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EESTI SKAUTIDE ÜHINGU EDUTUSED JA AUNIMETUSED
Edutuste ja aunimetuste liigid
1. Eesti Skautide Ühingu (ESÜ) poolt antavad edutused on:
1.1. hoolas hundu;
1.2. eeskujulik hundu;
1.3. hoolas skaut;
1.4. eeskujulik skaut;
1.5. nooremskautmaster;
1.6. skautmaster.
2. ESÜ poolt antav aunimetus on ESÜ auliige.
Hundudele antavad edutused
3. Hoolsa hundu nimetuse koos vastava märgi kandmise õigusega võib anda hundule, kes:
3.1. on vähemalt kahekõrva hundu,
3.2. on tubli ja järgib hundu seadusi ja lubadust.
4. Hoolsa hundu nimetus antakse vastava üksuse juhatuse ettepanekul, ESÜ juhatuse
otsusega.
5. Eeskujuliku hundu nimetuse koos vastava märgi kandmise õigusega võib anda hundule,
kes:
5.1. on vähemalt laanekäpa hundu,
5.2. on vähemalt 1,5 aastat olnud hoolas hundu,
5.3. võtab aktiivselt osa pesa ja karja tegevusest,
5.4. järgib laitmatult hundu seadusi ja lubadust.
6. Eeskujuliku hundu nimetus antakse vastava piirkondliku üksuse juhatuse ettepanekul,
ESÜ juhatuse otsusega.
Skautidele antavad edutused
7. Hoolsa skaudi nimetuse koos vastava märgi kandmise õigusega võib anda skaudile, kes:
7.1. omab skaudina vähemalt kase või vanemskaudina majaka II korruse tasemejärku,
7.2. osaleb aktiivselt salga ja rühma tegevuses,
7.3. järgib skaudi seadusi ja tõotust.
8. Hoolsa skaudi nimetus antakse vastava üksuse juhatuse ettepanekul, ESÜ juhatuse
otsusega.
9. Eeskujuliku skaudi nimetuse koos vastava märgi kandmise õigusega võib anda skaudile,
kes:
9.1. omab skaudina vähemalt kuuse, vanemskaudina majaka I korruse tasemejärku või
rändurina I järku,
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9.2. on vähemalt 1,5 aastat olnud hoolas skaut,
9.3. on vähemalt ühe aasta tegutsenud üksuse juhina või abijuhina,
9.4. võtab aktiivselt osa üksuse tegevusest,
9.5. on aktiivne ja teeninud edutuse ära oma arengu ja käitumisega,
9.6. järgib laitmatult skaudi seadusi ja tõotust.
10. Eeskujuliku skaudi nimetus antakse vastava piirkondliku üksuse juhatuse või ESÜ
juhatuse ettepanekul, juhatuse otsusega.
11. Erandkorras võib skaudijuhile, kes liitub skautlusega täiskasvanu eas, anda esimese
edutusena eeskujuliku skaudi nimetuse.
Skaudijuhtidele antavad edutused
12. Nooremskautmasteri nimetuse koos vastava märgi kandmise õigusega võib anda
skaudijuhile, kes:
12.1. on vähemalt 21-aastane,
12.2. on kuulunud ESÜsse vähemalt kolm aastat,
12.3. on olnud eeskujulik skaut vähemalt kaks aastat,
12.4. on soovituslikult lõpetanud Metsamärgi kursuse ja olnud vähemalt kolm aastat
järjest rühmajuht või kõrgema üksuse juhatuse liige,
12.5. tunneb skautlikku kasvatussüsteemi ja sihte ning on neid oskuslikult rakendanud
oma tegevuses juhina,
12.6. on eeskujuliku käitumisega ja juhile sobiva iseloomuga.
13. Nooremskautmasteri nimetus antakse vastava piirkondliku üksusejuhatuse, ESÜ juhatuse
või Skautmasterite Kogu juhatuse ettepanekul, ESÜ juhatuse otsusega Skautmasterite
Kogu juhatuse nõusolekul.
14. Skautmasteri nimetuse koos vastava märgi kandmise õigusega võib anda skaudijuhile,
kes:
14.1. on olnud nooremskautmaster vähemalt kolm aastat,
14.2. omab silmapaistvaid teeneid skautluse ees ja on aidanud kaasa skautluse arengule.
15. Skautmasteri nimetus antakse ESÜ juhatuse, Skautmasterite Kogu juhatuse või vähemalt
kolme skautmasteri ettepanekul, ESÜ juhatuse otsusega Skautmasterite Kogu juhatuse
nõusolekul, järgides käesoleva juhendi punktides 16-19 toodud korda.
16. ESÜ juhatuse ja Skautmasterite Kogu juhatuse nõusolekul antakse skautmasteri
kandidaadile õigus kaitsta skautmasteri väitekiri. Väitekirja teema valib skautmasteri
kandidaat, mille kinnitab Skautmasterite Kogu juhatus.
17. Skautmasterite Kogu juhatus määrab väitekirja kaitsjale vähemalt kaks oponenti ning
korraldab kõigile ESÜ liikmetele avatud väitekirja kaitsmise istungi, teatades sellest
kirjalikult kõigile Skautmasterite Kogu liikmetele ning piirkondlikele üksustele.
Skautmasterite Kogu juhatus, oponendid ning Skautmasterite Kogusse kuuluvad juhatuse
liikmed teevad otsuse, kas väitekirja kaitsja on skautmasteri nimetuse vääriline.
18. Skautmasteri väitekirja edukal kaitsmisel antakse ESÜ juhatuse otsusega
nooremskautmasterile skautmasteri nimetus.

