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Maleva korrapidaja  717 9599 
Maleva referent   717 9555 
Noorkotkad, kodutütred  717 9567 

Naiskodukaitse    717 9569 
Avinurme malvkonna staap 339 7583
Jõhvi malevkonna staap   717 9584 

Lüganuse malevkonna staap  335 8580 
Narva malevkonna staap   359 2226
Faks 717 9550, e-post kaitseliit@alutaguse.ee

ALUTAGUSE MALEV: 

KAITSELIIDU ALUTAGUSE MALEV ÕNNITLEB

89. sünnipäeval 
Lembit Samelit
86. sünnipäeval 
Viktor Roosipuud
85. sünnipäeval 
Valde Roosti 
84. sünnipäeval 
Vello Kivit
79. sünnipäeval 
Teodor Põderit
78. sünnipäeval 
Arne Hannust
74. sünnipäeval 
Taimo Kaljolat

72. sünnipäeval
Toivo Pennoneni
69. sünnipäeval
Meedi Johanna 
Keermet
67. sünnipäeval 
Rein Peenemat
66. sünnipäeval 
Vieno Ertet 
63. sünnipäeval
Valentina 
Guskovat
62. sünnipäeval
Ants Kärbergi 

Aime Roonet
61. sünnipäeval
Eha Heilut
Valter Ernitsat
Ain Kalausi
Aleksei Kolpakovi
50. sünnipäeval
Aivo Kukke
Aivar Vesket
Õnnitleme ka Alu-
taguse Maleva pea-
likut major Margus 
Etsi ja Valdor 
Ernitsat.

MALEVA TEGEVUS VEEBRUARIS
1.-3.02   rühmaülema kursus Alus
1.-3.02   vanemallohvitseri kursus Alus
1.-3.02   nooremallohvitseri kursus   Tartus
2.02   Jõhvi malevkonna üldkoosolek Jõhvis
2.02   KLi meistrivõistlused suusatamises Valgehobusemäel
5.02   malevkonna pealike teabepäev Jõhvis
6.02   malevkonna õppepäev malevkondades
8.-10.02 objektikaitse juhi kursus Pärnus
9.02  Narva malevkonna üldkoosolek   Narvas
10.02  Avinurme malevkonna üldkoosolek Avinurmes
13.02  malevkonna õppepäev   malevkondades
16.02  maleva laskesuusatamise võistlus Avinurmes
17.02  Lüganuse malevkonna üldkoosolek Lüganusel
20.02  malevkonna õppepäev malevkondades
22-28.02 nooremallohvitseri kursus Tartus
24.02  Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamine Ida-Virumaal
27.02  malevkonna õppepäev malevkondades

Kohtumispaik Venevere 
seltsimaja, aeg 24. november 
kell 11.00.

Söögipoolised kööki vii-
dud, instruktaaž matkajuhti-
delt saadud, varustus üle kont-
rollitud - 5 km matk Venevere 
metsade rüppe võib alata.

Tagasi tulles ootavad meid 
ees soe saun ja kaetud laud, 
kuna Tiina Morozov jäi köögi-
toimkonda ning meid pikisilmi 
tagasi ootama.

Kaarel ees, naistepunt kes-
kel ja Kuno rivi lõpus, läks retk 
lahti. Rivilauluga küll mitte, 
kuid jutuvada, meeleolukaid 
rõõmuhõikeid ja nöökamisi jät-
kus terve matka vältel. 

Rada oli väga hästi läbitav, 
vaatamata mõnedele märgade-
le kohtadele ja mahalangenud 
puudest üleronimisele. Metsara-

jal sai taas meelde tuletatud koo-
liaegseid õpetusi, mis seen see 
on, mis loomajäljed need on, mis 
taimega tegu jms. Kukeseentest 
oleks saanud vahest ühe mõnusa 
soustigi valmis teha, aga jätsi-
me nad loodusesse edasi kasva-
ma. Loomadega õnneks kokku ei 
põrganud, kuid kohalikust elust 
ja legenditest saime nii mõnda-
gi huvitavat teada.

