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SAATEKS
See on järjekorras juba neljas Naiskodukaitse tegevust kajastav kogumik. Eelmise 
aastaraamatu väljaandmisest on möödunud kaks aastat, meie organisatsioon on 
selle aja jooksul kasvanud suuremaks nii liikmete arvult kui ka tegevuse sisukuselt. 
Seega on üha keerulisem kõike olulist jäädvustada.

Raamatus on kirja pandud ja fotodena esitletud see, mida oleme pidanud märkimis-
väärseks meenutamaks aastaid 2013 ja 2014. Loomulikult on meie tegevuses sadu 
väiksemaid saavutusi ja tegevusi, mida eraldi välja tuua ei jõua, ning tuhandeid 
inimesi, kes nimeliselt pole märgitud, ent ometi väärivad kummardust Naiskodukaitse 
heaks tehtu eest.

Soovin tänada kõiki naiskodukaitsjaid ja meie toetajaid, kes igapäevaselt annavad 
oma panuse selle nimel, et meie ülesanded oleksid täidetud parimal võimalikul 
moel. Seoses käesoleva kogumikuga kuulub minu piiritu tänu kõikidele siinsetele 
kirjutajatele ja fotograafidele. Projekti koordineerimise eest tuleb taas esile tõsta 
Tartu ringkonna instruktorit Leane Moritsat. Samuti kuuluvad minu tänusõnad 
toimetajale ja kujundajale, kelleks olid Tartu ringkonna tegevliikmed Kairit Henno ja 
Egge Edussaar-Harak.

Airi Tooming
Naiskodukaitse esinaine
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Naiskodukaitse esindusvõistkond 2014. aasta Admiral Pitka luurevõistluse rajal. Võistkonda 
kuulusid Sigrit Säinas, Lisette Tohus, Merilyn Kahr ja Geiri Sperling Valga ringkonnast.
Pilt: Eesti Kaitsevägi

Naiskodukaitsjad Margit Tõrra ja Viktoria Kerge olid kaks ligi 80-st naiskodukaitsjast, kes 
osalesid 2014. aastal õppusel Kevadtorm. Pilt: Siim Teder, Eesti Kaitsevägi
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NAISKODUKAITSE LIIKMESKOND JA TEGEVUS AASTATEL 
2013–2014
Airi Tooming
Kaasautorid: Ave Proos, Nele Pernits, Marlin Prants, Riina Kütt, Kersti Podmošenski

Juhtimine

Naiskodukaitse esinaisena jätkas nimetatud aastatel Airi Tooming. Naiskodukaitse 
esinaise asetäitja ülesandeid täitis 2013. aasta märtsini Marilin Prants, 2013. aasta 
juulist aga Ave Proos. Senine Naiskodukaitse esinaise asetäitja Kersti Podmošenski 
jätkas lapsehoolduspuhkuse ajal osalise koormusega töötamist, juhatades rühma-
parameediku erialakursust Kaitseliidus. Alates 2014. aasta augustist on Kersti 
Podmošenski Naiskodukaitse väljaõppe arendusspetsialist ning tema peamised 
tööülesanded seostuvad meditsiiniväljaõppe korraldamisega Kaitseliidus.

Naiskodukaitse keskjuhatus pidas koosolekuid ühtekokku 13 korral. Enim käsitletud 
teemaks oli liikmete tunnustamine. Tegeleti ka Naiskodukaitse dokumentidega, mis 
esitati kinnitamiseks Naiskodukaitse keskkogule. Kiideti heaks mentorluse juhend, 
tseremooniate kord, Naiskodukaitse tunnuslause, tegeleti Naiskodukaitse nime ja 
Liiliaristi patenteerimise ning paljude teiste küsimustega.

Naiskodukaitse keskkogu kinnitas 2013. aastal Naiskodukaitse vormiriietuse ja eraldus-
märkide kirjelduse ning kandmise korra ja organisatsiooni revideerimisjuhendi, 2014. 
aastal aga Naiskodukaitse sümboolikakorra, Liiliaristi statuudi ja sõrmuse kavandi. Peale 
selle täitis keskkogu muid põhikirjalisi ülesandeid.

Keskrevisjonikomisjon tegi enne 2013. aasta keskkogu tõhusat tööd Naiskodukaitse 
revideerimisjuhendi väljatöötamisel. Jooksvalt on korraldatud ringkondade revisjoni-
komisjonide õppepäevi ning koordineeritud revideerimistoiminguid igal Naiskodukaitse 
juhtimistasandil.

Seoses Kaitseliidu seaduse uue redaktsiooni ja kodukorra jõustumisega avanes 
Naiskodukaitsel 2013. aastal esimest korda võimalus valida oma esindajad Kaitseliidu 
keskkogule. Nõnda saame oma sõna sekka öelda Kaitseliidu kui terviku juhtimise 
kõige kõrgemal tasandil.

Liikmeskond

Naiskodukaitse liikmete arv tõusis kahe aasta jooksul 332 liikme võrra ning just 
sellel perioodil ületas Naiskodukaitse liikmeskond maagilise 2000 piiri. Sellise veidi 
utoopilise sihi olime endile seadnud Naiskodukaitse arengukavas aastani 2013.

 1.01.2013 Kasv 31.12.2013 Kasv 31.12.2014

Tegevliikmed 1765 154 1919 155 2074

Auliikmed 11 2 13 -1 12

Toetajaliikmed 30 2 32 10 42

Noorliikmed 13 5 18 -1 17

Liikmestaatus peatatud 20 9 29 -3 26

Kokku 1839 172 2011 160 2171
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Võib kinnitada, et uute liikmete värbamisega on jõudsasti tegelenud kõik ringkonnad. 
Samas arvatakse igal aastal organisatsioonist välja märkimisväärne hulk passiivseid 
liikmeid, seega ei ole liikmeskonna kasv päris nii suur, kui uute liitujate hulgast võiks 
järeldada. Liikmete arvu kasvule on kindlasti kasuks tulnud uute jaoskondade loomine, 
nõnda on Naiskodukaitse tegevus jõudnud piirkondadesse, kus see varem puudus.

Arvuliselt on kahe aasta jooksul enim kasvanud Tallinna, Harju ja Tartu ringkonnad. 
Samas on protsentuaalselt kõige suurem kasv olnud Pärnu ja Rapla ringkondades, 
seejuures on Pärnu liikmeskond kasvanud suisa 50 protsendi võrra, 50 liikmelt 75 
liikmeni.

Järgnevas koondtabelis on toodud liikmeskonna arvandmed seisuga 31.12.2014.
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Alutaguse 136 3 0 1 2 142
Harju 189 0 0 1 0 190
Jõgeva 129 0 3 0 4 136
Järva 131 0 0 1 1 133
Lääne 183 1 0 0 0 184
Põlva 93 4 1 2 0 100
Pärnumaa 69 2 2 2 0 75
Rapla 113 2 0 1 2 118
Saaremaa 140 0 0 0 6 146
Sakala 88 2 2 1 2 95
Tallinn 258 0 0 13 2 273
Tartu 202 0 3 12 6 223
Valga 92 1 0 1 0 94
Viru 129 1 0 1 0 131
Võrumaa 122 1 1 6 1 131
Kokku: 2074 17 12 42 26 2171

Juba mitmel järjestikusel aastal oleme püüdnud hinnata liikmeskonna kvaliteeti sellest 
aspektist, kui palju inimesi aasta jooksul Naiskodukaitse tegevuses osaleb. Üldiselt võib 
öelda, et aktiivsus on aasta-aastalt üsna sarnane, 2013. aastal osales Naiskodukaitse 
tegevuses 74,5 ja 2014. aastal 75,7 protsenti liikmetest.

Liikmemaksu tasumise kohustuse täitis 2013. aastal 66,1 ja 2014. aastal 67,2 protsenti 
liikmetest. Mõlemad tulemused jäävad alla 2012. aastale, mil see näitaja oli 71,5. 
Samas tuleb tähele panna, et muutunud on liikmemaksu kogumise praktika – varem 
oli tunduvalt rohkem neid liikmeid, kes vabastati liikmemaksu tasumise kohustusest. 
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Seega on märkimisväärselt kasvanud nende liikmete hulk, kes reaalselt tasuvad 
liikmemaksu: 2013. aastal tegi seda 58,1 ja 2014. aastal 63,0 protsenti liikmetest.

Võrdlemisi uue algatusena on Naiskodukaitses hakatud pidama arenguvestlusi 
vabatahtlike juhtide ning ka lihtsalt tegevliikmetega. Arenguvestluste eesmärgiks on 
tagada liikmete võimete- ja soovidekohane rakendus ning areng Naiskodukaitses. 
2014. aasta lõpuks on umbes poolte ametisolevate juhtidega arenguvestlus peetud, 
samuti on osa ringkondi alustanud arenguvestlusi tegevliikmetega. Mõnel juhul on 
see olnud heaks vahendiks kaasata passiivsemaid liikmeid organisatsiooni tegevusse. 
Vabatahtliku organisatsiooni arengu seisukohalt on äärmiselt oluline, et iga liikme 
soove ja potentsiaali rakendataks parimal võimalikul moel, ning arenguvestlused on 
tõhus vahend neid selgitada.

Mentorlus

Naiskodukaitse arengukavas perioodiks 2012–2015 on kirjas, et strateegiliste ees-
märkide täitmise üheks vahendiks on mentorlus, mille abil süvendatakse organisat-
siooni liikmete väärtuselist ja ideoloogilist haridust, nii et organisatsiooni iga liige on 
esinduslik „visiitkaart“. Mentorite abi läheb vaja uute liikmete sisseelamisperioodil 
naiskodukaitsjana ja aktiivsest tegevusest kõrvale jäänud endiste liikmete tagasitoomisel 
tegusate liikmete hulka.

Mentorlust on tutvustatud nii jaoskonna (nt Harju ringkonna Keila jaoskonna info-
tunnis märtsis 2014) kui ka ringkonna tasandil (nt Rapla ringkonna minikonverents 
aprillis 2013), aga ka üleriigiliselt (nt Naiskodukaitse suvipäevadel Aegviidus augustis 
2013).

Märtsis 2014 korraldati esimene Naiskodukaitse mentorite kursus, kus sündis mitmeid 
metafoore toetamaks sellist loomingulist personaalset õppevormi nagu mentorlus. 
Leiti ühisjooni mentori ja taksojuhi töö vahel: taksojuht võtab peale kliendi, laseb tal 
sõnastada eesmärgi – sihtpunkti, kuhu klient soovib jõuda, seejärel aga viib kliendi 
sujuvalt kohale.

Nii nagu basiilikutaimed, kes ei taha üksi kasvada, vaid hoiavad teineteise poole, on 
ka mentoritel vaja tuge kursuste, seminaride ja ühtse (e-)kogukonna vormis, millega 
on juba algustki tehtud. Kaks aastat pärast mentorlusprogrammi käivitamist, 2014. 
aasta suvel Naiskodukaitse juhtide laagris Valgamaal juhtidega tehtud harjutused 
osutasid, et väga palju aitab mentorluspisikuga nakatumisele kaasa jaoskonnas, 
ringkonnas või üleriigilisel üritusel kohapeal mentorluse tutvustamine ja praktiline 
proovimine.

Novembris 2014 toimus juba teine Naiskodukaitse mentorite kursus, kus jõudsime 
veel kord arusaamisele, et kursus iseenesest pole Naiskodukaitse mentoriks olemise 
eelduseks ja seda ei maksa üle tähtsustada. Võtmeks on organisatsioonis olemas-
olevad kogenud liikmed, kes on sisimas ja enesejuhtimise tasemelt valmis olema 
mentoriks.

Vastavalt Naiskodukaitse arengukavale jätkub mentorlusprogrammi käivitamine, 
kuni mootor hakkab ilusa häälega nurruma ning me saame sellega vaikselt hakata 
liikuma ühise eesmärgi poole. Mentorluse üle-eestilisteks koordinaatoriteks on Riina 
Kütt ja Marilin Prants Tallinna ringkonnast.
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Väljaõpe

Naiskodukaitse väljaõppe peamised põhimõtted on jäänud kahe aasta jooksul võrdlemisi 
muutumatuks. Liikmete koolituse üldiseks ja vääramatuks aluseks on baasväljaõppe 
läbimine. Edasi saab sõltuvalt tegevusvaldkonnast läbida erialakursuseid ning ka 
juhtimis- ja instruktorikoolitusi. 2014. aastal uuendasime dokumenti „Naiskodukaitse 
väljaõppe üldpõhimõtted ja erialakirjeldused“.

Baasväljaõppe läbimine

Baasväljaõpe on Naiskodukaitse väljaõppesüsteemi alus. Sellel põhineb kõik üle-
jäänu. Seetõttu oleme aastate vältel pööranud ka väga palju tähelepanu sellele, et 
baasväljaõppe kursusekava vastaks organisatsiooni ülesannetele ning ühtlasi oleks 
metoodiliselt nüüdisaegne. Samuti oleme keskendunud instruktorite koolitamisele. 
Nii on omamoodi kogukonnad koos tõhusa väljaõppesüsteemiga kujunenud organi-
satsiooniõpetuse ja esmaabi õpetajatest.

Meie väljaõppejuhis sätestab, et liige peab läbima baasväljaõppe kahe aasta jooksul 
pärast organisatsiooniga liitumist. Paljud uued liikmed teevadki seda, ent on neidki, kellel 
siiski jääb üks või teine moodul selle aja jooksul läbimata. Samuti on suur hulk staažika-
maid liikmeid, kes pole leidnud endas motivatsiooni või lihtsalt võimalust baasväljaõppel 
osaleda. Üksikmooduleid on läbinud 60–70 % liikmetest ning selliseid liikmeid, kellel on 
läbitud täies mahus kõik neli moodulit, on 2014. aasta lõpu seisuga 48,3 %.

Baasväljaõppe täismahus läbinute osakaal (%) liikmeskonnas.
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Naiskodukaitse kursused

Varem peeti enamik meie üle-eestilisi kursusi Kaitseliidu Kooli egiidi all. Alates 2014. 
aastast on tegemist Naiskodukaitse kursustega ning anname kursuse lõpetanutele 
Naiskodukaitse tunnistuse.
 2013 2014 Kokku
Naiskodukaitse organisatsiooniõpetuse instruktori kursus 0 11 11
Administreerimiskursus vabatahtlikule juhile 71 60 131
Rühmaparameediku erialakursus Kaitseliidus 0 16 (4) 16
Esmaabiinstruktori kursus 12 (8) 0 12
Naiskodukaitse avalike suhete kursus 12 11 23
Välikoka kursus 15 (10) 13 28
Naiskodukaitse mentori kursus 0 18 18
Staabiassistendi baaskursus 17 0 17
Kokku osaluskordi 127 129 256
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Selgitus: sulgudes toodud arv näitab kursuse lõpetanud naiskodukaitsjate arvu, kui 
kursusele olid kaasatud ka kaitseliitlased.

Üldiselt on meie kursused juba kenasti sisse töötatud ning korraldus sujub 
tõrgeteta. Aastal 2013 võttis välikokakursuse eestvedamise enda peale Mariana 
Maasik, enne teda oli seda tänuväärset valdkonda üle kümne aasta vedanud Elle 
Vinni. Staabiassistentide väljaõppe peamine koordinaator on olnud Merlit 
Aldošin, 2014. aastal ka Ave Rallmann. Avalike suhete kursus on eri aastatel olnud 
eri ringkondade vedada.

Uute ja samas väga oluliste valdkondadena on viimastel aastatel lisandunud para-
meedikute kursus ning juhtide administreerimisõpe e-õppena, nendest alljärgnevalt 
veidi pikemalt.

Administreerimiskursus Naiskodukaitse vabatahtlikule juhile 

Kursus on olemas olnud juba päris kaua aega. Algselt oli tegu 2000. aastate alguses 
välja töötatud „Naiskodukaitse jaoskonna esinaise kursuse“ ühe osaga. Hiljem eraldus 
administreerimisõpe omaette kursuseks. Mida tehnoloogilisemaks hakkas muutuma 
maailm meie ümber, seda enam hakkas tunduma, et just administreerimiskursus on 
oma sisult ja sihtgrupilt sobiv saama Kaitseliidu Kooli ja Naiskodukaitse esimeseks 
e-kursuseks. E-kursuse väljatöötamise ja seniste lõpetanute koolitamise ainuisikuline 
au kuulub Nele Pernitsale, kes on teinud selles vallas uskumatut tööd.

Kursuse e-õppe jaoks sobivaks töötlemise ja e-õppesse panemisega oli üksjagu 
pusimist. Esimesed julged naiskodukaitsjad said siiski juba 2012. aasta lõpus 
õppima hakata ja lõpetasid kursuse 2013. aasta algul. Aastatel 2013–2014 on 
administreerimiskursuse e-õppes läbinud 131 naiskodukaitsjat. Administreerimis-
kursus on kindlasti teerajajaks ja esimeseks pääsukeseks kogu Kaitseliidu e-õppe 
loomisel ning tõhus vahend tõstmaks Naiskodukaitse üksuste taset administreerimisel.

Senised kursused on kinnitanud administreerimiskursuse e-õppesse panemise 
algset mõtet, et e-õpe on tänapäeva tingimustes väga paljudele naistele sobiv 
õppevorm. E-õpitakse nii väikeste laste, töö kui ka õpingute kõrvalt. Üks ühine joon 
on administreerimiskursuse lõpetajatel küll: nad on erakordselt tahtejõulised 
inimesed, kes ise tahavad selle kursuse läbi teha. Administreerimiskursuse kõige 
suurem väärtus peitubki just osalejates, nende mõtetes ja kogemustes, sest kursus 
on suurel määral üles ehitatud üksteiselt õppimisele ja parima praktika jagamisele. 
Seega on kõik kursusel osalejad ühtaegu nii õppijad kui ka õpetajad. Võimalust lugeda 
teiste kogemusi, ammutada ideid ja saada ülevaadet elust teistes ringkondades 
peavad ka õppijad ise kursuse üheks suuremaks väärtuseks.

Parameediku erialakursus

Juunis 2013 lõppes „Rühmaparameediku erialakursuse Kaitseliidus“ (RPEKkl) kümme 
nädalavahetust kestnud statsionaarõpe ning pärast õppepraktikat kiirabijaamades 
said 2014. aastal tunnistused kuusteist uut rühmaparameedikut. Neist neli olid 
naiskodukaitsjad. Kursuse õnnestumisse andis suure panuse RPEKkl katsekursuse 
lõpetanud vanemveebel Argo Bachfeldt Alutaguse malevast ning paljude instruktorite 
kõrval oli kogu kursuse vältel põhikoolitajaks Raul Jalast Tartu kiirabi koolituskeskusest.

Septembris 2014 alustas parameedikuõpet uus kursus, kakskümmend õppurit, kellest 
neli on naiskodukaitsjad. Kursuse lõpetamine ootab neid ees alles 2015. aasta sügisel.
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Võistlused

Traditsiooniliselt toimus mõlemal aastal Naiskodukaitse laskevõistlus sportrelvadest. 
2013. aastal oli korraldajaks Rapla ringkond ja osales 14 võistkonda 13 ringkonnast. 
2014. aastal toimus laskevõistlus Pärnus, kus osales 16 võistkonda, seejuures olid 
esindatud kõik ringkonnad.

Naiskodukaitse laskevõistluste võitjate tase on traditsiooniliselt väga kõrge. Aastast 
aastasse on võitjate hulgas Alutaguse naised. Märkimist väärib ka asjaolu, et 
naiskodukaitsjad Anžela Voronova ja Jelena Potaševa on saavutanud väga kõrgeid 
kohti nii laskmise maailma- kui ka Euroopa meistrivõistlustel. Anžela Voronova sai 
2014. aastal maailmameistrivõistlustel pronksmedali ning 2013. aasta Euroopa 
meistrivõistlustel kulla.

Naiskodukaitse koormusmatka korraldas 2013. aastal Valga ringkond, võistlusel 
osales 13 Naiskodukaitse ning 3 Kodutütarde võistkonda. 2014. aasta viis koormus-
matkajad aga Eesti suurimale saarele. Saaremaa ringkonna korraldatud koormusmatk 
jääb osalejatele kindlasti meelde vaheldusrikka maastiku ja lustakate ülesannete 
poolest. Omamoodi rekord püstitati sellega, et koormusmatkal osales 17 võistkonda 14 
ringkonnast. Tundub, et igavikku on jäänud ajad, mil koormusmatkale tuli osalejaid 
tikutulega otsida.

Erialavõistlustest toimusid 2013. aastal side ja staabi erialavõistlus Põlvamaal ning 
ajaloo ja avalike suhete erialavõistlus Jõgevamaal. Mõlemat võistlust iseloomustas heal 
tasemel korraldustöö. Eriti üllatusrohkeks ja meeldejäävaks kujunes avalike suhete 
erialavõistlus, kus osalejad said kirjutada näidislahingust reportaaži ning muu hulgas 
tutvuda võistluse käigus Jõgevamaa kaunimate paikadega.

2014. aastal korraldas Sakala ringkond esmaabi ning Tartu ringkond toitlustuse 

Rühmaparameediku erialakursus Kaitseliidus 2013. Pilt: Naiskodukaitse
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Naiskodukaitse avalike suhete kursuse ajal käib hoogne ideede kogumine. Üks võimalik messiboks 
2013. aasta kursuslastelt. Pilt: Naiskodukaitse

Naiskodukaitse laskevõistlus Pärnus, 2013. Pilt: Karmen Vesselov

erialavõistluse. Mõlemad paistsid taas silma uuenduslike ja huvitavate ülesannetega 
ning heal tasemel korraldustööga. Ühisjooneks võib neil võistlustel pidada asjaolu, 
et ülesanded olid väga praktilised ning üles ehitatud reaalsete situatsioonide 
lahendamisele.

2014. aastal toimus Võrumaal Naiskodukaitse spordivõistlus. Osalejate proovile-
panekuks oli mitmeid toredaid ülesandeid, neist kõige sisukam ilmselt võistkondlik 
laskeorienteerumine. Palju elevust ja vastakaid tundeid tekitas võimlemiskavade 
koostamine, mille käigus tuli etteantud skeemide järgi moodustada püramiide.
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Esmaabi erialavõistlus Vana-Võidus 2014. Pildid: Lembe Lahtmaa

Igatahes oli kõrvaltvaataja jaoks meelelahutust küllaga ning taas kord tuli iseendalt 
küsida, kas üleüldse leidub mõni ülesanne, millega naiskodukaitsjad ei saaks suure-
päraselt hakkama, naeratus näol.
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Olulisemad projektid

Fotokonkursid

Nii 2013. kui ka 2014. aastal toimus organisatsiooni tutvustamise eesmärgil traditsiooniline 
Naiskodukaitse fotokonkurss. 2013. aastal oli korraldajaks Lääne ringkond ja konkursi 
teemaks „Eestimaa elab“, 2014. aastal Põlva ringkond ja „Heategu läbi minu silmade“.

Kudumisprojektid

Naiskodukaitse neljanda kudumisprojekti raames valmis 2013. aastal üle 200 paari 
rahvusliku mustriga sokke ja kindaid, mis saadeti kingituseks Afganistanis, Kosovos, 
Malil, Leedus ja Türgis välismissioonidel teenivatele Eesti kaitseväelastele.

Kuna suuremahuline Afganistani missioon oli 2014. aasta sügiseks Eesti jaoks lõppenud, 
aga püsis naiskodukaitsjate tahe aidata ja panustada, suunati energia sinna, kus 
seda kõige rohkem vaja läks – Ukrainasse. Kui eelnenud aastatel oli Naiskodu-
kaitse kudumisprojekte korraldanud pigem organisatsioonisiseselt, siis seekord oli 
eesmärgiks teha ise ja kutsuda üles kõiki Eesti naisi projekti panustama. „Inimesed 
tahavad aidata ja ütlevad, et sellise projekti ja eesmärgi nimel kududa on hoopis 
teistmoodi ja erilisem tunne,“ ütles projekti lõppedes Naiskodukaitse esinaine Airi 
Tooming. Ukrainasse saadeti nii võitlejate kui ka pagulaste abistamiseks üle 1700 
paari kudumeid.

Heategevuskampaania „Anname au!“

2014. aasta kevadel korraldas Eesti Vigastatud Võitlejate Ühing esimest korda 

Naiskodukaitse kingitused välismissioonidel teenivatele kaitseväelastele 2013. Pilt: Ardi 
Hallismaa, Eesti Kaitsevägi
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heategevuskampaania „Anname au!“, mis kutsus üles kandma veteranipäeva eel 
ja ajal sinilille rinnamärki Eesti Kaitseväe ja Kaitseliidu veteranide ning nende lähedaste 
toetuseks. Suur ja vastutusrikas osa kampaania kordaminekul oli usaldatud nais-
kodukaitsjatele, kes kahe nädala jooksul tutvustasid kampaania ideed ja müüsid 
tuhandeid sinilillemärke igas Eestimaa nurgas. Kaasa lõid kõik 15 Naiskodukaitse 
ringkonda. Kokku oli heategevuskampaaniaga seotud üle 300 meie organisatsiooni 
liikme. Naiskodukaitse ringkondade abiga koguti ligi 25 000 eurot annetusi, millega 
toetati Ida-Tallinna Keskhaigla taastusravikliinikusse kõnniabiseadme soetamist.

„Naistelt naistele“

Mõlemal aastal korraldas Naiskodukaitse koostöös Eesti Politsei Naisühenduse ja 
Sisekaitseakadeemiaga traditsioonilise heategevusliku koguperepäeva „Naistelt 
naistele“. 2013. aastal koguti SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi tarbeks 
756 eurot, millega toetati erivajadustega laste perekondadele lapsehoiuteenuse 
võimaldamist. 2014. aasta perepäeva tulu 435 eurot otsustati annetada uuele koostöö-
partnerile, Eesti Puuetega Naiste Ühenduste Liidule, et toetada erivajadustega naiste 
kaasamist ühiskonda.

Naiskodukaitse sümboolika- ja ajalookomisjonid

3. veebruaril 2013 kinnitati Naiskodukaitse keskjuhatuse otsusega Naiskodukaitse 
sümboolika- ja ajalookomisjonide liikmed ning mõlemad komisjonid alustasid sisulise 
tööga.

Sümboolikakomisjoni algatusel korraldati 2013. aasta kevadel konkurss organisatsioonile 
tunnuslause leidmiseks. Konkursile esitati kokku 148 tunnuslause ideed, mille hulgast 
arvamusküsitluse abil selgitati välja parim. Naiskodukaitse keskjuhatus kinnitas 20. 
juunil 2013 tunnuslauseks „Väärtustame kodumaad – Naiskodukaitse“. 2014. aasta 
keskkogul kinnitati Naiskodukaitse sümboolikakord, mille eesmärgiks on reguleerida 
sümboolika kasutamist selliselt, et tagatud oleks Naiskodukaitse ühtne visuaalne kuvand.  
Töötati välja kujundusfailid ringkondadele kasutamiseks. Veel töötati välja Naiskodu-
kaitse sõrmus, mille kandmine näitab kuulumist Naiskodukaitsesse. Sõrmuse kavandi 
kujundas OÜ Roman Tavast.

Ajalookomisjon jõudis kahe tegutsemisaasta jooksul korraldada kaks üleriigilist 
Naiskodukaitse ajalooseminari. 2013. aastal kogunesid ajaloohuvilised naiskodu-
kaitsjad üle Eesti Tartusse, et arutada organisatsiooni ajaloo uurimise hetkeseisu 

Naiskodukaitse sõrmus 2014. Pilt: Egge Edussaar-Harak
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ning tulevikusuundade üle. 2014. aastal koguneti Viimsis Eesti Sõjamuuseumis ning 
keskenduti kahele suuremale teemale: mälestuste kogumisele ning Naiskodukaitse 
virtuaalmuuseumi projekti idee edasiarendamisele. Peale selle töötati välja Nais-
kodukaitse mälestuste kogumise juhis ning anti ringkondadele jooksvalt suuniseid 
organisatsiooni ajaloo talletamiseks.

Naiskodukaitsjatest tuletoojad

Nii 2013. kui ka 2014. aastal langes naiskodukaitsjatele eriline au olla tuletoojateks 
võidupüha paraadil. 2013. aasta paraadi teemaks oli „Väärtused ja traditsioonid“, 
nõnda olid noorkotkastest väljakasvanud kaitseliitlaste kõrval tuletoojateks kodutütardest 
sirgunud naiskodukaitsjad. 2014. aastal olid aga tuletoojateks igast maakonnast 
naiskodukaitsja ja kaitseliitlane, keda seovad perekondlikud sidemed.

Aasta naiskodukaitsja

Aasta naiskodukaitsjaks 2013 valiti Anu Saue Lääne ringkonnast ning järgmisel aastal 
sai selle väärilise tiitli omanikuks Kaire Lõhmus Järva ringkonnast. Tänuüritustele 
olid aga kutsutud kõik ringkondadest esitatud nominendid. Aasta naiskodukaitsja 
ja kaitseliitlase valimine on ellu kutsutud soovist tõsta esile vabatahtlikkust kui 
Kaitseliidu üht peamist ideed. Konkursile esitatud nominendid on nende väärtuste 
sümbolid ja etalonid, mida soovime oma organisatsioonis esile tõsta.

Heategevuskampaania „Anname au!” avalöök 14.04.2014. Pilt: Siim Teder, Eesti Kaitsevägi
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ALUTAGUSE RINGKOND
Elle Vinni

Ringkonna areng

Alutaguse ringkonnas on 2014. aasta lõpu seisuga 142 liiget. Kahe aastaga on juurde 
tulnud 22 uut liiget. Välja oleme arvanud 15 liiget. Meie ringkonna juurdekasv on 
stabiilne ja pidev. Tegime organisatsiooni tutvustavaid üritusi: perepäeva Kindral 
Tõnissoni jooksu lõpetamiseks Jõhvis, kus lasime huvilistel täita Naiskodukaitsesse 
sobivuse teste. Pakkusime piparmünditeed õunamahlaga, küpsetasime pannkooke 
ja müüsime sinilillekampaania raames sinililli. Huvilised said proovida kätt ka elustamisel. 
Loomulikult ei puudunud voldikud ega muud organisatsiooni tutvustavad materjalid. 
Avinurmes toimus samuti perepäev, kus koos Naiskodukaitsega tutvustasid end 
veel politsei ja Kaitseliit ning päästeamet.

2013. aastal elavnes veidi erialagruppide töö. 2014. aastal toimusid juba kõikides 
erialagruppides koosolekud ja tehti plaane, kuidas ning millise tegevusega edasi 
minna. Erialagruppide tööle ergutamisega on algus tehtud ja grupid saavad tasapisi 
rakendust üha juurde.

Meie ringkonnas toimub igal aastal vastavalt vajadusele uutele liikmete baasväljaõpe 
ja naised saavad soovi korral osaleda sõduri baaskursusel.

Kindral Tõnissoniga uhiuuel promenaadil

Kristi Goldberg

Kus ma olen? Mis päev täna on? Mis kell on? Rahu, ainult rahu! Nii, ma olen kodus 
ja magan, vist on veel öö. Jah, kell on alles 4.30, ja kui ma ei eksi, on laupäeva, 26. 
aprilli varahommik. Uh, aega on veel piisavalt – täpselt 8 tunni ja 30 minuti pärast 
algab esimene Kindral Tõnissoni Perepäev Jõhvi keskväljaku ääres uhiuuel prome-
naadil. Lasen mõttest läbi kõik tehtud ettevalmistused ja rahunen, kõik peaks olema 
kontrolli all, meil on ju plaan, ja kui on plaan, siis see peab töötama. Tõsi, meil ei ole 
varuplaani juhuks, kui algne plaan ei toimi – aga seda ju ei juhtu.

Kell 10 Alutaguse maleva staapi saabudes võin südamerahus nentida, et naised on 
kohal ja tegutsevad: pakitakse, keedetakse piparmündijooki ja harjatakse vorme. 
Ka mehed on kohal ning minu suureks üllatuseks tegutsevad organiseeritult. Ma 
alahindasin neid, ausalt!

Kell 12 oleme me kõikide oma telkidega objektil ning algab tohutu sebimine. Igalt 
poolt kostab hõikeid: „Võta sealt nurgast! Oota nüüd! Meil on lauda vaja! Meil on 
pinki vaja! Kus see juhe on!“
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Hoolimata kõigest oleme täpselt kell üks valmis linnarahvaga sõbralikku dialoogi 
astuma. Kodutütred meisterdavad ja müüvad veteranikampaania sinililli, nais-
kodukaitsjad pakuvad loteriid ja pannkooke. On tore päev, sest iga loos võidab ja 
pannkooki saab tasuta, kui lahendad ära ristsõna. Erilist elevust pakub kaitseliitlaste 
telk – keset jalakäijate promenaadi pakutakse võimalust värvipüssist märki lasta. 
Populaarne on ka pargipingil lebav Anneke, kellele möödujad pidevalt naiskodu-
kaitsjate juhendamisel kuntslikku hingamist teevad. Peab nentima, et siiski 
tulutult – kuidas sa seda plasti ikka ellu äratad! Hea on aga teada, et kohalike 
elanike teadlikkus kriisiolukorras käitumisest on tõusuteel.

Ilm on imetabane ja rahvast hakkab tekkima ning kell kaks anname stardi 
minijooksule, kus umbes 15 last, kel sünniaasta 2007 või hilisem, saavad oma 
sportlikud võimed proovile panna. Oh seda rõõmu ja uhkust, kui iga lõpetaja pärjatakse 
diplomi ja maiusega! Kõige kiiremad on eriti uhked ka kaelariputatud medali üle.

Ootamatult ongi kell saamas kolm ja Kindral Aleksander Tõnissoni X rännak-jooksul 
osalenud hakkavad kogunema linna keskväljakule autasustamistseremooniale. 
Meie jaoks tähendab see kibekiiret kringlilaua valmis sättimist. Jooksjad on väsi-
nud, näljased, kuid rahul ja õnnelikud, ning kringel ja kosutav piparmündi-õunajook 
maitsevad head.

Huvitav, mida kindral Tõnisson ise kogu sellest trallist arvaks? Ma usun, et ta oleks 
rahul. Meie igatahes oleme! Aitäh korraldajatele ja osalejatele!

Esimene Avinurme perepäev Naiskodukaitse eestvedamisel 20. augustil

Silvi Sirelpuu, Avinurme jaoskond

Idee korraldada perepäev tekkis Naiskodukaitse liikmete seas juba mullu, niisiis sai 
see pandud ka meie tööplaani. Mõeldud-tehtud, ja nii see asjaajamine tasapisi hoo 
sisse saigi. Juhatuse liikmete vahel jagasime ära ülesanded, kes millega tegeleb, 
milliste ametitega suhtleb jne.

Tegevust ja uudistamist jagus igas eas inimestele. Päeva avasid Avinurme vallavanem 
Aivar Saarela ja Naiskodukaitse instruktor Elle Vinni. Tiina Raudmäe oli „päeva-
ruupor“, kes andis teada, kus ja mis kellaajal midagi toimub.

Kodutütarde telgis sai valmistada kaarte. Lastetelgis, kus tegutses Anna Niinepuu, 
sai värvida kive, valmistada CD-plaatidest unenäopeletajat, võistelda mängudes ja 
jõukatsumistes. Igale osavõtjale oli ka väike auhind, mis tekitas entusiasmi, et teeme 
veel kord.

Lastele pakuti mitmesugust muudki põnevat tegevust: nad said lustida atraktsioonidel, 
mida pakkus Virubatuut, said süüa suhkruvatti, pannkooke, maitsta karastusjooke, 
mida pakkusid naiskodukaitsjad, Avinurmest pärit Heli Habakukk ja Virubatuudist 
Raivo Ridala koos abilistega.

Laekvere neiud avasid ühes telgis näomaalingusalongi, kuhu tekkis kiirelt pikk järje-
kord, et ikka igaüks saaks just sellise kauni maalingu, mida süda sel hetkel ihaldas.
Naiskodukaitse telgis, kus tegutsesid Elle Vinni ja Virve Kaldma, oli kõige atraktiivsem 
tegevus maitseainete tundmise test. Inimene tuli ja sai ära arvata maitse ning toidu-
ained. Laual oli viisteist linast kotikest ja tuli tuvastada, mis täpselt on nende sees. 
Veel oli meie telgis loterii. Iga loos võitis ja võita võis lõikelauast kuni lõngavihini. Jagati 
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Naiskodukaitset tutvustavaid voldikuid ja teabematerjale ellujäämise teemadel. Samuti 
said huvilised kirjalikku testi tehes kontrollida, kas nad sobivad Naiskodukaitsesse 
ja millisesse erialagruppi täpselt. Parimad testitegijad lahkusid õnnekupongiga, mille 
eest sai pannkoogi koos koduse moosi või meega.

