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ESÜ UUDISED
Läbi skautluse paremaks!

MIS TOIMUNUD, MIS TEOKSIL …


03.10.2015 toimus Tallinnas Veeteede Ametis ESÜ administratiivkoolitus. Teemadeks olid eelarvete

koostamine, kuluaruanded, majandusaasta aruande esitamine, projektitaotluste kirjutamine, eesti õigekeele
tüüpvead ning samuti saime osa Facebookis turundamisest KoduleheKoolitused.ee koolitaja Merlis Jusupovi poolt
läbiviiduna. Koolitusel käsitletud teemade esitlused/materjalid saadame ka ESÜ juhtide listi, et sellest saaksid enda
jaoks midagi kasulikku leida ka need skaudijuhid, kes ei saanud koolitusel osaleda.


07.10.2015 toimus Tallinnas ESÜ juhatuse koosolek. Siinkohal mõned nopped arutlusel olnud teemadest: sel

aastal saadame ESÜ jõulukaardid välja elektroonselt; aasta skaudijuhi valimise komisjoni esimees on Tuuli Land;
Tagametsa kalatrepi ehitamiseks on avatud uus KIKi taotlusvoor; kuna tagasidet skaudikalendrite müümise kohta
andis alla viie üksuse, siis loobume skaudikalendri müümise mõttest. Järgmine juhatuse koosolek on plaanis
novembri lõpus.


Eeloleval nädalavahetusel toimuvad Tagametsas talgud, kus on põhirõhk uue sauna katuse ehitamisel.

Samuti toimub samal ajal Tallinnas uute vabatahtlike/skaudijuhtide koolitus.


Kestab konkurss juhi leidmiseks 2017. aasta suurlaagile. Täpsemalt on konkursist juttu eelmistes uudistes.

Kui soovid kandideerida, anna endast julgelt märku ESÜ programmijuhile Karolin Lillemäe aadressil
programm@skaut.ee hiljemalt 01.11.2015.

TULEVASED ÜRITUSED
Skautide ÕKV ehk Õunapuu karikavõistlus
AEG: 07.11.2015.
KOHT: Neeruti maastikukaitseala Kadrina vald Lääne-Virumaa.
OSALEJAD/SIHTGRUPP/VANUS: 11- kuni 14-aastased skaudid
üle Eesti.
TEGEVUS/EESMÄRK: Tule pane oma oskused ja teadmised
proovile Anton Õunapuu nimelisel karikavõistlusel. Pane kokku
4- kuni 6-liikmeline meeskond, paki kaasa vajalik varustus ning
tule saa osa suurepärasest päevast kauni looduse keskel matkates ning põnevaid ja proovilepanevaid
tegevuspunkte läbides. Pärast võistluse lõppu pakutakse torti ning parimatele on välja pandud auhinnad. NB!
Võitjameeskonna üksus saab võimaluse olla järgmise ÕKV peakorraldaja!
TRANSPORT: Transport ürituse toimumispaika tuleb osalejatel ise organiseerida.
KAASA VÕTTA: Võistkonnal peavad kaasas olema: kompass, wc-paber, esmaabi vahendid. Igal võistlejal peavad
kaasa olema: toidunõud (mitte ühekordsed nõud), vähemalt 0,5l vett (jooki), kirjutuskõlblik pastakas ja harilik. Lisaks
tasub kaasa võtta vihmariided ja vahetusriided ning -jalanõud.
REGISTREERIMINE: Registreerimine kestab kuni 15.10.2015 aadressil http://goo.gl/forms/cQQmG2OYQG.
OSAVÕTUTASU: Osavõtutasu on võistkonna peale 10€, mis tuleb kanda hiljemalt 01.11.2015 ESÜ arveldusarvele
EE581010022049447003, selgituste lahtrisse palume märkida “ÕKV, võistkonna nimi, osalejate nimed".
LISAINFO: Ürituse peakorraldaja – Pärja Õun, tel 55660632, parja.oun@gmail.com
TOETAJAD JA KOOSTÖÖPARTNERID: Üritust toetab Hasartmängumaksu Nõukogu.
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Hundude Kriimsilma laager
AEG: 04.-06.12.2015.
KOHT: Aegviidu (ööbimine Aegviidu koolis).
OSALEJAD/SIHTGRUPP/VANUS: Hundud üle Eesti.
TEGEVUS/EESMÄRK: Kas teadsite, et Aegviidu on valitud ametlikult Eestimaa matkapealinnaks? Nüüd võite juba ise
mõistatada, mis on laagri teemaks. Loomulikult saame matkamise kõrvalt tegeleda ka palju muu põnevaga.
Koguneme reedel kella 18 paiku. Kui kõik on kohal, veedame ühe mõnusa õhtu koos sõpradega lõkke ümber.
Laupäev möödub põhiliselt väljas hullates. See-eest õhtul olge valmis super ägedaks tantsuõhtuks! Pühapäeval
jätame hüvasti oma vanade ja uute sõpradega ning asume koduteele.
REGISTREERIMINE: Pane ennast osalejana (ja oma hundud) kirja: http://goo.gl/forms/hfvdpscLO8.
OSAVÕTUTASU: Kuni 15.11.2015 ESÜ liikmetele 10€ (mitteliikmele 15€), 16.11.-01.12.2015 ESÜ liikmetele 15€
(mitteliikmele 20€), kohapeal 25€. Osavõtumaksu palume kanda Eesti Skautide Ühingu arvele SEB pangas
EE581010022049447003, selgituse lahtrisse märkida “Kriimsilm", üksuse nimi ning osalejate nimed, kelle eest raha
üle kantakse.
Iga kuni kümne noore kohta ootame vähemalt ühte vastutavat täiskasvanut isikut laagrisse.
Ootame ka abilisi tegevusi läbi viima. Palun andke teada oma abivalmidusest aadressil kriimsilm@skaut.ee.
KAASA VÕTTA:
 Magamiskott ja alus
 Vorm ja kaelarätik
 Riietus vastavalt ilmale (oleme laupäeval väljas)
 Vahetusjalatsid
 Toidunõud
 Hügeenitarbed
 HEA TUJU
LISAINFO: Küsimused Kriimsilma laagri kohta: kriimsilm@skaut.ee.
Kohtumiseni KRIIMSILMAL
Kõrvemaa lipkond

