
VASTUVOTUL 
21.- 23. märtsini viibisid Eestis WOSM-i esinda

jad Euroopa regiooni juht Dominic Benard j a 
programmi juht Jacquelin Collier. Nende eesmärk oli 
tutvuda Eesti skautlusega ja teha kõik selleks, et Eesti 
Skautide Malev kuuluks jäUe maailmaorganisatsioo
ni. 

0 Malevat on tunnustanud Ees Vabariigi juht-
kond. TO'NU AAVASALU 

Pildil: WOSM-i esindajad pe 
vastuvõtul. Vasakult Jacquelin oUier, Euroopa 
regiooni programmi juht Dominic . nard, Euroopa 
regiooni ju.ht, Anne-Malle Halli :1 välissekretär, 
peaminister Mart Laar, Eesti Skautidtt Maleva juht 
Tõnu Aavasalu ning J aan Lepp ja Peete KaUaste 
Eesti Skauti de L ü dust. 

Kohtumistel jäid kõlama järgmised põhjmõtted: 
0 Eestil on võimalik veel sel aastal taasühine da 

maailmaorganisatsiooniga; 
0 Eesti skautlus on leidnud oma koha ü hiskonnas; 

M.AAILMA 
SKAUTLUS 

ehk miks me .sinna pürime 
Kas oled kunagi mõtelnud, kui 

palju on skaute maailmas? Meid on 
rohkem kui rahvast Eestis, Lätis, 
Soomes ja Rootsis kokku, meid on 
üle 16 000 000 . 

Me asume sisuliselt üle terve 
maailma. Tänapäeval tegutseb 
135 riiklikku skaudimalevat, kes on 
moodustanud ülemaailmse keskse 
organisatsiooni Maailmabüroo ehk 
ametliku nimega World Organisa
tian of Scouting Movements, lü
hendatult WOSM. Tõlgitult tähen
dab see Skautlike Liikumiste 
Maailma Organisatsiooni, kuid te
gelikult skaudimalevaid. Liikmete 
hulka ei kuulu veel Eesti, liiti, 
Leedu ning 24 skaudimalevat. 

Hajutatud skautlikus liikmes
konnas on kolm suurpiirkonda -
Euroopa, All'teeTika ja Aasia. 
Skautlikud suurmalevad on Põhja
AmeeTika Uhendriigid (4 500 000), 
Filipiinid (2 300 000) ja Indoneesia 
(2 000 000) . Ule 250 000 liikmega 
malevad asuvad Kanadas, Inglis
maal, Koreas, Jaapanis, Banglades
his ja Indias . Soomes on 70 000 ja 
Rootsis 150 000 skauti . 

Esimesel jamboreel (üle-
maailmses suurlaagris) 1920. aastal 
Inglismaal pidasid malevad vajali
kuks skautluse suunamiseks ja 
ühtlustamiseks luua ülemaailmne 
keskne organisatsioon. Neid 33 
skaudimalevat, kes panid aluse 
WOSM-ile, nimetatakse asutaja
liikmeteks, nende hulka kuulub ka 
Eesti Skautide Malev. Esimene 
ülemaailmne skaudimalevate kon
verents peeti 1922. aastal Pariisis. 

Vaatleme WOSM-i sellisena, 
nagu ·ta on tänapäeval. 

WOSM-i kuulumiseks peavad 
riiklikud skaudimalevad vastama 
järgmistele nõuetele: asuvus polii
tiliselt iseseisvas riigis, omama 
võimelise juhtkonna ja juhtide 
treeningu, 1000 + . . . liiget ja 
majandusliku kandepinna, et olla 

suuteline teenima oma liikmeid ja 
kandma W OSM-i kohustusi. Ena
mikus tänapäeva skaudimalevates 
on nii poisid kui tüdrukud. 

Skautluse kõrgeim võim on 
Maoilma Konverents, see kutsutak
se k okku iga kolme aasta järel. On 
tavaks, et konverents liigub mand
rilt mandrile ja malevat esindavad 
ku-w; inimest. Riikides, kus tegut
seb mitu skautlikku malevat, näi
teks Rootsi ja Prantsusmaa, on Tiik 
esindatud keskse koostööorganisat
siooniga. Maailma Konverentsi 
esindajate arv ei olene skautliku 
liikmeskonna suurusest. Nii on 
USA oma 4 500 000 Uikmega esin
datud võrdselt Monakoga, kel o~ 
90 liiget . 

Kui malev ei suuda ra}j.uldada 
kõiki eelnõudeid, võib ta saada 
tunnustatud skaudimaleva staatu
se, mis võimaldab Maailma Konve
rentsidel osaleda kahe liikmega, 
omades sõna-, kuid mitte hääleõi
gust. 

Maailma Konverents arutleb 
peamiseU toimkondade läbitööta
tud ettepanekuid ja hääletab vastu 
või poolt ning kuulab ära ja 
kinnitab erinevate osakondade 
aruanded. Sisuline töö tehakse 
enne konverentsi . Konverentsi üles
anne on hoolitseda skautliku liiku
mise eest, seada põhimõttelisi 
suundi ja võtta vastu uusi liikmeid. 
Delegaadid saavad enne konve
rentsi kirjaUkult kõik dokumendid, 
tihti on neid üle saja lehekülje . 
Dokumendid esitatakse inglise ja 
prantsuse keeles, neist inglise keel 
on WOSM-i põhikeel. 