Liisi Bäärt ja Iive Rohtla olid sõdurikatlas valmis keetnud maitsva supi, mida pakuti 
kõigile soovijatele. Supi kõrvale pakkusime kohvi, teed, mahlajooki ning pannkooke, 
mille juurde sai igaüks ise valida naiste tehtud kodumoosi. Herilased olid muidugi 
esimesed moosinoolijad ja ka viimased.

Esmaabitelgis andsid juhiseid ja näpunäiteid koos praktilise tegevusega naiskodu-
kaitsja Siiri Sepp ja kaitseliitlane Liisi Bäärt.

Maanteeameti ennetustöö osakonna peaspetsialist Katrin Kärner tutvustas oma telgis 
turvavahendeid ja kõik soovijad said enda teadmisi testi tehes proovile panna.

Ida prefektuuri telgis eesotsas Liivi Maalmaniga sai tutvuda politseiautoga, ametimeeste 
töövahenditega ja muidugi saadi paljudele küsimustele ka vastuseid. Kahtlemata kõige 
rohkem elevust tekitasid vahvad ja tublid politseikoerad. Kurikael sai kinni peetud ja 
perepäev jätkus hoogsas meeleolus.

Kohalik Avinurme Pritsimeeste Selts tutvustas oma masinaid, töövahendeid ja ega 
veejugagi tulemata jäänud. Toitlustustelgis tekkis lausa väike paanika, et nüüd see 
meil kummuli kukub, kui päästemehed oma veejoa meie poole sihtisid.

Avinurme Kaitseliit tuli kohale oma rasketehnikaga, tutvustas relvi ja muid vahendeid. 
Lapsed said masinates käia ning oma silmaga uudistada, mis seal sees küll põnevat 
on. Päeva naelaks oli Kaitseliidu korraldatud näidislahing laskude, tagaajamise ja 
värviliste tossupilvedega.

Iisaku noorkotkaste juhendamisel sai kätt harjutada täpsuslaskmises ja teavet selle 
kohta, mida noorkotkad teevad ja kuidas saaks astuda nende ridadesse.

Huvilisi jagus iga telgi ja tegevuse juurde.

Tublid olime, päev oli vahva ja läks igati korda. Ka ilmataat soosis meid ja avas oma 
kraanid alles siis, kui üritus hakkas lõppema ning enamik telke ja atraktsioone oli 
juba turvaliselt kokku pakitud.

Mine tea, mis järgmine aasta saab, ehk muutub Avinurme perepäev traditsiooniks ja 
kaasa lööb rohkem osalejad nii tegijate kui ka huvitatute poolel.

Esmaabi ja sõdurioskuste BVÕ. Pilt: Iive Rohtla.
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Suur tänu Avinurme vallale, kes aitas meid tehnikaga, vahenditega ja lasi kasutada 
staadioni. Südamlik tänu kõikidele tegutsejatele, kes andsid oma panuse perepäeva 
õnnestumisele. Aitäh kõikidele ametitele ja nende esindajatele, vabatahtlikele, kes 
sel päeval tutvustasid oma tegemisi ja andsid oma panuse päeva õnnestumisele.

Võit tuli koju! Ära tegime!

Liisi Bäärt, Avinurme jaoskond

3–5. oktoobrini 2014 toimus Kaitseliidu Tartu maleva tagalakeskuses Naiskodukaitse 
välitoitlustuse erialavõistlus. Tänavu olid võistlustules kümne ringkonna neljaliikme-
lised võistkonnad, sealhulgas meie Alutaguse tiim.

Jõudsime Tartu maleva tagalakeskusesse 3. oktoobri pimeduses. Registreerisime 
oma nimed, sõime kõhud täis ja läksime hotelli varemõpitut meelde tuletama, tarkuse-
teri ja kogemusi jagama ning eesseisvaks võistluseks välja puhkama.

Hinges oli suur ärevus, kuid uinusime siiski teadmisega, et see võistlus on meie 
võimalus omandada uus kogemus, vastata uutele väljakutsetele ja saada ideaalne 
võimalus ühendada eriala ja kirg.

4. oktoobri hommikul ärkasime vara. Mõned kiired liigutused vannitoas, hommiku-
söök, ja juba seisidki kõik kümme võistkonda rivistusel. Igal osalejal oli peas mõte 
saavutada võistlusel parem koht.

Kell tiksub 10. Võistlus algab. Kuna osalejaid on palju, tõmbame enne võistlust loosi, 
kes on esimeses vahetuses väljas välikatlas valmistamas soolast toitu ja kes köögis 
magustoitu tegemas. Meie Alutaguse võistkond saab, nagu loodetud, esimeseks 
ülesandeks soolase toidu valmistamise. Toidud, mida valmistada tuli, saime teada 
vahetult enne võistluse algust. Esimese ülesande ajaks anti kolm tundi, selle aja 
sisse pidi mahtuma väliköögi püstitamine, väike arutelu võistkonnakaaslastega ja 
toidu valmistamine. Iga võistkond sai kätte kolm toiduainet: lillkapsas, tomatipasta ja 
liha, ülejäänud toiduained või toidu valmistamiseks vajalikud toorained valisime ise 
olemasolevatest varudest. Kätteantud tooted olid huvitavad ja panid kõik meeskonnad 
fantaseerima.

Kuna meile anti väike kogus aineid, jõudsime kiirete arvutuste põhjal järeldusele, 
et toitu tuleb valmistada umbes 40 inimesele ja valmistoidu kogus peaks olema 
20 liitrit. Kuna võistluse hindamissüsteem ja reeglid olid ranged, pidime tegutsema 
väga läbimõeldult ja veatult, iga võistkonna juures seisis niinimetatud vaatleja ehk 
kohtunik, kelle kullipilgule ei jäänud pisemgi viga märkamata.

Niisiis püstitasime väliköögi, istusime maha ja arutasime seda, kes mida tegema 
hakkab ja mismoodi kasutame kätte antud toiduaineid. Kõikide võistlustoitude valmista-
misel lähtusime sellest, et toit oleks eestimaine, lihtne, maitsev ja südantsoojendav 
ning seda saaks vajadusel valmistada ka välitingimustes. Kõige keerulisem oligi 
võistluse juures see, et valmistatav toit pidi olema ühtaegu põnev, maitsev ning nägema 
välja isuäratav. Meie võistkond otsustas jätta lillkapsa ja tomatipasta kasutamata. 
Jõudsime ühisele arvamusele, et kõige maitsvam on traditsiooniline ühepajatoit. 
Eranditult kõik võistkonnad andsid endast parima, et just nende roog oleks number 
üks. Tõepoolest, miks tehagi head toitu kehvalt ja kiirustades, kui saab teha hästi, 
hoole ja armastusega.
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Meie kolm tundi hakkas nulli tiksuma ning oli aeg potitekleid kergitada, et kohtunikud 
saaks toitudele oma hinnangu anda. Meid kõiki valdas kanaemalik mure, kas 
kohtunikele meeldib ja kas valminud toit vastab hindamiskriteeriumitele. Vastused 
oma küsimustele saime alles järgmisel võistluspäeval.

Kell 14 saime kätte teise ülesande: valmistada viiele inimesele magustoit siseruumis 
olevas köögis. Kulutatav summa ei tohtinud ületada viit eurot. See oli väljakutse! Nii 
mõnigi eelmisel päeval tehtud otsus tuli ümber mõelda. Panime mängu kogu oma 
tarkuse, kogemused ja seadsime sammud kauplusesse, et magustoidu valmistami-
seks toiduained soetada. Olgu veel öeldud, et ka magustoidu toorainete soetamiseks 
ja valmistamise ajaks anti kolm tundi.

Uskumatu, kuid ühte väikesesse kööki, kus oli vaid loetud arv köögiriistu ja piiratud 
võimalus kasutada köögiseadmeid, mahtus 24 lõbusat, nakatava uudishimu ja hea 
suhtlusoskusega naist. Sellises seltskonnas oli lausa lust magustoitu teha.

Meie Alutaguse võistkond jäi taas arvamusele, et valmistada võiks midagi, mida 
saaks teha ka metsas: midagi lihtsat, traditsioonilist, tabavat ja maitsvat. Tegime 
leivasuppi astelpaju marjadega. Kaunistasime tavalise hapukoorega. Püüdsime eri 
taldrikutesse mahutada kaunistustena Liiliaristi, NKK lühendi ja võistlusel osalenud 
ringkondade nimed. Eneselegi märkamatult olime teinud midagi, mis köitis paljude 
võistlejate ja ka kohtunike silmi.

Usun, et kõikidele meeldisid kõigi toidud, nii soolased kui ka magusad. Nähti ju palju 
vaeva ja kõik road, eriti magustoidud, paistsid väga isuäratavad.

Samal ajal kui kohtunikud valminud toite degusteerisid ja hindasid, pidid iga võistkonna 
sõnaosavaimad liikmed põhjendama oma võistkonna toiduvalikut ja valmistusviisi.

Oli pikk ja väsitav päev, mis tasahilju õhtusse veeres. Kui kõik võistlejad sõid 
kõhukesed täis, sai natuke koos istutud, viskasime nalja ja arutlesime maailma asjade 
üle, kuni tuli aeg minna ööbimispaika. Tegelikult vaatas igaüks ise, mis moodi ta oma 
vaba aega sisustab. Meie kasutasime oma vaba aega veel viimaseid koduse ülesande 
oste tehes. Olid ju veel järgmiselgi päeval, see tähendab 5. oktoobril ootamas kolmas ja 
neljas ülesanne ehk koduse ülesande ettekanne ja test.

5. oktoobril saime kauem ja rahulikumalt magada, kuna võistlus algas hiljem. Taas 
kord kiire hommikune enese kasimine, hommikusöök, ja pingeline päev võis alata. 
Meie kolmandaks ülesandeks oli kodus ette valmistatud 24 tunni kuivtoidupakk. 
See pidi sisaldama ainult Eestis toodetud ja/või pakendatud toiduaineid, paki hind 
ei tohtinud ületada 8,37 eurot, jälgida tuli kilokaloreid ning toiduainete säilivusajaks 
oli ette nähtud üks nädal. Kuivtoidupaki panime kokku põhimõttel, et iga toode 
vastaks eespool nimetatud kriteeriumitele, et pakis oleks mitmekülgne tootevalik, 
et tootepakendid ei tohiks kergesti puruneda ja samas oleksid mugavad avada ning 
käigu pealt suhu pista. Esindatud oli ka soojendatava toidu ja joogi valik. Usun, et 
saime paki kokkupanekuga hästi hakkama. Kuna tegime ettekande esimesena, oli 
tore vaadata, kuidas iga järgnev võistkond kohtunike eest väljus, pöidlad peos ja 
naeratus näol.

Neljandaks ülesandeks oli teadmiste test. Vaadates mitu päeva hiljem punktitabelit, 
ei saa erinevalt teistest ülesannetest selle kohta kohe midagi öelda. Testiga panime 
me ikka väga puusse. Arvasime ka ise kohe, et oleme vist üle õppinud, kuid ei andnud 
siiski ära tühja valget paberit, vaid pusisime sinna vähemalt oma ainukesedki teadmised. 
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Hetkel, mil testi ära andsime, oli meie võistkond vist väga nördinud ja mõte, et võime 
jääda viimaste hulka, nullis igasuguse tuju. Lohutasime end sellega, et me ei läinudki 
võidu järele, vaid kogemusi omandama.

Meie viimasel rivistusel tehti kokkuvõtted kogu võistlusest. Poleks arvanudki, et esimese 
ja viimase koha punktide vahe võib olla ainult 10 silma. See tähendas, et kogu 
võistlus oli olnud väga tasavägine ja võitjaks võis tulla igaüks. Siiski tekkis seal rivis 
seistes ja diplomite jagamisel altpoolt üles kohti lugedes taas kohutavalt suur võidusoov. 
Kui oli käes esikolmiku ettelugemine, tahtis süda juba saapasäärde lipsata, sest 
meie Alutaguse võistkonda polnud ikka veel välja hüütud. Lõpuks, kui seda tehti, oli 
nii hea tunne. Uskumatu tunne, võitjate tunne. Tänagi veel käin ringi, naeratus näol. 
Siinkohal loen ette veel ka esikolmiku: Harju 3. koht, Tartu 2. koht ja meie Alutaguse 
1. koht. Oma kodudesse sõitsime juba võidujoovastuses.

Neile päevile tagasi vaadates ja mõeldes olen endiselt veendunud, et õnn on olemas 
ning kogu see võistlusteks õppimine ja paar magamata ööd olid seda väärt.

Lõpetuseks tahaksin veel öelda, et tore oli näha ja tunda seda, et hoolimata suurest 
võidusoovist ja pingest suudeti jääda viisakaks ja elati igaühele heast südamest edu 
soovides kaasa.

Poti ja panniga metsas

Liisi Bäärt, Avinurme jaoskond

23.–25. mail 2014 sai Ida-Virumaal Kurtnas teoks Alutaguse maleva noorkotkaste 
laager. Ka minul õnnestus seal kohal olla. Sel korral käisid Naiskodukaitse liikmed, 
mina nende hulgas, õppimas seda, kuidas välitingimustes toitu valmistada ja toitlustada. 
See oli meie BVÕ toitlustusmoodul.

Olin seda päeva kaua oodanud, kuna kõik oli minu jaoks uus ja huvitav. Tahtsin end 
nelja lapse emana, nagu ikka, võimalikult hästi, lausa poole elamisega varustada. 
Seda enam, et laagris oli noorkotkana ka minu poeg. Mine tea, mida metsas vaja 
võib minna nii minul kui temal!

Asjad kokku pakkinud, kaasa arvatud igaks juhuks oma pott, pann ja noad, võisime 
teele asuda.

Saabumise päeval oli meile ette valmistatud programm, kus esialgu oli väike tervitus 
ja tutvumine inimeste ning olukorraga, seejärel jagati kätte õppematerjalid ning siis 
võisime asuda õppima.

Peale viietunnist arutlemist õpitu üle, küsimuste esitamist ja selgituste kuulamist 
sai õpe läbi. Vahepeal oli päevane päikesepaiste asendunud hämaruse ja niiske 
õhuga. Saime korralduse ette valmistada väliköök, kus järgnevatel päevadel pidime 
hakkama praktiseerima eelmisel päeval õpitut ning laagriperet toitlustama. Arvan, et 
saime sellega hästi hakkama. Seejärel seadsime oma telgis sisse magamiskohad. 
Peale seda õhtune hügieen ning saimegi loa minna iluunele.

Laupäev, 24. mai. Ärkasime hommikul kell kuus. Eelmisel õhtul oli igaühele antud 
korraldus, mida ta tegema pidi. Teadsime, et hommikusöögi jagamine on kell 8 ning 
see peab vastama nõuetele. Mulle meeldis, et igale kursusel osalenud naisele anti 
alates laupäeva hommikust võimalus olla peakoka rollis ning et igal toidukorral oli 
oma niinimetatud käsutaja.
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Laupäeva hommiku menüüs olid mannapuder, leib (singiga), sai (juustuga), kohv, 
tee, morss 86 inimesele. Me saime sellega hästi hakkama. Esimeseks õppetunniks 
oli see, et ka väliköögis võib ette tulla ootamatusi ning sa pead nendeks puhkudeks 
valmis olema. Peale hommikusööki korrastasime köögi ja pesime nõud. Siis väike 
puhkehetk ning võisime asuda lõunaks valmistuma.

Lõuna pidi valmima kella üheks. Ka lõunasöögi jõudsime rabelemata ilusti valmis 
hoolimata lõõmavast päikesest.

Meie motivatsiooni hoidis üleval ilus ilm, pudel jahutavat vett igale inimesele, nii 
mõnelgi veel eelmisest päevast jäänud pulgakomm ja meie tubli instruktori hea ning 
julgustav sõna. Peale lõuna jagamist korrastasime taas köögi, pesime nõud ning 
arutasime juba ka õhtusöögi plaane. Jällegi tekkis puhkepaus ning saime loa minna 
end lähedalasuvasse järve jahutama. See oli hea ning andis jõudu ja energiat õhtuseks 
toiduralliks.

Mõne aja möödudes jõudis kätte õhtusöögi valmistamise aeg. Alustasime juba kella 
poole viie paiku õhtul. Kuna menüü ei olnud väga pikk ja meid oli köögis palju (kuus 
naist), siis ei olnud jällegi mingit pea laiali otsas jooksmist ja jällegi oli meil kokku 
lepitud, kes millega tegeleb, et tööd saaks kõik tehtud ja köögis sujuks kõik hästi.

Õhtusöök valmis kella kuueks. Menüüs oli praad ja magustoit. Kuigi mõni laps kuumast 
ilmast tulenevalt eriti midagi ei söönud, polnud kuulda ka nurinat. Me kõik arvasime, et 
olime õhtusöögi valmistamisega ja jagamisega hästi hakkama saanud. Minu arvates 
oli meie ühise koostööna valminud õhtusöök sama hea kui see, mida ma kodus oma 
perele valmistan.

Kella kümneks õhtul valmisid pannkoogid moosiga. Jällegi lapsed sõid ja mõmisesid 
mõnust. Peale pannkookide söömist said puhtaks pestud pesukaussi kogunenud 
nõud ja koristatud köök ning tehtud ettevalmistused pühapäeva hommikuks.

Peale pikka ja väsitavat päeva oli lõpuks hea pea padjale panna ja veel ärkvel olevate 
telgikaaslastega päeva muljeid jagada ning siis rahulolevalt uinuda.

Pühapäev, 25. mai. Äratus kell 6 hommikul. Toitlustamise kellaajad olid samad mis 
eelmistel päevadel. Päevane menüü oli kõigile teada, samamoodi ka iga inimese kohus-
tused eesseisvaks päevaks. Hommikusöögiks pakkusime riisihelbeputru (moosi või 
võiga), leiba (vorstiga), saia (juustuga), kohvi, teed, morssi. Hommikusöögile järgnes 
nõudepesu ja köögi koristus.

Kuna pühapäev oli teistest päevadest veidi erineva menüüga, ootasid kõik kannata-
matult lõunat.

Lõpuks ta jõudis, koos autasude, tänukirjade, piduliku lõpetamise, kosutava kõhu-
täiega ja koogiga. Ka meile, koos viibinud naistele, oli see pühapäev teistest erinev, 
sest sõitsime ju igaüks koju võrreldes õppesse saabumisega suuremate teadmiste 
ja enesekindlusega. Olime õppinud, kuidas väliköögis ohte ennetada, ootamatustega 
toime tulla, hügieeninõudeid täita, toitu säilitada, kuidas metsas potte, panne pesta 
ja hooldada. Olgu veel öeldud, et minu potike ja pann jäid seekord koti põhja peitu, 
et järgmisteks kordadeks valmis olla. Usun, et järgmine välitoitlustamine tuleb juba 
üsna pea.
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Lõbus ja hariv nädalavahetus Alutaguse naiskodukaitsjate seltsis

Liisi Bäärt, Avinurme jaoskond

Minu varasem kokkupuude organisatsiooni kuulumisega oli lapseeas, mil esimesena 
Eestis, 14. mail 1991 taastati Puhja gümnaasiumis Kodutütarde tegevus. Puhja on 
minu koduvald, olin vähe aega Kodutütarde liige, kahjuks ei mäleta, kas ametlikult 
registreeritud või mitte. Mäletan sellest ajast vaid seda, kuidas istusime küla raamatu-
kogus, kus toimusid õhtused kokkusaamised ja tunnid kodutütardele, ning kuidas 
õmblesime oma organisatsioonile maskotti. Sellega piirduvad paraku ka mu mälestused 
kodutütreks olemisest. Praegu olen 30-aastane ema ja abikaasa. Peale laste 
kasvatamise ja abikaasaks olemise omandan teadmisi mahepõllumajandusest ning 
tulevikus soovin saada väikeettevõtjaks.

Kuigi ma pole end kunagi padupatrioodiks pidanud, tunnen just praegu kohustust ja 
tahan edasi kanda eestlust ning eestlaste vaimu, kõike seda, mis teeb meie kodumaalase 
eestlaseks. Nii otsustasingi astuda Naiskodukaitse ridadesse.

21.–23. märtsini 2014 toimuski Naiskodukaitse Alutaguse ringkonna baasväljaõppe-
kursuse üks moodulitest, organisatsiooniiõpe. Mind valdas ärevus peagi algava 
koolituse ees. Ei teadnud ma siis veel, mis ja kuidas hakkab toimuma. Minu hirm 
ja ärevus kadusid, kui nägin juba tuttavasse majja astudes tuttavaid nägusid. Olen 
alles algaja, kuid tundsin end vanade olijatega võrdsena, kuna meid seob armastus 
oma isamaa vastu.

Koolitusel osales üheksa naist Alutaguse ringkonna eri jaoskondadest. Kõik olid 
üksteisega arvestavad, hoolivad, erksa mõtlemise ja tegusate kätega Eesti naised. 
Ka koolitajad olid väga toredad.

Naiskodukaitse baasväljaõppe organisatsiooniõpetuse mooduli eesmärk on anda 
kõigile kursusest osavõtjatele esmased teadmised, oskused, hoiakud ja kogemused 
tegutsemiseks Naiskodukaitses. Ühtlasi oli see ettevalmistavaks väljaõppeks, et 
osaleda jätkukursustel. Sain ülevaate Naiskodukaitse organisatsioonist, liikmete 
õigustest, kohustustest, normidest ja tavadest, samuti võimalustest naiskodukaitsjana 
Eesti riigile kasulik olla ja ennast arendada. Need kolm päeva, mille veetsin koos 
huvitavate inimestega, olid täis nalja, naeru ja ka tõsist õppimist.

Usun, et minuga ühtmoodi rahulolevana lahkusid ilmselt kõik koolitusel osalenud 
naised, sest mööda oli saadetud suurepärane teadmiste omandamist täis nädala-
vahetus. Minu jaoks oli see hariv kvaliteetaeg uute tuttavate seltsis.

Lüganuse jaoskonna sügisretk

Ave Paavo, Lüganuse jaoskond

27. ja 28. septembril toimus Alutaguse ringkonna Lüganuse jaoskonna sügisretk, 
millest võtsid osa ka Naiskodukaitse Jõgeva ringkonna esindajad.

Esimene päev algas orienteerumisvõistlusega Toila pargis. Mis saab seal keerulist 
olla, aga siiski… Kontrollpunktide leidmiseks tuli enne lahendada mõistatus, rist-
sõna või muu ülesanne. Mõnegi, kes polnud Toila parki varem sattunud, pani juba 
esimene, pääsukese ja pesa pildiga ülesanne otsima maja, millel pääsupesa räästa 
küljes. Ülesanne algas siiski Pääsupesaks kutsutud paviljoniga. Iga punkti juures tuli 
leida vastused esitatud küsimustele, mille puhul peale teabetahvli tuli vahel kasutada 
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ka interneti abi. Oma väikese panuse saime anda ranna puhtusesse, sest üheks 
ülesandeks oli tuua rannast ära pisut prügi. Kui parki paremini tundvad osalejad 
läbisid marsruudi tunniga, siis viimasena lõpetanud paar oleks peale kahte tundi 
meelsasti pargis veelgi rohkem aega veetnud, sest Toila oru park on tõesti vaatamist 
ja avastamist väärt. Igal juhul said kõik juurde kasulikke teadmisi.

Jõgeva naiskodukaitsjad olid ette valmistanud mängulise ülesande, kus osalenud 
paarid pidid valmistama toidu ja tegema maskeeringu – nii, et eespool seisja nägi 
küll töövahendeid, aga ei tohtinud neid puutuda, vaid pidi juhendama tagapool seisva 
kaasvõistleja käsi. Võistlus oli lõbus, tulemused naljakad, aga kõik said hakkama.

Õhtuks suunduti Toila Motovillasse, kus oli aega tutvuda kõigi osalejatega lõpuks 
ka lähemalt. Tõdeti taas, et Naiskodukaitse ühendab väga erinevate elukutsete ja 
huvialadega naisi. Vahetati kogemusi ürituste korraldamisest, arutati, kuidas kaasata 
rohkem liikmeid, ning võeti vastu otsus, et kindlasti külastatakse järgmisel aastal 
Jõgeva ringkonda. Motovilla kenas saunas sai kuum leil võetud ning seejärel suunduti 
Jõhvi Kaitseliidu majja ööbima. Nii mõnegi jaoks oli see esimene kord magada ehtsal 
sõdurinaril.

Teise päeva hommikul viis tee Alutaguse Puhke- ja Spordikeskusesse. Eesmärgiks 
oli läbida matkarada, tutvudes mänguga nimega discgolf. Instruktor jagas kettad 
kätte ja võistkonnad asusid teele. Kuna enamik mängis seda esimest korda, sai 
kettaid otsitud nii metsast kui ka orust. Nimelt ei tahtnud need algul kuidagi hoida 
planeeritud viskesuunda. Rajale ette nähtud visete arvu suutsime tublilt ületada, aga 
küllap sai mõni ka discgolf’i pisiku külge, sest tavalisele matkaraja läbimisele andis 
mäng hasarti ja lõbusust ohtralt juurde.

Kahepäevase ürituse lõpetas külaskäik Kuremäe kloostrisse ning jalutuskäik aeda 
ja allikale. Valitsev kord ning aura olid muljetavaldavad.

Huvitav programm, toredad kaaslased, ilus ilm – üksmeelselt loeti üritus kordaläinuks 
või, nagu ütles Lüganuse jaoskonna uus liige Ilona: „Ma enam ei mäletagi, millal eelmine 
kord mul nii huvitav nädalavahetus oli!“
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HARJU RINGKOND
Helen Allas

Ringkonna areng

Harju ringkonnale omasel moel olid ka need kaks aastat kasvamiseks ja arenemiseks.
2013–2014 oli positiivne erialagruppidele: nende moodustamisele, juhtide leidmisele, 
käimatõmbamisele ning nendesse liikmete leidmisele. Kõik seni veel moodustamata 
erialagrupid said moodustatud. Samuti on kõigile erialagruppidele leitud juhid ning 
liikmed, küll väikese erandiga: formeerimisgrupile otsustasime juhi valimata jätta, 
kuna see oli nii ehk naa juba maleva juhitud.

Erialagrupid said kahe aastaga hoo sisse. Aktiivselt käivitus kultuurigrupi tegevus. 
Esineti mitmel üritusel näidenditega, tehti tantsukavasid ning tegutses ringkonna 
ansambel. Laulutrio kogus kuulsust ka üleriigilistel kokkusaamistel ning meie näitetrupp 
jäi eredalt meelde oma Luikede järve kavaga. Käsitööringid toimisid regulaarselt ning 
nobedad näpud lõid erinevaid ilusaid ja vahvaid asju. Nii loterii tarbeks kui ka isikliku 
arengu huvides naised üle ringkonna kudusid, heegeldasid, punusid, meisterdasid 
ning sündisid jälle uued sokid-kindad, sokiloomad, käepaelad, heegelnukud, papud, 
satsisallid ja kaardid-karbid jne. Eri töötubadel ja käsitööõhtutel ei paistnud lõppu J

Männiku jaoskond. Pilt: Eevi Kutpri
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2013. aasta oli ka Harju formeerijatele väga töörohke, sest toimus suurõppus Kevadtorm. 
Meie ringkonna naisi oli Kevadtormil formeerijatena suisa 30 ning peale nende veel 
parameedikud ja toitlustajad.

2013. aasta algul oli ringkonnas 146 liiget (välja arvati 7 ja vastu võeti 23), aasta 
lõpuks 162 liiget. 2014. aasta algul oli 162 liiget (välja arvati 5, KL-i läks üle 1, vastu 
võeti 35). Aasta lõpuks oli seatud eesmärgiks liikmete arvu kasvatada 175-ni, kuid 
ületasime selle julgelt ning tegevliikmeid oli aasta lõpu seisuga 191.

Vaadeldaval perioodil kasvas Keila jaoskonnast taas välja Saue jaoskond. Rävala 
jaoskond soovis arusaadavatel põhjustel ning selguse mõttes muuta nime ning sellest 
sai 2014. aastal Kuusalu jaoskond.

Väljaõpe

Harju ringkonnas on igal aastal toimunud kõik 4 BVÕ moodulit. Organisatsiooni-
õpetus hakkab sügisel, peale suurt kevadsuvist uute liikmete liitumist. Aasta jooksul 
toimuvad kõik moodulid. Koolitame ja kaasame igal aastal uusi liikmeid instruktoriteks. 
Kaasame oma väljaõppesse ka alati mehi ja naisi malevast, et muuta väljaõpe 
värvikamaks ning liikmetele põnevamaks.

Eriti tasuks ära märkida Harju maleva meditsiiniinstruktori/parameediku srs Astrit 
Mägi, kelle eestvedamisel toimub koostöös Kaitseväega TCCC erialaõpe. Kogu 
organisatsioonis ning ka meie ringkonnas on lahingmeditsiini osatähtsust hakatud 
aina rohkem väärtustama.

Kuigi Kaitseliidu Kooli kursused on kõrgelt hinnatud ning meie naisi osaleb seal alati, 
võiks osavõtt olla aktiivsem. Eriti head tagasisidet on saanud e-õppena pakutav 
administreerimiskursus ning instruktorikursus.

„Luikede järv” kultuurigrupi esituses. Pilt: Mait Lambur
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2013–2014 osales sõduri baasõppes meestega võrdselt meie ringkonna naisi, samuti 
lõpetas meie liige Helen Allas 2014. aastal KL Kooli nooremallohvitserikursuse.

Tegevus maleva ülesannete täitmisel

Koostöö Harju ringkonna ja Harju maleva vahel on alati olnud märkimisväärselt tihe, 
nii maleva, malevkondade kui ka allüksuste tasemel. Regulaarselt käivad meie naised 
toitlustamas meeste üritustel, väljaõppel või võistlustel. Samuti kuuluvad paljud 
naised ametikohtadele sõjaaja struktuuris. Enamik on seotud formeerimisega. 
Samuti suureneb parameediku ametikohti täitvate ringkonna liikmete arv, mitmed 
naised tegutsevad sideerialal. Huvi sõjaaja struktuuri ametikohtade vastu on ilmselgelt 
kasvamas.

Koostöö

Tihendatud on koostööd noortega. Kaasame oma väljaõppesse kodutütreid, nii BVÕ 
moodulitele kui ka muudele koolitustele ja üritustele. Samuti püüame PR-üritusi ühildada 
noorteorganisatsiooniga.

Jätkunud on koosöö Eesti Politsei Naisühendusega ja Naisjuristide Liiduga. Kutsusime 
vastastikku osalema ning kaasa mõtlema teineteise üritustele ja koosviibimistele.

Jaoskonnad tihendavad koostööd omavalitsustega ning oma kogukonna mitmesuguste 
organisatsioonide ja ametitega.

Jätkuvalt on Harju ringkond koos malevaga väga heades suhetes Soome Vabatahtliku 
Reservväe Liiduga. Meie ühiseks pidepunktiks on alati maakaitsepäev – nii siin- kui 
sealpool piiri.

Hommikused pannkoogid Võsul. Pilt: Eevi Kutpri
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Muu tegevus

Keila Käbi 2014

Ilusal sügispäeval värskes õhus viibimiseks on palju häid põhjuseid. Sama palju 
häid põhjuseid on teha seda koos Naiskodukaitse tegusate naistega.

Seenekorvid jäid seekord koju ja kaasa said pakitud hoopis seljakotid. Kellel 10 kg, 
kellel 15 kg raskuseks ja mõned hoopis kerged ka sekka. Eesmärk – läbida rännak 
Keila Käbi, et edendada tervist ja pakkuda liikumisvõimalust nii Kaitseliidu liikmetele 
kui ka külalistele.

Pikem rada 15 km viis ringiga ümber Keila lähedal laiuvate turbaväljade, Ohtu mõisast 
mööda ja tagasi Aia tänava maja juurde. Rajal oli kaks joogipunkti. Turvaauto sõitis 
kaasa kuni viimase joogipunktini ning tõi tagasi noorima pikale rajale läinud osaleja – 
seitsmeaastase poisi – ja ühe kodutütre, kes vajas kerget esmaabi.

Päev lõppes katlatoidu ja tordiga.

Koormusmatk

Ringkonna lippu hoidsid meie naised 2014. aastal kõrgel üleriigilisel koormusmatkal. 
Hoolimata raskest rajast ning põrgulikust soost ei kaotanud naiskond oma huumori-
meelt ega kerget tantsujalga. Tagametsa tango taktis heljus rõõmus seltskond vara-
valges finišisse. Paar tundi tukkumist ning autasustamisel nopiti väärikas 5. koht!

Formeerimise organiseeritud segadus. Pilt: Helen Allas
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Tule sügist otsima

Ringkonna traditsiooniline orienteerumis- ja matkamisüritus toimus ka 2013. ja 
2014. aastal. Iga aastaga kogub see aina rohkem populaarsust ning külas käivad 
nii naaberringkonnad kui ka sõprusorganisatsioonid. 2014 tegime tavapärasest 
erineva matka ning kogu orienteerumine toimus linnatingimustes, kauni Nõmme 
asula vahel.

Kes teab, mis vimka järgmiseks aastaks välja mõtleme? J

Scoutsrännak

Traditsiooniks on saanud ka igal aastal osaleda Scoutsrännakul. Rännaku eesmärki-
deks on tutvuda 1. Jalaväebrigaadi koosseisu kuuluva Scoutspataljoniga, tähistada 
Scoutspataljoni taasloomise aastapäeva ning tutvuda Pakri poolsaare vaatamis-
väärsustega. Üritus sümboliseerib jõustruktuuride ühtekuuluvust.

Üleriigilised võistlused

Kui 2013 ei õnnestunud ringkonnal kõikidele üleriigilistele võistlustele võistkonda välja 
panna, siis 2014 parandasime ennast tublisti ning osalesime kõikidel üle-eestilistel 
Naiskodukaitse võistlustel.

Lõpetuseks kõlagu Männiku jaoskonna naiste tehtud luuletus:

Maakaitsepäeva traditsiooniline jooksuvõistlus – meie naised alati esindatud. Pilt: Sveta 
Pajupuu
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Parim valik!
On elu parim valik see,

et tulime Naiskodukaitsesse.
Kas oled pikk või lühike, 

loomult kõhn või paksuke, 
ei pea siin oluliseks keegi,

ei muuda suhtlemist meil seegi.
Siis, kui tavainimestel pühad,
naiskodukaitsjad jälle kohal,
suvel paraadil marssimas,
PR-telgis end näitamas,
rakkudes jalgu lappimas

ja supitermoseid tassimas.
Me Harju mehi toetame,
kui neile suppi keedame,

mis sest, et ümberringi hanged
ja sõrmed külmast täitsa kanged,

sära silmis, rõõmsas tujus,
toidu jagamine sujub.

Sügisel, kui vihma sajab,
naisi ikka metsa ajab,

topograafia, ringkaitse,
formeerimine vajab neide.

Enne olid vanad ätid, 
nüüd vaid noored kenad näkid.

Kui spordivõistlus jälle käes,
siis löövad kaasa meie väed,
kõpskingad nurka viskame,

ja laigu selga tõmbame.
Igaüks, kes pole päris põdur,

on Kaitseliidus pühapäevasõdur.
Kui kompaniis on välipäevad,

siis mehed metsas vatti saavad.
Näod maalingutes, higi voolab,

neist vaprust, jõudu, karmust hoomab.
Kodus kurvad pruudid-kaasad

hinges elavad neil’ kaasa.
On elu parim valik see,

et tulime Naiskodukaitsesse.
Ei oota me miskit suurt,

kuid iga päev toob kaasa uut.
Meil koosseis uus ja minek hea,
kõik laabub hästi, nii kuis peab. 



35

Maakaitsepäeva PR telgi sagimine. Pilt: Sveta Pajupuu

Välikööki püstitamas Neeme perepäeval. Pilt: Helen Allas
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Kevadtorm 2013 vajab meie tugevaid naisi. Pilt: Helen Allas
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JÕGEVA RINGKOND
Mariana Maasik

Ringkonna areng

Naiskodukaitse Jõgeva ringkonnas oli 2013. aasta lõpus 125 ja 2014. aasta lõpus 133 
tegevliiget. Peale nende on Jõgeva ringkonnas 2 auliiget ja Põltsamaa jaoskonnas 1 
auliige. 2013. aastal liitus organisatsiooniga 7 ja lahkus eri põhjustel 8 liiget.

2013. aastal oli erialagrupi valinud 69 tegevliiget, aasta hiljem oli aga erialagrupi 
valinute arv vähenenud 42 inimeseni. Languse põhjuseks oli uute liikmete valimine 
ringkonna juhatusse, kes ei jõudnud antud teemaga piisavalt tegeleda.