Sõltumata poristest püks-
test, märgadest jalgadest ja 
kergest väsimusest, oli üks to-
re päev looduses ja lõõgastav 
pärastlõuna koos abivalmis 
matkajuhtide Kaareli ja Ku-
noga ning vaprate matkasel-
lidega, kelleks olid Iive, kaks 
Tiinat, Regina, Imbi, Merje, 
Jaana ja allakirjutanu.

SILVI SIRELPUU,
Avinurme jaoskond

Avinurme jaoskonna naised matkarajal
5kilomeetrine rada oli hästi läbitav. ERAKOGU

Kohtla-Nõmme kaitseliit-
laste koosolekule astusid sisse 
daamid Liivi Kingu Naiskodu-
kaitsest ja Imbi Põldmaa Eesti 
Politsei Naisühendusest. Nen-
de initsitiivist saigi alguse tee-
maõhtu "Turvalisus meie üm-
ber", mille korraldamisele ai-
tasid aktiivselt kaasa Kohtla-
Nõmme kaitseliitlased.

Teemaõhtu külalised olid 
konstaabel Urmas Ehalaas ja 
komissar Juhan Reisi. Mõni sõ-
na sissejuhatuseks ja tulid kü-
simused, millest kujunes väl-
ja asjalik arutelu. Saime teada, 
mida võiksime ise ette võtta ja 
kuidas peaksime käituma, ol-
les silmitsi seaduserikkujaga. 

Kohtla-Nõmmel räägiti turvalisusest
Panime kõrva taha, et alati tu-
leks appi kutsuda politsei või 
veel etem - võtta politseinikega 
koos ette ühiseid patrullreide. 
Leppisime kokku, et neid aru-
telusid jätkame ka edaspidi.

Õhtu juhil Liivi Kingul oli 
veel varuks üllatusesineja: 
tantsutrupp Hanady, kes pak-
kus kena elamuse. Teemaõhtu 
jätkus tantsumuusika saatel.

Korraldajad avaldavad 
suurt tänu abi eest Kaitselii-
du Alutaguse Malevale, Nais-
kodukaitsele ja Kohtla-Nõm-
me vallavalitsusele.

Järgmiste kohtumisteni! 
Teemaõhtud jätkuvad.

KOIT ROODEN 

2012 oli Kodutütardele 
juubliaasta - tähistati organi-
satsiooni 80. sünnipäeva mit-
mete üritustega nii rühmades, 
ringkonnas kui ka üle Eesti. 

Detsembris jõudis meieni 
Kodutütarde rändnäitus, mis 
esitles kõiki Kodutütarde ring-
kondi minevikust tänapäeva-
ni ning mida kõik soovijad üle 
Ida-Virumaa ka näha said. 

Tänavuse aasta alguses il-
mus meie kauaoodatud Kait-
seliidu ajakirja Kaitse Kodu! 
Kodutütarde erinumber, mis 
meie ringkonda üle Eesti tut-
vustab. 

2012 oli nii meie Kodutütar-
dele kui ka juhtidele tegus: tõs-
teti järke, osaleti aktiivselt üri-
tustel nii rühma, maakonna kui 

Kodutütarde juubeliaasta
ka üle-eestilisel 
tasandil. Tegi-
me koostööd nii 
teiste noorteor-
ganisatsioonide-
ga kui ka ring-
kondade ja ma-
levatega. Suure-
mat rõhku hak-
kasime ringkon-
nas pöörama rühmade tegevu-
se aktiviseerimisele, alustasi-
me hoogsalt ka mitteaktiivse-
te liikmete reaktiviseerimist 
ning puuduvate rühmajuhtide 
leidmist. Olime edukalt esin-
datud kõikidel üle-eestilistel 
üritustel (Kodutütarde võist-
lusmatkal ERNAKE, esimest 
korda toimunud Kodutütarde 
olümpial, traditsioonilisel mat-

kamängul ja oskuste võistlus-
tel) ning olime kutsutud osa-
lema ka maakondlikele ja ko-
halike omavalitsuste  korral-
datud üritustele, nagu  laste-
kaitsepäeva mängude festival 
ja Jõhvi traditsiooniline pere-
mess. Kolm meie rühmajuhti 
osalesid Kaitseliidu kooli kor-
raldatud vabatahtliku rühma-
juhi kursusel ning on praegu 
ametis praktikaaruannetega. 

