.ee/606964/skaudid-noorkotkad-ja-kodututred-panevad-suurlaagrites-oma-oskused-proovile
http://menu.err.ee/606964/skaudid-noorkotkad-ja-kodututred-panevad-suurlaagrites-oma-oskused-proovile
http://jarvateataja.postimees.ee/4172801/president-tuleb-jarvamaale-skautide-suurlaagrisse
http://jarvateataja.postimees.ee/4172801/president-tuleb-jarvamaale-skautide-suurlaagrisse
http://jarvateataja.postimees.ee/4173429/president-jarvamaal-eduka-uhiskonna-toimimiseks-on-oluline-et-koigil-oleks-voimalik-saada-sellest-osa?gallery=103901&image=6879405
http://jarvateataja.postimees.ee/4173429/president-jarvamaal-eduka-uhiskonna-toimimiseks-on-oluline-et-koigil-oleks-voimalik-saada-sellest-osa?gallery=103901&image=6879405
http://jarvateataja.postimees.ee/4173429/president-jarvamaal-eduka-uhiskonna-toimimiseks-on-oluline-et-koigil-oleks-voimalik-saada-sellest-osa?gallery=103901&image=6879405
http://jarvateataja.postimees.ee/4173429/president-jarvamaal-eduka-uhiskonna-toimimiseks-on-oluline-et-koigil-oleks-voimalik-saada-sellest-osa?gallery=103901&image=6879405
http://annestiil.ohtuleht.ee/816038/tv3-video-president-vaisas-jarvamaal-skautide-suurlaagrit
http://annestiil.ohtuleht.ee/816038/tv3-video-president-vaisas-jarvamaal-skautide-suurlaagrit
http://maaleht.delfi.ee/news/maaleht/uudised/briti-sojavaelased-opetavad-eesti-skautidele-kuidas-metsas-ellu-jaada?id=78855388
http://maaleht.delfi.ee/news/maaleht/uudised/briti-sojavaelased-opetavad-eesti-skautidele-kuidas-metsas-ellu-jaada?id=78855388
http://kuma.fm/uudised/uudis/article/skautide-suurlaagris-on-taena-heateo-paeev/
http://kuma.fm/uudised/uudis/article/skautide-suurlaagris-on-taena-heateo-paeev/
http://www.postimees.ee/term/15505/skaudid
http://www.postimees.ee/term/15505/skaudid
http://www.uudis.eu/item/982449/skautide-suurlaagris-on-heateo-p%C3%A4ev/
http://www.uudis.eu/item/982449/skautide-suurlaagris-on-heateo-p%C3%A4ev/
http://www.eesti.ca/eesti-vabariigi-president-kersti-kaljulaid-arutleb-tagametsas-skautluse-ja-noorteuhingute-rolli-ule/article50029
http://www.eesti.ca/eesti-vabariigi-president-kersti-kaljulaid-arutleb-tagametsas-skautluse-ja-noorteuhingute-rolli-ule/article50029
http://jarvateataja.postimees.ee/4176979/tagametsas-saab-teha-260meetrise-ohuliu
http://jarvateataja.postimees.ee/4176979/tagametsas-saab-teha-260meetrise-ohuliu
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KOOSTÖÖPARTNERID 

 

Meie suurtoetajad olid Haridus- ja Teadusministeerium, Hasartmängumaksu 

Nõukogu ja Eesti Ameerika Fond! 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

   

  

  

 

  

 

  

 

  

 

  

  

 

http://www.eafund.org/
https://www.hm.ee/et
http://www.hmn.ee/
http://www.isover.ee/
https://www.weber.ee/home.html
http://www.voti24.ee/
http://www.tktk.ee/
http://www.e-vici.lt/ee/
http://ellujaamisakadeemia.ee/
http://www.toitoieesti.ee/
https://www.rescue.ee/
http://www.skypark.ee/est/
http://www.terviseparadiis.ee/
http://www.tartuloodusmaja.ee/
http://www.mailisdesign.com/
http://suurlaager.skaut.ee/toetajad/www.premiumbrands.ee
https://www.metec.ee/
http://puukujurid.ee/
http://www.toftan.ee/
https://www.tere.eu/et/
http://www.nevi.ee/
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LISA 2. EESTI GAIDIDE LIIDU JA EESTI SKAUTIDE ÜHINGU 

