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ESÜ UUDISED
Läbi skautluse paremaks!

Juhatuse ja büroo tegemised

Detsembris valmistusid nii juhatus kui büroo aasta lõpuks ning lähenevateks pühadeks. Toimusid viimased
ettevalmistused, et välja anda ESÜ kalender, et see koos jõulukaartidega laiali saata. Kalendrid tegi valmis TASTi
töögrupp koostöös Matkaspordiga ja neid trükiti kokku 500 tk. Kes soovib endale veel juurde saada ESÜ kalendreid
toetajatele kinkimiseks vms, saab neid küsida ESÜ büroost.
Palju aega panustasid nii bürootöötajad kui ka juhatuse liikmed Balti jamboree eeltöödesse. Töögrupp tegutseb
täies hoos ja registreerimine laagrisse on avatud. Täpsemat infot jamboree kohta saab lugeda ESÜ kodulehelt ja
lühidalt ka allpool uudistes.
Detsembris osalesid juhatuse liikmed Karolin ja Siim Sakala Erakooli heategevuslaadal, kus tutvusid lähemalt Sakala
üksuse skaudijuhtidega ning üksuse tegevusega. Sirje ja Siim kohtusid Kodanikuühiskonna Sihtkapitali esindajatega,
et arutada ESÜ koolituskeskuse projekti jätku seoses projektijuhi vahetusega. Uus koolituskeskuse projektijuht on
Sirje.
Kuna töökoormus on kontoris endiselt suur, alustas ESÜ ka kolmanda töötaja otsimisega, et toetada senisest enam
noorteprogrammi elluviimist üksustes, aga ka ESÜ ürituste korraldajaid. Lisaks on tegeletud uue kontoriruumi
otsimisega, kuid konkreetsete sammudeni ei ole me veel jõudnud.
Juhatuse esimees Siim ja peaskaut Kristjan osalesid Briti Eesti Kaubanduskoja (BECC) jõulupeol.
Lisaks kohtus juhatus ka
detsembris ESÜ
peavanema Chris
Holtbyga, et
piduliku õhtusöögi
käigus meenutada
2014. aasta ühiseid
õnnestumisi ning
arutada 2015. aasta
plaane. Kohtumisel
osales ka BECCi
juhatuse liige Leo O
Neill.
Detsember
tähendab aasta
lõppu ning koos
aasta lõpuga
saabuvad ka
aruannete esitamise
tähtajad.
Foto: Mikk Leedjärv
ESÜt on sel aastal
rahaliselt
toetanud
Haridus- ja Teadusministeerium, Hasartmängumaksu Nõukogu, Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Kaitseministeerium,
Tallinna Spordi- ja Noorsooamet ning Tallinna Rahvusvaheline Naisteklubi. Mitmed aruannete esitamise tähtajad
saabuvad küll alles jaanuaris, kuid aasta lõpp kulub juhatusel ja bürool tavapäraselt alati juba aruannete
koostamiseks ja kirjutamiseks.
Soovime juhatuse ja kontori poolt kõigile kena vana aasta lõppu ning vahvat ja seiklusterohket uut aastat!
Skautlemiseni!
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TOIMUNUD SÜNDMUSED
Rävälä maleva Metsajõulupuu Tallinnas
18. detsembril pidas
Rävälä Skautide Malev
oma metsajõulupuud.
Süütasime küünlad,
laulsime jõululaule,
kuulasime jõulujuttu,
jõime kuuma kakaod
ja maiustasime
piparkookidega ning
valmistasime ka
lindudele
maiuspalasid.
Metsajõulupuu toimus
juba kolmandat aastat
järjest Tallinnas
Komandandi aias.
Lisaks oli nii
osalejatele kui
linnakodanikele ja
külalistele avatud
skautlik mõtete rada.
Aitäh kõikidele osalistele!

