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llugejale 

See raamat on puhendatud Sinule - eesti skaudijuht, eriti noor juht. See on osa 
Jamesaare parandusest eesti skautlusele . 

See raamat on: 

D 

D 

ideede raamat, mille sihiks on anda napunaiteid huvitavamaks ja p6-
nevamaks skautlikuks tegevuseks 

abi eesti keele arendamiseks ja sailitamiseks, kuna igal jutul, laulul 
ja dramatiseeringul on oma vaartus 

osa Jamesaare skaudifilosoofiast D 
D ainult osaline kogumik Jamesaare eluaegsest loomingust - visandid, 

kirjutised, ettekanded, raamatud, kasiraamatud, kasitood, 
margikavandid, laagrimargid ja kunst 

0 ulevaade Jamesaare panusest eesti skautlusele 

See raamat ei ole: 

kasiraamat D 
D 
D 

teooria - k6ik mis selles leidub, on praktiliselt rakendatud 

Heino Joe elulugu 
KAESOLEV KCIDE ON MAARATUD 

AINL'LT EESTIS 
LEVITAMISE~3 JA KASLiTAMISEKS 

SkautOksus 
"LEMBITU MALEV'' 

Toronto 1995 
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llessona 

Skautmaster Heino Joe, skaudinimega Jamesaar, ei olnud mitte ainult skaudijuht vaid oli 
ka ajakirjanik (oma s6naga "lehemees"), 6petaja, kunstnik ja ideoloog. Eesti skautluses 
asendas ta indiaanlaste tausta eesti rahvusliku taustaga. Oma tooga mitmetes eesti orga
nisatsioonides ja oma ajakirjandusliku tegevusega sidus ta skautluse tugevalt eesti Ohis
konnaga eestluse eluj6u sailitamiseks ja arenguks. 

Terna sulest ilmus tuhandeid lehekulgi skautlikku kirjavara, laule ja jooniseid. Oma vii
mastel eluaastatel tegutses ta m6ttega neid koondada teosesse "Jamesaare jaljed", kuid 
vikatimees j6udis temast ette ja maha jai vaid tease osaline visandlik raamkava. 

Grupp skaudijuhte , kes olid Heino J6ega tema eluajal tihedalt koos tbotanud , skautmastrid 
Ants Evard , Harold Kivi, Asko Kutti, Evald Oder, Vella Soots ja Tarvo Toomes , asusid 
varsti peale tema surma, Harold Kivi energilisel eestvedamisel, tema viimast soovi taitma. 
Materjal oli aga nii ulatuslik et projekti 16puleviimiseks kulus oodatud aasta asemele hoopis 
kolm aastat. Loodame, et "Jamesaare jalgede" ilmumisega oleme talletanud vaartuslikuma 
osa Heino Joe parandist eesti skautlusele, et eesti skaudijuhid saavad ammendada tead
misi ja inspiratsiooni eesti skautluse positiivsele arengule. See oli Jamesaare elutOo 
sihiks. 

Selle raamatu sihiks on pakkuda noortele ja noortejuhtidele ideesid tegevuseks, millist 
Heino oma eluajal kujundas ja rakendas. Tahame selle raamatuga ara tuua mitte ainult 
Heino "tarkuse" kilde - sest siin on ainult vaikene osa sellest mida Heino oma eluajal saa
vutas - vaid ka pildi sellest mehest, ja eluaegsest skaudist, kes oli nende "tarkuste" taga. 

Meie suurim tanu Ellen J6e'le , skm. Artur Gronberg'ile, skm. Gustav llves'ele ja Ain 
Amjarv'ele, selle raamatu esimese osa sisu eest. Eriline tanu Ellen J6e'le kes oma kodu 
avas Heino Joe arhiividega tutvumiseks ja oma abi andis nende tootlemiseks. Arhiivides 
olevate Eesti aegsete tegevusraamatute eest taname Heino vendasid Eestis, kes neid 
hoidsid ja Heinole tagasi toimetasid just enne kui Eesti jalle vabaks sai. 

Taname eriti Salme ja Eduard Treid kelle majanduslik suurpanus v6imaldas selle tease il
mumise. Samuti taname veel rahalise toetuste eest Jaan T6nnissoni Fondi, Salme ja Artur 
Ekbaumi Malestusfondi, ja Haapsalu keskkooli endiseid 6pilasi; ja tehnilise toetuse eest 
Arva Tulder'it, Erik Purje't, Arva Medri't ja Evi Oder'it. 

Tarvo Toomes, skm. 

Torontos, 1.juunil, 1994. 
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Elaateks 
Heino Joe on Oks eesti skautluse suurkujudest. 

Stockholmi Millegardenis oleme nainud monumendi mudelit, kus Jaakob maadleb ingliga. 

Sedasi on Heino Joe maadelnud terve eluaja, ingel tema sudametunnistuses alati Olekaa
lus. Ei oska arvata seda poiste hulka, kus inglitiivad otsustasid poisi tee. Teemargiks kull 
Oks noudlik skaudiseadus teise jarel, rangemail nimekski raudne seadus, aga poiss matkab 
edasi, laul suus, alati valmis, lehvitab vaid katt. 

Skautlus on mang poistele, sonas skautluse rajaja Baden-Powell, kindralist kujunenud pe
dagoog. Kupsed mehedki mangivad igasorti mange, aga et terve vag i taismehi on jaanud 
eesti skautlemise malevasse, saherdune eluvormel on suurel maaral Heino Joe imetegu. 
Seda soovi, et iga poiss tahab mees olla, oskas ta omal ajajargul Omberpoordult kOlge si
duda taismehele ning meest veendumagi panna, et skaudipoisi harjumus heategudeks on 
kupseski eas Osna vaarikas tegumood Lembitu kodumaale. 

