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ESÜ UUDISED
Läbi skautluse paremaks!

MIS TOIMUNUD, MIS TEOKSIL …

Ehk ülevaade ESÜ suvistest tegemistest enne ja pärast Balti jamboreed …
 Enam kui aasta kestnud KÜSKi projekt ESÜ Koolituskeskuse loomiseks sai juunikuus lõpuni viidud. Projekti
raames valmisid koolituskeskuse äriplaan ja arengukava, 2015-2020 koolitusplaan, koolituste kavad ja
koolitajate andmebaas. Lisaks toimus 12.04.2015 osalejate poolt väga hea tagasiside saanud koolitajate koolitus
esinemise teemal koos videotreeninguga, kus koolitajaks oli Mats Soomre. Ostetud sai esinemisteemalisi
raamatuid (asuvad ESÜ kontoris) ja ratastel magnet-pabertahvel koos kirjutuskomplektiga Tagametsa. Valmis
kujundatud said kolm rullbännerit, mida ESÜ tutvustusüritustel kasutada ning voldik. Nüüd on käsil ESÜ
Koolituskeskuse töölerakendamine.
 Alates juulist osaleb ESÜ Eesti Noorteühenduste Liidu (ENL) programmis Arengusprint 2015, mis on ellu
kutsutud noorteühenduste juhtimiskvaliteedi ja tegevusvõimekuse tõstmiseks. Programmi jooksul toimuvad
koolituskohtumised käsitlemaks erinevaid organisatsiooni juhtimise valdkondi.
 28.07.2015 said kõik huvilised skaudid külastada Ämari lennubaasi ja näha lähemalt maailma ühtesid
moodsaimaid lahingulennukeid Eurofighter Typhoon, mis kuuluvad Briti kuningliku õhuväe eskadrilli koosseisu.
Täname siinkohal veelkord Briti kuninglikku õhuväge ja Eesti Skautide Ühingu peavanemat Chris Holtby't, kes
külaskäigu võimaldas.
 01.08.2015 lõppes ESÜ fotokonkurss, kuhu sai esitada fotosid hetkedest skautluses. Fotokonkursi võitjaks tuli
Aleksei Gornevi foto 2013. aasta suurlaagrist (kõrvarõngaga SKAUT), teise koha omanikuks sai Mihhail Tint ja
kolmas koht kuulub Pärja Õuna saadetud fotole. Publiku lemmiku tiitli pälvis aga klõps selleaastaselt Balti
jamboreelt, kus peal nelja noorteorganisatsiooni liikmete kallistus ning mille autoriks Kristin Lillemäe.
Õnnitlused!

 07.-09.08.2015 toimus arvult juba 16. ERNA matk, kus oli raskemal ehk Hauka rajal võistlemas kolm ja kergemal
ehk Tümleri rajal kokku 20 võistkonda. Hauka raja võitjaks tuli võistkond Pioneerid ja Tümleri rajal Nürro
Rangers. Palju õnne ja ERNAtänud kõikidele osalejatele ning korraldajatele!
 Augusti alguses jõudsid kontorisse uued skaudiprogrammi voldikud, mida jagame ka nõupäevadel.
 11.08.2015 toimus juhatuse koosolek Tallinnas. Arutluse all olid järgmised teemad: 2016. aasta toetustaotluse
tekstide ja eelarvete laekumise seis, nõupäevade programm, noortekogu, skaudimuuseumi rajamine, koduleht,
polosärgid, Balti jamboree tagasiside, Kajaka koolitus ja muud välisüritused 2016, sh Soome suurlaager Roihu,
BECCi suvepäevad ja ESÜ uue skaudiprogrammi rakenduskava. Järgmine koosolek toimub 29.-30.08.2015
Pärnumaal. Kuna seekordne koosolek oli vaid tööpäevaõhtune, siis jätkub enamike teemade arutelu augustilõpu
kokkusaamisel. Kellel on koosoleku päevakorda enda või oma üksuse poolt teemasid lisada, andke palun teada
skaut@skaut.ee.
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 13.08.2015 jõudis maailmajamboreelt Jaapanis tagasi
Eesti esindusüksus, mille juhiks
oli Liina Land. Kes sellest
põnevast laagrist ja reisist
rohkem kuulda soovib, siis
nõupäevadel on nad lubanud
anda sellest ülevaate ning
rääkida
natuke
juba
ka
järgmisest maailmajamboreest,
mis toimub nelja aasta pärast
USAs.
 15.-16.08.2015
toimus
Paides
järjekordne Euroopa Majandus-piirkonna (EMP) Ühised Noored koostööprojekti kohtumine. Projekti
eesmärgiks on noorteühingute teadlikkuse ja võimekuse tõstmine riskilaste ja -noorte kaasamisel ning sihtrühma
kuuluvate noorte arendamine. ESÜ lähimateks koostööpartneriteks antud projekti raames on Eesti Väitlusselts
ning Nukufilmi lastestuudio, kellega koos töötatakse välja pakett riskinoorte ühiskonda taaskaasamiseks. Projekt
"Ühised Noored" on rahastatud EMP toetuste programmist „Riskilapsed ja -noored“, mida viivad ühiselt ellu
Haridus- ja Teadusministeerium, Sotsiaalministeerium ja Justiitsministeerium. Programmi rakendusüksuseks on
Eesti Noorsootöö Keskus ning doonorpartneriks Norra kohalike ja piirkondlike omavalitsuste liit.
Lisainformatsioon
projekti
kohta
http://www.enl.ee/et/EMP-Uhised-Noored,
programmi
kohta
http://www.entk.ee/riskilapsedjanoored/ ja Facebook’ist www.facebook.com/RiskilapsedJaNoored.

