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I Üldinfo  

 
1. Eesti Gaidide Liidu (edaspidi EGL) arengukavas lähtume Eesti noortevaldkonna arengukavast 2021-

2035 ja Gaidide maailmaorganisatsiooni arengusuundadest aastaks 2023. 

2. Arengukavas määratletakse pikaajalised eesmärgid ja tegevused, millest lähtutakse EGL 

igapäevases tegevuses. Arengukava on valminud koostöös liikmete ja juhatusega. Arengukava 

koostamist konsulteeris OÜ KA Konsultatsioonid ning Pro Consensio. 

3. EGL on 1920. a. asutatud noorteühing, mis pakub põnevat ja seiklusrikast tegevust igas vanuses 

tüdrukutele ja poistele ning valmistab noori ette eluks pidevalt muutuvas maailmas. EGL on 

avatud kõigile sõltumata rahvusest, rassist, soost ja usust.  

4. Gaidlus on vabatahtlik, avatud, apoliitiline ja kasvatuslik, Eestile vajalik noorteliikumine, mille 

aluseks on hoolimine, positiivsus, enesest ja teistest lugupidamine, vaimse ja hingelise tasakaalu 

väärtustamine. Gaidlus on kasvatussüsteem ja elustiil, mis arendab noori emotsionaalselt, 

füüsiliselt, intellektuaalselt, hingeliselt, vaimselt ja sotsiaalselt. Gaidina tegutsemine annab 

noortele teadmiste, kogemuste ning eluks vajalike oskuste pagasi. 

5. 01.01.2021.a seisuga on EGL 718 liiget kolmeteistkümnes erinevas maakonnas. Juhtimine toimub 7-

liikmelise juhatuse poolt, kuhu kuulub peagaid, programmijuht, koolitusjuht, 

kommunikatsioonijuht, välissekretär, liikmeskonna koordinaator ja majandusjuht. Igapäevaste 

küsimustega tegeleb organisatsiooni tegevjuht. Nõuandva koguna tegutsevad noortekogu ja 

gaiderkogu. 

6. Traditsioonilised sündmused on vanemgaidide talverõõmud, heade mõtete päeva laager, 

jüripäevalaager, suvelaager, tibude loendus, tänulõuna ning juhikoolitused. Lisaks osaletakse ka 

mitmetes rahvusvahelistes ettevõtmistes.  

7. EGL on gaidide maailmaorganisatsiooni The World Association of Girl-Guides and Girl-Scouts 

(WAGGGS) ja Eesti Noorteühenduste Liidu liige. 2019. aastast on EGL noortevaldkonna strateegiline 

partner Haridus- ja Teadusministeeriumile. EGL peamised koostööpartnerid on teised noorteühingud 

(sh Eesti Skautide Ühing, Noored Kotkad, Kodutütred), Haridus- ja Noorteamet (end Eesti 

Noorsootöö Keskus), Pärnu Linnavalitsus, Tallinna Haridusamet ning erinevad noortekeskused.  

8. 1. juulil 2019  osteti laagrialaks sobiv 3,99 hektariline vana talukohana Laose kinnistu Koikse külas 

Raplamaal. Laagriala asub Jalase maastikukaitsealal, mille lõunaküljel on RMK hallatav Oodava 

sihtkaitsevöönd ürgse metsaga. Looduskaunis koht annab mitmekülgseid võimalusi gaidlikele 

tegevustele ja muuks õppetegevusteks. Laagriala on EGL kõikidele liikmetele ja kokkuleppeliselt 

teistele vabaühendustele kasutamiseks.   

9. 2020.a. tähistati Eesti Gaidlus 100, mille raames anti välja postmark ja korraldati mitmeid olulisi 

sündmuseid. Haridus- ja Teadusministeerium ning Haridus- ja Noorteamet tunnustasid EGL Aasta 

noorteühing 2020 tiitliga.  
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II Siht 
 

10. Meie missioon: 

Toetame noorte potentsiaali avanemist ning kujundame hoolivaid ja 

keskkonna-sõbralikke, iseseisvaid ja vastutustundlikke 

ühiskonnaliikmeid. 
 

11. Meie visioon:  

Oleme avatud sõpruskonnaga parim noorteorganisatsioon. 
 

12. Visiooni saavutamine toimub järgmiste valdkondade kaudu: juhtimine ja 

eestvedamine, liikmed ja tegevusprogramm, koostöö ning ressursid. Valdkonnad ja 

eesmärgid on aluseks tegevuskava ja tööplaanide väljatöötamisel. 