SIHTASUTUSE ARUANNE 

 
 

 

 

Eesti Gaidide Liidu ja Eesti Skautide 

Ühingu Sihtasutus 
 

 

Eesti Gaidide Liidu ja Eesti Skautide Ühingu Sihtasutuse  

2017 tegevusaasta aruanne 
 

 

2017. tegevusaastal olid sihtasutuse nõukogu liikmeteks Siim Maripuu, Mikk Leedjärv, Merili 

Laul ja Tarmo Kruusimäe. Nõuandva funktsiooniga kuuluvad SA vanemate kogusse gdr Urve Põhi 

ja hr Ago Ambre USAst. Sihtasutuse juhatusse kuuluvad Kirke Kalamats, Elo Sagor, Ott 

Pruulmann ja Ragnar Luup. 

 

Ülevaade EGL ja ESÜ SA rahalisest olukorrast seisuga 01. jaanuar 2017.a. 

SA arveldusarvetel on raha kokku 1784.24€ ning tähtajalistel hoiustel 39000€. 2016. aasta jooksul 

saadi intressitulu 1630,30€, sihtasutuse halduskulud (raamatupidamine, ülevaatus) olid 525€, 

tasuti 800€ suurune võlg (aastast 2010) ESÜ ees ning maksti välja 4708€ toetusi. 

 

2017. aastal lõppesid 10000€ suurune üheaastane hoius hoiulaenuühistus Kodumaa ning 28000€ 

suurune kolmeaastane hoius Versobankas. Nende lõppemise järel avasime kaheaastase hoiuse 

summas 20000€ hoiulaenuühistus Kodumaa ning kolmeaastase hoiuse summas 19000€ Raha 

Hoiu-Laenuühistus. Oodatav aastane intressitulu on 2881€. SA vahenditest ilma täiendava 

toetuseta on võimalik 2018. aastal jagada toetusi mahus 2800€. 

 

2017. aastal SA taotlusvooru ei korraldanud. Viimane toetuste jagamine oli 2016. aasta lõpus ning 

toetatud tegevuste aruandluse lõpptähtaeg 31. oktoober 2017. Eraldatud 5782€ toetustest kasutati 

ära vaid 4708€ ehk 1074€ jäi kasutamata. Palume taotlemisel ja toetuse saamisel kindlasti mõelda, 

et planeeritud tegevus ka kindlasti teoks saaks ja selle korraldajad ka eraldatud toetuse olemasolust 

teaks. Kuigi kasutamata jäänud raha saame uuesti jagada järgmises taotlusvoorus, oleks selle eest 

võinud juba sellel korral mitmed teised head mõtted teoks saada. 

 

 

 

Ott Pruulmann 

SA Juhatuse liige 
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LISA 3. RÄVÄLÄ SKAUTIDE MALEVA ARUANNE 

 

RÄVÄLÄ SKAUTIDE MALEV 

2017 TEGEVUSAASTA ARUANNE 

 

 

 

 

Organisatsiooni nimetus  Mittetulundusühing Rävälä Skautide Malev 

Registrikood    80114835 

Arveldusarve nr   SEB EE531010220009135018 

Aadress    Juurdeveo 22A-2, Tallinn 

Telefon    55593155 

E-mail     ravala@skaut.ee 

Facebook    www.facebook.com/ravala.skaudid 

 

Maleva staabi liikmed 

Maleva juht    Maimu Liis Nõmmik  

Majandusjuht    Ryan Jenkins 

Infojuht    Tarmo Griffel  

 

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

 

Olulisemad tegevused 

Rävälä Skautide Maleva eesmärk 2016-2017 tegevusaastal oli maleva traditsiooniliste ürituste 

korraldamine ka sel tegevusaastal.  

27. mail toimus RSM Õppepäev, seekord Keilas, Keila päevade raames. Osalejaid oli mitmest 

lipkonnast, kuid osalejate arv jäi siiski tagasihoidlikuks. Hiljem arutades otsutati, et õppepäev 

peaks siiski kinnine üritus olema ainult meile endile. 

Sügisestel nõupäevadel kogunesime maleva juhtidega Tagametsa jahilossis ja rääkisime muredest-

rõõmudest. Selgus, et meil on lipkondi, kellel läheb kõik hästi ja lipkondi, kellel nii suur juhtide 

puudus, et hetkel tegevus seisab.  

