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NOORKOTKAS OLLA ON LAHE

TARTU NOORKOTKAD ARVAVAD:
•
•
•
•
•

Saab uusi tuttavaid ja sõpru.
Meil on huvitavad ja põnevad väljaõppeüritused.
Pakutakse arenemisvõimalust läbi erinevate koolituste ja seminaride.
Toetav kogukond.
Arendatakse neid isiksuse omadusi, mis tänapäeva
ühiskonnas kipuvad kaduma: ausus, teotahe, püüdlikkus, ustavus.

PÕLVA NOORKOTKAD ARVAVAD
Margo Saarna, salgapealik:
„Kaitseliit on tore koht, siin õpib palju uut – olen muutunud iseseisvamaks ja omandanud uusi juhikogemusi.
Minu jaoks on ka patriotism üsna tähtis - isamaa eest olen
alati valmis!“
Meelis Oru, salgapealiku abi:
„Tegutsemine noorkotkana pakub toredat vaba aja
meelelahutust, see on nagu hobi. Siin saab koos sõpradega
ühiseid huvisid edasi arendada ja erinevaid põnevaid asju
teha.“
Arti Arula:
„Astusin küll koos sõpradega noorkotkaks, aga algul asi
mind eriti ei huvitanud. Ajapikku hakkas meeldima, sest
siin on tore seltskond ja huvitavad tegevused – erinevad
ellujäämisnipid, luureülesanded, kust saab hulga uusi
kogemusi.“
Martti Lusti:
„ Eelkõige saab uusi häid sõpru, uusi kogemusi ja oskusi
– eriti huvipakkuvad on minu jaoks ellujäämisoskused ja
sidealased teadmised.“

SAKALA NOORKOTKAD ARVAVAD
Maarjo Rösler (Tamme rühm)
“Minu arvates, on hea ja kasulik olla noorkotkas,
kuna sa õpid rohkem loodust ja oma kodumaad hindama. Sa õpid noorkotkana, kuidas käituda looduses
ja ka kuidas metsas hakkama saada. Noorkotkana
õpid ka veel, kuidas aidata teist inimest siis, kui ta
on ennast vigastanud. Noorkotkana oled sa teistele
noortele eeskujuks käitumise kohapealt.”
Hannes Tammets (Ümera Kotkaste rühm)
“Noorkotkas on olla hea, sest noorkotkastest saab
eluvajalikke tarkusi ja uusi sõpru. Noorkotkas on
kasulik olla, sest kotkastest saad ennast arendada.”
Andres Eelmaa (Ilvese rühm)
“Sellepärast, et sa saad iga laager omale uusi
sõpru, ning siseringis on alati hea õhkkond ja
sõbralikud inimesed.”
Oskar Lind (Nutikate Rebaste rühm)
“Noorkotkas on hea olla, sest seal sa saad uusi
kogemusi, uusi oskuseid ja sa saad palju uusi sõpru.
Veel saad sa koos olla oma heade sõpradega ja koos
aega veeta. Uued kogemused, mis sa saad, on sulle
elus vajalikud ja kui sa lähed pärast sõjaväkke, on
seal ka kerge.”
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Noorkotkast noortejuhiks

OMA MÕTE
Tere teile, tulevased ja praegused noorkotkad!
Noorkotkad on koondamas poisse üle Eesti igas maakonnas. Noorteorganisatsioon on pikaajaliste traditsioonidega,
algusest saadik on tema ülesanne kasvatada noori isamaalises
vaimus vaimselt ja kehaliselt terveteks Eesti kodanikeks. See
mõte on kandev, tähendusrikas ja lubab Eesti noorel iseendid
avastada ja suureks saada.
Koos noortega kasvab ka organisatsioon, millel on mitu
nägu. Näiteks uudishimuliku seitsmeaastase poisi põnevil
nägu, kes on sõpradega koos kogunemas oma esimesele
loodusmatkale või juba rahuloleva ilmega kogenum teismeliseeas nooruk, kes saavutab spordivõistlusel hea tulemuse.
Või hoopis, meheikka küündiv noorkotkas, kes on oma näo
maskeerinud ning naaseb Mini-Erna luureretkelt. Olenemata
east on noormeestel Noorte Kotkaste organisatsioonis võimalik tegutseda ning kogeda elu väljaspool kooli ja pereringi ning
katsetada uusi tegemisi tundmatus keskkonnas.
Noorkotkaste tegevuse selgroo moodustavad järgukatsed
ning nagu nimigi viitab, pakuvad need järk-järgult nõudlikumaks muutuvaid enese proovilepaneku võimalusi.
Matkatarkused, riigikaitse, kodanikuoskused-teadmised,
kehaline ettevalmistus, ohutus ja ajalugu on järgukatsete põhikomponendid. Lisaks põhitegevusele on võimalik üksnes oma
huvialast lähtuvalt arendada süvitsi oma teadmisi ja oskusi
erialadel, millest populaarsemad on matkaja, enesekaitsja,
pioneer, meedik. Lisaks kõigele on noorkotkas ja nende tegevus ka osa tänapäevasest IT-Eestist, me arendame ja võtame
kasutusele uusi võimalusi oma väljaõppes – lennutame droone, kasutame võimekaid sidelahendusi, ﬁlmime videoklippe
ja palju muud.
Noorkotkaste hulgast leiad uusi sõpru – meie üritustel
saavad kokku eri paikade noormehed ühisteks tegevusteks:
võistlused, laagrid, matkad. Ühiselt läbitud katsumuste
kaudu tuleb teadmine, et üheskoos tehtud asjadel on teine
maik ja mõnu – lõkkeõhtutel jagatud küünarnukitunne ei kao
kui oskad seda hinnata. Ega asjata ei kesta selliselt tekkinud
sõprussidemed läbi aja. Sõbrad võivad olla ükskõik millisest
Eesti nurgakesest ning tublil noorkotkal ka väljaspool Eestit.
Just need Eesti poisid, kes tunnetavad oma kohta maailmas, hoiavad alal eneseväärikust ja uudishimu, on ausad,
sõbralikud ja abivalmid – just nemad on noorkotkad! Väikestest unistustest saavad suured, ühine
sünergia hoiab meid ja käivitab meid
ikka ja jälle.
Kutsume kõhklejaid kampa ning
üheskoos teeme päevad veel põnevamaks!

