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Külalisvõistlejad Leedust.

Kodutütardele korraldatakse lahedaid laagreid, matkamänge 
ja õppusi.

Eriti meeldib mulle see,et meil on lahe seltskond ja et me saame 
osa asju koos noorkotkastega teha.
Ma olen olnud kodutütar juba  neli aastat ning olen ka edaspidi. 
Kodutütreks olemise ajal  olen ma õppinud metsas ellu jääma 
ja tegema neid asju, mida ma pole varem teinud.
Mina arvan, et kodutütarde organisatsoon on hea koht, kus 
kogeda seda, kui oluline on midagi Eesti heaks ära teha.

Anne-Mai Lembinen 
Sakala ringkonna Paistu rühm

Foto: MEELIS EELMAA

Mulle meeldib olla kodutütar

Selleks, et olla hea kodutütar on vaja rühmaliik-
meid, kellega seda teed käia. Paistu kodutütarde 

rühm on suur ja väga aktiivne. Mina olen olnud selles 
rühmas juba kaheksa  aastat ja võtnud osa paljudest 
erinevatest ettevõtmistest.
Kodutütreks olemisel on omad eelised:  võimalus 
osaleda erinevatel üritustel ja võistlustel, lisaks 
korraldatakse huvitavaid laagreid uute inimes-
tega tutvumiseks ning oma teadmiste ja oskuste 
arendamiseks.
Sellepärast ma olen ja jään kodutütreks.

Lisette Põrk 
Sakala ringkonna Paistu rühm

Tartu kodutütred Luunja kevadlaagris koos 
Kõrgema Sõjakooli kadettidega kätekõverdusi 
tegemas. Foto: MARILIIS ÕUN

Sakala kodutütred Eesti Vabariigi 99. aastapäeval. 
Foto: tIINA ott

Eva Varrik - Kodutütred on vinged!
Foto: VÕRUMAA RINgkoNNA FotokogU

Sakala kodutütred on paraadiks valmis. Foto: kÄtLIN kINk Tartu ringkonna esindus Prantsusmaal Eesti noori esindamas.

Rapla kodutütred-2016. aasta Ernakese võitjad.

Foto: INES BENItEZ MAYoRAZ

Foto VIkA ZIEDS Võrumaa kodutütred Norras võistluste vahelisel puhkehetkel. Foto: EVE tÄHt
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Kodutütarde tugevus on meie identiteedis

Kodutütarde organisatsioon tähistab tänavu oma  
85. aastapäeva. Sellest ajast pool sajandit oli  organisatsioon 
elanud vaid kodutütarde südametes, kuid õige aja saabudes 
süttis see leek uuesti lõkkele ning organisatsioon Kodutüt-
red sai jälle nähtavaks.

Tänaseks on meie organisatsioon üks  Eestimaa suuri-
maid noorteorganisatsioone, me tegutseme üle Eesti ning 
me kanname neidsamu tõekspidamisi, mis meie eelkäijadki. 
Me oleme vastu pidanud  ja edasi arenenud. Meie tugevus 
seisneb  meie identiteedis. Oleme juurtega organisatsioon.
Teadmine, et oleme suutnud säilitada meie organisatsiooni 
põhiväärtused ja kultuuri, annab kestmajäämise tunde. 

Me oleme ka täna valmis arendama ja suunama noori, 
andes neile mitte ainult elus hakkamasaamise oskuse, vaid 
lisaks ka märkamise võime. Tahame, et meie kodutütred 
oskaksid näha teisi enda kõrval, et nad oskaksid märgata 
olukordi, kus on just nende abi vaja, et nad tunneksid ära  
headuse ja hoolivuse ning suudaksid seda ka ise pakkuda. 
Ja et nad jääksid alati seotuks Eestiga. 

Meie töö ei ole kerge, sest ühe inimlapse kujundamine ei 
saagi kerge olla, aga just seda me ju teeme. Me püüame oma 
kasvandikesse süstida tegutsemistahet, kasvatada nendes 
hoolivust, õpetame neid armastama oma lähedasi ja oma 
kodu, julgustame neid raskustega võitlema. 

Täna saame rõõmustada selle üle, et paljud meie kodu-
tütred on valinud täiskasvanuna  noortejuhi kohustused ja 
rõõmud, mis näitab meie jätkusuutlikust ning ühtset meelt. 

Meie noortejuhid on meie rikkus. Nemad on inimesed, 
kes kannavad edasi neid samu väärtusi, mida Eestis on läbi 
aegade oluliseks peetud. 

Noortejuhi töö erineb  teistest just oma sihi-ja plaanipä-
rasusega. Rühmavanem ei saa minna oma rühma juurde 
korra või paar aastas. Ta peab seal käima regulaarselt ja alati 
mõtlema sellele, mida ta noortele järjekordse kohtumisega 
annab. Väga oluline on aga ka noortejuhi isiklik eeskuju. 

Koosolemise rõõmu ja kokkusaamise tahet ei mõõda me 
rahas ega kasvuprotsentides. Seda kas on või ei ole. Meil 
on.  See on meie tegelik jõud, millest saame vaid ise loobu-
da või seda loovutada. Aga me ei loobu ega loovuta. Meie 
koosolemise tahet tõestab vabatahtlik tegevus, millest on 
saanud meie organisatsiooni kindel pärisosa.

Suur tänu ka meie armsatele tüdrukutele, kes oma meel-
diva olemise, rõõmsa meele ja tegutsemislustiga annavad 
jõudu ka juhendajatele. Me kõik oleme saanud uhkust 
tunda mõne kodutütre saavutuse üle, oleme rõõmustanud 
mõne kodutütre sooja sõna või kallistuse eest. Ka teis on 
võimu ja väge meid, täiskasvanuid, toetada ja julgustada. 
Olge ikka sama tublid ning vahvad!

Just nii kaua kui on ole-
mas särasilmsed noorte-
juhid ning teotahtelised 
kodutütred, kestab edasi 
ka meie Kodutütarde pere. 
Selles organisatsioonis on 
väge ja jõudu, tahet ja te-
gutsemist, seiklust ja põ-
nevust ning minu soov on, 
et Kodutütred kestaks veel 
kaua-kaua.

Palju õnne meile!

Angelika Naris
Kodutütarde peavanem

Sõidame kohtuma ühe 
tegusa Paistu kooli noor-
tejuhiga, et rääkida tema 
tegevusest kodutütarde 
rühmajuhina. Vihmasadu 
tiheneb ja ilm meenutab 
pigem sügist kui kevade 
algust. Jõuame Paistu koo-
li. Välisuksel võtab meid 
vastu naeratav noortejuht 
Anne Sepik. 

Suundume klassiruumi 
ja Anne hakkab endast 
rääkima. 
„Olen Pärnumaa tüdruk. 
Minu sünnikodu asub Sau-
ga vallas Pärnu jõe kaldal 
Urge külas ja seal möödu-
sid ka minu lapsepõlveaas-
tad,“ sõnab ta.
„Vanemad töötasid Pärnu 
sovhoosis ning minulgi 
tuli seal kõblast ja hangu 
vibutada. Kool ja sovhoos 
korraldasid suviti töö- ja 
puhkelaagrid (TPL), kus ka 
mina osalesin. Põhiharidu-
se sain Taali põhikoolist ja 
edasi jätkasin Sindi kesk-
koolis. Pärast kooli lõppu 
tuli teha valik, mida edasi 
teha. Otsustasin minna 
tööle ja veetsingi aastakese 
Maratis. Maatüdrukuna 
kiskus mind aga ikka maale 
tagasi  ja nii läksingi Vigala 
põllutöökooli õppima ko-
dundust. Neid kogemusi 
saan täna anda edasi ka 
oma kodutütardele.“ 