Käesoleva aasta Isadepäeva matka korraldas suurepäraselt lipkond Siil Pirita metsas. Osalesid nii 

skaudid oma peredega kui ka mitteliikmed. Üritus on jätkuvalt populaarne. 

2. detsembril korraldas RSM 8-tunnise esmaabi kursuse koostöös Eesti Punase Ristiga.  

Skautlik Metsajõulupuu toimus 14. detsembril vanalinnas Komandandiaias. Üritus oli südamlik 

ning väikeses ringis. Järgmisel aastal proovime ürituse nädalavahetusel korraldada, ehk see 

suurendab osavõtjate arvu.  

Teine tähtsam tegevus juhatusele oli suurematele üritustele (suurlaager, Jüripäev) maleva 

liikmetele ühisbussi(de) korraldus üritusele. 

Lisaks tegime maleva T-särgid liikmetele, mida kindlasti märkasite suurlaagris liikmetel seljas. 

 

 

 

mailto:ravala@skaut.ee
http://www.facebook.com/ravala.skaudid
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Plaanid  

Jätkame traditsiooniliste sündmusega nagu Isadepäeva matk ja RSM Metsajõulupuu. Tõenäoliselt 

jätkub ka RSM Õppepäev kuigi selle eesmärki peame maleva liikmetega täpsustama, sest osalus 

on oodatust väiksem. 

2018. aastal korraldame Lõkke- ja laulujuhtide koolituspäeva ning 16-tunnise esmaabi kursuse, 

kuna eelmisest on möödas kolm aastat. 

2018. aastal toimuvad lipkondade laagrid, 2019. aasta suvel on plaanis maleva laager hundudele 

ning 2020 maleva suvelaager. 

 

Soovitused ESÜ juhatusele 

Hea on näha, et uute täiskasvanute värbamine käib usinasti. Palume koostada uutele vabatahtlikele, 

kes soovivad skauditõotust anda, lühikene koolitusplaan/teadmiste nimekiri, mida nad peaksid 

tegema enne tõotuse andmist. Me ei saa kohelda täiskasvanuid samamoodi kui programmis 

osalevaid noori. 

Palume suuremate traditsiooniliste üritustele koostada korraldamise plaanid, et uutel korraldajatel 

kergem oleks. Teatud asjad on sellistel üritusel alati samad, muutub vaid tegevuste sisu. Leiame, 

et iga kord jalgratta leiutamine on meie niigi koormatud juhtidele puht ajaraisk. Korraldamise 

plaan võiks sisaldada: 1. Ürituse üldised eesmärgid, millele korraldajad lisavad endi eesmärgid 

üritusele; 2. Ürituse põhjus ja üldnägemus (ESÜ poolt); 3. Ürituse põhikava, ehk mida peab sellel 

üritusel tegema; 4. Korraldamise tegevusplaan (ehk mis kuupäevaks peaks mis asjad olema 

tehtud); 5. Näpunäited eelarve tarvis (laagrimärk, keskmine kulu, toitlustusele lubatud kulu jms); 

6. ESÜ koostööpartnerite nimekiri ja kontaktandmed – nt märgi tegijad jms; 7. Näidisdokumendid 

– lubade taotlemine, garantiikirjad jms; 8. Registreerimiskord; 9. Milline info on vaja millal laiali 

saata ja kuidas; 10. Tähtajad; 11. Aruande vormid; 12. Ürituste korraldamise head tavad 

ESÜs/nõuded üritusele (nt toidukordade arv, ruumi suurus iga osavõtja kohta magamisaladel jms). 

 

 

 

Maimu Nõmmik 

Rävälä Skautide Maleva juht 
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LISA 4. TARTU SKAUTIDE JA GAIDIDE MALEVA ARUANNE  

 

 

Maleva juhtkond: 

ESÜ üldkogu seisuga kuuluvad TSGM juhatusse: 

maleva juht Liina Land; 

infojuht Marko Pill; 

juhatuse liige Margaret Matisen. 