Konverentside vaheajal vastu
tab tegevuse edenemise eest M aail
ma K~mitee , kuhu .valitakse 12 lii
get kuueks aastaks, neist pooled 
Maailma Konverentsil. Maailma 
Komitee eelmise koosseisu liiget 
saab tagasi valida pärast 3-aastast 

(Järg 2. lk .) 

K·anada skautluse 
kõrgeim teenetemärk 

eestlas el e 

Suur-Toronto Skaudimaleva juht Tony Roberts teeb Toronto Eesti Maja 
noorteruumis teat.vaks, et skautm.ster Jaan Lepale (paremal) on annetatud 
Kanada skautid e organisatsioon i kõrgeim teenetemärk ,.Hõbehunf'. 

A. Küti foto 

METSAMÄRK EESTIS 
Aeg on vapustav. Ikka ja jälle 

võime mid ag i nime tada ajaloo liseks 
sel ainsal põh~JSel, et nii see lihtsalt 
on. Sedako rda on Gilwelli kursus 
esimene meil siin Eestimaal. See 
korraldatakse otse kodus. 

Oiged mehed õiges kohas oska
sid Jaan lepa eestvedamisel Kanada 
skautidele juhtide kursuse vajalikku
se nõnda hästi selgeks teha, et 
ookeanitagused veljed panidki õla d 
alla, et tagada seesuguse koolituse 
puhul mõõdapääsmatud ametlikkuse 
raamid ja välistada diletantlus. Nii 
asusidki kevade hakul Türisalus õppe
ring i 22 meie skaudi juhti koos 
õppe-jõudude-i siruktori te ga. 

Vahel võib meile ju tõepoolest 
tunduda, et vürtsitades oma hea
tah tlikku pealehakkamist lühiülevaa
tega Bi-Pi eluloost ning tsitaatidega 
skautluse ametlikest põhiprintsiipi
dest olemegi erudeeritud skaudi ju
hid. 1:-!imelt sii s teki bki tuline vajadus 

MILLEGI järele, mis tekitaks rabava 
arusaama, et tänapäeva skaudiliikumi
ne laias maailmas (ja seda juba 
skautlus oma organisatsioonidega 
135 riigi s vaieldamatult on) ei 
koosnegi vaid matkavõistlusest ja 
surmasõlmest seasõraga. Vahest sel
leks ongi Metsamärgi kursus ellu 
kutsutud. 

Igal juhul olid Peeter Kallaste, 
Jaan Lepp, Margus Tae, Ma imu 
Nõmmik ja Helmuth Tammiste visad 
skaudijuhitarkusi jagama. Ja ku i need 
meeletu intensiivsusega päevad olid 
vaid sissejuhatus kursustele, siis võib 
teha vaid ühe järelduse - pähkel 
paneb hambad tu ikama. Aga mida 
teha? Meie uuesti noorel skautlu S;el 
on tarvis tuuma. Tiit Tammela 

e Metsamärgi kursuse )Jht Pee
ter Kallaste teeb lõket. 

e Metsamärgi kursusest osavõt
jad. 



-Lähme 
laag
.. I 

flSS.e. 
Kloogal Treppojal asu

va skautliku laagri pidu
lik avamine on lipuvälja
kul reedel, 11. juunil 
kell 11. 

Laagri kasutamine {juba nüüd!) 
on kõigile Eesti Skautide Maleva 
liikmetele aasta ringi tasuta. Seda nii 
majades või .telkides elades kui ka 
välikööki kasutades . 

Voodipesu (käterätti pole) k~u
tamine kuni 10 päeva läheb maksma 
5 krooni. Grupid, mitte vähem kui 
20 liiget, võivad lepingu alusel saada 
ühistoitu. Vastavalt kokkuleppele 
söögikordade arvu ja menüü suhtes 
on hind 5 - 25 krooni päevas. 

Lähme laagrisse! 

Elvi Pirk, 
gaider, 

laagri haldusnõukogu lüge 
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SKAUT
LIKUD 

World Organization H 
of the Scout Movement 1,~ r.) 
Organisation Moodiole ' \U) 
du Mouvemenf Scouf ~ 

MÄRGID 
·IV suurlaagris olles tutvusin 

uue sõnaga .sümboolika" , Seni olin 
kasutanud selles mõistes sõna 
.märk". Vaatasin õigekeelsussõna
raamatust sümboolika tähendust, 
vaatasin ka Saagpaku sõnaraama
tust ja leidsin, et soovin kirjutada 
mõlemast, kuid siiski rohkem mär
kidest . 

Liilia on ühiskondliiniit tunnus
tatud kui skautluse tunnus. Seda on 
erinevatel malevatel mitmes riigis. 
Eesti Skautide Maleva märgiks on 
liilia, mille südamikus on Eesti riigi 
vapp. Seda on kasutatud erinevate 
kohandustega, kuid ametlike! do
kumentide! on jäädud ühtse märgi 
juurde. · 

Aastald on Eesti skautlus kasu
tanud teenetemärke oma juhtide ja 
skaudisõprade tunnustamiseks . 
Alates tänavusest jüripäevast võ
tab ka Eesti Skautide Malev kasu
tusele skaudijuhi .Põhjatähe" I, II 
ja III järgu ja skaudisõbra • Tam
me tähe" I ja Il järgu märgi. Neid 

antakse vastavate statuutide alusel 
Peastaabi ja Skautmastrite Kogu 
juhatuse otsuse alusel. 