 

 

 

III Gaidlikud väärtused  
 

13. Gaid on aus ja usaldatav. 

14. Gaid täidab kohust oma jumala, isamaa, vanemate ja juhtide ees.  

15. Gaid on abivalmis ja sõbralik.  

16. Gaid on viisakas ja vastutulelik.  

17. Gaid on looduse ja loomade sõber.  

18. Gaid on rõõmsameelne ega karda raskusi.  

19. Gaid on töökas, kokkuhoidlik ja visa.  

20. Gaid on puhas mõttes, sõnas ja teos. 

 

 

IV Väljakutsed 

 

21. Jätkusuutliku ja ühtse organisatsioonikultuuri arendamine. 

22. Juhtimisvõimekuse tõstmine ja juhtide järelkasv. 

23. Liikmeskonna toetamine ja uute üksuste loomine. 

24. Gaidluse nähtavuse suurendamine.  

25. Laose laagriala arendamine. 
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V Eesmärgid ja tegevuskava 

 
26. Juhtimine ja eestvedamine 

 

 Eesmärk ja tegevus 
Tähtaeg 

Vastutaja Saavutatav olukord 
2021 2022 2023 2024 2025 

Eesmärk 1. Juhtimine on läbipaistev, innustav ja kaasav. 

1.1. 
Juhtimismudeli ajakohastamine ja 

hindamispõhimõtete väljatöötamine. 
    

 
Peagaid,  

juhatus 

Uuendatud on juhtimismudel ja 

kodukord. Järgitakse kokkulepitud 

tegevuse hindamise põhimõtteid.  

1.2. 
Valdkondlike meeskondade loomine ja 

nende tegevuste eesmärgistamine. 
    

 Juhatus,  

tegevjuht 

Valdkondlikud meeskonnad 

tegutsevad vastavalt eesmärgile. 

1.3. Juhtimisvõimekuse suurendamine.     

 
Peagaid,  

koolitusjuht 

Juhatuse liikmed on osalenud 

koolitustel, paranenud on 

juhtimispädevus. 

1.4. Arenguvestluste läbiviimine juhtidele.     
 

Peagaid 
Arenguvestlused on toimunud 

vastavalt uuele korrale. 

1.5. 
Erinevate osapoolte tõhusam kaasamine 

juhtimisse. 
    

 
Juhatus,  

tegevjuht 

Juhtimisse on kaasatud erinevad 

osapooled. Toimunud on laiendatud 

juhatuse koosolekud. 

1.6. Tunnustussüsteemi arendamine.     

 Tegevjuht,  

koolitusjuht, 

programmijuht 

Tunnustussüsteem on uuendatud ja 

ajakohane. 

1.7. 
Juhtide tugivõrgustiku loomine ja 

käivitamine. 
    

 Liikmeskonna 

koordinaator, 

koolitusjuht 

Piirkondades tegutsevad juhid, kes 

on toetatud ja motiveeritud.  

Eesmärk 2. Eesti Gaidide Liit on tuntud, nähtav ja kasvav noorteühing. 

2.1. 
Kommunikatsiooniplaani koostamine ja 

elluviimine. 
    

 
Kommunikatsioonijuht, 

juhatus 

Vastavalt kommunikatsiooniplaanile 

toimib operatiivne sise- ja 

väliskommunikatsioon. 
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2.2. Kommunikatsiooni töögrupi käivitamine.      Kommunikatsioonijuht Tegutseb aktiivne töögrupp. 

2.3. 

Artiklite/lugude avaldamine Postimees 

Junioris, maakondlikes ja kohalikes 

lehtedes. 

    

 
Kommunikatsioonijuht, 

piirkondlikud juhid 

Ajalehtedes ilmuvad regulaarselt 

lood ja erinevad kajastused 

gaidlusest. 

2.4. 
Sotsiaalsete kampaaniate algatamine ja 

läbiviimine.  
    

 
Programmijuht, tegevjuht Toimunud on erinevad kampaaniad. 

2.5. Sotsiaalmeediakanalite arendamine.     
 

Kommunikatsioonijuht 
Sotsiaalmeedia kuvand on 

noortepärane ja kaasahaarav. 

2.6. Piirkondlike juhtide värbamine.     
 Liikmeskonna 

koordinaator 
Tegutsevad piirkondlikud juhid. 

2.7. 
Koolikülastuste süsteemsem 

korraldamine.  
    

