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ESÜ UUDISED 

 Läbi skautluse paremaks! 

MIS TOIMUNUD, MIS TEOKSIL … 

 03.-23.08.2017 toimus USA-s Kajakate juhikoolitus, millest võtsid osa neli Eesti skautlike 

organisatsioonide esindajat: skaute esindas Killu-Marie Kell, gaide Miia Kraun, kodutütreid Birgit Sitska ja 

noorkotkaid Romet Pazuhanitš. Õppeprogramm koosnes 29-st akadeemilisest tunnist, kaheksapäevasest 

praktikast Eesti skaudi- ja gaidimalevate suvelaagrites ning üheksast silmaringi laiendamise külaskäigust. 

Ürituse kohta saad rohkem infot ESÜ kodulehelt.  

 04.-06.08.2017 kogunesid Väikesaare raames Tartumaale ESÜ tegusad juhid, et veeta koos mõnusalt 

aega, külastada Piirissaart ning üksteisega veelgi paremini tuttavaks saada.  

 07.-18.08.2017 viibisid Eesti Skautide Ühingu välissuhete juht Sander Lillemäe ja üksuse Okaskannel 

skaudijuht Birgit Kuuse Aserbaidžaanis, et esindada Eestit 13-ndat korda toimuval Noortefoorumil ja 41-

st korda toimuval Skautide Maailmakonverentsil. Lisainfo ürituse kohta leiad siit.  

 11.-13.08.2017 toimus järjekorras 18. ERNA Matk. Matka kolmel erineval rajal osales kokku ligi 150 

võistlejat ning kogu üritust aitasid korraldada ligi 80 vabatahtlikku. Loe elamusterohke matka kohta 

lähemalt siit.  

 25.-27.08.2017 kogunes ESÜ juhatus koosolekuks, et käia üle vahepealsed arengud, ESÜ eelarve, 

eesolevad üritused (Nõupäevad, Uute vabatahtlike koolitus) ning WOSM-i Maailmakonverentsilt saadud 

info.   

Tulevased üritused 

 Juba tuleval nädalavahetusel (08.-10.09.2017) toimuvad Tagametsas Nõupäevad, kus saab kaasa rääkida 

ESÜ-s toimuva kohta ning planeerida ühiselt järgmisi tegevusi.  

 Paralleelselt Nõupäevadega toimub Tagametsas Metsalaagri koolitus, kuhu oodatakse osalema kõiki 

uusi vabatahtlikke ja värskelt alustanud või alustavaid skaudijuhte. Lisaks on oodatud ka kõik teised 

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

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

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

jagatakse teadmisi ja kogemusi skaudijuhtidele edukaks salga või üksuse juhtimiseks.  

 Hea koostöö Briti sõjaväelastega on andnud meile võimaluse minna 23.09.2017 külla neile Tapa 

sõjaväelinnakusse. Kohapeal saab uudistada masinaid, näha nende varustust ja sõduritega juttu ajada. 

Info ja registreerimine ESÜ kodulehel.  

 07.-08.10.2017 on Tagametsa taas talgute ootel. Pakime laagriala kokku ja valmistame ette talviseks 

puhkeperioodiks. Ootame appi vanemskaudiealisi ja täiskasvanuid ning osaleda võib nii ainult 

laupäevasel päeval kui ka laupäeval ja pühapäeval. Talgutele registreeruda saab ESÜ kodulehe ürituse 

kaudu septembri keskpaigast.  

https://www.skaut.ee/et/uudised/214-vaeike-kajakas-suures-ameerikas
https://www.skaut.ee/et/uudised/213-skautide-maailmakonverents-ja-noortefoorum-2017
https://www.skaut.ee/et/uudised/211-erna-matk-2017
https://www.skaut.ee/et/uritused/laagrid/tapa-sojavaeelinnaku-kuelastus-23-09-2017
https://www.skaut.ee/et/uritused/talgud/tagametsa-sugistalgud-6-8-10-2017


05.09.2017 

 

U   
 

 20.-22.10.2017 toimub Rakveres iga-aastane hundudele suunatud Kriimsilma laager. Selle aasta 

teemaks on tõrjutus, mistõttu õpitakse laagris üksteist rohkem märkama ja toetama. Täpsem info ja 

registreerimine siin.  