Silver Tamm

Nii riigis kui ka elus
üldse on väga oluline järjepidevus. Erand ei ole ka
Noorte Kotkaste organisatsioon. See peab olema mingi
maagiline jõud, et osa endisi
noorkotkaid võtab piirvanuse täitumisel vastu otsuse, et
jäädakse seotuks Noorte Kotkaste organisatsiooniga ning
hakatakse ise rühmajuhiks.

Viljandi
Viljandis tegutseb endiste
noorkotkaste valvsa pilgu all
kaks rühma: Jakobsoni kooli
Tasujate rühm ning Kesklinna
kooli Tamme rühm.
Tasuja rühmapealik on Alar
Tael. Tema noorkotka ajad jäävad küll juba enam kui 20 aasta taha, kuid sellegipoolest on
ta hea meelega organisatsiooni panustamas. ,,Mäletan, et
kui olin noorkotkas, siis meie
rühmas olid kõik ühe küla
poisid. Käisime palju looduses
matkamas ja laagrites. Just see
on see, mis paneb mind täna
noortega tegutsema. Tahan,
et nemad tunneksid sama, mis
mina kunagi. Sõpruskonnaga
metsas on alati tore ja huvitav,” meenutab Alar.
Tamme rühma pealikud
Rasmus Meriküll ja Rainer
Sillaste noorkotka ajad jäävad
umbes viie aasta taha. Pärast
seda, kui endine noorkotkas ja
rühmapealik Tallinnasse õppima läks, jäid Tamme rühma
poisid juhita ja tegevus soikus paariks aastaks. Siis aga
leidsid Rasmus, kes on endine
Kesklinna kooli õpilane, ning
Rainer, kes tuli Karksi-Nuiast
Viljandisse õppima, et Noorte
Kotkaste organisatsioon on
neile palju andnud ja tahavad
seda ka praegustele noortele
edasi anda.
Rasmuse sõnul on kõige

Tamme rühmapealiku abi Rainer Sillaste (vasakul) ja kaitseliitlane
Foto SAKALA MALEVA FOTOARHIIV
Viljar Semjonov.

olulisem see, kuidas organisatsioonis õpid teistest hoolima ja teistega arvestama.
“Nüüdseks olen aru saanud, et tegemist on õige
asjaga. See tähendab seda,
et noorena hoidsin eemale
seltskonnast, kes oli pidevalt
pahandustes. Noorkotkal on
süda õiges kohas. Ma ei tea
ühtegi endist noorkotkast,
kes praegu seadusega pahuksis on,” lisab ta.
Huvitav on Rasmuse sõnul
ka see, et mitmed tööandjad
oskavad hinnata seda, et
inimene on olnud noorena
noorkotkas.
Raineri noorkotka staatus
väga pikalt ei kestnud, sest
juba 16-aastasena hakkas ta
Sakala maleva noorkaitseliitlaseks. Sellest ajast on ta
end palju koolitanud ning
osaleb väga aktiivselt maleva
korraldatud õppustel. Nüüd
aga pühendab ta järjest enam
ka noorkotkaste tegevusse
ning käib abiks maakonna
koolide riigikaitselaagrites.
Tamme rühmas on väga tublid ja aktiivsed peamiselt
15–17-aastased noorkotkad,
kellest mõned kuuluvad ka

Noorkotkaste peavanem

Sakala maleva noorkotkaste
esindusvõistkonda.