Kogu eesti skautluse kestvus seniseni on umbes sama ulatusega, nagu oli Heino Joe elu
iga. Kel olnud voimalus seda vaadelda moni aasta enne Heino tegevust ja Ourikest aega 
parast teda, monel perioodil ka ise kaasateinult, peab vaatluse tulemusena kordama, et 
Heino Joe on eesti skautluse monumentide hulgas suurkuju. 

Muidugi ta ei ale ainus. Teisigi oleme nainud ja imetlenud, moned innustanud Heinot en
nastki. Nad koikon silmapaistva individuaalsusega, originaalsed isiksused, Okski pole teise 
koopia. I Ima et tahaks valu teha muudele, mahub siin meenutada ainult moningaid karak
tereid. 

Esmane monument on kahtlematult Anton Ounapu'u, Tallinna reaalkooli voimlemisopetaja, 
Vabadussojas langenud sangar, esimene eesti skaut ja sellisena kuulub temale rajaja au. 
Nii IOhike oli see tahelend, et poiste malev ei joudnudki teda naha. Aga see veendumus , 
et tegutse oma kodumaa huvanguks, tarviduse korral oma noore eluhinnaga, elab labi ae
gade kauemini kui Ounapuu enda luhike elu. 

Skautlusse hupanud taismehe eluhoogu ilmutas Jaan Hunerson, voimekas riigimees, rahva 
keskel ja silma ees, peastaabi Olem eesti skautluse sees. Kaua tagasi, 1925.a. skautide 
Oleriiklikul kongressil pikaksveninud juttude ajapuuduses Ollatas ta meid konega, mille 
pikkus oli Oksainus lause, selletottu see meelde jaanud ongi: "Skautluse tutvustamine va
nemate inimeste seas on minu ettekande teema ja selle tuum seisab selles, et pange luhi
kesed skaudipuksid jalga ja see on skautluse koige parem tutvustamine." Ajastul, mil Oks
ki korralik meesterahvas sedasi ei teinud suvisel nadalalopulgi, monules Hunerson oma 
polvpukstega skaudimundris. Temasarnaseid oli mitu, nagu skaudipoiste sekka sukeldunud 
kaks tuntud pedagoogi, Tallinna reaalkooli direktor Nikolai Kann ja Tartu Olikooli professor 
Karl Sarai. 
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Varsti joudsid Eesti Vabariigis kOpsevad kujud juba tousta skaudipoiste enda ridadest. Oks 
neist oli Johannes Tedersoo, skaudiastmeist sirgunud Skautmasterite Kogu esimees, jurii
dilise haridusega osav organisaator, kes Kaitseliidu juures Noorte Kotkaste peastaabi Ole
mana Oles ehitas teise suure skautliku organisatsiooni. 

Hoopiski erineva omaparaga oli Harri Haamer, meister poiste hingeelu tundmises, kelle 
magnetism avaldus individuaalses lahenemises mOstikaja huumori kooskola abil nii haara
va populaarsusega, et Valgeranna suurlaagris Parnus 1932 kanti teda katel. 

Herbert Michelson oli skautluse suurkuju Tartust, kergejoustiku meistritiitliga, voimetega 
administraator, mitme skaudiraamatu autor, kes meiega koos paasis pagulusse ja uuendas 
laialiaetud eesti skautluse rahvusvahelisi sidemeid . 

NOOd jouame Heino Joe juurde. Terna volu avaldus vasaku peopesa kaesurves, kus koik 
sormed korvuti teretasid iga sobivat algatust Okspuha kust see tuli. Ta oli koigi vaikeste 
ja ka suurekskasvanud poiste sober nii siiralt, et igaOks tundis seda, nagu oleks Heino 
peatahelepanu pooratud just temale. lseenda isiksusse mahutas ta osa jooni igast eelni
metatust. Tai oli 6unapuu loomisjulgust, et suureks eesmargiks elu anda viimase hinge
tombeni. Nagu HOnerson rahva tosist tood virgutas iseenda r66msa tujuga, tegi Jamesaar 
sedasama noorte seas. Tai oli Juku algatusjoudu suure organisatasiooni kaikurakendami
seks hoopis uues Ombruses. Tai oli Harri vaimukat sOdamesoojust, koigele lisaks armas
tas joonistada nagu koik vennad Haamerid. Tai oli Miku juhtimisosavust, sest kui Oks rajas 
eesti skautlust Saksamaa eludes ja hiljem Ohendriikides ning kirjutas skaudiraamatuid, siis 
teine ehitas skautlust Rootsis ja Kanadas ning koik Heino raamatud kajastavad taielikku 
omapara. 

Heino Joe kutseoping ja koige hilisem kutset66 kodumaal holmas suuremaid linnu , Tallin 
nat ja Tartut, skauditegevus aga sOvenes vahemais linnades, algas Rakveres ja kOpses 
Haapsalus. Laane maakonnast suunduski veel kaugemale laande, esmalt Ole Laanemere 
Stockholmi ja seejarel Ole Atlandi vete Torontosse. Skandinaavia poolsaarel ja Ameerika 
mandril sai ring tais , et elujoulist eesti skautlust tagasi istutada kodumaale . Vi imast ei saa
nud Heino ise lopule viia, aga ta nagi koidiku kuma. 

Heino Joe skautlik sOvenemine toimus samas motisklevas vaikelinnas, kust Ernst Enno 
lennutas oma ilusaid lastelaule. Talent ei vaja Ombritsevat sara, ta kiirgab seda Ombruse
le ise - Enno omamoodi, Heino omamoodi. Kodumaa rannikul kOpses Heino mitte Oksnes 
skautlemise eluaegseks entusiastiks, vaid taielikuks spetsialistiks, noorte karakteri kasvata
mise professionaalseks pedagoogiks. Sealsamas Valge daami linnas kohtas ta pilk teo
roomsa naispedagoogiga, kellega abielludes kasvas kodus niisugune pere, kus skautluse
gaidluse ind on kandunud kolmandasse generatsioonigi. 