Mõistaliseit moodustab skaudi
liilia nendes märkides sümboolika, 
mis määratleb need märgid kui 
skautlikud märgid. Need on maleva 
omandid, mille kasutus on lubatud 
ainult nende liikmetel ja organiteL 

Et skaudiliilia on meid siduv 
tunnus, on loomulik, et kasutame 
seda oma märkides ja tegevuses. 

Üheks Eesti skautluse omapä
raks on laagrimärgi d. Igale laagrile 
oleme teinud eri märgi, mida 
laagrist osavõtja kannab vormil 
kuni järgmise jüripäevani. Seda 
kantakse vastavalt oma maleva 
tavale kas siis paremast või vasa
kust taskust ülalpool. Jüripäev 
tähistab uut välitegevuse aastat ja 
siis kõrvaldama kõik eelneva aasta 
laagrimärgi d. 

Olenevalt laagri suurusest te
hakse ka erinevaid märke . Suur-

OODATAKSE 
LASTE JOONISTUSI 

Skauter Christine Koeher (Bridore) Prantsusmaalt ootab 6-15-aastaste 
Eesti skautide joonistusi oma mängudest, oma elust, tiinapievast ja 
tufevlkuunistustest. Christine Koeher annab vilja fasteajakirja. 

Nende maleval on soov õppida tundma laste elu teistes Euroopa 
riikides. Nad tahavad seda teha kirju vahetades, erinevate maade eluolu ja 
ajalugu uurides ning teisi riike kilfastades. 

Pildid ja joonlstused sa•t•: 
Eesti Skautide Malev 
Viljandi maakond 
Suure-Ju ni 
Tallinna 24 
EE2910 

Arge unustage piltide/e lisamast autori nime, vanust, aadressi ja 
pildiall kirja. 

' 

laagrite puhul on 1 valmistatud nii 
riidest kui metallist märk. Esimest 
kanname vorrnil kuni jüripäevani, 
kuid teist kas siis skaudi vööl või 
kepil. Aastatega koguneb neid 
vööle ja kepile . Laagri märgi 
kavandamisel on soovitav, et sellel 
oleks vähemalt ürituse nimi, koht 
ja aasta. Märk peaks sobima ja 
mahtuma poisi vormile. · 

Matsirannas ol~ võimalus tutvu
da 100 laagri ja sulirürituse märgi
ga. Vaatleja võis e ristada erinevaid 
stiile ja kavandeid, mis olid loodud 
kas USA-s, Rootsis või Kanadas. 

Esitatud märkide sarjas puudu
sid lipkonna laagrite märgid . Need 
on lihtsamad ja kergemini valmis
tata vad. Neid teevad harilikult 
juhtkond või siis vanemad. On 
kasutatud rüet, nahka, puud jne. · 
Näiteks naha voolimine, kusjuures 
märki kantakse vormipluusil, 
puust esemele põletatud või kirju
tatud kiri, tore nöör või nahariba, 
riidest kaelaräti vc?ru jne. Lipkon
na laagris võivad noored ise val
mistada laagrimärgi. Ainult kõik 
vajalik tuleb kaasa võtta ja varu 
äparduste jaoks. 

Skaudimärgid on väga popu
laarsed . On kujunenud kogujate 
klubid, kes omavahel märke vahe
tavad. Vahetus on teretulnud, kuid 
mitte müük. Jamboreedel - üle
maailmsetes suurlaagrites - on 
märkide vahetamiseks ette nähtud 
laadakohad, kus seda tehakse iga 
päev. Eesti skautide märgid on 
väga hinnas, sest neid on ' vähe. 
Näiteks IV suurlaagris - kui palfu 
märke tehti? Ütleme 1000. Kanadas 

.tehakse piirkonna maleva märke 
tuhandeid aastas. 

Igal lipkonna! on ka nimi ja 
märk. Need seovad liikmeid. Sage
dasemad n1med on Kalev, Lembitu, 
Viiking, Kotka, Lehho ja Karu. 
Lipkonna liikmed kannavad vormi 
varrukal ühistunnusena oma lip
konna märki. Sama märk on ka 
tipul. Väljaspool Eestit tegutseva
tel lipkondade lippudel on ühel 
poolel lipkonna märk ja teisel sini
must-valge. 

Märgid muudavad skautluse 
põnevamaks ja toovad juurde vär
viküllust 

Jaan Lepp 

. 

s ·kautmaster 
Jaan Lepp 

saab 
,,Hõbehundl'~ 

Kanada Eesti Skautide Malevas
se kuuluv skautmaster Jaan Leppa, 
viiliseesffaskonnas ja nüüd ka kodu
maa noorteliikumises hästi tuntud 
meest, autasustati organisatsiooni 
Scouts Canada rahvusvahel i ses 
skauHikus liikumises tunnustatud 
kõrgeima teenetemärgiga .,Hõbe
hunt". Seda antakse erakorraliste 
rahvusliku tähtsusega teenete eest 
skautluses ning kantakse lindiga 
kaelas. 