 Liikmeskonna 

koordinaator, tegevjuht 

Koostatud on kava, toimuvad 

koolikülastused.  

2.8. 
Sündmuste operatiivne kajastamine 

kodulehel ja sotsiaalmeedias. 
    

 
Kommunikatsioonijuht 

Sotsiaalmeedias ja kodulehel on 

operatiivne info tegevustest. 

2.9. 
Ajakohase pildipanga loomine 

kodulehele. 
    

 

Kommunikatsioonijuht  

Tegevuste pildipank on pidevas 

uuendamises ja fotod on üleval 

hiljemalt nädal peale toimumist. 

 

 

27. Liikmed ja tegevusprogramm 

 

 Eesmärk ja tegevus 
Tähtaeg 

Vastutaja Saavutatav olukord 
2021 2022 2023 2024 2025 

Eesmärk 3. Liikmed on motiveeritud, rahulolevad ja kaasatud. 

3.1. Liikmete ootuste kaardistamine.     
 Liikmeskonna 

koordinaator 

Ootused on kaardistatud, sellest 

lähtutakse tegevuste planeerimisel. 

3.2. Individuaalse kaasamisplaani koostamine.     
 Liikmeskonna 

koordinaator 

Koostatud on kaasamisplaan, liikmed 

osalevad tegevustes. 
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3.3. 
Mentorlusprogrammi käivitamine ja 

arendamine. 
    

 Liikmeskonna 

koordinaator, 

koolitusjuht 

Koostatud on mentorlusprogramm, 

mida rakendatakse.  

3.4. Supervisiooni läbiviimine gaiderkogule.      Koolitusjuht  Toimunud on supervisioonid. 

3.5. Maakondliku värbamisplaani koostamine.     

 
Liikmeskonna 

koordinaator 

Koostatud on värbamisplaan, uutes 

piirkondades tegutsevad juhid ja 

liikmed. 

Eesmärk 4. Toimub põnev ja eakohane tegevusprogramm. 

4.1. 
Keskkonnasõbralike põhimõtete järgimine 

ürituste korraldamisel. 
    

 Programmijuht, 

tegevjuht 

Üritustel järgitakse 

keskkonnasõbralikke põhimõtteid. 

4.2. 
Töötubades osalevad valdkondlikud  

spetsialistid. 
    

 
Programmijuht  

Tegevustesse on kaasatud erinevad 

spetsialistid. 

4.3. 
Liikmetele erinevate erialakoolituste 

pakkumine. 
    

 
Koolitusjuht 

Gaididel ja vanemgaidide pädevused 

on laienenud. 

4.4. Vanemgaidide programmi elluviimine.     
 Programmijuht, 

koolitusjuht 

Toimunud on programm, 

vanemgaidide rahulolu. 

4.5. Järgukava ajakohastamine.     

 Programmijuht, 

tegevusjuht, 

koolitusjuht 

Ajakohastatud järgukava. 

4.6. 
Baltimaade ühislaagri Baltic Jamboree 

Leedus korraldamine ja osalemine. 
    

 Välissekretär, 

programmijuht 

Toimunud on ühislaager, kus osalesid 

meie liikmed. 

4.7. 

Maailmaorganisatsiooni 

maailmakonverentsil ja Euroopa 

konverentsil osalemine. 

    

 
Välissekretär, 

peagaid 

Eesti Gaidide Liit on olnud 

rahvusvaheliselt esindatud. 

4.8. Academy koolitusel osalemine.      Välissekretär  Koolitusel on osalenud meie liikmed. 
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28. Koostöö 

 

 Eesmärk ja tegevus 
Tähtaeg 

Vastutaja Saavutatav olukord 
2021 2022 2023 2024 2025 

Eesmärk 5. Huvigrupid on kaasatud ja koostööpartnerid on rahulolevad. 

5.1. 
Koostöö laiendamine koolide 

õpilasesindustega. 
    

 Programmijuht, 

tegevjuht 

Õpilasesindustega on toimunud 

kohtumised ja ühistegevused. 

5.2. Iga-aastase perepäeva korraldamine.     
 Programmijuht, 

tegevjuht 

Loodud on uus traditsioon, toimunud 

on perepäevad. 

5.3. 
Koostöö tõhustamine teiste 

noorteühingutega.  
    

 
Peagaid  

Toimuvad ühisprojektid, aktiivne 

koostöö ja infovahetus partneritega. 

5.4. Koostöö arendamine noortekeskustega.     
 Programmijuht, 

tegevjuht 

Toimivad koostöösuhted erinevate 

noortekeskustega. 