Generatsioonide pikendusse on kandunud kogu Heino Joe skautlus. Kuidas see temajuu
res virgus ja mis mootmeisse see koik avardus, selle kohta on lahtine raamat meie ees. 

Artur Gronberg, skm. 
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a HEINO J6E - poistejuht, Opetaja, lehemees 

HEINO JOE OMAS ASJAS 
("Vaba Eestlane", 6.oktoober, 1983) 

Meie ajalehe toimetuse kolleegiumi liige Heino Joe sai 4.oktoobril 70-aastaseks. Mees ise 
ei tahista oma sunnipaevi, vaid vaidab, et tema tuusiline sunnipaev on ainult tema enda 
ja tema perekonna asi. Terna tegelik sunnipaev on 16.jaanuaril 1926, kui asutati Rakvere 
Skautide Malev ja Joe astus skaudiks. See on tema uhiskondlik sunnipaev, sest sellest 
paevast algas tema uhiskondlik aktiivsus, mis kestab tanaseni. Sunnipaevakirjutisest Wh
jaks jaanud ruumi palus Joe endale, kuna tal olevat vajadus utelda avalikult m6ningaid as
ju enesekaitseks - enne kui paneb k6rvad pea alla. 

Sober Ervin Aleve palus minult sunnipae
va-intervjuud. Loomulikult ma keeldusin, 
sest igal inimesel on edevus ennast kiita ja 
see jutt pole must-valgele panemiseks. Ma 
ju ise ka ajakirjanik, utlesin Ervinile, ja sain 
temast lahti lubadusega see asi ise "ara 
kirjutada". Pealegi on mul hadavajadus en
nast mitmestki asjast valja vabandada ja 
ara seletada, miks ma niisugune olen -
nagu ma olen. 

Mina kasvasin Esimese maailmas6ja ja 
Vabaduss6ja ajal Virumaal Vihula, Roelaja 
Kuti vallamajades, kus minu kadunud taat 
vallakirjutajana ajas rahva asju. Sealt lak
sin edasi juba iseseisvuse ajal Rakverre ja 
Haapsallu, kus taat p611utooministeeriumi 
asundusameti ringkonnavalitsejana teostas 
maareformi tegelikku poolt - asundustalu
de planeerimist, talude hoonestamise, ehi
tuslaenu andmise ja selle kasutamise kont
rollimist. Taat lubas mind maast madalast 
toppida oma nina valla ja maareformi asja
desse ja ma arvan, et nii Roela kui ka Kuti 
vallaraamatutes on praegugi veel maned 
minu tehtud "kirjutised" sees. Ma tundsin 

k6iki tahtsamaid vanamehi ja nende hobu
seid, kusitlesin nende loomade arvu ja ni
mesid ning 6ppisin nii palju rahvatarkust, et 
ma pole seda j6udnud tanaseni ara tarvita
da. Ma nagin igasuguseid hadalisi ja neid 
ka, kes teistele teadlikult oma "tarkust" 
kasutades hada tegid. 

Suvel kasvasin vanaisa Karavete veskis, 
hoidsin katt varskelt jahvatatud tulise jahu 
kastis ja kuulasin veskiliste jutte ning vana
isa elutarkust. Vanaisa jahvatas viljamati 
eest. Kui m6nel veskilisel oli kotis tungla
teri , umbrohu seemet ja hiiresitta rohkem 
kui rukkeid , siis vanaisa nendelt matti ei 
v6tnud. LJtles - lollus, viin ja vaesus v6ta
vad sellelt matti minu eest! Kui ma nendele 
pihtimustele juurde lisan k6ige suuremas 
t6emeeles v6etud skaudi seadused , kasud 
ja kombed, siis on vist usutavalt ara va
bandatud minu terav 6iglustunne ja minu 
arusaamine inimese kohustustest uhiskon
nas. Minu head 16uad aga on parit vallama
jade, ringkonnavalitseja kantseleide ja ves
kiliste piibusuitsustest ootetubadest, kus 
eesti rahva geenius vabalt rehknutti pidas. 
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Mitmest elu jooksul peetud ametist pean 
ma kolme "omaks" - poistejuht, opetaja ja 
lehemees - kuna nende juures olen saa
nud kasutada poisipolve elukoolis kogutud 
vaimuvara intresse. Ainult vaga isekas ini
mene voib uhke olla ja arvata, et tema ise 
on millegagi toime tulnud. Suurem osa ta
napaevaseid saavutusi ja loomingut on 
i.ihiskondliku ettevalmistuse, tiivustuse, mo
jutuse, vajaduse, surve voi nende kombi
natsioonide tulemused. Vahest nii kaud
selt-kaudselt, et ei oskagi otsa leida. Mina 
olen ki.ill veendunud, et i.ikski minu kirjari
da, valja oeldud mote, joonistatud vigur 
ega riimitud laulukene ei ole ilma tugeva 
i.ihiskondliku seoseta. Mui on hea meel, et 
nii paljud on sellest osa saanud ja roomu 
tundnud ja see kaalub mitmekordselt i.iles 
koik need pahandused ja vaenud, mis sel
lestsamast i.ihiskondlikust aktiivsusest on 
tekkinud. Ma tahaksin kallistada neid tu
handeid, kes selle juu(es sopradena minu
ga koos on kainud ja ma tanan eesti rah
vast ja eesti i.ihiskonda mu lie osutatud huvi 
ja usalduse eest. 