ENLI UUDISED
Meediakonverents 2015
Sel aastal otsustasime fookuse suunata uuele meediale, väärtusliku sõnumi koostamisele ja Facebooki ning
Instagrami turundamisele. Konverents leiab aset 23.10.2015 Tallinnas, Meriton hotelli konverentsikeskuses
(Toompuiestee

27/Paldiski

mnt

4).

Uuest

meediast

tuleb

rääkima ajakirjaniku

taustaga

ristmeedia

produtsent Almondi Esco, kes nüüd juhib Äripäeva müügiuudiste saiti BestSales.ee. Almondi räägib uuest meediast
Eesti kontekstis. Selle võimalustest ja nende rakendamisest Eestis. Väärtusliku sõnumi koostamisest ja Eesti brändi
uuendamisest tuleb rääkima Andri Maimets. Andri on tegutsenud nii trüki-, tele- kui ka raadioajakirjanduses
ja tegelenud nii organisatsiooni (nt Avatud Eesti Fond) kui ka sõnumi kommunikatsiooniga (nt Puude taga on
inimene). Andri oli projekti "Euroopa kultuuripealinn Tallinn 2011” kommunikatsioonijuht ning hetkel juhib ta Eesti
brändi kommunikatsiooni. Oma organisatsiooni turundamist Facebooki ja Instagrami abiga tuleb tutvustama Taavi
Tammpere. Taavi on lõpetanud Tartu Ülikoolis turimisettevõtluse eriala. Aastal 2013 asutas ta sotsiaalmeedia
turundusagentuuri Social Fly. Ta on oma ala praktik, kes on koolitanud nüüdseks sadu ettevõtteid ja asutusi ning
aidanud kaasa ettevõtete turundusele nii Eestis, Soomes kui ka USAs. Muidugi ei jää tunnustamata
ka noortesõbralik ajakirjanik ja meediaväljaanne.
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Konverentsi ajakava:
09.30-10.00 hommikukohv
10.00-12.00 väärtusliku sõnumi koostamine ja Eesti brändi uuendamine (Andri Maimets)
12.15-13.15 lõuna
13.15-14.30 uus meedia Eestis (Almondi Esko)
14.30-15.00 kohvipaus
15.00-16.30 oma organisatsiooni turundamine Facebooki ja Instagrami abil (Taavi Tammpere)
16.45-17.00 noortesõbralikuma ajakirjaniku ja väljaande välja kuulutamine ning konverentsi lõpetamine
ENLi liikmetele on osalustasu 7€ ning teistele osalejatele 12€. Hinna sisse kuulub kolm väga asjalikku ja
inspireerivat koolitust ning lõunasöök ja kohvipausid.
Registreeri end konverentsile siin.
Lisainfo: Helerin Rauna (ENLi kommunikatsioonijuht), tel 56955580, helerin@enl.ee.
Projekti kaasrahastab Tallinna Spordi- ja Noortsootöö Amet.

VEEL PÕNEVAT …
Lisa oma sündmus noorsootöö nädala kalendrisse!
Eesti Noorsootöö Keskusel on hea meel teada anda, et 02.-08.11.2015 toimub viies üle-eestiline noorsootöö nädal.
Ootame kõiki noorsootööasutusi nädalast osa võtma! Noorsootöö nädalal saab ette võtta väga mitmeid tegemisi,
lõpliku valiku teevad noorsootöötajad ja noored ise vastavalt oma ajaressursile ning ideedele. Tutvu ka noorsootöö
nädala juhendmaterjaliga ning lisa oma noorsootöö nädala sündmus siin. Kalendri eesmärk on koondada varakult
põnevaimad sündmused, mida erinevate meediakanalite kaudu
avalikkusele tutvustada.
Noorsootöö nädala üldeesmärk on anda noorsootöö tegijatele
üleriigiline võimalus nende poolt tehtavat head tööd esile tõsta
kohalikul, riiklikul kui rahvusvahelisel tasandil nii otsustajate kui ka
laiema avalikkuse silmis.
Selleaastane noorsootöö nädala teema on "Kõik erinevad. Mõned
võrdsed?" ning sellega soovime tähelepanu pöörata noorte ja
kogukonna

sallivuse

suurendamisele

teemade

suhtes,

mis

põhjustavad vihakõnet ja äärmuslikke hoiakuid. Noorsootöö
nädala eesmärk on edasi arendada noorte ja kogukonna
sisekaemust

