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ESÜ UUDISED
Läbi skautluse paremaks!

TUNNUSKIRI ANDRES LILLEMÄGILE

12. veebruaril tunnustas Lääne-Viru maavanem Marko Torm Rakvere skaudijuht Andres Lillemägi tunnuskirjaga:
„Tunnustame silmapaistva ja pikaajalise panuse eest maakonna sotsiaalvaldkonna edendamisel“, mille hulka kuulub
kindlasti ka Andrese tubli töö Rakvere ja Vaeküla skautidega. Hä-hä-väga-hästi-tehtud!

TULEVASED ÜRITUSED

Muudatused ESÜ tegevuskavas
 07.-08.03.2015 Laagrikasvataja koolitus I – jääb ära (kes siiski soovib sel aastal koolitust läbida ja endale
laagrikasvataja tunnistust saada, andke palun teada infojuht@skaut.ee).
 28.03.2015 Kevadised nõupäevad – muutuvad ühepäevasest üritusest kahepäevaseks 28.-29.03.2015 ja
sisaldavad endas ka motivatsiooniteemalist osa.
 11.-12.04.2015 Laagrikasvataja koolitus II – asendub ESÜ skaudijuhtidele mõeldud Koolitajate
koolitusega 11.04.2015 Tallinnas.
 06.-07.06.2015 ja 24.-25.10.2015 Juhihoid – jäävad eraldi üritustena ära, liidame motivatsioonitegevused
nõupäevadega.
 ESÜ Üldkogu ja tänuõhtu – toimuvad 2016. aasta märtsis.
 TESA projekti raames noorte terviseteemaline ESÜ poolt korraldatav konverents toimub maikuu asemel
sügisel 2015.

Kevadised nõupäevad
ESÜ kevadised nõupäevad toimuvad 28.-29.03.2015 Harjumaal Saku vallas laagrikeskuses TALU. Alustame
laupäeva hommikul ja lõpetame pühapäeva lõunaga. Korralduse ja sisu poole oleme sel korral üles ehitanud pisut
teisiti ühildades nõupäevade vormiga ka juhtide motivatsiooni ja juhihoiu teema – vaheldumisi ESÜ teemadega
saame osa erinevatest spetsialistide poolt läbi viidud töötubadest, mis on juhtidele abiks igapäevatöös
skautluses, aga et ka lihtsalt enda jaoks midagi head ja praktilist juurde õppida/teada saada. Millest täpsemalt jutt ja
kes on meie külalised, saab kirja juba järgmistesse uudistesse.
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Laupäeva õhtu aga on meile selleks, et saaksime omavahel vahetada eelkõige uusi mänge, aga ka kõike muud, mis
kellelgi mureks ja muidugi otse loomulikult ka rõõmuks on.
Nõupäevadel osalemine on kõikidele ESÜ juhtidele tasuta, sh transpordikulud.
Pane oma kalendrisse see nädalavahetus kindlasti kirja, anna oma osalemisest märku hiljemalt 15.03.2015
aadressile info@skaut.ee ja tule TALUsse, mis on rajatud skaudijuht Sten Luige eestvedamisel ja nüüdseks
täiskomplektselt valmis. Põnev koht uudistamiseks ja miks mitte edaspidi ka mõne oma üksuse laagri läbiviimiseks.
Kohtume!

Rävälä Skautide Maleva hundulaager KEKO 2015 Tagametsas
AEG:
KOHT:

02.-05.07.2015
Laagripaik on Tagametsa, mis asub Järvamaal Türi vallas Rassi külas. Ööbimine toimub telkides.
Igapäevast ühistransporti Tagametsa ei käi, seega tuleb igal üksusel organiseerida transport ise.
Laupäeva õhtuks ootame külla lastevanemaid, kes saavad koos lastega pühapäeval koju minna.
OSALEJAD:
Osalema on oodatud Rävälä Skautide Maleva (RSM) hundud ja hundujuhid, samuti ootame
laagrisse lapsevanemaid.
PROGRAMM: Laagri teema on „KEKO" ehk Keskkond! Esimesel päeval määrab iga hundu omale laagri vältel
konkreetsed eesmärgid, näiteks „õpin ära kolm uut taime, saan kaks uut sõpra, määran ära kolm uut
putukat ja lindu, valmistan kaks korrektset sõlme, valmistan ise ühe puidust tarbeeseme“ vms
(vastavalt laagri programmi tegevusvõimalustele). Viimasel päeval arutleme, millisel määral meil
õnnestus püstitatud eesmärke saavutada.
 02.07.2015 – saabumine Tagametsa laagrialale, registreerimine, liputseremoonia, hundude
eesmärkide sõnastamine, lõkkeõhtu.
 03.07.2015 – päev täis seiklusi ja uusi teadmisi; õhtumängud eneseväljendusoskuste
arendamiseks, lõkkeõhtu.
 04.07.2015 – matkamängu ja õpitegevuste päev; õhtumängud suhtlusoskuste arendamiseks;
matkamängu parimate autasustamine; õhtul lõkkeõhtu koos lapsevanematega.
 05.07.2015 – tagasiside andmine ja oma enese arengu eesmärkide hindamine; uute sihtide
seadmine; laagri kokkupakkimine ja naasmine koju koos vanematega.
REGISTREERIMINE:
Laagrisse saab registreerida kasutades internetipõhist vormi: http://goo.gl/forms/j4UgakFdGu
Lisaks tuleb kõikidel osalejatel täita terviseankeet, mille leiate Käsiraamatust uudiste faili juurest:
http://skjkr.skaut.ee/doku.php?id=uudised. Pilt ei pea olema dokumendifoto, võib olla ka
nutitelefoniga tehtud, kuid oluline on, et nägu pole kaetud ja inimene fotol on selgelt äratuntav (võib
olla ka mustvalge). Ankeetide kokkukorjamist organiseerivad üksused ise ja edastavad need laagri
korraldusmeeskonnale laagri alguses.
MEESKOND: Laagri meeskonda otsime kolme vabatahtlikku: kahte köögiabilist (võimalusel lastevanemate
seast) ja tehnilist abi (laagri ehitamine ja varustamine). Vabatahtlikele on osavõtt tasuta.
 Laagrijuht – Maimu Nõmmik, maimu@skaut.ee.
 Infojuht – Jelena Guk, jelena.saturn@gmail.com, tel 5809 7524.
 Programmijuht – Gedy Siimenson, gedy@skaut.ee, tel 5646 6887.
 Majandusjuht – Monika Iskül.
OSAVÕTUTASU:
 I registreerimistähtaeg – 01.05.2015, osavõtutasu 20€.
 II registreerimistähtaeg – 01.06.2015, osavõtutasu 30€.
 Hiljem ja kohapeal on osavõtutasu 40€.
RSM mitteliikmetele on tähtajad samad, kuid tasu kaks korda kõrgem.
Lastevanemate osavõtutasu (04-05.07.2015) on 5€.
Osavõtutasu palume üle kanda Rävälä Skautide Maleva pangaarvele SEB pangas:
EE531010220009135018. Selgitusse kindlasti märkida „KEKO“ ning osaleja ees- ja perekonnanimi.
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Balti jamboree 2015 Tagametsas
Jamboree korraldajad pidasid eduka koosoleku Ronimisministeeriumis ja samuti on hoos programmimeeskond!

Tuleb põnev laager! Osalejatena on huvi üles näidanud lisaks Eestile, Lätile, Leedule ja Soomele ka näiteks skaudidgaidid Jordaaniast ja Peruust. See on ainulaadne võimalus osaleda nii suures rahvusvahelises laagris kuskile
kaugele sõitmata – meie oma Tagametsas!
Registreerimine (soodustähtaeg 31.03.2015): http://goo.gl/forms/GycTo8TjDW
Terviseankeedid leiad Käsiraamatust käesolevate uudiste faili kõrvalt: http://skjkr.skaut.ee/doku.php?id=uudised
Laagri koduleht: http://balticjamboree2015.ee/

Välis-Eesti suurlaager Rahvakett 2015 Kanadas
Välis-Eesti suurlaager toimub 15.-22.08.2015 Kanadas Kotkajärvel. Täpsem info laagri kohta on üleval laagri
kodulehel: http://www.rahvakett.ca/
Eestist on osalemas esindusüksus. Kui oled samuti mõlgutanud mõtet Kanadasse laagrisseminekust, anna endast
kindlasti märku välissuhete juhile Tuulile – international@skaut.ee.