Kui mina motlen oma moodunud aastate-

le, siis tousevad minu korvale tuhanded 
lahedased inimesed - peamiselt mehed ja 
poisid, vaga i.iksikud naised. Need on ini
mesed, kellega kord solmitud soprus ja 
koostoo on kujunenud eluaegseks aate
truuduseks. Kas voi aastaki.imnete vahe
maa - kuid ikka samade i.ihiskondlike print
siipide, rahvuslike ideaalide ja isikliku ee
tika normidega, nagu oleksime neid alles 
eile i.ihtlustanud. 

Koige suuremat uhkust tunnen ma nende 
meeste i.ile, kes kunagi poistena olid minu 
hundukarjas voi skaudii.iksuses. Soda on 
neist votnud oma osa, aga elavad - laiali 
paljudes maailma soppides - on tublid ja 
sirgjoonelised mehed, paljud oma kutseala 
ja eesti i.ihikonna tippudes. Minu poisid! 
Ma pole kunagi neid loendanud, kuid sada
kond neist on minuga praegugi kirja- voi 
isiklikus kontaktis. 

Lopuks ma tanan kogu "ki.ila kuuldes" 
oma naist, sest igai.iks ei oleks minu kor
val vastu pidanud. Ma tanan ka oma tublit 
eesti perekonda. 

Heino Joe 

TS:~A KOU<., fw'\lS 
MIMU VOlMUSES, 

E:T T"~lTA OMA 
KO\-lUSTUSI JU

MALA JA E.E.STl 
VABARllGI VASTU, 

rE.~A ~~o L-lGI -
ME..STf.L.E. JA lGA L.. 

AJAL TAL-ITAOA SKAU· 
OISE..AD\JS1£. Jl).R~l 
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HEINO JOE ... mees kahe sunnipaevaga 

Heino sundis 4.oktoobril , 1913 Vihulas, Virumaal Eduard Joe ja ta naise Sophie Marie 
Kuhlbergi esimese pojana. 

Skaut Jamesaar- hiljem antud nimi- sundis, kui ta skaudiks astus 16.jaanuaril 1926 Rak
vere linnas ja ta valiti 2.ruhma Luige salga juhiks. Skaudisunnipaev oli see millist Heino 
uhiskondliku elu juures tahistas. 

Rakvere oli Oks hilisemaid linnu kus skautide asutamine toimus, alles aastal 1926. Leit
nant Heinrich Silber tuli Rakverre kaitseliidu instruktoriks ja skautmasterina pidas oma ko
hustuseks poisid skaudiks teha. Linn as laks k61akas lahti, et 16.jaanuaril, pritsimaja saalis 
- sissekaik Michelli kella juures! Poisse tuli kokku suur s6javagi, enamuses kaheteistaas
tased. Koosolekul selgitas Silber skautluse p6him6tteid, asutati neli ruhma ja maarati pea
likud. Heino valiti salga juhiks. 

Juba samal suvel kutsus esimene suurlaager skaute Kose-Lukatile (Pirita) suurlaagrisse. 
Rakvere poistest said minna vahesed, skautlus ei olnud veel juurdunud, vanemad ei usal
danud "lapsi", kaheteistaastaseid poisse, nii kaugele. 

Rakveres valati sel suvel palju palavaid pisaraid ja kiristati hambaid vaikselt omaette: 

"Minuga juhtus sama lugu ja see on suurim kaotus minu elus. Poisid, kes kaisid, tu/id k6ik 
eluga tagasi ja olid uhkusest 16hkemas. Palju nad ei jutustanud, utlesid, et seda ei oska 
jutustada, seda peab ise nagema. 

Minute oli esimene suurlaager peatais nuttu ja nadalaid norutuju, kuigi 6ige skaut ei tee 
kumbagi. Aga minust sai suur/aagri ajal usin ajalehelugeja ja ma t6mbasin nagu lehtriga 
sisse iga trukirea ja pi/di, mis ajalehtedes suurlaagrist if mus. 

Suigu Vatt (Vatter Suigusaar) hankis mu/le salaparasel viisil suurlaagrimargi, missugune 
anti ainult osav6tjatele. See oli kollasest vasest ketas, suurlaagri margiga keskel ja umb
ritseva kirjaga "Eesti Skautide I Suurlaager". See kulus vaatamisega katki, tdooskuse vi
ga; oli stantsimisel loodud liiga k6vasti. 

Mida andis esimene suurlaager? Vaimustust ja seda, et skautlus on tore asi." 

1927a. suvel peeti Rakveres esimene skaudilaager Palermo metsas , 5 kilomeetrit Rakve
rest, kuhu mindi marsirivis. Pritsimeestelt laenatud karul oli laagrivarustus: rottermanni 
jahukottidest 6mmeldud telgid, pritsimeestelt laenatud paraban ja truba. Heino oli laagris 
toitlus- ja muusikajuht. Palermo laagri teenete eest anti Heinole Rakveres 1 .detsembril 
1928 skaudi hoolsusmark. 

1928a. sugisel asus perekond Haapsallu ja Heino astus Laanepoolsete Kollase suguharu 
ridadesse, jatkates skautlemist 2.ruhma Hundi salga juhina. Salk oli madalseisus, kahek
sast poisist kais neli koondustel. Ta viis Hundid ruhma parimaks salgaks. Terna jutusta
mise, kirjutamise ja joonistamise and valjendus toredates tegevusraamatutes (vaata lehe
kulg 5) ja suguharu ajakirjas "T6rvik". Talle anti eeskujuliku skaudi mark 1.detsembril 1929. 
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Heino Hundi salgaga 

Juulis 1930 v6ttis Heino osa Soome skautide 1.suurlaagrist Kangasalas, Tampere lahedal, 
kus ta kandis esimest korda Eesti Skautide Maleva sinist, musta aarega esinduskaelarati
kut. Sama kaelaratti kandis ta kogu pagulusaja, juurdelisatud ainult valge mustade vapil6-
videga romb seljanurgal. Kangasalast sai Heino vaimustust ja uusi ideid. Sol mis seal ka 
eluaegseid s6prussidemeid. Si.igisel valiti Heino 2. ri.ihma juhiks ja 1.detsembril edutati 
nooremskautmasteriks. Ta elustas valjasurnud hundukarjaja i.ihendas selle skautri.ihmaga 
Viikingite suguharuks. 