Võhma ja SuureJaani
Rühmajuhtide vahetus
on loomulik nähtus ning
sarnane lugu leidis aset ka
Võhmas. Sealne rühmapealik
oli juba mitu aastat noorkotkaste rühma vedanud ning
ajapuuduse tõttu pidi sellelt
kohalt lahkuma. See käik aga
avas kahe endise noorkotka
tee rühma etteotsa. Martin
Remmer ja Andris Sild, kes on
head sõbrad ning kaitseliidu
üksuses ka lahingpaar, võtsid
juhtimise enda kanda. Natuke tõmbas hoogu maha see, et
Martinil tuli käia ajateenistuses ja Andris sai isaks, kuid
nüüdseks on noormehed jälle
hoogu üles võtmas, et rühma
tegevust aktiviseerida.
Hetkeseisuga viimane
edulugu on aset leidmas
Suure-Jaanis. Aastatel 2005–
2010 oli Suure-Jaani Lembitu
rühmas stabiilselt 15–25
noort ning laagrid ja matkad
toimusid tihti. Rühmapea-

liku töökoha vahetuse tõttu
jäi rühm aga viieks aastaks
passiivseks. Sellest rühmast
välja kasvanud Einar Vendelin tundis, et nii vajalik
organisatsioon peab tema
kodukandis ikkagi tegutsema ning ega pikalt mõelda ei tulnudki. Suure-Jaani
noorkotkaste rühm on end
maakonnas jälle jõulisemalt
näitamas ning oleme hetkeseisuga saanud poistelt
ainult positiivset tagasisidet.
Einar, kes on ise ka aktiivne
kaitseliitlane, helistab mulle
suurõppuselt Siil ning räägib: “Olin noorkotkas aastast
2004. Mulle väga meeldis
metsas orienteerumine ning
metsas hakkama saamine ja
enda proovile panek.”
Küsimusele, miks ta otsustas rühmapealikuks hakata,
vastab Einar: ,, Kohapealne
huvi oli noortel väga suur
ja mis saab selle vastu olla,
kui noored soovivad olla
aktiivsed ning metsas käia.
Poisid on väga toredad, hea
huumorisoonega ning hakkajad. Õpetan neile suurima
hea meelega orienteerumist
ning toimetulekut!”
Mitmed malevad on suutnud noorkotkastest uued
rühmajuhid välja kasvatada
ja see on ainult positiivne.
Rühmapealikuks olemine
annab rohkesti kogemust
ning teadmisi nii juhtimisest,
meeskonnatööst, planeerimisest kui ka psühholoogiast.
Kõik rühmajuhid toovad
välja selle, et neil on väga hea
meel, et saavad panustada nii
kodukandi turvalisusse kui
ka arengusse. Noorte sära
silmades ning nende ettevõtlikus on parimaks panuseks
selles organisatsioonis

Henri Paavo

Sakala maleva Noorte
Kotkaste instruktor

Riho Rei: “Pole mõtet teha midagi sellist, millest kellelegi kasu ei ole”.
Oled vabatahtlik noortejuht. 2013. aasta novembris
tegi tollane Sakala maleva
pealik Kalle Köhler Sulle
ettepaneku kandideerida
Noorte Kotkaste Sakala maleva pealiku ametikohale.
Räägi pisut endast.
“Olen sündinud ja üles kasvanud Pilistveres, mis asub
Eesti keskel. Minu peamiseks
mõjutajaks on olnud kindlasti
vanaisa, kes mind lapsena
kantseldas ning tõenäoliselt
olen temalt pärinud ka rahuliku ja analüüsiva eluhoiaku.
Lapsena oli elu Pilistveres
põnev ja seiklusrikas. Meil
oli seal paras hulk üheealisi
poisse, kellega koos maailma avastada ja end proovile
panna. Koos sai mängitud
luure- ja sõjamänge, suviti
jalg- ja võrkpalli, jõel parvetatud ning talviti jõeäärsel luhal
jäähokilahinguid peetud.
Igatahes ei mäleta, et oleksime
väga igavuse üle kurtnud.”
Millega Sulle meeldis tegeleda kooliajal?
“Kirivere põhikoolis õppides

Meenutus 2014. aasta noorkotkaste aastapäevalt Rakveres, kus Martin Lõssovit ja Madis Eeki autasustati eeskujuliku noorkotka märgiga.
Vasakult Riho Rei, Martin Lõssov, Madis Eek, Hanri Paavo ja Ain Laane.
Foto TONI EEK

ma organiseeritud tegevuses
väga ei osalenud. Mõni aeg
küll käisin laulukooris ja mul
oli päris mitmeid hobisid,
millest osaga tegelen veel
praegugi. Juba suhteliselt
noorena hakkas huvitama
fotograafia. Kodus oli üles
ehitatud terve fotolabor ja
kõik vajalikud tööd, pildista-

misest kuni valmis fotodeni,
tegin ise. Teine asi, mis mulle
väga suurt huvi pakkus, oli
astronoomia. Ostsin endale
ka algelise teleskoobi, millega
siis Kuud ja planeete uurisin.
See on põrgulikult huvitav ja
ületab igasuguseid fantaasia
piire, mida kõik kosmoseavarustes leida võib. Ja kindlasti