 11.11.2017 toimub Anton Õunapuu karikavõistlus, kuhu oodatakse skaute vanuses 11-14. Täpsem info 

ürituse kohta avalikustatakse ESÜ kodulehel septembri keskpaigas. 

 Kindlasti tasub kõikidel vanemskautidel ja ränduritel märkida endale kalendrisse üles 24.-26.11.2017, 

mil toimub Noortekogu. Täpsem info ürituse kohta avalikustatakse ESÜ kodulehel septembri keskpaigas. 

 

TÄHTSAD TÄHTAJAD  

 15.09.2017 – viimane tähtaeg edastada kaastööd ajakirja Eesti Skaut. 

 15.09.2017 – lõpeb registreerimine Tapa sõjaväelinnaku külastusele. 

 30.09.2017 – lõpeb soodusregistreerimine Kriimsilma laagrisse.  

 

VÄLISÜRITUSED 

 Sel suvel said toimuma vahvad Välis-Eesti laagrid - "Kolm lõvi" laager Kanadas Kotkajärvel ja "Elupuu" 

laager USAs Järvemetsas (Lakewoodis), kus osalesid ka selle aasta Kajaka salga liikmed. Kotkajärve laagri 

kohta saad lugeda siin ning Järvemetsa laagri kohta siin.  

 
 

TEADETETAHVEl 

 Üksused, kes soovivad uuest hooajast hakata viima läbi koondusi Tallinna Skaudikeskuses, siis 

palume sellest ESÜ kontorile teada anda võimalikult kiiresti e-mailil info@skaut.ee.  

 Skaudijuht pane tähele – hooaeg on algamas ning kui sinu noortel on tarvis programmimaterjali 

(taskuteatmikud, voldikud, pagunid), siis palume sellest teada anda Karinile (karin@skaut.ee), et saaksime 

kokku leppida materjali kätte saamise. Kui sina või sinu noored on omandanud skaudioskusi, kuid pole 

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

samuti Karinile, et kokku leppida märkide kontorist kätte saamine.  

 Ajakiri Eesti Skaut ootab kaastöid! Kas Sul oli äge skaudisuvi? Et see enda jaoks veel paremini 

meeldejäävaks muuta ja seeläbi ka teistele põnevat lugemist pakkuda, pane oma vahvad seiklused ja 

tegemised kirja ning saada ajakirjale Eesti Skaut! Lood võivad olla nii Sinu enda üksuse laagritest-

matkadest, aga ka osalemisest suurlaagris või mõnel muul üritusel. Ootame lugusid koos piltidega 

hiljemalt 15.09.2017 aadressile karolin@skaut.ee.   

 Uus hooaeg on alanud 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.  

 

https://www.skaut.ee/et/uritused/laagrid/hundude-kriimsilma-laager-20-22-10-2017
http://www.eesti.ca/algas-kanada-maleva-kolm-lovi-laager-kotkajarvel/article50196
http://vabaeestisona.com/index.php/kohalikud-uudised/8253-avati-eesti-skautide-ja-gaidide-maleva-usa-s-suvelaager-elupuu.html
mailto:info@skaut.ee
mailto:karin@skaut.ee
mailto:karolin@skaut.ee
http://www.skaut.ee/images/Dokumendid/avaldus/avaldus_noorele.pdf
http://www.skaut.ee/images/Dokumendid/avaldus/avaldus_taiskasvanule.pdf
http://www.skaut.ee/images/Dokumendid/avaldus/avaldus_taiskasvanule.pdf
http://www.skaut.ee/esu-liikmemaks

