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ESÜ UUDISED 

 Läbi skautluse paremaks! 

 

Toimunud Üritused 

 05.05.2018 toimus „Teeme ära“ kampaania raames Tagametsas ja Liivoja talu õuel kevadised 

talgud. Suur hulk asjalikke vabatahtlikke jõudsid nii jahilossis sees kui selle ümbruses ära teha 

suure töö - paigaldati igakevadiselt Saarjõe kaldale tagasi ujumissillad, tehti korda teeäärsed 

köidistega ehitatud aiad, sätiti uueks hooajaks paika majutuskohad, laoti riita kõik küttepuud, tehti 

suurem sauna koristus jpm.   

Skautmasterite Kogu eestvedamisel toimunud Liivoja talu õue talgute raames sai tehtud ka palju - 

lõpetati poolelioleva silla ehitus, võeti maha ja tükeldati langenud puud, lõigati võsa ning korrastati 

hoovi. 

 18.-20.05.2018 toimus uutele vabatahtlikele suunatud Metsalaagri koolitus, mille raames koolitati 

välja kümmekond vabatahtlikku skauti. Kokkutulnud said heita pilgu skaudielu maailma ning 

mitmed kohaolnud said omale kaela ka esimese, vabatahtliku kaelaräti. Loe siit, mida põnevat 

üritusel tehti. 

 Kantar Emor viis läbi uuringu, mille tulemusel selgus, et eestlased oskavad noorteorganisatsioonide 

hulgast enim nimetada Eesti skaudiorganisatsiooni, millele järgnevad kodutütarde ja noorkotkaste 

organisatsioonid. Loe uuringu kohta lähemalt siit.  

 

 

Tulevased üritused 

 10.06.2018 on Eesti Skautide Ühingu 23. sünnipäev. Igaüks meist tähistab sünnipäevi erinevalt - 

näita sel päeval, et oled ESÜ liige ning kuuluta seda ka teistele. Tee sel päeval pilt endast, oma 

tegemistest või kohast kus viibid ning soovi ESÜle midagi head! Postita pilt või video oma seinale 

(Facebook või Instagram) ning lisa infosse juurde @eestiskautideühing. Instagramis kasuta julgelt ka 

#skaudid, #PÕSESÜ ning kõikvõimalikke muid sobivaid viiteid. Nii saab ESÜ kõik õnnitlused kenasti 

kätte. 

 16.-17.06.2018 toimub kõikidele ESÜ skaudiealistele suunatud Noorte Tegijate Klubi. Noorte 

Tegijate Klubi mõte on anda tragidele skautidele teoreetiline baas, kogemustel põhinev pagas ning 

tegelikult ka julgust ja inspiratsiooni, et ise oma üksuse hüvanguks mõni vahva üritus korraldada. 

Lisainfo ESÜ kodulehel.  

 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 

http://bit.ly/uuedvabatahtlikud
http://bit.ly/2xGoEjh
http://bit.ly/2IqdfIu
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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. Matka registreerimise II 

voor kestab juunikuu lõpuni. 

 NB! Nõupäevade kuupäev on muutunud! Sel aastal toimuvad Nõupäevad 07.-09.09.2018 

Tagametsas. Üritusele ootame kõikidest üksustest vanemskaute, rändureid ja skaudijuhte. Täpsem 

ürituse info lisandub kodulehele juulikuus. 

 Paralleelselt Nõupäevadega toimub Tagametsas ka uute vabatahtlike Metsalaagri koolitus. 

Metsalaagri koolitusel on võimalik kogeda seda, mida kogeb skaut metsas. Lisaks antakse 

teadmised ja kogemused lõkketegemisest, matkamisest, sõlmedest, lipuheiskamisest ja skautlusest 

laiemalt.  Registreerimise ja lisainfo leiab siit.  

 Seoses Nõupäevade aja muutumisega, muutus ka Skautlemise Meistriklassi kuupäevad. 

Meistriklassi kursus toimub sel aastal 22.09, 29.09, 13.10 ja 02.-04.11.2018. Kursuse käigus 

jagatakse teadmisi ja kogemusi edukaks salga või üksuse juhtimiseks. Lisainfo ESÜ kodulehel.  

 

 

TÄHTSAD TÄHTAJAD  

 31.06.2018 – lõpeb ERNA Matka registreerimise II voor. 

 

 

TEADETETAHVEl 

 Uus tegevusaasta on juba poole peal 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. 

 

 

http://bit.ly/2Iq52Em
http://bit.ly/2rtUnhp
http://bit.ly/2w4Lctk
http://bit.ly/2sx1QNS
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