2

ESÜ ERIJUHEND
EDUTUSED JA AUNIMETUSED
19. Erandkorras, eriti suurte teenete eest, võib nooremskautmasteri edutada skautmasteriks
ilma vastava väitekirja kaitsmiseta, ESÜ juhatuse otsusega Skautmasterite Kogu juhatuse
nõusolekul.
20. Juhul, kui nooremskautmaster, kellele on antud õigus kaitsta skautmasteri väitekiri, ei
koosta väitekirja viie aasta jooksul, kaotab ta õiguse kaitsta väitekirja. Väitekirja kaitsmise
õigust võib anda ühele nooremskautmasterile korduvalt.
Aunimetused
21. ESÜ auliikmeks saab valida isikuid, kes on kauaaegselt kaasa aidanud skautluse arengule
ning omavad erilisi teeneid skautluse ees.
22. ESÜ auliikme nimetus antakse ESÜ juhatuse, Skautmasterite Kogu juhatuse, piirkondliku
üksuse juhatuse või vähemalt viie tegevjuhi ettepanekul, ESÜ juhatuse otsusega.
Esitamine ja üleandmine
23. Ettepanekud edutamiseks esitatakse kirjalikult ESÜ juhatusele viimase poolt teatatud
kuupäevadeks ning selleks otstarbeks väljatöötatud vastaval vormil.
24. Edutused antakse üle ESÜ juhatuse käskkirjaga. Kõikidele edutuse või aunimetuse
saajatele antakse vastav ESÜs registreeritud tunnistus.
25. Vastavaid edutusmärke kantakse vormipluusi parema rinnatasku liistu keskel. Kantakse
ainult kõrgeimat edutusmärki.
Võrdsustamine Eesti Gaidide Liidu edutustega
26. Kui liikmele on antud enne ESÜga liitumist edutus gaidide organisatsioonilt, siis on see
võrdsustatud ESÜ edutusega koos õigusega kanda ESÜ vastavat edutusmärki eeldusel, et
edutuse tunnistuse koopia on lisatud ESÜ liikmeks astumise avaldusele järgnevalt:
27.1. hellakese/hundukese tubliduse tunnustus on võrdne edutusega hoolas hundu;
27.2. hellakese/hundukese hoolsusmärk on võrdne edutusega eeskujulik hundu;
27.3. gaidi hoolsusmärk on võrdne edutusega hoolas skaut;
27.4. eeskujuliku gaidi märk on võrdne edutusega eeskujulik skaut;
27.5. nooremgaideri tiitel on võrdne edutusega nooremskautmaster;
27.6. gaideri tiitel on võrdne edutusega skautmaster.

Erijuhend on vastu võetud ESÜ üldkogu koosolekul 24.10.1998.
Erijuhendit saab muuta ESÜ üldkogu otsusega.
Erijuhendit on viimati muudetud ESÜ üldkogu koosolekul 24.03.2018.
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