Mulgile mehele

Aasate möödudes tuli aeg 
mõelda koduloomisele. 
Anne leidis endale elu-
kaaslase Mulgimaalt ja ta 
kolis elama Sultsi. Nüüd on 
sellest juba oma 20 aastat. 
Pärast lastega kodus oldud 
aastaid läks ta tööle Galvi-
Lindasse õmblejaks. 
„Siis aga pakuti mulle tööd 
kodule lähemal ja võtsin 
selle rõõmuga vastu,“ jät-
kab ta. „Minust sai Metsa-
rõõmus kokk. Viimased 
neli aastat olen aga tööta-
nud Paistu koolis lasteaia-
õpetajana. Tegelen kõige 
pisemate lastega. Mõttes 
mõlgub aga minna ennast 
täiendama, õppima õpeta-
jaks. Kuidas see realiseerub 
ei oska veel öelda,“ mõtisk-
leb Anne.
Edasi läheb jutt noortetöö 
peale. Anne sõnab, et te-
mast sai noortejuht, sest 
tütar Eleriin oli kodutütar. 
Ühele ekskursioonile olid 
kaasa kutsutud ka lap-
sevanemad ja seal sai ta 
tuttavaks rühmajuhtidega. 
„Nad rääkisid oma tege-
vusest ning kutsusid ka 
mind noortejuhiks. Endises 
Valuoja koolis rühma ei 
olnud ja noorteinstruktor 
tegi mulle ettepaneku seal 

noortega tegelemine enda 
õlule võtta. Hiljem kui Pais-
tu rühm jäi juhita, võtsin 
üle kodule lähemal asuva 
rühma. Seda juhin tänaseni 
ja rühma kuulub 36 tütar-
last. Olen veendunud, et 
vabatahtliku tegevuse juur-
de viibki tihti kellegi teise 
eeskuju, nagu juhtus minu 
endagagi, ja ma loodan, 
et ma ka ise olen inspiree-
rinud teisi enda ümber.“                                                                                                                                          

Väikese kooli suure 
rühma juht

Paistu koolis kuulub ena-
mus õpilastest Kaitseliidu 
noorteorganisatsioonides-
se. Teisalt on Viljandi maa-
konnas suuri koole, kus ko-
dutütarde ja noorkotkaste 
rühmi ei ole. 
„Põhjused on erinevad,“ 
arutleb Anne. „Puuduvad 
noortejuhid või puudub 
noorte huvi. Noorte huvi 
puhul on oluline ka noor-
tejuht, kes suudab huvi 
tekitada, usaldusliku õhk-
konna luua, motiveerida ja 
nii edasi. Meie kool toetab 

igati noorte tegevust ja ko-
dutütarde koondused on 
lausa tunniplaanis.“ 
Anne Sepik on olnud va-
batahtlik noortejuht ligi 
kümme aastat. See on juba 
nagu kutsumus. 
Ta ütleb, et töö noortega 
pakub väljakutseid, arene-
misvõimalusi ja  nõuab pü-
hendumist.  Suur väärtus 
on oskus raskustele vastu 
seista ning näha probleemi-
des, mida saab loominguli-
selt lahendada, väärtuslike 
kogemusi.  
„Me armastame sageli ette 
kujutada, et meil on siin 
elus vaja korda saata mida-
gi suurt ja erilist ning rais-
kame selle suure ja erilise 
eesmärgi välja mõtlemiseks 
aega. Töö noortega on pü-
hendumus, mida ei saa 
mõõta tundide ja rühmas 
olevate liikmete  arvuga. 
See on aastatepikkune töö, 
mida sageli ei saa näidata 
paberil. Eesmärk pole olla 
mitte ainult noorte jaoks, 
vaid koos nendega. Are-
netakse ja kasvatakse koos 
noortega. Nii saavad kõik 

rõõmu ja energiat. Kuid 
kõik see on ilmselgelt või-
matu üürikeste kohustusli-
ke kokkusaamistundidega 
nädalas. Töö ei lõpe ka 
koju jõudes, sest tuleb pla-
neerida järgmiste päevade 
ülesandeid ja teha vajalikke 
ettevalmistusi. Leian, et 
seda kõike ei saakski vaba-
tahtlikuna teha kui see po-
leks kutsumus,“ räägib ta. 

Armastada kodumaad
                                                 
Kaitseliidu noorteorgani-
satsioonid õpetavad lapsi 
eelkõige oma armastama 
kodumaad ja kodu. Pais-
tu noored viivad riiklikel 
tähtpäevadel Paistu mä-
lestuskivi jalamile lilli ja 
süütavad küünlad. Ka see, 
et igal hommikul heisatak-
se kooli hoovil riigilipp, 
õpetab lapsi lippu austama. 
„Me õpetame lapsi olema 
uhked oma saavutuste üle 
ning neist rõõmu tundma. 
Isegi siis kui need on tul-
nud raskustega,“ lausub 
rühmajuht.  
Vahel lähevad aga kodu-
tütred lihtsalt oma rühma-
juhi  poole, et teha pann-
kooke või õppida tegema 
lõket. „Eks kõige enam 
tahetakse ikka vibu lasta, 
õppida varjuma ja kaar-
di järgi maastikul orien-
teeruma,“ naerab Anne.                                                          
Kaitseliit propageerib oma 
erinevate tahkude kaudu 
mõtteviisi, et kui piisa-
valt tahta ning selle nimel  
tegutseda, siis on võimalik 
ühiskonda enda ümber 
positiivselt mõjutada, suu-
rendada sotsiaalset turva-
lisust, tähtsustada inime-
si enda ümber ja seeläbi 
muuta maailm paremaks 
paigaks.                                                                                      

Ants Kalam 
Karksi malevkonna  

teavituspealik

Kodutütarde juht õpetab lapsi oma 
saavutustest rõõmu tundma

Anne Sepik on pühendanud end noortele.

Anne oma nooremate kodutütardega matkamängul Jõgevamaal.

Foto: VItALI VAHtRAMÄE

Foto: tIINA ott
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Ketlin Suvi.

2016. aasta Tartu ringkon-
na aasta kodutütreks ning 
publiku lemmikuks valiti 
Ketlin Suvi.

Lähte rühmavanem Pil-
leriin iseloomustab Ketlinit 
kui tüdrukut, kes tuli meie 
sekka ning asus koheselt te-
gutsema nagu oleks ta alati 
siin olnud, ta tegi kõike ja 
veel rohkemgi. Ta on rõõm-
sameelne, julge, ettevõtlik 
ning tohutult siiras. 

Tänaseks on Ketlin üks 
aktiivsematest kodutütar-
dest Tartu ringkonnas ning 
tegutseb Lähte rühmas 
rühmajuhina. 

Räägi natukene iseendast. 
Millega tegeled ning kui-
das jagad oma aega Kaitse-
liidu ja kõige muu vahel?

Ma olen 18-aastane Tartu 
Jaan Poska Gümnaasiumi 
abiturient. Minu südamesse 
on väga sügavale juurdu-
nud rahvatants. Tantsin 
oma kooli rahvatantsurüh-
mas Poska Noored. Lisaks 
rahvatantsutrennile käin 
paar-kolm korda nädalas 
jõusaalis ja rühmatreenin-
gutes. Lisaks sellele tegelen 
ka tantsu õpetamisega, mis 
on tegelikult ka omaette 
trenn, eriti just vaimselt. 
Viin kahes lasteaias teisi-
päeviti läbi sellist vahvat 
tantsutrenni nagu Saba-
tants. Ja muidugi tegelen 
ka meie organisatsiooniga, 
olles Lähte rühma rüh-
majuht. Möödunud aasta 
sügisest viin koondusi läbi 
üksi pühapäeviti 1-2 korda 
kuus. Koondusteks etteval-
mistumine nõuab samuti 
päris suure aja, sest tahan, 
et need oleksid võimalikult 
produktiivsed, kuid samas 
ka lõbusad ja mängulised.

Kuidas sai Sinust kodu-
tütar?

