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1. jagu 

Naiskodukaitse Tallinna ringkonna  

Põhja jaoskonna kohalik väljaanne 

____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

Sammuseadjad  
ehk Tulijad ja minejad 

 

On rõõm teatada, et 12. juunil võeti 

maleva käskkirjaga ametlikult 

Põhja jaoskonna tegevliikmeks 

Kaja Lemberg ja noorliikmeks 

Annika Rähni. 

 

Kahjuks arvati samal ajal omal 

soovil välja Maret Nurklik. 

 

Käesoleva veerandaasta 

pidupäevad 
 

     15. heinakuu      Airika 

     19. heinakuu      Annika 

     21. heinakuu      Evelyn 

     21. mihklikuu     Kristi 

 

Õnne! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sport sport sport 
 

Põhja jaoskonna sportliku suuna 

näo kujundasid mai ja juuni 

jooksul Kristina ja Margit S., kes 

võtsid osa mitmetest erinevatest 

Stamina tervisejooksu etappidest, 

mis toimusid näiteks Pirital, 

Nõmmel, Kadriorus ja Harku 

metsas.  

 

*** 

 

19. mail aset leidnud SEB 

Maijooksul oli NKK ridu 

täiendamas Põhja jaoskonnast 

Airika, Kristina ja Triin. 

 

9. septembril toimuval SEB 

Tallinna Maratonil on kõigil 

soovijatel jälle kord võimalus 

oma spordivorm ja -vaim proovile 

panna. 

 

*** 

 

Juuni kolmandal nädalavahetusel 

toimunud Jõustruktuuride spordi-

mängudest võtsid osa Sirle, Ave 

ja Galina. 

Seljakotid selga! 
 

Heitlikest ilmadest hoolimata toimus 

aasta teise veerandi jooksul kaks sõjalis-

sportlikuma suunaga üritust, millest ka 

Põhja jaoskonna liikmed osa võtsid – 

Scoutsrännak ja Maitäht. 

 

Scoutsrännak, 30 km pikk rännak, mis 

pühendatud Scoutspataljoni taasloomise 

11. aastapäevale, algas aprillikuu 5. 

päeva hommikul, mil teiste seas olid 

Põhja jaoskonnast vapralt kohal Sirle ja 

Cetlyn. 

Kõhutäide 
 

Kuna käesoleva aasta alguse seisuga on 

erialagruppidest Põhja jaoskonnas kõige 

enam liikmeid just toitlustamise grupis, 

siis pole põhjust imestada, et põhiline 

tagamise funktsioon just toitlustamisena 

avaldubki. 

 

Abikäsi ulatati Patarei vangla talgute 

ajal – toidu tegemisega toimetasid 

Margit G. ja Eli, paar päeva varem 

toimunud ettevalmistustel aitas Sirle. 

Mitmetel erinevatel üritustel, nagu 

Reaalkooli õpilaste õppepäeval, 

Jüriöö laskevõistlusel, rahvusvaheli-

ses laste laskelaagris, Baltic Cup’il, 

KL vabatahtliku noortejuhikursusel 

ja last but not least KL 

karikavõistlustel laskmises andis 

toitlustamisega oma panuse Helge. 

Neist viimasel oli toitlustajana väljas 

ka Sirle. 

 

Võimalusi aidata jätkub piisavalt, 

seega vaid südikat pealehakkamist ka 

käesolevaks veerandaastaks! 

Täpselt kuu aega hiljem, 5. mail, 

toimus Männiku ümbruses Maitäht 

2012, kus rajal leiduvate ülesannetega 

katsusid Põhja jaoskonnast jõudu 

Cetlyn ja Triin. 

Foto: Maret Valner 
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Vasak! Vasak! 
 

23. juunil Pärnus toimunud Võidupüha 

paraadile eelnes Tallinna ringkonnast 

osalejatele kolm õhtut täis riviõpet ja 

loomulikult peaproov lõõskava päikese 

all. Kõik katsumused elati üle ja 

paraadil hoidsid Põhja jaoskonnast pea 

püsti ja kingad märjad Airika, Heleri, 

Margit G. ja Triin. 

Foto: Liina Toome 

Kuulirahe meie õuel 
 

Möödunud kolm kuud andsid nii meie 

jaoskonna usinatele laskjatele kui ka 

alles kogenematutele mitmeid 

võimalusi end proovile panna – käidi 

nii harjutamas kui ka võistlustel. 

 

Galil AR’iga käisid Plangus tutvust 

sobitamas Kaja ja Triin. Sirle aga käis 

mitmel korral sportrelvadest laskmist 

harjutamas. 

 

Osavad ja oskuslikud Sirle, Margit G. 

ja Karin käisid Piirsalus toimunud 

NKK laskevõistlusel. 

  

Juuni lõpus leidis aset Eesti 

meistrivõistlused laskmises, millest 

võttis osa Põhja jaoskonna liige Ave. 

Teadmised tagataskusse 
 

Erinevalt aasta esimesest veerandist, 

käidi möödunud kolme kuu jooksul 

tarkust taga nõudmas ka Tallinnast 

kaugemal. 

 

Kaitseliidu Koolis käis juhtimisalaseid 

teadmisi ammutamas Evelyn ning 

laskursanitari eriala kursuse II etapi läbis 

Cetlyn. Aprilli viimastel päevadel 

toimunud administreerimisõppel osalesid 

Evelyn, Sirle ja Triin. 

Naiskodukaitse Tallinna ringkonna  Põhja jaoskonna kohalik väljaanne 

Küsimused & 
kaastööd 

  

Kõikide tekkinud või tekkivate 

küsimuste, murede ja probleemi-

de, sh ideedega Põhjatuule aren-

gu kohta, võib julgelt pöörduda 

Põhja jaoskonna esinaise, Triinu 

poole (mets.triin@gmail.com). 

 

Selleks, et järgmise veerandaasta 

häälekandja saaks veel enam teie 

ja teie tegemiste nägu ja tegu, 

tasub järgida allolevaid lihtsaid 

samme: 

 

1) osale üritustel, 

2) tee pilte ja  

3) loomulikult saada õigeaeg-

selt oma kaastööd teenis-

tuslehe näol.   

Karin lõi korraldajana tublilt kaasa 

KL karikavõistlustes laskmises, 

Noorte laskelaagris, Baltic Cup’il 

ja Tallinna maleva karika-

võistlustes laskmises, millest 

viimases lisaks korraldajana ka 

osalejana. 

Kultuuri(k)andjad 
 

Möödunud veerandaasta jooksul 

toimunud kultuurisündmused näitasid, 

et vaimupõld, millel Põhja jaoskonna 

liikmed jalutavad, on mitmetahuline 

ja eriilmeline.  

 

Kultuurse esmaspäeva raames käisid 

leivategu kaemas Sirle ja Triin. 

Naiskodukaitse mälestuspäevast võttis 

osa Annika ja Euroopa päeval käisid 

NKK’d tutvustamas Airika ja Triin. 

Foto: Malvo Ilves 

Maikuus toimusid kaks 

vestlusõhtut – üks NKK esinaisega 

ja teine Muusika jaoskonna liikme-

tega. Mõlemal üritusel käisid 

jutulõnga veeretamas Evelyn ja 

Triin ning viimatimainitul ka 

Milana. 

 

Naiskodukaitse piduliku vormiga 

käisid Eesti lipu päeval ja 

juuniküüditamise mälestuspäeval 

kultuuri kandmas ja mälestust 

hoidmas Heleri ja Triin. 
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