 

Tartumaa Skautide ja Gaidide Maleva (TSGM) tegutsevad salgad: 

Hundud: 

1. Fööniksid – juhendaja Siimon Haamer – osalejaid 9 ja täiskasvanud juhte 5, kes on kõik 

salgaliikmete lapsevanemad; 

2. Maamesilased – juhendajad Richard Erik Tõnisson, Ott Pruulmann – osalejaid 6; 

3. Draakonhiired – juhendajad Talvi Põldma, Maarek Lind – osalejaid 8. 

Skaudid: 

4. Sinised Lambad – juhendaja Siim Pruulmann – osalejaid 6; 

5. Lärmakad Härmakad – juhendajad Hanna Kadri Metsvaht, Laura Liis Metsvaht ja Kärt Maria 

Tamme – osalejaid 5; 

6. Luunja skaudid – juhendajad Kristina Keerdo ja Kerli Unt – osalejaid 4; 

7. Otepää karud – osalejaid 9. 

Gaidid: 

8. Tulekotkad (gaidid) – koondused koos Maamesilastega – osalejaid 3. 

Vanemskaudid: 

9. Rohelised Rebased – juhendaja Liina Land – osalejaid 7. 

Vanemgaidid: 

10. osalejaid 8. 
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2017. aasta tegevuskava 

● Veebruar – 24. veebruaril osales Tartu malev Tähetorni pidulikus lipuheiskamises, pärast 

mida toimus viktoriin skaudimajas ning mõnus teejoomine, mille korraldasid meie 

vanemskaudid. 

● Märts – Tartu skaudijuhid osalesid Eesti Skautide Ühingu (ESÜ) üldkogul. 

● Aprill – Tartu malev korraldas Tartu linnas üle-Eestilise Jüripäeva laagri 440 osalejaga. 

● Mai – skaudimaja talgutel aitas kogu malevkond ruumid puhtaks ning lao riiulid korda seada. 

Samuti osalesid Tartust mõned juhid Ämbliku esimese taseme koolitusel. 

● Juuni – ESÜ Roheline päev, Ämbliku praktika. 

● Juuli – Eesti Skautide Ühingu suurlaager Seiklusratas, kus osales neli TSGMi hundu- ja 

skaudisalka ning skaudijuhid aitasid korraldada seikluspäeva ning lasteaia tegevusi. 

● August – ERNA Matka korralduses vabatahtlikuks olemine (Ämbliku kursuse praktika 

esimesele, teisele ja kolmandale tasemele).  

● September – ESÜ nõupäevad. 

● November – Tartu maleva korraldatud Isadepäeva matk, kus osalesid nii skaudilapsed koos 

oma vanematega kui ka lihtsalt skautlusest huvitatud Tartu linna elanikud. 

 

2017. aasta suurimad saavutused 

● Edukalt korraldatud Jüripäeva laager Tartus 440 osalejaga. 

● Väga edukas uute vabatahtlike värbamise kampaania 2017 suvi-sügis.  

● Juhtide õhtu taaselustamine – skaudijuhtide regulaarsed kokkusaamised kord kuus. 

● Ametisse valiti EGL-ESÜ SA juhatus liikmeks Ott Pruulmann. 

● Edutused: 

- eeskujuliku skaudi märgiga tunnustati järgnevaid liikmeid: Mark Aleksander Fischer, 

Marko Pill; 

- nooremskautmasteri nimetusega tunnustati Veeda Kala. 

 

 

Plaanid 

 

TSGM'i juhatuse eesmärgid tulevaks tegevusaastaks on: 

1. Kasvatada liikmeskonda 

1.1. kasvatada Tartu linna kodanikest liikmeskonda 

2. Koolitada välja uued juhid: 

2.1. praegustest vanemskautidest 

2.2. uutest vabatahtlikest 

3. Pakkuda skautlikku tegevusprogrammi igale vanuseastmele: 

3.1. koostöös ESÜ ja EGLiga 

3.2. TSGMi siseselt * ** 

4. Korraldada maleva ühine laager 
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* Lisaks iganädalastele skaudikoondustele on TSGMi 2018. aasta kavas järgmised laagrid, 

oskusvõistlused, matkad ja koolitused: 

** Olenevalt salkade soovidest ja skaudijuhtide võimalustest toimuvad jooksvalt salgalaagrid 

(Skaudimaja tšillid) Tartu skaudikeskuses ja salgamatkad, mida TSGM kaasfinantseerib. 

