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ESÜ UUDISED 

 Läbi skautluse paremaks! 

MIS TOIMUNUD, MIS TEOKSIL … 

 Juuli alguses lõi ESÜ endale Instagrami konto! Nüüdsest saad end veel paremini kursis hoida skautluses 

toimuvaga. ESÜ Instagrami saavad anda oma panuse kõik, selle kohta leiad rohkem infot ESÜ kodulehelt.  

 03.-05.07.2017 toimus Tallinnas Euroopa vabatahtliku teenistuse visioonikonverents "European 

Voluntary Service future search - enhanced perspectives for transnational volunteering for youth". 

Konverentsil osales skautide maailmaorganisatsiooni esindajana Martin Meier, Eesti Skautide Ühingut 

esindas Laura Õigus ning vabatahtlikuna abistas konverentsil Annika Annus. 

 08.-15.07.2017 toimus ESÜ suurlaager „Seiklusratas“ meie armsas Tagametsas. Suurlaagris osales 524 

laagrilist. Esindatud olid Soome, Rootsi, Läti, Leedu, Valgevene, Tšehhi, Suurbritannia, Kanada, USA ja kõige 

suurema välisüksusena Iisrael. Laagrit külastas üle 230 külalise, kelle hulgas olid ka EV president Kersti 

Kaljulaid, Haridus- ja teadusministeeriumi noorteosakonna juhataja Reelika Ojakivi jaTüri vallavanem Pipi-

Liis Siemann. Täname veelkord kõiki, kes meie vahva laagri teokssaamisele õla alla panid! Aitäh teile! 

Loodame, et nüüdseks on kõik jõudnud ka oma laagivarustuse kodus lahti pakkida. Kellel veel midagi 

kadunud, siis palun vaadake üle leitud asjade pildid ja andke teada, kui midagi nendel piltidel kuulub veel 

teile. Hoiame veel omanikuta asju kontoris 15. augustini. 

 

Tulevased üritused 

 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.  

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

tegemistega saab end kursis hoida ERNA Matka Facebooki kui ka matka Instagrami lehe kaudu.  

 Nõupäevad toimuvad sel aastal 08.-10.09.2017 Tagametsas. Üritusele ootame kõikidest üksustest 

vanemskaute, rändureid ja skaudijuhte. Lisainfo leiad siit.  

 Paralleelselt Nõupäevadega toimub Tagametsas Metsalaagri koolitus, kuhu ootame osalema kõiki uusi 

vabatahtlikke ja värskelt alustanud või alustavaid skaudijuhte. Loomulikult on teretulnud ka kõik teised 

huvilised, kes veel ei ole skaudijuhina tegutsevad või soovivad lihtsalt skautlusest rohkem teada saada. 

Lisainfo leiad siit.  

 16.09.2017 toimub esimene Skautlemise meistriklass, mis on uuenduskuuri läbinud Salga- ja 

skaudijuhtide koolitus. Meistriklass koosneb kolmest laupäevast ja ühest nädalavahetusest, mille jooksul 

jagame teadmisi ja kogemusi skaudijuhtidele edukaks salga või üksuse juhtimiseks. Iga meistriklassi läbija 

saab endale skaudijuhi sertifikaadi. N.B! Kui oled eelnevalt osalenud Salga- ja skaudijuhi koolitusel ja/või 

ei jõua kõigil Skautlemise MEISTRIKLASSSi  õppepäevadel  olla, siis saad osaleda vaid nendel päevadel, 

kui käsil on just Sinul puuduolevad moodulid. Täpsem info ja registreerimine ESÜ kodulehel.  

https://www.skaut.ee/et/uudised/207-eesti-skautidel-on-instagram
https://www.facebook.com/pg/skaudid/photos/?tab=album&album_id=1768486369846723
https://www.facebook.com/ernamatk/?fref=mentions
https://www.skaut.ee/et/uritused/koolitused/noupaevad-8-10-09-2017-tagametsas
http://www.skaut.ee/uritused/koolitused/metsalaagrikoolitus-170520
https://www.skaut.ee/et/uritused/koolitused/skautlemise-meisterklass
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 20.-22.09.2017 toimub Rakveres iga-aastane hundudele suunatud Kriimsilma laager. Selle aasta teemaks 

tõrjutus, mistõttu õpime laagris üksteist rohkem märkama ja toetama. Täpsem info ja registreerimise ESÜ 

kodulehelt.  

 

TÄHTSAD TÄHTAJAD  

 01.08.2017 – algab registreerimine Kriimsilma laagrisse. 

 01.09.2017 – lõpeb registreerimine Nõupäevadele. 

 01.09.2017 – lõpeb registreerimine Metsalaagri koolitusele. 

 

ENLi ja ENTK uudised 

 23.-26. oktoobril toimub Tallinnas Eesti Euroopa Liidu nõukogu eesistumise noortekonverents. 

Konverentsile kogunevad Euroopa Liidu noored ja poliitikategijad, et anda sisendit Euroopa 

noortepoliitikasse ning samuti riikliku ja kohaliku tasandi noortega seotud küsimustesse. Kui sind huvitab 

noorte heaolu, oled vähemalt 18. aastat vana, oled huvitatud Euroopa Liidu tulevikust ning sooviksid 

olla osa Eesti delegatsioonist, kes esindab Eesti noori ja viib noorte sisendi Euroopasse, siis loe lähemalt 

siit. Kandideerimine lõpeb 13.08.2017. 

 Noortepäeva raames korraldab Eesti Noorsootöö Keskus fokonkursil “Noortepäev 2017”, mille raames 

on võimalik võita põnevaid auhindu. Osalemine on lihtne – tee üks heategu ning jäädvusta see kas pildi 

või videona. Kampaania kestab kuni 11.08.2017. Loe lisainfot ENTK kodulehelt. 

 
 

TEADETETAHVEl 

 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.skaut.ee/et/uritused/laagrid/hundude-kriimsilma-laager-20-22-10-2017
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc0bg1aHM8G_Oo8OWHskCpqnYwEZK0tLJqv5W1dy8lvNCjx3A/viewform
http://www.entk.ee/noortepaev
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

