1

Oktoober 2009

Nr. 118
Oktoober 2009

Esikoht Sakala naiskodukaitsjatele

• Naiskodukaitse Tallinna ringkonna juhatus aastail 1932-1933 (vasakult): abiesinaine
Alma Jeets, sekretär A. Starkopf, legendaarne esinaine Anna Tõrvand-Tellmann, juhatuse liikmed E. Valdmann ja A. Tõnisson.

• Sakala naiskond: vas Lembe Lahtmaa, Jane Särg, Ene Sügav ja Kerstin Käärik

19-20. septembril Tartus
Kaitseväe Ühendatud õppeasutuste matkekeskuses
toimunud Naiskodukaitse
(NKK) üleriiklikul avalike
suhete (PR) ja ajaloovõistlusel osales 13 ringkonda,
millest Sakala saavutas
tasavägises võistluses esikoha.
NKK Tartu ringkonna korraldatud võistluse eesmärgiks oli välja selgitada
parim PR-võistkond.
Kogunesime laupäeva lõuna paiku Tartusse, kus
tegevus algas orienteerumisvõistlusega. Ilm oli välitegevuseks otsekui loodud,
soe ja päikesepaisteline.
Võistlus koosnes neljast
osast. Eesti Vabariigi ja
Naiskodukaitse ajaloo
(1918-1940) tundmisel tuli
ühendada kas aasta ja
sündmus või isik ja sündmus. Komistuskiviks sai
siin meile Tartu linnapea
1934 - 1939 Aleksander
Tõnissoni mitteteadmine.
Ühe ülesandena tuli kokku
panna pusle. Tundsime
küll ära puslel kujutatud
NKK esimese esinaise
Mari Raamoti, kuid pusle
kokkupanekuga me õigeks
ajaks valmis ei saanud.
Ülesanne oli tõepoolest
raske, kuna mitte ükski
võistkond ei saanud selle
lahendamisega hakkama.
Järgnev ülesanne, mis

seisnes ajakirjandusžanrite
äratundmises, oli juba tunduvalt lihtsam. Kokkuvõttes
jäime esimese võistluse
järel koos NKK Tallinna
ringkonnaga jagama esimest – teist kohta.
Pärast lõunasööki toimus
meediakoolitus, mille andis
Tartu Ülikooli lektor Illari
Lään. Praktilise töö käigus
oli vaja koostada meediaplaan teemal „Kuidas suurendada NKK liikmeskonda“. Valisime sihtgrupiks
gümnaasiumide riigikaitse
tundides osalejad ja proua
Evelin Ilvese. Arvatult tekitas see teistes osalejates
palju elevust. Meediaplaani
koostamise eest saime
maksimumpunktid, samuti
preemiapunkti kujunduse
eest.
Õhtul pakkus osalejatele rohket põnevust
matkekeskuses toimunud simulatsioonlahing.
See on nn konstruktiivne
imitatsioon, kus matkitud
inimesed kasutavad matkitud vahendeid: autod,
soomukid, tankid jm relvad.
Matkitud inimesi ja vahendeid juhivad reaalsed
inimesed, kuid viimased
ei saa määratleda juhtivaid situatsioone. Peale
emotsionaalselt väsitavat
lahingut oli kõigil võimalus
lõõgastuda saunas.
Pühapäeva hommikul õppi-

sime pressiteate kirjutamist
ajakirja Kaitse Kodu toimetaja Taive Kuuse juhtimisel.
Õppe tulemusena koostas
iga võistkond pressiteate
just tema saavutatud esikohast. Palju elevust tekitasid
ka kodutööna valminud
värbamisplakatid. Siin oli
lihtsaid (Leia meid!) ja keerukamaid fotode ning rohke
infoga. Hindajateks olid
erinevas vanuses naised,
kes pole Naiskodukaitsega
seotud. Meeldiva üllatusena sai kõige rohkem
punkte ka meie arvates
kõige teemakohasem plakat, st NKK Sakala ringkonna oma! Ühtlasi oli
meil põhjust rõõmustada
ka kokkuvõttes saadud
esikoha üle. Tasavägises
võistluses saavutasid teise
ja kolmanda koha vastavalt
Läänemaa ja Pärnu ringkonna esindused.
„Selle neljaliikmelise naiskonnaga võiks edaspidigi luurele minna,“ nentis
võiduka võistkonna liige
Lembe Lahtmaa. Naiskonda kuulusid veel Kerstin
Käärik, Jane Särg ja Ene
Sügav.
Naiskodukaitse Sakala
ringkonda kuulub praegu
üle poolesaja liikme.
Ene Sügav

