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ESÜ UUDISED
Läbi skautluse paremaks!

MIS TOIMUNUD, MIS TEOKSIL …
 12.11.2015 käis peaskaut Kristjan Pomm koos koos skaut Mark Aleksander Fischeriga Tartu Toome Rotary
Klubis rääkimas skautlusest. Klubi toetas Jaapani Maailmajamboreele minekut ja Mark Aleksander jagas
kohtumisel ka oma jamboreega seotud elamusi. Loodame heale koostööle ka edaspidi. Kohtumist aitas teoks
teha selle klubi liige Andres Koern, kes on ka ise olnud Eesti skaut Rootsis.



14.11.2015 toimus Tallinna Ülikoolis ESÜ meediakoolitus. Koolituspäeva viis läbi Kristjan Pihl, kes andis

juhtnööre, kuidas skautlikku elamust paremini sõnadeks vormida. Aitäh TAST ja Laura Õigus koolituse
korraldamise eest!



22.11.2015 käisid Laura Õigus ja Sirje Pool Radissoni hotellis toimunud Tallinna Rahvusvahelise Naisteklubi

poolt korraldatud traditsioonilisel Jõulubasaaril abiks laste mängutoas. Naisteklubi on ESÜ toetaja ja nii saime
väikese panuse omalt poolt tagasi anda.



21.-22.11.2015 toimus Tallinnas Eesti Punase Risti majas nii noortele kui juhtidele suunatud esmaabi koolitus.

Aitäh Rävälä Skautide Malev ja Maimu Nõmmik koolitust organiseerimast!
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28.11.2015 sai Tallinnas toimuma ESÜ poolt korraldatav noorteühenduste MÕTTEPÄEVAK, kus oli arutluse all

noore tervet arengut käsitleva noorteühenduste koalitsiooni loomise idee. Noorena kujunenud käitumised ja
hoiakud on määravad tervisekäitumises täiskasvanuna, mistõttu on noorteorganisatsioonidel võimalus ja
kohustus aidata kaasa tervislike eluviiside ja hoiakute kujunemisele. Alkoholi ja tubakatoodete kasutamisest
noorte hulgas ja selle mõjust ning tagajärgedest rääkis Terve Eesti SA (TESA) rajaja Riina Raudne, statistilistest
näitajatest andis ülevaate Kristjan Pomm ja töös olevat noorteühendustele suunatud noore terve arengu
käsiraamatut tutvustas Marleen Pedjasaar TESAst. Koalitsiooni loomiseni loodame jõuda talvel.




28.11.2015 toimus ESÜ juhatuse koosolek Tallinnas.
15.12.2015 õhtul kutsub Rävälä Skautide Malev kõiki hundusid ja skaute koos peredega Tallinnas

Komandandi aeda (vanalinnas Toompea nõlva all), kus süüdatakse küünlad, lauldakse jõululaule ja tervitatakse
üheskoos pühadeaja saabumist. Traditsiooniliselt on avatud ka küünaldesäras mõteterada kõikidele
linnakodanikele ja külalistele.

SUURLAAGRI JUHT – VALDIK KASK
Lõppes konkurss suurlaager 2017 juhi kohale ja rõõm on teada anda, et suurlaagri juhiks
valiti skautmaster Valdik Kask (lipkond Okaskannel). Juhhei, palju õnne ja sama palju jõudujaksu laagri ettevalmistamisel!
Valdik on pikaajalise kogemusega skaudijuht, kes on olnud nii suuremate kui väiksemate
ürituste eestvedaja ja aktiivne meeskonnaliige. Samuti on ta kuulunud ESÜ juhatusse ning
hoolitsenud erinevate ettevõtmiste raames selle eest, et meie ohutus ja päästealased teadmised oleks
tagatud. Käesoleval aastal kaitses Valdik ka skautmasteri väitekirja teemal Skautide püsilaagripaiga Tagametsa
ohutus.
Laagril on küll üks juht, kuid suurlaager sünnib siiski meie kõikide toetavas koostöös ja selleks, et Sa saaksid oma
valmidusest laagri korraldamisel Valdikule märku anda, pane ennast kribinal-krabinal kirja siin, sest ettevalmitustööd
koguvad juba vahvalt tuure!
Suurlaager toimub 08.-15.07.2017 Tagametsas.

HEAD SKAUTMASTERID JA NOOREMSKAUTMASTERID!
Aasta hakkab lõpule jõudma ja hea oleks enne päris aasta lõppu kokku saada. Ootame kõiki skautmastereid ja
nooremskautmastereid 05.12.2015 kell 11 Aegviidu Kooli koosolekule. Meie kohtumispaik on muutunud, kuna nii
saavad koosolekul osaleda need juhid, kes on samal nädalavahetusel Kriimsilma laagris tegevad. Kui kellelgi on
mure transpordi pärast ja kohalejõudmisega, siis palun andke teada suurele ringile – nõnda saame leida aitajaid. Ma
ise tulen Eesti teisest otsast, saan peale võtta neid, kes soovivad tulla Viljandi suunast.
Koosoleku päevakorras:
1. Möödunud tegevusaasta kokkuvõte.
2. Sirli Arumäe soovib astuda tagasi SKM Kogu juhatusest.
3. SKM Kogu juhatuse uue koosseisu ja juhatuse esimehe valimine.
4. Jooksvad küsimused.
Palun oma kohaletulekust teada anda Sirlile aadressil: sirli.arumae@gmail.com