Märgi annetamise tegi Suur
Toronto Skaudimaleva juht Tony 
Roberts teatavaks 7. jaanuaril To
ronto Eesti Maja noorter~umis 
skautmasfrite ja gaiderite kogude 
liikmete juuresolekul. .,Hõbehunt" 
antakse tegelikult üle riigi pealin
nas Offawas eeloleval silgisel. 
Seda teeb vastaval pidulikul tsere
moonial kindralkomissar, kes on 
ühHasi Kanada peaskaut. 

.,Hõbehundi" linnetamine on 
Torontos erakordne ja harva nähtav 
silndmus, mistõttu sellele pühenda
takse alati palju tähelepanu. fnfor
meeritakse ajakirjandust ja isegi 
televisiooni. 

Eesti Skautide Malevale Kana
das on ühe oma liikme austamine 
loomulikult eriti suur sündmus. 
ESMK on üks viihestest ernilistest 
skaudiorgani satsioonidesf, kes on 
sõlminud koostöölepingu Scouts 
Cana.d~ga. Meie ska~Huse kõrge 
tase J11 phtlconna organrseerimisvõi
me on alati leidnud kanadalaste 
kiitvat tunnustust. Sellest on nüüd 
mitmel viisil kasu ka Kod~-Eesti 
noorteliilcumisele. 

Skautmaster Jaan Lepp on sündi
nud Eestis ning saanud kesk- ja 
kõrgliaridu s e Rootsi s ja Kanadas. 
Oli aastail 1975-1978 ESMK juht 
ja Eesti peaskaut. Tema juhtimisel 
korraldati 1962. aastal Kanadas 
esimene maailmalaager, mis tõi 
kokku tuhat eesti noort mitmelt 
mandrilt ja oli ajendiks ülemaailm
sete Eesti päevade idee tekkimise
fe, mis hiljem nimetati ilmber 
ESTO-delcs. 

Jaan Lepp on võtnud osa 
paljudest laagritest mitmes riigis p 
rahvusvahelistest konverentsidest, 
olnud lektor ja kursuste korraldaja, 
publitseerinud slcauHikku kir jan
du st ja muud õppematerjali noorte
le, esinenud kõnedega aktustel, 
pidanud sidemeid skautide maail
mabilrooga Genfis ja taaselustuva 
Kodu-Eesti skautlusega . On illcs 
kahest eesti skaudijuhist maailmas, 
kellel on õigus juhtida skautluse 
.,ülikooli" ehk niinimetatud Metsa
märgi kursust. Ta teeb seda eelole
val suvel ka Eesti s. 

Ta on saanud varem Scouts 
Canada kõrge teenetemärgi .,Hõbe- . 
tõru". 

Jaan Lepp on praegu Eesti 
Skautide liidu Keskbilroo välissek
retiir. Eraelu s töötab ' ta juhtiva 
insenerina. 

Ervin A.leve 

PS. Värvifoto on esimesel lehe
küljel. 

MAAILMA 
SKAUTLUS 

(Algus 1. lk .) 
eemalolekut . Komiteesse kuuluvad 
oma ametiülesannete kaudu Maail
ma Büroo peasekretär ja majandus
juht . Kahte isikut samast riigist ei 
valita, iga skautlik piirkond peab 
olema esindatud. Komiteed juhib 
esimees, kes valitakse 3 aastaks. 
Maailma Komitee esindab maailma 
skautlust ja jälgib Maailma Büroo 
tegevust ning vajadusel loob toim
kondi, kes valmistavad ettepane
kuid Maailma Konverentsile . 

V lemaailmse skautliku tegevu
se juhendamine on antud Maailma 
Büroo hoolde . See on palgaline 
juhtkond, kes täidab nii konve
rentside kui komiteede otsuseid. 
Enamiku toimkondi mehitab 
Maailma Büroo oma liikmeslion
nast. Büroo peab otsest sidet 
erinevate malevatega ning aitab 
kaasa ülemaailmsete ürituste kor
raldamisele, nagu jamboreed, Ro
ver Moot'id, konverentsid, jne . 
Büroo peab ka piirkondiikke kogu
sid ja konverentse . 

Gaidide ülemaailmne keskorga
nisatsioon on World Association of 
Girl Guides and Girl Scouts 
(WAGGGS), see on põhiliselt koo
pia WOSM-ist, ainult et liikmes
kond on eranditult naissoost. 

Jaan Lepp 
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JÕGEVA MAAKONNAS and
sid skaudiliikumises seni tooni 
Mustvee noored, kelle vaimseks 
isaks on olnud Eesti maleva peava
nem Eenok Haamer. Läinud aasta 
sügisest võib skautlusest Jõgeva
maal kõnelda juba laiemalt. Nimelt 
on augustikuust järjepidevuse alu
sel taastatud Tartu maakonna Jõge
va üksik skaudirühm nr. 14, mille 
vanematekogu esimees on Vüdo 
Uueda, sekretär-asjaajaja Vell() 
Valge, majandusjuhataja Elmar 
Sepp ja kassapidaja Boris Talijärv. 
Veel kuuluvad rühma elus karastu
nud mehed Endel Linnumäe, Väino 
Luht, Ernst Kangur ja Leo Laurits. 

Nende meeste, eriti aga Viido 
Uueda ja Vello Valge ärgitusel on 
praeguseks esimesed hellakeste ja 
hundudepesad ka Jõgeva 1. Kesk
koolis ja Vaimastvere põhikoolis. 
Esimesi märke skaudiliikumise 
taaselustumisest on Sadukülas, 
Puurmani.s ja Palamuse!. 