ei saa unustada kalapüüki.
Navesti jõest püüdsin kalu nii
palju, et mõnigi kord sai ema
juba pahaseks, kui järjekordse
kalasaagiga kodu jõudsin.”
Millal ja miks tekkis
mõte hakata tegelema noorkotkastega?
“Olen olnud Kaitseliidu
liige alates 2001. aastast. Kaitseliitlasena ma noorkotkastega väga kokku puutunud ei
olnud. Samas olen politseinikuna osalenud korduvalt
erinevate noorkotkaste ja kodutütardega seotud võistluste
korraldamisel. Kui maleva
pealik mulle Noorte Kotkaste
malevapealiku ametisse astumise ettepaneku tegi, kaalusin
ja mõtlesin, et kas mul on midagi organisatsiooni arengule
juurde anda. Leidsin siis, et
olen selleks piisavalt elukogenud ja oma põhitöölt oman ka
juhtimisalast kogemust, siis
otsustasin kandideerida ja siin
ma nüüd olen.”
Tundub, et Sa teed just
neid asju, mida tehes saad
kõige kasulikum olla.

Väljaandja: Kaitseliidu Sakala malev
Kaitseliidu Lõuna-Eesti malevate ajaleht

Tellimisnumber 00911

Peetrimõisa 71073, Viljandimaa
Tel 717 9205
http://sakala.kaitseliit.ee
E-mail: omamaa@kaitseliit.ee
Pealik mjr Ahto Alas

Toimetus:

Mida tegelemine noortejuhina Sulle endale annab?
“Juba väike Illimar teadis,
et nutta pole mõtet, kui keegi
ei näe. Pole mõtet teha midagi
sellist, millest kellelegi kasu
ei ole. Samas peab tegevus ka
sulle endale midagi pakkuma.
Malevapealikuna olen ma
kindlasti kohe mitme kogemuse võrra rikkam ja saanud
juurde ka rohkelt positiivseid
emotsioone.”
Milliseid teadmisi ja oskusi on noorkotkaste juhil
vaja, mis on kõige olulisem?
“Ma arvan, et eduka noorkotkaste juhi jaoks on väga
oluline noorte kaasamise ja
motiveerimise oskus ning
asjatundlikkus. Tuleb endasse
uskuda ja õpetada ka noori
raskusi ületama.”
Missuguseid iseloomuomadusi hindad noortes?
“Ma arvan, et noorte puhul on
oluline sõbralikkus ja abivalmidus oma kaaslaste suhtes,
positiivne ellusuhtumine ja
teotahe. Noortel on tänasel
päeval vist ikkagi elu keeru-

Tiina Ott, tel 5855 5092, 717 9217
Maiko Markus
Rein Kikas

Lembe Lahtmaa
Üllar Priks
Eda Kivisild

lisem kui meil omal ajal. Olemas on suur valik erinevaid
huvitegevusi ning kahtlemata
ei saa unustada arvuteid ja
kõike selle juurde kuuluvat.
Seda rohkem imetlen ma
noori, kes arvutis surfamise
asemel otsustavad nädalavahetusel ennast proovile panna
võistlus- või matkarajal.”
Millest unistad, mis teeb
Sind õnnelikuks?
“Ma arvan, üks kõige olulisemaid lootusi on see, et
ka 20 ja ka 100 aasta pärast
on olemas selline armas ja
kodune riigike nagu Eesti. Et
minu lapsed ja lapselapsed
saaksid siin elada rahulikult
ja turvaliselt ning rääkida
omavahel eesti keeles. Ning et
noorkotkaste organisatsioon
saaks tähistada oma 185. aastapäeva. Selleks aastaks aga
soovin kõigile Noorte Kotkaste organisatsiooni liikmetele
ilusat 85. aastapäeva.”

Lembe Lahtmaa

Trükk ja küljendus:

OÜ Vali Press, Põltsamaa
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Volbriööl matkajad kohtasid VanaKuustes õudseid tegelasi
Volbriööl toimus
Vana-Kuustes matkamäng
“Aasiapärane jalutuskäik”
Kagu-Aasia õudusmüütide
tegelastele, kus olid ühendatud sport, kogukonna
kaasamine ja loomulikult
päevale iseloomulik kiiks.
Koos matkasid noored
Kuuste, Tornaado, TammeKrattide ja Sillaotsa rühmadest. Kokku oli kaheksa
meeskonda.
Osalejad kohtusid umbes
kuuekilomeetrilsel jalutuskäigul erinevate Kagu-Aasiast pärit olenditega ning
lahendasid nende esitatud
väljakutseid.
Osalejad saatis jalutuskäigule stardist vampiir Kinoshi
(Kaisa Meus) koos oma õhtusöögiga (Villu Sondberg).
Seejärel oli vaja aidata Jaapani
päritolu zombisid Nuppeposid (Tiia Tomson, Kersti
Kivirüüt), kes olid sinililli
korjates kaotanud metsa ära
oma kehaosad. Edasi läks ohtlikuks, sest osalejad jõudsid
vastutegevuse alale. Seekord
kiusasid neid Korea poissmeeste vaimud Mongdalid,
teadaolevalt kõige õelamad