Minu teekond kodutüt-
rena algas 2012. aastal kui 
hakkasin tihedamini läbi 
käima oma nüüdse väga 
hea sõbranna ja Lähte rüh-
ma rühmavanema Pilleriin 
Kirsiga. Ta rääkis mulle or-
ganisatsioonist väga palju, 
et otsustasin peaaegu kohe, 
et tahan ka ise selle liige 
olla. Minu esimene Kodu-
tütardega seotud üritus 
oli 2012. aasta jõululaager 
Lähte ühisgümnaasiumis ja 
seal veendusin ma 100%-li-
selt, et see on minu jaoks 
õige koht.

 19. jaanuaril 2013. aas-
tal andsin ma värisevate 
jalgade ja südame puperda-
des vande ning mulle seoti 
kaela kollane rätik. Tundsin 
ennast toona peaaegu sama 
uhkelt kui aasta kodutütre 
tiitlit vastu võttes. Tegin 
ainuõige otsuse kui otsus-
tasin Kodutütardega liitu-
da. See on muutnud mind 
paremaks ja tugevamaks 
inimeseks ning süstinud 
minusse tohutul hulgal 
soojust, õnnelikkust ja ar-
mastust.

Mida oled kodutütrena 
saavutanud või mille üle 
tunned eriti uhkust?

Kõige suuremaks saa-
vutuseks pean hetkel kind-
lasti Lähte rühma juhtimist. 
Kuna rühmavanem Pille-
riin, kellega varem koondu-
si koos läbi viisime, teenib 
aega Kuperjanovi jalaväe-
pataljonis, siis on rühmaga 
tegelemine praegu ainult 
minu õlul ja ausalt öeldes 
mõtlen peale igat koon-
dust: ,,Vau, Ketlin! Sa said 
sellega jälle hakkama!“ See 
paneb tõesti uhkust tund-
ma, kui palju tugevamaks 
ja kohusetundlikumaks 

inimeseks ma tänu sellele 
muutunud olen. Samu-
ti tunnen uhkust, et olen 
osalenud kolmel suuremal 
matkal: kahel korral Kuper-
janovlaste rajal ning ühel 
korral null-tiimina Mustal 
Kotkal. Kõik need läbisin, 
vähemalt minu enda jaoks, 
väga edukalt ning need on 
olnud ühed arendavamaid 
sündmused mu elus. 

Uhke olen ka selle üle 
kui kaugele olen ma jõud-
nud oma järkudega, arves-
tades seda, et väga aktiiv-
selt olen organisatsiooniga 
tegelenud alles kaks aastat. 
Mul on 2. järk ning tuleva-
ses kevadlaagris kavatsen 
ka esimese edukalt soori-
tada. Loomulikult tunnen 
kõige rohkem uhkust aasta 
kodutütre tiitli üle – see on 
suurim au, mis mulle osaks 
on saanud.

Millised on Sinu eesmär-
gid aasta kodutütrena?

Ausalt öeldes pole ma 
jõudnud veel enda jaoks 
kõike selgelt läbi mõelda. 
Minu peamine eesmärk on 
olla veel aktiivsem. Tahan 
muutuda selle aastaga ini-
meseks, kelle poole kõik 
ükskõik millise palvega 
pöörduda võivad ja et nad 
teavad seda. Soovin, et aas-
ta pärast kui annan tiitli üle, 
võivad kõik mõelda: ,,Jah, 
Ketlin oli õige valik!“ 

Mu peaeesmärk on kan-
da seda tiitlit au ja vääri-
kusega ning olla eeskujuks 
järgmistele aasta kodutü-
tardele.

Mis hoiab sind meie  
organisatsioonis?

Mind inspireerib, et meil 
on nii nii suur organisat-
sioon, mis töötab ainult 
vabatahtlikkuse alusel. Kui 
mõelda, et Tartus on näi-

teks ligi 50 noortejuhti, kes 
oma “tööga” sisustavad 
üle 300 noore aega, siis see 
tekitab sooja tunde ja tead-
mise, et ka mina olen üks 
neist. Sooja südame ning 
hea emotsiooniga lähen ma 
koju absoluutselt igalt meie 
ürituselt. 

Kõige rohkem hoiab 
mind kodutütarde juures 
eneseteostuse võimalus. 
Olen ennast viimaste aasta-
te jooksul nii palju ületanud 
nii vaimselt vahetult las-
tega töötades ning üritusi 
korraldades, kui ka füüsi-
liselt matkarajal. Tean, et 
just see on see miski, mida 
tahan teha. Soovin, et ko-
dutütred ei kaotaks usku 
iseendasse.  

Kadi Laaneots
Kodutütarde 

Tartu ringkond

Ketlin Suvi –
Tartu ringkonna aasta kodutütar

Veebruarikuu 22. kuu-
päev oli suure tähtsusega 
päev kodutütarde Tallinna 
ringkonnale, sest  just sel-
lel päeval 25 aastat tagasi 
võeti Tallinna ringkonnas 
vastu esimesed kodutütred 
pärast Eesti taasiseseisvu-
mist. 

Kuna sellel perioodil oli ka 
muid tähtsaid  sündmusi, 
nagu näiteks kodutütarde 
85. aastapäev ning Eesti  
Vabariigi 99. aastapäev, siis 
oli sel pidupäeval palju, 
mida tähistada.
Kella kuueks oli Kaja kul-
tuurikeskus täis rõõmsaid 
kodutütreid ja uhkeid rüh-
mavanemaid ning sagimist 
oli näha igal pool. Saalis 
käisid veel viimased ette-
valmistused: kes häälestas 
pilli, kes puhastas laulu-
häält ning kel olid käed 

jalad korraldamisega tööd 
täis. Sel päeval said värskelt 
liikmeks astunud kodutüt-
red panna esimest korda 
selga piduliku vormi ning 
anda pühaliku tõotuse.
Ühel hetkel läksid saali  
uksed lahti ja see andis mär-
ku, et üritus on algamas. 
Kavas oli palju põnevat. 
Kätte tuli jagada järgutäpid, 

erialamärgid ning erinevad 
tunnustused ja tänukirjad. 
Teadagi on Tallinna kodu-
tütred äärmiselt tublid, aga 
seda fakti kinnitas veelgi 
igasuguste märkide ja tä-
nukirjade rohkus. 
Meie tüdrukud on ka väga 
talendikad, igal on oma 
anne. Oli nii laulu- kui tant-
sukavasid ning ka pillimän-

gu. Kodutütarde Tallinna 
ringkond on saanud endale 
vägagi loovad kodutütred 
ja see andis kogu üritusele 
meeldiva hõngu. 
Kui kõik etteasted esita-
tud ning vajalikud märgid 
käes, võis lavale astuda 
pisike bänd, eesotsas solisti  
Anelle Tammega, kes oli 
kümmekond aastat tagasi 

samuti kodutütar. Kontser-
di ametliku osa lõpetuseks 
kõlasid temalt veel paar 
kaunist lugu ning kontsert 
saigi ilusa ja heliseva lõpu. 
Aga see ei olnud veel kõik. 
Selle ajaga kui saalis istujad 
head muusikat nautisid, 
olid juba kärmemad jõud-
nud välja tuua hiigelsuure 
tordi ning nüüd oli aeg 

suud magusaks teha ja paar 
sõna tuttavatega juttu ajada. 
Üritus oli äärmiselt tore ja 
meeldejääv, sest tähistada 
oli nii palju ja ka kogu peo 
korraldus oli väga ladus. 

Maria Elisa Tinnuri
Tallinna ringkonna  

Kristiine rühma kodutütar 

Veebruaris  valiti  Kodutütarde  Võrumaa  ringkon-
navanemaks  Kuldre  rühmavanem  Heli  Kuulmets. 
Heli  liitus  organisatsiooniga  septembrist  2015. Ta 
saavutas  teise  juhtide  seas  usalduse ja pärast poolteist 
aastast  rühmavanemaks olemist sai temast üsna ruttu  
ringkonnavanem.