2014. aasta märtsis valiti ringkonnakogul Jõgeva ringkonnale uus esinaine Heli Palgi, ase-
esinaiseks sai Merit Viitman ning juhatuse liikmeteks Jaana Sepper ja Hanali Riisk. 2014. 
aasta sügisel astus Jaana Sepper ringkonna juhatuse liikme kohalt tagasi ja ringkonna 
juhatusse liikus senine asendusliige Riin Juurma. Heli Palgi valimine Jõgeva ringkonna 
esinaiseks jättis Põltsamaa jaoskonna aastaks ilma esinaiseta. Põltsamaa jaoskonna esi-
naise kohuseid täitis 2014. aastal jaoskonna aseesinaine Kaie Rohtla.

Jõgeva ringkonnaga liitus 2014. aastal 17 uut tegevliiget. Suure osa uutest liitujatest 
moodustasid kahe uue jaoskonna liikmed. Seni oli Jõgeva ringkonnas kolm jaoskonda: 
Jõgeva, Torma ja Põltsamaa. 16. aprillil 2014 moodustati Naiskodukaitse esinaise 
Airi Toomingu käskkirjaga kaks uut jaoskonda: Vaiga ja Maarja. Vaiga jaoskonna 
eripäraks on asjaolu, et jaoskond ei asu Kaitseliidu Jõgeva maleva, vaid hoopis Tartu 
maleva territooriumil. Hoolimata eksterritoriaalsusest asetub Vaiga jaoskond Jõgeva 
malevkonna vastutusalale. Vaiga jaoskonna asutajaliikmeteks olid Tiina Arras, Kersti 
Kruus, Kersti Juhanson, Marika Hütt, Kaisa-Mai Hütt, Katrin Loss, Ede Pähn, Sille 
Siniavski, Kati Nilbe ja Mariana Maasik. Vaiga jaoskonna esinaiseks valiti Kersti 
Kruus, aseesinaiseks Tiina Arras ja juhatuse liikmeteks Kersti Juhanson, Marika 
Hütt ja Kaisa-Mai Hütt. Juhatuse asendusliikmeks valiti Katrin Loss.

2014. aasta lõpuks lahkus organisatsioonist omal soovil Kati Nilbe ja uue liikmena 
võeti vastu Margit Maanre.

16. aprillil 2014 moodustati ka teine uus jaoskond: Maarja. Kuna kohalikul algatus-
rühmal oli raskusi 10 asutajaliikme kokkusaamisega, arvati esialgu vastu võetud 8 
liiget Jõgeva jaoskonna alla. Maarja jaoskonna asutajaliikmeteks olid Kristi Jaanus, 
Ariana Rooba, Kirsti Kadaja-Prodanets, Merike Olgo, Anu Raasik, Marianne Kase, 
Kersti Kont ja hiljem liitus Karin Rosenthal. 2014. aasta lõpuks otsustasime NKK 
esinaisega vastuvõetud 8 liiget tõsta avatud Maarja jaoskonna tegevliikmeteks.

Kuna uued liikmed võeti vastu alles 2014. aasta novembris, ei olnud mõistlik aasta lõpus 
jaoskonna üldkoosolekut pidada. 2015. aasta 9. jaanuaril valiti Maarja jaoskonna 
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esinaiseks Kristi Jaanus, aseesinaiseks Ariana Rooba ning juhatuse liikmeteks 
Kirsti Kadaja-Prodanets, Merike Olgo ja Marianne Kase. Juhatuse asendusliikmeks 
valiti Anu Raasik.

Seega oli Jõgeva ringkonnas 2014. aasta lõpus 5 jaoskonda: Põltsamaa (esinaise 
kohusetäitja Kaie Rohtla), Jõgeva (esinaine Triinu Küünal), Torma (esinaine Käty 
Kakko), Vaiga (esinaine Kersti Kruus) ja Maarja (esinaine Kristi Jaanus).

Väljaõpe

2013. aastal toimus üleriigilistest üritustest Jõgeva ringkonnas NKK avalike suhete 
ja ajaloo erialavõistlus. Võistluse peakorraldajaks oli Jõgeva ringkonna avalike 
suhete erialagrupi juht Triinu Küünal. Hoolimata väiksest osavõtust oli üritus 
korralikult ette valmistatud ja nii osalejad kui ka korraldajad jäid sellega väga rahule. 
Seekordse võistluse eesmärk oli pigem Jõgeva maakonda tutvustada.

2013. aasta ringkondlikus väljaõppes kasutati nii KL kui ka NKK vabatahtlikke 
instruktoreid. Instruktorite valikul lähtutakse vabatahtlikkusest ja õpetamise kvali-
teedist. Osa väljaõppesuundade puhul on juba välja kujunenud instruktorid, kelle 
hulgast läbiviijad valitakse.

2013. aastal läbiti NKK BVÕ mooduleid 24 korral, 2014. aastal kasvas arv 40-ni.

2014. aastal oli Jõgeva ringkonnal kandev roll KL ja NKK üleriigilise välikokakursuse 
korralduses. Kursuseülemaks oli Mariana Maasik. Kursuse teoorianädalavahetused 
korraldati Jõgeva maleva Kirna õppekeskuses. Praktika sooritati 2014. aasta Pitka 
retke raames Läsnal, Kaitseväe keskpolügoonil. Kursus oli edukas ja praktikaga jäid 
rahule nii osalejad kui ka sööjad.

2014. aasta väljaõppes kasutati nii kohalikke kui ka teiste malevate kaitseliitlasi ja 
naiskodukaitsjaid. Organisatsiooniõppe riviõpet andis leitnant Merje Meerits, kelle 

2013 aasta suvine ellujäämiskursus Kirnal. Pilt: Ivar Mäerand
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õpetus meeldis nii osalejatele kui ka kursuseülemale. Tänu sellele on meil 2015. 
aastal kavas koostööd jätkata. Sõdurioskusi õpetasid meile Võrumaa malevast 
vanemveebel Urmas Pindis ja Võrumaa ringkonnast Anu Jõgeva. Relvaõpet ja 
laskeharjutusi andis Jõgeva maleva vabatahtlik instruktor-treener n-ltn Andreas 
Kangur ja toetas Kristian Vaarpuu. Üleelamiskursuste kursuseülemaks oli v-vbl 
Kaido Õim, kes oma instruktoritega andis õppustel osalejatele enneolematud 
kogemused. Kursusi korraldati ka koos kodutütarde ja Naiskodukaitse Tartu ring-
konna liikmetega.

2014. aasta oli Kaitseliidu Koolis õppimise poolest hea. Osaleti nii instruktorikursusel 
kui ka teistel kooli pakutud kursustel.

Veebruari lõpus toimus Naiskodukaitse ja Kodutütarde üleelamislaager

Naiskodukaitse Vaiga jaoskonna esinaine Kersti Kruus ja tegevliige Kaisa-Mai Hütt

Kui paljud meist metsa minnes kontrollivad, et mobiiltelefoni aku oleks laetud, kaasas 
oleks töötavad tuletegemisvahendid, riietus oleks ilmastikukindel, kaasas oleks nuga ja 
veidi sööki ja jooki? Keegi meist ei lähe ju metsa sihilikult eksima, kuid ometi juhtub seda 
viimastel aastatel üha sagedamini! Selleks, et meiega nii ei läheks, sai ka planeeritud 
üleelamise väljaõpe.

Vabariigi aastapäevale eelnenud nädalavahetusel toimus Kirna õppekeskuse 
territooriumil Jõgeva ja Tartu ringkonna naiskodukaitsjate ja kodutütarde ühisüritus 
– talvine üleelamine.

Reedene õhtupoolik algas talvistes oludes ellujäämiseks vajalike teoreetiliste 
teadmiste omandamisega. Mõne tunniga läbisime palju teemasid: sobilik riietu-
mine, külmakahjustuste ja alajahtumise vältimine, tegutsemine vette kukkumise 
korral, toitumine, terariistade käsitsemine, ohutustehnika ning palju muud.

Kui teooria sai õpitud, oli aeg anda kätele veidi tegevust – ülesandeks oli igaühel 
kolme meetri pikkuse nööri punumine. Nobedate näppudega naistele oli see vägagi 
sobiv töö, kuid punumist alustades mõistsid kõik, et osavus näppudes vajab harju-
tamist. Kui liigutused selgeks said, muutus laual olev lina kiiresti peenteks ribadeks 
ning kõigi sõrmede vahel pikenesid nööriotsad hämmastava kiirusega.

Esimene öö möödus Kirna pehmetes voodites, kõigil vägagi ootusärevas unes. Laupäeva 
hommikul, veel enne kella seitset, matkasime juba kogu varustusega metsa poole.

Laagripaika jõudes näidati meile erinevaid tule tegemise võimalusi. Seejärel uudistasime 
instruktorite valmivat onni ja tutvusime edasiste plaanidega. Esimeseks ülesandeks 
mõlemale viieliikmelisele grupile anti sobiva laagriplatsi otsimine ja onni ehitamine.

Igaüks sai endale sobiva rakenduse: kes tulevalvurina, kes metsast materjali toojana 
ning kes ehitajana. Hommikusest unisusest ja väikesest jahedustundest sai ruttu 
võitu hoogsa saagimise, raiumise ja vedamisega.

Kell üks päeval oli esimene tähtaeg – valmis pidi olema onni karkass ja lisaülesandena 
igaühel isiklik puulusikas. Suundusime instruktorite juurde vee ning muude materjalide 
järele. Üllatusena oli meile valmistatud lõkkepannkooke, sõime neid koos šoko-
laadikreemiga ning söök viis lausa keele alla.

Saime uudistada instruktorite tehtud onni ning õppeprotsessi täiustamiseks anti meile 
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veel ülesandeid. Järgmiseks hommikuks pidime valmistama räätsa, puust talla, mis 
on tuntud ka metsaplätu nime all, plekk-purgist õlilaterna ning kolmnurkse raami, 
mille abil märssi seljas kanda. Tagasi oma onnide poole liikusime vee, kile ja toidu-
varuga. Esimeseks eineks oli seasüda köögiviljadega. Kokkamisoskused pani proovile 
sööjate erinev toidueelistus. Üllatust valmistasid ka lihtsad maitsed – mustika- ja 
pohlavarretee. Onni karkassile tuli kile peale panna ning kõik kuuseokste ja samblaga 
vooderdada. Raskendava asjaoluna pidime tõdema, et varasemad üleelajad on 
ümberkaudsete kuuskede alumised oksad juba ära kasutanud, kuid suutsime leida 
hiljuti tormi langetatud kuuse ja onn sai päris eeskujulik.

Kõhutäiteks toodi meile suitsukala, mida osa grupi liikmeid isukalt sööma asus. 
Samal ajal saabus meedik, kes tegi jalgade korrasoleku kontrolli. „Hügieen enne-
kõike!“ kordas ta.

Kui pimedus juba vaikselt ligi hiilis, meenus meile, et peame ööseks küttepuid juurde 
varuma – läks agaraks tegutsemiseks. Puude saagimine ja lõhkumine osutus vägagi 
kurnavaks. Teisel meeskonnal küttepuude varuga probleeme ei esinenud, küll aga 
selgus, et nad olid varustatud puudega, mis ei tahtnud hästi põleda. Seega võtsid 
nad maha mõned kuivanud kuused. Sellest selgus õppimiskoht kõigile.

Veel enne magamaminekut toodi meile kotiga kolm kala ning üks suur kana. Hom-
mikuks taheti ainult luid ja konte näha. Taimetoitlasi see eriti ei rõõmustanud. Peab 
ütlema, et nii head kana, nagu sellel korral sai valmistatud, pole ma enne saanud.

Teise grupi laagriplatsilt kostnud kiljatus pakkus meile mõtteainet. Põhjuse saime 
teada järgmisel päeval. Nimelt oli nende kala otsustanud puhastamise ajal siplema 
hakata, mis puhastajat ennast ja teisigi korralikult ehmatas.

Öö saabudes hakkas jahedus ihu ligi hiilima. Puud olid märjad ning korralikust lõkkest 
ei tulnud midagi välja. Koidu lähenedes muutus meel siiski rõõmsamaks. Kuid õige 
pea tegi meie meele mornimaks oma uhke kätetöö lammutamine.

Mõttes mõlkus instruktorite antud ülesanne edukalt veekogu ületada ja kui hommikul 
Kirna õppehoone juurde tagasi jõudsime, tuli meil silmitsi seista maja taga asuva 
tiigiga.

Tiigi ääres võtsime eeskujulikult järjekorda ja astusime kordamööda augu servalt jäisesse 
tiiki. Nii nobedalt pole ükski naine veekogust välja tulnud! Meie kõigi suureks rõõmuks oli 
saun mõnusalt leilivalmis. Elasimegi kõik üle!

Vasakul: Jõgeva ringkonna BVÕ IV 2014. Pilt: NKK Jõgeva ringkond
Paremal: NKK koormusmatk 2014 Saaremaal. Pilt: Triinu Küünal
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Enne kojusõitu ootas ees viimane teooriatund – terade olemus ja teritamise põhimõtted. 
Kümme naist seisid reas ja teritasid oma nuge. Instruktori poolt tunnistati sobilikuks 
meetodiks ka kodustes tingimustes nugade tassi kareda põhja vastu hõõrumine.

Ürituse lõppedes tunnistati meid edukalt ellujäänuteks ja kiideti usinuse eest. Kokku-
võttes võib öelda, et oli väga asjalik, uusi kogemusi pakkunud elamusrohke nädala-
vahetus. Avaldame suurt tänu oma toredatele kaaslastele ja instruktoritele!

Üleelamiseni!

Tegevus maleva ülesannete täitmisel

Arvestamaks maleva vajadusi (toitlustamine, formeerimine jne) ning vältimaks õppuste 
kattumist, tehakse üritusi kavandades koostööd maleva väljaõppeosakonna ning 
Kodutütarde ja Noorte Kotkaste struktuuriüksustega. 2014. aasta lõpus oli erinevatele 
sõjaaja struktuuri ametikohtadele kinnitatud 27 tegevliiget. Erialagruppidest on 
jätkuvalt kõige rohkem tegevust toitlustusgrupil, kes saab rakendada õpitud teadmisi 
ja oskusi nii Kaitseliidu, Noorte Kotkaste kui ka Kodutütarde väljaõppeüritustel. 
Oleme ka abistanud MTÜ-d Jõgevamaa Represseeritud nende suurüritustel Pilistveres 
ja Põltsamaal.

Jõgeva ringkonnas jätkas Torma jaoskond traditsiooniliselt isadepäeva tähistamist. 
2014. aastal peeti ringkonna toetusel isadepäev ka Jõgeva linnas.

Ringkonna muu tegevus

Ringkonnas on viimase kahe aasta jooksul märgatavalt suurenenud huvi meditsiini 
vastu. 2014. aastal valiti esimest korda meditsiinigrupi üldkoosolekul grupijuhiks 
Kersti Juhanson ja abiks Kertu Vahtra. Tänu kõrgelt motiveeritud juhtidele ja liikmetele 
on 2015. aasta väljaõppeplaanis erilist tähelepanu pööratud just meditsiini eriala-
grupi väljaõppele, et arendada oskusi praktilistes tegevustes.

Jõgeva ringkond osales heategevuslikus Sinilille kampaanias ja iga-aastasel soki- 

NKK koormusmatk 2013 Jõgeva ringkond. Pilt: Triinu Küünal
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ning kindakudumisel. NKK fotokonkursil saavutas esikolmiku kohti Torma jaoskonna 
liige Liina Laurikainen.

2014. aastal osalesid Jõgeva ringkonna naiskodukaitsjad Pille-Riin Miško, Merle 
Plovits, Heli Palgi, Kersti Juhanson, Mariana Maasik ja Jõgeva maleva varustus-
spetsialist Maris Timusk esmakordselt Kesk-Eesti grillfestivalil. Esindades Kaitseliidu 
Jõgeva malevat, saavutati 5. koht kaheksa võistkonna hulgast. Võistlusülesandeks 
oli ette valmistada, maitsestada ja grillida searibi, kanakintsud ja omaloominguline 
toit. Võistkond lähtus viimase ülesande lahendamisel eelkõige välitoitlustamisest.

Tänu heale väljaõppele on Jõgeva naised osalenud aktiivselt NKK üleriigilistel üritustel 
ning erialavõistlustel. 2013. aastal toodi NKK suvelaagrist ja 2014. aastal spordi-
võistluselt auhinnaline I koht.

NKK Mälestuspäev Põltsamaal. Pilt: NKK Jõgeva ringkond
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JÄRVA RINGKOND
Taive Saar, Tiia Mettus

Ringkonna areng

Järva ringkonda võib 2013. ja 2014. aastal uhkusega nimetada kultuuriringkonnaks, 
mis muidugi ei tähenda, et tagaplaanile oleksid jäänud naiskodukaitsjate põhitegevused.

Liikmeskonna kasv nendel aastatel ei ole olnud suur, kuid ringkond on kindlasti tugevnenud 
kvaliteedilt ja sisemiselt jõult. Eelmisel perioodil vastu võetud liikmed osalesid 
aktiivselt baasväljaõppe kursusel ning hoolega on valitud erialagruppe. Tahe arendada 
ennast kindlal erialal ja võtta vastutust grupijuhina võiksid olla 2013. ja 2014. aasta 
märksõnadeks.

Erialagruppide tutvustamiseks tehti kultuurigrupi eestvedamisel ka erialasid humoorikalt 
tutvustavad videoklipid, mida esitleti 2014. aasta septembris Naiskodukaitse aasta-
päeval Koigis.

Mainitud ettevõtmine oli Järva ringkonnale erilise tähendusega, sest organisatsiooni 
üle-eestilise sünnipäeva korraldamine oli usaldatud Järva ringkonna naiskodukaits-
jatele. Peopäeval lõid tänuhetkede vahele meeleolu ansambel Tuulemaa ja Järva 
ringkonna oma naisrahvatantsurühm Kõver Küünarnukk. Päikselisel sügispäeval 
peetud pidu Koigi mõisas ja selle õues sai kiitvat tagasisidet mitmelt poolt.

Naiskodukaitse aastapäeva tähistamisel Koigis loob meeleolu Järva ringkonna naisrahva-
tantsurühm Kõver Küünarnukk. Pilt: Merle Rüütel
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Jätkus Järvamaa aasta ema valimise traditsioon. 2014. aastal toimus konkurss 
juba viiendat korda ning on leidnud kandepinda kogu maakonnas. Järvamaa aasta 
emaks valiti 2013. aastal nelja tütre ema, taluperenaine ja ajakirjanik Lii Sammler 
ning 2014. aastal viie poja ema, koorijuht ja õpetaja Tiiu Schüts. Ettevõtmisega tahame 
väärtustada ema ja naise rolli ühiskonnas.

2012. aastal naiskodukaitsjate loodud rahvatantsurühm Kõver Küünarnukk on jätka-
nud oma edukat tegevust. Osaleti Viljandi talvisel tantsupeol, maakonna laulu- ja 
tantsupidudel ning paljudel Kaitseliidu ja Naiskodukaitse üritustel. Kaitseliidu 95. 
aastapäevaks 2013. aastal kutsuti projekti korras ellu ka segarahvatantsurühm, 
millega esineti nii Narvas üleriigilisel Kaitseliidu aastapäeva üritusel kui ka oma 
Järva maleva aastapäeval. Rahvatantsurühma juhendaja Kerli Sirila teeb oma iga-
päevast tööd Koeru muusikakooli direktorina ja on Koeru jaoskonna esinaine. Teine 
juhendaja, tegevliige Helen Trug on Paide gümnaasiumi huvijuht.

Nii 2013. kui ka 2014. aastal osales Naiskodukaitse koos Kaitseliiduga Türi linna 
sünnipäeval korraldatud kohvikute päeval. Kohvik on mõlemal aastal olnud väga 
populaarne, külastajaid Türi linnast ja kaugemalt oli ligi viissada. Kohvikute päeva 
eestvedaja oli Türi jaoskonna esinaine Reinika Tatter, kes igapäevaselt töötab Kabala 
rahvamaja tegevuse eestvedajana.

Naiskodukaitse Koeru jaoskonna teha olid Järva maleva 2013. aasta suvepäevad, 
mis toimusid 6.–7. juulil Koerus. Rohke osavõtt ja meeleolukad võistlused panid 

Järva ringkonna eestvedamisel 2014. aastal Koigis peetud Naiskodukaitse aastapäeval 
rivistusid paraadfotoks ringkonna aseesinaine Kirsika Ilmjärv (vasakult), Järvamaa maavanem 
Tiina Oraste, ringkonna esinaine Kaire Lõhmus, Kaitseliidu ülem brigaadikindral Meelis Kiili, 
Naiskodukaitse esinaine Airi Tooming, Koeru jaoskonna esinaine Kerli Sirila ja Türi jaoskonna 
esinaine Reinika Tatter. Pilt: Merle Juhanson
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Naiskodukaitse, Kaitseliidu ning noorteorganisatsioonide liikmed ning pered tundma 
end ühise suure perena.

Kaitseliidu 2013. aasta meistrivõistlustel suusatamises tegid meie naised D35 
(daamid 35 ja vanemad) klassis puhta töö: Maili Antons võitis I koha, Evelin Metsaots 
II koha ja Terje Albert IV koha. Ka D18 (daamid 18 ja vanemad) klassis jõudsid kolm 
naist esikaheksa hulka. Kokkuvõttes toodi mõlemas vanuseklassis koju üldvõidu-

Järvamaa 2014. aasta emale Tiiu Schütsile annavad tunnustuse üle Järva ringkonna esi-
naine Kaire Lõhmus (vasakul) ning Koeru jaoskonna ja kultuurigrupi esinaine Kerli Sirila. 
Pilt: Merle Rüütel 

Toitlustamise BVÕ 2013. aasta kursusel summutati õppimist pidurdavat ärevust lustakate 
peakatete kandmisega. Pilt: Kirsika Ilmjärv 
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karikas, mis andis suure panuse Järva maleva spordiaasta üldvõidu saavutamisse.

2013. aasta kujunes naistele edukaks ka sõjalis-sportlikel võistlustel. Üleriigilisel 
Naiskodukaitse laskevõistlusel said Maire Arro, Marie Maarend, Piret Laanepere ja 
Pille Saar II koha. Koormusmatkal esinesid naised samuti tublilt, saavutades väärika 
II koha. Võistkonda kuulusid Vivika Barnabas, Kaire Lätte, Evelin Metsaots ja Terje 
Albert. Huvi sõjalis-sportlike võistluste vastu on suur ja 2014. aastal osaleti koormusmatkal 
juba kahe võistkonnaga.

Staabiassistendina on edukalt tegutsenud Kaidi Peterkop, kes jõuab tegutseda 
väga mitmel rindel. Oma põhierialaks on ta valinud meditsiini ja võttis enda vedada 

Maleva 2014. aasta patrullvõistlusel osalenud Naiskodukaitse võistkond. Vasakult: Maie Mäe, 
Siret Niinepuu, Piret Laanepere ja Kaidi Peterkop. Pilt: Merle Rüütel

2013. aasta Paide Matsimäe rünnaku finiši üle rõõmustavad (vasakult): Merle Rüütel, Vivika 
Barnabas, Kaidi Peterkop, Maie Mäe ja Kaire Lätte. Pilt: Merle Juhanson 
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ringkonna meditsiinigrupi. Samuti jagub Kaidit noorteürituste korraldamisse, sõja-
lis-sportlikele üritustele ja mujale, ta on kahe aasta jooksul õppinud mitmel kursusel 
ning löönud kaasa Kevadtormil 2014. Oma tubliduse ja aktiivse panustamise eest valiti 
Kaidi üheks neljast noorest, kes pääses Kaitseliidu korraldatud preemiareisile Pariisi, 
kus ta osales Esimese maailmasõja puhkemise sajanda aastapäeva mälestusüritusel.

Arengud on toimunud ka avalike suhete alal. Järva ringkond on saanud juurde kaks 
tublit fotograafi. Merle Rüütel ja Merle Juhanson on jäädvustanud ringkonna tegevuse 
oma pildiseeriates. Maakaitsepäevaks valmistasid avalike suhete grupi naised Nais-
kodukaitse tegevust ja erialasid tutvustavad stendid.

Koostöö kodutütardega on samuti tõusuteel ning mitmekesine. Kabalas õpetasid 
naiskodukaitsjad tüdrukutele matkatarkusi, Paides juhendasid Merje Mihkelsaar ja 
Margit Merisalu kodutütarde kokakoondust. Tegelikult on raske öelda, kust jookseb 
piir Naiskodukaitse ja Kodutütarde vahel, noortejuhid on suures osas ka naiskodu-
kaitsjad ja nende tegevust jagub mõlemasse organisatsiooni. Olgu siin eeskujuks 
kas või Järva ringkonna aseesinaine Kirsika Ilmjärv, kes on ise endine kodutütar (ka 
tema vanaema oli kunagi kodutütar), praegu kodutütarde Koeru rühma noortejuht ja 
ka kodutütarde ringkonnavanema abi. Tema kohta võib kindlalt öelda, et kes teeb, 
see jõuab, ning tema tegevus on sidunud mõlemad organisatsioonid.

Naiskodukaitsjate toel korraldatav Roosna-Alliku matkamäng „Saan ise looduses 
hakkama“ on kantud maakondlikku liikumissarja „Liikumist ja sportimist harrastav 
Järvamaa“ ja kogunud populaarsust üle Järvamaa ning kaugemalgi. 2013. aasta lõpus 
Võrus toimunud Eesti maaspordiliidu Jõud pidulikul aastalõpuüritusel valiti Järva-
maa piirkondlikuks spordisündmuseks just Roosna-Alliku VIII matkamäng. See on 
järjekordne hea näide kogukonna ja Naiskodukaitse koostöö kohta. Matkamängu 
eestvedajad on Tiiu Väli ja Kaire Lõhmus koos perega, kes löövad aktiivselt kaasa 
oma kodukoha elu edendamisel.

Vasakul: 2013. aasta naiskodukaitsja Merje Mihkelsaar koos maleva aasta kaitseliitlase Vello 
Laprikuga.
Paremal: 2014. aasta naiskodukaitsja Kaire Lõhmus. Pildid: Merle Rüütel.
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Järvamaa 2014. aasta piirkondlikuks spordisündmuseks valis Eesti maaspordiliit 
Jõud admiral Johan Pitkale pühendatud rahvamataka, mille peakorraldaja on Järva 
malev ja mille õnnestumisse andsid suure panuse ka naiskodukaitsjad.

Koostööpartnereid eri valdkondades ja ametkondades on Naiskodukaitse Järva ring-
konnal palju, alustades maavanemast ja maavalitsusest, kohalikest vallajuhtidest ja 
lõpetades jõustruktuuridega. Nii on ringkond päästeametile ja politseile võrdväärne part-
ner KEAT („Kaitse end ja aita teist“) laagri korraldamisel. Mõlemal aastal on naiskodu-
kaitsjate ja kaitseliitlaste toel õpetatud Järvamaa koolides KEAT-programmi raames 
esmaabi, laagrites korraldatud matkatarkuste ja esmaabi tegevuspunkte. Tühjale kõhule 
pakkusid laagris leevendust naiskodukaitsjate valmistatud maitsvad toidud.

Järvamaa aasta naiskodukaitsjate read said väärikat täiendust. 2013. aastal valiti 
aasta naiskodukaitsjaks Merje Mihkelsaar. Aastal 2014 pälvis selle tiitli Kaire Lõhmus, 
kelle panus pälvis tunnustuse ka üle riigi, kui ta 11. jaanuaril 2014 Kaitseministeeriumi 
saalis kuulutati Eesti aasta naiskodukaitsjaks.

Merje Mihkelsaart iseloomustavad kaaslased kui aktiivset ja teisi innustavat naiskodu-
kaitsjat, kelle peamine tegevus on toitlustamine, kuid Merje lööb kaasa ka kultuuri-, 
spordi- ja formeerimisgrupi töös. Kõikjal, kus on vaja abikäsi ja eestvedamist, on 
Merje alati olemas. Ta on olnud ka Paide jaoskonna esinaine ning kuulunud ringkonna 
juhatusse. Pidevalt on ta oma mõtete ja ideedega abiks jaoskonna ning kogu ring-
konna elu edendamisel. Merje on aidanud korraldada Järvamaa aasta ema konkurssi, 
mille eestvedajaks on Naiskodukaitse Järva ringkond. Merje on hea eeskuju noortele. 
On ju tema mõlemad tütred aktiivsed Kodutütarde organisatsioonis ja oma tegevuse-
ga on ta tutvustanud Naiskodukaitset nii kodutütardele kui ka väljaspool organisat-
siooni. Uutel liikmetel aitab hästi sisse elada Merje rõõmus ja positiivne suhtumine. 
Kuvand, et Naiskodukaitse ongi selline tore, rõõmus, toimekas ja asjalik organisat-
sioon, on paljugi Merje teene.

Kaire Lõhmus on Järva ringkonna ridadesse kuulunud 2000. aastast. Neljateist tege-
vusaasta jooksul on ta väga palju panustanud ringkonna taastamisse. Tema tegevus 
sai alguse Koeru üksikkompanii tegevust toetades, hiljem liitus ta Naiskodukaitsega. 
Ta on arenenud ja kasvanud koos organisatsiooniga. Algaastatel oli Kaire tegevliige, 
hiljem täitis kaua aastaid Järva-Jaani jaoskonna esinaise rolli. Viimased kuus aastat 
on ta olnud ringkonna esinaine. Aastate jooksul on Kaire panus kasvanud ja ta on 
leidnud enda jaoks mitmeid väljakutseid. Tema algatusena on juba viiel korral koos-
töös Järva maavalitsusega valitud Järvamaa aasta ema. Kaire on selle ettevõtmise 
hing. Tema tegevus on aidanud väärtustada ema rolli Järvamaal. Kaire on leidnud 
kõikidel aastatel Järvamaalt ja kaugemaltki sponsoreid ja toetajaid, kes ringkonna 
ühisele ettevõtmisele on õla alla pannud.

Lisaks on Kaire eestvedamisel Järvamaa liikumissarja üheks etapiks olnud juba 
aastaid Roosna-Alliku matkamäng. See on ringkonna suurim ettevõtmine väljas-
pool organisatsiooni. Rohkem kui 20 võistkonda liigub igal aastal meeskondadena 
Roosna-Alliku vallas. Kõik tegevuspunktid on mehitatud kaitseliitlaste, naiskodu-
kaitsjate ja toetavate organisatsioonide liikmetega. Iga osaleja võib kinnitada, et 
tegemist on väga hästi korraldatud, läbimõeldud ettevõtmisega, kuhu ei tulda osa-
lema mitte ainult Järvamaalt, vaid üle kogu riigi. Roosna-Alliku matkamängul on 
oma kvaliteet, matkamängu korraldamine on Kairele justkui perekondlik ettevõtmine 
koos poja Jan-Oskari ja abikaasa Aldur Lõhmusega, kes on Koeru üksikkompanii 
pealik. Abikaasa kõrval toetavad üritust paljud teised tublid meeskonnaliikmed.
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Kaire on läbinud staabiassistendi kursuse ja rakendab omandatud teadmisi Koeru 
üksikkompanii personalipealikuna. Kaire on naiskodukaitsjana väga mitmekülgne. 
Ta on osalenud sõjalis-sportlikel võistlustel kas võistleja või korraldajana nii staabis 
kui ka kontrollpunktides. Väga suure panuse on ta kindlasti andnud toitlustajana 
üritustel, mida on olnud arvukalt. Tegelikult võib Kairet kohata pea kõikide eriala-
gruppide töös. Alati on ta kohal, kui on tegemist formeerimise ja sidega. Iseloomult 
on Kaire väga tasakaalukas, positiivse ellusuhtumisega, hea huumorisoonega, inno-
vaatiline. Oma tegemistes on ta väga põhjalik ja aus. Kaire on väga hea juht, Nais-
kodukaitse Järva ringkond on kindlasti Kaire nägu ja tegu. Temalt on palju õppida ja 
tal on palju õpetada. Tal on oskus kujundada efektiivset meeskonda. 2014. aastal 
valis ringkonna juhatus Kaire aasta naiskodukaitsjaks just sellepärast, et ta on 
aastate jooksul organisatsiooni panustanud eri tasanditel, eri rollides. Ta on olnud 
väga stabiilne ja aktiivne tegevliige. Kairet on tunnustatud 2013. aastal Järvamaa 
teenetemärgiga pikaajalise ja aktiivse tegevuse eest Naiskodukaitse organisatsiooni 
arendamisel Järvamaal. Naiskodukaitses tegutsedes on Kaire kahtlemata andnud 
suure panuse Eesti riigikaitsesse.

Tänu tublidele jaoskonna esinaistele on hoogustunud töö jaoskondades. Nii veavad 
oma piirkonna tegevust Paides Vivika Barnabas, Koerus Kerli Sirila ning Türil Reinika 
Tatter.

Türil 2013. Aastal peetud maakaitsepäeval kutsub sõdurisuppi sööma Türi jaoskonna esinai-
ne Reinika Tatter. Pilt: KL Järva malev
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LÄÄNE RINGKOND
Mare Laide, Helja Kaptein, Anu Aljaste-Sits

Ringkonna areng

Lääne ringkonna taasasutamise 18. aastapäeval 29. novembril 2014 võisime üsna 
rahuliku südamega tagasi vaadata oma tegemistele, toimetustele ja astuda täiskasvanu 
staatusesse.

Nagu elus ikka, ei kulge kõik ainult mööda sillutatud teed, vaid tuleb üle ronida ka 
kividest ja kändudest. Samas ei saa öelda, et paar möödunud aastat oleks kuidagi 
erilisemad kui eelnenud. Siiski tuleb esile tõsta Kaitseliidu ja Naiskodukaitse jaoks 
tähtsaim üritus aastas, võidupüha paraad, mis toimus 2013. aastal Haapsalus. Nii 
suurejoonelise ürituse puhul algasid ettevalmistused juba kuid varem ja igapäevarütmi 
taastamine nõudis teist sama palju. Isegi ajaarvamine käis süsteemi järgi „aeg enne 
paraadi ja aeg peale paraadi“.

Tasapisi ülesmäge

Ringkonna areng on kulgenud aeglaselt, kuid samas kindlalt tõusujoones. 2013. 
aasta algul oli meid 161, ent 2014. aasta lõppedes juba 184 liiget koos ühe toetaja-
liikmega. 23 liiget kahe aastaga ei ole muidugi just supertulemus. Samas on oma-
jagu naisi eri põhjustel organisatsioonist lahkunud – kes läinud raja taha tööle ja 
elama, kes teistesse ringkondadesse. On neidki, kes leidnud endi jaoks sootuks 
teistsugused väljakutsed. Seega tuleb seda numbrit võtta kui puhastulu.

Ringkonnas on palju neid naisi, kes on ettevõtmistele alati toeks kogu hingega. Üks 
tublidest, aasta naiskodukaitsjaks valitud Anu Saue, tõi meile suurt rõõmu ja, mis 
seal salata, ka omajagu kuulsust. Kurb sündmus tuli meil samuti üle elada: Reet 
Kark lahkus 2014. aasta viinakuu viimasel päeval 101-aastasena igaviku teele.

Lääne ringkonna naiskodukaitsjad on aastaid järjest osa võtnud kõigist üleriigilistest 
võistlustest. Kuigi alati pole koju naastud tipptulemustega, on häid mõtteid, kogemusi 
ja teadmisi kogutud hulganisti. Me oleme aru saanud, et tähtis pole poodiumikohale 
jõudmine, vaid teekond selleni, mille jooksul saab tarkuseteri ja kuhjaga kogemusi. 
Naised kasvavad teadmiste poolest ja karastuvad.

Äramärkimist väärivad kindlasti meie kolm „veteran“-koormusmatkajat Haapsalu 
jaoskonnast: Eda Tamme, Reeli Rae ja Malle Karm. 2013. aastal oli võistkonna 
neljandaks liikmeks Imbi Esko ja 2014. aastal Merli Kõrgmaa. Iga kord raja lõpus 
vannuvad nad, et ei iial enam... Kuid juba mõne aja möödudes võib neid näha kaardi 
ja kompassiga mööda metsi ringi lippamas. Õnneks on neile tekkinud ka mantlipärijad, 
et kui tõesti jõud raugeb, on teatepulga ülevõtjaid. 2014. aastal osales ringkonnast 
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koormusmatkal ka teine võistkond koosseisus Ivika Raudsepp, Kai Silmer, Julia Sirkel 
ja Urve Sündema.

Teistelgi üleriigilistel võistlustel on ringkonda esindanud tublid ja tegusad naised, 
nii näiteks käisid 2013. aasta laskevõistlusel Raplamaal Küllike Tammeveski, Heli 
Tuisk, Anne Kaasik, Jana Šukis Hiiumaalt, Irina Fišina, Vaima Valk, Ege Vaga ja Eha 
Vesmes Haapsalust.