Kajaka SALGA KOOLITUS USAS jA KANADAS 2015

Kui on veel keegi, kes soovib sõita eeloleval suvel USAsse ja Kanadasse Kajaka salga koosseisus, siis on viimane
võimalus endast teada anda 20.02.2015 – ühe kandidaadi koht on veel vaba! Lõpliku valiku esitatud kandidaatide
seast teeb korraldaja ehk EABS.
Kajaka koolituse aeg on 06.-26.08.2015 ja salka saavad kandideerida 18- kuni 22-aastased ESÜ aktiivsed liikmed
täites sooviavalduse ja saates selle aadressile infojuht@skaut.ee.
Vaata täpsemalt infot koolituse ja transpordi ning muude kulude ja tegevuste kohta eelmistest uudistest.
Sooviavalduse vormi leiad Käsiraamatust uudiste lehelt: http://skjkr.skaut.ee/doku.php?id=uudised

EDUTUSED JÜRIPÄEVAL

Kevad ei ole enam kaugel ja sellega seoses ootame teie üksuste tublide hundude, skautide ja vanemskautide kohta
edutusesildisi, et kõikidele tublidele Jüripäeval märgid üle anda. Edutusesildised palume allkirjastatult saata
hiljemalt 01. märtsiks aadressil info@skaut.ee või postiga ESÜ postiaadressile PK 260, Tallinn 10503.
Jüripäeval antakse edutusi üle ainult hundudele, skautidele ja vanemskautidele (täiskasvanud skaudijuhtide
edutamine toimub sügiseti Tänuõhtul), kes on käesoleval aastal aktiivsed ESÜ liikmed (st esitatud on ESÜle regleht ning tasutud 2014/2015 tegevusaasta liikmemaks).
Kui juhatus on kinnitanud edutusettepanekud, tuleb edutusesildise tegijal edutusmärk enne Jüripäeva välja osta.
Edutusesildiste blanketid leiad Käsiraamatust eelmiste uudiste lingi kõrvalt.
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ENLi UUDISED

Varivalimiste fotokonkurss
Kas arvamust saab avaldada ka loominguliselt? Kas üks pilt ütleb rohkem kui tuhat sõna?
FOTOkonkurss on noorte loominguline konkurss, mis toimub 02.02.-09.03.2015. FOTOkonkurss on Eesti
Noorteühenduste Liidu projekti Noorte Varivalimised 2015 raames korraldatav konkurss.
Konkursi eemärgiks on lasta noortel avaldada oma arvamust loominguliselt. See on teistsugune võimalus kaasa
rääkida ühiskondlikel teemadel ning annab võimaluse analüüsida ennast kui valijat, oma ühiskonda ja poliitilist
kultuuri laiemalt. FOTOkonkursil osalemise tulemusel saab noor arendada enda oskust märgata ja märgatut
analüüsida, mõtestada oma mõtteid ja tundeid.
Võistlustöö on foto või liikuv pilt ehk GIF koos 2-10 lausega, mis seletab ja analüüsib märgatut ja annab edasi pildi
mõte. Seletatav tekst tuleb lisada nii fotoga kui ka liikuva pildi ehk GIF´iga.
Võistlustöö
Osalema ootame noorte tehtud fotot või liikuvat pilti ehk GIF´i koos seletava tekstiga – kaks kuni kümme lauset, mis
annaks edasi autori mõtteid. Töid ootame ühiskondlikel teemadel, mida noor saaks seostada kas: iseendaga; laiema
ühiskonnaga; poliitilise kultuuriga. Tööde juures on oodatud originaalne ja loominguline lähenemisviis. Samuti võib
arendada kategooriat omanäoliselt.
Tingimused
Pildil ja tekstil (word, pdf) oleks sama pealkiri ja osaleja nimi. Liikuva pildi ehk GIF´i maksimum pikkuseks on 5
sekundit. Konkursil on oodatud osalema 13- kuni 20-aastased noored.
Võistlustööd tuleb saata varivalimised@enl.ee või postiaadressil Estonia pst. 5a, 10143, Tallinn hiljemalt 09.03.2015.
Võistlustöö juurde lisada kontaktandmed: ees- ja perekonnanimi, e-mail, telefon, kool ja klass. Konkursil osaleja
peab esitama oma korrektsed kontaktandmed, et korraldajatel oleks võimalik töö autoriga ühendust võtta. Töö
autor võib kasutada oma nimeks ka pseudonüümi, kuid sel juhul tuleb juurde lisada oma korrektsed
kontaktandmed. Korraldajal ei ole kohustust konkursile esitatud töid tagastada. Ebakorrektsete isikuandmete
esitamisel, autoriõiguste rikkumisel võidakse osaleja ja tema tööd konkursilt kõrvaldada. Konkursil osaleja poolt
konkursi tingimuste eiramise või korraldajale enda kohta valede või ebatäpsete andmete esitamise korral, samuti
muude korraldajast mittesõltuvate asjaolude korral (korraldajal ei õnnestu auhinna võitjaga kontakti saada), mis ei
ole tingitud korraldaja süüst, ei vastuta korraldaja konkursil osaleja auhindade loosimisest või auhinna
kätteandmisest kõrvalejäämise eest.
Ajakava
02.02.-09.03.2015 kella 17.00-ni on tööde esitamise aeg;
11.03.2015 kella 14.00-st kuni 18.märts kella 17.00-ni on võimalik pilte hinnata Facebookis Varivalimiste lehelt;
12.-21.03.2015 toimub avalik näitus;
21.03.2015 on tunnustusõhtu.
Tunnustamine
Hindamiskomisjon võtab otsuse langetamisel arvesse originaalsust ja veenvust teemakäsitluses, teostust ning
konkursi tingimustele vastavust. Lisaks kahele suuremale auhinnale on korraldajatel õigus välja anda ka eriauhindu,
mille saajad otsustab hindamiskomisjon. Võitjatega võetakse ühendust ning nad kuulutatakse välja Varivalimiste
kodulehel, Varivalimiste Facebooki lehel ja 21.03.2015 toimuval tunnustusõhtul.
Võistlustöö saatmisega konkursile kinnitab osaleja, et ta on vastava konkursitöö autor ning on tutvunud ja
aktsepteerib kõiki konkursi reegleid ning annab võidu korral oma nõusoleku nime või pseudonüümi avaldamiseks
meedias, reklaamides, PR-kampaaniates ja muudel üritustel ilma selle eest täiendavat tasu saamata ning vastavat
kokkulepet sõlmimata.
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KUMU NOORTEKLUBI