Kes on Noored Kotkad ja Kodutütred, seda teadsin ma 
juba ammu. Minu enda kolmest tütrest kaks kuulusid 
Kodutütarde organisatsiooni, kuid mulle polnud kordagi 
pähe tulnud, et ma võiksin ise noortejuht olla. Arvasin, 
et noortejuhiks olemine eeldab Kaitseliitu või  Naisko-
dukaitsesse kuulumist ja kuna ma teadsin, et ma pere 
kõrvalt sellega tegeleda ei jõuaks, siis ma ennast ka noor-
tejuhiks ei pakkunud.   Meil koolis polnud juba aastaid 
olnud noortejuhti, kellel oleks lastega aega ka tegeleda. 
Noored tahtsid väga, aga kuna juhid olid väljastpoolt 
kooli, siis polnud neil eriti aega lapsi õpetada ja ka nä-
dalavahetuste laagrites ei olnud neil võimalik osaleda. 
Kui mu tüdrukutel põhikool läbi sai ja nad suurde linna 
gümnaasiumitesse läksid, siis korraga oli mul palju vaba 
aega, mida ma millegi mõistlikuga täita ei osanud. Selline 
õhtute viisi käed süles teleri ees istumine ei ole minu 
rida.  Nii tekkiski mõte võtta enda hoolde veidi ripakile 
jäänud Kuldre rühm. Nii tollane direktor Rait Laatsit, 
kui ka huvijuht Kristina Saar olid väga seda meelt, et ma 
rühma vedamise enda kanda võtaksin ja toetasid mind 
igati.  Eks see üks tundmatus kohas vette hüppamine oli, 
aga mul olid väga head ujumisõpetajad: Eve Täht ja Eva 
Vodi, kes mind suunasid, aitasid ja kõikidele küsimustele 
alati hea meelega vastasid.
Ma olen nüüd juba poolteist aastat noortejuht olnud ja 
mulle hullult meeldib see. Ma hää meelega oleks kogu 
aeg kusagil metsas, matkal või laagris.  Ja kuigi natukene 
kogemusid mul juba on, siis seda „Ahaa!“ efekti jagub 
jätkuvalt pea igasse päeva.

Heli Kuulmets
Kuldre rühamvanem

Kodutütarde Võrumaa ringkonnavanem

Kodutütarde Tallinna ringkond tähistas oma 25. taasasutamise aastapäeva

Heli Kuulmets:  
kuidas minust sai 
noortejuht

Eliise Kikkas ja Elli Eving avasid piduliku koonduse küünalde  
süütamisega.

Kodutütarde Tallinna ringkonna piduliste ja külaliste ühine pilt.

Foto: tIINA ott

Foto: tARtU RINgkoNNA FotokogU

Foto: VÕRUMAA RINgkoNNA FotokogU

Fotod: MARCo SEPP
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Mälumängur- oskab ise viktoriine koostada ja neid läbi viia, 
on osalenud vähemalt kolmel viktoriinil.

Kollektsionäär - on kogunud oma kollektsiooni vähemalt kahe 
aasta jooksul ja tutvustanud oma kogu vähemalt kolmel korral 
eri üritustel, et teisedki sellest osa saaksid.

Laulja – on osalenud mõnel laulukonkursil solistina, teab 
laulusõnu ja oskab neid teistele õpetada ning on vähemalt kolmel 
korral esinenud Kodutütarde üritustel või esindanud organisat-
siooni väljaspool toimunud konkursil.

Sportlane - käib trennis, on läbi viinud noorematele sportlikku 
tegevust.

Kodutütred paistavad teiste hulgast silma oma pealehakka-
misega, just selles osas on Kodutütarde noorliikmed üksteisega 
äravahetamiseni sarnased. Järgukatseid teevad samm sammult 
kõik kodutütred. Aga teatud tüdrukute puhul võib edasipüüd-
likkus ja teadmishimu olla ka väljendatud teistmoodi – näiteks 
erialamärgina tema vormiriietusel.

Kodutütardel on õigus ja võimalus sooritada erikatseid. Neid 
on, Kodutütarde sisekorra järgi, kokku 25 erinevat: muusik, 
laulja, tantsija, esmaabi andja, tugiisik, taimetark, linnutark, loo-
matark, fotograaf, keskkonna sõber, laskur, sportlane, aktivist/
organisaator, ajaloolane, perenaine, nobenäpp, päästja, kunstnik, 
ajakirjanik, matkaja, esineja, mälumängur, arvutispetsialist, 
kollektsionäär, tõlk

Nagu erikatsetele pilku heites võib näha, on siin midagi igale 
maitsele, nii sellele tüdrukule, kes taotleb käelist osavust kui ka 
sellele, kes tahab teha hoogsamalt sporti. Kodutütarde erikatsete 
tegemiseks peab juhinduma erikatsete nõuetest, aga neid seob 
üks nõudmine – tüdruk peab demonstreerima oma oskusi ka 
organisatsioonis olles. Nii saavad tantsust ja laulust osa ka teised, 
looduse tundja saab õpetada teisi. Selleks, et teisi õpetada, tuleb 
igal tüdrukul alustada  oma teadmiste omandamisest.  Siinjuu-
res on võimalik hinnata tüdruku kogemust, mis on saadud ka 
huvialakoolist või mõnelt organisatsiooniväliselt kursuselt, kui 
ta jagab seda oma kaaslastele. Erikatse läbimise otsuse kinnitab 
ringkonna juhatus rühmavanema kirjalikul ettepanekul  ning  
kodutütrele omistatakse sellega erialamärgi kandmise õigus. 
Märk antakse kodutütrele üle koos tunnistusega pidulikul 
koondusel.

Erialamärke kannavad tüdrukud paremal vormisärgi käisel, 
kusjuures maksimumis saab seal olla 3 x 3 märki, ehk et kui 
tüdruk ka soovib ja teeb enam erikatseid, siis märke saab tal ikka 
olla kokku 9, mitte kümme. Asjahuviline saab Kodutütarde sise-
korrast näpuga järge ajades näha kogu nõuetekirjeldust, millele 
vastamisel tüdruk omale erialakatse sooritatud saab, kuid oluline 
on näha nõudmisena ka teistele jagatavat oskusteavet. 

Lähemalt vaadates mõned näited-väljavõtted: 
Arvutispetsialist – tüdruk ise oskab kasutada enamlevinud 

arvutiprogramme, aga ta on samas aidanud kaastööd teha ka 
ringkonna kodulehele või blogile.

Esineja -  kodutütar on võimeline ise kõnet koostama, samas 
paistab silma loominguliste rühmaülesannete organisaatorina, 
on teinud taidluskava või midagi taolist.

Tõlk -  kodutütar valdab võõrkeelt kõnes ja kirjas, on olnud 
organisatsiooni külalistele tõlgiks.

Matkaja -  oskab orienteeruda ja tunneb kaarti ning on õpe-
tanud seda ka noorematele.

Kodutütarde 25 viisi eriliselt välja paista
Kunstnik – joonistab, maalib meelsasti, on abistanud mõne 

ürituse ettevalmistustes ruumi dekoreerimisega, viinud läbi mõne 
kunstialase töötoa.

Nii on igas pealtnäha individuaalses oskuses ja teadmises 
juures see moment, et teistega seda jagades tekivad sulle mõistva-
mad kaaslased, kes omakorda oskavad ja teavad enam. See ongi 
erikatsete väärtuseks. Huvialakoolis või -ringis mõtleb igaüks 
isiklikule arengule, kuid Kodutütarde erikatsete puhul saavad 
sellest osa ka sõbrad.

Tüdrukud on erikatseid pidanud väärtuslikeks ning viimase 
paari aasta jooksul on paari aja jooksul on populaarsemaks osu-
tunud matkaja, sportlase, tantsija ja perenaise erikatsed. Samas 
on tüdrukute hulgas kõikide teiste erialade oskajaid. Mõnevõrra 
teeb see ka juhendajate elu lihtsamaks. Näiteks kui kodutütar on 
fotograaf või ajakirjanik, siis ta saab aidata üritusi jäädvustada.