2014. aastal toimus laskevõistlus Pärnumaal, ringkonnast olid väljas Küllike Tammeveski, 
Heli Tuisk, Anne Kaasik, Aike Kaasik Hiiumaa jaoskonnast ja Ege Vaga, Ave Larionova, 
Küllike Sinisalu ja Irina Fišina Haapsalu jaoskonnast.

2013. aasta suvelaagris olid ringkonda esindamas Margarita Lind, Ave Proos, Ivika 
Raudsepp, Aive Küünarpuu, Ave Larionova ja Vaima Valk.

Naiskodukaitse II spordivõistlustel osalesid 2014. aastal Ivika Raudsepp, Reeli ja Rahel 
Rae, Margarita Lind, Ave Larionova ja Urve Sündema.

2013. aasta avalike suhete erialavõistlusel Jõgeval osalesid Riima Koch, Helja Kaptein 
ja Ave Proos.

2013. aasta staabiassistentide võistlusel Põlvas olid kohal Eda Tamme, Reeli Rae, 
Küllike Tammeveski ja Anu Saue.

2014. aasta välitoitlustamise alast au käisid Tartus kaitsmas Helika Alemaa, Virge 
Võsu, Kanni Kask ja Anne Vallik.

2014. aastal Viljandimaal toimunud esmaabivõistlusel osalesid Mare Laide, Malle 
Karm, Urve Sündema ja Imbi Esko.

Tuletoojad: Imbi Esko, Anu Saue, Eda Tamme, Küllike Tammeveski.

Kokkuvõtteks võib öelda, et ükski üleriigiline ettevõtmine, olgu võistlused, aktused, 
suvelaager või õppepäevad, ei ole toimunud ilma Lääne ringkonna esinduseta.

Neli aktiivset jaoskonda

2014. aasta lõpuks on Lääne ringkonnas neli jaoskonda: Haapsalu, Risti, Hiiumaa 
ja pesamuna Lõuna-Läänemaa. Liikmed jagunevad neis jaoskondades järgmiselt:

Haapsalu   102 liiget
Hiiumaa   48 liiget
Risti    20 liiget
Lõuna-Läänemaa 16 liiget

Heameel on selle üle, et kõikide jaoskondade juhatused teevad tööd hoo ja innuga, mis 
omakorda motiveerib ka liikmeid hästi korraldatud ja läbimõeldud üritustest osa võtma.

Kõigis jaoskondades on erialagrupid hakanud tööle ning tegutsevad vastavalt olu-
korrale ja võimalusele.

Lääne ringkonna suurim meeskond – Haapsalu jaoskond

Haapsalu jaoskonnas on kõige rohkem spordigrupi liikmeid, Haapsalu jaoskonnas 
on palju laskjaid, Haapsalu jaoskonnast leiab kõige lihtsamalt toitlustusmeeskonna, 
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Haapsalu jaoskonnast leiab suure hulga naisi, kes on valmis paraadile minema, siit 
leiab staabiassistente ja formeerijaid, sest Haapsalu jaoskond on nii suur, 102 liiget. 
Samas on Haapsalu jaoskonnas madal aktiivsus, liikmemaksude laekumine nigel... 
Miks? Sest Haapsalu on suur! Suurt Haapsalut juhib Eda Tamme.

Haapsalu jaoskonna liikme Ivika Raudsepa valis ringkond aasta naiskodukaitsja 2014 
kandidaadiks. Ivika korraldab spordigrupi tööd. Selle liikmed käivad süstemaatiliselt 
treeningutel ja ka võistlustel.

Noortejuhid toimetavad aktiivselt noortega, kuid on ka Naiskodukaitse tegemistega 
hõivatud, nii on näiteks Maire Kruus ja Kaidi Sits esmaabi instruktoritena korraldanud 
BVÕ esmaabi moodulit. Aktiivselt ja vastavalt vajadusele on väljas toitlustusgrupi 
liikmed, katla ümber käib üsna usin tegevus. Toitlustamise instruktor on meie oma 
liige Kairi Baumer. Samuti on nähtav kultuurigrupi tegevus, sest kõik vastuvõtud ja 
peod on kultuurigrupi korraldada. Side ja staabi, meditsiini ning formeerimise eriala-
gruppide töö toimub vastavalt maleva vajadustele. Meediakajastused ettevõtmiste 
kohta annavad märku avalike suhete grupi tööst.

Naised üle vee – hiidlased

Ka Hiiumaa jaoskonnas, mida juhib Marge Vähter, tegeletakse väga palju spordi ja 
matkamisega.

Samuti pole laskmine siin võõras teema, seda kinnitavad Anne Kaasiku ja Küllike 
Tammeveski medalid, mida neil on kodus üsna palju rippumas.

Enamikku Hiiumaa suurüritusi toitlustavad oma jaoskonna naised eesotsas Karin 
Rünkorgi ja Pille Paulusega. Selles kontekstis väärib mainimist Kärdla sadama avamine.

Vasakul: Auliige Reet Kark (17. juuni 1913 – 31. oktoober 2014).
Paremal: Mare Laide. Pildid: NKK Lääne ringkond
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Noortejuhid üle saare on aktiivsed ja kuuluvad naiskodukaitsjate ridadesse. Palju 
ettevõtmisi ongi noortega ühised. Koos käiakse Läänemaal patrullvõistlusel Valge 
Laev, Hiiumaal Tihu kevadel, aga ka perepäevadel. Nii suve- kui ka talvelaagris on 
kaasatud naiskodukaitsjad ja kaitseliitlased, et noortel oleks turvalisem ja oleks ka, 
kellelt tarkusi õppida.

Uhkeimaks kordaminekuks võib Hiiumaa jaoskond kindlasti pidada aasta isa valimist 
mullu novembris. Seda üritust korraldati läbi terve aasta, et Hiiumaal esimest korda 
peetav üritus õnnestuks. Aasta isa pidulik väljakuulutamine tõi kokku saalitäie osalejaid 
ja teadvustas neile naiskodukaitsjate olemust.

Igal jaoskonnal oma nägu

Kui Haapsalu ja Hiiumaa on pigem sportlikud ja sõjakamad üksused, siis vastukaaluks 
neile on Risti jaoskond, mida juhib Kati Ojaver-Heidemann, välja toonud alati pehmema 
ja naiselikuma poole.

Risti naistel on oma maja, kus üritusi ja koolitusi korraldada. Risti kateldes valmis 
moos sõduritele, imehead trühvelmaiused endile ja külla tulnud sõpradele. Risti 
maja on saanud omamoodi keskuseks, kuhu oodatakse uudistama ja liituma neid, 
kes veel kahtlevad naiskodukaitsjate tegevuses või ei tea, millega organisatsioon 
tegeleb. Ristil on traditsiooniks saanud daamide vibupäev, mille raames võib ajas 
sajandeid tagasi rännata, saabuda oma rüütli ette ajastutruus tualetis ja tõllaga. 
Oluline on aga sinna juurde kuuluv sportlik tegevus looduses ja külalised naaberjaos-
kondadest. Veel korraldavad Risti naised huvitavaid kohtumisõhtuid, kus külalisteks 
on olnud kuulsused, nagu meie esinaine Airi Tooming, endine esinaine Dagmar 
Matiisen, laulja Ivo Linna. Kindlasti tuleb neid kuulsusi veel ja veel.

Pesamuna

Lõuna-Läänemaa jaoskonda juhib Kaja Lotman. Jaoskond loodi alles septembris 
2014. Kolme kuu vältel osalesid nad Ukraina abistamise aktsioonis ja kudusid 
sokke-kindaid. Korraldasid piparkoogitalgud, mille käigus valmis üle 400 kaunistatud 
piparkoogi kõigile, kes osalesid üritusel Talvepäev Kaitseliiduga. Koosolekud ja 
kohtumised on korraldatud nii, et oleks võimalik väisata Lõuna-Läänemaa eri 
piirkondi ja nii saada tuttavaks inimeste ning kohavaimuga. Alanud on väga tore 
koostöö kodutütardega. Jaoskonna naised on tutvustanud oma noort jaoskonda 
juba ka Lihula pensionäridele ning gümnaasiumiõpilastele. Jaoskonna liikmed 
on väga huvitatud eelkäijate kohta info hankimisest. Praeguse Lõuna-Läänemaa 
jaoskonna piirides tegutses 1930. aastatel tervelt kolm jaoskonda: Lihula, Kirbla ja 
Virtsu. Kuna kõik Lõuna-Läänemaa jaoskonna liikmed on alles algajad, kulub neil 
palju aega baasväljaõppe läbimiseks.

Lõuna-Läänemaa jaoskonna loomise tingis selle piirkonna kaugus Haapsalust. Liikmetel 
on lihtsam koos käia ja midagi ette võtta oma lähiümbruses kui kulutada tunde vaid 
kohalejõudmiseks.
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Daamide vibupäev 2014. Pilt: Ahto Viigipuu

Hiidlased enne rajale minekut patrullvõistlusel "Valge Laev 2013". Vasakult Inna Lepik, Anne 
Kaasik (võistkonna esindaja), Küllike Tammeveski, Anu Saue ja Silve Vilt.
Pilt: Helja Kaptein.
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PÕLVA RINGKOND
Esti Taal, Karin Kivi

Ringkonna areng

Meie ringkonnas kasvab liikmete arv tasa ja targu: jaanuaris 2013 oli liikmeid 86, 
sama aasta detsembris 91 ning 2014. aasta detsembris 100. Seda enam on hea 
meel selle üle, et viimastel aastatel liitunud uued liikmed on üliaktiivsed ja löövad 
kaasa kõikidel üritustel, kus vähegi võimalik. Eriti hea meel on meil Liivia Lintsi ja 
Jaanika Mihelsoni üle, kelle kaasabil saime lõpuks jagu ka oma igavesest murekohast 
– koormusmatkast. Üle mitme aasta jõudsime selle lõpuni läbi teha.

Erialagrupid

Tegelikult töötasid need grupid juba ammu enne seda, kui neid hakati moodustama. 
Kõige aktiivsem on meil staabi- ja sidegrupp, kelle eestvedamisel korraldati edukalt 
üleriigiline side ja staabi erialavõistlus 2013. aastal. Pidevalt on tegevuses ka 
toitlustusgrupp, kus peakokaks on Merike Klemmer. Ta on alati kohal, kui malevas 
on vaja toitlustajat mitmepäevastele väliõppustele. Noortejuhtide grupp peab oma 
koosolekuid Aile Valsi eestvedamisel. Formeerijad tegutsevad vajadusel. Selle 
grupiga liituda soovijate arv on viimaste aastatega kasvanud rohkem kui mõnes 
muus grupis. Meie tublid sportlased kuuluvad kõik spordigruppi ja käivad meelsasti 
ringkonna au kaitsmas üleriigilises spordilaagris. Tasa ja targu ajavad oma asju ka 
meditsiini, avalike suhete ja kultuuri erialagrupid. Tundub, et nende gruppide 
tegevusest avalike suhete grupp avalikult ei räägi ja nii nad tegutsevadki omaette ja 
vaikselt. Meditsiinigrupi auks peab ütlema, et esmaabi erialavõistlusel 2014 kaitsti 
ringkonna au kogu hingega.

Tegevus ja väljaõpe

Meie üheks suuremaks väljakutseks oli kohustus korraldada 2013. aastal side ja 
staabi erialavõistlus. Eestvedajateks ja ülesannete väljamõtlejateks olid Kristi Randla 
ja Maarja Siilbek, kes tulid selle ülesandega väga hästi toime. Õnneks oli ka ilmataat 
meie poolt ja kaunis Põlvamaa looduses ülesandeid täites möödus aeg kiiresti. 
Kahepäevase võistluse järel läks Tallinna võistkond koju üliõnnelikult – saavutati I koht.

„Õhtusöök 15-le“

Kaie Kurg

Lõuna piirkonna esindajate kokkusaamine oli algselt planeeritud 15 osalejaga, 
millele viitab ka pealkiri. 2013. aasta oktoobri ühel laupäevasel päeval jõudsid 
Põlvamaale kolme ringkonna esindused kokku kaheksa liikmega. Külastati Maan-
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teemuuseumi, sealhulgas said huvilised proovida turvavöö testi ja olla pöörlevas 
autos. Siis suundutigi mõni kilomeeter mööda postiteed Tartu poole Varbuse Muusika-
mõisa, kus ootasid ees kohalikus pitsaäris valminud pitsad ning Põlva pagarite 
loominguna maitsev tort. Samas oli lõppemas veel teinegi Põlva ringkonna korraldatud 
üritus, matkamäng „Naabriga parem“, ning selle raames valminud lambalihaga 
suppi ja kohupiimakooki jagati lahkelt teistelegi. Värske õhk, päiksepaisteline jahe 
ilm, kuum kohv, mõnus seltskond – see kõik muutis sügispäeva igati meeldejäävaks 
ning kõige krooniks esines naistele mõisasse lauluproovi tulnud Haaslava meeskoor.

Fotokonkurss „Heategu läbi minu silmade”

Heategevus jääb teistele tihti märkamatuks ning ka põhjendamatult erilise tähele-
panuta. Sellepärast saigi NKK 2014. aasta detsembris fotokonkursi pealkirjaks 
valitud „Heategu läbi minu silmade”. Kuuendat aastat järjest toimuva fotokonkursi 
korraldajaks oli 2014. aastal Naiskodukaitse Põlva ringkond. 18. oktoobril 2014 
toimunud tänu üritusel Räpina Loomemajas kuulutati välja võidufotod, autasustati 
paremaid ja tänati sponsoreid ning toetajaid. Konkursile laekus 156 väga erilist fotot, 
mille hulgast žürii valis eri kategooriates välja kümme tööd. Esimese koha auhinna, 
fotosessiooni fotograaf Grethe Rõõmu juures võitis Liina Laurikainen fotoga „Sõpra 
tuntakse hädas“.

Mari Raamoti jalgrattamatk

Marika Lazareva

Mari Raamotile pühendatud jalgrattamatk toimus sel aastal juba viiendat korda. Põlva 
ringkond korraldas seega M. Raamoti nimelise jalgrattamatka esimest juubelit. Matk 
toimus tänavu 14.–15. juunil Põlvamaal kümne osalejaga.

Marsruudiks said kokku pandud otse loomulikult Põlvamaa kaunid kohad. Rada 
kulges kahe päeva jooksul ligi sajal kilomeetril Põlvast Värskasse. Miks minna otse, 

Ringkonna 17. aastapäev Soodoma külakeskuses. Pilt: Elen Kõrge
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kui ringiga saab ka! Sõit algas kenasti, ei heidutanud isegi tunni aja pärast alanud 
vihm. Lootes pilvedest mööda jõuda, sõideti piki Süvahavva kauneid kruusateid. 
Ilumetsa meteoriidikraatrid, Meenikunno, Põrguhaud – see oli selline omamoodi tiksu-
mine mööda kruusateed ja suhtlemine/muljetamine kogu raja vältel. Meenikunno 
raba oli nii parmuderohke, et ega seal muud üle ei jäänud kui aga kiirust lisada! 
Piusa liivakoobaste juures oli meie ööbimispaik ja loomulikult tuli koopadki taas kord 
üle vaadata. Teise päeva hommikul jätkati matka, mis viis Koidula piiripunkti. Järgmine 
kaunis ja hubane peatuspaik oli RMK Lõunalaagri ala. Sellega lõppes meie ratta-
matka kerge osa ja algas läbi männimetsa kulgev Laskevälja rattarada. Järgnes 
ilma peatusteta sõit läbi Saatse „saapa“ ja sealt juba matka lõpp-punkti.

Kaitseliidu Koolis ei ole meie liikmed just kõige usinamad käima, aga see-eest on meil 
agar Tuulike Mölder, kes käib päris tihti seal majas koolitajaks. Tuulikesele annetati 
2013. aastal ka KL Kooli teeneterist.

Tegevus maleva ülesannete täitmisel

Sõjaaja ametikohal on ametlikult 1 staabiassistent, kuid tegelikkuses käib neid õppustel 
vähemalt 4–5. Kevadtormil 2014 oli väljas 4 staabiassistenti ja 3 naist olid tagalas süüa 
tegemas, 9 naist olid seotud formeerimisega. Ametlikult kuulub formeerimismees-
kondadesse 15 naist.

Koostöö

„Minu kallis isa, kas sa oled visa ja teenid palgalisa? Oled ehk MacGyveri moodi, või 
hoopis kuningaks sind loodi?“ Vastus: „Iga isa on omamoodi, just nii, nagu ta loodi.“ 
Nii kirjutas isast kunagi üks koolipoiss. Olla isa tähendab olla eeskuju, see tähendab 
olla turvaliste piiride seadja, vastutaja. 2014. aastal valis Põlvamaa aasta isa välja 
esimest korda Naiskodukaitse Põlva ringkond. Kokku esitati 14 kandidaati. Lugedes 
kirju, õhkus neist igaühest soojust, hellust, armastust selle inimese vastu, kellest 
kirjutati. Kandidaate esitasid nii lapsed, lapselapsed, abikaasad kui ka sõbrad. 

NKK spordivõistlusel jõu ja ilu numbreid näitamas. Pilt: NKK Põlva ringkond 
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Reeglina on head ja väga head isad tagasihoidlikud ning tegutsevad oma vaiksel 
moel. Headusest tuleb rääkida, heategusid peaks järjest rohkem avalikustama, et 
kogukonnas oleks, kelle järele joonduda. Tunnustada tuleks ka neid, kes märkavad 
enda kõrval häid inimesi ja taipavad neid tunnustamiseks esitada.

Meie noortejuhtide grupi juht Aile Vals on juba mitu aastat seotud KEAT-programmiga, 
mille raames ta koos abilistega käib mööda Põlvamaa koole ja räägib neile oma 
matkatarkusi.

Traditsiooniks on meil saanud ka igal aastal korraldada kevadel ja sügisel ühisüritust 
lasteaedadega. Sügisene ühisüritus on mõeldud tervele lasteaiale, kuid kevadel 
korraldatav väljasõit on mõeldud ainult lõpurühmale.

Igal aastal korraldab Laheda NK ja KT rühm koostööürituse Naiskodukaitsega „Teeme 
ära!“ raames. Eestvedajaks on meie tegevliige ja noortejuht Ainika Mägi.

Juba neljal aastal on korraldatud ka sügismatka „Hobuala sügis“, kuhu on oodatud 
NK ja KT meeskonnad. Eestvedajaks on mitmel rindel tegutsev Merike Klemmer.

Midagi päris meie oma

Valime juba aastaid ringkonna naiskodukaitsjat. Konkurss on alati tihe, sest meil on 
palju tublisid naisi, kelle hulgast valida.

Ringkonna aasta naiskodukaitsjad:

2013 – Räpina jaoskonnast Sille Kingla

2014 – Räpina jaoskonnast Tuuli Kotov

Korraldame ringkonnas ka oma korrespondentsvõistlust laskmises. Võttes arvesse 

Peakokk Merike Klemmer. Pilt: NKK Põlva ringkond
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seda, et selgitatakse ka parim jaoskond punktide arvu järgi, tekib nii mõneski naises 
sisemine tahe ennast proovile panna, loomulikult just neis, kes laskmisega kogu aeg 
ei tegele. Siinjuures ei saa jätta kiitmast meie toetajaliiget Anne Vasarikku, kes kogu 
hingega õpetab meid lasketiirus ning oma huumorimeele ja hea sõnaga on meile 
kogu aeg toeks ka väljaspool treeninguid.

Aktiivseim jaoskond 2014. aasta ringkonna laskevõistlusel oli Räpina.

Mis meid on viimasel ajal motiveerinud?

Eks ikka Seto Suksu Vankrimatk.

Räpina jaoskonna juhatuse eestvedamisel toimus õppematk Mustaoja maastikukaitse-
alal, mida tuntakse Petseri laskevälja piirkonnana.

Arendavaks ja kasulikuks motivaatoriks oli ka loeng „Vabatahtlikkus ja vaba tahe“, 
mille raames meisterdati savist kruuse ning valmistati ehtekarpe.

Põlva maakaitsepäev. Pilt: NKK Põlva ringkond
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PÄRNUMAA RINGKOND
Ave Rallmann, Jana Ots, Karmen Vesselov

Pärnumaa ringkonna tormiline areng

Pärnumaa ringkonnal on aastad 2013 ja 2014 möödunud tõusvas joones. 2013. 
aastal kasvas liikmeskond planeeritud 65 liikme asemel 67 liikmeni. Peale tegev- ja 
noorliikmete sai ringkond juurde ka ühe toetajaliikme Külli Pitsali ning kaks auliiget: 
Elfriede Laidvee ja Ingrid Sõber. Ka 2014. aastal oli liikmeskonna kasv plaanipärane ning 
aasta lõppes 75 liikmega. Ringkond sai juurde uue toetajaliikme Tammo Kommeri. 
Liikmeskonna kasv on olnud tagasihoidlik, kuna ringkond on jäänud siiani suures 
osas Pärnu linna keskseks. Samas on hea meel, et need naised, kes meie ridadesse 
on tulnud, on ise teinud eeltööd, uurinud organisatsiooni tausta või omavad sõpra, 
pereliiget juba Naiskodukaitses või Kaitseliidus. Seega on lootust, et tegemist on 
naistega, kellele Naiskodukaitsega liitumine ei ole pelgalt hetke emotsioon.

Liikmeks saamist meenutab Karmen Vesselov: „Esitasin avalduse Naiskodukaitsega 
liitumiseks 2014. aasta kevadel, kui olukord Ukrainas hakkas ärevaks muutuma. 
Hiljem selgus, et ma polnud ainus, kel samal ajal samad mõtted tekkisid. Olin ka 
varem vabatahtliku tööga kokku puutunud, kuid töökoha vahetuse tõttu ei saanud 
enam väljaspool kodulinna piisavalt aktiivselt tegutseda ja seetõttu olin mõnda aega 
uurinud võimalusi, mida kasulikku saaksin oma vaba ajaga ette võtta. Enne otsusta-
mist tutvusin veebilehe vahendusel päris põhjalikult Naiskodukaitse tegemistega ja 
leidsin, et just see on minu jaoks sobiv. Leian, et siin on piisavalt võimalusi enese-
teostuseks ning organisatsioon pakub tegevust väga erinevate huvidega inimestele.

Nüüd, peaaegu aasta pärast liitumist olen saanud kinnituse, et tegin toona õige 
otsuse. Olen saanud juurde palju sõpru ja kaaslasi, kes on aidanud mul seltskonda 
kiiresti sisse elada. Kõige olulisem on aga Naiskodukaitses minu arvates see, et 
siin organisatsioonis saab oma vaba aega sisustades tunda end vajalikuna ühiste 
eesmärkide nimel töötamiseks.“

2014. aasta algas Pärnumaa ringkonnas tormiliselt erialagruppide moodustamisega. 
Aktiivsesse töösse käivitusid kohe esmaabi ja toitlustuse erialagrupid, kus täideti 
ka tegevuste, ülesannete ja täiendusõpete aastaplaanid. Kui aasta alguses ei võtnud 
kohe vedu side ja staabi erialagrupi tegevus, siis aasta lõppedes osaleti juba 
Orkaan 9 suurõppusel viieliikmelise staabiassistentide naiskonnana. Samuti osutus 
veidi keerukaks avalike suhete grupile juhi leidmine, ent hoolimata sellest pisiasjast 
on grupp täiel määral täitnud temale pandud ülesanded. Avalike suhete grupi liige 
Karmen Vesselov korraldas ringkonnale väga huvitava ja inspireeriva täienduskoolituse, 
mille tulemusena käivitus nii-öelda kollektiivne teadvus ja kasvas suuresti arusaam 
nii organisatsioonist enesest kui ka selle liikmetest. Spordihuvi on Pärnumaa ring-
konnas olnud läbi aegade kõrge. 2013. aastal osaleti orienteerumisneljapäevakutel, 
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2014. aasta talvel sporditi Sauga valla spordisaalis ning regulaarselt on kätt ja silma 
harjutatud lasketiirus. Korraldatakse spordipäevi, kuhu kutsume osalema ka 
sõpru-tuttavaid, ja matku koos kodutütardega. Seoses erialagruppide käivitumisega on 
oluliselt tõusnud kogu ringkonna aktiivsus ja tegevliikmete tahe algatada ning organi-
seerida üritusi.

Tublisid naisi tuleb nende tegude eest ka tunnustada ja naiskodukaitsja üheks suuremaks 
tunnustuseks on olla aasta naiskodukaitsja nominent. 2013. aastal oli selleks Pärnumaalt 
Maret Kommer, kes mitte ainult Naiskodukaitses, vaid kogu Kaitseliidus on silma paistnud 
oma mitmekülgsete tegemistega meditsiini erialal. 2014. aastal sai tunnustuse osaliseks 
Monika Leosk, kes on tohutu energiapomm, keda kuulad ja vaatad kui multifilmi, 
suutmata uskuda, kuidas üks naine nii palju jõuab. Oma energia ja südikusega veab ta 
usinalt ringkonna toitlustusvankrit.

Tung arengule kasvatab õpi- ja õpetamishimu

Ringkonnaga liitunud uued aktiivsed naised on ärgitanud tegudele ka staažikamad 
olijad. Suur heameel on selle üle, et 2014. aastal korraldati ringkonnas kõik baas-
väljaõppe moodulid. Sõdurioskuste moodulit aitasid meil korraldada maleva mehed, 
organisatsiooniõpetuse ja esmaabi instruktor oli omast käest võtta. Täitmata koht 
on veel toitlustuse instruktor. Osaleti ka kõigil üleriigilistel võistlustel, ja esmaabi 
erialavõistluselt toodi koju suisa esikoht. Naiskodukaitse 2013. aasta suvepäevadelt 
naasti kolmanda kohaga.

Üleriigilistest kursustest läbisid kaks naist Naiskodukaitse mentorikursuse ning kahel on 
veel pooleli rühmaparameediku kursus. Meditsiinigrupi liikmed käisid end täiendamas 
KVÜÕA sõja- ja katastroofimeditsiinikeskuse kursustel.

Maleva korraldatud väljaõpetest on jätkuvalt populaarne sõduri baaskursus. 2013. 
aastal läbis selle üks naine ja 2014. aastal kuus naist. Peale selle meeldib naistel 
end proovile panna ellujäämiskursustel ning tulevased side- ja staabiassistendid 
käisid tarkusi kogumas sidemehe erialakursusel.

Ringkonnasiseselt külastati igapäevaturvalisuse kursuse raames 2013. aastal Pärnu 
päästeametit ning 2014. aastal Lääne prefektuuri Pärnu politseijaoskonda. Väga 
menukaks kõigis ringkondades on saanud psühhosotsiaalse esmaabi kursus, millega 
Pärnus tehti algust 2013. aastal. Oma mõtteid jagab kursuse koolitaja Jana Ots: 
„Siinkohal pean tõdema, et Naiskodukaitse slogan „Leiad rohkem kui otsid“ peab 
paika. See, et Naiskodukaitse kaudu leiavad paljud enesetäiendamiseks huvitavaid 
kursusi, ei ole ilmselt ühelegi organisatsiooni liikmele üllatuseks. Hoopis eriline kogemus 
oli minu jaoks vabatahtliku instruktorina koolitada naiskodukaitsjaid. Pean ausalt 
tunnistama, et nii kõrgelt motiveeritud õppureid ei ole ma varem kohanud kusagil, 
ka kõrgkoolides mitte. On olnud suur nauding koolitada õppureid, kes on nii innukad 
ja huvitatud psühholoogiast, inimeste ja sealhulgas iseenda tundmaõppimisest, et 
kogu energia saabki kulutada ainult produktiivsele õppeprotsessile ja mitte jõupingutus-
tele, et õppureid häälestada ja motiveerida.“

Üleriigilistest üritustest on Pärnu kanda olnud staabiassistentide 2013. aasta täiendusõpe, 
mida aitasid korraldada Pärnumaa maleva mehed kol-ltn Marek Laanisto ja n-vbl Kalle 
Mürel, ning 2014. aastal laskevõistlus sportrelvadest, mille peakohtunikuks oli Alar Palk.

2014. aasta suviseks suursündmuseks sai lõõskava päikese all peetud enesekaitse-
laager. Karateklubi Corpore ja ringkonna liige Margit Kaur koos klubikaaslastega 
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korraldasid meile kolmepäevase laagri, kus tutvustati karate eri astmeid ja mitme-
suguseid relvi. Põhiosa oli aga praktilisel harjutamisel, kuidas end pahalaste eest 
kaitsta.

„Enne laagrit polnud ma tegelikult üldse läbi mõelnud, mida rünnaku korral teeksin. 
Võib-olla vältisin sellest mõtlemist, sest pidasin pääsemist alateadvuses lootusetuks. 
Pärast laagri läbimist olen vähemalt vaimselt valmis end kaitsma, ja kuna erinevaid 
võtteid sai korduvalt läbi proovida, siis arvatavasti saaksin ka reaalselt ennast aidata,” 
tõdes laagris osalenud Karmen.

Naiskodukaitse + rannakaitse = riigikaitse

Pärnumaa ringkonna naistel on väga hea koostöö maleva rannakaitserühmaga (Ra-
KaR). Naised saavad rühma koosseisus võtta osa väljaõppest ja koostöös RaKaR-iga 
saavad naised läbida oma baasväljaõppe toitlustamise praktikat. „Koostöö Naiskodu-
kaitse ja rannakaitserühma vahel on minu arvates ideaalilähedasi eduka sümbioosi 
näiteid, kus pidevalt toetatakse ning täiendatakse teineteise tegevust ja arengut. 
Kindlasti aitab sellele universaalsele kooseksisteerimisele kaasa asjaolu, et neid 
kahte struktuuri seovad päris mitmed perekondlikud suhted. Praegu tagavad nais-
kodukaitsjad kogu rühma esmaabistruktuuri. Meestel ei tule pead murda toitlustuse 
pärast õppustel ja militaarhuvilised naised saavad kaasa lüüa Kaitseliidu sõjalises 
väljaõppes. Näiteks Orkaan 9-l osales neli naist rannakaitserühma struktuuris para-
meedikutena. Hea koostöö väljundina sündis Naiskodukaitse ja rannakaitserühma 
liikmetest ühine võistkond Sookollile, kus saavutati kõigi, ka endi üllatuseks 3. koht. 
Rannakaitserühma mehed toetavad naisi matkade korraldamisel ja on naiste välja-

Vasakult: Andria Hüva, Gerli Laagus, Tiina Kadak (esiplaanil) ning Kadri Suvi on osa sära-
vast võistkonnast, mille neljas liige vahetub vastavalt sellele, kas pannakse end proovile 
koormus matkal, esmaabi erialavõistlusel või määritakse suuski Vändra Sprindiks.  
Pilt: Roman Kuznetsov
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õppelaagrites võtnud toitlustamise enda kanda, sealhulgas pühapäevahommikuste 
pannkookide küpsetamise.“ Nii võttis meie tegemised RaKaR-ga kokku Jana Ots, 
kes ise on selle rühmaga seotud perekondlike suhete kaudu ja parameediku välja-
kutsete varal.

2013. aastal olid naised abiks õppuse Suur Vanker formeerimisel ja lahkformeerimisel 
ning 2014. aasta õppusel Orkaan 9 oli viis naist väljas staabiassistentidena.

Kodutütred kui koostööpartnerid

Koostöö kodutütarde ringkonnaga on samuti hoo sisse saanud. 2014. aasta esimesel 
poolel kutsusid kodutütred meid osalema oma traditsioonilisel matkamängul „Kivid 
ja kännud“. Naised olid väljas kahe võistkonnaga, tagasid ühe tegevuspunkti ning 
abistasid toitlustamisel. Sügisel korraldati juba ühine suur laskevõistlus, millest võttis 
osa 8 naiskodukaitsjat ja 20 kodutütart. Kodutütred on alati oodatud meie tegemistes 
osalema, teave liigub noorteinstruktori kaudu. Koostööst kodutütardega on kohus-
tusliku aastakäsu täitmise asemel saanud loomuliku meeldiva ja inspireeriva koos-
tegutsemise tahteavaldus.

Head teod on heateod

Meie heategevuslikud ettevõtmised on olnud suunatud SA Carolin Illenzeeri Fondi 
toetamiseks. 2013. aastal osalesime loterii ja sõdurisupi müügiga Augustiunetusel, 
2014. aastal olime samade ettevõtmistega väljas Pärnu haigla korraldatud heategevus-
messil, mis oli suunatud puuetega inimeste toetamisele. Samuti andsime oma panuse nii 
„Anname au!“ kui ka Ukrainale sokkide kudumise kampaanias.

Teiste algatatud üritustel on toitlustuse erialagrupp saanud oma oskusi näidata 
Kaitseväe korraldatud „Kõikide laste isadepäeval“, mis 2013. aastal toimus Pärnus. 
Toitlustati ka Pärnus Kaitseväe paraadil 2014. aastal, koostööõppustel politseiga, 
tudengite talvepäevadel, gaidide ja skautide matkamängul ning kateldel ei lase jahtuda 
ka Eesti Sõjameeste mälestuskirik Toris, mille korraldatud üritustel, alates jüripäevast 
kuni taasiseseisvumise aastapäevani, on supil alati suur menu.

Naiskodukaitse Pärnumaal taastati 20 aastat tagasi

„Pärnu raekojas tähistas Naiskodukaitse Pärnumaa ringkond taasloomise 20. 
aastapäeva kontsertaktusega, tunnustussõnu kodu ja pere kõrvalt ennast riigikaitsele 
pühendanutele ütlesid teiste hulgas maavanem Andres Metsoja, Pärnu linnavolikogu 
nimel Jüri Kask ja Kaitseliidu Pärnumaa maleva pealik major Mehis Born.

Muusikalist vaheldust tõid akordionistid, isa ja poeg Raido ja Julius Koppel. Värvikaid 
viiteid möödanikust ja õpetusi naistele 1937. aasta ajakirjast Kodu lugesid naiskodu-
kaitsja Anneli Rabbi ja major Margus Rebane.

Naiskodukaitse Pärnumaa ringkond taastati 5. juunil 1993. aastal. Ringkonna esinaine 
Maie Pitsal andis tähtpäevaüritusel tänukirja ja meene üle teiste hulgas organisatsiooni 
asutaja- ja veteranliikmele Ingrid Sõberile.“ Nii oli kirjas Silvia Paluoja sõnadega 3. juuli 
2013. aasta Pärnu Postimehes Pärnumaa ringkonna taasloomise 20. aastapäeva auks. 
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Sookolli finišis hoidsid võistkonna mehed linti, et naised saaksid elegantselt lõpujoone ületada. 
Pilt: Kristjan Prii

2013. a vabariigi aastapäeval olid Vabadussõjas võidelnute ausamba juures valves naiskodu-
kaitsjad ja kodutütred. Pilt: Liina Toome
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RAPLA RINGKOND
Küllike Kaljend, Liis Pärna

Ringkonna areng

Rapla ringkonna areng on olnud edukas ja hüppeline. Kui 2013. aasta alguses oli 
84 liiget, siis aasta lõpuks 101 liiget, ennekõike tänu Rapla, Hiie ja Kaerepere jaos-
kondade aktiviseerumisele. Liikmeskonna kasvu andis oma panuse 5. märtsil 2014 
asutatud uus, Märjamaa jaoskond kümne asutajaliikmega. Aasta lõpuks kuulus 
jaoskonda juba 16 liiget. Rapla ringkonnas kokku oli 2014. aasta lõpuks 118 liiget.

Erialagrupid

Kahel viimasel aastal on käinud pidev töö erialagruppidega, et nad eesmärgipäraselt 
toimima saada. 18. mail 2014 korraldati erialagruppide õppepäev Alus. Senini olid 
grupid küll moodustatud, mõnele juhidki valitud, aga sisulist tegevust mõnes grupis 
ikkagi ei toimunud. Hästi töötasid avalike suhete, toitlustamise ja formeerimisgrupp. 
Viimane sai oma tegevusjuhised malevalt. Õppepäeval olid kohal ka teiste ringkondade 
liikmed: Ave Proos, Berit Cavegn, Kersti Podmošenski, Aet Kala ja Heidi Tormet, 
kes andsid nõu, mida võiks teha ja mis on tehtud nende ringkonnas. Õppepäev 
läks korda, sest mõni grupp valis juba kohapeal endale juhi ja pani paika edasise 
tegevuskava. Noortejuhi tööst käis rääkimas Rapla ringkonna noorteinstruktor Liis 
Pärna.

