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ESÜ UUDISED 

 Läbi skautluse paremaks! 

MIS TOIMUNUD, MIS TEOKSIL … 

 ESÜl on plaan Eestisse tuua ülemaailmselt tuntud programm Duke of Edinburgh Award. Eestis on 

programmile nimeks pandud Arengupreemia ja projektijuhiks on Põhjala skaut Grete Maidla ning 

abijuhiks lipkonna Siil skaut Jekaterina Võsõpkova. Programmi raames käisid Grete ja Jekaterina 

26.11.-01.12.2017 koos ESÜ programmijuht Monika Ojalaga Award Leader ja Adventurous Journey 

Supervisor & Assessor koolitustel Londonis. Programmi tutvustusvideoga saad tutvuda siin.  

 06.-10.12.2017 toimus Barcelonas MOVIS, millest võtsid osa ESÜ koolitusmeeskonnast Marju Riiel ja 

Ene-Ly Lehtmaa ning personalimeeskonnast Katri Pruulmann ja Helen Pill, et saada uusi teadmisi ja  

ideid, kuidas kaasata vabatahtlike skautlusesse.  

 07.-08.12.2017 toimus Tallinna Lauluväljakul infomess Teeviit, kus oli ka ESÜ esindatud. Kohapeal 

tutvustati skautlust, anti külastajatele lahendada Kahooti ning sai proovida pakul tasakaaluülesannet. 

Suur aitäh esindusmeeskonnale, kuhu kuulusid Annika Annus, Jane-Ly Tammekivi, Ann Valdi, Veeda 

Kala, Killu-Marie Kell, Mia Metsalu, Birgit Maidla, Miron Šois ja Jaagup Markus Niitvägi!  

 

Tulevased üritused 

 18.01.2018 leiab aset projekti #suurimjulgus tutvustav koolitus. Koolitusele on oodatud kõik alates 

vanemskaudi east, kellel on soov tutvuda projektiga ning õppida seda edasi andma nii oma lipkonnas 

kui ka vajadusel laiemalt. NB! Üritusel saavad osaleda vaid aktiivsed ESÜ liikmed. Info ja 

registreerimine ESÜ kodulehel. Üritusele registreerimine lõpeb juba 15.01.2018! 

 20.01.2018 toimub Koolitajate koolitus, mille eesmärk on koolitada potentsiaalseid uusi koolitajaid 

ning anda teadmisi oskustest, mis hõlmavad esinemist ja teemade edasi andmist. Koolitusele ootame 

ESÜ juhte ja koolitajaid või noori alates vanemsakudieast, kes tunnevad, et sooviksid oma teadmisi 

kunagi edasi anda. NB! Üritusel saavad osaleda vaid aktiivsed ESÜ liikmed. Täpsem info ja 

registreerimine ESÜ kodulehel. Üritusele registreerimine lõpeb juba 15.01.2018!  

 Talimängud tulevad taas! 09.-11.02.2018 toimuvad Jõgeval Talimängud. Üritusele on oodatud kõik 

skaudid, vanemskaudid ja rändurid. Tule üksi ja saa uusi tuttavaid või kutsu sõber kaasa! NB! 

Soodusregistreerimine üritusele lõpeb juba 15.01.2018! Üritusel saavad osaleda vaid aktiivsed ESÜ 

liikmed. Lisainfo ürituse kohta leiad siit.  

 24.03.2018 toimub ESÜ aasta tähtsaim juhtimisüritus Üldkogu, millele järgneb traditsiooniline 

Tänuõhtu. Täpsem info ürituste kohta avaldatakse ESÜ kodulehel jaanuarikuu lõpus!  

 27.-29.04.2018 on toimumas üks suurimaid ESÜ üritusi – Jüripäeva laager, mis annab ESÜ liikmetele 

üle Eesti võimaluse tulla kokku ning tähistada välishooaja algust. Seekordne Jüripäeva laager toimub 

Narvas! Ürituse täpsem info avaldatakse kodulehel jaanuarikuu lõpus. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gyJo8SHlj7Q&feature=youtu.be
https://www.skaut.ee/et/uritused/koolitused/suurimjulgus-koolitus
https://www.skaut.ee/et/uritused/koolitused/koolitajate-koolitus-20-01-2018
https://www.skaut.ee/et/uritused/laagrid/talimaengud-9-11-02-2018
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TÄHTSAD TÄHTAJAD  

 15.01.2018 – lõpeb registreerimine projekti #suurimjulgus tutvustavale koolitusele. 

 15.01.2018 – lõpeb registreerimine Koolitajate koolitusele. 

 15.01.2018 – lõpeb soodusregistreerimine Talimängudele. 

 

ENLI ja emsli UUDISED 

 ESÜ katusorganisatsioonides Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit (EMSL) ja Eesti 

Noorteühenduste Liit (ENL) on vahetumas organisatsioonide juhid - EMSLi uueks juhiks saab Maris 

Jõgeva asemele jaanuarist Kai Klandorf ning ENLi juhatuse esimehe ameti võtab Ivo Visakilt üle 

Roger Tibar ning aseesimehena asub Kristjan Tedremaa asemele ametisse Mikk Tarros. 

 

TEADETETAHVEl 

 Uus tegevusaasta on alanud ja seoses sellega soovime meelde tuletada 2018. aasta liikmemaksu 

tasumist. Liikmemaks on kalendriaastapõhine. 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.  

 ESÜ otsib uut juhatuse esimeest ja suhtlusjuhti! Oma kandideerimissoovist anna märku hiljemalt 

11.02.2018 ESÜ personalijuht Katrile personal@skaut.ee.  

 Kui soovid olla kursis ESÜ või liikmeid puudutava informatsiooni ja võimalustega, siis liitu ESÜ 

infolisti ja/või juhtide listiga. Selleks pane oma nimi ja e-mail kirja siin.  

 Skaudijuht pane tähele –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. NB! Programmimaterjali jagame 

ainult aktiivsetele ESÜ liikmetele. 

 

 

 

Head uut aastat! 

 

 

 

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
https://www.skaut.ee/images/Dokumendid/tookuulutused/Juhatuseesimees.pdf
https://www.skaut.ee/images/Dokumendid/tookuulutused/Suhtlusjuht.pdf
mailto:personal@skaut.ee
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbGlA2WJGZnS9q1Nw2_c0cbttvkuQMwLQemxHKqPfRUoV7AQ/viewform
mailto:karin@skaut.ee