Erikatseid võib teha ka koos grupiga ja on tore. kui see ärgitab 
noori teemasse süvitsi minema. Hea meel on  Mooste kooli VII 
klassi näitel, kus enamik klassist kuulub Kaitseliidu noorteor-
ganisatsioonidesse. Terve aasta jooksul õpitakse põhjalikult 
linde tundma, et kevadel sooritada erikatse „Linnutark“. See õpe 
avardab noorte teadmisi kodumaal Eestis talvituvate lindude, 
nende õigesti toitmise ning hoolitsemise kohta. Erikatse täitmise 
initsiatiiv on seotud Eesti kõige linnusõbralikuma klassi kon-
kursiga. Teadmiste omandamine annab võimaluse osaleda kogu 
klassiga ka teisel konkursil.

Laulja erikatse täitjatel ja seda soovivatel tüdrukutel on täna-
vu võimalik esineda Kodutütarde 85. aastapäeva puhul Estonia 
kontserdisaali laval. See on kindlasti elamus nii saalis olevatele 
pealtvaatajatele kui kodutütardele endile.  

Seega igasugune püüdlus annab tegijale oskusi ja kogemusi 
ja julgust juurde.  Erialakatse tegemine on suur hasart ning selles 
on spordiga võrdselt võimalik öelda, et võidavad kõik osalejad.

Anu Allekand
Kaitseliidu noorsootöö arendusjuht 

Meedialaager Kaitseliidu koolis.

Esineb Alice Saluorg.

Tartu kodutütred topograafiat ja kaarti õppimas.

Foto: VÕRUMAA RINgkoNNA FotokogU

Foto: VÕRUMAA RINgkoNNA FotokogU

Foto: ANU ALLEkAND

Foto: tIINA ott

Foto: kADI LAANEotS

Laulab Silvia Oja.

Kodutütarde olümpiamängud.
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Kodutütarde Põlva ring-
konda kuulub  selle aas-
ta 15. märtsi seisuga 304 
noort ja nad  tegutsevad 
15 rühmas. Kõige roh-
kem tüdrukuid on Laheda 
rühmas, kuhu kuulub 40  
kodutütart.  

Rühmavanema Ainika 
Mägi  sõnul juhib ta rüh-
ma sellepärast, et noored 
tahavad Kodutütarde tege-
vuses osaleda ja tulevad ise 
küsima, millal ja mida me 
jälle teeme. Paraleelselt on 
Ainika juhtida ka Noorte 
Kotkaste Laheda rühm. 
Kui paar aastat tagasi olid 
aktiivsed tegutsejad pea-
miselt poisid, siis nüüd 
on olukord muutunud ja 
aktiivsust näitavad üles just 
tüdrukud. 

Praegu on just tüdrukud 
need, kes tahavad ise teha 
ja  osaleda, samuti tahe-
takse kaasa lüüa ühisüri-
tustel poistega. Veebruaris 
näiteks toimus välilaager, 
kus harjutati üles panema 
suuri sissitelke, õpiti and-
ma esmaabi ja endast eksi-
mise korral märku andma, 
tehti lõket, valmistati ise 
süüa, prooviti ära kuidas 
plastpudelis vett keeta, 
korraldati öist laagrivalvet 
ja nii edasi. Vahva oli see, 
et laagriliste sekka võeti ka 
pisikesi tüdrukuid, kes te-
gutsesid ja õppisid tarkusi 
suuremate rühmaliikmete 
tiiva all.

Ainika Mägi lausub: 
“Kindlasti tõstab tegutse-

mistahet ka noortejuhtide 
tunnustamine ja motivee-
rimine. On väga oluline, 
et sind märgatakse. Samas 
tunnen ma väga tugevalt, et 
kuulun kuhugi ja olen ühis-
konnale vajalik. Vähem-
tähtis pole ka sõpruskond 
ning võimalus areneda, 
ennast koolitada ja silma-
ringi avardada.“ 

18-aastane Elis Õuna-
puu Laheda rühmast, ak-
tiivne kodutütar aastatel 
2014 ja 2015, kes  hetkel 
viibib vahetusõpilasena 
Ameerika Ühendriikides 
sõnab: 

„Mul on selgelt meeles 
minu esimene suvelaager 
2009. aastal Saarjärvel, esi-
mene ööhäire, kodutütreks 
vastuvõtmine, esimene 
rännak, esimene esmaabi 
töötuba, esimene paraad 
ja veel palju teisi esimesi. 
Kodutütreks olemine on 
andnud mulle juurde pal-
ju uusi oskusi, tuttavaid, 
kogemusi ja eelkõige pari-

maid mälestusi. Tänu Ko-
dutütarde organisatsioo-
nile, olen sirgunud julgeks, 
isamaaliseks ja ettevõtli-
kuks täiskasvanuks, sest 
just selliseks eeskujuks on 
mulle minu rühmavanem 
Ainika ja noorteinstruk-
tor Aile.  Tunnen, et tänu  
Kodutütardele olen leid-
nud maailmas oma koha 
ja saan edasi anda oma 
kogemusi ja jäädvustada 
mälestusi terveks eluks. 
Kuigi hetkel asun küll  tei-
sel pool maakera, ei möödu 
siin nädalatki, ilma Kodu-
tütarde tegemistel silma 
peal hoidmata.  Ma ei jõua 
ära oodata, millal saan taas 
Kodutütarde üritustest osa 
võtta.

Põlva ringkonna aktiiv-
semad kodutütred 2016 
arvavad:

Anabel Oja (14-aastane, 
Kõlleste rühm): 
„Ma olen kodutütar, sest 

mulle meeldivad laagrid ja 
sealt saadud kogemused ja 
teadmised. Ma olen õppi-
nud meditsiini ja matkaos-
kusi. Kodutütreks olemine 
on muutnud mind aktiiv-
semaks, iseseisvamaks ja 
paremaks suhtlejaks.“

Kelly Raha 
(13-aastane, Laheda rühm): 
„Olen kodutütar, sest laag-
rites saab kogeda uusi ja 
huvitavaid asju nagu lõkke 
tegemist, looduses toime-
tulekut, sõlmi , esmaabi ja 
nii edasi. Saan olla sõpra-
dega koos ja tutvuda uute  
inimestega.“

Hanna Renata Kottise
(15-aastane, Vaste-Kuuste 
rühm):  
„Ma olen kodutütar, kuna 
see on andnud mulle pal-
ju võimalusi aja sisusta-
miseks ja samas ka enese 
arendamiseks. Laagritest 
tulles olen kaasa saanud 
alati mõne uue oskuse või 
teadmise, rääkimata kõiki-
dest sõpradest ja lahedatest 
inimestest. Olen muutunud 
palju enesekindlamaks, 
väiksemaid õpetades olen 
õppinud ennast kehtestama 
ja paremini väljendama. 
Tänu rahvarohketel üri-
tustel osalemisele  oskan 
arvestada teiste inimestega 
ja see on muutnud mind 
sallivamaks ja rohkem  
teistega arvestavaks.“

Aile Vals
Põlva maleva  

noorteinstruktor

Põlva kodutütreid tegutsemistahe 
maha ei jäta

Selle aasta veebruarist 
on Tartu ringkonnal uus 
ringkonnavanem Kris-
tel Altsaar. Särtsaka ja 
tulihingelise Kristeli tee 
Kaitseliidu noorteorgani-
satsioonis sai alguse  2006. 
aastal, mil klassivennad ta 
oma rühma matkale kaasa 
kutsusid. 

Kuna noorkotkaks tal 
saada ei õnnestunud, liitus 
ta peagi kodutütardega 
ning on nüüdseks Tamme-
Krattide rühmavanem ja 
värske ringkonnavanem, 
kuuludes samaaegselt Nais-
kodukaitse ridadesse, tree-
nides Ernakese esindustiimi 
ning panustades suuresti 
ka ringkonna esmaabi väl-
jaõppesse. 