Tervitades
Sirli Arumäe, SKM Kogu juhatuse esimees, tel 505 4918
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TULEVASED ÜRITUSED
Hundude Kriimsilma laager
AEG: 04.-06.12.2015
KOHT: Aegviidu Kool Harjumaal
OSALEJAD/SIHTGRUPP: Hunduealised üle Eesti. Iga kuni kümne noore kohta oodatakse laagrisse ka üht
täiskasvanust saatjat.
TEGEVUS/EESMÄRK: Kriimsilma laagri eesmärk on kokku tuua kõik hunduealised skaudid üle Eesti. Koos käiakse
matkal, toimub lõkkeõhtu ning osa saab võtta loovatest töötubadest.
ETTE VALMISTADA: Et teil endil oleks lõkkeõhtul põnevam, palume igal salgal või rühmal ette valmistada üks
lõkkenali teemal JÕULUSALADUSED.
KAASA VÕTTA: Porgand või mõni muu söödav asi metsloomadele; magamiskott ja alus; vorm ja kaelarätik;
riietus vastavalt ilmale (laupäeval on palju välitegevust); vahetusjalatsid; toidunõud; hügieenitarbed ja HEA
TUJU.
REGISTREERIMINE: Registreerimine on lõppenud! Kuna laagris osalemise huvi on olnud nii suur, on kohad on
täitunud.
LISAINFO: Koguneme Aegviidu Kooli 04.12.2015 kell 18.00.
NB! Ärge unustage kaasa võtta metsloomadele nosimiseks porgandit!
Lisainfot Kriimsilma laagri kohta saab küsida aadressil kriimsilm@skaut.ee või külastage meie Facebooki lehte
siin.
TOETAJAD JA KOOSTÖÖPARTNERID: Üritust rahastab Hasartmängumaksu Nõukogu.

Skautide Talimängud
AEG: 05.-07.02.2016
KOHT: Otepää Gümnaasium Valgamaal (Koolitare 5, Otepää)
OSALEJAD/SIHTGRUPP:

Talimängude

laagrisse

ootame

kõiki

skaudi-

ja

vanemskaudiealisi ESÜ liikmeid.
TEGEVUS/EESMÄRK: Seekordse Talimängude laagri eesmärgiks on panna proovile
oma vaimsed ja füüsilised võimed ning veenduda juba ammu teada-tuntud
ütluses, et "Terves kehas ON terve vaim!". Enda ja salga võimed saab
panna proovile Otepää linnas toimuval sportlikul talvematkal, pärast mida
aitavad vaimu turgutada põnevad tubased tegevused ja laupäevaõhtused
lõbusad-sportlikud etteasted.
REGISTREERIMINE: http://goo.gl/forms/ta94Q3WfG0
OSAVÕTUTASU:

Kuni

15.01.2016

on

osavõtutasu

ESÜ

liikmetele

10€,

mitteliikmetele 15€, 16.01.-01.02.2016 liikmetele 15€ ja mitteliikmetele 20€. Esimese registreerimisperioodi
(kuni 15.01.2016) jooksul kehtivad ESÜ liikmetele peresoodustused – teise perekonnaliikme osavõtutasu 8€,
kolmandal liikmel 6€, neljandal ja enamal liikmel 4€.
Registreerimine lõpeb 01.02.2016!
Osavõtutasu palume kanda Eesti Skautide Ühingu arvele SEB pangas EE581010022049447003, selgituse
lahtrisse märkida “Talimängud", üksuse nimi ning osaleja(te) nimi/nimed, kelle eest raha üle kantakse.
NB! ESÜ aktiivseteks liikmeteks loetakse neid liikmeid, kes on esitanud ESÜ liikmeankeedi ja tasunud enne
laagrit jooksva tegevusaasta liikmemaksu (2016. aasta liikmemaksu saab tasuda alates 01.01.2016).
LISAINFO: Jälgige meid Facebookis – kõige uuema info leiate jooksvalt siit.
Küsimuste korral kirjutada katri.pruulmann@gmail.com.
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TEADETETAHVEl …

Ajakirja Mihus uus number
Ilmunud on noorsootöö ajakirja Mihus uus
number, mis keskendub sel korral noorte tervise
teemadele. Ajakirja on võimalik lugeda veebis siit.

Ilusat jõulukuud,
lumeootuses
Kriimsilmaks ja
Talimängudeks!

Rävälä otsib 2016 suvelaagrile juhti!

Ägedad videod!
Projekti „Ühised Noored“ raames,
milles osaleb ka ESÜ,
on valminud nii Eesti Noorteühenduste Liidust
kui teistest osalevatest organisatsioonidest
vahvad videod,
mida saad vaadata siit ja siit.

Suvel 2016 on taaskord võimalus korraldada maleva laagrit. Arutelu all on
olnud praegu kaks kuupäeva valikut: 14.-17.07.2016 või 18.-21.08.2016.
Millal lõpuks laager toimub, anname otsustusõiguse laagri juhtkonnale.
Siit aga üleskutse! Ootame kuni 02.12.2015 infot, kes soovib olla Rävälä
Skautide Maleva teise suvelaagri juht?
Suvelaagri korraldus võiks olla samamoodi nagu 2014. aasta suvelaagris
ÜKS ehk iga üksus võtab enda kanda ühe osa programmist
(tegevuse/mängu/ lõkkeõhtu), laagri juhtkond koosneb mitme eri
lipkonna liikmetest ja laager toimub Rävälä Skautide Maleva haldusalas
ehk Harjumaal.
Kui tunned, et Sina tahad seda kogemust, siis võta ühendust! Aitame
kindlasti meeskonnaliikmeid leida.
Rävälä Skautide Maleva juhatus
Monika Iskül
monika@skaut.ee

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