Kas Sa tahaksid veeta oma vaba aega Kumu kunstimuuseumis? Jah? Siis tule noorteklubisse! Ei? Siis tule
noorteklubisse ja muuda muuseum endale meelepärasemaks keskkonnaks!
Kui Sul on vanust 15–25 aastat ja soov oma lennukaid ideid ellu viia, loovust arendada ning teostada koos teistega
esmalt võib-olla uskumatuna tunduvaid projekte, siis Kumu noorteklubi vajab just Sind! Kumus näeb kunsti nii üleeelmisest sajandist kui teoseid, mis äsja kunstniku stuudiost kohale jõudnud; siin toimub kontserte, vestlusõhtuid,
töötubasid; olemas on täiesti korralik kinosaal ja suur sisehoov. Otsime noorte hulgast partnereid, kellega koos
arutleda, mis neile huvi pakub ja kuidas võiks koos Kumuga edasi tegutseda. Ära oota muutusi ‒ loo neid ise!
Kumu noorteklubis osalemine on tasuta, kuid nõuab liikmetelt aega ning energiat. Kooskäimiste teemad pakuvad
välja osalejaid ise, Kumu omalt poolt püüab luua ideede teostamiseks võimalused – nii tekitame koos uusi teadmisi
ja arendame oskusi. Noorteklubi liikmed kaasatakse ka muuseumi ellu, ürituste planeerimine ja korraldamine annab
väärtusliku kogemuse tulevasteks ettevõtmisteks. Noorteklubis osaleja ei pea olema „selgelt tuvastatud”
kunstiandega, vaid julge lähenemisega ja uudishimulik noor – igaüks on isemoodi loov!
Kumu noorteklubisse kandideerimiseks tuleb Sul täita ankeet (Kumu kodulehel) ja aega selleks on terve
veebruarikuu. Osalejad valitakse täidetud ankeedi põhjal ja nendega võetakse ühendust märtsi alguses.
Veebruaris toimuvad noorteklubi tutvustavad üritused:
15.02.2015 kell 12.00-18.00
Kumu sünnipäeval on muuseumis avatud spetsiaalne noorte infopunkt ja toimuvad mitmed toredad üritused.
18.02.2015 kell 18.00
Kumu noorteklubi tutvustus Kesklinna noortekeskuses (Raua 23)
Jälgi reklaami Kumu kodulehel ja Facebookis!
Kumu – kunst elab siin!
Lisainfo:
Mary-Ann Talvistu
Kumu noorteklubi eestvedaja
Tel: 5684 6001
E-post: mary-ann.talvistu@ekm.ee