1·8. veebruaril kogunesid hella
kesed ja hundud Jõgevale noorte
keskusesse Eesti Vabariigi 75. aas
tapäevale pühendatud pidulikule 
koondusele, et anda hundipoja 
(hellakese) pühalik tõotus. Tõotust 
oli tulnud .vastu võtma Eesti male
va peavanem Eenok Haamer, kes 
viis läbi ka palveteenistuse. Ta 
mõtiskles selle üle , et aus nimi on 
parem kui kallis võideõli, ja palus 
Jumalalt hellakestele ja hundudele 
jõudu jääda alati ausaks. 

Skautluse ajaloost Jõgevamaal 
andis väikese ülevaate ajalooõpeta
ja Eino Veskis. Muu hulgas tuletas 
ta meelde, et nüüdse noortekesku
se, kunagise Jõgeva koolimaja 

seinte vahel andsid 1934. aastal 
tõotuse esimesed Jõgeva skaudid. 
Nüüd siis, ligi 60 aastat hiljem, 
kuulsime samas hundipoegade (l)el
lakeste) julgelt ja rõõmsalt öeldud 
tõotust: .Luban sõnakuulelik olla, 
taevaisa austada, hunduseariusi täi
ta ja iga päeva head teha." 

Tõotuse andmist toimetas 
skautmaster Viktor Andra, keda 
abistasid kohalikud vanemskaudid 
Vüdo Uueda, Vello Valge, Endel 
Linnumäe, Elmar Sepp ja Boris 
Talijärv. 

. Tartu skaudimalevalt tõi tervi
tusi staabi liige Sümon Haamer. 

Kodus lõppes väikese kontser
diga noortekeskuse laululastelt. 

Toredad päevad 
Suure-J aanis 

20. veebruaril kogunesid Suure
Jaan i linna Viljand imaal noored 
skaudid ja gaid id, · et üheskoos 
tähistada Eesti Vabariigi 75. aastapäe-

Seejärel istuti veel mõnusalt tee
lauas. 

Anne Päid 

e Vasakult: tõotust annab Jõ
geva 1. Keskkooli IVa klassi 
hundude juht Peter Linkus. Seda 
on vastu võtmas Elmar Sepp, Viido 
Uueda, Endel Li nnumäe, Viktor 
Andra, Boris Talijärv ja Vello 
Valge. 

e Su üle Jumal valvaku, mu 
armas isamaa! 

Ardi Kivimetsa fotod 

sünniaastapäeva. Võõrustajaks olid 
Lembi *.J lipkond . Ürituse oli korralda
nud Eesti Skautide Malev. 

Mõni päev varem ol i maha 
tulnud paks lumi, mis muutis kokkutu
leku emotsionaalseks : 

e Saku hellake
sed Jll hundud keha 
kinnitamas. 

Taivo Kuke foto 

(Järg 4. lk .) 

va ja maailma skautluse looja Bi-Pi ----.... 

·Vabariigi sünnipäev 
·rartu Skautide Malevas 

24 . veebruaril tähistas Tartu. 
Skautide ja Gaidide Malev Eesti 
75. sünnipäeva. Tartu.14 . Keskkooli 
skau.dipoistel, "Vahtraku.ttidel" oli 
see päev eriline, nad andsid pühali
ku. tõotuse . 

Kogunesime Julius Kuperjano
vi mälestu.stahvli ju.u.rde, mis asub 
endise erahaigla seinal. Selles ma
jas suri Ku.perjanov. Maja ees toi
mus pidulik rivistus , süüdati küün
Lad ja pandi pärg Kuperjanovi 
mälestuseks . 

Pärast rivistust Läksime au.Lasse . 
Meie Lipkonna juht Taivo andis 
tõotuse maleva vanemale Vaidole 
ja seejärel kõik p oisid tõotuse 
Taivole. Veendusime kohe, et tõo
tamine on väga pühalik ja vastu
tusrikas tegevus . Nii . mitmelgi 
poisil võttis tõotuse ütlemine hääle 
värelema ja tõotuslehele allkirja 
kirjutarnisel oli hinges mingi erili
ne tunne . Meid tervitas ka Tartu. 
maleva vanem Roland-: 

e Jumalateenis
tusel Suure-Jaani ki
rikus. Jutlus oll pü
hendatud riigi 75. 
aastap~vale jll staut
luse looJa Bi-Pi sün
niaastapäevale. 

e Kõneleb Festl 
Skautide Maleva pea
vanem Eenok Haa
m4tr. 
Gunnar Kotsari fotod 

• Mõteteõhtul 
süütas küünla kõige 
noorem osalenud 
hundu. 

Taivo Kuke foto 

Tõotus antud, hakkasime pidu
päevakTinglit sööma. Kõik kringlid 
ja koogid oli valmistanud Oie koos 
gaididega. · 

Pidulik õhtu. lõppes viktoriini ja 
mängu.dega. 

INDREK TIISK 
"Vahtrakuttide" lipkonnast 

e Ullar kirjutab tõotuslehele 
allkirja. 

e Veiko annab tõotust . 

e Rivistus. 