Avalike suhete grupp hoiab töös Naiskodukaitse kodulehte ja Rapla ringkonna 
Facebooki lehte. Formeerimisgrupp oli kaasatud õppustele Kevadtorm ja Orkaan. 
Toitlustusgrupp osales õppustel Kevadtorm ja Hunt, KL Kooli õppusel Kotkalend, 
samuti Põrgupõhja retkel, maakaitsepäeval, Mini-Põrgupõhjal ning Kodutütarde ja 
Noorkotkaste laagrites. Spordigrupi eestvedamisel on osaletud maleva spordipäevadel, 
SEB jooksul, korraldatud kanuu- ja jalgrattamatku.

Väljaõpe

2013. aastal korraldati ringkonnas kolm baasväljaõppe moodulit. Eri põhjustel jäi 
tegemata esmaabi moodul. 2014. aastal lisandus palju uusi liikmeid, millest tulenevalt 
korraldati seitse baasväljaõppe moodulit.

Kõige rohkem põnevust ja elevust tekitab alati sõdurioskuste moodul. Kuna see sisaldab 
väga erinevaid valdkondi, on ootus suur. Kui algul kaheldakse, kas kõik õpitu jääb ikka 
meelde, ollakse pärast väga rõõmsad, et sai nii palju huvitavaid teadmisi.

Naiskodukaitse baasväljaõppes oleme kasutanud instruktoreid Võrumaa, Tallinna, 
Jõgeva, Harju, Alutaguse, Pärnu ja Järva ringkonnast. Väga professionaalse tegutsemise, 
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ettevalmistuse ja korralduse eest võiks kiita kõiki, kuid tagasidet lugedes on 
koolitatavatele eriliselt meelde jäänud Siiri Sepp, Maret Kommer ja Mariana Maasik. 
Ka meie enda ringkonna instruktorid Nele Pernits, Ülle Hermann ja Suivi Vaga on 
teinud head tööd.

Baas- ja muudel väljaõpetel on instruktoritena kasutatud ka maleva staabi koosseisu 
ja vabatahtlikke kaitseliitlasi – Ando Lavrits, Reinart Roo ja Sven Soomets. Nad on 
meid aidanud ka varasematel aastatel ning on meie õppustele väga oodatud.

Metsalaagreid ja ellujäämist on Rapla ringkonnas ennegi korraldatud, aga need jäävad 
kaugesse aega, seetõttu tekkis vajadus uue õppuse järele. Seepärast tundus õige 
mõttena korraldada 2013. aastal metsalaager Hirvelaanes. Huvilisi oli palju. Laagris 
osalenute hulgas leidus neid, kes olid varem metsalaagris olnud ja ka koormus-
matkadel osalenud, ent oli neidki, kes polnud enne metsas käinud. Igaüks sai ise 
katelokis toitu valmistada ja öösel telki kütta. Koos tehti korda metsavendade matmis-
paik laagri lähistel, matkati viie kilomeetri kaugusel oleva järve äärde. Jagati ka mitme-
suguseid tarkusi selle kohta, kuidas looduses ellu jääda, ning veedeti koos tore ja 
õpetlik aeg.

2013. ja 2014. aastal osaleti NKK koormusmatkal. Eriti hästi läks 2014. aastal. Võist konna 
moodustasid Hiie jaoskonna liikmed Kersti Ojamets, Lea Karjane, Maire-Anu-Liis 
Oidsalu ja Kaidi Kauffeldt. Kuna eesmärgiks oli seatud kindlasti lõpuni minna, läbisid 
võistkonna liikmed enne matka mitu õppust. Kaire ja Sven Soometsa juhendamisel 
õpiti kaardi tundmist, saadi teada, kuidas rännakul käituda, õpiti meeskonnatööd. 
Matkatarkusi jagas ka Rapla maleva staabiülem major Joe Lepp. Naiskonna töö 
toimis väga hästi ja eneselegi üllatuseks saavutati 3. koht. Siit edasi oli loomulik tee 
osalus Põrgupõhja retkel. Sealgi ei jäänud naised hätta, koostöö toimis ja tekitas 
tahtmise järgnevatelgi aastatel koos militaarretkedel osaleda. Rapla ringkonna naised on 
veel osalenud Scotusrännakul, orienteerumisõppel ning maleva korraldatud side- ja 
meditsiiniõppusel. Kuna ringkonna esinaine Kristel Kaasiku on ühtlasi laskeinstruktor, 
käivad naised palju lasketreeningutel. Naised on tublilt esinenud NKK laskevõistlusel 
ja maleva enda laskevõistlustel. 2014. aastal oli Rapla ringkond esindatud esmaabi 
ja välikoka erialavõistlustel. Osalejad olid väga rahul ja endi sõnul said palju targemaks.

2013. aastal korraldati Rapla ringkonnas uudsena minikonverents, mis oli mõeldud 
just jaoskondadele. Sellise konverentsi mõte tuli Rapla jaoskonna esinaisel Nele 
Pernitsal. Konverentsi mõtte võtsid ilusti kokku Naiskodukaitse esinaise sõnad „Jaos-
kond ongi Naiskodukaitse“. Külalisesinejad rääkisid mitmetel jaoskonda puudutavatel 
teemadel. Läbivaks mõtteks oli see, et jaoskond on põhiline töötasand, kus saab 

Sõdurioskuste BVÕ. Pilt: Kristel Kaasiku
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palju ära teha. Just jaoskond on see, kes tegeleb kõige rohkem oma liikmetega. 
Arutleti jaoskonna töö üle: kuidas jõuda selleni, et töö oleks ära jagatud ja esinaine 
ei teeks kõike ise; kuidas juhatuse liikmed ja ka jaoskonna liikmed oleksid kaasatud 
ürituste korraldamisse; milliseid üritusi võiks jaoskond ise korraldada, kuidas avalikkuse 
ees rohkem silma paista, kellega koostööd teha ja keda kaasata. Oluline päevakorra 
punkt oli mentorlusprogramm. Teema oli põnev, tekitades kõige rohkem emotsioone 
ja vaidlusi. Lõpetuseks tõdeti üheskoos, et sellised ühised arutelud on väga kasulikud 
ja viivad organisatsiooni edasi. Kindlasti tasub ära märkida Rapla jaoskonna algatust 
korraldada naisteõhtuid. Neil õhtutel õpitakse käsitööd, hingetarkusi, joogat ja muid 
kasulikke oskusi.

Koostöö

Koostööd arendades korraldati ühine juhatus Kodutütarde ringkonnaga. Arutati koos-
tööplaane ja edasist tegevust. Samuti toimus ühine koosolek maleva juhatusega.

Uue algatusena korraldati 2013. aastal esimest korda käsi- ja koostööpäev Järva 
ringkonnaga. Kui toona õpiti seebi- ja karbivalmistamise kunste, siis aasta hiljem 
samal üritusel selgusid kõlavööde kudumise meistrid. Tehti ka meeskonnatöö harjutusi, 
et pakkuda väljakutseid, huumorit, hasarti ja ka rahulolu oma naiste üle. Kuna selline 
kokkusaamine oli mõlemale ringkonnale hariv ja huvitav, jätkatakse koostööd ka 
2015. aastal.

Juba 2011. aastal korraldas ringkond esimest korda Rabamatka, mis on suunatud 
avalikkusele. Loodeti traditsiooni tekkimist, mis ka õnnestus. 2014. aastal toimus 
Rabamatk neljandat korda, seekord Keava rabas.

2014. aastal proovis Märjamaa jaoskond esimest puhku kätt kohvikupidamisega 
Märjamaa Folgi raames. Kohvikuks olnud varjualuse ühele seinale seati üles foto-
näitus Naiskodukaitse tegemistest ja igal laual oli lugemiseks Naiskodukaitse-teemalisi 
raamatuid. Lapsed said värvida pilte ja mõõtu võeti maitseainete tundmises. Kokku-
võtlikult oli see üks lustlik rahva- ja perepäev.

Kaitseliidu Kooli kursused

Kaitseliidu Kooli kursustel osalemine on jäänud tagasihoidlikuks. Sellest hoolimata on 
naiskodukaitsjad osalenud administreerimiskursusel, mis toimub e-õppena. Tagasi-
side on olnud hea, ollakse rahul sellega, et saab kodus õppida ja oma aega paremini 
jagada.

Veel on tarkusi omandatud instruktorikursusel, avaliku esinemise, avalike suhete 
ja mentorikursusel, igapäevaturvalisuse instruktori täienduskursusel ning kursusel 
„Juhtimine praktikas 2“. Peale koolituste lõppu on alati oldud rahul ja soovitatud 
kursusi ka teistele, ent kiire elutempo ei võimalda alati osaleda.

Koostöö noorteorganisatsioonidega on aastatega tihenenud. Koos osaleti „Otsi Otti“ 
koolitusel, samuti tegid naiskodukaitsjad noortele õpitubasid kevad- ja suvelaagris. 
Noorkotkad osalesid NKK meditsiini baasväljaõppel.

2013. ja 2014. aastal on olnud koostööprojekte rohkem kui tavaliselt. Punase Risti, 
Politsei- ja Piirivalveameti ning Päästeametiga on osaletud KEAT’i (“Kaitse End ja 
Aita Teist”) programmis, ohutuspäevadel, pere turvalisuse päeval ning 1. septembril 
turvatud laste kooliteed ülekäiguradadel.
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NKK esindusega osaleti koduloopäeval Velisel, kogukonnapäeval Juurus ja ajaloo-
päeval Vigalas. 2014. aastal korraldas Märjamaa jaoskond sariüritust „NKK tuleb 
külla“, kus külastati erinevaid Märjamaa rahvamaju ning tutvustati organisatsiooni. 
Peale selle koostati rändnäitus „Naiskodukaitse – seelikutriibust digilaiguni“, millega 
taheti näidata Naiskodukaitse tegevuse mitmekesisust. Näitusel olid esindatud Liina 
Laurikaineni, Pirko Petersoni, Eveli Nõgu, Merlit Aldošini, Kert Meidra ja Tarmo Tammuse 
fotod. Koostöös Kaiu vallavalitsuse, Kaiu miinipildurite rühmaga, keskkonnakaitsjate 
ning Kaiu ja Kehtna vabatahtlike päästjatega korraldati tule- ja veeohutuspäev Karitsa 
järve ääres.

Heategevusprojektidest võib välja tuua 2013. aasta ühisprojekti, mille raames Keila 
ja Rapla jaoskonnad kogusid mänguasju Alu lasteaiale. Idee sündis Keila jaoskonnas 
ja Keila naised tulid ka ise mänguasju üle andma. Samal päeval toimus Rapla jaos-
konna korraldatud Rabamatk Jalase rabasse ning peale mänguasjade üleandmist 
võeti ette ühine tee rabalaudadel. Samuti teeb Rapla jaoskond juba mitu aastat 
koostööd Rapla avatud noortekeskusega. 2014. aastal õpetati lastele jõuluehete 
valmistamist ning hiljem kaunistati nendega kogu noortekeskus.

Mitmendat korda valiti Rapla ringkonnas aasta tegijat. 2013. aastal osutus selleks 
Merike Tüür ning 2014. aastal Nele Pernits. Esimest korda valiti 2014. aastal ring-
konna aasta tegu ning selleks sai Märjamaa jaoskonna loomine. Igal aastal kuulutatakse 
täiskasvanud õppija nädala (TÕN) raames välja aasta õppija, aasta koolitaja, aasta 
koolitussõbralik organisatsioon ja omavalitsus nii maakonniti kui ka üleriigiliselt. 
2014. aastal pälvis Raplamaa koolitussõbraliku organisatsiooni tiitli Naiskodukaitse 
Rapla ringkond.

Revisjonikomisjonide õppepäev Raplas. Pilt: Pirko Peterson
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Maakaitsepäev 2014. Kaire ja Sven Soomets. Pilt: Annika Tammus
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Tule- ja veeohutuspäev Karitsa järve ääres. Pildid: Pirko Peterson
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SAAREMAA RINGKOND
Eve Tuisk, toimkond koosseisus Ellen Kask, Mare Kirr, Tamara Müür, Raili Nõgu, 
Kadri Paomees, Piret Paomees, Anneli Pitk, Ülle Sülla

Ringkonna areng

Naiskodukaitse Saaremaa ringkonna liikmete arv oli 2013. aasta alguses 123 ja 
2014. aasta lõpus 146. Organisatsioonist on lahkunud mitmed NKK tegevusest 
lõplikult kõrvale jäänud inimesed. Viimastel aastatel on meiega liitunud väga organi-
satsiooniteadlikud naised, kes teavad, mis on NKK, millised on selle väärtused ja 
eesmärgid. Esile on tõusnud kahe valdkonna spetsialistid: looduskaitsjad ja õpetajad. 
2013. aasta 1. märtsil sai teoks endise esinaise Ellen Kase aastatepikkune mõte, 
et Saaremaa ringkonnas peaks olema akadeemiline jaoskond. Praegu kuulub Ellen 
Kase juhitavasse jaoskonda 16 naiskodukaitsjat, kellest paljudel on baasväljaõpe 
juba läbitud. Alus on pandud oma traditsioonidele. Seni tehtust tähtsaimaks peetakse 
maakondliku esmaabivõistluse korraldamist ja selle ürituse raames loodud õpitubade 
juhtimist esmaabi täiendusõppe andmisel.

Vastukaaluks akadeemilise jaoskonna loomisele tähistas 2014. aasta lõikustänu-
pühal üks meie vanemaid jaoskondi, Orissaare, oma 15. sünnipäeva. Peokülalised 
võeti vastu Orissaares Püharisti külalistemajas. Kutsutute hulgas olid teiste jaoskondade 

Akadeemilise jaoskonna asutamine. Pilt: Irina Mägi
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esinaised, Kaitseliidu liikmed ja head koostööpartnerid, kellele pakuti toitlustuse 
õppepäeva raames valminud torti jaoskonna liikmete pildiga. Jaoskonna esinaine 
Anneli Pitk sai anda tublimatele Orissaare jaoskonna esinaise tänukirja, mille oli 
kujundanud jaoskonna kokkukutsuja ja tegevuse algataja, Kaitseliidu kauaaegne 
liige Neeme Kööts.

2014. aastal loodi ringkonnas kauaoodatud side- ja staabigrupp, mille eestvedajaks 
sai Anneli Õige. Naiste huvi staabiassistendi töö vastu on suur ning pakub huvi ka 
malevale. Kahjuks on mandril koolitustel käia paljude liikmete jaoks keeruline ning 
seega on enamik koolitusi saadud malevast.

Sõdurioskuste BVÕ-l saadi esimesed kogemused rakmetega. Pilt: Piret Paomees

Orissaare jaoskonna 15. sünnipäev. Pilt: Kalmer Saar



73

Ringkonna areng väljaõppes

Selleks et võimalikult paljud naised saaksid täita ühe oma kohustuse – läbida baas-
väljaõppe – kiiresti ja mugavalt, korraldati 2013. aastal organisatsiooniõpetust lausa 
kolmel korral. 2014. aastal kordusid toitlustus- ja sõduribaasväljaõpe. Oma välja-
õpetel kaasame üldjuhul enda liikmetest erialaspetsialiste. Kaitseliidu koolis käiakse 
saarelise omapära tõttu praegu veel vähe, kuid käijad on rahul. Samas kasutatakse 
päris tublisti administreerimiskursust Naiskodukaitse vabatahtlikule juhile.

Praeguseks hetkeks on väga jõudsalt arenenud meditsiinirühm. Aasta 2014 on olnud 
meditsiini erialarühmale tegusamaid. Täienenud on liikmeskond ja kasvanud erialane 
pädevus. BVÕ läbinud NKK liikmed on saanud võimaluse täiendusväljaõppeks 
looduslikes tingimustes, reaalsituatsioonis.

Suurimaks väljakutseks osutus 5.–7. detsembril 2014. aastal toimunud rahvusvaheline 
õppus Orkaan 2014 Lääne-Saaremaal. Meditsiini erialarühm pani välja kuus kahe-
liikmelist naiskonda, kes tagasid rühmade juures esmaabi. Peale selle tegutses 
õppuse staabis juhtgrupp eesotsas maleva meediku Mare Kirri ja meditsiini erialarühma 
juhi Ellen Kasega. Tehti väga tulemuslikku koostööd Scoutspataljoni, Läänemaa ja 
Ida-Virumaa meedikutega. Koostöö eri tasandite meedikute ja teiste erialagruppide 
vahel andis hindamatu kogemuse ja selged sihid edaspidiseks.

Üha enam vajatakse meditsiini erialarühma toetust väljaspool organisatsiooni. 
Aastaid on osutatud meditsiinilist abi spordivõistlustel ning tihenenud on sidemed 
politsei ja piirivalve vabatahtlike ühenduste ning Päästeametiga. Uuteks koostöö-
partneriteks olid just nii vabatahtlikud kui ka igapäevaselt päästetööd tegevad 
üksused. 2014. aasta suvel tagati esmaabi üleriigilisel Päästeameti kutsevõistlusel 
Kuressaares. Sidemed on loodud vabatahtlike merepäästjatega. Novembris 2014 
toimus vabatahtlike merepäästjate öine õppus piirivalvelaeval Valve ja Kuressaare- 
lähedastes rannikuvetes, kus osaleti esmaabikohtunikena.

Maakonna tasandil abistati meditsiiniteenistuse valvega eriorganisatsioone. Aastaid 
on oldud abiks Puuetega Inimeste Koja üritustel, tagamaks parimat võimalikku abi. 
Samuti on alati meie abi palutud Kuressaare Merepäevade korraldamisel. Väga 
tänuväärset tööd teeb erinevate loengute korraldamisega malevas ja kogu maa-
konna ulatuses meedik Mare Kirr. Eriti hinnatud on tema loengud „Koduapteek“ ja 
„Väikelapse traumad“. Erialaseid kogemusi on mitmel aastal täiendatud Tartus sõja- 
ja katastroofimeditsiini konverentsidel. Osalemine loengutel ja õpitubades, samuti 
näitustel uue meditsiinitehnika ning kirjandusega tutvumine loob selge pildi edasistest 
arengusuundadest.

Tegevus maleva ülesannete täitmisel

Nagu juba mainitud, lõid Kaitseliidu suurõppustel Orkaan 2013 ja 2014 aktiivselt 
kaasa ka naiskodukaitsjad. Naiskodukaitse Saaremaa ringkonnast osales viimasel 
korral 45 liiget, kokku oli väljas kolmandik ringkonna liikmeskonnast. Üldse osales 
õppusel ligi sada naist üle Eesti. Meedikute kõrval olid väljas staabiassistendid, kelle 
kaudu käis juhtimispunktides õppuse juhtimine ja sidepidamine allüksustega. Kuigi 
õppustel osalejate suur hulk toitlustati koostöös kohalike teenusepakkujatega, olid 
väljas ka mitmed Naiskodukaitse väliköögimeeskonnad. Staabiassistent Anneli Õige 
sai oma oskusi praktiseerida ka Kotkalennul.
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Ringkond ühiskondlikult kasulikus töös

Toitlustamine 2013. aasta Saaremaa laulupeol oli meie ringkonnale vaieldamatult 
väga suur väljakutse. Meie 17 naist toitlustasid ligikaudu 800 inimest. Kui tehti pakkumine 
nii suures projektis osaleda, kaaluti tõsiselt, kas saame ikka hakkama. Kuna aga 
väga paljud meie liikmed osalevad ise laulukoorides ja tantsurühmades, oli motivatsioon 
ürituse kordaminekusse panustada väga suur. Kaasati ka noorkotkaid ning kodutütreid, 
kes aitasid laudu puhastada ja prügi koristada.

Meie varalahkunud esinaine Rita Loel on pärandanud Saaremaa ringkonnale mitu 
kaunist traditsiooni, mida me rõõmuga edukalt jätkame. Juba aastast 2008 valitakse 
naiskodukaitsjate eestvedamisel Saare maakonna aasta ema ja aasta isa. Oleme 
koostöös maavanema, Saaremaa Omavalitsuste Liidu ja Saaremaa Naiste Ümar-
lauaga püüdnud otsustamise teha võimalikult objektiivseks. 2014. aasta sügisel 
saadeti aasta isa konkursile 17 soovituskirja, mis on märkimisväärne hulk. Nüüdseks 
oleme juba kaheksal aastal pidanud nii aasta ema kui ka aasta isa pidulikku ja 
südamlikku tänuaktust.

Teise toreda traditsioonina on meil jõuliselt jätkunud sõdurpoiste sokikampaania. 
Aastast 2009 viime jõuluks soojad villased sokid Saare maakonna ajateenijatele. 
Ettevõtmine kannab endas sõnumit, et me hoolime kodusaare sõduritest ja toetame 
neid. Sokid oleme viinud Vahipataljoni, kus on meie noormehi kõige enam. Järjest 
rohkem oleme saanud sokke viia ka teistesse pataljonidesse. 2014. aastal saime 
kokku 190 sokipaari ning sellega jalad ning südamed soojaks meie kodusaarte kõikidel 
sõdurpoistel nii Tallinnas, Tapal kui ka Võrus.

Üheks väga armsaks traditsiooniks on kujunenud naiste ja laste varjupaiga Laurits 
toetamine. Iga aasta lõpus toimub meil heategevuslik loterii, mille tarbeks naised üle 
Saaremaa annetavad esemeid ning loterii tulu läheb Lauritsale.

Augustis 2013 osalesid Pihtla jaoskonna naiskodukaitsjad Soomes Tuusulas 
Järvenpää linnas vabatahtliku päästeteenistuse põhikursusel, kus sai praktiseerida 
inimese otsimist ahelas. Kursuse korraldasid Vapepa-koolitajad, kes on vabatahtlikena 
töötanud ligi kolmkümmend aastat. Veel samal kuul osalesid Saaremaa naiskodu-
kaitsjad ja kaitseliitlased ka kohalikul inimese otsimise kursusel. Politseileitnant 
Meelis Juhandi tutvustas põhimõtteid, mida rakendatakse inimese kadumise puhul, 
ning jagas näpunäiteid, mida tuleb silmas pidada maastikule inimest otsima minnes.

2013. ja 2014. aastal on teadlikult tihendatud koostööd Naiskodukaitse ja Kodutütarde 
vahel. Koostööprojekte veavad eri jaoskonnad. Orissaare jaoskond on kaasanud 
kodutütreid Eesti vabariigi sünnipäeva pidulikul aktusel lauljatena. Paastumaarja-
päeval on koos lustitud ja mängitud päevakohaseid mänge. Kübassaare retke 
meditsiiniülesande punktis anti suur panus kannatanute rollis. Sügismatkal kinnistasid 
kodutütred kaardilugemis- ja orienteerumisoskust. Meditsiini täiendusõppepäeval 
said noored anda esmaabi pidutsevale seltskonnale ning skate-pargis kukkunud 
sõbrale. Ka kunstliku hingamise tegemine ei ole ühelgi väljaõppel proovimata jäänud. 
2014. aasta lõpetati kokkuvõtva üritusega „Kodutütrest naiskodukaitsjaks“, kus oma 
kogemustest rääkis ja näitas pilte endine kodutütar ning praegune tubli Orissaare 
jaoskonna naiskodukaitsja Helina Eist.

Pihtla jaoskonna korraldatav projekt „Kodutütrest naiskodukaitsjaks“ on toimunud 
nüüdseks juba kaks korda. Kui esimesel aastal said sellest osa vaid Aste põhikooli 
tüdrukud, siis teisel korral juba Aste põhikooli, Kuressaare gümnaasiumi ja Leisi 
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keskkooli kodutütred. Vilsandil peetavate talgute käigus on tehtud tööd Saaremaa 
Ökoküla ASi heaks. Viimane karjatab saarel lambaid, et hooldada looduskaitseliselt 
väärtuslikke elupaigatüüpe: rannaniite ja loopealseid. Kuna karjamaad on suured 
ja lambaid palju, käisid kodutütred ja naiskodukaitsjad saarel abiks lambaid kokku 
ajamas. Talgute korraldamisel on abiks olnud meie talguspetsialist Kadri Paomees. 
Ökoküla esindajatest tegime 2013. aastal koostööd Koit Kulliga, 2014. aastal Meelis 
Kuivjõgiga, kes on Saaremaa aasta isa 2010.

Kuna 2014. aasta teisel poolel sai avalike suhete grupp endale üle pika aja uue juhi, 
on teadlikumalt tegelema hakatud ka Naiskodukaitse tutvustamisega maakonnas. 
Septembris osaleti juba kolmandat korda Saaremaa ohutuspäeval, kus näidati 
organisatsiooni seost igapäevaturvalisusega.

Oktoobris korraldati Leisis teeõhtu Naiskodukaitsega, kus tutvustati organisatsiooni ja 
selles tegutsemise võimalusi. Loodetavasti sünnib 2015. aasta veebruaris Leisis ka 
oma jaoskond. Kõik eeldused selleks on nüüdseks loodud. Novembris oldi väljas 
kohalikul infomessil Tuleviku Kompass ning ohutuspäeval „Kaitse eite, aita taati“, 
kus räägiti veidi eakamatele, kuid see-eest väga uudishimulikele kuulajatele 
koduapteegist, igapäevaturvalisusest ja harjutati elustamist.

Viimaste aastate traditsiooniks on saanud esmaspäevased käsitööõhtud, kus õmmel-
dakse meeneid mitmesuguste (heategevuslike) projektide tarbeks. Nii on panustatud 
näiteks üleriigilise noorte lauljate konkursi Solistica, loomade turvakodu ja naiste 
ning laste varjupaiga Laurits heaks. Uhked oleme ka selle üle, et õmblesime Võsu 
õppe-puhkekeskusele lapiteki. Seda valmistades saime praktiseerida erinevaid lapi-

Orissaare jaoskonna esinaine Anneli Pitk õnnitleb Saaremaa aasta isaks 2014 valitud Kaido 
Kirstu.Taustal esinaine Raili Nõgu. Pilt: Irina Mägi
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tehnikavõtteid. Nii muuseas saavad käsitööõhtutel tehtud ka maleva jaoks vajalikud 
õmblustööd: lipukotid, saepurukotid lasketiiru ning köögivarustus.

Naiskodukaitsjad aitasid juulis ka Saaremaa lasterikastel peredel laagrit korraldada. 
Kaasa löödi nii organiseerimisel, toitlustamisel kui ka mängude väljamõtlemisel. 
Lastevanematel oli hariv tunnike naiskodukaitsjast psühholoogi Kaja Puckiga. Ühises 
vestlusringis tulid jutuks mitmed huvitavad laste kasvatamise teemad.

Ringkonna muu tegevus ehk saarlased on talgu- ja matkarahvas

Kui heita kokkuvõtlik pilk Naiskodukaitse Saaremaa ringkonna kahele viimasele 
aastale, võib näha, et saarlased on ikka tublid talgulised-matkajad. Siinkohal on 
paslik viidata meie loo algusele – meiega on liitunud looduskallakuga inimesed, kes 
on kohe härjal sarvist haaranud ja nakatanud ringkonna matkapisikuga.

Maikuus 2013 käis Kuressaare I jaoskonna esindus Viidumäe looduskaitsealal 
Kihelkonna vallas Mäebe puisniidult mahalangenud oksi koristamas. Sama aasta 
juulis toimus akadeemiline dessant Kõinastu laiule, kus tutvuti saare ajaloo ning 
elanike üleelamistega. Retk ise oli äsja moodustatud akadeemilise jaoskonna liikme-
tele tõeliseks kondiprooviks: kogeda sai nii jalgsi- kui ka motoriseeritud rännakut, 
telgipüstitamist, lõkkesüütamist, toiduvalmistamist ning meditsiinilise abi osutamist. 
Augustis käis Kuressaare I jaoskond õppepäevadel Vilsandil, eesmärgiga õppida 
toimetulemist ja üleelamist väikesaare tingimustes. Õpiti orienteeruma tundmatul 
maastikul ning kasutama kompassi ja kaarti. Loomulikult jätkuvad juba traditsiooni-

Pihtla jaoskonna naised on Võsu tekile jäädvustanud Saaremaa kontuuri. Pilt: erakogu
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lised Reeküla matkad, mille eesmärk on olnud algajate matka- ja orienteerumishuvi-
liste naiskodukaitsjate ning kodutütarde teoreetilisi teadmisi praktikas rakendada. 
Ei saa ka unustada Pihtla ja Orissaare jaoskonna koostööprojekte kodutütardega, 
millest oli eespool juttu. Aprillis 2014 käisid Kuressaare gümnaasiumi kodutütred ja 
kodutütarde kandidaadid koos naiskodukaitsjatega Vilsandi rahvuspargis Harilaiu 
poolsaarel matkamas. Juhendajana oli kaasas Keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare 
regiooni kaitse planeerimise spetsialist, NKK liige Kadri Paomees, kellega koos nähti 
kümnekilomeetrisel retkel palju põnevaid linde: kühmnokk-luikesid, tuttvarte, aule, 
lausa nelja merikotkast ja pöialpoisse.

Kõige selle krooniks saavutasid meie naised kodusaarel korraldatud NKK koormus-
matkal 2014 esikoha. Seega, nagu me armastame öelda – naestel kena keik!

NKK koormusmatka 2014 võitnud Saaremaa tiim Mihkel Ranna dendraariumis.   
Pilt: Kadri Paomees
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SAKALA RINGKOND
Eda Kivisild, Mai Muttika

Ringkonna areng

2012. aasta lõppes Sakala ringkonnale Mari Raamoti säras. Olime valmis saanud 
etendusega, mille hea tagasiside paistel soojendasime end tükk aega.

Liikmete arvu tõuse ja mõõnu kahel järgnenud aastal Sakala ringkonnas võib võrrelda 
sellega, kuidas kuningas Kuu peale kippus. Korra nagu sai puudutatud Kuud, seda 
maagilist arvu – sada tegevliiget –, aga siis võttis keegi alumise kasti ära ja liikmete 
arvuks jäi üheksakümmend ning natuke peale.

2012. aasta lõpu seisuga oli liikmeid 91, neist 86 tegevliiget, üks noorliige, kaks 
toetajaliiget ja kaks auliiget.

2013. aasta lõppes meile liikmete arvus olulise piiri, saja ületamisega. Saja tegevliikme 
hulgas oli kaks noorliiget, peale nende on meil kaks auliiget ja üks toetajaliige. 2014. 
aasta jooksul liikus palju naiskodukaitsjaid Sakala ringkonnast ära. Oli neid, kellele 

Esmaabi erialavõistlus 2014. Pilt: Lembe Lahtmaa
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oli Naiskodukaitse organisatsioonina võõraks jäänud, ja ka neid, kes olid vahetanud 
elu- ja töökohta. Ehkki lahkujate asemele tuli 11 uut ja aktiivset liiget, oli 2015. aasta 
alguseks kokku 95 liiget, neist 90 tegevliiget, kaks noor-, kaks auliiget ja üks toetajaliige.

Sakala ringkonnas on olemas kõik erialagrupid. Mõni tegutseb edukamalt, mõni 
loiumalt, aga me saame hakkama.

2014. aasta alguse seisuga oli Sakala ringkonnas kaks jaoskonda: Viljandi ja Suure-Jaani.

Valdav osa tegevusest ongi koondunud just Viljandi linna või selle külje all asuvasse 
maleva staapi ja juba mõnigi aasta oli murekohaks see, et suurt jaoskonda on raske 
hallata. Aja jooksul oli tekkinud passiivseid liikmeid, kellega oleks olnud vaja rohkem 
tegeleda, aga ressurssi nappis. Suurearvulise liikmeskonna hulgas on mõnikord 
raskem ka mõnusat ühistunnet leida.

2014. aasta algul võttis rühm hakkajaid liikmeid ette Viljandi jaoskonna reorganiseeri-
mise. Viljandi jaoskonnast ei hakatud mitte ainult ühte jaoskonda moodustama, vaid 
lausa kaht – ühe loomise võtsid enda peale Sirli Rull ja Ülle Riiner ning teise Malle 
Lohk. Nimevalik tundus isegi raskemaks pähkliks osutuvat kui jaoskonna loomine, 
ent üsna loogiliselt koorus uuele jaoskonnale lõpuks välja nimi Lõuna-Viljandi. Vaevalt 
kuu aega hiljem taassündis Karksi jaoskond.

2014. aastal on keskmine Sakala ringkonna naiskodukaitsja selline:
peaaegu 39-aastane (38 aastat ja 11 kuud);
keskeriharidusega, hoiab natuke ka kõrgema hariduse poole;
tal on B-kategooria sõiduki juhtimisõigus;
ta elab linnas (ka Mõisaküla ja Võhma on linnad);
tema staaž Naiskodukaitses on 5 aastat;
ta on maksnud enam-vähem korralikult liikmemaksu;
ta on peaaegu läbinud baasväljaõppe;
2014. aastal oli ta Naiskodukaitse käsutuses 85 tundi.

Väljaõpe

Lembe Lahtmaa

2013. aastal otsustasid ringkonna juhatuse liikmed hakata ringkonda arendama 
süsteemselt. Selleks tuli koostada ringkonna arengukava. Toimus seitse arutelu, milles 
ringkonnast osales kokku kaheksa naiskodukaitsjat. Kevadel läksid arengukava 
kirjutamise ettevalmistused suure hooga käima, aga mida rohkem aeg sügise poole 
liikus, seda keerulisem oli omavahel kokku saada. Esimene arutelu peeti 27. veebruaril 
2013 ja viimane samal kuupäeval aasta hiljem. Ühisesse dokumenti koondusid ring-
konna SWOT-analüüs, missioon ja visioon, riskid ja strateegilised eesmärgid. 
Arengukava aastateks 2014–2018 on ringkonna jaoks oluline dokument, milles on 
olemas suunad, kuhu liikuda, ja põhimõtted, mida oma arengus silmas pidada. Kaua 
tehtud asi on teatavasti kaunikene ja ringkonnakogu kinnitas arengukava 2014. aastal.

Aprillist 2013 kuni veebruarini 2014 tegeles ringkonna juhatus ka liikmete ja koos-
tööpartnerite tunnustamise korra loomisega. See dokument on kinnitatud 19. veebruaril 
2014. Viljandi ja Suure-Jaani jaoskond töötasid tublimate liikmete tunnustamiseks 
välja oma tänukirjad.

Igal aastal on toimunud juhtide täiendusõpe. Peale ringkonna juhatuse liikmete on 
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seal osalenud ka jaoskondade juhatuste liikmed, revisjonikomisjoni liikmed ning 
instruktor. Õppel käsitletavad teemad on olnud: Naiskodukaitse uus põhikiri, Kaitse-
liidu seadus, ringkonna arengu- ja tegevuskava, ürituste planeerimine ja eelarve 
koostamine, protokolli koostamine ja vormistamine ning meie keskkonnahoidlikuma 
käitumise võimalused.

Väga õnnestunuks peame 2013. aasta augustis toimunud kogupereüritust, mis pidi 
aitama muuta turvalisemaks meie igapäevast elu. Perepäeva selgroo moodustasid 
seitse eri loengut ja õpituba. Politseinik rääkis internetis valitsevatest ohtudest ja 
varguste ennetusest. Päästeametnik selgitas tulekahjude tekkepõhjusi, ennetamist 
ning käitumist tulekahju korral. Iga soovija sai ka ise tulekustutusvahendeid käsitseda. 
Näidati elupäästvat esmaabi ning tutvustati koduapteegi ravimeid. Soovijad said 
värvikuulidega märki lasta ja õppida enesekaitsevõtteid. Päeva tõmbenumbriks 
kujunes politsei- ja piirivalveameti teenistuskoera etteaste, kes näitas kuulekust ning 
varga püüdmist. Päikselise pühapäeva viie tunni jooksul jagus tegevust nii täiskasva-
nutele kui ka lastele.

Ehkki reklaami oli vähe, osales registreerimislehe andmeil koolituspäeval üle 170 
inimese.

2014. aasta jaanuaris olid Sakala ringkonda kutsutud Lõuna piirkonna revisjoni-
komisjonide liikmed. Eda Kivisild tutvustas Põlva, Võru, Valga ja Sakala ringkonna 
naiskodukaitsjatele revideerimise põhitõdesid ja andis soovitusi, millele tähelepanu 
pöörata.

Märkimisväärne on Sakala ringkonna liikmete arengus olnud Kaitseliidu Kooli 
kursuste kasutegur. Kahe aasta jooksul on ringkonnal kokku kaheksa osaluskorda. 
Vabatahtlikeks instruktoriteks on Urve Loit, Tiina Türk, Jane Särg, Margit Rei ja Ene 
Sügav. Seitse naiskodukaitsjat läbisid 2013. aastal e-õppe vormis administreerimis-
kursuse. 2014. aastal läbisid kursuse neli naist.