1930 - 1932a. toimetas Heino skautlikku ajakirja "T6rvik" ja samal ajal tegutses ka ajakirja 
"Eesti Skaut" kaastoolisena Jamesaare nime all. 1931 a. t61kis Heino Roland Phillips'i 
"Salga Si.isteemi" inglise keelest eesti keelde ja alustas salgajuhtide kooliga. 

1932a. kevadel 16petas Heino Laanemaa Ohisgi.imnaasiumi jajuulis juhtis Laane Skautide 
Maleva esindusri.ihma Eesti 2.suurlaagris Parnu Valgerannal. See suurlaager andis veen
dumust ja enesekindlust osav6tjatele ning oli eesti skautluse eluj6u ja elu6iguse demon
stratsioon. 1.detsembril anti Heinole skautmasteri vaitekirja kaitsemise 6igus. 

Oktoobrist 1932 kuni september 1933 oli ta ajateenija sidepataljonis Tallinnas, olles samal 
ajal Noorte Kotkaste laagrites instruktoriks. 

Oktoober 1933 kuni august 1934 oli Heino tagasi Viikingite lipkonnajuhi kohal. September 
1934 kuni marts 1936 6ppis ta Tallinna Pedagoogiumis. Kooli vaheaegadel tegutses 
skautlusega Haapsalus. 

1935a. suvel sai ta Haapsalu linnavalitsuselt loa skautide pi.isivlaagri rajamiseks Paralepa 
metsa. Ta kavandas esimese eesti skauditare, mis ehitati 1936.a. suvel. 
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See on lehekiifg "Hundi'' salga tegevusraamatust 1928a. kui indiaanitsemine oitses 
veel Haapsalu skautluses. Kirjutas ja joonistas Heino, kes oli siis salga juht Laanehunt. 
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1936a. tootas Heino reporterina "Laane Elu" juures, olles uhtlasi "Viikingi " abijuht. Ta toi
metas suvel Eesti 3.suurlaagris "Paralepa" laagri ajalehte "H6issa poisid", olles samal ajal 
sidejuhiks soome kulalisruhmajuures. See oli Eesti suurim suurlaager, 1500 skaudi ja 500 
valiskulalisega. Seda laagrit iseloomustas hea skaudivaim , huvitavad ehitused ja haaravad 
ettekanded. Laagris edutati Heino skautmasteriks. 

Sama aasta augustis laks Heino algkooli6petajaks Hiiumaale , Suurem6isa, kus asutas 
skautruhmad Suurem6isa, Kainasse ja Kardlasse. Ta organiseeris poisid koguma vanu 
hiiu laule Eesti Rahvaluule Arhiivile ja rahvusvahelisse kirjavahetusse Noorte Punase Risti 
kaudu , kuna skautlus tolleaegsetes Eesti maaoludes ei suutnud poistele taisrakendust pak
kuda. Samaaegselt toimetas "Hiiu Teatajat" - "Laane Elu" lisa. 

1937.a. sugisel asus Heino 6petajaks Haapsallu, olles samaaegselt Tallinna "Paevalehe" 
kohalik kaastooline. Maleva abijuhina moodustas ta treeningrUhmad salga- ja ruhmajuhti
dele. Hakkas koguma ja labitootama eesti rahvaluulet ja etnograafilisi materjale, et nen
dega asendada hundude dzhungli- ja skautide indiaanitausta, mis eesti oludes jaid poistele 
v66raks. Toimetas samal ajal eesti skautide ajakirja "Eesti Skaut" millist sel ajal trUkiti 
Haapsalus. 

Heino tagasitulek t6i Viikingitele uue t6usu , uue rahvusliku alguse. l.algkooli majas , millest 
sai uus skaudikodu , koguneti n6upidamiseks ja Heino k6neles: 

"Tanapaeva vaim on meid indiaanlaste juurest toonud muinaseestlaste viikingiaega. Eest
laste mangu mangida oskame meie, eesti poisid, kindlasti paremini kui punanahkade oma. 
Ja me tahame seda, kuni saavutame! .. .. me matted on priid!" 

Algas eesti skautlusele uus rahvusliku sisu andmine , mida sumboliseeris sini-must-valge 
igal kujul , eesti emakeel ja isamaa, muinas- ja rahvuskangelased, rahvuskultuuriline pari
mus. Uue perioodi kajastusena ristiti 11.ruhm Viikingite suguharuks. 

Sugisel 1939 astus Heino Tartu ulikooli 6igusteaduskonda kaug6ppijana. Sel aastal sai 
ta ka algkooli abijuhatajaks. 

Augustis 1940 sulgesid n6ukogude v6imud skautide organisatsiooni Eestis. Heino jatkas 
tegutsemist vanemskautide ja juhtide grupiga p6randa all, kusjuures tegevuse sihiks oli 
informatsiooni kogumine komnoorte organisatsiooni aktsioonide kohta, ohustatud inimeste 
hoiatamiseks. Ehitati kaks illegaalset raadiosaate-vastuv6ttejaama. 

