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ESÜ UUDISED 

 Läbi skautluse paremaks! 

MIS TOIMUNUD, MIS TEOKSIL … 

 02.05.2017 kohtus Wessexi krahvinna Sophie Helen Mountbatten-Windsor oma Eesti visiidi raames Eesti 

skautide ja gaidide esindajatega Briti suursaadiku residentsi aias. Toimusid mitmed tegevuspunktid, milles 

ka krahvinna aktiivselt osales. Loe lähemalt siit.  

 Mai kolmandal nädalavahetusel toimus meile armsas Tagametsas paralleelselt kaks koolitust – Esmaabi 

ja Metsalaagri koolitus. Emaabi koolitusel said osalejad täiendada oma teadmisi välitingimustes esmaabi 

andmise osas, Metsalaagri koolituse raames said osalejad tutvuda skautliku programmiga, koostada 

matka, nautida mõnusat seltskonda jpm. Kodulehelt leiad ürituste kohta rohkem infot.  

 Samal nädalavahetusel toimus Tagametsas veel lisaks juhatuse koosolek, kus vaadati üle Mõtetest 

Tegudeni projektikonkursi avaldused ning juhatuse liikmete, peaskaudi ja büroo töötajate 2017. aasta 

eesmärgid. Lisaks aruati teemadel suurlaager, ESÜ sünnipäev, uus rahvusvaheline üksus jm. Loe koosoleku 

kohta siit.  

 25.-27.05.2017 toimus Tallinnas rahvusvaheline skautide raadioamatööride seminar (RSIS), kus oli 

esindatud lisaks Eestile veel Soome, Holland, Itaalia, Šveits, Rootsi, Prantsusmaa, Malaisia, Saksamaa ja 

Palestiina raadioamatöörid.  

 27.-28.05.2017 toimus Laagrikasvataja koolitus, mis andis osalejatele vajalikud teadmised, et sooritada 

edukalt laagrikasvataja osakutse 4 eksam. Ürituse kohta saad lugeda ESÜ kodulehelt. 

 31.05.2017 lõpes Briti Nõukogu poolt toetatud projekt „Skaut on hea kodanik“ ning ühtlasi oli antud 

kuupäev ka Ida-Eesti piirkonna tugiisiku, Jekaterina Jermolenko, viimaseks tööpäevaks. Täname Katjat 

suure panuse eest, mida ta ESÜle andnud on!  

 

Tulevased üritused 

 10.06.2017 tähistame kaelarätipäevaga ESÜ 22. sünnipäeva. Kanna sel päeval uhkusega kaelarätti, 

klõpsa endast või oma üksusest pilt ning postita see ise KAELARÄTIPÄEVA ÜRITUSE FB seinale või saada 

pilt info- ja projektikoordinaator Nele e-mailile nele@skaut.ee.  

 Veel on võimalus end suurlaagrisse SEIKLUSRATAS kirja panna! 123 erinevat tegevust kuuel erineval 

teemapäeval ootavad sind 08.-15.07.2017 Tagametsas! Vaata kõigest täpsemalt: www.seiklusratas.ee.  

 04.-06.08.2017 toimub ESÜ täiskasvanud juhtidele suunatud üritus – Väikesaar. Üritusel saavad juhid 

jagada oma muresid ja rõõme, puhata ning mängida looduse kosutavas rüppes. Üritusele registreerimine 

on avatud! Pane end kirja ESÜ kodulehel.  

 11.-13.08.2017 toimub juba kaheksateistkümnendat korda ESÜ poolt korraldatud ERNA Matk. Saa ka 

sina osa aasta põnevaimast matkaüritusest ning registreeri oma meeskond läbi ESÜ kodulehe. Jooksvat 

infot ürituse kohta saab lugeda siit.  