 

 

Kuu Kuupäev Tegevus Viide eesmärgile Sihtrühm 

Jaanuar 17 TSGM Juhtide õhtu* 2 
Vabatahtlikud ja 

noortejuhid 

 20 ESÜ koolitajate koolitus 3 
Vabatahtlikud ja 

noortejuhid 

Veebruar 21 TSGM Juhtide õhtu 2 
Vabatahtlikud ja 

noortejuhid 

 9-11 ESÜ Talimängud 3 KÕIK 

 17 
ESÜ Tere tulemast 

skautlusesse koolitus 
1, 2 

Uued 

Vabatahtlikud 

 22 BP sünniaastapäev 3 KÕIK 

 24 

EV 100 lipuheiskamine 

Tähetorni juures, 

kaelarätipäev 

3 KÕIK 

Märts 21 TSGM Juhtide õhtu 2 
Vabatahtlikud ja 

noortejuhid 

 10 
ESÜ Noorsootöö ja 

pedagoogika koolitus 
1, 2 

Vabatahtlikud ja 

noortejuhid 

 24 ESÜ Üldkogu 3 
Vabatahtlikud ja 

noortejuhid 

 24 ESÜ Tänuõhtu 2 
Vabatahtlikud ja 

noortejuhid 

Aprill 18 TSGM Juhtide õhtu 2 
Vabatahtlikud ja 

noortejuhid 

 27-29 Jüripäeva laager 3 KÕIK 

 14 ESÜ Meediakoolitus 3 

Alates 

Vanemskaudi 

vanuseastmest 

 18-20 
ESÜ Kaugmatkaja 2. osa 

ettevalmistav koolitus 
3 

Alates 

Vanemskaudi 

vanuseastmest 
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Mai 16 TSGM Juhtide õhtu 2 
Vabatahtlikud ja 

noortejuhid 

 5-6 Tagametsa kevadtalgud 3 
Alates Skaudi 

vanuseastmest 

 12 
ESÜ Tere Tulemast 

Skautlusesse koolitus 
2 

Uued 

Vabatahtlikud 

 18-20 ESÜ Metsalaagri koolitus 2, 3 
Uued 

Vabatahtlikud 

Juuni 10 ESÜ sünnipäev 3 KÕIK 

Juuli 8-15 ESÜ Metsamärgi koolitus 3 
Vabatahtlikud ja 

noortejuhid 

 16-27 ESÜ Kaugmatkaja 2. osa 3 

Alates 

Vanemskaudi 

vanuseastmest 

August 15 TSGM Juhtide õhtu 2 
Vabatahtlikud ja 

noortejuhid 

 18-19 
ESÜ Väikesaare 

motivatsiooniüritus 
3 

Vabatahtlikud ja 

noortejuhid 

 25 
ESÜ Tere Tulemast 

Skautlusesse koolitus 
2 

Uued 

Vabatahtlikud 

 9-12 TSGM malevalaager 3 KÕIK 

September 15 

TSGM hooaja avamise 

perekondlik 

pannkoogipäev 

1, 2, 3 KÕIK 

 14-16 ESÜ Nõupäevad 3 

Alates 

Vanemskaudi 

vanuseastmest 

 14-16 ESÜ Metsalaagri koolitus 3 
Uued 

Vabatahtlikud 

Oktoober 17 TSGM Juhtide õhtu 2 
Vabatahtlikud ja 

noortejuhid 

 12-14 ESÜ Kriimsilma laager 3 Hundu vanuseaste 

 26-28 
ESÜ Metsamärgi 

nädalavahetuse koolitus 
3 

Vabatahtlikud ja 

noortejuhid 

November 11 TSGM Isadepäeva matk 1, 3 KÕIK 

 21 TSGM Juhtide õhtu 2 
Vabatahtlikud ja 

noortejuhid 
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 10 
ESÜ ÕKV skautide 

oskusvõistlus 
3 

Skautide 

vanuseaste 

 17-18 ESÜ Noortekogu 3 

Alates 

Vanemskaudi 

vanuseastmest 

Detsember 19 
TSGM jõulu ühiskoondus 

piparkoogi töötoaga 
3 KÕIK 

* Paksus 

kirjas TSGMi 

korraldatavad 

üritused 
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