5.5. 
Koostöö huvikoolide, külamajade ja 

rahvamajadega. 
    

 Programmijuht, 

tegevjuht 

Toimivad koostöösuhted huvikoolide, 

külamajade, rahvamajadega. 

5.6. 
Praktikavõimaluste pakkumine 

üliõpilastele. 
    

 
Peagaid,  

tegevjuht 

Ülikoolidega on sõlmitud 

kokkulepped. Üliõpilased osalevad 

tegevustes. 

 

 

29. Ressursid 

 

 Eesmärk ja tegevus 
Tähtaeg 

Vastutaja Saavutatav olukord 
2021 2022 2023 2024 2025 

Eesmärk 6. Majandustegevus on läbipaistev ja jätkusuutlik. 

6.1. Finantsplaani koostamine.      Majandusjuht, tegevjuht Koostatud on finantsplaan. 

6.2. 
Annetajate suurendamine ja 

tunnustamine.  
    

 Majandusjuht, tegevjuht, 

peagaid 

Rohkem püsiannetajaid, toimivad 

erinevad annetusplatvormid. 

6.3. 
Lisarahastusvõimaluste taotlemine 

tegevusteks ja arendamiseks. 
    

 Majandusjuht, tegevjuht, 

peagaid 

Tegevust toetatakse erinevatest 

allikatest. 
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6.4. Toodete müügi suurendamine.     
 Kommunikatsioonijuht, 

tegevjuht, majandusjuht 
Toodete müük on suurenenud. 

6.5. 
Rahvusvahelistel üritustel osalemiseks 

lisarahastuse leidmine. 
    

 
Välissekretär, tegevjuht  

Osaletakse rahvusvahelistel 

üritustel, leitud on lisarahastus. 

Eesmärk 7. Laose kinnistu tegutseb laagrialana, kuhu tahetakse alati tagasi tulla. 

7.1. 
Laagriala ajakohase kontseptsiooni ja 

äriplaani koostamine.  
    

 
Laagrialajuht, tegevjuht 

Valminud hea elluviidav laagriala 

kontseptsioon koos äriplaaniga. 

7.2. 
Funktsionaalsete välikäimlate, -pesulate 

ja -kätepesukohtade ehitamine. 
    

 

Laagrialajuht 

Tegevuste ajal on kasutusel 

laagriala käimlad, pesulad, 

kätepesukohad. 

7.3. 
Funktsionaalse nõudepesu ala ja 

väliköögi ehitamine.  
    

 
Laagrialajuht 

Tegevuste ajal on kasutusel 

laagriala nõudepesu ala ja väliköök. 

7.4. 

Rehemaja soojustamine (katusevahetus, 

katusealuse ruumi ehitamine, 

küttekollete parandamine, lisa 

küttekollete paigaldamine, põrandate 

vahetus).  

     Laagrialajuht 

Rehemaja on soojustatud ning seal 

on toimunud nii gaidide kui teiste 

vabaühenduste koolitused, 

nõupäevad ja töötoad. 

7.5. Metsatööde väljaselgitamine ja tegemine.      Laagrialajuht 
Ilusam mets, kus liikuda, puhata ja 

laagreid pidada. 

7.6. 
Laagrialal uute võimaluste ja tegevuste 

pakkumine. 
     

Programmijuht, 

laagrialajuht 

Laagrialal toimuvad uued tegevused 

gaidluseks.  
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VI Mõõdikud  
 

Mõõdik Algtase 2021 Sihttase 2023 Sihttase 2025 

Liikmete arv 718 850 1 000 

Juhtide arv 18 24 30 

Rühmade arv 21 26 30 

Maakondade arv, kus tegutsetakse 13 14 15 

Eelarve maht (eurodes) 84 500 90 000 95 000 

Liikmemaksude laekumine (eurodes) 965 1 100 1 300 

FB lehe jälgijate arv 1 063 2 000  3 000 

Instagrami jälgijate arv 273 600 1 000 

Sündmustel osalejate arv 650 750 850 

 

 

VII Arengukava elluviimine ja uuendamine  
 

30. Arengukava elluviimist koordineerib ja elluviimise eest vastutab EGL juhatus. 

31. Arengukava elluviimisse on kaasatud EGL liikmed ja koostööpartnerid. 

32. Arengukava vaadatakse üle igal aastal ning vajadusel täiendatakse.  

33. Arengukava muutmine toimub EGL aastakoosoleku poolt. 
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LISAD 
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