„Mida ühinenud euroopa sulle tähendab?“

Euroopa Komisjon korraldab videote võistluse „Mida ühinenud Euroopa sulle tähendab?“ ELi liikmesriikidest ning
kandidaatriikidest ja võimalikest Kagu-Euroopa kandidaatriikidest pärit noortele (vanuses 13-15). Riiklikud žüriid
valivad võistlustööde hulgast välja ühe võitja. Võitjad kutsutakse Brüsselisse, kus neil on võimalus tutvuda linna ja
Euroopa institutsioonidega ning kohtuda noorte inimestega kogu Euroopast.
Võistlustöid saab esitada kuni 10.04.2015 veebilehel
http://ec.europa.eu/enlargement/news_corner/video_competition/index_en.htm
ELi laienemine on murdnud tõkked Euroopas, ühendades kontinendi eurooplaste ühiste eesmärkide ja väärtuste
ümber. ELile pandi algselt alus Euroopa mandri rahu ja stabiilsust tagava projektina. Need eesmärgid on aja jooksul
veennud üha uusi ja uusi riike ühinema kuue asutajaliikmega. Nüüd ühendab EL 28 liikmesriiki ning liidu uksed on
lahti teistele Euroopa riikidele, kes soovivad ühineda ja on pühendunud rahu, demokraatia, stabiilsuse ja jõukuse
edendamisele. Albaania, Bosnia ja Hertsegoviina, endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik, Island (läbirääkimised
Islandiga on pärast Islandi valitsuse vastavat otsust peatatud), Kosovo, Montenegro, Serbia ja Türgi teevad praegu
läbi laienemisprotsessi.
Täiendava teabe saamiseks võistluse kohta võtke ühendust:
Rachel Harding
Tel: +49 (0)30 65 000 476
E-post: r.harding@media-consulta.com
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tähtsad tähtaJad …


20.02.2015 – viimane võimalus anda endast märku Kajaka salka kandideerijatel



01.03.2015 – ESÜ edutusesildiste esitamise tähtaeg



30.03.2015 – soodusregistreerimise tähtaeg suvisele Balti jamboreele (14.-19.07.2015 Tagametsas)



01.04.2015 – soodusregistreerimise tähtaeg Jüripäevale (24.-26.04.2015 Pärnus)



01.05.2015 – soodusregistreerimise tähtaeg RSMi hundulaagrisse (02.-05.07.2015 Tagametsas)

TEADETETAHVEL …
VABARIIGI AASTAPÄEV
VABAÕHUMUUSEUMIS

JÄRGMISED
UUDISED

Tule koos pere ja tuttavatega 24.02.2015 algusega kell 11 Eesti
Vabaõhumuuseumisse! Skautide ja gaidide eestvedamisel toimub
põnev rahvuslik maastikumäng algusega Kolu kõrtsi juurest. Läbi
rada ja omanda vajalikke oskusi ning teadmisi, kuidas looduses
hästi hakkama saada ja oma riiki teenida. Osalejate vahel lähevad
loosimisele toredad auhinnad!
ÄRA UNUSTA

KAELARÄTIPÄEVA
24.02.2015!

… ilmuvad
märtsi teisel nädalal.

KOOSTÖÖ KOVidega

SOOME SKAUT KRISTIINA
TALLINNAS

Head skaudijuhid, küsin teie abi. Nimelt olen meie
organisatsiooni esindajana kutsutud osalema ühele
konverentsile, kus meilt oodatakse mõtteid teemal „head
koostöönäited noorteorganisatsiooni ja kohaliku
omavalitsuse vahel“. Küsimuseks on ka see, et kuidas
kohalik omavalitsus saab olla kasulik noorele? Ja kuidas
noor saab olla kohalikule omavalitsusele kasulik?

„Hi, I'm 20 years old scout from Finland. And I live currently in
Tallinn until spring. Would be nice to see the local scouts.
Ja räägin natuke eesti keelt :)“

Kui on häid mõtteid, koostööideid, ootusi KOVidele, siis
palun jagage neid minuga veebruari lõpuks. Saan sel moel
meie ühise soovi kuuldavaks muuta.

Kes saab ja soovib Kristiinaga koos skaudelda,
kirjutage talle e-postkasti
kristiina.kruuti@gmail.com

Skauditervitustega
Kristjan Pomm
kristjan@skaut.ee

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