Taivo Kuke fotod 



EESTI SKAUT 

SKAUDINAELATUD E1LU 
1989. aastal, kui alustati Eesti 

Skautide Maleva taastamist, võttis 
~ubilar sellest aktiivselt osa. Ta on . 
Rapla Skautide Maleva organisaa
tor, hing ja vanem. Skautmaster Harry Tulp on 

sündinud 22. aprillil 1923. Hundi
poeg sai temast 1933. aastal Tallin
na Skautide Maleva X li suguharu s, 
selle hundipoegade karjas. Sellest 
kir~tas ta ise 5. novembril 
1992 Rapla ajalehes .,Nädalane": 

.. Oli meie kandis üks poi ss Ülo, 
kes ~ba kandis hunduvormi. Ta oli 
kõikide ümbruse marakrattide imet
lusobjekt. Tema õhutusel seadsime 
koos pinginaaber Valfo Järviga 
(Villibald Jeets, hil isem d irigent) 

o sammud skautide kodu poole. Oli · 
10. mai 1933." 

Harry õppis Tall inna 5. Algkoo
lis Veerenni tänavas, seal, kus 
pa I ~d selle lipkonna poisid, ja 
hiljem Tallinna Reaalgümnaasiumis, 
kus d irektoriks oli kauaaegne Eesti 
Skautide Maleva peavanem skaut
master Nikolai Kann ja võimfemis
õpetajaks olnud 1917. aasta l esi me-

se Eesti skautide rühma asutaja An
ton Ounapuu. 

Edasi kir~tab ta: .. Minu esime
ne hundusuvi oli sündmusterikas: 
.. Eestit külastas lord Baden-Powell. 
Olin nende seas, kes maailma 
skautide ~hti Tallinna sadamas 
vastu võtsid. Sadas paduvihma, aga 
näod ol id naeru I nii vastuvõtjail kui 
põlvpükstes Bi-Pi-1." 

Aasta pärast sai temast pesava
na ja õi9e pea tuli üleminek 
skaudirühma ., Põdra" salka. Pea sai 
Harryst salga~ht. Osa selle salga 
poiste st elavad ja töötavad üle 
suure lombi Ameerikas, üks -oli 
pikka aega Filharmoonias d irigen
diks ja üks peab arstiametit Tartus. 

1938. aasta jürip,äeval pani 
malevavanem, vana maratonimees 
Jüri Lossmann Harryle rinda skaudi 
Hoolsusmärgi; pooltei st aastat hil
jem sai Harryst eesku ~lik skaut ja 

Skaudijuhti e 
kursus T·oront 

. Veebruarikuu lõpul oli Toronto 
Eesti Majas kõrgem skaudijuhtide 
metsarnärgikursus, millest võtsid 

ja lõpetasid I osa noortejuhid 
Hannes Aasa, Tiina Kask, Eero 
Laansoo, Raffi Moks, Mati Pajo , 
Raivo Remmel, Tarmo Remme!, 
Ricki Roos, Arno Türk ja Peter 
Tü rk. 

See kursus on tunnustatud üle 
terve maailma. Oppus oli kavanda
tud Kanada Skautide Peakorteri 
nõuete kohaselt, kuid kooskõlas 
Eesti skautluse vajadustega. Kolme 
päeva jooksul peeti. kokku 28 tundi 
loenguid. Kohale oli palutud küm
me lektorit, seega nüsama palju kui 
kursuslasi. Juhiks oli Peeter Kal
laste, keda abistasid Jaan Lepp, 
Egbert Runge, Lia Pikkov, Henn 
Kurvits, Margus Tae, Jüri Laansoo. 

Koosolekul Eesti 
Ohispanga ruumides. 

Jaan Lepa fotod 

Torontos skaudijuhtide Metsamärgikursusest osavõtjad I• Juhtkond. Eest 
vasakult Henn Kurvits, Egbert Runge, Jaan Lepp, Peeter Kallaste (kursuse 
juht), Ivar Nlppak ja Lia Pikkov; teine rida vasakult Hannes Aasa, Raffi Moks, 

· Raivo Remmel, nina Kask, Margus lae, Ricki Roos ja Jüri Laansoo; kolmas ri
da vasakult Arno Tü rk, Mati Pajo, Peter Türk, Eero Laansoo ja Tarmo Remmel. 

Ivar Nippak ja Evald Oder. Siiri 
Lepp oli ametis toitlustamisega. 

Kursus oli mõeldud juhtimisos
kuste omandamiseks, hõlmates mit
te üksnes skautlikke oSkusi nagu 
näiteks koonduste ettevalmistamist 
ja psühholoogilist ülesehitust, vaid 
ka otseseid juhtimisoskusi. Käsitle
ti juhtimise omapära ja kohustusi 
kui moraalseid väärtusi nii skaut
Juses kui ühiskonnas ning välissuh
teid ja skautluse ajalugu. 

Kursuse I osa lõpetanud said 
tunnuseks nahkse kaelarätivõru. 

Selle kursuse teine aste on näda
l.ane õppel.aager, millele järgneb 
kuus kuud rakendust üksuse tege
vuses. Kursuse lõpetanutele antak
se pastell-hall kaelarätik koos kahe 
puust "kondiga" nahknööril, mida 

kantakse kaelas. Kanada Eesti 
Skautide Maleva liikmete seas on 
mitu Metsamärgi ehk Gilwelli 
kursuse lõpetanut. See on ka üheks 
maleva edu saladuseks. Uus lend 
tagab malevale taas uue põlvkonna 
juhte. 

