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2. jagu 

Naiskodukaitse Tallinna ringkonna  

Põhja jaoskonna kohalik väljaanne 

____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

Sammuseadjad  
ehk Tulijad ja minejad 

 

Meie kahjuks otsustas Kristina 

septembris, et on aeg minna vastu 

uutele väljakutsetele Kaitseliidu 

ridades. Soovime talle edu ja 

jõudu! 

 

Käesoleva veerandaasta 

pidupäevad 
 

     7. viinakuu      Kadi 

     11. viinakuu      Triin 

     3. hingekuu       Kristina 

     10. hingekuu      Evelin 

     15. jõulukuu      Eli 

     16. jõulukuu       Nelli 

     30. jõulukuu       Margit G. 

Õnne! 

Sport võidab! 
 

Septembrikuu teisel pühapäeval 

kogunes tuhandeid inimesi Tallinna 

kesklinnas, et tugitoolisporti 

trotsides joosta mere ääres ja 

linnatänavail. Meie jaoskonnast oli 

10 km jooksmas Airika. 

 

 

*** 

 

Airika käis Tallinna võistkonna ridu 

täiendamas ka 18.-19. augustil 

Viljandimaal Vana-Võidus, kus 

toimusis Naiskodukaitse esimesed 

spordivõistlused.  

 

 

*** 

 

Kuni käesoleva aasta 30. detsembrini 

on võimalik siseveebis registreeruda 

tuleva aasta 7. juunil Rakveres 

toimuvale Ööjooksule. Suvises 

ööpimeduses on võimalik ennast 

proovile panna nii lühemal (5 km), 

keskmisel (10 km) kui ka pikemal 

rajal (21,1 km) 

 

Kultuuri(k)andjad 
 

Sakala ringkonna eestvedamisel jõudis 

augustis lavalaudadele „Mari Raamoti 

lugu“, mida ka Tallinna ringkond 

vaatamas käis. Meie jaoskonnast oli 

teiste seas teatrielamust nautimas Sirle.  

 

2. septembril tähistas Naiskodukaitse 

oma 85. aastapäeva. Sellest pidulikust 

sündmusest käisid Tartus osa saamas 

Sirle ja Triin. 

 

Veretu jaht 
 

Suve keskel, 1. juulil saabusid 11 Põhja 

jaoskonna liiget Lahemaa Matkakeskusesse, 

et vapralt ja sääski trotsides alustada jahti 

metsas peituvatele loomadele (tõsi, siiski küll 

vaid nendele, kes märklaudadel). Teekonnale 

anti abiks kaasa algtõed vibulaskmisest ja raja 

leidmiseks GPS. Küttimine võiski alata.  

 

Pärast meeleolukat jahti loeti tabamuste eest 

saadud punktid kokku ning päeva täpseima 

laskuri tiitli pälvis Airika, kes sai edukast 

päevast mälestuseks diplomi ja vibunoole. 
Foto: Heleri Parkala 

 

Kõue mõisas toimus septembri 

keskel Imbi Paju raamatu „Soome 

lahe õed. Vaadates teiste valu“ 

tutvustus, kus Sirle lipuvalves oli. 

 

 

24. septembril jätkus kultuurigrupi 

kultuursete esmaspäevade 

traditsioon. Seekordseks teemaks 

olid Eesti rahvariided ning Põhja 

jaoskonnast käis asja uurimas 

Kristiina.  



Põhjatuul ____________________________________________________________________________ 

Laske lasta 
 

Kvartali jooksul toimus kaks 

laskevõistlust, kus ka Põhja jaoskonna 

liikmed kohal olid. Augusti lõpus 

toimunud NKK piirkondlikust 

laskevõistlusest võtsid osa Aija ja 

Nelli. Samal nädalavahetusel 

toimunud KL Tallinna maleva 

karikavõistlustel laskmises osalesid 

Sirle, Aija, Nelli, Karin, Galina ja 

Ave.   

Väsimatud võitlejad 
 

28.-29. juulil toimus Kloogal nüüdseks 

kaugel tunduva lõõskava päikese all 

luurelaager. Teiste vaprate seas 

omandasid instruktor Kristo Kuusmanni 

juhendamisel nii teoreetilisi kui ka 

praktilisi teadmisi luuramisest ja 

maskeerumisest Kristina, Triin ja Airika. 

 

 

 

Naiskodukaitse Tallinna ringkonna  Põhja jaoskonna kohalik väljaanne 

„Põhjatuule“ 

vormimine 
  

Tule ja anna oma panus järgmise 

häälekandja kujundamisse: 

 

1) osale üritustel, 

2) tee pilte ja  

3) saada õigeaegselt oma 

kaastööd teenistuslehe näol.   

Foto: Kristo Kuusmann 

Foto: Kristo Kuusmann 

8. septembril toimusid Kaitseliidu 

meistrivõistlused laskmises, mida oli 

korraldamas meie laskeinstruktor 

Karin.  

 

Lisaks eelnevale organiseeris Karin 

ringkonnasiseseid regulaarseid 

lasketreeninguid Männikul. Need 

jätkuvad ka sügisel/talvel ja tavaliselt 

saab laskmas käia teisipäeviti. 

Vajalik on eelnev registreerimine 

siseveebis.  

*** 

 

Tallinna ringkonna side- ja 

staabigrupp ning meditsiinigrupp 

korraldasid augusti keskel Plangus 

kompleksõppuse. Põhja jaoskonnast 

oli meditsiini harjutamas Kaja ning 

side- ja staabi poolt uudistamas 

Triin. 

*** 

 

Traditsiooniliselt algas sügisel 

selleaastane Kaitseliidu Tallinna 

maleva korraldatav TSOBKkl (ehk 

maakeeli SBK). Septembrikuus 

käisid Kaja ja Triin kahel 

nädalavahetusel koos 

kaitseliitlastega end proovile 

panemas ning baasteadmisi 

sõduriõppest omandamas. Nende 

edasistest katsumustest saab lugeda 

juba järgmises „Põhjatuules“.    

*** 

 

Septembri kolmandal nädalavahetusel 

leidis aset ringkonna toitlustamise 

BVÕ, mida olid korraldamas Sirle ja 

Margit S. ning osalejana oli kohal 

Margit G. 

Leivakõrvalist 

valmistamas 
 

Kvartali jooksul jõudsid Põhja 

jaoskonna liikmed käia siin-seal ka 

söögipoolist tegemas ja pakkumas.  

 

Pirita kloostri päevadel oli 

toitlustamisega ametis Kristiina. 

Helge ulatas abistava käe 

rahvusvahelises laste laskelaagris ja 

Tallinna maleva meistrivõistlustel. 

Septembris toimunud TSOBKkl’i 

teisel nädalavahetusel käis Sirle 

võitlejatele sooja toitu tegemas. 

 

Augusti lõpus kogunesid 

toitlustusrühma liikmed suvisele 

grillikoolitusele, et uusi teadmisi 

saada ja olemasolevaid oskusi 

lihvida. Koolituse korraldas Sirle, 

Põhja jaoskonnast osalesid veel 

Katre, Eli, Margit G. ja Kairit. 