ja kiuslikumad olendid maailmas (Ekke Odd Köösel, Egert
Erlich; Karl Ander Mei; Kaimo Lõim; Taavi Rossmann;
Ken Palusoo; Kaupo Altsaar).
Kui Mongdalite käest oldi eluga pääsenud, oli vaja ületada
Liangshani mädasoo. Õnneks aitas kulgejaid veevaim
Kappa oma sõbraga (Ken
Marten Vesso koos koolivend
Keviniga). Raudtee ääres oli
hädas samurai Mushasi Miyamoto (Karola Hiiemäe) koos
targa makaagi Saruga (Joel
Metsküla). Nad olid leidnud
Izumo templist müstilise riidest kotikese, mille sisu nad
kobamisi üritasid ära arvata.
Loomulikult palusid nad
seda teha ka möödujatel. Erinevalt samuraist ja targast
makaagist, ei tundnud Kuu
pealt kukkunud õde ja vend
Dae-nim (Keili Palusoo) ja
Hae-nim (Kristel Altsaar)
absoluutselt huvi vaimsete
praktikate suhtes. Vastupidi
– vähe sellest, et nad ehmatasid inimesi veepommidega,
sundisid nad jalutajaid ka ise
pommi kätte võtma ja märki
viskama. Äärmiselt ebakultuurne!

Ka ﬁnišis ei saanud jalutajad õudustest hinge tõmmata. Pigem ähvardas neid
hinge heitmine, sest vampiir
Kinoshil oli jälle kõht tühjaks
läinud. Viimaseks ülesandeks
matkamängul oli Kinoshile
sushi valmistamine etteantud
materjalist.

Matkamängu võitis meeskond Siilaluapstna (Ants Liivamägi, Paula Tomson, Liis
Kaasik). Teiseks jäid eelmise
aasta tšempionid Ööhundid
(perekond Rudometovid).

Kersti Kivirüüt

Tartu noortejuht

Kuidas aitab organisatsiooni eesmärkidele kaasa
selline kiiksuga üritus?
Aga väga aitab! On ju oluline, et Kaitseliit Eesti
maapiirkonnas ei oleks pelgalt kümnekonna entusiasti
erahobi, vaid aitaks tõsta riigikaitse (loe: kodukaitse)
moraali terves kogukonnas. Selline lihtsa formaadiga
positiivse sisuga üritus on aidanud väga aktiivselt kaasata
kogukonda ning tõsta Kaitseliitu positiivselt pildile nähtavaks. Lapsevanemad on motiveeritud õlga alla panema ka
teistel üritustel ning nooremad õed-vennad on näidanud
üles huvi organisatsiooniga liitumise suhtes.
Lihtne formaat annab võimaluse õppida vastutust
väga erinevates vanustes noortel (alates kontrollpunkti
instruktori rollist kuni tuumikgrupis teostatava strateegilise planeerimiseni välja). Hea meel on tõdeda, et
ürituse korraldavadki 99% ulatuses noored. Keskealiste
noortejuhtide osaks jääb see kõige meeldivam: noorte
julgustamine ja tunnustamine. Lisaks ka mõningane
puht-bürokraatlik asjaajamine. Kiiksuga teema annab
vabad käed loovale mõtlemisele, mis on ju ka Kaitseliidu
noorsootöös oluline.

Kersti Kivirüüt

Laheda rühma lahedad tegemised
Arvud näitavad mõndagi. 723 tundi – just nii palju
osalustunde oli 2014. aasta
lõpul kirjas NK Põlva maleva
Laheda rühma aktiivseimal
noorkotkal Martti Lustil, mis
teeb keskmiselt ööpäevas üle
2 tunni! Edasi: Meelis Oru
647, Margo Saarna 665, Targo
Tintso 536, Raul Kübard 455,
Arti Arula 488 tundi.

davad rühma ja ka malevat
rännakutel ning üleriigilistel
võistlustel. Rühm on meil tore
ning saab üldiselt omavahel
hästi läbi. Väiksemad ainult
vahel lähevad ülekäte…“
(Väiksemad nimetavad Margot ja Meelist laagrites issiks
– M. T.)

Üldse on noorkotkaid
Laheda rühmas kokku 29. Ka
rühmajuht Ainika Mägil on
tunde kirjas juba 421, aga tal
tuleb lisa veel 46-liikmelise
kodutütarde rühmaga tegelemisest. „Hiljuti küsis kooli
ajalehe juures toimetav õpilane: miks ma tegelen noorkotkaste ja kodutütardega?“ ütles
Ainika Mägi. „Ma usun, mu
vastus polnud väga originaalne, nii tunnevad arvatavasti
kõik aktiivsed rühmapealikud
– mulle meeldib noortega
tegeleda, ma saan neilt oma
energia ja tegutsemistahte,
mu silmad säravad koos nendega, tuju läheb paremaks,
ideedegeneraator peas hakkab
tööle. Meil on oma rühma
tunne ja me hoiame kokku.
Suuremad toetavad ja abistavad laagrite korraldamisel,
suhtlemine jätkub ka pärast
noorkotka east välja kasvamist. Ikka antakse teada oma
muredest-rõõmudest. 2015.
aasta kevadsuvel on plaanis
endiste noorkotkaste-kodutütarde kokkutulek.“
Meelis Oru, Laheda rühma Arrows salga pealiku abi
lausus: „Laheda rühm on
üks omamoodi rühm. Meil
on ülim rühmajuht Ainika
Mägi, kes suhtleb meiega kui
võrdsetega ning mõistab meie
vabandusi, kui me mõnelt
ürituselt alt hüppame. Meil
on kindel grupp aktiivseid
olijaid, kes teevad enamikes
laagrites kaasa ning kes esin-