(noorsootöö)

väärtuste

teemal

ja

suurendada

sallivust erinevuste suhtes. Kutsume üles noori ja noorsootöötajaid ning ühiskonda laiemalt pöörama tähelepanu
mitmekesisusele ja inimõigustele, et suurendada sallivust.
Rohkem infot noorsootöö nädala kohta: http://www.entk.ee/kalender/.
Lisainfo: Birgit Rasmussen (Noorsootöö nädala koordinaator), tel: 735 0388, birgit.rasmussen@entk.ee.

Sügisese koolivaheaja programm Tallinnas!
Lõbus koolivaheaja programm saab

hoo

sisse juba 19.10.2015. Noori ootavad

põnevad linnalaagrid,

kultuurisündmused, elamusprogrammid ja palju muud põnevat. Noortekeskused Tallinnas pakuvad sügisesel
koolivaheajal mitmekesiseid võimalusi vaba aja veetmiseks. Tulekul töötoad, filmiprogrammid, loengusarjad,
filmi, disaini- ja tantsuõpitoad ning meisterdamisele ja kunstile pühendatud õhtud.
Lisaks toimub 21.-24.10.2015 Kultuurikatlas traditsiooniline Tallinna noortenädal, mis tänavu leiab aset juba
kaheksandat korda. Sellel aastal on noortenädala fookuses etenduskunstid ja uus meedia. Nelja päeva jooksul saab
osa tsirkuseetendustest, tantsuetteastetest, muusikalisest salongiõhtust ja muust.
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Tallinna noortenädal 2015 kutsub enne koolivaheaja saabumist osalema ka raamist väljas fotokonkursil. Kolmele
võidutööle on auhinnad välja pannud Tallinna spordi- ja noorsooamet, Eestifoto Kool ja Photopoint. Parimatest
fotodest valmib näitus, mida eksponeeritakse Tallinna noortenädalal Kultuurikatlas.
Kes aga soovivad Tallinna noortenädala telgitagustest osa saada, on oodatud kandideerima Tallinna noortenädal
2015 vabatahtlikuks. Vabatahtlikke oodatakse nii korraldusmeeskonda kui ka meediatiimi.
Tallinna noortenädala peakorraldaja on Tallinna spordi- ja noorsooamet.

FLEX – võimalus minna aastaks USAsse õppima!
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TÄHTSAD TÄHTAJAD …


15.10.2015 – registreerimine skautide ÕKVle (07.11.2015 Neerutis) – http://goo.gl/forms/cQQmG2OYQG.



15.10.2015 – Tagametsa broneerimine eelisjärjekorras ESÜ ja EGLi (üksuste) üritusteks (vaata kalendrit
www.tagametsa.ee, saada broneering kodumetsa@gmail.com).



01.11.2015 – kandideerimine suurlaager 2017 juhi konkursil (programm@skaut.ee).



15.11.2015 – soodusosavõtumaksuga registreerimine hundude Kriimsilma laagrisse (04.-06.12.2015
Aegviidus) – http://goo.gl/forms/hfvdpscLO8.



30.12.2015 – ESÜ 2014/2015 tegevusaasta liikmemaksu tasumise viimane tähtaeg.

TEADETETAHVEl …

Järgmised
ESÜ Uudised …
… ilmuvad novembris.
Vahepeal liigutame
infot listis.

Noorteprojektiga Sitsiiliasse!
International divisionssummercamp in Denmark CAF16
Since I wrote the last time we have seen over 1800 views at our
homepage, and we have already a couple of different countries
represented on the participation-list. It is great to see that our
work is appreciated, and we will keep updating on our continuing
work to plan CAF16. Our homepage is also getting updated the
more we plan, and we would really like to see some external links
to it, from websites of other nationality or even internationality.
Could you do us the great favor of sharing our camp, where social,
physical, creative and innovative strenght is in focus?

Osalusvõimalus noortele vanuses 18-30
eluaastat rahvusvahelises noorteprojektis
Itaalias Sitsiilias. Vaata täpsemalt:
www.involved.ee/valismaale
Samal alaleheküljel on toodud ära ka võimalus
osaleda tasuta noortekonverentsil Poolas, mis
toimub juba 12.10.2015.

http://caf16.dk/
Yours sincerely,
Thor Hvid-Olsen

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