15.08.2015 algas Kanadas
Kotkajärvel Välis-Eesti suurlaager
Rahvakett 2015, kuhu sõitsid ka nii
skautide kui gaidide esindusüksused
Eestist. ESÜ esindusüksuse juht on
Monika Iskül, kes kirjutab reisist ka
blogi: http://rahvakett.blogspot.com/
Samuti toimus enne laagrit ning
jätkub laagris järjekordne Kajaka salga
koolitus, kus sel aastal on ESÜst
osalemas Margaret Matisen.

Vaata ja ela kaasa Rahvaketil
toimuvale Facebookis!

ERNAjärgsed tervitused!

On vahva, et taas on Eesti Skautide Ühing ja eriti ERNA staap saanud hakkama millegi nii suurepärasega nagu seda
oli järjekorras 16. ERNA matk! Suur tänu staabile ning kõikidele asjaosalistele! Seekord on eriti hea seda tänu
edastada, sest see pärineb kõige otsesemast allikast – osalejalt.
Terve tänase päeva jooksul on minu töökoha ruumides kuulda ERNAmuljetamist ja kõikide osalejate mälestused ja
meelestus on väga hea, võistkond TRINITI on uhke enda saavutuse ja eneseületuse üle ning südamest tänulik
korraldajate ja skautide ees. Sellisel hetkel on minul endal kohe eriti uhke olla skaut!
Seekordsest ERNAst on ainult positiivsed elamused – hea ilm, ilus loodus, ägedad punktid, sõbralik punktirahvas ja
sooja tunde tekitanud korraldajad ...
Aitäh selle elamuse eest!
Siim Maripuu
Võistkond TRINITI
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ESÜ ÄMBLIK I JA II KURSUS

Oled huvitatud väikesest seiklusest?
Puudel ronimine parandab mälu! Loe lisaks: http://elu24.postimees.ee/3281639/puudel-ronimine-parandab-malu
04.-06.09.2015 toimub Ökoskautide laagriplatsil Harjumaal Anija vallas Voose külas ESÜ ronimis- ja köietöö
kursus "Ämblik" I ja II osa.
 I osa on algaja tase, minimaalne osaleja vanus on 13. Peab olema motivatsioon tegeleda köite ja
sõlmedega.
 II osa on edasijõudnute tase. II osa osaleja peab olema läbinud Ämblik I kursuse ja sooritanud
minimaalselt kaks praktikumi ämblik I raames.
 Kursuse raames on võimalik ka oma oskusi meelde tuletada.
Täpsem info oko@skaut.ee
Registreerumisvormis palume märkida muu info väljale, kas osaleja osaleb I või II osal. Osalejate arv on piiratud,
seega osavõtu tagab õigeaegne ja kiire registreerumine.
Detailne info ja registreerumine aadressil http://www.oko.skaut.ee/index.php?id=113&nodeid=59
Ökoskaudid

ESÜ SÜGISESED Nõupäevad 2015

… saavad toimuma juba õige varsti – 11.-13.09.2015 Tagametsas. Reedel kella 16.00 alates on soovijatel võimalik
pidada üksuste/malevate koosolekuid, laupäeva hommikul alustame nõupäevadega. Teemade loetelu on veel
täiendamisel, aga juba on sinna kirja saanud järgmist:
 uue skauditegevusprogrammi näidiskoondus
 järgmise tegevusaasta läbiv teema
 2016 tegevuskava nii Eestis kui välisürituste- ja koolituste näol
 suurlaager 2017
 Eesti Skaudi hetkeseis ja tulevik
 üksuste tegevused
 Ühised Noored projekt
 Tagametsa
Täpsema ajalise raamistiku saadame samuti välja õige pea. Ja sarnaselt eelmistele nõupäevadele saame ESÜ
teemadele lisaks vahepeal osa ka põnevast ja harivast koolituse osast ning õpime juurde ka mõned uued mängud.
NB! Taas palume kõigil osalejatel mängude koolituse jaoks ette valmistada üks mäng, mida teistele õpetada.
Laupäeva õhtul on aga kavas meeleolukas programm: „Et sügiskirevuses skaut silma ei jääks ja samas saaks
nõupäevad tulemusrikkad, on just õige mõte tulla kapist välja seekord oma sisemise superkangelasena! Mis saama
hakkab? Üheks õhtuks saab muinasjutust reaalsus või õigemini saab reaalsus muinasjutulise hõngu. Igaühel on
võimalik luua kuuldavale toodavatele tarkadele sõnadele juurde kangelaslik välimus. See võib olla mõni juba teadatuntud tegelane, aga miks mitte rääkida lugu ka mõnest kangelasest, kellest seda keegi seni veel teinud ei ole ... Iga
kangelane peaks oskama jutustada oma lugu ja särama üllatustes just nii, nagu seda tema kangelane kõige
ehtsamalt teha oskab. Ole valmis!“.
Jaga infot nõupäevade kohta oma üksuses, sealhulgas ka noortele juhtidele ning seejärel pange ennast
osalejatena kirja aadressil: http://goo.gl/forms/56thPNCjBI. Registreerimine kestab kuni 01.09.2015. Nõupäevadel
osalemine on ESÜ liikmetele tasuta, samuti kompenseerime transpordikulud. Rongiga tulejatele saame vajadusel
Türile vastu tulla – anna sellest soovist palun teada Sirjele – infojuht@skaut.ee.
Lisainfo ürituse kohta peakorraldajalt Siim Maripuu skaut@skaut.ee ja koolitusjuhilt Kadri Agu koolitus@skaut.ee.

Fotod ESÜ arhiivist/Facebookist, kui ei ole foto juures märgitud teisiti.