Talvine üleelamine 2013. Egle Reinup, Riina Metsoja. Pilt: Rene Haljasoks
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Tegevus maleva ülesannete täitmisel

Lembe Lahtmaa

Peamised tegevusalad Sakala maleva ülesannete täitmisel on formeerimine ning 
meditsiini ja toitlustuse tagamine. Üksustes on toitlustusmeeskonnad, kes tagavad 
toitlustuse välikatlaga või aitavad komplekteerida kuivtoidupakke. Tähelepanuväärne 
on, et Sakala ringkonnast osaleb maleva formeerimisüksuses lausa 29 naiskodu-
kaitsjat. Formeerijad on saanud oskusi rakendada riigikaitselaagrit ja sõduri baas-
kursust formeerides ning reservõppekogunemistel.

Naiskodukaitsjad on pakkunud malevale toetust suurõppusel Mulgi Mäss. Sügisel 
2013 toimus õppus Viljandi linnas eesmärgiga harjutada jõustruktuuride koostööd 
ja valmisolekut kriisiolukorras. Naiskodukaitsjatest koosnev formeerimispunkt oli 
kaasatud Viljandi haigla evakuatsiooniprotsessi ning kogu õppuse vältel tagati osalejate 
toitlustus. 2014. aasta sügisel formeerisid meie naised õppuse Kotkalend raames 
Raplamaal toimunud (Kaitseliidu Sakala maleva õppust) Mulgi Mässu 2014.

Kaitseliidu struktuuris tegutseb toitlustusmeeskonnas, meedikutena ja rühmaülemana 
kuus naiskodukaitsjat.

Iga aasta 23. juunil aitame maleval korraldada maakaitsepäeva. Tavaks on saanud see, 
et naiskodukaitsjad keedavad ja jagavad sõdurisuppi ning korraldavad heategevusliku 
loterii. Huvilistele tutvustatakse organisatsiooni, jagatakse teavikuid, temaatilist aja-
kirjandust ja õhupalle ning osaletakse pidulikul rivistusel.

Viimastel aastatel on saanud kombeks, et üks tuletoojatest on naiskodukaitsja. 
2013. aastal oli ringkonna tuletooja kodutütrest naiskodukaitsjaks sirgunud noorliige 
Anne-Liis Taim, 2014. aastal aga pälvis selle au abielupaar – naiskodukaitsja Kairi 

Maakaitsepäev Võhmas 2014. Egle Reinup, Ulvi Kiens. Pilt: Urmas Orasmäe
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Maakaitsepäev Võhmas 2014. Pilt: Vika Zieds
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ja kaitseliitlane Andu Heinsoo. Nemad tõid presidendi süüdatud tule üleriigiliselt 
võidupüha paraadilt maakonda, kus võidutule viisid oma kodukohtadesse edasi 
omavalitsuste juhid.

Igal aastal 20. augustil tähistame koos kodumalevaga Eesti taasiseseisvumist. Ka 
siis oleme pildil, pakkudes sõdurisuppi ning tutvustades organisatsiooni.

Ringkonna aasta naiskodukaitsjaks valiti 2013. aastal Urve Loit ja 2014. aastal Margit 
Rei.

Ringkond ühiskondlikus kasulikus töös

Tiina Ott

Augustikuus 2012 etendus Kolga-Jaani rahvamajas Mari Raamoti lugu. See pani 
aluse edasisele koostööle ja rahvamaja juhataja Hovard Nurme kutsub meid ikka ja 
jälle külla. Nõnda väisas meie esindus rahvamaja Tartu rahu aastapäeva tähistamisel 
nii 2013. kui ka 2014. aastal. Koos kohaliku rahvaga oleme kuulanud vabadus-
võitleja Priit Silla, Viljandi muuseumi direktori Jaak Pihlaku ning viljandlastele Sakala 
kalendri autorina tuntud Heiki Raudla päevakohaseid sõnavõtte. Meie nimel mõtiskles 
isamaalistel teemadel Ene Sügav, kelle juured on just selles kandis. Kultuurilist 
meelelahutust pakkusid kodutütred ja naiskodukaitsjad ise.

2014. aasta 2. juunil osalesime Kolga-Jaanis Villem Reimani ausamba avamise 25. 
aastapäeva tähistamisel ja keetsime osalejatele suppi.

Eesti lipu päeval on meie liikmed Vabaduse platsil auvalves koos kodutütarde ja 
noorkotkastega.

Kasvada soovivale organisatsioonile pakub suurepärast tutvustamisvõimalust vaba-
tahtlike laat. Laada eesmärgiks on kokku viia vabatahtlikke otsivad organisatsioonid 
ning kasulikku tegevust otsivad kodanikud. Kahel viimasel aastal on laadal huvi 
Naiskodukaitse vastu olnud üllatavalt suur. Lasksime huvilistel teha testi sobivuse 
kohta Naiskodukaitsesse. Põhiküsimusena kõlas: „Kui ma astun liikmeks, siis kui tihti 
tuleb käia teie üritustel?“ Jagasime teavet, kontaktandmeid, retsepte ja infovoldikuid.

Juba kaheksa aastat on meie vormirõivais naiskodukaitsjad koos politseiga 1. septembril 
aidanud koolilapsi turvaliselt üle tee. 2014. aastal saatsid naiskodukaitsjad pärast 
avaaktusi kõik õpilased Viljandi lauluväljakule, kus kuulutati välja koolirahu. Rõõm 
oli kuulda laste tagasisidet, et neil oli uhke tunne vormis naiskodukaitsjate juhtimisel 
läbi linna marssida.

Ringkonna koostööprojektid ja heategevus

Tiina Ott

Naiskodukaitse Sakala ringkonna üks eesmärk on eri huvigruppide koostöös ring-
konda arendada ning vähendada sotsiaalset ebavõrdsust kogukonnas.

2014. aastal pakkusime tuge mittetulundusühingule Viljandimaa Naiste Varjupaik. 
Ühing töötab selle nimel, et ükski vägivalda kogenud naine ei jääks oma muredega 
üksi. Sakala ringkonna 87. aastapäeva tänuüritusele kutsusime ka naiste tugikeskuse 
esindajad, et anda üle heategevusliku loteriiga kogutud raha eest soetatud arvuti 
ja raamitud foto uuest diivanist. Varjupaiga juhataja tänas südamest kõiki, kes 
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annetuste kaudu olid andnud oma panuse. Tema sõnul on igal naisel oluline teada, 
et selline pelgupaik on olemas.

Räägitakse, et kes on elus istutanud ühegi puu, pole elanud asjata. 24. aprillil 2014 
töötasid meie liikmed terve päeva Väluste lasketiiru kõrval metsalangil. Metsatöid 
korraldanud Riigimetsa Majandamise Keskus toetas talgulisi ämbrite, kuusetaimede 
ja labidatega. Naiskodukaitsjate poolt olid töökad käed. Nobedate näppude abil said 
juured mulda 2500 noort kuuseistikut.

Sakala ringkond saatis 2013. aastal Naiskodukaitse kudumisprojekti raames 24 paari 
kudumeid missioonidel teenivatele Eesti kaitseväelastele. 2014. aasta heategevus-
kampaania oli suunatud Ukraina abistamisele. Kaasasime ettevõtmisesse kogukonna 
ja nii kudusid ukrainlastele paljud head inimesed väljaspool Naiskodukaitset. 
Viljandimaalt kogusime 129 paari sokke ja kindaid. Agarad kudujad olid just vanemad 
prouad, Suure-Jaanis elav 89-aastane vanaproua Elfriede Kundla toetas meid lausa 
60 sokipaariga!

Juba 2012. aastal otsustasid ringkonna naiskodukaitsjad osaleda Viljandimaal 
sündivatele lastele papude ja sokkide kudumise või heegeldamise aktsioonis, kuid 
tegudeni jõuti alles aastal 2013. Projekti panustasid ka Politsei Naisühenduse liikmed. 
Kõige hakkajamad olid Suure-Jaani jaoskonna naised, kes kahe aasta jooksul 
käisid tervitamas vallamajja vastuvõtule kutsutud uusi ilmakodanikke. Naiskodukaitse 
esindajad tuletasid värsketele emadele meelde, et Naiskodukaitse võib oma mitme-
külgse tegevusega olla hea vaheldus lastekasvatamisele. Sarnane üritus toimus ka 
2013. aasta emadepäeva raames Mõisakülas.

Lastekaitsepäeva tähistatakse Viljandimaal mitmesuguste huvitavate ettevõtmistega, 
kuhu alati on oodatud ka Naiskodukaitse. 2013. aastal toetas Suure-Jaani Noortekeskus 
meie igapäevaturvalisuse koolituse perepäeva ning 1. juunil 2014 oli Suure-Jaani 
kesklinn pungil naerusui askeldavaid korraldajaid ja lustivaid lapsi. Tegevusi jagus 

Laste kergejõustikupäev 2014. Pilt: Maarit Rei
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hommikust õhtuni kõikidele vanuseastmetele. Mudilastele oli kõige meeldivamaks 
paigaks muidugi batuut, aga populaarseks osutus ka naiskodukaitsjate ehitatud 
takistusrada.

Kahel viimasel aastal on ringkond juuni esimestel päevadel Viljandi linnastaadionil 
korraldanud kuni kümneaastaste laste kergejõustikupäeva. Aladeks on kaugus-
hüpe, pallivise ja jooksud (60 m, 200 m ja 400 m). Üritust on toetanud Viljandi linn, 
Mivar-Viva AS ja Premia AS. Viljandi maakonna ühel suuremal lastele korraldatud 
võistlusel osales mõlemal aastal sadakond last. Usume, et kergejõustikupäeva abil 
saame tähelepanu juhtida laste ja noorte füüsilise tegevuse olulisusele.

Muu tegevus

Ene Sügav

Oleme järjepidevalt korraldanud Viljandis orienteerumismängu Sakala Seiklus. 
Liikmetel on võimalus osaleda lasketreeningutel ja mängida võrkpalli. Mõlemal aastal 
on meie spordigrupi eestvedamisel osaletud kanuumatkal, maijooksul ning Mari Raamoti 
rattaretkel.

Kahe aasta jooksul on liikmetele korraldatud palju motivatsiooniüritusi. Koos on 
käidud õppimas ehete, süüterooside ja kepphobuste valmistamist ning klaasimaali; 
osaletud on naerujooga kursusel. Toimus ka trühvlite tegemise õpe. Käsitöökompvekid 
anti ringkonna aastapäeval parimatele kingituseks. Oli ka rahvarõivaste kandmise 
koolitus.

23. augustil 2014 kogunes Viljandi lauluväljakule Balti keti 25. aastapäeva auks 
tuhandeid inimesi. Meeleolu oli pidulik, sooviti üksteisele head pidupäeva ja lehvitati 
rahvuslippudega. Kontserdil võis kuulda nüüdisaegses seades nii 25 aastat tagasi 
kõlanud kui ka päris uusi lugusid. Õhtu kulminatsioon oli 250 tõrvikust moodustunud 
Balti riikide kontuurjoon ja Balti keti teekonna joon, mille tekitasid 175 vabatahtlikku. 
Tore, et tõrvikuhoidjate ridades oli palju kaitseliitlasi ja naiskodukaitsjaid. Elavas 
esituses laul „Ärgake, Baltimaad!“ ja põlevad tõrvikud tekitasid tõeliselt üleva tunde, 
nagu toona Balti ketis seistes.

Enamik vastloodud Lõuna-Viljandi jaoskonna liikmetest veetis 2014. aasta mai 
viimase laupäeva Lätis. Peatused tehti Lillis, Balti keti mälestusmärgi juures, Ruhja 
jõe kaldal asuvas Konu veskis. Saime jälgida villase lõnga valmimist kahesaja-aastases 
villaveskis ja küpsetada vesikringleid. Läti jäätisepealinnas Ruhjas külastati jäätise-
vabrikut ja degusteeriti 20 eri jäätisesorti. Muljetavaldava aastatoodangu – ligi 1000 
tonni jäätist – valmistavad 12 inimest. Külastati ka Erini krossirada, kus huvilised 
said kaassõitjana katsetada rallisõidu võlusid, ja matkati Skanakalna looduspargis. 
Reisimuljed olid ääretult meeldivad. Reisi korraldajaks oli lätlasest toetajaliige Inara 
Barkane.

Mälestuspäeva tähistamine on Sakala ringkonnas kolm aastat vana tava. Igal 
aastal 24. aprillile kõige lähemal pühapäeval tähistab Naiskodukaitse mälestuspäeva, 
mil süüdatakse üle Eesti küünlad Siberis hukkunud naiskodukaitsjate mälestuseks. 
2013. aastal korrastasime Anna-Marie Kuke hauda. Ta oli ainus naine, kellele sõdurina 
annetati Vabadusrist. Viljandi muuseumi direktor jutustas tema elust.

2014. aasta mälestuspäeval sõitsime Kolga-Jaani kirikusse, kus toimus sõjaeelse aja 
naiskodukaitsjatele pühendatud jumalateenistus. Enne sõda tegutses Kolga-Jaani 



86

ümbruses kolm NKK jaoskonda, ent praegu elavad vallas vaid üksikud naiskodu-
kaitsjad. Pärast jumalateenistust asetasime küünlad Kolga-Jaani kihelkonna 
Vabadussõjas langenute mälestussambale ning kalmistutel haudadele, kus puhkavad 
naiskodukaitsjad. Tagasi sõites käisime Viljandi kalmistutel. Viisime küünlad Sakala ring-
konna auliikme Aliide Lutsu, Sakala ringkonna esimese esinaise Erika Oskar-Männiku 
ning Anna-Marie Kuke haudadele.

2013. aasta jõulude eel avanes ringkonna liikmetel ainulaadne võimalus lüüa kaasa 
Kanal 2 telesaates „Teistmoodi Eesti“. Saade oli eetris jaanuaris 2014. Integratsiooni-
teemalise tõsielusarja peategelaseks oli Ida-Virumaalt Ahtmest pärit vene perekond, 
kes Viljandis elades avastas „eestlaste Eestit“. Sakala ringkonna naiskodukaitsjad 
viisid külalised rappa matkale ja Lilli looduskeskusse ning pakkusid süüa.

Lastekaitsepäev Suure-Jaanis 2014. Egle Reinup. Pilt: Vika Zieds
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TALLINNA RINGKOND
Berit Cavegn, Maret Valner

Ringkonna areng

Tallinna ringkonnas oli 2013. aasta lõpuks 242 liiget, neist 230 tegev- ja 12 toetajaliiget.

2014. aasta jooksul liitus Tallinna ringkonnaga 40 uut liiget. Organisatsioonist astus 
välja 11 liiget. Põhjuseks toodi enamasti elukohavahetus, välismaale tööle asumine. 
Üks tegevliige hakkas toetajaliikmeks ning liikmestaatuse peatasid kaks tegevliiget. 
Kokku oli liikmete juurdekasv 2014. aastal 29 ehk 11,9 protsenti.

Uued liikmed on märkinud, et teadsid organisatsiooni juba varasemast, kuid lõpuks 
oli soov Naiskodukaitsega liituda küps.

Baasväljaõppe moodulid on õppureid kogu aeg täis, seepärast tuli mõelda võimaluse 
peale korraldada kõiki mooduleid kaks korda aastas. Oma üritustest olid meelde-
jäävamad 2013. aasta suvine ja 2014. aasta talvine üleelamislaager. Viimase kohta 
kirjutatud artikkelgi valiti aasta parimaks. Pakume igal aastal nii enesekaitse- kui 
ka igapäevaturvalisuse koolitusi. Traditsioonidestki peame lugu: korraldame NKK 
mälestuspäeva üritusi ning oleme esindatud vabariigi aastapäeva liputseremoonial 
Toompeal Pika Hermanni torni juures.

Maijooks. Tallinna ringkonna esindus. Pilt: Ave Nael
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Väljaõppes arenes Tallinna ringkond märgatavalt. Esimest korda osales Tallinna 
ringkonnast kaks toitlustusgrupi liiget üleriigilisel välikoka kursusel instruktoritena. 
Kaitseliidu Kooli kursustel osaleti 8 korral, üleriigilistel kursustel 7 korral, täiendusõppel 
12 korral. Tallinna ringkonna naiskodukaitsjate võistkonnad osalesid ka NKK laske-
võistlusel, koormusmatkal, spordivõistlusel ja esmaabi erialavõistlusel.

Meditsiinigrupp korraldas mitmeid väljaõppeüritusi, 2014. aastal toimus veeohutus-
kursus, mille käigus õpiti muu hulgas ka uppuja päästmist ning paadi ümberkeeramist. 
Aasta alguses toimus loeng südameinfarktist, insuldist ja diabeedist. Pidevalt oleme 
kutsutud suurematele päästeõppustele kannatanuid mängima.

2013. aastal osalesime mitmel militaarvõistlusel. Lääne maleva patrullvõistlusel 
Valge Laev saavutasime NKK arvestuses II koha ning meie võistkond koosseisus 
Airika Troost, Maret Valner, Tairi Täht ja Aigi Talu võitis Valgamaal korraldatud NKK 
koormusmatka. Võidu üle olime väga rõõmsad, sest viimasest Tallinna ringkonna 
võidust oli möödas juba päris mitu aastat. Koormusmatka võit andis juurde julgust ja 
indu ning sama koosseisuga osalesime juba samal aastal Admiral Pitka luureretkel 
ainukese naiskonnana.

Samuti algatas Tallinna ringkond tervelt kolm uut toredat üritust, et oma liikmete 
seas sporti propageerida. Spordigrupi eestvõttel korraldati patrullvõistlus „Xena 
reid“ lahingpaaridele, tilluorienteerumine „Mary Poppins“ NKK pisikestele ja nende 
vanematele ning ringkonna laskevõistlus „Jane Bond“. Xena reidile kutsusime ka 
Harju ringkonna naiskodukaitsjad, kellest üks lahingpaar läks rajale jalgratastega. 
„Mary Poppins“ osutus ülimalt populaarseks, nalja ja naeru jätkus nii vanematele 
kui ka lastele. Kuna Naiskodukaitse on pereväärtusi hoidev organisatsioon, leidis 
enamik osalejaid, et selliseid üritusi võiks sagedamini korraldada. See aitaks hoida 
aktiivsena neidki tegevliikmeid, kes on pisiperega kodus ega saa ka suurema taht-
mise juures minna osalema militaarvõistlustele.

NKK koormusmatka võitjad (ise nad seda veel ei tea). Pilt. Raivo Tammeorg
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„Jane Bond“ toimus meil juba teist aastat ja oli suur rõõm tõdeda, et osalejaid oli 
peaaegu poole rohkem kui mullu. Kuna võistlus seisnes oma ringkonna liikmete 
vahelises mõõduvõtmises ja võit ei käinud mõisa peale, oli väga tore, et võistlusesse 
oli lülitatud ka huumorimoment. Nimelt autasustati parima kostüümiga osalejaid 
eriauhinnaga.

Koostöö Tallinna malevaga on jätkuvalt hea ja Tallinna ringkonna naiskodukaitsjad 
osalevad aktiivselt maleva väljaõppeürituste tagamistel. Eriti suure panuse aastatel 
2013–2014 andsid naiskodukaitsjad õppustel „Hunt“ ja „Põhjakonn“, tagades nii 
side- ja staabifunktsiooni kui ka eriti suuremahulist toitlustamist.

Palju tehakse koostööd avalikel üritustel osalemisel. 2013.–2014. aastal tegutseti 
koos Teletorni perepäeval, kus meie naised lõid kaasa esmaabitelgis, toitlustajad 
pakkusid maitsvat sööki ning meie side- ja staabiassistendid tutvustasid oma eriala-
grupi tegevust.

Paljud naised lõid kaasa „Anname au!“ heategevuskampaanias, müüsime sinililli 
NATO aastapäeval, Veteranirockil, Sinilille jooksul ja paljudel teistel suurematel 
ja väiksematel üritustel. Oma infolauaga käidi väljas noorteüritusel „Teeviit“. Pirita 
kloostri päeval käisid juba kolmandat aastat järjest toitlustamas Toompea jaoskonna 
naised.

Sügisel 2014 kutsusime Pärnu ringkonnast omale külla populaarse psühhosotsiaalse 
kriisiabi koolituse lektori Jana Otsa, kes jagas oma teadmisi ka tallinlastele.

Kaitseliidu üritustel leiavad Tallinna ringkonnast rakendust staabiassistendid, toitlustajad, 
meedikud ja formeerijad. Nüüdseks on ametikohtadele määratud 14 toitlustajat, 10 
formeerijat, 2 meedikut ja 10 muu ameti esindajat.

Meie koostöö kodutütardega on jätkuvalt hea. Kuus naiskodukaitsjat on kodutütarde 
noortejuhid. Meie ühisüritused on aastast aastasse vastlapäev, emadepäev, laste-

Utria 2014. Võistkond: Airika Troost, Maret Valner, Tairi Täht, Katriin Ivanov.   
Pilt: Viktor Ivanov
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kaitsepäev ja käsitööpäev. Koos korraldasime 1. juunil lastekaitsepäeva raames 
orienteerumispäeva Tallinna loomaaias. Tallinna ringkond tagas orienteerumis-
võistluse, noored lõbustasid aga lapsi ja täiskasvanuid seiklusliku laskumisrajaga, 
joonistasid lastele näomaalinguid ja korraldasid meisterdamise töötuba. Mõlemad 
struktuurüksused esinesid organisatsiooni tutvustava väljapanekuga.

Kodutütred on oodatud meie üritustel osalema ja ka meie oleme kutsutud nende üritus-
tele. Juba mitmendat aastat järjest valmistame koos käsitööesemeid, et valmistuda 
Tallinna maleva laste jõulupeo heategevusmüügiks. Tänavu müügist kogutud 115 
eurot annetasime Tallinna Alushariduse Juhtide Ühenduse heategevusprogrammile 
„Märka ja aita!“, mille eesmärgiks on aidata Tallinna munitsipaalharidusasutuste lapsi, 
kes eri põhjustel vajavad materiaalset abi normaalseks osalemiseks õppetöös.

2014. aastal toimus üleriigiline noorte suurlaager Läsnal, kus meie toitlustajad tagasid 
noortele maitsva söögi ja joogi terve laagri vältel. Seda üritust võib julgelt nimetada 
üheks suuremaks ettevõtmiseks toitlustuse vallas. Tore oli näha, kuidas noored suhtusid 
kokkadesse väga suure austusega ja paljud tahtsid koos kokkadega ka pildile jääda. 
Täname Kodutütarde ringkonna esindajaid meeldiva koostöö eest ja ootame ikka 
uusi väljakutseid.

Tallinna ringkonna toitlustuse BVÕ - Reelika Rähesoo. Pilt: Maret Valner 
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TARTU RINGKOND
Leane Morits

Ringkonna areng

2013 ja 2014 on olnud Tartu ringkonnale rahuliku kasvu aastad. Kui jaanuaris 2013 
võisime oma tegevliikmete arvuks teatada 165, siis 2014. aasta lõpuks oli meid 208. 
Lisame siia meie auliikmed (3) ja toetajaliikmed (12) ning saamegi Naiskodukaitse 
suuruselt teise ringkonna.

37 uut liiget on igaüks oma nägu ja tegu, nagu inimesed ikka. Püüdes leida mingit 
ühist joont, julgen öelda, et neid iseloomustab teadlikkus organisatsioonist, kuhu 
nad astuvad. Tundub, et meie pikaajaline töö Naiskodukaitse tutvustamisel on hakanud 
vilja kandma ja toob meiega liituma sihikindlaid naisi, kes teavad, mida nad organi-
satsioonilt ootavad. Mõnigi neist oskab kohe ka nimetada, mida temal meile oleks 
pakkuda.

Noorimad meiega liitunutest on 18–20-aastased (nende hulgas kaks endist kodu-
tütart) ja vanimad vanusevahemikus 50–53, mis teeb keskmiseks vanuseks 32 elu-
aastat. Niisiis on nagu varemgi nooruslikku uljust tasakaalustamas küps järelemõt-
likkus ja vastupidi – vanemaid haarab kaasa ja paneb tegutsema noorte hoog ning 
energia.

Liikmete arvu kasvule mõjus positiivselt Lõuna-Tartumaa jaoskonna moodustamine 

Maakaitsepäev 2013. Pilt: Martin Ilmjärv
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2013. aasta detsembris, tegutsemispiirkonnaks Mäksa, Võnnu ja Meeksi vallad. 
Saime ühe hooga juurde 9 liiget, kellega liitusid 4 varasemat liiget ja tegevus võis 
alata. Esimesel tegutsemisaastal panustas jaoskond eelkõige kohalikku kogukonda, 
aidates kaasa sealsete traditsiooniliste ürituste korraldamisele, tegi ennast tuttavaks 
ja teadvustas NKK kohalolekut piirkonnas.

Kuna liikmete arv on kasvanud ja sellega seoses ka vajadus tihedama baasvälja-
õppe järele, korraldasime 2013–2014 organisatsiooniõpetuse mooduleid kahel korral 
aastas – ühe kevadel, teise sügisel. Meie eesmärgiks on, et iga uus tulija saaks 
võimalikult kiiresti aimu nii meie põhiväärtustest kui ka tegevusvaldkondadest. 
See kergendab kindlasti erialavalikuid ja teeb sisseelamise sujuvamaks. Kavatseme 
seda praktikat jätkata edaspidigi, kuna oleme näinud nõudlust selle järele.

Organisatsiooniõppel ja ka teistel moodulitel oleme kasutanud vabatahtlikke instrukto-
reid endi hulgast ning Kaitseliidust. Meil on suur hulk asjatundlikke esmaabi ning 
organisatsiooniõpetuse õpetajaid, kes on oodatud appi ka naaberringkondadesse. 
Meie omakorda oleme vahelduse mõttes palunud sõpru Kaitseliidust meid abistada, 
mida on ka hea meelega tehtud. Ringkonna väljaõppe aktiivsemad toetajad olid 
nii 2013 kui 2014 KL Tartu maleva Tamme malevkonna liikmed Arvi Uiga ja Tenno 
Mätlik, kuid hea koostöö on olnud ka KL Valga maleva Otepää malevkonna liikme 
Marko Tiirmaaga.

2014. aasta sõjaline kolmevõistlus. Tartu maleva esindus. I koht Tiiu Tõrra.   
Pilt: NKK Tartu ringkond
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Üldse võib öelda, et koostöö malevkondadega on paranenud, mõnel juhul kiiremini, 
mõnel juhul aeglasemalt. Mõni kontakt on tihedam (näiteks Tamme mk-ga), teine 
harvem, aga mitte vähem sisukas.

Samuti on tihenenud meie kontaktid oma kodutütardega. Esile tõstmist väärib 
meie naiste (Kersti Kivirüüt, Kadi Kass, Triin Viltrop, Marit Birgholts) järjekindel 
huvi tüdrukutega tegelemise vastu, samuti on loodud noortejuhtide erialagrupp 
koondanud kõiki, kes mingilgi moel on valmis kodutütarde tegevusse panustama. 
Aasta-aastalt on meie naisi järjest rohkem hakatud KT üritustele kaasama, ka on 
toimunud esimesed ühistegevused (vastlapäeva kukliküpsetamine ja liulaskmine, 
maakaitsepäeva loteriiks auhindade valmistamine, Linnutee Raja matkamäng). 

Maakaitsepäeva loterii. Pilt: Eha Jakobson

Välitoitlustamise erialavõistlus, II koht. Piret Konsin, Triin Viltrop, Piret Valge, Nele Rajasaar 
Pilt: Eha Jakobson
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Vähehaaval on ka suureks saanud kodutütred meiega ühinema hakanud, mis teeb 
ainult rõõmu.

Vastlapäeva tähistamise kõrval oleme selleks, et hoida alal teadmisi olulistest aja-
loosündmustest, hakanud ringkonnas tähistama Tartu rahu aastapäeva 2. veebruaril 
ning Eesti taasiseseisvumispäeva 20. augustil.

Uutest algatustest ühiskonna heaks olgu märgitud maakaitsepäeva loterii, mille 
kogu tulu annetatakse selle omavalitsusüksuse haldusalas tegutsevale abivajajale, 
kus toimub maleva maakaitsepäeva üritus. 2013. aastal toimus maakaitsepäeva 
paraad Elvas ning tulu läks kohalikule väikelastekodule jalgarataste ja spordivarustuse 
soetamiseks. 2014. aastal oli 23. juunil üritus Kambjas ning toetasime Kambja 

Kuperjanovi rattaretk. Pilt: Eha Jakobson

Elva malevkonna kodu avamine maakaitsepäeval 2013. Pilt: Triin Viltrop
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vallas tegutseva Aarike hooldekodu duširuumide remonti. Kavas on loteriid korraldada 
edaspidi igal aastal.

Uueks ettevõtmiseks olid 2013. aastal Akadeemilise jaoskonna algatatud Manöövrid. 
See natuke vanaaegse nimega üritus on mõeldud akadeemiliselt organiseerunud 
naistele ja sisaldab meie tegevust tutvustavate kontrollpunktidega retke metsas. 
2013. aastal osales 5 võistkonda, 2014. aastal aga juba 8. Akadeemilise jaoskonna 
juhatuse kõrval on korraldamisse kaasatud suur hulk jaoskonna liikmeid ja kõik eri-
alagrupid. Manöövrid said 2014. aastal ringkonna aasta ürituse austava tiitli.

Aasta üritus, aasta tõusev täht – need on vaid mõned tiitlitest, mida Tartu ringkond iga 
aasta lõpul omakeskis nii-öelda rahvahääletuse põhjal jagab. Peale selle nimetatakse 
meil igal aastal suurimad panustajad erialaliselt. 2013 ja 2014 said tiitlikandjateks 
järgmised tublid inimesed:

2013

Aasta naiskodukaitsja ringkonnas – Anna Jänes. Üleriigilisele konkursile esitati Eva Nessler

Aasta tõusev täht (kuni 2 a tegevliige olnud) – Karin Vahtre

Aasta toetaja (inimene, kes ei ole NKK liige) – Arvi Uiga, KL Tamme mk

Aasta üritus – maakaitsepäeva loterii (vastutaja Kristiina Abel)

Aasta toitlustaja – Berit Kroon

Aasta meditsiinitagaja – Marit Birgholts

Aasta sidetagaja – Helen Saal

Aasta vabatahtlik instruktor – Eva Nessler

2014

Aasta naiskodukaitsja ringkonnas – Eva Nessler. Üleriigilisele konkursile esitati Kadi Kass

Aasta tõusev täht – Monika Ristisaar, Kerli Prants

Aasta toetaja – Tenno Mätlik, KL Tamme mk

Aasta üritus – Manöövrid (vastutaja Akadeemilise jsk juhatus)

Aasta toitlustaja – Maret Meriste

Aasta meditsiinitagaja – Marit Birgholts

Aasta sidetagaja – Eva Nessler
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Peale erialase tegevuse osalevad meie ringkonna liikmed Kaitseliidu sporditegevuses, 
tänu malevas loodud spordipealiku ametikohale, kellega teeb koostööd ja vahendab 
teavet Helen Saal. Naiskodukaitsjad panustasid Kaitseliidu ja maleva esindamisse nii 
malevate, jõustruktuuride kui ka rahvusvahelistel võistlustel. Võistlustelt toodi kaasa 
kõrgeid kohti nii individuaalselt kui ka võistkondlikult. Eraldi väärivad ära märkimist 
Kaitseliidu 2014. aasta lahtised meistrivõistlused sõjalises kolmevõistluses, mille 
Tartu malev võitis juba 7. korda järjest. Sel korral andsid oma panuse neli naiskodu-
kaitsjat: Margit Tõrra, Maie Adamson, Helen Saal, Tiiu Tõrra.

Spordigrupi juht Kerli Prants täiendab: „Meie ringkonnas on 2014. aastal lisandunud 
uusi militaarspordihuvilisi. NKK koormusmatkal käis 2013. aastal kolm võistkonda, 
2014 kaks (esialgu tahtis kolm). Mustal Kotkal (Põlvas) oli viis ja pool lahingpaari 
meie ringkonnast. See oli üle veerandi täiskasvanute arvestuse võistkondadest. Üks 
hullude punt, kellest keegi ei olnud varem patrullvõistlustel käinud, võttis kätte ja 
läks julgelt Harju Pimedatele Öödele.“

Sporditegevuse vallas uus oli ka 2014. aastal esimest korda korraldatud ringkonna 
Tervisepäev, mis sisaldas nii loenguid kui näidistreeninguid (Tartu Ülikooli kehakul-
tuuriteaduskonna inimeste kaasabiga) ja tuleb kordamisele ka edaspidi. Spordipisik 
levib vaikselt ning naiskodukaitsjaid on järjest enam näha ka rahvaspordiüritustel 
jooksmas, suusatamas, rullitamas ning rattaga sõitmas. Koos ühe vapra kodutütrega 
(Kaisa Sander) osales Tartu maleva naiskond (Merike Vanjuk, Kadri Limberg ja Helen 
Saal) 3. Tartu teatemaratonil ning saavutas 86 võistkonna hulgas tubli 49. koha.

Sõjalises väljaõppes on asjad kõne all olevate aastate jooksul kõvasti paremuse 
poole läinud laskeasjanduses, tänu vabatahtlikule laskeinstruktorile Eva Nesslerile, 
kelle eestvedamisel harjutatakse nii sport- kui ka lahingrelvadest laskmist.

Avalike suhete alal on hea meel ära märkida Eha Jakobsoni kirjutatud etendust „Julius 
ja Alice“, mille Kambja näiteselts Püünelind kandis esimest korda ette Kambja maa-
kaitsepäeval 2014. aasta juunis ja mis tuli taasesitamisele Kuperjanovi pataljonis 
oktoobrikuus. Etendus räägib Julius ja Alice Kuperjanovi elusaatuste kaudu Kaitse-
liidust ja Naiskodukaitsest, olles nii meie ajaloo tutvustajaks tavapärasest erinevalt.

Peale avalike suhete grupi liikmete panuse „Anname au“ sinilillekampaaniasse 
toimusid suve jooksul tutvustusüritused maakonnas: perepäev Meeril ja jalgratta-
matk Kuperjanovitega seotud paikades Pangodi järve ümbruses.

Sügisel üllatas nii oma liikmeid kui ka külalisi väga edukas külalisõhtu, mis toimus 
taas uut moodi – seekord moedemonstratsioonina, mis pakkus palju nalja ja tõi kaasa 
hulganisti sooviavaldusi.

Sügisel 2014 toimus meie juures Naiskodukaitse välitoitlustusvõistlus, mille viisime 
ellu uut moodi – seekord tehti võistu süüa välikatlas. Toiduks oli ühepajatoit, osales 
kümme võistkonda ning lõpuks said kohtunikud proovida kümmet erinevat ühepaja-
toitu. Selle kõrval tehti magustoitu ja koostati kuivpakke.

Üldiselt võib öelda, et hoolimata väikestest vajakajäämistest on olnud rõõmustavad 
aastad. Liikmeskond on suurenenud, koostöö malevkondadega ja kodutütardega on 
tihenenud, väljaõppetegevus on omandanud militaarsema näo kui varem ja kõrvale 
pole jäetud ka panustamist ühiskonna heaks.
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„Anname au!” Anna-Liisa Mättas ja Merili Sepp. Pilt: Meelis Sepp
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VALGA RINGKOND
Heili Mets

Ringkonna areng

2013. aasta alguseks oli Valga ringkonnas 79 liiget, neist 2 noorliiget ja 1 toetajaliige. 
Sama aasta lõpuks kuulus ringkonda 82 liiget ning 2014. aasta 31. detsembriks oli 
ringkond kasvanud 94 liikmeni, nende seas 1 noor- ja 1 toetajaliige. Rõõmu valmistab, 
et aasta-aastalt on meiega hakanud ühinema üha enam kodutütreid. Seega on meie 
kasv olnud vaikselt järjepidev. Aina rohkem tunnevad Naiskodukaitse vastu huvi ka 
need, kes jäävad väljapoole meie endi tutvusringi. Tänu sellele saame loota, et ring-
konna liikmeskonna kasv jätkub.

2013. ja 2014. aastal suuri muutusi väljaõppes ei olnud. Püüdsime ringkonnas 
korraldada baasväljaõppe kõiki mooduleid, ehkki see igal aastal ei õnnestunud – 
kas ei ole kokku tulnud küllalt palju osalejaid või on puudu olnud instruktoritest. Nii 
lükkus 2013. aasta organisatsiooniõppe moodul 2014. aasta veebruari ja tegime selle 
hoopis Paldiskis, kuna meie ringkonna organisatsiooniõpetuse instruktorid elavad 
üks Paldiskis ja teine Tallinnas. Seega otsustasime, et läheme hoopis ise instruktorite 
juurde ja kogeme midagi uut, mitte ei too instruktoreid Valka. Kõik osalenud jäid 
käiguga väga rahule. Meie liikmed on osalenud ka teiste ringkondade baasväljaõppe 
moodulitel.