Meelis Oru: „Kui meie
rühma põhitegijatel tekkis
tunne, et tahaks veel rohkem
metsas käia ja muid põnevaid
asju koos teha, siis liikus mõte
eliitrühma loomise peale.
Nimeks sai meie eliitgrupile
Arrows. Tänaseks oleme iseseisvalt korraldanud kuus eriteemalist rännak-õppust – küll
vastutegevusega, küll üksteise
vastu, pimedas metsas luureülesannete täitmisega ja
parkuuri, köieülesandeid kasutades jpm. Oma rännakute
tegemisel on hea see, et saab
ise valida ja otsustada, kui
põnevaks või kui katsumusi
täis rännak teha. Oleme poistega veel igasuguseid tegemisi korraldanud – laagrites
matkamänge ja õppusi ette
valmistanud, rühmajuhile ja
noorteinstruktorile talgute
korras abiks olnud, oma arvutid kõik ühe liikme juurde
kokku toonud ja ägedaid
mänguõhtud teinud.
Edaspidiseks on juba Kaitseliiduga plaanid tehtud, nii et
tulevik Kaitseliidus on kindel.
Isamaalisusega meil probleeme pole, sest omariikluse
tähtsust me mõistame ja Eesti
riiki oleme valmis kaitsma
ükskõik missuguse agressori
eest. Eesti eest surmani!

Põlva maleva
Noorte Kotkaste
instruktor

Foto SIGRIT SÄINAS

Valga kandis kohtas sadu jäneseid
19. aprillil võis Valgas ja selle lähiümbruses kohata noorkotkaid ja kodutütreid, kes olid kehastunud pikk-kõrvadeks
ning osalesid võistlusmatkal “Väle jänes“.
Võistlusel osales 32 võistkonda, kuhu kuulusid 8-18–aastased organisatsioonide liikmed. Esindatud oli Valgamaa,
Tallinna, Võrumaa, Tartu ja Sakala malevad.
Avastart anti kell kümme hommikul porgandite söömise
ja esimese võistkonna stardiga. Orienteeruv lõpp oli kell seitse
õhtul. Nooremal astmel tuli jalgsi läbida kuus kilomeetrit,
keskmisel 12 ja vanemal astmel 18 kilomeetrit.
Võistluse eesmärk on kontrollida võistkondade võimet täita
neile antud ülesandeid, testida füüsilist vastupidavust ning
põhilisi oskusi.
Raja läbinud noorte jaoks oli see äge ning hea võimalus
oskusi meelde tuletada ja lihvida.
“Meil olid mingid sportlased tiimis, ma surin seal,” meenutas võistkonnaga kolmandaks jäänud Simm Paap.
“Finišisse jõudes ma ei tea, kuidas teistega, aga minu jalad
olid küll läbimärjad,” lisas Valgamaa kodutütar Lili Mariin
Behrsin.
Matkarajal oli vaja täita päästeameti, politsei ja esmaabi
ülesandeid, visata granaati, mõõta kaugust, teha vaatlust, läbida
miinivälja ja takistusrada ning lasta õhupüssist.
Raskeimaks pidasid võistlejad esmaabi.
Võrumaa noorkotkas Artur Vodi sõnas: “Punktis oli kaks
kannatanut, kellest ühel oli jalavigastus ja teisel etanoolimürgitus. Jalavigastusega saime päris hästi hakkama, aga etanoolimürgitusega kannatanuga polnud varem kokku puutunud ja
sellepärast olime ka oma tegevuses natuke ebakindlad.“
Mitme võistkonna jaoks oli sellel aastal “Väledal jänesel”
osalemine esmakordne. Oma teadmisi ja oskusi pani arvestuse
väliselt proovile ka Valgamaa noorsootöökeskuse Tankla tiim,
kes militaarse võistlusmatkaga esmakordselt kokku puutus.

Egle Kõvask

Tulemused:

Valga jaoskonna naiskodukaitsja

Noorem vanuseaste:
I Tallinna malev
(Sten-Ragnar Kaselaid, Kaur-Mihkel Toomse, Janar Palm, Rasmus Valk)
II Valgamaa malev (Brit-Mary Lutsar, Ruben Rahnu, Romeo Reinhold, Andrea Mäesalu)
III Sakala malev (Karoline Volkov, Loretta Silm, Lisete Vaarman).

Arrows’i lugu

Maive Tõemäe

Kombineeritud takistusrajal oli üheks ülesandeks ületada võrk.