Kristel on täpselt see ini-
mene, kes otsib alati moo-
duseid probleemide lahen-
damiseks ja ükski takistus 
pole liiga suur ületamiseks. 
Vaieldamatult on tegu meie 
oma Hunt Kriimsilmaga. 

Väljaspool Kaitseliitu 
õpib Kristel Eesti Maaüli-
koolis maastikuarhitektuu-
ri, kus tal tuleb peagi oma 
lõputööd kaitsma asuda. 

Lisaks on tal 12 aastat muu-
sikakooliharidust, seega on 
tema elus alati aega ka kitar-
rimänguks ja koorilauluks. 
Samuti meeldib talle väga 
maailma avastada ning 
heast raamatust, soojast te-
kist ja kuumast tassist teest 
ei ütle ta kunagi ära. 

Kuidas sai sinust kodu-
tütar?

Tee Kaitseliidu noor-
teorganisatsiooni leidsin 
läbi Noorte Kotkaste. 2006. 
aastal toimus Tartu maleva 
Tornaado rühma talimatk, 
kuhu mu klassivennad 
mind kaasa kutsusid. Matk 
pidi olema kahepäevane 
ja ööbimisega köetavates 
telkides, kuid veebruari-
kuine öö oli niivõrd külm, 
et meid transporditi kodu-
desse ning järgmisel päeval 
enam edasi ei matkatud. 
See ei heidutanud mind 
aga üldse ning järgneval 
kahel aastal veetsin mitmed 
nädalavahetused Tornaado 
rühma seltsis ning segastel 
asjaoludel sattusingi Noorte 
Kotkaste nimekirja. 

2008. aasta suvelaagris 
Peipsi järve kaldal andsin 

siiski Kodutütreks astumise 
vande ning järgmisel aastal 
asusin tegutsema Krattide 
rühma tolleaegse rühmava-
nema Ivi Tumanski käe all. 
Järgnesid aktiivsed aastad 
Kodutütarde tegemistest 
osa võttes ning pärast rüh-
majuhtidekooli läbimist 
asutasin 2012. aastal päris 
oma Tamme rühma. Paar 
aastat tagasi kolis Krattide 
rühmavanem Ivi Soome 
ning ma võtsin ka selle 
rühma oma hoole alla, olles 
tänaseni uhkusega Tamme-
Krattide rühma rühmava-
nem. 

Mille üle oled eriti uhke?
Lisaks rühma juhtimisele 

pean oma suurimaks korda-
minekuks Tartu ringkonna 
aasta kodutütar 2012 staa-
tust. Selle tiitli saab endale 
kodutütar, kes on silma 
paistnud oma entusiasmi, 
osavuse ning eeskujuks 
olemisega ning panustanud 
kogu ringkonna ürituste 
kordaminekusse. Väljas-
pool Kaitseliitu pean aga 
oma suurimaks saavutu-
seks kaheksa aastat kestnud 
laskurikarjääri, mis õpetas 

mulle nii oskust kaotada kui 
tunda võidu maitset. 

Millised on sinu eesmärgid 
ringkonnavanemana?

Oma ametiajal plaanin 
jätkata sama efektiivselt üri-
tuste korraldamist, kui seda 
on teinud minu eelkäijad 
ning leida iga kord ka uusi 
võimalusi, kuidas saaks 
Tartu kodutütarde elu veel-
gi edendada. Näen, et uuen-
dused ja traditsioonid on 
väga agarad koos töötama, 
mistõttu tasub nendesse pa-
nustada. Lisaks tahan alati 
meie noortejuhtide jaoks 
olemas olla. Suure tõenäo-
susega saame  kõik väita, 
kes rohkem, kes vähem, et 
organisatsioon on õpetanud 
erinevaid väärtusi hindama 
ja neid mõistma. Minu jaoks 
on kõikidest teistest aspek-
tidest kõige olulisemad just 
inimsuhted. Ma imetlen iga 
noortejuhti enda kõrval sel 
lihtsal põhjusel, et me oleme 
kõik vabatahtlikud - oleme 
organisatsioonis enda va-
bast tahtest ja vabast ajast. 
Just see ongi kõige suurem 
edasiviiv võitmatu jõud, 
mille tugevusse soovin pa-

nustada.  

On sul mõni lugu, mis sul 
seoses Kodutütardega väga 
eredalt meeles on?

Vahvaid seiku meie or-
ganisatsioonis on olnud 
tõega lugematuid, kuid 
kõige värskemalt on mee-
les tänavune vastlapäev. 
Nimelt küpsetavad Tartu 
Kodutütred juba mitu aas-
tat koostöös Naiskodukait-
sega vastlakukleid ning 
vastlapäeval minnakse ka 
liugu laskma. Nii kogune-
ti Tartu laululava juurde 
ka sel aastal, kust lootsi-
me leida natukenegi lund. 
Vastlakuklid pugitud ja tee 
joodud, olid lapsed valmis 
liugu laskma praktiliselt lu-
metul nõlval. Peale mõnin-
gaid naerukilkeid avastasid 
aga tüdrukud, et riided on 
saanud täiesti märjaks ning 
hakati kohe enda vanemate-
le helistama. Arvasime al-
gul noortejuhtidega, et ega 
tõesti pikka liugu sel aastal 
ei tule ning küllap tasub 
vaikselt asju kokku panema 
hakata, kuid me eksisime. 
Noored kontakteerusid 
vanematega hoopis selleks, 

et küsida, kas neile saadaks 
vahetusriideid tuua. Me 
olime ikka positiivselt väga 
üllatunud ning tuleb tõde-
da, et Tartu Kodutütardel 
ei takista vist mitte miski 
pikima vastlaliu otsimist. 

Kadi Laaneots
Kodutütarde

 Tartu ringkond

Üliõpilasest ringkonnavanem toob kodutütarde ellu särtsu

Liitusin kodutütarde organisatsiooniga üsnagi 
proosalisel põhjusel. Nimelt köitis mind kodutütre 

vorm. Nägin vanemaid kodutütreid enne tähtsaid üritusi 
koolis kõndimas ning tabasin end mõttelt, et soovin ka 
kunagi nii ilusat tutimütsi kanda. Viis aastat on mul 
olnud võimalik oma unistust teostada. 

Kodutütrena olen ma saanud meeletult kogemusi. 
Tänu organisatsioonile tean, et tulemus tuleb ainult 
heas omavahelises koostöös. Samuti tean, mis tunne on 
õpetajatel kui nad peavad ühte ja sama asja mitu-mitu 
korda üle rääkima. Oskan võtta  ja kanda vastutust, mis 
on elus palju kasu toonud. Samuti olen muutunud palju 
enesekindlamaks, julgen esineda; tean, millal alla anda 
ja millal peab tegema kõik, et õiglus võidutseks. Samuti 
olen saanud teada, mis tunne on välismaal Eesti eest võis-
telda, tean, kuidas hakkama saada pingelistes olukorda-
des ja kuidas suhelda erineva taustaga inimestega. Siin 
ei aita muu kui Karlssoni soovitus: „Rahu, ainult rahu!“  

Igasugustest matkatarkustest ei maksa rääkidagi. 
Esimese retke tegin läbi uute saabastega, nagu me kõik. 
Kogenenud matkalised manitsesid: “Plaasterda jalad 
ära!” Aga noor inimene on ju ikka kõige targem. Tagajärg 
oli vill villi kõrval. Siit sain õppetunni kogu eluks. 

Peale kogemuste ja tarkuste hoiab mind organisat-
sioonis seltskond, kellega koos olen käinud laagrites 
ja võistlustel. Iga üritusega on kujunenud välja omad 
naljad, samuti on kõikjalt saadud väga palju kasulikke 
tutvusi. Näiteks tänu vabariiklikust suurlaagrist ja rän-
nakutelt saadud tutvustele sain olla abiks ühele teisele 
kodutütrele Rapla malevast, kes tuli Võrru töövarjupäe-
vale. Pakkusin talle öömaja, kui tal seda hädasti vaja oli.  