Foto: Sirje Pool

TULEVASED ÜRITUSED
Balti jamboree Tagametsas 2015
Tuleval suvel leiab aset Balti jamboree Eesti skautidele ja gaididele juba ammu
armsaks saanud Tagametsas, kuhu lisaks eestlastele on oodatud lätlased ja leedukad
ning üllatuskülalised kaugemaltki Euroopast. Huvi on üles näidanud ka näiteks
rootslaste, sakslaste ja poolakate esindused.
Osalejaid oodatakse laagrisse ligi 700, alates 11 eluaastast ja inglise keele oskus
tuleb igati kasuks. Seega, kõik varakult seljakotti pakkima ja keeli harjutama, et
suvel rõõmsalt Tagametsas kohtuda! Kohtade arv on piiratud ning osalema
pääseb „kes-ees-see-sees“ meetodil.
Skautidel ja gaididel ning nende sõpradel, kel vanust üle 18 aasta, on võimalus
panustada korraldusmeeskonda saades seeläbi väärt kogemus laagri
korraldamisel – ehitamisel, söögivalmistamisel ja tegevuste läbiviimisel. Üheks
meeskonda kuulumise tingimuseks on osalemine ka eel- või järellaagris ning kõigil vabatahtlikel
tuleb täita vabatahtliku tegevuse leping. Kasuta võimalust ja tule korraldusmeeskonda! Ära mõtle kaua, sest
meeskonda saavad 75 kiiremat.
Eellaager: 10.-13.07.2015
Laager: 14.-19.07.2015
Järellaager: 20.-22.07.2015
Laagrisse registreerimine on avatud! Osavõtumaksude ja registreerimise kohta vaata täpsemalt ESÜ kodulehelt:
http://www.skaut.ee/yritus/?id=400426#vaata

2 (170) / 30.12.2014

Hundu- ja skaudijuhi koolitus
AEG:
23.-25.01.2015 (algus reedel kell 18.00-19.00, lõpp pühapäeva lõuna ajal)
KOHT:
Vääna Külakoda
OSALEJAD/SIHTGRUPP:
Kõik täiskasvanud alustavad või hiljuti alustanud skaudi- ja hundujuhid.
TEGEVUS/EESMÄRK:
Kursuse eesmärk on anda uutele skaudijuhtidele esmaseid teadmisi skautlusest ja näpunäiteid, kuidas
skautlikku tegevust plaanida ja läbi viia. Tähtis on anda kõikidele osavõtjatele võimalus ise ette
valmistada ja läbi viia koonduseid ning koos pärast toimunut analüüsida.
TRANSPORT: Omal organiseerimisel.
ÖÖBIMINE: Koolituskohas.
REGISTREERIMINE:
http://goo.gl/forms/Szl1VB0U50 hiljemalt 15.01.2015
OSAVÕTUTASU:
10€ (sisaldab materjale ja toitlustust). Osavõtutasu kanda Eesti Skautide Ühingu kontole SEB pangas:
EE581010022049447003. Selgituseks märkida „Skaudijuhi koolitus“ ja osaleja nimi.
KAASA:
Paber-pliiats, toidunõud, magamiskott- ja matt.
KORRALDAJA: RSM/Maimu Nõmmik
LISAINFO:
maimu@skaut.ee
WWW:
https://www.facebook.com/events/1605259049696714/

RSM Salgajuhtide Kool V
AEG:
15.02.2015 kell 10.00-18.00
KOHT:
Tallinn
OSALEJAD/SIHTGRUPP:
Skaudid ja vanemskaudid üle Eesti
kõikidest üksustest vanuses 12-16
eluaastat.
TEGEVUS/EESMÄRK:
Salgajuhtide kooli eesmärk on anda
noortele esmast juhtimise koolitust.
Kursus annab noorele ülevaate
salgajuhi rollist salgas kui ka rühmas,
teadmisi ja oskusi koonduste ja
kavade
koostamisest
ning
läbiviimisest. Läbi praktilise tegevuse
annab kursus võimaluse noorel
Foto: Maimu Nõmmik
arendada oma esinemise oskusi
õmmi
harjutades
oma
eakaaslaste
ees
koonduste läbiviimist. Salgajuhtide kooliga võib liituda igal osal olenemata sellest, kas eelmised osad
on läbitud või mitte.
TRANSPORT: Omal organiseerimisel.
REGISTREERIMINE:
http://goo.gl/forms/6efOf7Rebo hiljemalt 01.02.2015
OSAVÕTUTASU:
ESÜ liikmetele 2€. Osavõtutasu kanda Rävälä Skautide Maleva kontole: EE531010220009135018.
Selgituseks märkida „SJK V“ ja osaleja nimi.
KAASA:
Paber-pliiats, toidunõud.
KORRALDAJA: RSM/Maimu Nõmmik
LISAINFO:
maimu@skaut.ee
WWW:
https://www.facebook.com/events/782016535169469/
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Välis-Eesti uudised
Skautide ja gaidide Metsajõulupuu Kanadas
Päev varem kui Rävälä malevlased, kogunesid Kanadas Torontos Wilket Creek pargi lõkkeplatsil Eesti Skautide ja
Gaidide Malev Kanadas liikmed koos peredega oma metsajõulupuule. Loe lähemalt EWR Eestlased Kanadas 19 Dec
2014 Eesti Elu „Kui oleks olnud lund …“: http://www.eesti.ca/kui-oleks-olnud-lund-eesti-elu/article43884

