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ESÜ UUDISED 
 

Läbi skautluse paremaks! 
 

 
 

 

MIS TOIMUNUD, MIS TEOKSIL … 

 31.10.-05.11.2017  käisid  ESÜ  suhtlusjuht  Liisa  ning  programmi-  ja  koolituskoordinaator  Karin 

Ungaris Skautide ja Gaidide Akadeemial, mis pakkus koolitusi teemadel organisatsiooni juhtimine ja 

areng, meedia ja välissuhtlus ning rahastused ja koostöö. Muljeid koolitusest saab lugeda ESÜ 

kodulehelt. 

 Novembri alguses valmis Eesti  Skaut sügisnumber, mis sisaldab endas palju põnevat lugemist 

sellest, mida vahvat on toimunud kevadisest Jüripäevast kuni sügisese Kriimsilma laagrini. Kellel 

veel ajakiri saamata, siis on võimalik sellele järgi tulla ESÜ kontorisse või kaugematele üksustele saame 

saata ka pakiautomaadiga. Sellest palume teada anda e-mailile info@skaut.ee. 

 07.11.2017 tähistasime kaelarätipäeva, mille puhul kandsid Eesti skaudid kaelarätti. Kaelarätipäeva 

pildigalerii leiad  ESÜ Facebooki lehelt. 

 11.11.2017 toimus Tallinna vanalinnas Anton Õunapuu nimeline karikavõistlus, mille korraldajaks oli 

sel aastal lipkond Saturn. Karikavõistlusega tähistati Anton Õunapuu, Eesti skautluse alusepanija, 

sünnipäeva ning lisaks suurendati noorte omavahelist koostööd. Ürituse kohta saad rohkem lugeda siit. 

 18.11.2017 toimus Tallinna lauluväljakul vabatahtliku  tegevuse  laat, millest võtsid osa ka ESÜ 

koolitusjuht ja personalijuht, kes käisid huvilistele tutvustamas, millega skaudid tegelevad. 

 26.11.2017 korraldas Tallinna Rahvusvahelise Naisteklubi (IWCT) heategevuslikku Jõulubazaari, kus 

käisid abiks ka Tuulemetsa üksuse noored koos skaudijuht Ene-Lyga, et korraldada sealset lastetuba. 
 

 

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. Info ja registreerimine  ESÜ kodulehel. 

 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. Täpsem info ja registreerimine ESÜ kodulehel. 

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

kõik skaudid, vanemskaudid ja rändurid ehk ESÜ liikmed vanuses 11+. Tule üksi ja saa uusi tuttavaid 

või kutsu sõber kaasa! NB!  Soodusregistreerimine üritusele lõpeb  15.01.2018!  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 jaanuarikuus.

https://www.skaut.ee/et/uudised/232-seekordne-academy-ungaris
https://www.skaut.ee/et/uudised/232-seekordne-academy-ungaris
mailto:info@skaut.ee
https://www.facebook.com/pg/skaudid/photos/?tab=album&album_id=1886700944691931
https://www.skaut.ee/et/uudised/231-anton-ounapuu-nimeline-karikavoistlus
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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 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. 
 

 

TÄHTSAD TÄHTAJAD 

 15.01.2018 – lõpeb soodusregistreerimine Talimängudele. 

 15.01.2018 – lõpeb registreerimine projekti #suurimjulgus tutvustavale koolitusele. 

 15.01.2018 – lõpeb registreerimine Koolitajate koolitusele. 
 

 

TEADETETAHVel 

 ESÜ kontor on seoses pühadega aasta viimasel nädal suletud. 

 Selle aasta Nõupäevadeks sai valmis 2 uut skaudioskust: matkamine ja laagrielu. Mõlemal 

skaudioskusel on nagu ikka 4 taset, igal tasemel on kindlad nõudmised ja oskused, millele taseme 

omanik vastama peab. Uute skaudioskustega saab tutvuda  ESÜ kodulehel. 

 ESÜ koolitusmeeskond otsib endale noorte arvamuse esindajat. Kui Sa oled 16–20-aastane ja Sul 

on oma arvamus sellest, millised koolitused peaksid ESÜ-s toimuma, siis anna endast märku ESÜ 

koolitusjuhile  koolitus@skaut.ee. Kirjuta kes Sa oled, mida arvad hetkel toimuvatest koolitustest ja 

mida muudaksid. 

 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. 
 

 
 
 

 

Ilusat pühade aega! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.skaut.ee/et/uudised/225-uued-skaudioskused-matkamine-ja-laagrielu
mailto:koolitus@skaut.ee
mailto:karin@skaut.ee

