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ESÜ UUDISED
Läbi skautluse paremaks!

Kõik on kohal!
skautide ja vanemskautide Talimängud Otepääl!
Esimesel veebruari nädalavahetusel saavad skaudid ja vanemskaudid võtta lumest viimast – Talimängud toimuvad
seekord Otepääl ning programm on ürituse vääriline. Talviste spordialadega vürtsitatud matk, humoorikad
etteasted lõkkeõhtul ja parimast parim seltskond – need on vaid mõned märksõnad, millega „Terves kehas ON
terve vaim“ ütlusest malli võtnud laagrit kirjeldada võib. Soodsam osavõtutasu veel vaid kuni 15.01.2016
registreerijatele! Registreerimine aadressil: http://goo.gl/forms/ta94Q3WfG0.
Infot leiab Talimängude Facebooki leheküljelt

siit. Küsimuste korral kirjuta

Talimängude infojuhile Katrile – katri.pruulmann@gmail.com.
Talimängude suurepärasteks toetajateks on Hasartmängumaksu Nõukogu, Otepää
Winterplace ja MTÜ Airsoft Wars.

Talimängude ajakava
Reede 05.02.2016

18.30 Õhtusöök

17.00-19.00 Kogunemine

19.30-20.30 Noorteprogrammi uuenduse tutvustus

19.30-20.15 Õhtusöök

20.30-21.00 Ettevalmistused lõkkeõhtuks

20.30 Laagri avamine

21.00 Lõkkeõhtu, esinemised

21.00 Õhtune programm

22.30 Disko

23.30 Juhtide koosolek

23.30 Juhtide koosolek

Laupäev 06.02.2016

00.00 Algab öörahu

08.00 Äratus

Pühapäev 07.02.2016

08.30-09.00 Hommikuvõimlemine.

09.00 Äratus

09.00-10.00 Hommikusöök

09.20 Hommikuvõimlemine

10.00-11.00 Start matkale

09.30 Hommikusöök

13.00 Lõunasöök matkarajal

10.30 Koristamine, pakkimine

16.00 Esimesed jõuavad rajalt

12.00 Laagri lõpetamine

16.00-18.30 Tegevused koolimajas

14.00 Kojusõit

17.30 Matka lõpp

Skaudi- ja vanemskaudiealiste programmiuuenduse koolitus 06.02.2016!
Valmis on saanud nii skautide kui ka vanemskautide programmiuuendus ning kõik
on oodatud uute materjalidega tutvuma! Koolitus toimub Talimängude raames
laupäeva, 06.02.2016 õhtupoolikul (kell 19.30-20.30) Otepää Gümnaasiumis
(Koolitare 5, Otepää). Materjale tutvustab ja küsimustele vastab Ott Pruulmann.
Korralduslike

küsimuste

katri.pruulmann@gmail.com.

puhul

kirjuta

Talimängude

infojuhile

Katrile
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Sulle meeldib suhelda? Oskad olla õigel ajal õiges kohas? Tahad saada parimaks?
Tule Talimängude meediatiimi ja tee oma unistused teoks!
See on suurepärane võimalus – meediatiimi liikmed saavad koostöös operaatoriga valmistada videokokkuvõtte
Talimängude matkapäevast. Tule katseta, kuidas sinul punktiülesannete lahendamine läheb, tutvusta Otepää kaunist
loodust, küsitle matkal osalejaid ning tegevuspunktide vabatahtlike – kõik on võimalik.
Saada oma motivatsioonikiri juba täna, sest kohti jagub vaid parimatele! Arvamust saad avaldada teemal „Miks
peaksin osutuma valituks?“ ning kirjatükk saada e-posti aadressile talimngud16@googlegroups.com, pealkirjas
kasuta märksõna "Meedia motivatsioonikiri".

JUHHEI, JUBA OOTAB KA JÜRIPÄEV!
Sellel aastal toimub Jüripäeva laager 22.-24. aprillil Tabasalus
(Harku vald, Harjumaa). Ootame osalema kõiki huvilisi üle Eesti
ja oleme kutsunud külalisi Soomest, Lätist ja Leedust ning
samuti üle ookeani elavaid väliseestlasi. Seega on tulemas üks
põnev rahvusvaheline, aga eestikeelne laager, et taas kohtuda
juba suurlaagris sõbraks saanud naabritega. Laagripaigaks on
Tabasalu Ühisgümnaasium (Kooli 1, Tabasalu).
Jüripäeval on kavas nii traditsioonilised tegevused nagu paraad
ja matkamäng, kui ka uued ja põnevad tegevused, mis panevad
proovile

teie

nutikuse

ja

tarkuse.

Laagri

teemaks

on

"Tervislikud seiklused", mis tähendab, et tegevused, mida teieni toome, on ühtlugu nii vaimselt kui ka füüsiliselt
arendavad. Oleme ise inspireeritud vaid lõbusatest ja huvitavatest ülesannetest ning sellised soovime pakkuda ka
teile! Üritust rahastab Hasartmängumaksu Nõukogu.