Fotod: Kai Kiilaspea
õmmi

ENLi uudised
ENLi koomiksikonkurss
Eesti Noorteühenduste Liit kuulutab välja koomikspostkaardi konkursi “Noor pole pidur”. Konkursist on oodatud
osa võtma kõik Eesti noored vanuses 7-26 eluaastat. Konkursi eesmärk on läbi huumoriprisma tegeleda noorte
osaluse teemaga. Aluseks võib võtta järgnevad teemapüstitused:
1. Kas noor on pidur? Kas noorte hääl on samaväärne täiskasvanute omaga? Kas noorel on õigus öelda, mis
huviringi tema kodukohas harrastada on võimalik, kus asub noortekeskus ja mis tegevusi seal tehakse, kes on
kooli direktor jne?
2. Oled sa mõelnud, kui suurt mõju omab noorte hääl ja arvamus koolis, kodus ja kodukohas?
3. Kas tead, mis võimalused on enda arvamuse kehtestamiseks kohalikus omavalitsuses?
4. Kui oleksid linna- või vallavanem, siis kuidas Sina noori kaasaksid neid puudutavatesse otsustesse?
Koomiksit kujundades ole ühiskonnakriitiline või üleskutsuv, kujuta enda kogemust või kujuteldavaid olukordi,
mõtle oma elu, kooli, linna ja riigi kontekstis! Pane koomiksisse kõik takistused, mida näed noorte osaluses ja noorte
hääle kuuldavaks tegemisel ja arvestamisel olevat!
Konkursil osalemiseks: Joonista vähemalt neljast pildilisest kaadrist koosnev koomiks, mis seostub noorte arvamuste
arvestamisega koolis, kodus ja kodukohas ning miks mitte terves riigis. Tehnika ja stiili osas on vabad käed – kasuta
arvutit, fotosid või joonista käsitsi. Formaadi osas arvesta, et tööd oleks võimalik trükkida postkaardina
(10,5×14,5cm). Originaal võib olla suurem, kuid peab olema vähendatav postkaardi mõõtmetele. Digitaalselt
saadetud tööd peavad olema esitatud .jpg formaadis. Võistlustööd võib esitada konkurss@enl.ee või postiaadressil
Estonia pst 5A, 10143 Tallinn hiljemalt 22.01.2015.
Parimad tööd tulevad esitlusele noortekogud.ee Facebookis, www.noortekogud.ee ja www.enl.ee kodulehel ja kolm
parimat tööd antakse välja tasuta postkaartidena, mis saadetakse üle Eesti laiali.
Auhinnad: I koht – iMovie kursus, II koht – iFrogz Boost Plus kõlar, III koht – Valge Klaari kinkekaart.
Rohkem infot www.noortekogud.ee
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TEADETETAHVEL …
Koostame ESÜ koolituskeskuse projekti
raames huvitavate koolitajate kontaktide
nimekirja, mida saavad hiljem kasutada kõik
liikmed. Kui oled käinud mõnel põneval koolitusel
ja oskad soovitada head koolitajat, kirjuta palun
tema nimi (ja koolituse teema)
aadressile infojuht@skaut.ee. Aitäh Sulle!

ESÜ büroo on
suletud
uusaastapäeval
01.01.2015 ja
05.-09.01.2015.

Kellel on huvi mõnele oma

Kohtumiseni

üritusele või koondusele kutsuda

uuel aastal!

põnevaid inimesi ja „vanu“ skaute (kes
on kunagi tegelenud skautlusega, kuid
tänasel päeval seda enam igapäevaselt ei
tee), andke sellest palun teada

Ungari skaut Tamás Marton on välja andnud
omatoimetatud ingliskeelse skaudilehe läheneva
maailmajamboree ootuses. Ajalehe nimi on “Better

infojuht@skaut.ee.
Viime kokku põnevad elamused!

World Zine” ja seda saab lugeda:
http://issuu.com/betterworldscouts

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