Samas oli meil 2013. aastal rekordarv osalejaid sõdurioskuste moodulil. Sellest, kas 
see oli naistele raske või põnev, annab aimu järgmine jutuke, autoriks Sigrit Säinas.

„Eeldame, et enamik inimesi on viibinud nii mõnedki päevad kodust eemal, olgu 
reisil, külaskäigul või matkal, ning teab, mida kaasa võtta. Nähes aga, milline on 
sõdurikott ning selles mahutatav varustus ja kuidas seda optimaalselt pakkida, 
tekkis tõsine olallaa-tunne. Kas tõesti on kõiki neid asju vaja?

Mis kotti ei mahu, võetakse kätte. Nagu näiteks relv. Meie helladele ja väikestele 
kätele langes AK-4 õline raskus. Ei saa salata, et minule relvad meeldivad, kuid 
mida pidid tundma need naised, kellel ainuüksi relva nägemine tekitas külmavärinaid? 
Pääsu polnud kellelgi, relv tuli võtta lahti ja siis jälle õigesti tagasi kokku panna, et 
sellest hiljem ikka lasta ka saaks.

Mitte ainult teoreetilised, vaid ka praktilised tegevused on vajalikud, selleks viidi 
meid loodusesse, kus meid jagati jagudeks ning meil tuli ise telgi püstitamise ja 
maskeerimisega hakkama saada. Olles tegevuse lõpetanud, järgnes enda maskeeri-
mine nii kaasas olnud maskeerimisvarustuse kui ka looduslike vahenditega. Elevust 
tõid naistele praktilised harjutused liikumisviiside teemadel, kus sai roomata kõrgelt 
ja madalalt ning harjutada hüüet „Söösta, katan!“. Õhtul olid lõkkevestlusel teemaks 
hügieen välitingimustes ning keskkonnakaitse.
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Hommikuse une ja linnulaulu katkestas hüüatus „Häire!“, mille järel pidi igaüks kiirelt 
telgist väljuma, jõudma oma positsioonile ning sellest teada andma. Häire lõppedes 
võisid käik oma poolelijäänud tegevusi jätkata.

Oli huvitav ja hariv nädalavahetus. Täidetud said nii mõnedki lüngad ning asju läbi 
tehes tekkis selgem arusaam. Meeldiv oli olla koos rõõmsameelsete ning tublide 
naistega.

Tänusõnad toitlustajale, instruktoritele ning ilmataadile, kes kinkis meile ilusa suve-
ilma.“

Koolitustest Kaitseliidu Koolis meie ringkonna liikmed väga aktiivselt kahjuks osa ei 
võta. Ju oleme veel liiga tagasihoidlikud. Tulevikku vaadates teame, et meie ringkonna 
uued noored aktiivsed liikmed kindlasti kõrvaldavad selle puuduse. Samuti püüame 
aktiivsemalt kasutada meie oma ringkonna vabatahtlikke instruktoreid. Kuna oleme 
väike ringkond, ei ole meil neid väga palju. Seega jagub tegevust kõigile ja nõudlust 
uute instruktorite järele on küll.

Kindlasti jätkame ka 2015. aastal oma traditsioonilise naistepäevale pühendatud 
laskevõistlusega. Laskevõistlus sai alguse 2007. aastal ja esimesel kolmel korral 
osales ka Läti politsei naiskond. Kui Läti politsei enam võistlema ei tulnud, otsustasime 
kaasata kodutütred ja nii ongi viimasel kolmel aastal osalenud nemad. Võistlusest 
ongi välja kujunenud terviklik koostööüritus kodutütarde ja noorkotkastega. Kellele 
siis ei meeldi, kui naistepäeva aegu poisid lauda katavad ja lilli kingivad! Tunamullu koos 
Naiskodukaitse instruktoritega tekkis mõte hakata korraldama üritusi, kuhu oleks 
kaasatud endised Lõuna piirkonna ringkonnad. Valga ringkonnas otsustasime, et 
kuna meil on juba nii mõnus traditsioon olemas, siis kutsumegi naabrid külla just 
sellisele mõnusale võistlusele. Nii ongi juba teist aastat järjest meie võistlusele oodatud 
ka naaberringkonnad.

Sõbrapäev Tahevas. Pilt: Janika Ploom



100

2014. aastal oli osalejaid Tartu, Põlva ja Võrumaa ringkonnast, politseist, laskur-
klubist ja Kodutütarde organisatsioonist, ning loomulikult võtsid osa meie enda ring-
konna võistkonnad. Kokku saime kümme võistkonda.

Valgamaa maleval on kolm formeerimispunkti ning tähelepanuväärne on see, 
et kahe punkti ülemad ja ka vanemad on Naiskodukaitse liikmed. Kokku on 
formeerijateks 35 naiskodukaitsjat ning muudel sõjaaja ametikohtadel on 2 nais-
kodukaitsjat. Seega 94 liikmest on sõjaaja struktuuri kaasatud 37. Leian, et seda 
on küllalt palju. Oleme oma formeerimispunktidega aastaid osalenud suurõppustel. 
Seega ei olnud erandid ka 2013. ja 2014. aasta. Tagasiside meie punktile on siiani 
olnud väga hea. Ka on meie ringkonna juhatus kinnitanud kõikide erialagruppide 
nimekirjad. Paraku ei ole nende tegevus käivitunud päris iseseisvalt. Tegutsevateks 
võib lugeda kokku kolme gruppi, ehk siis toitlustus-, meditsiini- ja formeerimisgruppi. 
Teistes gruppides on arenguks veel üsna pikk maa. Läbisaamine kaitseliitlaste, noor-
kotkaste ning kodutütardega on väga hea. Oleme üks suur pere, kus vahel tuleb ette 
ka väikseid erimeelsusi, aga hädas toetatakse alati üksteist ja teise rõõmust tunnevad 
kõik rõõmu.

2013. aastal käisime sõbrapäeval külas Taheva sanatoorse kooli kasvandikel. 
Küpsetasime lastega koos minikeekse ja tegime jäätisekokteili. Laste silmadest oli 
näha, et see päev meeldis neile.

Meie ringkonna korraldada oli Naiskodukaitse 2013. aasta koormusmatk. Kuna 
meie järelkasv tuleb kodutütarde seast, kutsusime osalema ka nende võistkonnad. 
Tagasiside oli positiivne nii kodutütarde kui ka naiskodukaitsjate puhul. Loodame, et 

Valga kodutütred NKK koormusmatkal 2013. Pilt: Siim Vahtra



101

ühtseid tegemisi kodutütardega tuleb veel, siis on ka noortel lihtsam tulla üle Nais-
kodukaitse ridadesse.

2013. aastal valiti Naiskodukaitse Valga ringkonna aasta naiskodukaitsjaks Piret 
Vahtra. Ta on Valga ringkonna taasasutaja, aktiivne toitlustaja ning ringkonna 
juhatuse liige. Tsiviilelus töötab Piret Politsei- ja Piirivalveametis piirivalvurina.

2014. aastal oli Valgamaal väga palju suuri üritusi. Kõik sai alguse 26. aprillil, mil 
Valgamaa maleval oli korraldada sõjaline kolmevõistlus, ning nagu ikka, tuleb peale 
korraldamise ka võistkonnad välja panna. Samas püsib traditsioon, et mitte kunagi 
ei ole lugu nii lihtne, et toimub vaid üks võistlus korraga. Nõnda seegi kord. Täpselt 
samal päeval toimus Naiskodukaitse laskevõistlus. Kõik, mis lõpeb hästi, on aga 
ju hästi tehtud. Nii nüüdki. Meie võistkond koosseisus Annika Pang, Viia Kaldam, 
Janne Salumäe ja Oksana Leesik tõi Naiskodukaitse laskevõistluselt kolmanda 
koha ja meie veteranid tõid sõjaliselt kolmevõistluselt esikoha. Veteranide võistkonda 
kuulusid Ülle Säinas, Piret Vahtra ja Heili Mets.

Kindlasti ei saa kirjutamata jätta 2014. aasta kõige suurematest tegemistest, milleks 
oli võidupüha paraadi korraldamine ja sellel osalemine. Paraadi korraldus valiti 
2014. aastal Valgamaa aasta teoks, mis oli meile väga suur tunnustus.

Meie endi jaoks oli suureks saavutuseks Valgamaa maleva malevahoone kapitaal-
remont ja uue tagalakeskuse avamine. Uued hooned pakuvad võimalusi, millest me 
ei osanud unistadagi.

Kuna meie ringkonna võistkond saavutas Naiskodukaitse koormusmatkal väga tubli 
teise koha, oli meil jälle põhjust uhkust tunda. Kui saime teada, et esimese koha 

Valga maleva kauaoodatud köök. Pilt: Heili Mets
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võistkond ei soovi Pitka retkel osaleda ja see võimalus avaneb tänu sellele meie 
ringkonna võistkonnale, oli uhkus oma tublide naiste üle veel suurem. Millise tunde 
see veel naistes tekitas, kui nad lõpetasid Pitka retke raske ja pika võistluse! Taas 
kogesime, et meie hulgas on avastamata andeid ja vapraid naisi ning noori. 
Koormusmatka võidukasse võistkonda kuulusid Sigrit Säinas, Geiri Sperling, Merylin 
Kahr ja Kristina Svirskaja ning Pitka retkel osales sama võistkond, kuid haiguse tõttu 
tuli võistkonnas teha muudatus ja Kristina Svirskajat asendas Lisete Tohus.

2014. aastal osalesime kõigil üleriigilistel erialavõistlustel. Meie esmaabivõistkond 
koosseisus Tatjana Laadi, Janeli Nielson, Anu Lepp ja Kristina Svirskaja saavutas 
tubli kolmanda koha ning välikokkade võistkond koosseisus Ülle Säinas, Piret Tiit, 
Asta Tsirp ja Mahta Palumets 6. koha.

Kuna 2014. aasta juba oli Valga aasta, oli meil võimalus peale kõige eelneva korral-
dada ka Naiskodukaitse juhtide laager ning aasta lõpus võõrustada Naiskodukaitse 
instruktoreid meie uues renoveeritud majas.

2014. aastal täitus Naiskodukaitse Valga ringkonnal 20 aastat taasasutamisest. 
Tähistasime seda päeva koos malevaga, tunnustasime oma tublimaid ning kaua-
aegseid toetajaid. Ringkonna taasasutajatele kinkisime Naiskodukaitse laualipud. 
Taasasutajatest on siiani meie ridades Olesja Kaart, Raili Põder, Nadežda Alliksaar, 
Anu Blank-Lillipuu ning Piret Vahtra.

Viiendat aastat järjest valisime Naiskodukaitse Valga ringkonna aasta naiskodu-
kaitsjat ning selle auväärse tiitli pälvis Tatjana Laadi. Tatjana on Otepää jaoskonna 
taasasutaja ning kuulub ringkonna juhatusse. Tsiviilelus töötab Tatjana perearstina. 

Vabatahtlikkus on raske ja jääb tihtipeale märkamata. Seoses sellega otsustasime 
2014. aastal tänada oma maakonna vabatahtlikke tuletõrjujaid, kinkides neile ring-
konna naiste kootud sokid. Jaanuaris 2015 korraldasime sokkide üleandmiseks 
tänuürituse, kuhu oli kutsutud Valgamaa päästepiirkonna juht Alar Roop.

Kokkuvõtteks võib öelda, et 2014. aasta oli, on ja jääb Valga ringkonna aastaks.



103

Valga ringkonna 20. aastapäev, taasasutaja Piret Vahtra koos laualipuga. Selline lipp kingiti 
igale ringkonna taasasutajale. Pilt: Rein Säinas
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VIRU RINGKOND
Maire Laht, Raina Reimer, Inna Läll, Tiina Samra, Marit Laast, Ellen Sepp, Hannes 
Reinomägi

Naiskodukaitse Viru ringkonnas leiab igaüks endale meelepärase ja arendava 
tegevuse – olgu see siis kuuma välikatla juures toimetamine, kodutütarde ja noor-
kotkaste ürituste korraldamine, kultuuriline tegevus, formeerimine, meditsiin, avalikud 
suhted, sport või staabiassistendi oskuste omandamine.

Ringkonna areng

Viru ringkonda kuulub viis jaoskonda: Rakvere jaoskond 63, Viru-Nigula 17, Tapa 
16, Simuna 20 ja Väike-Maarja jaoskond 15 liikmega.

Naiskodukaitse Viru ringkonda kuulus 2013. aastal 125 ja 2014. aasta lõpuks 131 liiget.

Üleriigilised väljaõppeüritused

Meie ringkonna vabatahtlikud on osalenud Kaitseliidu Kooli kursustel. Kui 2013. 
aastal koolitati 7 liiget, siis 2014. aastal oli õppijate arv suurem, kokku osales 17 
liiget. Üleriigilistel võistlustel osalemine on olnud veidi tagasihoidlik. Osaletud on 
Naiskodukaitse koormusmatkal, laskevõistlusel ning esmaabi erialavõistlusel. 
Osalejaid ei saanud välja panna side ja staabi erialavõistlusele ega toitlustamise 
erialavõistlusele.

Teretulnud on e-õppena pakutav administreerimiskursus, mis kestab mitu kuud ja 
mille käigus saab põhjalikult tutvuda Naiskodukaitse köögipoolega. Tiina Samra 
arvates on kursus väga vajalik. Ta tegutseb jaoskonna esinaisena ja on läbinud 
küll BVÕ, osalenud muul väljaõppel, kuid sellest kõigest jääb siiski väheks, et viia 
ennast kurssi kõikide asjadega. Ülesannete lahendamise käigus koolis töötati läbi 
paljud vajalikud dokumendid. Väga vahva on õppida kursusel olijate tagasisidest ja 
seal kirjeldatud kogemustest. Soojad soovitused kõikidele: minge kindlasti, et oma 
mõttetegevust veidi ergutada. Selgeks sai, et Naiskodukaitse iga ringkond on oma 
nägu, oma ideede ja nippidega.

2013. aastal läbis Raina Reimer Võrus Meegomäel staabiassistendi baaskursuse. 
Raina kirjutab, et kursus andis põhjaliku ülevaate sõjaaja staabi sektsioonide üles-
annetest ja nende täitmisest, sõjaväelisest juhtimisahelast ja struktuurist üldiselt. 
Kursus lõppes praktilise harjutusega, mis peale teoreetiliste teadmiste maalis väga 
värvika pildi päriselust.

„Kaitseliidus töötades tuleb kursusel õpitu igapäeva tegevustes mitmekülgselt kasuks,“ 
jutustab Raina. „Osaledes erinevatel õppustel staabi koosseisus nii personali töötaja 
kui ka staabiassistendina, olen saanud hea ülevaate ning hulgaliselt kogemusi 
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staapide toimetamistest ning ülesannetest, mille täitmist staabiassistentidelt oodatakse. 
Üks asi, mille kohe alguses selgeks sain, oli see, et staabitöös tuleb olla väga kiire 
ja paindlik – kohaneda vastavalt olukorrale ning mõelda selgelt. Olenemata 
õppuse kontseptsioonist taandub kogu staabi toimimine ikkagi indiviididele. See, 
kuidas grupp inimesi hakkab ühise eesmärgi nimel loetud päevade jooksul kokku 
töötama, määrab lõpptulemusest väga palju.

Eriti eredalt meenub 2014. aasta suvel toimunud Admiral Pitka luurevõistlus. Tegemist 
oli rahvusvahelise sõjalis-sportliku üritusega, mille staabis osaledes tuli täita väga 
erinevaid ülesandeid, alustades isikkoosseisu arvestusest ning lõpetades sidevalve 
ja olukorra raportite kirjutamisega. Just seal kujunes inimeste omavaheline koostöö 
ja suhtlus eriti ilmekaks.“

Kuigi sõjamänge ja sõda iseenesest peetakse meeste pärusmaaks, ei saa selles 
mitte kuidagi vähendada naiste rolli staabiassistentide, meedikute või toitlustajatena. 
Raina arvates vajab ka sõjamäng värve, naiste rõõmsameelsust ja kindlat meelt 
keerulistes olukordades. Just see on tema arvates üks staabiassistendi roll ja panus 
staabitöös. Olenemata magamata öödest ja ümbritsevast saginast tuleb jääda 
enesekindlaks ja rõõmsameelseks meeskonnamängijaks.

Jaoskonna taasasustamine

Väike-Maarja jaoskonna taasasustamine oli kõne all pea viis aastat, enne kui asjast 
asja sai. Kokku kogunesid seni Rakvere jaoskonda kuulunud Anneli Mikiver, Lea 

NKK Viru ringkonna ja KL Viru maleva aastapäev. Pilt: Maire Laht
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Matusorg, Ursula Aal ja Kaja Teder. Neid toetasid Viru ringkonna esinaine Urve 
Rosenberg ja instruktor Maire Laht. Väike-Maarja muuseumi tuli algatajatele lisaks 
seitse hakkajat naist, kes olid nõus kirjutama avalduse Naiskodukaitsesse astumiseks. 
Nendeks olid Piret Valdna, Eha Valdna, Taisi Tiimus, Sirje Tiimus, Ave Aas, Mariella 
Trei ja Kerstin Sõber.

Sportlikke mõtteid

Viru ringkonna mõtteid laskespordist jagavad Vaike Porval ja Hannes Reinomägi. 
Üheks tähtsamaks oskuseks Kaitseliidus on kindlasti laskeoskus. Seda saab oman-
dada kui toredat spordiala, kasutades meie maakonna mitme lasketiiru võimalusi 
oma maleva kaitseliitlastest laskeinstruktorite käe all. Saab ka soovi korral osaleda 
oma maleva harjutustel lahingrelvadest laskmises maleva väljaõppeinstruktorite juhen-
damisel.

Viru ringkonna laskjate raudvara seas on liidriks vaieldamatult Vaike Porval oma 
edukate tulemustega püstolist laskmises. NKK 2014. aasta laskevõistlustel saavutas 
ta kuuenda koha spordipüstoli harjutuses, aasta enne seda oli tulemuseks viies koht. 
Maakonna meistrivõistlustel õhkrelvadest laskmises on Vaike Porval alati võitjate 
seas, ka naiste tulemuste absoluutarvestuses. Tänu edukale laskmisele oli mõne 
aasta eest Vaikel võimalus KL laskeveteranide koondisega Soomes omavanustega 
mõõtu võtta ja häid tulemusi näidata.

Aktiivseid laskureid, kes alati oma osalemisega võistkonnale väge annavad, on Viru 
ringkonnas palju. Aili Vekker oma eeskujuga innustas kindlasti kodutütart Liisi Vagurit, 
kes Tallinnas õppimise ajal siiski laskmist ei hüljanud ning näitab nüüd naiskodu-

Välikokk 2014. Pilt: NKK Viru ringkond
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kaitsjana edukalt häid tulemusi. 2014. aasta NKK laskevõistluse viies koht on märk 
kindlast soovist tulemusi edaspidigi parandada.

Sportlike tegevuste eestvedajana ringkonnas on Piret Rehe alati kohal, olgu rännakul, 
koormusmatkal või laskmisel, võimalusel alati võistkonnas. Viimasel paaril aastal 
on Piret aidanud Viru ringkonnal Naiskodukaitse laskevõistlustel püsida esiviisikus. 
Seda on toetanud ka Viru-Nigula jaoskonna tublid naised eesotsas Anu Laidineniga. 
Nende teotahtest annab tunnistust Viru maleva klassilaskmise tabel, kus Anu nime 
taga on kirjas teise klassi kütt ning kuuele Viru-Nigula jaoskonna naisele on antud 
kaks esilaskuri nimetust, kaks esimese ja kaks teise klassi laskuri nimetust. Oma 
nime on tabelisse suutnud lasta iga neljas Naiskodukaitse Viru ringkonna liige ning 
seitse nendest on 2014. aastal oma taset parandanud.

Praegu on naislaskurite seas kolm kõrgeima kuldmärgi omanikust esikütti ja üks 
teise klassi kütt ning üheksa kõrgeima hõbemärgi omanikku ehk esilaskurit koos 
kahekümne ühe esimese ja teise klassi laskuriga. Häid ja aktiivseid laskureid on 
igas jaoskonnas ning kui küsida, mis toob inimesi laskmise juurde, vastaksid Silvi 
Kalamees, Ada Kiipus või Inna Läll kindlasti, et hea seltskond.

Vabatahtlike meedikute tegemistest

Viru ringkonna meditsiini erialagrupis on vaid 12 liiget, kuid sellest hoolimata oli 
2013.–2014. aasta tulemuslik. Erialagruppi juhib aktiivne esmaabiinstruktor Lea 
Matusorg, abiks ja toeks on Inna Läll ning Kaja Teder. Kolmekesi toimetavad nad 
vastavalt vajadusele ja abikutsele teistes ringkondades BVÕ korraldamisel. Kuna 
rühmaparameediku kursuse on lõpetanud 2014. aastal Lea ja Inna, rakendatakse 
neid vastavalt vajadusele ka maleva üritustel.

Esmaabi on tagatud maleva väljaõppeüritustel, nagu näiteks õppusel Kährik. Selle 
raames meenub abipolitseiniku koolituse tutvustus, mille käigus sai ise proovida 
sõidukite peatamist ja kaaslase turvalisuse tagamist ning käeraudade pealepanemist 
koos läbiotsimistoiminguga. Õppusel Põhjakonn sai lahingsituatsioonis läbi proovitud 
poolpimedas keldriruumis „haavatutele“ esmaabi andmist, evakueerimist ühest 
hoonest teise ja eri korrustele. Endal varustus seljas, parameediku kott käes, tuleb 
ronida mööda ajutist redelit üles ja jälgida, et kõik „haavatud“ saaks võimalikult turva-
lisse paika. Esmaabi on käidud tagamas nii kodutütarde kui ka noorkotkaste üritusel, 
näiteks Viru tarval. Samas on Naiskodukaitset tutvustatud esmaabi õpetamise kaudu 
ka väljaspool organisatsiooni. Tehtud on koolitusi asutustes ja aidatud korraldada 
üritusi, kus oli esmaabi tutvustav tegevus ja võistkondlik moment veel lisaks.

Eriti heameel on tõdeda, et Viru ringkonna võidukasse naiskonda, kes saavutasid 
Naiskodukaitse üleriigilisel esmaabi erialavõistlusel tubli II koha, kuulusid Pärja Õun, 
Piret Rehe, Anneli Mikiver ja Anet Veia. Loomulikult kuuluvad tänusõnad Leale, 
Innale ja Kajale, kes leidsid aega naisi välja õpetada.

Koostöö

Koostööd tehakse politsei ja päästeametiga. Põhiline roll on KEAT-laagril, kus naised 
on viis aastat toitlustanud ja jaganud kontrollpunktides koolilastele ülesandeid 
teemadel, mida neile aasta jooksul on õpetatud.

Väga aktiivsed on Viru-Nigula ja Väike-Maarja jaoskondade naiskodukaitsjad, kes 
meeleldi teevad koostööd omavalitsustega. Näiteks Viru-Nigula vallapäevade raames 
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toimus nigulapäeva laat, kus kaubitsejate ja toitlustajate hulgas toimetasid jaoskonna 
aktiivsed liikmed Maire Kivimaa ja Marit Laast koos kodutütardega. Korraldati hea-
tegevuslik loterii, mille käigus korjati annetusi Gustav Lokotari mälestuskivi avamiseks. 
Loterii auhindadeks olid omavalmistatud käsitööesemed: kuumaalused, kaardid, mini-
keeksid, heegeldatud rinnanõelad ja palju muud.

Väike-Maarja vallavalitsus ja sealsed Naiskodukaitse liikmed korraldasid heategevus-
matka. Eesmärgiks oli koguda Kiltsis elavale perele uue ahju ehitamiseks vahendeid. 
Rajale pääsenud annetasid raha vastavalt oma äranägemisele, vastu saadi väike 
meene.

Aastaid on tehtud koostööd Lääne-Virumaa Naisühenduste Ümarlauaga. Liikmeteks 
on mitmed Lääne-Virumaa naiste organisatsioonid, sealhulgas Naiskodukaitse. 
ENÜ volitatud esindaja on aastast 2013 Inna Läll, asetäitja Aili Vakker. Osaletud on 
üleriigilistel konverentsidel, seminaridel ja suvekoolides.

Meil on head sõbrad Porkunis

Meie säravaks sõbraks on Porkuni kooli pere, keda külastame igal aastal, kaasates 
kodutütreid, noorkotkaid ja maleva kaitseliitlasi. Porkuni koolis veedavad oma päevi 
mõõduka ja raske intellektipuudega lapsed. Nad kuulavad huviga ja teevad kaasa, 
kui õpetame, kuidas metsas ellu jääda ja suurt sõduritelki püstitada. Uurivad hoolega, 
milline on kaitseliitlase varustus ja kuidas õhupüssist märki lasta, mida põnevat on 
suures seljakotis, kuidas katelokiga vett keeta ja palju muud. Meie lahkudes hüüavad 
Porkuni kooli lapsed: „Tulge jälle, kallid sõbrad!“ Nii on meie koostöö kestnud mitu 
aastat ning jätkub veel kaua. See sära, mis laste silmades peegeldub, jääb meile 
kõigile alati meelde ning hea tunne on teada, et oled oodatud.

Koostöö Porkuni kooliga. Pilt: Ellen Sepp
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VÕRUMAA RINGKOND
Merlit Aldošin

Ringkonna areng

Naiskodukaitse Võrumaa ringkonnas oli 2013. aasta algul 121 liiget ning 4 jaos-
konda (Võru, Antsla, Vastseliina ja Urvaste). Aasta jooksul liitus ringkonnaga 10 uut 
liiget ning lahkus või läks teise ringkonda üle 7 liiget. 2014. aasta alguses oli ring-
konnas 124 liiget. Aasta jooksul liitus 14 uut liiget, lahkus või läks üle teise ringkonda 
7 liiget.

2013/2014. aastal lahkusid ringkonnast liikmed, kes elavad mujal Eestis (läksid üle 
teise ringkonda), ning liikmed, kes juba pikemat aega on elanud välismaal. Liitunud 
on peamiselt noored emad vanuses 25–35 aastat.

01.01.2013 01.01.2014 31.12.2014

Võrumaa ringkond 121 124 130
Võru jaoskond 59 62 75

Antsla jaoskond 13 12 10

Vastseliina jaoskond 32 35 31

Urvaste jaoskond 15 15 14

Uusi jaoskondi Võrumaa ringkonnas ei moodustatud. 2013. aasta kevadel prooviti 
moodustada Haanja jaoskonda, kuid kohalike inimeste huvi puudumise tõttu jäi see 
kahjuks tegemata. Uus katse tehti Ruusmäel 2014. aasta kevadel. Kohal oli küll 
palju huvilisi, kuid tegudeni samuti ei jõutud.

Erialagruppide tegevus 2013/2014. aastal on olnud erinev. Kõige enam on silma 
paistnud toitlustusgrupp, mis Võrumaa ringkonnas on suhteliselt ebatavaline. Kui 
2013. aastal toitlustati õppusi ja omatulu eesmärgil ka mõnd üritust väljaspool, siis 
2014. aastal toitlustati peamiselt väljaspool organisatsiooni ning teeniti omatulu. 
Toitlustati näiteks selliseid suuri üritusi nagu ETK suvepäevad Kurgjärvel, kus valmistati 
1550 portsu seljankat, ning Omniva suvepäevad Setu turismitalus, kus valmistati 600 
inimesele kolm toidukorda.

Kokku toitlustati kuut suuremat üritust, millega teeniti omatulu. Teenitud raha eest 
soetati suurtoitlustuse jaoks vajalikke vahendeid.

Side ja staabi erialagrupi tegevus 2013. aastal oli aktiivne, kuid 2014. aastal pisut 
passiivsem. Koolitati grupiliikmeid, kuid maleva vajadus sideasjatundjate ja staabi-
assistentide järele oli vähene.
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Naiskodukaitse Võrumaa ringkonna liikmed 12.07.2014 ETK suvepäevade toitlustusel.

Noortejuhtide erialagrupp ja formeerijad tegutsevad omapäi. Noortejuhid tegutsevad 
NK ja KT organisatsioonis aktiivselt ning grupile eraldi väljaõpet ega muud ei 
korraldata. Naiskodukaitsjaid kutsutakse erinevatele KT ja NK üritustele ning laagri-
tesse korraldama töötubasid ja toitlustama. Koostöös Kodutütardega käidi 2013. 
aasta juulis lodjaga Emajõel ja Peipsi järvel. Samuti kutsutakse vanemaid kodu-
tütreid NKK BVÕ moodulitele. 2014. aastal osalesid kodutütred nii esmaabi kui ka 
sõdurioskuste baasväljaõppe moodulitel.

Formeerimisgrupi tegevust ja väljaõpet koordineerib malev. Naiste kaasamine 
formeerimis meeskondadesse on aastatega suurenenud, või pigem on suurenenud 
naiste valmisolek kuuluda formeerimis meeskonda. Üheks põhjuseks on kindlasti 
viimastel aastatel sagenenud õppused, mis annavad ka sellele erialagrupile palju 
tegevust. 2013. aastal toimusid suurõppused Tormihoiatus (Võru linnas korraldatav 
linnalahing) ning Suur Vanker 2013. Sama moodi toimusid 2014. aastal Kevadtorm 
ja Tormihoiatus. 2014. aasta lõpuks kuulus formeerimismeeskonda 38 naiskodu-
kaitsjat, mis on 30,65 protsenti tegevliikmetest.

Meditsiini erialagrupp on tegutsenud vaikselt ja märkamatult. Märkamatult just nimelt 
seetõttu, et üritustel pole nende abi suuremalt jaolt õnneks vaja läinud. Meditsiiniabi 
on tagatud laskmistel, õppustel, üritustel ja võistlustel. Kaks Naiskodukaitse liiget on 
maleva sõjaajastruktuuris meditsiiniga seotud ametikohtadel. Üks on parameedik 
ning teine laskur-sanitari ametikohal.

Avalike suhete grupp toimetab traditsiooniliste üritustega, nagu maakaitsepäeva 
loterii ning jõuludeks Võru linna puudustkannatavatele peredele hoidiste kogumine. 
Koostöös spordigrupiga alustati 2014. aastat Terviseõhtute sarjaga. Sari koosnes 
neljast õhtust (veebruar–mai) ning kutsutud oli ka linnarahvas. Terviseõhtu sarja 
korraldajaks oli spordigrupi liige Mariina Piirisild.

Spordigrupp on tegutsenud usinalt. Terviseõhtute sarja korraldamise kõrval on osa-
letud võistlustel (suusatamine, jooksmine, laskmine, orienteerumine jne). Kohalikul 
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tasandil on osaletud näiteks jõustruktuuridevahelisel laskevõistlusel ja Nursi baasi 
karikal, kus on saavutatud häid tulemusi. 2014. aastal toimusid Võrumaal Kaitseväe 
meistrivõistlused lahingrelvadest laskmises, kus Võrumaa ringkonna naised Kaisa 
Sikk ja Inga Niit saavutasid vastavalt II ja V koha. Osaletud on ka kohalikul tasandil 
spordipäevadel ning jooksuvõistlustel. Nii 2013. kui ka 2014. aastal võitis Naisko-
dukaitse Võrumaa ringkonna võistkond Kaitseliidu Võrumaa maleva Antsla üksik-
kompanii laskevõistlused.

Spordigrupi kõige suuremaks väljakutseks 2014. aastal oli kahtlemata NKK üle-
riigiline spordivõistlus. Nimelt korraldati see Haanjas ning korraldusmeeskonda oli 
kaasatud 23 naiskodukaitsjat, peale selle mõned pereliikmed. Üritus oli tore ja 
meeleolukas ning korraldajad ise jäid ka ürituse läbiviimisega rahule.

Kultuurigrupp hoiab Võrumaa ringkonnas au sees vanu traditsioone ning ka täna-
päeva kunsti. Nii on külastatud teatrietendusi ning õpitud tegema mitmesugust 
käsitööd. See on tore võimalus saada välja igapäevarutiinist ning teha koos midagi 
toredat. Kultuurigrupi eestvedamisel on korraldatud kudumisõhtuid, kus kooti sokke 
ja kindaid üleriigilisele algatusele 2013 Afganistani eesti sõdurpoistele ja 2014 
Ukrainasse saatmiseks.

2013/2014. aastal tutvustati Naiskodukaitse Võrumaa ringkonda ka üle-eestilises 
meedias – metsavendade ümbermatmise üritust Vastseliinas. Ürituse Naiskodu-
kaitse-poolseks korraldajaks oli Vastseliina jaoskonna esinaine Anu Jõgeva. Kolm-
teist tõsimeelset naiskodukaitsjat Vastseliina jaoskonnast kandsid ümber matmisel 
leinakimpe ja riste kolmeteist hukkunud metsavenna säilmetega kirstude ees. 
See oli suur, üleriigiline üritus, mida kajastasid kõik meediakanalid. Peale matuse-
tseremoonial osalemise valmistasid naiskodukaitsjad laua 250 külalisele. Tänuks 
tegevuse eest Kagu-Eesti metsavendadega annetas Eesti Endiste Metsavendade 
Liit Anu Jõgevale teenetemedali.

Nii 2013. kui ka 2014. aastal käisid maakaitsepäeval tuletoojateks naiskodukaitsjad. 
Kui 2013. aastal oli tuletooja Heleen Vene, endine kodutütar ja nüüd tubli naiskodu kaitsja, 

Naiskodukaitse Võrumaa ringkonna võistkond 2.-3. august 2014 Haanjas NKK spordivõistlusel 
iluvõimlemise kava esitamas. Pilt: Enely Jaani
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siis 2014. aastal oli tuletooja Marina Kõva – ema peres, mille kõik liikmed kuuluvad 
Kaitseliitu (mees on Kaitseliidus, poeg ja tütar noorteorganisatsioonides).

2014. aastal kirjutas Naiskodukaitse esimese kohaliku tasandi projekti: „Puu- ja 
köögi viljad – kaunilt ja kasulikult“, mida finantseeris Võru maavalitsus. Projekti raames 
korraldati kohalikul tasandil koolitus puu- ja köögiviljade kasulikkusest. Projekti sihtgrupiks 
olid mehed.

Metsavendade ümbermatmine 2013. aasta septembris. Pilt: Aare Vaida
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Võru jaoskond

Naiskodukaitse Võrumaa ringkonna tähtsaim heategevuslik projekt on maakaitse-
päeva heategevuslik loterii, mida on korraldatud 2009. aastast alates. Seda hea-
tegevuslikku projekti on kogu selle aja vedanud Võru jaoskonna naised. 2013. aastal 
toetati Võrumaa Lastekaitse Ühingut. Üritus toimus Vastseliinas ning auhinnad loterii 
tarvis annetasid kohalikud ettevõtted. 2014. aastal soetati loterii tulu eest Võrumaa 
Naiste Tugikeskusest kooliteed alustanud lastele koolitarbeid.

2014. aastal andsid Võru jaoskonna naised oma panuse, et lastel oleks turvaline 
kooliteed alustada. Nimelt 1.–3. septembrini turvasid kokku 11 naist Võru linna üle-
käiguradasid, et lapsed saaksid turvaliselt üle sõiduteede. 1. septembril, nagu on 
tavaks saanud, küpsetati koostöös Võru Naisteklubiga Võru kesklinna pargis pann-
kooke Pannkoogipeol.

Teine heategevuslik projekt, mida Võru jaoskond 2013. ja 2014. aastal korraldas, 
oli Võru linna puudustkannatavatele peredele jõuluks hoidiste kogumine. Võru jaos-
konna naised ise keetsid mõlemal aastal suure koguse boršipõhja ning peale selle 
annetati juurde mitmesuguseid hoidiseid. Kogutu anti üle Võru linna sotsiaalosakonnale, 
kes toimetas need edasi abivajajatele.

Antsla jaoskond

Antsla jaoskonnal on 2013/2014 olnud väga edukad aastad. Nende liikmeskond on 
küll kahanenud, kuid tegutsevad naised on väga tublid. Nimelt nii 2013. kui ka 2014. 
aastal said Võrumaa ringkonna aasta naiskodukaitsja tiitli Antsla jaoskonna naised. 
2013. aastal sai selle tiitli Enely Jaani ning 2014. aastal Inga Niit.

NKK Võrumaa ringkonna Võru jaoskonna naised 2014. aastal borši põhja keetmas puudust-
kannatavatele peredele. Pilt: Merlit Aldošin
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Antsla jaoskond korraldab Võrumaa ringkonnas laskeharjutusi väikesekaliibrilisest 
relvast.