2013. aasta on meile juba 
hästi alanud: suurimaks kor-
daminekuks on täiesti uue rüh-
ma loomine Narvas, jaanuari 
alguses ringkonnavanema ja 
instruktori osalemine Saare-
maal Kodutütarde vanemate-
kogul, kus juhid ühiselt alanud 
aastat planeerisid, ning juba 

sel nädalavahetusel ootab ees 
aastapäevalaager. 

Suurimad tänud kõikidele 
meie noortejuhtidele  noortega 
tehtud igakülgse töö eest; meie 
noortele, kes on elav tõestus, 
et praegusel arvutiajastul on 
võimalik ka arvuti eest lahku-
da ning tulla ja teha midagi hu-
vitavat, ennastharivat, kasu-
likku ning ka füüsilist; meie 
ürituste läbiviimisel igakülg-
se nõu ja jõuga abiks olevaid 
sõpru, kes vajaduse korral ala-
ti oma abikäe ulatavad. 

Palju edu teile Kodutütar-
de 81. tegutsemisaastaks ning 
kohtumiseni üritustel!

SILLE LAKS,
Kodutütarde Alutaguse 

Ringkonna ringkonnavanem 

Liitusime sõbrannaga  Nais-
kodukaitsega alles mullu märt-
sis ja juba aprillikuu alguses 
tuli ringkonna esinaiselt küsi-
mus, kas oleksime nõus noor-
tejuhtideks õppima. Esimene 
ehmatus oli suur, sest me ei 
teadnud ju veel toimuvast mi-
dagi. Nii et vastasimegi "ei". 
Egas siis selline vastuseva-
riant pakkujale sobinud: "No 
mõtle ehk siiski, meil noor-
tejuhte puudu ja pole kedagi 
soovitada ka."  Taas hing haige 
- kuidas ma  hakkan kohe õppi-
misest keelduma, olgu, lähen! 
Ainult sõbranna toel ja esinai-
se "vastutusel".

Läbisime kahel nädalava-
hetusel toimunud noortejuhti-
de kursuse ja viimases tunnis 
anti kätte praktikapaberid. Mi-
da??!!! Praktika läbimiseks tu-
leb meil endil noortele korral-
dada ning läbi viia vähemalt 
üks koondus ja üks laager. Is-
sake… Ei!!! Taas kord olime 
sunnitud tundmatus kohas vet-
te hüppama. 

Egas midagi, paberid nä-
pu vahele ja maleva noorte-
instruktori juurde hulga küsi-
mustega: mida? kuidas? kelle-
ga? jne. Heakene küll, koon-
dus, see oli arusaadav ja sai-
me tehtud. Aga laager - ainu-
üksi see sõna hirmutas. Meeli-
ta ja moosi, kuidas oskad, mit-
te keegi ei tee minu eest üri-
tust ära, kurb, aga tõsi.

Juba poolest novembrist pa-
nin oma ajurakud tööle, pliiat-
sid-paberid laual hunnikus, 
telefon kõrva ääres. Magama-
ta öödest ning  läbirääkimis-
te pidamisest väsinud suust 
ei maksa rääkidagi. Kõigele 
muule lisaks üllatusmoment - 
laagri viimasel päeval tuleb ka 
uute kodutütarde pidulik vas-
tuvõtt läbi viia. See ei ole või-
malik!

Ning oh jubedust, käes see 
kurjakuulutav aeg oligi! 

8. detsembril kell 8.15 tas-
sisin turvalisest kodust  auto 
pagasiruumi kõikvõimalikke 
kaste, kotte ja lausa puuoksi 
ning mõne minuti pärast said 

Naiskodukaitsjast noortejuhiks

needsamad asjad ümber laadi-
tud Kaitseliidu Alutaguse Ma-
leva staapi, kus kell 10 pidi al-
guse saama kodutütarde jõu-
lulaager.