 Nõupäevad toimuvad sel aastal 08.09.2017 Tagametsas. Üritusele ootame kõikidest üksustest 

vanemskaute, rändureid ja skaudijuhte. Täpsem info avaldatakse juunikuus ESÜ kodulehel! 

http://www.skaut.ee/uudised/197-wessexi-krahvinna-kohtus-eesti-skautide-ja-gaididega
http://www.skaut.ee/uudised/202-koolitusterohke-nadalavahetus-tagametsas
http://www.skaut.ee/uudised/203-esu-juhatuse-maikuu-koosolek
http://www.skaut.ee/uudised/204-laagrikasvataja-koolitus
https://www.facebook.com/events/120542085100410/
mailto:nele@skaut.ee
http://www.seiklusratas.ee/
http://www.skaut.ee/uritused/laagrid/vaikesaar-4-6-08-2017
http://www.skaut.ee/uritused/laagrid/erna-2017
https://www.facebook.com/ernamatk/?fref=ts
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ENLI uudised 

 21.05.2017 toimunud ENL üldkoosolekul valiti Laura Õigus (üksusest Metsalised) tagasi ENL nõukogu 

liikmeks. Palju edu ja kordaminekuid Laurale! 

 
 

TÄHTSAD TÄHTAJAD  

 30.06.2017 – lõpeb ERNA Matka II perioodi soodusregistreerimine. 

 15.07.2017 – lõpeb registreerimine Väikesaarele. 

 
 

TEADETETAHVEl 

 Asume alates 01.06.2017 uuel aadressil Juurdeveo 22A-2. Palume saata edaspidi kõik kirjad uuele 

aadressile. Oleme avatud: esmaspäev 10.00-19.00; teisipäev, neljapäev ja reede 10.00-17.00; kolmapäeviti 

on kontor suletud. Kui oled teinud ESÜ raames kulutusi, mis on eelnevalt ESÜ majandusjuhiga 

kooskõlastatud ja lubatud hüvitada, siis kontrolli kindlasti, et tšekile oleks kirjutatud ESÜ uus aadress. 

 Tuletame meelde, et hetkel on käimas ESÜ Facebooki mäng, mis lõpeb juba 24.06.2017! Kutsume kõiki 

üksuseid ja liikmeid üles postitama Facebooki skautlikke pilte või videoid, lisades nende juurde 

märksõna #skaudid #Matkasport @Eesti Skautide Ühing @Matkasport. Enim meeldimisi kogunud pildile 

või videole jagatakse välja 300 euro väärtuses varustust Matkaspordist. Info reeglite kohta leiad siit.  

 Uus tegevusaasta on jõudnud juba poole peale ja seoses sellega soovime ka meelde tuletada 2017. aasta 

liikmemaksu tasumist. Liikmemaksu summa on endiselt 5€ ning kui ühest perest on rohkem liikmeid, 

kehtivad peresoodustused. Esimest korda ESÜ liikmeks astudes tuleb täita ka liikmeks astumise avaldus 

(avaldus noorele või avaldus täiskasvanule), edaspidi aga piisab aktiivseks liikmeks olemiseks lihtsalt 

liikmemaksu tasumisest. Kõik ESÜ soodustused (soodusosavõtumaks üritustele jm) kehtivad ainult 

aktiivsetele liikmetele. Täpsema info liikmemaksu kohta leiad siit.  

 Aita seiklustel andmebaasi jõuda ning tule ja loo skaudioskuste kirjeldusi. Seikluste andmebaasist 

leiavad tuge meie uued juhid ning uusi häid tegevuste ideid ka kogenud tegijad, selleks aga, et 

andmebaasis leiduks kõigile sobivaid seiklusi saad Sina anda oma panuse! Loe lähemalt siit.  

 Skaudijuht pane tähele - kui sina või sinu noored on omandanud skaudioskusi, kuid pole veel vastavaid 

märke kätte saanud, siis saada nimekiri koos vastavate skaudioskuste tasemete infoga Karinile 

(karin@skaut.ee) et kokku leppida oskuste märkide kontorist kätte saamine. NB! Programmivahendeid 

jagatakse ainult ESÜ aktiivsetele liikmetele.  

 

https://www.facebook.com/hashtag/skaudid?source=feed_text&story_id=1457493830945980
http://www.skaut.ee/uudised/192-facebooki-mang
http://www.skaut.ee/images/Dokumendid/avaldus/avaldus_noorele.pdf
http://www.skaut.ee/images/Dokumendid/avaldus/avaldus_taiskasvanule.pdf
http://www.skaut.ee/esu-liikmemaks
http://www.skaut.ee/uudised/176-panusta-noorteprogrammi-arendamisse