1941 a. paases Heino kuuditamisest ja venelaste mobilisatsioonist, koos naisega, kodunt 
p6genemisega, kuni saksa okupatsioonivagede saabumiseni. Kuuditamised, mobilisats
ioon ja s6jasundmused 16hkusid p6randaaluse organisatsiooni. Saksa okupatsiooniaja al
guses oli Heino edasi algkooliabijuhataja, siis Tartus "Postimehe" toimetaja ja karikaturist, 
kus ta organiseeris "noorte lehekulje", kuna noorsootoo oli jatkuvalt keelatud. Sakslaste 
mobilisatsiooni eest paasemiseks lahkus Heino "Postimehe" juurest ja asus s6jaliselt "taht
sale" ametkohale Laanemaa Tulet6rjebrigaadi staapi instruktorina. Kui sakslased asusid 
moodustama hitleri-noorte eeskujul "Eesti Noorte" organisatsiooni , siis asutas ta poiste tu
let6rjeruhmad Laanemaal, kus valitsesid skautlikud p6him6tted, kuid tegevuse peaUlesan
deks ol i tulet6rjeline treening. 
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1944a. septembris, kui venelased uuesti tungisid Eestisse, juhtis Heino 29.pogenikuga ka
lapaati ulemere Rootsi. 

Jamesaare Seitse Aastat Kuninglikus Rootsis 

Kui 19.augustil 1940 keelati Eestis N.Liidu okupatsioonivoimude poolt skautlikud noorteor
ganisatsioonid , ei osanud keegi ennustada, et neli aastat ja paar kuud hiljem arkab eesti 
skautlus uuesti ellu - teiselpool Laanemerd, Rootsis. 

Ole sugistormise Laanemere saabus Rootsi randa 1944a. lopukuudel umbes 25,000 poge
nikku Eestist. Nende hulgas oli ka Heino Joe koos abikaasa Elleni ja vaikeste tutarde Anu 
ning Mai'ga. 

Alates novembrist 1944 lisaks kooliopetaja ametile laagrikoolis, asutas ta Doverstropi po
genikelaagris skautide ja gaidide lipkonna. Samal ajal organiseeris ta ka "noorte veeru" 
pogenike ajalehe "Eesti Teataja" juures. 

Oma skaudirajal kodumaal oli Heino kaasa teinud mitmesuguseid perioode eesti skautlu
ses, millega tegevust poistele oli tahetud ponevaks teha. Skautluse algaastate rivi ja pa
raaditamise ajajark oli moOdas. Jargnev indiaanitsemisaeg toi tegevusse ponevaid tsere
moniisid , tootemeid, metsameeste tarkusi ja muud, mis sobisid hasti skaudimangu ja joud
sid oma haritippu juba Eesti Skautide Maleva l.Suurlaagris Pirita Kose-Lukatil. Kui indiaa
niromantika hakkas kuluma, oli Jamesaar uks esimestest, kes astus uude otsimisajajarku, 
et avastada midagi, mis kaasa kisuks 13-15 aastaseid poisse. Nii kirjutas ta "Eesti Skau
dis" juhtidele, kes varem olid motelnud teemal - Skautlus on rahvuslik noorteliikumine -
oma visioonidest "Rahvusliku omaparaga tegelikkusse" leides, et ajakohane abinou on 
peatuma jaada rahvusliku romantika juurde. Ta oma Viikingi lipkonna tegevusraamatud 
jutustavad, koos joonistustega, ponevaist skautlikest sundmustest Haapsalus, mida ta oma 
lipkonnas kasutas poistes huvi tostmiseks skautluse vastu (vaata naidet jargmisel lehel). 

Kindlama organisatoorse kuju andmiseks eesti skautlusele Rootsis, kutsus Heino kokku 
1945a. jaanuaris Stockholm is skaudijuhtide koosoleku, kus otsustati taastada Eesti Skauti
de Malev, koos selle organitega. Organiseerimise labiviijateks valiti Heino Joe, Artur 
Gronberg, Evald Kello, Olav Rebane ja Heinrich Mark. Skautmastrite Kogu juhatusse valiti 
Heino Joe, Artur Gronberg ja Aksel Vaigur. 

Kui Rootsi riik lopetas pogenikelaagrid ja eesti pogenikud siirdusid oma uutesse kodulin 
nadesse ja -asulatesse, tekkisid seal peatselt, lisaks teistele eesti organisatsioonidele, ka 
skautide ja gaidide uksused. Ka endised noorkotkad ja kodututred liitusid skautide/gaidide 
ridadesse. 

1 o.aprillil otsustas Rootsi Skaudinoukogu, et eesti skaudid saavad tegutseda ainult rootsi 
uksustes rahvuslike ruhmadena, kanda rootsi marke ning sooritada katseid nende katse
kavade jargi. Moodustati eesti skautlust koordineeriv Eesti NMKO Skautt66 Keskus koos
seisus Rein Uhke, Evald Uustalu ja Heino Joe juhatajana. Siit paale algas Jamesaare hii
geltoo eesti skautluse ulesehitamiseks Rootsis. Lisaks Keskuse juhataja kohustustele sai 
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Heino ka eelmise aasta detsembris asutatud Stockholmi Kalevi lipkonnajuhi koha. Nende
le vastutusrikastele kohtadele jai ta kuni Rootsist lahkumiseni. Ta koostas uksustele 6ppe
materjali "Skautluse" vihikud I-IV p6hialuste ja katsekavadega. 

Sel suve l alustas ta ka uue tegevusalaga eesti skautluses - uksikskautide tCioga, ning 
koostas 6ppekirjad-juhised : "Kirjad uksikskautidele 1-7". 