Kursuse kõrgest tasemest annab 
ehk paremini tunnistust ühe osavõt
ja ütlus: "Ma olen mitmest Kanada 
skaudijuhtide kuisusest osa võt
nud, kuid nii head kui see kursus 
pole ma enne veel läbi teinud." 

Sama kursus oli juba ka Eestis. 
Suvel korraldatakse aga Metsa
märgi-laager (7. - 15. augustini) . 
Lisaks Kanada juhtidele tuleb 
sinna skaudijuhte USA-st ja Root
sist. 

Ahm 

OTSITAKSE 
KIRJASOPRA 

Dear Sirsl 

received your address from 
the World Bureau in Geneva. I am 
a Scout leader in the U.S.A. I am 
a Cubmaster and also am an 
Assistant Scoutmaster. I am interes
fed in corresponding with any 
Estonian Scouter who would care 
to write to me in English . 

I am 42 years of age, was 
a Scout in my youth, am married 

with 4 sons. The eldest is a Boy 
Scout and the second one isa Cub 
Scout. The other 2 are not old 
enough . 

I would appreciate any help. 
Thanlc you for your consideration. 

Yours in Scouting, 
David A. Rohlfing 

35 Pine Hill Road 
Southhury, Connecticut 06488 
U.S.A. 

tal tuli praegu USA-s elavalt, nüüd 
Gilwelli kursuse lõpetanud skaut
master Edgar Mu lterilt skaudirüh
ma ~htimine üle võtta ja seda 
ametit. pidada, kuni skautide organi
satsioon su leti. 

Harry oli kõva matkamees: 
,1937 . aasta suvel tegid kolm poissi 
- H. Tulp, F. Leet ja L. Laurigson 
- üle 600 kilomeetri p ikkuse 
ümber Eesti matka, mille päevik on 
tänaseni säilinud. 

Skautlusega tegeles ta ka oku
patsiooni ajal. Kuusiku hundud te
gutsesid Harry käe all ~ba 1967. 
aastal. 

Ta tegi läbi kü lma ,. Siberi 
kooli", aga lõpetas EPA metsandus
teaduskonna ja töötas Rapla Metsa
majandis direktori asetäitjana. Sa
mal ajal tegi ta suurt tööd noorte 
liiklusinspektorite ja loodussõpra
dega. 

1989. aasta augustis ülendati ta 
nooremskautmasteriks ja pärast kä
siraamatu ., Hundutarkvara" trükist 
ilmumist sai temast 1990. aastal 
skautmaster. Oli Peastaabi ~ures 
üleriiklik hundude ~ht. Tema õlul 
oli maleva aastakoosoleku organi
seerimine Raplas. 

Peab avara silmaringiga ja 
suurte teadmistega skaudina male
va vanema ametit. On .,Eesti 
Skaudi" toimetuse ja õppenõukogu 
liige. Teeb oma maakonnas suurt 
tööd skautluse propageerimisel. 

Vabariigi skautide pere eesot
sas oma ~htldega soovib ~ubilari
le jätkuvat energiat, tervist ja 

·visadu·st skautide ~htimisel oma 
kodumaakonnas ja kogu vabariigi s. 
Pal~ õnne tähtpäeva puhul Eesti 
Skautide Maleva Pastaabiltl 

Ed uard Ots 

Lia Pikkov peab Metsamärgikursusel loengut. Vasakult Raivo Remmel, 
Peeter Kallaste (sel jaga) Raffi Moks, Hannes Aasa, Eero Laansoo, Mati Pajo, 
Rlcki Roos, lektor Lia Plkkov ja osaliselt varjatult Egbert Runge. 

I' 

Eesti Skautide Maleva juhtide ja poiste pere õnnitleb 70. sünnipäeval 
oma IV suurlaagri vanemat 

skautmaster GUS.TAV ILVEST 
ja soovib palju visadust, jõudu ja õnne ka eesseisvatel aastatel skautluse 
radadel vehklemiseks. " 

' 

TOREDAD PÄEVAD 

SUURE-JA AN I S 
(Algus 3. lk.) 

Päev algas ~malateenistusega 
Suure-Jaani kirikus, kus eestkõneleja
teks olid maleva peavanem Eenok 
Haamer ja tema poeg, Mustvee 
skaudirühma ~ht Sirneon Haamer. 
Neid toetas Suure-Jaani koguduse 
õpeta ja Helmuth Mõtsnik. 

Esimese päeva keskne üritus oli 
matkamäng, kus noored said näidata 
oma oskusi, teadmisi ja matkatarkusi. 
Marsruut viis Lehola Lembitu linnuse
le ja lõppes Suure-Jaani Algkooli 
juures. Pärast küllalt väsitaval matka 
oli võimalus nautida saunamõnusid. 

Ohtul peeti ägedaid diskussioo-

ne, rääg iti Bi-Pi elust, lauldi rõõmsait 
laule ja mängiti toredaid mänge. 

i2. veebruaril toimusid Lembitu 
poiste skaudikodu ~ures teatevõi sttu
sed. Oli ka õnneloterii. Pärast auta
sustati silmapaistnuid. Enne lahku
mist seisti sõprusringis ja öeldi 
üksteisele kohtumiseni. 

