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ESÜ UUDISED 

 Läbi skautluse paremaks! 

 

Toimunud Üritused 

 24.03.2018 toimus ESÜ aasta tähtsaim juhtimisüritus Üldkogu, millele järgnes hubases Roseni tornis 

traditsiooniline Tänuõhtu. Keda valiti juhatuse, revisjonikomisjoni ning EGL ja ESÜ nõukogu 

liikmeteks, kes pälvisid sel aastal edutuse, aunimetuse ja teenetemärgi – kõige selle kohta saad lugeda 

ESÜ kodulehelt Pildigaleriid saab näha siit.  

 

 

Tulevased üritused 

 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 info ja registreerimise leiab ESÜ kodulehelt. NB! Registreerimine üritusele lõpeb 

15.04.2018.  

 05.05.2018 toimuvad Teeme Ära projekti raames Tagametsa kevadtalgud. Talgute põhipäev on 

laupäev. Täpsem info lisandub peagi ka ESÜ kodulehele. 

 Suvel jätkub ESÜ kaugmatkajate koolitus. Sel korral võetakse suund Norra poole ning avastama 

minnakse Jotunheimeni rahvusparki. Koolituse esimene osa toimub juba 11.-13.05.2018 ja vabu 

kohti on vaid 4, seega, kui Sul on siiras soov mägesi lähemalt näha, siis uuri ürituse kohta lähemalt 

siit ja anna endast märku! 

 18.-20.05.2018 toimub uutele vabatahtlikele suunatud Metsalaagri koolitus, mille eesmärk on 

pakkuda osalejatele metsalaagris olemise kogemust ning paralleelselt õpetada vajalikke oskusi ja 

teadmisi. Kui Sul leidub sõpru/tuttavaid, kes on huvitatud skautlusest, siis anna neile kindlasti 

teada eesolevast üritusest. Täpsema info leiab siit.  

 Seoses Eesti Vabariigi juubeliga korraldab Eesti Skautmasterite Kogu Rootsi Koondis Eesti skautidele 

ja gaididele ühe vahva matka. Matk – hakkamasaamine looduses toimub 01.-3.06.2018 Järvamaal, 

Simisalus, kuhu oodatakse osalema kõiki 15-16-aastaseid vanemskaute. Info ja registreerimine ESÜ 

kodulehel.  

 02.06.2018 võtab ESÜ osa Tallinna Vanalinna Päevadest, et tutvustada Eesti rahvale skautlust 

laiemalt ja näidata, millega me tegeleme. Üritusele ootame osalema üksusi, kes aitaks läbi viia 

mitmeid põnevaid tegevusi. Ürituse raames anname kõigile külastajatele ka võimaluse panustada 

skautlusesse, ehk skautide poolt läbiviidavate tegevuste eest on neil võimalik annetada just neile sobiv 

summa, mis jääb osalevate üksuste tuluks. Oma osalemise soovist anna teada hiljemalt 16.04.2018 

e-mailile kristi.traks@gmail.com.  

https://skaut.ee/et/uudised/248-esue-ueldkogu-ja-taenuohtu
https://drive.google.com/drive/folders/1owKRYGBL18WsqUHZKpU1EsCN2GO-OGHt
https://skaut.ee/et/uritused/laagrid/jueripaeev-2018
https://skaut.ee/et/uritused/koolitused/kaugmatk-norra-jotunheimeni-rahvuspargis-16-28-juuli
https://www.skaut.ee/et/uritused/koolitused/uute-vabatahtlike-metsalaagri-koolitus-18-20-mai-2018
https://www.skaut.ee/et/uritused/laagrid/matk-hakkamasaamine-looduses-1-3-06-2018
https://www.skaut.ee/et/uritused/laagrid/matk-hakkamasaamine-looduses-1-3-06-2018
mailto:kristi.traks@gmail.com
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 08.-15.07.2018 toimub Metsamärgi koolituse ehk Gilwelli kursuse I osa. Kursus on mõeldud  

täiskasvanud skaudijuhtidele, et kinnistada teadmisi skautlusest, vaadata sügavamale meie liikumise 

toimimispõhimõtetesse, saada uusi teadmisi juhiks olemisest ja juhtimisest skautluses, vürtsi lisab 

kursusele rida praktilisi ülesandeid ning osalejate jaoks on varuks mitmeid üllatusi. Ürituse lisainfo 

leiab ESÜ kodulehelt.  

 Kindlasti mahub igasse suvesse ka ERNA Matk. Sel aastal tasub selleks märkida omale kalendrisse 

kuupäevad 10.-12.08.2018. ERNA Matka kohta saab infot ESÜ kodulehelt.  

 

 

TÄHTSAD TÄHTAJAD  

 15.04.2018 – lõpeb registreerimine Jüripäeva laagrisse. 

 16.04.2018 – viimane aeg anda teada oma osalemise soovist Tallinna Vanalinna Päevadel. 

 01.05.2018 – algab registreerimine ERNA Matkale. 

 15.05.2018 – lõpeb registreerimine üritusele „Matk - Hakkamasaamine looduses“. 

 

 

TEADETETAHVEl 

 Hea vanemskaut ja rändur! Anna oma panus otsustusprotsessi – missugust värvi pagunid teeme 

ränduritele? Oma lemmiku värvivaliku poolt saad hääletada siin.  

 ESÜ programmimeeskond ja personalimeeskond otsivad oma ridadesse juurde uusi liikmeid! Kui 

oled huvitatud kaasa rääkima programmi- või personali valdkonna teemadel, siis anna endast märku ESÜ 

programmijuhile programm@skaut.ee või personalijuhile personal@skaut.ee.  

 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.  

 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. 

 

 

https://www.skaut.ee/et/uritused/koolitused/metsamaergi-koolitus-i-osa-8-15-juuli-2018
https://skaut.ee/et/uritused/laagrid/erna-matk-10-12-august-2018
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2aix26NdZ9lvTOdpO4w1uWQUlNpt1COJZ7B1_fvLce69xWA/viewform
mailto:programm@skaut.ee
mailto:personal@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/esu-liikmemaks
mailto:karin@skaut.ee