Lehekulg "Viikingite" suguharu tegevusraamatust 1937a.: 
"Vanaraua kogumisega teenime isamaad. " 
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Jamesaare strateegial eesti skautlusele olid kindlad sihid: 
• vajadus koostooks ja Ohtekuuluvuseks 
• rahvuslik identsus 
• tulevikuusk vaba Eesti suhtes 
• voitlus Eesti iseseisvuse taastamiseks, truuks jaades eesti keelele ja kultuurile 
• eesti rahvuslike ja skautlike traditsioonide jatkamine 
• juhtide valjaope 
• majanduslike voimaluste loomine 

Oksustevaheliseks koostooks toimus 1946a. Jamesaare algatusel Keskuse poolt korralda
tud "Vabaduspaeva paraad" - lipkonnad valmistasid endi tutvustamiseks randalbumid. 
Kolm eesti skaudijuhti, Heino Joe, Richard Norvell ja llmar Loorand sooritasid Gilwelli met
samargi kursuse. SOgisel organiseeris Heino noorteajakirja "Tulehoidja", mis praegu ilmub 
jatkuvalt Rootsis ja levineb Ole maailma. Kodumaise traditsioonina tahistati detsembris 
skautlikku emadepaeva. 

Esimesele sojajargsele maailma jamboreele - 1947a. Prantsuse Rahu jamboree Pariis
Moisson's - soitis 8-liikmeline grupp Jamesaare juhtimisel. Saal toimus ka esmakordne 
kohtumine Saksamaalt tulnud eesti esindusi.iksuse ja nende juhtidega. Samal sugisel or
ganiseeris Heino korrespondentsi teel juhitud eesti salgajuhtide kooli ja ta voeti Rootsi 
NMKO skautide peakorteri koosseisu kui "erisekretar eesti skauditoo jaoks". 

Salkade too tugevdamiseks alustas ja korraldas 1948.a. Eesti Skauttoo Keskus, Keskuse 
juhataja Heino Joe juhtimisel, ulerootsilise salgajuhtide kooli 9 lipkonna juures. JOripaeval 
edutati esimest korda skaute ja skaudijuhte kodumaise tava kohaselt. 

1949 aasta suvel leidis aset l.suurlaager paguluses. Suurlaagrist Ommerni aares Laane
Rootsis vottis osa 300 skauti, ki.ilalisi kais 2,000. lmponeeriv laager oma ehituste poolest 
oli Oles ehitatud Muinas-Eesti linnustena. 13.heinakuu paeval 1949 tervitas l.suurlaagri 
organiseerija ja juht Heino Joe osavotjaid ja koiki eesti poisse: 

".... saadame siit skaudi
tervitusi k6igile eesti poiste
le ilfe maailma. Me m6tfe
me suurlaagris aga ka neile 
poistele, kes ootavad kodu
maal vabaduse tundi. Eesti 
skautide laagritulede 6ige 
paik on vaba Eesti pinnal
maailma ilusamates metsa
des, kinkudel ja jarvekaf
lastel. Meie siin suutame 
tu fed ja heiskame lipud sef
leks, et kanda neid kodura
dadele - kui saabub aeg! 
Olgem valmis!" 

laagrivaravast muinas-Eesti 
Ommerni suurlaagris 
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Naide #2 laagrivaravast muinas-Eesti linnusetehnikas Ommerni suurlaagris 

1949a. sOgisel lahkus Heino NMKO juurest ja asus "Eesti Teataja" to imetuse sekretariks, 
olles samal ajal Eesti Komitee ja Eesti Abi noorsootoo sekretariks. Viimane organisatsioon 
saatis materjaalset ja vaimset abi (skautlikud 6ppematerjalid) Saksamaa laagrites viibiva
tele eesti noortele. 

1950.a. JOripaevaks ilmus Jamesaare poolt kujundatud skautlust tutvustav broshOOr. Ok
sikskaudid kogunesid teist korda laagrisse 20-mehelises koosseisus Jonkopingi lahedal. 
J6uluks ilmus trOkist esimene skautlik raamat Rootsis - Heino Joe enda poolt illustreeritud 
noorsooraamat "Ranikivi" - eesti rahvuslik taust skautlusele. Samal ajal koostas Heino 
eesti skautluse jaoks Rootsis "Skaudijuhi Tarbevara", mis ilmus paljundustrukis. 

Olemeremaadesse valjarandamine Rootsist saavutas oma k6rgpunkti 1951 .a. Nii poisse, 
kui juhte lahkus mitmest lipkonnast. "Uks kotkas lendab" - Keskuse juhataja poolt koos
tatud vaike broshOOr lahkujaile sisaldas juhiseid skautluse jatkamiseks. Heino alustas 
oma perekonnaga reisu Kanadasse 2.martsil 1951. Enne lahkumist oli ta j6udnud veel 
koostada pagulusskautluse ideoloogilise raamatu "Saadikud p61vpukstes". Rootsi Malev 
andis Heinole kaasa skaudiliiliaga h6bedast kihlas6rmuse , uue skautluse loomiseks 
Kanadas. 

Ankrumees Jamesaar, eesti skautluse taastaja Rootsis oli oma tOo hasti teinud ja randas 
edasi uutele jahimaadele. Siis ei osanud keegi veel aimata, et need asusid Muskoka 
metsades .. . 

Enne laevale minekut oli Jamesaar posti pannud kirjad "Ranikivi" kaane tagakOljel: 

10 



Koikidele eesti skautide lipkondadele Rootsis ! 

Peale pikka ja armastusega tehtud tbbd , andsin keskuse juhataja raske seljakoti 
keskuse otsuse kohaselt Ole skautmaster Gustav llvesele. Ma arvan , et temal on 
paras turi selle pauna jaoks. 