Kaks sisukat ja lõbusat päeva 
möödusid kiiresti. Igaüks või s ko jJ 
kaasa viia pa I~ uute tu Ita va te aadres
se ja häid mälestus i. 

Eesti Skautide Maleva talimän
gud õnnestusid igati. 

Gunnar Kotsar 

EESTI SKAU lDE MALEVA VÄI..JAANNE. 
TOIMETUS: iit Tammela (toimetaja), Tõnu Aavasalu, Feli.x Leet, 

Eduard Ots, Hei uth Tammiste, Harry Tulp, Richard Tõnnus ja Helgi 
K.aldma. Toimet e aadress: EE3600 Pärnu, pk. 141, "Eesti Skaut" . 

Trükikoda .. ir" Viljandis. Tellimus nr. 392. Trukiarv 1000. 

' 

SUGISMATK 
PÄRNU
AUDRU 

Pärnwnaa skautide ja Pärnu 
gaidide malev korraldavad tra
ditsioonilise sügismatka ~rnus 
ja maakonnas Eesti skaudi- ja 
gaidiorganisatsioonide suvehocr 
aja lõpuüritusena. Matk algab 
Pärnu bussijaamast 2. oktoobril 
kella 10- 12 ja lõpeb õhtul Audru 
kooli juures. Ööbitakse· koolis. 
Tegevus lõpeb 3. oktoobril kel112, 
selleks ajaks on Pärnusse sõiduks 
tellitud buss. 

.Võistkonna suurus on 3-
5 inimest. Võistlevad Il-aastased 
kuni keskkooli lõpetajad kolmes 
vanuseastmes. Võistkonna võib 
moodustada suvalises koosseisus, 
esindl.lf~e arvu ei piirata. 

EeJ.tegistreerimine on kuni 
25. seprembrini Pärnumaa male
va aadressil. · (Ilma sellega ei 
garanteerita . ööbimist.) .Stardis 
esitab võistkonna kapten lõpliku . 
nimekirja, mis sisaldab võistk~n-

' na ja iga võistleja n ime, sünniaja 
ja lähtekoha Stardimaks on igalt 
võistlejalt kuni 10 krooni 

Võistlusel hinnatakse tege
vust ko.ntrollpunktides, raja läbi
miseks on kehtestatud kontroll
aeg. 

Kaasa tuleb võtta isiklik hü
gieeni- ja magamisvarustus, toi
dunõud, sisejalatsid, nuga, tasku
lamp, tilrud1 kirjutusvahendid ja 
toit matkarajale ning võistkonna 
peale kompass, 20 m nööri, rull 
sidet, kirves ja saag. Kuuma teed 
saab igas kontrollpunktis. 

Info Pärnumaa Skautide Ma-· 
le vast. 

Rein Vihmand 

3. OLE
MAAILMSED 

OPPEPÄEVAD 
Juulis 1986 peeti Saksamaal Bad 

Godesbergis Ahnabergi lossis esi
mesed ülemaailmsed eesti gaid i- ja 
skaudij.Jhtide õppepäevad. Juulis 
1990 olid Rootsis Metsakodus 
teised ülemaailmsed õppepiievad. 
Metsakodus otsustati, et kolman
dad ülemaailmsed õppepäevad 
toimugu Eestis. 

Need saavad olema 22. -
28. ~unini Pärnumaal Tahkuranna 
motellis "Tahku tare". Osa võtma 
on kutsutud gaid i- ja skaudi~hid 
alates 18. eluaastast (keskkooli 
lõpetanud, kuigi 18 aastat veel 
võib-olla täis ei ole). Vanuse 
ülempiiri pole. Ma~tamise, toitlus
tamise ja muid kursusega seotud 
kulusid õppepäevadest osavõtjatel 
vaja kanda ei ole. Sõidukulud tuleb 
maksta endil. 

Kavas on loengud skautlikust 
tegevusest ja muudel üldarendava
tel teemadel. Lektorid on Kodu- ja 
V iilis-Eesist. Korraldatakse päeva
ne ekskursioon mööda ajaloolisi ja 
kultuuriloolisi paiku. Tähistame 
koos võidupüha ja jaanipäeva. 

Osavõtusoovist teatada hilje
maft 15. maiks peagaidile aadres
sil EE3600 Pärnu, Kuninga 26 (nimi, 
täpne sünniaeg ja postiaadress). 
Informatsioon õppepäevadest saa
detakse igale osavõtjale tema 
postiaadressiL 

Meeell RaJ-I 
õppepäevade ~ht 

KLOOGAL 
.TULEB 

HELLAKES TE 
LAAGER 

l5. - 17. juunil . on Klooga! 
Gaidi de Maleva hellakeste laager. 
Osa võivad võtta ka nooremad 
gaidid (algajatele eriti soovitav). 
Oodatud on ka hundud. · 

Laagrisse saabumine 14. juuni 
õhtuks. Hell.akestega peab kind
lasti olema kaasas juht (kogu 
aeg) . 

Registreerimine 1. maiks pea
gaidile. Osavõtjate arvust oleneb 
laagrimaksu suurus, kuid see ei 
tule ülejõukäivalt suur. 

Hellakeste laagri ajal avatak
se 15. juunil kell15 Klooga laager 
pidulikult. Avamisele oodatakse 
nü skaute kui gaide. 

Meedi Rajari 