Kuna ma olen valitud 
Võrumaa aasta kodutüt-
reks ning see on ka mu 
viimane aasta organisat-
sioonis, siis tunnen endal 
kohustust hoida üleval 
enda reputatsiooni ning 
olla eeskujuks nooremate-
le. Kõik see hoiabki mind 
organisatsioonis, sest kui 
inimene ei naudi seda, 
mida ta teeb, siis pole 
sellest ka põrmugi kasu. 

Reili Jäädmaa
Varstu rühma kodutütar

                            Kodutütarde Võrumaa ringkond

Mis hoiab mind Kodutütarde 
organisatsioonis?

Elis Õunapuu Kotkarännu köieharjutust tegemas. Foto: ERAkogU

Kristel Altsaar.
Foto: tARtU RINgkoNNA FotokogU

Foto: VÕRU RINgkoNNA FotokogU
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AjA LUgU TUnnUsTUsED

ASTU KODUTÜTREKS
info: www.kodutytar.ee

1. Leia maakonnas tegutseva maleva kon-
taktid, millega liituda.
Malevate nimekirja ja kontaktandmed leiad kodulehelt.
Reeglina on malev ja maakond sama nimega, väljaarvatud 
Alutaguse malev (Ida-Virumaa), Sakala malev (Viljandi-
maa) ja Viru malev (Lääne-Virumaa). Eraldiseisev on ka 
Tallinna malev, millel on samad piirid Tallinna linnaga.

2. Võta valitud maleva noorteinstruktoriga 
telefoni või e-posti teel ühendust ja lepi 
kokku edasine tegevus. E-kirjas märgi  
palun ära enda kooli või elukoha aadress.

3. Kodutütarde  organisatsiooniga liitumi-
se avalduse leiad kodulehelt või küsi oma 
maakonnas asuvast malevast.

4. Kaitseliidu noorteorganisatsiooni Kodu-
tütred  liikmeks vastuvõtmise kohta teeb 
otsuse Kodutütarde  ringkonnavanem 
veendudes, et sobid ja tõesti soovid kodu-
tütreks  astuda.

Kaitseliidu noorteorganisatsioon  Kodutütred  ootab enda 
liikmeks ka noortejuhte. Uuri osalusvõimalusi maleva 
noorteinstruktorilt.

Instruktorite kontaktid:
Põlva malev – Aile Vals  aile.vals@kaitseliit.ee
Tel 717 9268
Valgamaa malev – Jaanika Niklus   jaanika.niklus@kait-
seliit.ee
Tel 717 9418
Võrumaa malev – Eve Täht  eve.taht@kaitseliit.ee
Tel 717 9317
Tartu malev – Anneli Rulli  Anneli Rulli@kaitseliit.ee
Tel 717 9168
Sakala malev – Tiina Ott  tiina.ott@kaitseliit.ee
Tel 717 9217

Kuldsõlega teeneterist

Mare Hendrikson
sigrid säinas 
Ainika Mägi 
Tiia Kütt 
silvi Aasumets 

Hõbesõlega teeneterist

Bärbel salumäe 
Vive Pandis 
Anne sepik 
Tiina Türk  
Kai Oraste 
Malle Mägi 
Kaidi-Ly Välb 
Elve Rozenkron 
Ingrid Paiste 
Lii Vanem 
Merle Kivi 
Krista Kuningas 
Ülle Kõva 

Teeneterist 

Liia Ortus 
Eha Tenso 
jaanika Palm 
Meelis Eelmaa 
Laine Metus 
Anneli Leht 
Kadri Parts 

Hõbetatud teeneterist: 

Ivo Kivisaar 
jüri Rokko 
Argo Bachfeldt  
Urmas Kõonurm 
Marju Tamsalu 
Malle Hermanson 
Maire Arro
Maire Laht 
Urve Rosenberg 
Raigo Õiglas 
Martin Erstu 
Kait Kosenkranius 
Ülle Vapper 

Aitaja sõlg

Rita Kaasik 
Anu Pahka
Maaja glaser 
Helve Tina 
Anu Allekand 
Irene Kaldma
Maimu Tamm

Aastatel 1938-1940 andsid Tallinna ringkonna kodutütred üks 
kord aastas välja ajakirja Koidukuld.

See on kättesaadav aadressilt www.digar.ee, aga ka guugeldades, 
 kui panna otsingusõnaks Koidukuld.

Ajakiri annab tolleaegsete kodutütarde tegevusest hea üle-
vaate. Teisalt ei ole midagi uut siin päikese all: ikka matkatakse, 
käiakse laagrites, võisteldakse ... näiteks mustikakorjamises. 

Avaldame ka ühe tolleaegse peamurdmisülesande.  
Kas 21. sajandi kodutütred saavad nende lahendamisega  
hakkama?

Mõistatusi
Spiraalmõistalus.

1—2 (ekskl) mitte vanad. 
1—4 org Eestis.
3—5a okaspõõsas.
2 — 4 tugev lind (mitmus).
5— 7 väikese maakoha 

omanik.
6— 9 piihapilt.
8— 10 jõgi Eestis.
9— 12 esik.
11 —14kõrgeim õppeasutis. 
13—15 mehe nimi.
13- 17kuju„Kalevipojast“. 

16—19 nimi, Goethe teos. 18 — 21 kõrgeim paekallas Eestis. 20—23 mäestik Lõuna- 
Venemaal. 22—23 ilmajagu. 23—26 kõrb Ameerikas. 25—28 mari. 27—19 järv. 
28—30 klaverdaja.

Aheldatud ristid

A paremale ja alla — ratta osa.
— peab olema igas majas.
— puude kogumik.
— riietusese.
— kunstnik.

Matk Aegviitu
Kevadel, kui olime saanud koolist lahti ja kõigil seisis ees suve-

vaheaeg, siis otsustasime kodutütred, nimelt Rahumäe rühm, minna 
matkale Aegviitu. Kella seitsmeks pidid kõik ilmuma Nõmme jaama. 
Tõusin kell 6 ja hakkasin ruttu valmistuma minekule, sest aega ei olnud 
kuigi palju. Kui jõudsin Rahumäe jaama, ootasid juba teised seltsilised- 
kodutütred Tallinnast saabuvat rongi, mis pidi meid viima Nõmmele. 
Peagi tossutas ette masin ja viieminutilise sõidu järel olime kogune-
miskohas. Ilm oli ilus ja kuldne paike hakkas tõusma, et äratada veel 
uinuvat loodust. Varsti olid kõik matkajad kohal, seljakotid seljas või 
paunad käe otsas.Üks meist oli toonud kaasa ka võrkpalli. Me kõik 
olime vormis, kollased kaelarätid kaelas, mis tuletasid meelde paike-
sekiiri. Nii me siis astusime nagu päikesed Tallinna minevasse rongi. 
Kõikide tuju oli ülihea.

Ei pannud tähelegi, kui juba olime Tallinna jaamas. Juba jälle 
astusime teisele rongile teades, et seda enne Aegviitu jõudmist enam 
ei tule teha. Ruttu olid täidetud kõik aknaalused istekohad, sest kõik 
tahtsid sõidu ajal välja vaadata. Olime siiski vara kohal ja nii mõnigi käis 
perroonil vaatamas, kas rong hakkab juba minema. Ja ega’s surmani 
ikka tule oodata! Vile!...

Rong hakkas liikuma, ikka kiiremini ja kiiremini. Varsti hakkasid 
kõik ootama, millal tuleb ükskord Aegviidu. Olime sõidust tüdinenud, 
ent ei lasknud seda välja paista. Kui rong saabus jälle ühte jaama, 
võisime sildilt lugeda „Aegviidu“. Nüüd võtsime oma kompsud ja 
läksime maha. Mulle oli ümbrus võõras. Asusime teele, et tutvuda 
Aegviidu loodusega ja veeta lõbusaid tunde. Sammusime algul mööda 
maanteed, siis pöördusime metsa. Metsa serval asus väike suvila, millel 
olid valged lehed aknal märgiks, et korter on välja üürida. Kodutütred 
naljatasid, et võtavad selle endale suvepäevade veetmiseks. Leidsime 
varsti ühe rohelise platsi, kus puhkasime ja einetasime. Kaua ei püsinud 
aga me paigal. Nii siis liikusime edasi lootes leida „Turistide Kodu“. 
Varsti jõudsimegi sinna. Otse „Turistide Kodu” ukse ees peegeldus 
järv. „Turistide Kodu“ asetses looduslikult ilusas kohas. Pildistasime 
seal kaks korda.