Tahad tulla laagrisse?
Registreerida palume hiljemalt 01.03.2016 aadressil http://goo.gl/forms/aF5iCAqTp1.
Osavõtutasu on …
 kuni 01.03.2016 ESÜ liikmetele 10€ ja mitteliikmetele 15€;
 02.03-15.03.2016 liikmetele 15€ ja mitteliikmetele 20€;
 hiljem ja kohapeal kõigile 25€.
Osavõtumaks palun kanda Eesti Skautide Ühingu arvele SEB pangas EE581010022049447003, selgituste lahtrisse
märkida “Jüripäev", üksuse nimi ning osalejate nimed, kelle eest raha üle kantakse.
Peresoodustus – kui ühest perest on mitu osalejat, siis pere teisele liikmele on laagrimaks 80% kehtivast hinnast
ning kolmandale ja enamale pereliikmele 60% kehtivast hinnast. Iga 10 noore kohta saab üks vastutav juht laagrisse
tasuta. NB! Liikmehinna ja soodustuste saamiseks peab olema tasutud jooksva tegevusaasta (2016) liikmemaks.
Kava ja veelgi täpsem informatsioon jõuab teieni järgmises infokirjas.
Lisaküsimuste korral võtke julgelt ühendust.
Rebekka Vainov
rebekka.vainov@gmail.com
Jüripäev 2016 infojuht
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Jüripäeva 2016 märgi kujunduse konkurss
Jüripäeva staap kuulutab välja laagrimärgi kujunduse konkursi, millest võivad osa võtta kõik huvilised. Jüripäeva
teemaks on „Tervislikud seiklused“.
Laagrimärgi kujunduse kriteeriumid on järgmised:
 märk peab sisaldama toimumiskohta ja kuupäevi – Tabasalu ja 22-24.04.2016;
 märk peab ka sisaldama kahe organisatsiooni initsiaale – ESÜ (Eesti Skautide Ühing) ja EGL (Eesti Gaidide Liit);
 samuti peab meie laagri logo vastama teemale "Tervislikud seiklused".
Märgi kavand esitada pdf-formaadis e-posti aadressil rebekka.vainov@gmail.com või paberil joonisena, mille
palume tuua kinnises ümbrikus ESÜ büroosse (Lembitu 7-40, Tallinn) hiljemalt 01.02.2016 või saata postiga ESÜ
büroosse (PK 260, 10503 Tallinn).
Soovime omalt poolt teile häid mõtteid ja loovat kätt!
Teie Jüripäeva staap

NOORTEKOHTUMISTE INFOPÄEV
Tule infopäevale, mis tutvustab Noortekohtumiste rahastusvõimalust!
Alates 2015. aastast avanes võimalus taotleda SA Archimedes Noorteagentuurist toetust Eestis elavate eri
emakeelega noorte koostööprojektideks ehk Noortekohtumisteks. 2015. aasta taotlusvoorudes pälvis toetuse 51
Noortekohtumiste projekti, mis teeb toetuse pälvimise tõenäosuseks üle 90%. Seni toimunud projektidest on
tänaseks võrsunud palju sooje emotsioone ja suur hulk uusi koostöösuhteid.
19.01 ja 21.01.2016 viime Jõhvis ja Tallinnas läbi Noortekohtumise rahastusvõimalust tutvustavad infoseminarid, kus
räägime programmi võimalustest ja senistest kogemustest lähemalt. Seminaril anname huvilistele täpsemat
informatsiooni programmi eesmärkide, võimaluste ja tingimuste kohta ja vastame tekkinud küsimustele.
Noortekohtumiste projektitegijad tutvustavad juba aset leidnud projekte ja nende tulemusi. Seminaril tekib kõigil
soovijatel ka hea võimalus luua kontakte ja leida partnereid uute projektide elluviimiseks.
Infoseminarid toimuvad 19.01.2016 kell 14.45-17.00 Jõhvi

Kontserdimajas

ja 21.01.2016 kell 14.45-17.00

Tallinna Kesklinna Noortekeskuses. Seminarid toimuvad kahes keeles (eesti ja vene keel). Seminarile saab
registreerida kuni 14.01.2016 (k.a.) siin.
Kes infoseminarile ei jõua või on valmis praktilisemaks koolituseks, on oodatud koos meeskonnaga
noortekohtumiste projektikoolitusele Idee45, mis toimub 05.-07.02.2016 Tallinnas. Registreerimine Idee45
koolitusele avatakse jaanuari teises pooles.
Noortekohtumiste järgmine taotlustähtaeg on 01.03.2016. Taotlusi saab Noorteagentuurile esitada eesti, vene või
inglise keeles. Vii end programmi ja taotlemise tingimustega kurssi siin ning loe inspiratsiooniks juba toimunud
noortekohtumiste projektilugusid.
Küsimuste korral võib julgesti pöörduda e-posti aadressil noortekohtumised@archimedes.ee
Triin Ulla
SA Archimedes Noorteagentuur
Noortekohtumised projektijuht
http://euroopa.noored.ee/rahastus/noortekohtumised/

1 (189) / 13.01.2016

IGA SKAUDI JA SKAUDISÕBRA TOETUS ON OLULINE!

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