Aastatel 2013–2014 on jaoskonnast lahkunud mitu liiget (peamiselt Soome elama 
mineku tõttu). Jaoskonna liikmeskonna kasvatamiseks on tehtud mitu kohaliku 
tasandi üritust. 2013. aasta kevadel käidi Tsooru kevadlaadal pannkooke küpsetamas 
ja Naiskodukaitset tutvustamas. 2014. aasta mais toimus Antslas rohevahetus. 
Tutvustati Naiskodukaitset ja vahetati taimi. Kellel taimi ei olnud, sai neid soetada 
sümboolse tasu eest.

Vastseliina jaoskond

Aastateks 2013–2014 on Vastseliina jaoskond saavutanud just selle, millest sai 
jaoskonna loomisel unistatud – toetada ja teha koostööd KL Võrumaa maleva 
Rõuge-Vastseliina Üksikkompaniiga. Aastas on 10–12 ühisüritust, mis on ajapikku 
saanud juba traditsiooniks. Näiteks Vabadussõjas langenute mälestamine 3. jaanuaril, 
Tartu rahulepingu aastapäeva tähistamine, kevadine rännak Vastseliinast Missosse 
(pühendatud metsavendadele), vabariigi aastapäev ja võidupüha, 1924. aasta 1. 
detsembri mässus langenud kadettide mälestamine jne. Ühiselt peetakse ka jõulu-
pidu ning ollakse toeks ja abiks Kagu-Eesti metsavendadega seotud üritustel.

Jaoskonna liikmete arv on kõikunud 30–40 vahel ning 2013. aasta alguseks pisut 
isegi langenud, kuid liikmete motivatsioon on läbi aastate olnud kõrge ja tehtu muljet-
avaldav.

Traditsiooniliselt tähistatakse Naiskodukaitse mälestuspäeva Vastseliinas, Marta 
Mälbergi haual. Enamasti on kohal ka poeg Toomas koos tütarde Tiina ja Terjega, 
kes on naistele väga tänulikud nende ema ja vanaema mälestuse hoidmise eest.

Ka Vastseliina jaoskonnas on traditsiooniks saanud 1. septembril laste koolitee 
turvalisuse tagamine Vastseliina alevis. Lastele jagatakse ka helkureid. Samuti 
küpsetatakse Vastseliina gümnaasiumi noortekeskuses pannkooke koolist tulevatele 
lastele.

Urvaste jaoskond

Urvaste jaoskond teeb väga tihedat koostööd Urvaste pastoraadiga, kuna seal on 
võimalus kasutada ruume kooskäimiseks ja ürituste korraldamiseks. Kõige suurem 
koostööprojekt on pühapäevakoolis õpetamine, õpetajad on Naiskodukaitse Võru-
maa ringkonna asutajaliikmed Sirje Lill ja Marje Kangro. 2013. aastal valmistasid 
Naiskodukaitse Urvaste jaoskonna liikmed ette Urvaste kiriku 600. aastapäeva, 
tehti korrastus- ja koristustöid. Augusti alguses toimus pastoraadis muinsuskaitse-
teemaline lastelaager. Seal toitlustati ning aidati ka programmi läbi viia (ekskursioonid 
ja spordimängud).

Eriline õppepäev toimus märtsikuus 2014, mil jaoskonna naised tulid kokku ja tõid 
kodudest kaasa üleliigsed moosid. Koos õpiti, kuidas nendest teha koduveini. Tradit-
siooniliselt tähistati Eesti vabariigi aastapäeva, urbanipäeva laadal pakuti suppi ja 
pirukaid ning toitlustati lastelaagreid.
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Tekstis kasutatud lühendid
BVÕ - baasväljõpe
NKK - Naiskodukaitse
KEAT - “Kaitse end ja aita teisi”
KL - Kaitseliit
KT - Kodutütred
MTÜ - mittetulundusühing
NK - Noored Kotkad
SA - sihtasutus
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Ringkondade esinaised, juhatused ja revisjonikomisjonid 
2013–2014

Alutaguse ringkond

Esinaine: Iive Rohtla
Aseesinaine: Kadre Maalma
Juhatus: Maire Aul (2013–2016), Tiina Raudmäe (2010–2013, 2014–2017), Natalja Kabanova 
(2011–2014), Taissia Kurova (2014–2017), Liivi Kingu (2012–2015)
Revisjonikomisjon: Merle Kodu, Ene Leitud, Küllike Kullerkupp

Harju ringkond

Esinaine: Anu Püümets (2013), Helen Allas (2014)
Aseesinaine: Helen Allas (2013), Järvi Kirs (2014)
Juhatus:
2013: Ave Nael, Aet Kala, Angelina Oblikas
2014: Eda Põldma, Ruth Pääsuke, Anu Püümets
Revisjonikomisjon:
2013: Eve-Merin Aas, Krista Allik, Kairi Nõukas
2014: Eve-Merin Aas, Evely Sagor, Sirje Ankur

Jõgeva ringkond

Esinaine: Maris Mäeotsa (2013), Heli Palgi (2014)
Aseesinaine: Aive Kivioja (2013), Merit Viitman (2014)
Juhatus: Merle Plovits, Ilje Laurikainen, Janika Läänesaar (kõik 2013); Jaana Sepper 
(– 08.2014), Riin Juurma (08.2014–), Hanali Riisk (2014), Janika Läänesaar (2014)
Revisjonikomisjon:
2013: Marika Kallemaa, Anne Tropp, Riina Kink
2014: Anne Tropp, Riina Kink, Maris Allik

Järva ringkond

Esinaine: Kaire Lõhmus
Aseesinaine: Kirsika Ilmärv
Juhatus: Reinika Tatter, Maire Arro, Piret Laanepere (–2014), Taive Saar (2014–)
Revisjonikomisjon: Merje Mihkelsaar, Pille Raudsepp, Tiiu Väli (–2014), Lea Huum (– 10.2014), 
Margit Merisalu (10.2014–)

Lääne ringkond

Esinaine: Mare Laide
Aseesinaine: Karin Rünkorg
Juhatus:
2013: Helvija Kajalainen, Ülle Vaga, Ave Proos 
2014: Helvija Kajalainen, Ave Proos, Küllike Tammeveski
Revisjonikomisjon:
2013: Vaima Valk, Ülle Pauts, Malle Karm
2014: Vaima Valk, Malle Karm, Maire Kruus 

Põlva ringkond

Esinaine: Esti Taal
Aseesinaine: Kristi Randla
Juhatus:
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2013: Sille Kingla, Merike Klemmer, Küllike Neissaar
2014: Sille Kingla, Marika Rehemets, Küllike Neissaar
Revisjonikomisjon: Kadi Koosapoeg, Leili Miisna, Karmen Kevvai

Pärnumaa ringkond

Esinaine: Maie Pitsal (2013), Jana Ots (2014)
Aseesinaine: Ello Jaaniste
Juhatus:
2013: Jana Ots, Ly Eisenschmidt, Liis Kasekänd, asendusliige Monika Leosk
2014: Maie Pitsal, Maarja Jalasto, Ly Eisenschmidt, asendusliige Monika Leosk
Revisjonikomisjon:
2013: Tiina Aluste-Bärlin, Liivi Reinhold, Maret Kommer, asendusliige Kristina Bauer
2014: Tiina Aluste-Bärlin, Liivi Reinhold, Maret Kommer, asendusliige Liis Kasekänd

Rapla ringkond

Esinaine: Kristel Kaasiku
Aseesinaine: Triin Tähtla
Juhatus:
2013: Kaja Heinsaar, Kristel Teets, Kaire Soomets
2014: Kristel Teets, Kaire Soomets (astus tagasi, asemele Reelika Rohuste), Nele Pernits
Revisjonikomisjon:
2013: Pirko Peterson, Aime Tuhkanen, Ivi Haas
2014: Aime Tuhkanen, Pirko Peterson, Kaja Heinsaar

Saaremaa ringkond

Esinaine: Raili Nõgu
Aseesinaine: Anneli Pitk
Juhatus:
2013: Ülle Sülla, Kaile Koppel, Piret Urgas
2014: Ülle Sülla, Kaile Koppel, Ellen Kask
Revisjonikomisjon:
2013: Evely Aavik, Laine Tarvis, Tamara Müür
2014: Evely Aavik, Tamara Müür, Anneli Juudas

Sakala ringkond

Esinaine: Tiina Ott
Aseesinaine: Eda Kivisild (2013), Lembe Lahtmaa (2014)
Juhatus:
2013: Lembe Lahtmaa, Margit Rei, Leili Särg
2014: Eda Kivisild, Egle Reinup, Margit Rei
Revisjonikomisjon:
2013: Annika Tagaküla, Ene Sügav, Ursula Mikkor
2014: Ülle Riiner, Annika Tagaküla, Ene Sügav

Tallinna ringkond

Esinaine: Tairi Välinurm (2013), Tairi Täht (2014)
Aseesinaine: Liina Sooäär, astus 2014 tagasi
Juhatus:
2013: Jaanika Palm, Pilleriin Torim, Gertrud Päts
2014: Heidi Tormet, Berit Cavegn, Jaanika Palm, ssendusliige Anneli Looken
Revisjonikomisjon:
2013: Margot Mars, Sigrid Laanemets, Liivi Turk
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2014: Margot Mars, Sigrid Laanemets, Evi Kirsimägi

Tartu ringkond

Esinaine: Virge Prank-Vijard
Aseesinaine: Katrin Kolk
Juhatus: Inge Leitu, Mirje Põld, Anna Jänes, Eda Leola (–2013)
Revisjonikomisjon: Signe Viggor, Piia Kuslap, Triin Kübarsepp, Kadi Kass (2013)

Valga ringkond

Esinaine: Olesja Kaart
Aseesinaine: Piret Vahtra
Juhatus: Merje Nielson, Ene Prants, Tatjana Laadi
Revisjonikomisjon: Raili Põder, Jana Nurmetu, Urve Tiimann

Viru ringkond

Esinaine: Urve Rosenberg
Aseesinaine: Inna Läll
Juhatus: Vaike Porval, Aili Vakker, Urve Ehasalu, asendusliige Liina Lepik
Revisjonikomisjon:
2013: Kairi Juhkam, Mare Ervin, Lea Matusorg
2014: Lea Matusorg, Mare Ervin, Ene Ehrenpreis

Võrumaa ringkond

Esinaine: Kaisa Peedosaar
Aseesinaine: Anna Mõttus
Juhatus: Enely Jaani, Marina Kõva, Helina Mets (kõik 2013), Ly Ojarand (2014)
Revisjonikomisjon:
2013: Kaire Talja, Hele Kroon, Aive Kaasik
2014: Janely Kaevats, Kerly Kordemets, Jaanika Sild
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Jaoskondade esinaised ja juhatused 2013–2014

Alutaguse ringkond

Avinurme jaoskond
Esinaine: Tiina Raudmäe 2011–2014, Merje Mälton (2014–2017)
Aseesinaine: Silvi Sirelpuu (2012–2015)
Juhatus: Iive Rohtla (2012–2015), Maimu Villa (2011–2014), Tiina Morozov (2012–2015), 
Küllike Kullerkupp (2014–2017)

Jõhvi jaoskond
Esinaine: Diana Ilves (2012–2013), Kristi Goldberg (2014–2017)
Aseesinaine: Maarika Raja 2008–2014, Merle Krüüts (2014–2017)
Juhatus: Mai Raidma (2008–2011, 2012–2015), Eve Jürgenson (2009–2012; asendusliige 
2014–2015), Kadi Luuri (2010–2013), Kairi Anton (2011–2014), Ester Nõmme (2014–2017)

Narva jaoskond
Esinaine: Ene Lättemaa (2010–2013), Pille Pihelgas (2013–2016)
Aseesinaine: Jekaterina Tihhomirova (2007–2013), Ene Lättemaa (2013–2016)
Juhatus: Larissa Peeters (2010–2013, 2013–2016); Natalja Mistštšuk (Kabanova) (2013–
2016); Irina Vassiljeva (2011–2014)

Lüganuse jaoskond
Esinaine: Astrid Hansi (2011–2014), Inga Kütt (2014–2017)
Aseesinaine: Liivi Kingu (2012–2015), Siiri Sepp (2014–2017)
Juhatus: Ülle Roots (2008–2011, 2011–2014); Milvi Krekker (2009–2012, 2012–2013); Evelin 
Krekker (2014–2017); Liivi Kingu (2014–2017); Juta Vinni (2013–2017)

Harju ringkond

Viimsi jaoskond
Esinaine: Helen Allas 2013, Helen Ottep 2014
Aseesinaine: Helen Ottep 2013, Anu Piht 2014
Juhatus:
2013: Anu Piht, Ulvi Klaar, Silja Ustav
2014: Ulvi Klaar, Silja Ustav, Triin Krahv

Keila jaoskond
Esinaine: Pille-Riin Moilanen
Aseesinaine: Heidi Toomse
Juhatus:
2013: Evely Sagor, Diana Sopova, Eevi Kutpri
2014: Evely Sagor, Diana Sopova, Marina Suhhovolskaja

Kuusalu jaoskond (2013 Rävala jaoskond)
Esinaine: Elbe Kuuspalu 2013, Maris Lilleväli 2014
Aseesinaine: Lana Toomvap 2013, Krista Allik 2014
Juhatus:
2013: Heli Jürisson, Krista Allik, Iivi Rool
2014: Lana Toomvap, Iivi Rool, Margit-Karmen Reinvelt

Kose jaoskond
Esinaine: Kaja-Marit Mander
Aseesinaine: Diana Mihkelsoo
Juhatus:
2013: Mirey Ulm, Gerli Kull, Marge Ulm
2014: Mirey Ulm, Gerli Kull, Anneli Urke
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Männiku jaoskond
Esinaine: Eve-Merin Aas
Aseesinaine: Ketlin Pukk
Juhatus:
2013: Kai Räämet, Raita Ustal, Eda Põldma
2014: Eda Põldma, Jane Suu, Birgit Vaarandi

Paldiski jaoskond
Esinaine: Katrin Lanina
Aseesinaine: Järvi Kirs
Juhatus: Liisi Printsman, Käti Teär-Riisaar, Angelina Oblikas

Saue jaoskond
Esinaine: Aet Kala
Aseesinaine: Ruth Pääsuke
Juhatus:
2013: Külliki Trepp, Gerda Arr, Kristiina Tarvis
2014: Külliki Trepp, Gerda Arr, Kaia-Triin Pääsuke

Jõgeva ringkond

Jõgeva jaoskond
Esinaine: Triinu Küünal
Aseesinaine: Kairit Kriis
Juhatus:
2013: Kristiina Kuus, Pille-Riin Miško, Merit Viitman
2014: Kristiina Kruus, Inge Kiisler, Kaire Vahtre
Revisjonikomisjon 2014: Heili Saage, Anu Koitsaar, Galina Lehtsalu

Torma jaoskond
Esinaine: Käty Kakko
Aseesinaine: Kätlin Ridal
Juhatus: Heli Keiv, Liisa Katt, Nele Tõnissoo
Revisjonikomisjon: Janika Läänesaar, Triin Pärsim, Katrin Luhamäe

Põltsamaa jaoskond
Esinaine: Heli Palgi (–03.2014, siis liikus ringkonna esinaiseks)
Aseesinaine: Kaie Rohtla
Juhatus:
2013: Piret Pärnasalu, Kirly Kadastik, Dea Laugmaa
2014: Piret Pärnasalu, Kirly Kadastik, Ave Cakmak

Maarja jaoskond (valitud 9.01.2015)
Esinaine: Kristi Jaanus
Aseesinaine: Ariana Rooba
Juhatus: Kirsti Kadaja-Prodanets, Merike Olgo, Marianne Kase

Vaiga jaoskond
Esinaine: Kersti Kruus
Aseesinaine: Tiina Arras
Juhatus: Kersti Juhanson, Kaisa-Mai Hütt, Marika Hütt

Järva ringkond

Paide jaoskond
Esinaine: Vivika Barnabas
Aseesinaine: Siiri Sitska
Juhatus: Merje Mihkelsaar, Maire Arro , Liisa Hendrikson (–2014), Margit Merisalu (2014–), 
Merle Rüütel (2014–)
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Türi jaoskond
Esinaine: Reinika Tatter
Aseesinaine: Gerly Leit
Juhatus: Taive Saar, Mirell Reinson, Ulvi Väli (–2014), Terje Kespre (Albert) (2014–)

Koeru jaoskond
Esinaine: Kerli Sirila
Aseesinaine: Kaili Kaju
Juhatus: Tene Metsma, Kadri Ilmjärv, Tiiu Väli (–2014), Kersti Lõoke (2014–)

Lääne ringkond

Haapsalu jaoskond
Esinaine: Ester Karm (2013), Eda Tamme (2014)
Aseesinaine: Eda Tamme (2013), Reeli Rae (2014)
Juhatus: 
2013: Reeli Rae, Kaja Mander, Ivika Raudsepp
2014: Kaja Mander, Ivika Raudsepp, Terje Raudkivi

Hiiumaa jaoskond
Esinaine: Marge Vähter
Aseesinaine: Jane Sinijärv
Juhatus:
2013: Anu Saue, Heli Tuisk, Küllike Tammeveski
2014: Anu Saue, Heli Tuisk, Anne Kaasik

Risti jaoskond
Esinaine: Kati Ojaver-Heinemann 
Aseesinaine: Tiina Leesik
Juhatus: Marika Pukk, Anne Rehkalt, Maie Neštšadim

Lõuna-Läänemaa jaoskond
Esinaine: Kaja Lotman
Aseesinaine: Kersti Täht
Juhatus: Triin Leever, Varje Ojala-Toos, Imbi Esko

Põlva ringkond

Põlva jaoskond
Esinaine: Malle Mägi (2013), Liivia Lints (2014)
Aseesinaine: Lisete Vals
Juhatus: 
2013: Kadi Koosapoeg, Maarja Siilbek, Esti Taal
2014: Kadi Koosapoeg, Maarja Siilbek, Reilika Mägi

Kanepi jaoskond
Esinaine: Kaili Mertsina
Aseesinaine: Mirell Lattik
Juhatus:
2013: Küllike Neissaar, Merike Klemmer, Elen Kõrge
2014: Küllike Neissaar, Merike Klemmer, Elen Kõrge

Räpina jaoskond
Esinaine: Tuuli Kotov
Aseesinaine: Tiina Sisko
Juhatus:
2013: Maive Tõemäe, Sille Kingla, Kristi Randla
2014: Maive Tõemäe, Sille Kingla, Irina Vegner
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Rapla ringkond

Rapla jaoskond
Esinaine: Nele Pernits (2013), Margit Siniroht (2014)
Aseesinaine: Ingrid Stahl (2013), Merike Tüür (2014)
Juhatus:
2013: Merike Tüür, Margit Siniroht, Eli Sukles
2014: Eli Sukles, Külli Vain, Liis Tiigirand

Kaerepere jaoskond
Esinaine: Liilia Kesküla (2013), Kristel Teets (2014)
Aseesinaine: Kristel Teets (2013), Reelika Rohuste (2014)
Juhatus:
2013: Suivi Vaga, Triin Tähtla, Anne-Ly Reede
2014: Anne-Ly Reede, Suivi Vaga, Õie Kopli

Kaiu jaoskond
Esinaine: Miidi Pindus
Aseesinaine: Kristel Kaasiku (2013), Kaja Heinsaar (2014)
Juhatus:
2013: Kaja Heinsaar, Ülle Joona, Kaire Kuuselaas
2014: Kaire Kuuselaas, Ülle Joona, Kristel Kaasiku

Hiie jaoskond
Esinaine: Kaie Kensap-Kukk
Aseesinaine: Talvi Tuhkanen
Juhatus:
2013: Margit Kadak, Ülle Hermann, Kaire Soomets
2014: Margit Kadak, Kaire Soomets, Maire-Anu-Liis Oidsalu

Märjamaa jaoskond, loodud 5.03.2014
Esinaine: Nele Pernits
Aseesinaine: Ave Kusmin
Juhatus: Evelyn Gold, Merle Mets, Kaie Gold-Rand

Saaremaa ringkond

Akadeemiline jaoskond
Esinaine: Ellen Kask
Aseesinaine: Mare Kirr
Juhatus: Maili Rasva, Katrin Keso-Vares, Kaja Puck

Kuressaare jaoskond
Esinaine: Galina Latkina (2013), Agnes Heinla (2014)
Aseesinaine: Agnes Heinla (2013), Merle Aulik (2014)
Juhatus:
2013: Anneli Jakobsoo, Annely Verlin, Karin Sepman
2014: Taimi Kiissa, Karin Sepman, Katrina Allikmaa

Kuressaare I jaoskond
Esinaine: Tamara Müür
Aseesinaine: Piret Sepp
Juhatus:
2013: Piret Urgas, Anneli Õige, Heli Armus
2014: Anneli Õige, Heli Armus, Liina Kesküla

Orissaare jaoskond
Esinaine: Anneli Pitk
Aseesinaine: Ülle Sülla
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Juhatus:
2013: Raili Nõgu, Ene Vokk, Liivi Pajunurm
2014: Raili Nõgu, Maidi Tilk, Liivi Pajunurm

Pihtla jaoskond
Esinaine: Eve Tuisk
Aseesinaine: Kaile Koppel
Juhatus:
2013: Maiu Välbe, Mai Kundrats, Kaia Latkin
2014: Maiu Välbe, Mai Kundrats, Elve Rozenkron

Valjala jaoskond
Esinaine: Sille Lapp (2013), Helina Turja (2014)
Aseesinaine: Ivika Laanet (2013), Anneli Juudas (2014)
Juhatus:
2013: Angela Au, Anneli Juudas, Karin Varipuu
2014: Angela Au, Sille Lapp, Karin Varipuu

Sakala ringkond

Viljandi jaoskond
Esinaine: Margit Rei
Aseesinaine: Lembe Lahtmaa
Juhatus:
2013: Helena Minina, Ele Lehes, Tiina Ott
2014: Tiina Ott, Janne Suigusaar, Ele Lehes
Revisjonikomisjon:
2013: Annika Tagaküla, Helina Eelmaa, Janne Suigusaar
2014: Tiina Taim, Annika Tagaküla, Kaire Toobal

Suure-Jaani jaoskond
Esinaine: Egle Reinup
Aseesinaine: Evelin Lappalainen
Juhatus:
2013: Kerstin Käärik, Vika Zieds, Aili Mägi
2014: Jana Soitu, Kerstin Käärik, Vika Zieds

Lõuna-Viljandi jaoskond (asutati 03.03.2014)
esinaine Sirli Rull
aseesinaine Ülle Riiner
Juhatus: 2014: Eda Kivisild, Ene Sügav, Pia-Eve Teder

Karksi jaoskond (taasasutati 13.03.2014)
esinaine Tiina Türk
aseesinaine Malle Lohk
Juhatus: 2014: Helina Eelmaa, Lea Murumäe, Mailis Saa

Tallinna ringkond

Akadeemiline jaoskond
Esinaine: Tiia-Triin Truusa (2013), Kristiine Kallaste (2014)
Aseesinaine: Kristiine Kallaste (2013), Esti Meier (2014)
Juhatus:
2013: Esti Meier, Tuuli Türk, Pilleriin Torim, asendusliige Tina Kirsipuu
2014: Liis Ots, Pilleriin Torim, Kristel Veerus

Nõmme jaoskond
Esinaine: Kristi Treufeldt (peatas 2014 liikmesuse)
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Aseesinaine: Katrin Sari (2013), Tiia Tasuja (2014)
Juhatus:
2013: Kristiina Palk, Pille Part, Tiia Tasuja
2014: Eike Pilt, Jette Aus, Pille Part

Lääne jaoskond
Esinaine: Berit Cavegn (2013), Katri Lindau (2014) 
Aseesinaine: Katri Lindau (2013), Tiina Kallasmaa (2014)
Juhatus:
2013: Jaanika Palm, Tiina Kallasmaa, Liisa Kähr
2014: Liisa Kähr, Jaanika Palm, Maarja Purik

Muusika jaoskond
Esinaine: Margit Hani
Aseesinaine: Maris Amon-Merilain
Juhatus:
2013: Leida Käbi, Geniira Helde, Juta Sisas
2014: Leida Käbi, Geniira Helde, Vive Pandis

Põhja jaoskond
Esinaine: Triin Mets
Aseesinaine: Kristiina Kull (2013), Airika Tammar (2014)
Juhatus:
2013: Airika Tammar, Evelyn Lill, Heleri Parkala
2014: Evelyn Lill, Kaisa Albert, Heleri Parkala

Toompea jaoskond
Esinaine: Marje-Anne Hendrikson
Aseesinaine: Merike Jürjo (2013), Marju Mändmets (2014)
Juhatus:
2013: Ruth Kulbas, Marju Mändmets, Anneli Looken
2014: Meeri Tiits, Anneli Looken, Ruth Kulbas

Tartu ringkond 

Tartu jaoskond
Esinaine: Kersti Kivirüüt
Aseesinaine: Elika Peterson, Erle Kaur (2013)
Juhatus: Kadi Kangur, Karin Vahtre, Kristi Käesel, Aleksandra Zaverjuhha (2013)
Revisjon: Kristina Treiman, Kai Visnapuu, Kirke Pilvik

Akadeemiline jaoskond
Esinaine: Liisa Aru
Aseesinaine: Liina Pärnamäe
Juhatus: Triin Viltrop, Anna-Liisa Viltrop, Triin Serglov, Helen Saal (2013)
Revisjon: Eda Leola, Kristiina Abel, Sirle Poikalainen

Põhja-Tartumaa jaoskond
Esinaine: Katrin Varuson
Aseesinaine: Margit Soieva
Juhatus: Inga Jegorova, Maire Kasvandik, Keity Kimmel, Anu Värk (2013)
Revisjon: Ulla Villemson, Jaanika Poolakese, Ave Kuslap

Tamme jaoskond
Esinaine: Silvi Tenjes, Triin Nooska (2013)
Aseesinaine: Piret Valge, Nele Rajasaar (2013)
Juhatus: Eha Jakobson, Piret Konsin, Kristiina Männik, Silvi Tenjes (2013)
Revisjon: Merili Sepp, Piia Kuslap, Anna-Liisa Mättas
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Lõuna-Tartumaa jaoskond
Esinaine: Kertu Rünkorg
Aseesinaine: Viivika Kook
Juhatus: Kersti Rüütli, Tiiu Kupper, Külli Paju

Valga ringkond

Valga jaoskond:
Esinaine: Merje Nielson
Aseesinaine: Jaanika Niklus
Juhatus: Piret Vahtra, Monika Rogenbaum, Kirsti Paavel (–12.05.2014), sealt edasi valiti uus 
liige alles 2015. aastal

Tõlliste jaoskond:
Esinaine: Ülle Säinas
Aseesinaine: Sigrit Säinas
Juhatus: Margit Fuks

Otepää jaoskond:
Esinaine: Mari Mõttus
Aseesinaine: Inga Kotkamäe
Juhatus: Rita Pärnik, Riina Kukk, Ene Prants

Tõrva jaoskond:
Esinaine: Mahta Palumets (– 29.06.2013), Evelin Tamm (30.06.2013–14.09.2014), Eha Older 
(15.09.2014–)
Aseesinaine: Sirli Matvei (–29.06.2013), Asta Tsirp (30.06.2013–)
Juhatus: Mahta Palumets (30.06.2013–)

Viru ringkond

Viru-Nigula jaoskond
Esinaine: Liaana Luhaste (2013–10.2014), Liina Lepik 2014
Aseesinaine: Marit Laast
Juhatus: Anu Laidinen, Pille Kajar, Riive Raam
Revisjonikomisjon: Ene Ehrenpreis, Kaja Sander, Karmen Kraut

Väike-Maarja jaoskond
Esinaine: Anneli Mikiver
Aseesinaine: Kaja Teder
Juhatus: Ursula Aal, Sirje Tiimus, Kerstin Sõber

Simuna jaoskond
Esinaine: Laine Metus
Aseesinaine: Mairit Ploom
Juhatus: Urve Ehasalu, Helin Sinimets, Kätlin Sinimets
Revisjonikomisjon 2013 (2014 enam ei tegutsenud): Katrin Kobin, Silvi Aasumets Monika 
Kukk

Tapa jaoskond
Esinaine: Vaike Porval (2013–01.2014), Pärja Õun 2014
Aseesinaine: Vaike Porval
Juhatus: Kristy Kalmus, Kersti Põder, Katri Evardi

Rakvere jaoskond
Esinaine: Anneli Mikiver (2013–01.2014), Tiina Samra 2014
Aseesinaine: Tiina Samra (2013–01.2014), Anneli Leht 2014
Juhatus: Aili Vakker, Krisri Raudsepp, Kaja Vainula
Revisjonikomisjon 2013 (2014 enam ei tegutsenud): Mare Ervin, Tiina Samra, Ursula Aal
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Võrumaa ringkond

Võru jaoskond
Esinaine: Lea Haugas (2013), Pille Blum (2014)
Aseesinaine: Marina Piirisild
Juhatus:
2013: Elle Fluss, Helen Puusalu, Sirje Pintsaar
2014: Helen Puusalu, Marell Mölder, Lea Haugas

Antsla jaoskond
Esinaine: Inga Niit
Aseesinaine: Kaire Talja (2013), Enely Jaani (2014)
Juhatus:
2013: Eleri Siidra, Kati Harak, Helga Dräbtsinski
2014: Kaire Talja, Kati Harak, Eleri Siidra

Vastseliina jaoskond
Esinaine: Anu Jõgeva
Aseesinaine: Egel Alla
Juhatus:
2013: Raili Purgi, Tiiu Silm, Eve Tolmik
2014: Eve Tolmik, Tiiu Silm, Raili Purgi

Urvaste jaoskond
Esinaine: Aive Kaasik (2013), Marje Kangro (2014)
Aseesinaine: Marika Meier (2013), Sirje Lill (2014)
Juhatus:
2013: Sirje Lill, Anu Sinimets, Kaja Metsavas
2014: Aive Kaasik, Kaja Metsavas, Virve Üprus

Ringkondade auliikmed
Jõgeva ringkond: Imbi Paju, Linda Malm, Renata Tammemäe – Põltsamaa jaoskonna auliige
Lääne ringkond: Reet Kark (17.06.1913–31.10.2014), auliige alates 2009
Põlva ringkond: Helmi Visnapuu
Pärnumaa ringkond: Elfriede Laidvee, Ingrid Sõber
Sakala ringkond: Leida Leiur, Aili Ott
Tartu ringkond: Heino Noor, Linda Kraft, Asta Luksepp
Võrumaa ringkond: Helju Tarikas
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Naiskodukaitse keskjuhatuse liikmed
2013
Maris Borštšik
Maire Arro
Kati Ojaver-Heidemann
Eda Kivisild
Siiri Sepp
Sigrid Laanemets

2014
Maris Borštšik
Maire Arro
Kati Ojaver-Heidemann
Eda Kivisild
Siiri Sepp
Erle Johanson

Naiskodukaitse keskrevisjonikomisjoni liikmed

2013
Helen Saal
Liivi Turk
Ene Leitud

2014
Helen Saal
Liivi Turk
Ene Leitud
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Naiskodukaitse sümboolika- ja ajalookomisjoni liikmed

Sümboolikakomisjoni liikmed

2013
Leane Morits
Triin Tõnsing
Eveli Nõgu
Esti Meier
Egge Edussaar-Harak
Katri Lindau

2014
Leane Morits
Triin Tõnsing
Eveli Nõgu
Esti Meier
Taive Saar

Ajalookomisjoni liikmed

2013
Kadi Kass
Angela Mettus
Leane Morits
Virge Prank-Vijard
Ave Proos
Karin Kaup

2014
Kadi Kass
Angela Mettus
Leane Morits
Virge Prank-Vijard 
Ave Proos
Sigrid Laanemets
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Naiskodukaitse autasud 2013–2014

LIILIARISTI III KLASS

2013
Aime Amor  Jõgeva
Kristiina Abel  Tartu
Kairit Henno  Tartu
Mare Laide  Lääne

2014
Ülle Säinas  Valga
Anne Tropp  Jõgeva
Nele Pernits  Rapla

LIILIARISTI IV KLASS

2013
Triin Tõnsing  Tartu
Kadi Kass  Tartu
Rita Pärnik  Valgamaa
Anu Saue  Lääne
Ester Karm  Lääne
Maire Kruus  Lääne
Malle Karm  Lääne
Raili Siimann  Valga
Maris Mäeotsa  Jõgeva
Tiina Miško  Jõgeva
Lemme Berkis  Tallinn
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Maarja Siilbek  Põlva
Järvi Kirs  Harju
Külli Vain  Rapla
Rita Merekivi  Rapla

2014
Tiina Ott   Sakala
Liina Pärnamäe  Tartu
Terje Raudkivi  Lääne
Marit Birgholts  Tartu
Tiina Aluste-Bärlin Pärnumaa
Silvi Kalamees  Viru
Pille Veitmaa  Harju
Anu Püümets  Harju

LIILIARISTI V KLASS

2013
Eha Jakobson  Tartu
Eva Nessler  Tartu
Airika Troost  Tallinn
Maris Amon-Merilain Tallinn
Lehte Griin  Tallinn
Kristi Raudsepp  Viru
Merje Nielson  Valga
Tatjana Laadi  Valga
Ave Rallmann  Pärnumaa
Heili Saage  Jõgeva
Anu Ubaleht  Järva
Kaja Mander  Lääne
Jane Sinijärv  Lääne
Ülle Vaga  Lääne
Lea Lai   Lääne
Margarita Lind  Lääne
Vaima Valk  Lääne
Kaire Lätte  Järva
Margit Merisalu  Järva
Pille Raudsepp  Järva
Marju Lohk  Sakala
Erle Johanson  Tallinn
Reet Lehtmaa  Harju
Krista Allik  Harju
Külliki Trepp  Harju
Gerli Kull  Harju
Mirey Ulm  Harju
Ainika Mägi  Põlva
Esti Taal   Põlva
Kaire Soomets  Rapla
Marina Kõva  Võrumaa
Egel Alla   Võrumaa
Kaisa Peedosaar  Võrumaa
Anna Mõttus  Võrumaa

2014
Kerli Sirila  Järva
Mare Kirr  Saaremaa
Egge Edussaar-Harak Tartu
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Ave Proos  Lääne
Kaidi Sits  Lääne
Ivika Raudsepp  Lääne
Tiina Türk  Sakala
Tiina Taim  Sakala
Jane Särg  Sakala
Margit Saagpakk  Tallinn
Ruth Kulbas  Tallinn
Nele Rajasaar  Tartu
Mahta Palumets  Valga
Piret Tiit   Valga
Sigrit Säinas  Valga
Sirli Hanni  Võrumaa
Tiiu Silm   Võrumaa
Marika Lazareva  Põlva
Ebe Pille   Tallinn

HÕBERIST

2013
Aksel Heidemann  Lääne
Jüri Rokko  Valga
Tarmo Matti  Viru
kpr Andu Heinsoo  Sakala
Anne Vasarik  Põlva
Andres Sillaots  Harju

2014
Tiit Lints   Lääne
Leino Luks  Rapla
Kol-ltn Marek Laanisto Viru
Mjr Kalle Köhler  Sakala
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Naiskodukaitse võistluste tulemused

2013

Staabiassistentide erialavõistlus

(korraldaja Põlva ringkond)

I Tallinn (Tairi Välinurm, Heidi Tormet, Kristiina Hõbemägi, Mariliis Vahera)
II Põlva (Mari Plaado, Irina Vegner, Liivia Lints, Maive Tõemäe)
III Lääne (Küllike Tammeveski, Reeli Rae, Eda Tamme, Anu Saue)

Avalike suhete erialavõistlus

(korraldaja Jõgeva ringkond)

I Tartu (Piret Konsin, Liina Pärnamäe, Eha Jakobson)
II Tallinn (Eveli Nõgu, Elisa Jakson, Üve Maloverjan)
III Sakala (Lembe Lahtmaa, Ene Sügav, Jane Särg)

2014

Esmaabi erialavõistlus

(korraldaja Sakala ringkond)

I Pärnumaa (Andria Hüva, Tiina Kadak, Gerli Laagus, Janeli Ots)
II Viru (Anneli Mikiver, Piret Rehe, Anet Veia, Pärja Õun)
III Valga (Tatjana Laadi, Janeli Nielson, Kristina Svirskaja, Anu Lepp)

Välitoitlustamise erialavõistlus

(korraldaja Tartu ringkond)

I Alutaguse (Pille Pihelgas, Liisi Bäärt, Eha Heilu, Heli Lebedeva)
II Tartu (Piret Konsin, Triin Viltrop, Piret Valge, Nele Rajasaar)
III Harju (Eve-Merin Aas, Anu Tolsa, Kaiu Melesk-Kast, Tiina Mäe)
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www.naiskodukaitse.ee



NAISKODUKAITSE
Tegevuse ülevaade 2013–2014
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