Nainud „Turistide Kodu“, hakkasime otsima mäge, kust pidi näha 
olema neli järve. No küll me ekslesime ringi! Viimaks mõned agarad 
otsijad nägid, et vaat’ siin see otsitav mägi ongi! Vaatasime siis igasse 
ilmakaarde ja tõepoolest paistis neli järve. Aeg oli veerenud ja oli kesk-
päev. Päike kõrvetas pealae kohal ja meid hakkas piinama joogijanu. 
Otsisime siis jälle oma rohelise platsi üles ja kinnitasime keha. Siis 
hakkasime mängima. Nüüd oli igaühel rohkem püsivust, sest ümbrus 
oli enam-vähem tuttav.

Huvitav oli mängida luuremängu. Meid jaotati kahte gruppi. Ühed 
olid põgenikud, teised tagaajajad. Põgenejad tähistasid mindud teed 
noolekestega, mida pandi maha ja puude otsa. Rõõmsate kilgetega 
otsisid tagaajajad noolekesi, et jõuda põgenike juurde. Kui ajajad olid 
põgenejate lahedal, kargasid viimased oma peiduurkaist päris sõja- 
kisaga välja. Siis vahetasime osad ja mäng võis jälle alata. Korraldasime 
ka võidujookse ja mängisime rahvastepalli. 

Kõikide kurgud kuivasid jooksust ja palavusest. Tuli kätte joogivee 
puudus. Kellel oli veel natuke seda kallihinnalist vett, sellelt anusid 
kõik. Otsustasime, et ei lähe varasele rongile. Mängisime veel natuke 
ja käisime end järvekaldal pesemas. Seal olles hakkas keegi meist üht 
viisi laulma ja me luuletasime sellele ka sõnad. Laul käis muidugi 
matka kohta. Läksime siis platsile tagasi ja panime sõnad paberile. 

Salmide lõpus kordasime:
,,Matkake, matkake, see on suurim lõbuke!“
 Ja tõesti, matk oli ja on lõbu kodutütardele, kes ühiselt õpivad 

tundma kodumaa loodust. Pildistasime veel mitu korda, nii et kogu 
matkast oli meil kuus pilti. Siis korraldasime oma asjad ja hakkasime 
jaama poole minema, jättes jumalaga armsaks saanud rohelise platsiga.

Teel olles korjasime palju lilli. Jaama jõudes oli igaühel käes 
kimbuke.

Et oli veel aega, siis tutvusime ka jaama ümbrusega ja käisime pagari 
juures maiustamas. Aeg moodus ruttu ja kell 10 saabus rong. Salgake 
rõõmsaid ja lõbusaid kodumaatütreid astus vagunisse, et sõita tagasi 
koju, kaasas hea mälestus ja kimbuke lilli.

Silvia Hermlin, Rahumae rühm, 13-a.

Mustikakorjamisvõistlus
Ühel paeval 1939. aasta suvel oli meie laagris Keila-Joal tähtsa ja 

suure punktina meie päevakorras mustikakorjamisvõistlus.
Ikka olid tulnud esimesele kohale I ja II telkkond. Et II telkkond, s. 

o poola tüdrukud, said esimesi kohti, selle vastu polnud meil midagi, 
aga et I telkkonnal oli ,,nakkamist“ esikohtade suhtes, see tegi meile 
juba natuke peavalu.

Võistluse kestus oli 1 1/2 tundi: 3/4 tundi kohtu noppimiseks, 
3/4 tundi ämbrisse, s. o. supi jaoks noppimiseks. Viimase 3/4 tunni 
kestes korjatud mustikate hulk pidi ühtlasi otsustama võistluse pari-
ma „meeskonna“. Meie rühmajuht ja võistlusejuht Ebba andis vilega 
vastavaid märke. Võistluse auhinnaks oli meie rühmavanem välja 
pannud šokolaadi.

Kui siis kõlas võistlusjuhi vile, mis tähendas kõhtu noppimise lõp-
pu ja ühtlasi võistlusmustikate vastuvõtmise algust, tormasime oma 
mustikaid ära viima. Ebba mõõtis meie esimesed tassitäied klaasiga 
ämbrisse. Klaasitäite arv märgiti hoolsasti üles; selle õige ülesmärkimise 
eest hoolitsesime juba meie ise. Olime nobedad korjama ja pidasime 
silmas ka teiste telkkondade korjamistempot. „Rutemini, rutemini!“  
ergutasime üksteist. Sidusime kruusid vööle ja nii, kahe käega noppi-
des, täitusid meie tassid üsna ruttu.

Meie tööl olid paris korralikud tulemused. Peagi kõlas võistluse 
lõppvile. Tüdrukud kogunesid Ebba ümber. Mõni tüdrukuist oli oma 
fassaadi nii muutnud, et raske oli teda veel ära tunda. Nii oli Pintsel 
muutunud päris „kriimsilmaks“. Siis arvutati kokku telkkondade jargi 
klaasitäite arv. 

Meie telgi tüdrukud olid korjanud 7 1/2  klaasitäit,
I telkkond —15 klaasitait, II telkkond -12 1/2 klaasitäit ning III ja 

IV telkkond olid kumbki korjanud 9 klaasitäit.
Järelikult olime tulnud esimesele kohale.

Asta Männik,
Kommertskooli ruhmast, 16-a

NÕUANDENURK

Vormi korrashoiust.
Iga korraliku kodutütre tähtsamaks ülesandeks on vormi alatine 
korrashoid,
et see igas olukorras oleks kasutatav. Tähtsamaks korrashoiunõudeks 
on
puhtus. 
Plekkide kõrvaldamine.
Rasvaplekid: Värsket, kuivamata plekki hõõruda sooja veega pehme 
lapi abil kuni kõrvaldamiseni. Võib kasutada ka seepi. Niipea kui plekk 
on kadunud, katta pestud koht riidega ja triikida kuivaks. Vananenud 
plekk katta bensiinist ja magneesiast valmistatud pudruga, lasta seista 
kuni bensiini äraauramiseni ja siis magneesia ära harjata. Talitustkor-
rata, kuni plekk on kadunud.
Tindiplekid: Plekid leotada kohe värskelt leiges piimas, siis niisutada 
sidrunimahlas ja pesta tavaliselt. 
Tõrvaplekid: Plekk katta võiga ja seebiga, lasta pisut seista ja pesta siis 
leiges vees seni, kuni plekk kaob.
Pluusi pesemine.
Enne pesemist harutada pluusilt kõik margid. Pesta leiges pehmes 
vees (mitte
kasutada lehelisega pehmendatud vett!) kaks korda läbi. Eriti hoolega 
tuleb pesta kraed ja kätiseid, kuna need määrduvad kõige rohkem. 
Loputada leiges vees ja asetada kuivama. Pisut niiskelt triikida.
Villase seeliku pesemine.
Villaste riiete pesemiseks kasutame seebijuuri, mida saab osta igast 
rohukaupluses! Seebijuured (umbes 1 spl. liitri vee kohta) keedetakse 
läbi ja kurnatakse.
Saadud vedelik vahustatakse. Tolmust puhtaksklopitud ja plekkidest 
puhastatud seelik asetatakse vahtu ja lastakse pisut seista. Umbes 
minutilise
seismise järele pestakse seelik pigistades hästi puhtaks. Pesemist 
korrata.
Loputada leiges pehmes vees ja kuivatada väänamata vilus. Pressida 
täiesti niiskelt vasemalt poolt.