Keskmine vanuseaste:
I Valgamaa malev (Laura Põder,Maša Bõstrova, Merit Letlane)
II Valgamaa malev (Kaisa Kerge, Mariis Fuchs, Pauliine Saega, Maileen Pillaroo)
III Valgamaa malev (Andra-Liis Põder, Anete-Eliise Kangur, Karmen Melnik, Lili
Mariin Behrsin, Angeelika Lõiv).
Vanem vanuseaste:
I Võrumaa malev (Andri Alliksoo, Artur Vodi, Egert Kanep)
II Valgamaa malev (Tõnu Vahtra,Erki Vessin, Paul Poderat, Karel Sarv)
III Valgamaa malev (Simm Paap, Erik Kortšinski, Raigo Kõvask, Kaido Kõvask).
Tarfo Tintsu selleaastasel Mini-Ernal.

Foto MAIVE TÕEMÄE

ASTU
NOORKOTKAKS
info: www.nooredkotkad.ee
1. Leia maakonnas tegutseva maleva kontaktid, millega liituda. Malevate nimekirja ja kontaktandmed leiad kodulehelt.
Reeglina on malev ja maakond sama nimega, väljaarvatud Alutaguse
malev (Ida-Virumaa), Sakala malev (Viljandimaa) ja Viru malev (LääneVirumaa). Eraldiseisev on ka Tallinna malev, millel on samad piirid
Tallinna linnaga.
2. Võta valitud maleva noorteinstruktoriga telefoni või meili teel
ühendust ja lepi kokku edasine tegevus. Meilis märgi palun ära enda
kooli või elukoha aadress.
3. Noorte Kotkaste organisatsiooniga liitumise avalduse leiad kodulehelt või küsi oma maakonnas asuvast malevast.
4. Kaitseliidu noorteorganisatsiooni Noored Kotkad liikmeks vastuvõtmise kohta teeb otsuse Noorte Kotkaste malevapealik, veendudes,
et sobid ja tõesti soovid noorkotkaks astuda.
Kaitseliidu noorteorganisatsiooni Noored Kotkad ootab enda liikmeks
ka noortejuhte. Uuri osalusvõimalusi maleva noorteinstruktorilt.

Instruktorite kontaktid:

Põlva malev – Maive Tõemäe maive.toemae@kaitseliit.ee
Tel 524 6871
Valgamaa malev – Kaimo Vahtra kaimo.vahtra@kaitseliit.ee
Tel 514 6384
Võrumaa malev – Eva Vodi eva.vodi@kaitseliit.ee
Tel 5855 6846
Tartu malev – Martin Erstu martin.erstu@kaitseliit.ee
Tel 524 0159
Sakala malev – Henri Paavo henri.paavo@kaitseliit.ee
Tel 528 5749

Piusa ürgorus toimus Rene retk
Võrumaa kodutütred ja
noorkotkad kogunesid 30.
aprillil Piusa jõe ürgorus
asuva Kõlgusniidu müüri
äärde, et end Rene retke rajal
proovile panna.
Rene retk on maakondlik
võistlusmatk, millest saab
osa võtta igast rühmast neljaliikmeline kodutütarde ja
neljaliikmeline noorkotkaste
Foto ANDRES PUUSEP
võistkond. Rajal täidetakse
erinevaid ülesandeid. Seekord oli vaja püstitada telki, lasta
vibu, vahetada jalgratta sisekummi. Lisaks oli relvakompott,
kompleksülesanne, sideülesanne ja jõe ületamine paadiga.
Elevust tekitas öine luureülesanne, kus kogu võistlemiseks
vajalik info tuli vaatamata vastutegevuse patrullile kätte saada
metsa pargitud autost. Kui pimeduses koordinaadid märgitud
ja hommikune stardiaeg teada, sai minna volbrituld nautima.
Esimese võistkonna start oli koos päikesetõusuga kell viis
hommikul.
Kõik startinud 12 võistkonda jõudsid väsinult, kuid rõõmsatujulistena ﬁnišisse. Esikolmik kodutütardel oli Varstu, Staap
ja Haanja ning noorkotkastel Krabi, Varstu ja Vastseliina. Veel
tähtsam võidust oli aga raja edukas läbimine ja kontrollpunktides oma oskuste kinnitamine.

Eva Vodi

Võrumaa maleva Noorte Kotkaste instruktor
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AJA LUGU

TUNNUSTUSED

Noorte Kotkaste ja Kodutütarde väärikas
vanaisa Vello Luide
Vello Luide sündis
8. veebruaril 1916 Harjumaal Vaidas kahelapselises
peres. Mõne aja pärast kolis
ema Kodasoole, kus õige
varakult algas Vello töömehepõli – algul karjapoisina, siis sulasena. Kodasool
lõpetas Vello algkooli, kus
ta võeti noorkotkaks. Ta
on ise hiljem sõnaselgelt
kinnitanud, et see tegi teda
paremaks.
Nii karjapoisi kui ka noore sulase elu oli liialdamata
raske, võis märgata ka ülekohut. Ernesaksa ( laulutaadi
lell) talus maksti Vellole kui
noorele sulasele palka viis
krooni kuus, sama talu sulane teenis aga kaks krooni
päevas.
Pärast algkooli käis Vello
Kuusiku põllumajanduskoolis. Seejärel sai temast
piimakarjanduse assistent ja
näguripäevad olid nähtud.
Assistendi palk võimaldas
piskuga harjunud noormehel
lahedalt toime tulla. Vello
Luide võimekust märgati
peagi ja ta edutati põllumajandusministeeriumi karjamajanduse konsulendiks.
Ees oleks oodanud edasiõppimine ja ilus tõus, kuid
selle asemel tuli Vene okupatsioon ja II maailmasõda.

