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3. jagu 

Naiskodukaitse Tallinna ringkonna  

Põhja jaoskonna kohalik väljaanne 

Sammuseadjad  
ehk Tulijad ja minejad 

 

Aasta viimasel veerandil otsustas 

Cetlyn vastu minna uutele 

väljakutsetele Kaitseliidu ridades. 

Soovime talle edu ja jõudu! 

 

*** 

 

Samal ajal leidis Helen Heinmaa 

tee Naiskodukaitsesse ja Põhja 

jaoskonda. Tere tulemast! 

 

Käesoleva veerandaasta 

pidupäevad 
 

   6. näärikuu Milana 

   7. näärikuu Kairit 

   9. näärikuu Marina 

   10. näärikuu Katre 

   13. näärikuu Heleri 

   18. näärikuu Margit S. 

   24. näärikuu Kaja 

   31. näärikuu Aija 

   5. küünlakuu Helen 

   6. küünlakuu Krista 

   19. küünlakuu Ave 

   23. küünlakuu Helena 

   29. küünlakuu Karmen 

   17. paastukuu Galina 

   20. paastukuu Karin 

   23. paastukuu Kristiina 

 

Õnne! 

Möödunud aasta jooksul toimus 

kaks jaoskonna motivatsiooni-

üritust – saunaõhtu ja GPS-

vibujaht.  

 

Kokkuvõtlikult võib öelda, et 

2012. aasta jooksul leidsid Põhja 

jaoskonna liikmed mitmel pool 

rakendust ja väljakutseid. 

Loodame, et aasta 2013 tuleb 

veelgi tegusam ja meeldejäävam.  

 

2012 sõnas ja teos 
 

2012. aasta alguses oli Põhja jaoskonnas 31 

tegevliiget. Aasta jooksul seis muutus ja 

möödunud aasta viimasel päeval oli meie 

nimekirjas 29 tegevliiget, üks noorliige ja üks 

liikmekandidaat. 

 

Teenistuslehtede põhjal ei võtnud aasta 

jooksul NKK üritustest osa neli inimest. 17 

jaoskonna liiget osalesid tegevuses 1-15 

päeva, 10 liiget osales aga üle 16 päeva. 

 

Aasta jooksul osalesid Põhja jaoskonna 

liikmed vähemalt 11 üle-Eestilisel kursusel, 

võistlusel või üritusel. Naiskodukaitsjatena 

osaleti kokku 29 organisatsioonivälisel 

üritusel, millest suure osa moodustasid 

sportlikud ettevõtmised. Maleva või 

malevkondade korraldatud üritustel, näiteks 

TSOBKkl, relvaõpe ja laskevõistlused, osaleti 

21 korda. Põhja jaoskonna liikmed osalesid 

vähemalt 24 erineval üritusel tagajatena, 

peamiselt oli tegemist toitlustamisega. Aasta 

jooksul osaleti kõige enam aga ringkonna 

tegevuses – kokku osaleti vähemalt 33 

üritusel, mille hulgas leidus nii 

motivatsiooniüritusi, koolitusi kui ka 

esindusüritusi.  

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

Motivatsiooni on? 
 

Kuni 25. märtsini on kõikidel 

Põhja jaoskonna liikmetel võimalus 

end registreerida jaoskonna 

motivatsiooniüritusele – 13. aprilli 

hommikul läheme ja vaatame koos 

A. Turovskiga, kuidas loomaaias 

kevadel elu käib. Kui tihtipeale 

jõutakse loomaaeda just 

suvekuudel, siis läheme uudistame 

meie Turovski kaasahaarava ja 

huvitava jutu saatel, millised 

loomad hoopis sellel aastaajal 

liikvel on. 