Esimene laagriline saabus 
juba 9.50. Alates sellest het-
kest veeres aeg justkui  kiir-
rong ning tuli olla n-ö mees ja 
suuta kõigega sammu pidada. 

Mida siis laagris tegime? 
Lapsi oli esiti 16, kuid õhtuks 
saime 9 last veel juurde, see-
ga kokku 25. Rühmajuhte oli 
kolm.

Laupäeval käisid meil külas 
kaks koolitajat - Õnnela ja Ma-
ri-Liis. Esimene neist õpetas 
suuremaid lapsi tegema kuu-
seokstest jõulupärga ja seda 
kaunistama.

Väiksemad tüdrukud, kelle-
le pärja valmistamine olnuks 
natuke liiga keeruline, tegid  
jõulukaarte, paberist kaunistu-

si ja loodusest leitavatest väik-
sematest asjadest pühadekau-
nistusi.

Mari-Liis õpetas tütarlapsi 
võileiva- ja küpsisetorti val-
mistama. Need toidud läksid 
järgmisel päeval pidulikule 
lauale kõikidele maitsmiseks.

Kaunistused ja toidud val-
mis, õhtusöök söödud, tuli las-
tel ka veidi tõsisemat tööd te-
ha. Nimelt plaanisime rühma-
tööna meisterdada oma rüh-
ma maskoti, milleks on suur 
lillepäike. Miks just see? Sel-
lepärast, et meie rühma nimi 
on Päikesekiired. Aga et mas-
kott valmis saaks, pidi iga laps 
voltima ja liimima ühe lilleõie. 
Sellegi ülesande täitsid tuleva-
sed kodutütred hindele 5+.

Päeva tippsündmuseks ku-
junes ronimisseinal ronimine.  

Ronimisel ärakulutatud 
energia said lapsed kohe taas-

tada pannkookide söömisega. 
Siis pesema ja magama. Loo-
tus, et lapsed on surmväsi-
nud ning jäävad üsna pea ra-
hulikku unne, oli küll väga va-
le. Paraku jagus neil energiat 
veel omavahelisteks vestlus-
teks üsna pikaks ajaks. Kui-
gi rühmajuhid tundsid, et neid 
kutsub Une-Mati, ei saanud ju 
minna unemaale, enne kui suu-
remas magamisruumis vaik-
seks jäi. 

Pühapäev algas sigina-sagi-
naga. Pärast hommikupudru 
söömist hakkasime kohe val-
mistuma pidulikuks vastuvõ-
tuks. Sööklaruumist sai kor-
rapealt paras väike aula, mil-
le ühes pooles sai kaetud suu-
pistetega pidulaud ning teises 
ametlikuma väljanägemisega 
dokumentide, kaunistuste ja 
küünaldega laud.

Minule oli sellelgi päeval 
varuks üllatus. Nimelt pidin 
mina olema see, kes koos las-
tega publiku ees tõotust annab. 
Taas koht, kus pidin olema 
usaldusväärne, lastele eesku-
juks ja neile turvatunnet loo-
ma, olgugi et mu enda sisimas 
kees ja tekkis tunne, et kohe 
plahvatan pabistamisest. Egas 
midagi... naiskodukaitsja saab 
ju kõigega hakkama!

Ja siis saabuski vabadus. 
Pinge ja mure sellepärast, kas 
ja kuidas kõik õnnestub, olid 
möödas. Ag kui päris aus ol-
la, puges hinge ka natuke kur-
bust. Juba saigi kõik ilus otsa.

Hingele andis siiski kosu-
tust laste küsimus: "Millal me 
nüüd kokku saame?" 

Siit järeldus: Naiskodukait-
se liige tasub olla. Naiskodu-
kaitsja saab kõigega hakka-
ma, on väga mitmeid võima-
lusi end realiseerida ning teos-
tada. Ma ei kahetse oma otsu-
seid, kuigi enamik neist tä-
hendas tundmatus kohas vet-
te hüppamist!

MERLE OJASALU,
Naiskodukaitse 

Alutaguse ringkonna 
tegevliige, 

kodutütarde rühmajuht

Mari-Liis õpetas tütarlapsi võileiva- ja küpsisetorti valmistama. 
ERAKOGU