Anti Mägi

Tartu malev

NOORTE KOTKASTE TEENETEPLAAT
Agu Raju
Piret Vahtra

Võrumaa malev
Valgamaa malev

TEENETEKIRI
Malle Mägi
Anne Ots
Artur Hovintalo
Juhan Vals
Kert Kõiv
Taivo Valgerist
Jaanika Niklus
Vallo Virnas
Romet Pazuhanitš

Põlva malev
Tartu malev
Tartu malev
Tartu malev
Tartu malev
Tartu malev
Valgamaa malev
Valgamaa malev
Võrumaa malev

EESKUJULIKU NOORKOTKA MÄRK
Noorte Kotkaste organisatsiooni taasatajad Viljandimaal. Esireas
vasakult Meeta Laanemets, Vello Luide ja Helju Niilus; tagareas
Valev Kaska, Johannes Koik, Harald Hommuk ja Kalju Laanemets.

Tõnu Vahtra
Vello Luide.
Fotod KAITSELIIDU AJALOO ARHIIV

Noortetöö ajakiri
Isamaa Auks

Õigustamaks oma
tegevust kotkajuhina kaitses
Vello Luide noortemagistri
väitekirja, sest enne sõda
oli ta ju ainult noorkotkas.
Samuti püüdis ta turgutada
ja edasi arendada Noortemagistrite Liidu tegevust. Viimane soikuski, kuna tegijaid
jäi aina vähemaks.
Vello Luide metsavendade koosolekul.
Sakala Noorte Kotkaste ja
Vello tarmukas tegut- Kodutütarde Sõprade Seltsi
jõudnult tuli uuesti kõndima
semine noorkotkastega ja liikmena võttis Vello Luide
õppida.
Pärast kaheksat kuud kodutütardega kestis küm- enda peale suure ja äärmiselt
V o r k u t a s s a a b u s V e l l o mekond aastat, ja mitte oma õigeaegse töö: ta andis 1999.
Soomepoisist Saksa Tallinna, kuid see oli võõ- eluaastate pärast ei jäänud aasta jooksul välja kuukirja
ras linn, kus tal polnud Vello sellest tegutsemisest Isamaa Auks, mis valgustas
armeesse
enam ei korterit ega peret. eemale, vaid töö kotkanoor- noorkotkaste tegevust, orga1943. aastal läks Vello Naine koos aastase pojaga oli tega oli läinud Kaitseliidu nisatsiooni ajalugu ja andis
juhtnööre igapäevase noorLuide koos paljude eesti asunud Niitväljale ja sinna alluvusse.
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Valgamaa malev

NOORTE KOTKASTE AITAJA MÄRK
Aile Vals
Jana Kuusemäe
Ülle Hermann
Valle Morel
Andu Heinsoo
Jüri Eek
Kalvi Kaart
Konstantin Timakov
Piret Tiit
Tõnis Org
Urmas Rööbing
Villu Virnas

Põlva malev
Rapla malev
Rapla malev
Tallinna malev
Sakala malev
Sakala malev
Valgamaa malev
Valgamaa malev
Valgamaa malev
Valgamaa malev
Võrumaa malev
Valgamaa malev

TEENETERIST III KLASS
Ahto Mägi
Aleksander Murre
Eiko Haabu
Mihkel Kuuskvere
Hannes Vanatoa

Tartu malev
Tartu malev
Tartu malev
Tartu malev
Valgamaa malev

NOORTE KOTKASTE TEENETEMÄRK
Tarmo Haljak
Arvo Orav
Marten Karise
Mikk Otsar
Sander Kukk
Taavi Pavlov

Põlva malev
Tartu malev
Tartu malev
Tartu malev
Tartu malev
Võrumaa malev

NOORTE KOTKASTE LEMBITU RIST
Rein Säinas

Valgamaa malev

NOORTE KOTKASTE PEAVANEMA TÄNUKIRI
Algmar Erik
Arti Arula
Janek Oja
Johan Birjuk
Maaja Glaser
Martti Lusti
Piret Palm
Rasmus Puur
Raul Kübard
Rihhard Kuld
Sander Kamenik
Tamur Ostra
Tarmo Vist
Enno Teiter
Henri Paavo
Meelis Eelmaa
Raul Astel
Andre Altosaar
Erki Vessin
Karel Kuus
Karel Sarv
Mikk Metsar
Paul Poderat

Põlva malev
Põlva malev
Põlva malev
Põlva malev
Põlva malev
Põlva malev
Põlva malev
Põlva malev
Põlva malev
Põlva malev
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Põlva malev
Sakala malev
Sakala malev
Sakala malev
Sakala malev
Valgamaa malev
Valgamaa malev
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Valgamaa malev