Oleme Oheskoos siin Rootsis palju head korda saatnud skautlemisel Eesti parema 
tuleviku nimel. Mui on hea meel , et teie k6ik olite vaprad mehed aerudel sel ajal kui 
minul tuli hoida rooli. See tegi roolimehe tbb 16busaks. Ma ei unusta seda iialgi. 
Otelge minu poolt tanu oma vanematele ja k6ikidele skaudis6pradele. Nende 
usaldus ja abi andis meile julgust ja j6udu. Uutele alemaadele asudes raiun siia 
ranikivi teisele kOljele maned kaljus6nad teie k6ikide jaoks: 

Hoidke Ohte truuduses ja vennavaimus , sest meie tbb esimeseks n6udeks 
on s6prus, 

rOhkige hoolsasti edasi skautlikul teel ja isiklikus elus , sest Eesti vajab ainult 
haid mehi, 

kandke sOdames skaudi seadusi, sest need on pari m soovitus , mis te ile iial 
v6idakse kirjutada, 

taitke oma kohustusi viimase silmapilguni , sest nii on 6ige v6itleja ja skaudi 
kohus, 

suruge maha k6ik isiklikud , kildkondlikud ja poliitilised taotlused, mis v6iksid 
segada vaba poistetbbd , sest meie eesmark - Vaba Eesti - on liiga k6rge 
selleks , et seda tOkeldada, 

arge unustage, et skauditervitusel surutakse vaike s6rm poidla alla. 

lsamaa eest - olgem valmis . 

Stockholmis , 1.martsil 1951. 

Teie , 

Heino Joe 
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KOOS ENDAGA VllD 
V.4A"RTUSLIKU LASTI 
UUDE MAAILMA .•. 

LehektJ/g Rootsi lipkondade poolt koostatud lahkumisraamatust "Jamesaare Vae vavara ". 

Heino Joe Kanadas 

1951 a. martsis saabus Heino perekonnaga Kanadasse ja alustas tood asja asutatud Kana
da Eesti Skauttoo Keskuse juures, i.iksikskautide too sekretarina ja Lembitu lipkonna juu
res , vanemskautide juhina. Samal ajal asus ta ka Toronto Eesti Skaudis6prade Seltsi or
ganiseerimise ja pi.isiva skautide laagriala otsimise juurde. TESS loodi 1952 ja otsimiste 
tulemusena osteti Muskoka metsades esimene osa jarveaarsest laagrialast, mille Heino 
ristis Kotkajarveks ja mis jai tema metsakoduks eluajaks. 

1953.a. kui lipkond jagunes kolmeks, valiti Heino Lembitu lipkonna juhiks. 

Augustis toimus esimene eesti skaudilaager "Kaljuki.inka" Kotkajarvel, laagri vanemaks 
Heino Joe. 
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Lembitu lipkond andis Heinole suureparase v6imaluse rahvuslikkude motiivide rakendami
seks eesti skautlusse. Ta andis Lembitu lipkonnale ulatusliku eesti tausta, kujundades lip
konna margi , juhtlause, alluksuste nimetused, nende sumbolid ja tegevused eesti muinas
aja teemadel. 1953a. andis ta valja esimese Lembitu Kasiraamatu. 

1954a. toimus Kotkajarvel esimene eesti suurlaager Kanadas, "Tungalnoole". Heino te
gutses laagri staabis ja ka uksikskautide all-laagri juhina. Terna ti:ibviljana viibis laagris 30 
uksikskauti. 

Heino 40a. sunnipaeval 1953a. 

Rootsi skautlus tunnustas Heino toad Fortjanst
liljan teenete margiga. 

Sama! aastal valiti Heino Kanada Eesti Skauttoo 
Keskuse juhiks ja 1956a. ilmus tema sulest salga
juhi kasiraamat "Ants Ankrumees", mille kordus
trukk tehti Eesti Skautide Liidu poolt Rootsis , 
1960a. 

1957a. andis Heino Lembitu juhtimise noorematele, 
kuid jai Lembitu vanemaks, puhendades oma tahe
lepanu eriti kasvatuslikkudele ja rahvuslikkudele 
kusimustele. 

1958a. toimus Heino juhtimisel Kotkajarvel teine 
eesti suurlaager Kanadas, "Saare'', kus ta raken
das laagri kujunduses ja tegevuses mitmesuguseid 
rahvuslikke motiive. Uudisena t6i ta laagri tege
vusse rahvusliku sisuga huviringid. 

Laagri eeltoodel kujundas Heino Kotkajarvele peamaja eesti suurtare eeskujul. Peamaja 
ehitati skaudivanemate abil ja sellega algas Kotkajarve eesti rahvusliku nao loomine, mille
ga Heino tegeles kogu oma elu. 

1958a. kujundas Heino Eesti Skautide Liidu teenetemargid, Tammetaht ja P6hjataht, andes 
nendele nimed ja statuudid. 1960a. Juripaeval tunnustas Liit Heino suurt panust eesti 
skautlusele, annetades temale ta enda poolt kujundatud P6hjataht, I jark. 

1964a. kutsuti Heinot, kui silmapaistvat noortejuhti ja ideoloogi , P6hja Ameerika Eesti Pa.e
vade peak6nelejaks. Oma k6nes, "Eesti jaab, eestlane jaab", Heino kinnitas oma usku 
Eestisse ja eestlastesse ning toonitas, et meie rahva parisosa, meie suur vend, asub Ees
tis, kus ta hoiab alles eestlust ja loob eesti kultuuri, kommunistliku ikke kiuste . 

Sama aasta sugisel , kolmteist aastat hiljem, oli Jamesaar tagasi Rootsis, kulastamas 
"P6hjala" suurlaagrit ja Metsakodu, et kohata vanu s6pru, vahetada ideid ja kinnitada s6p
rust. Ta oli rahul eesti skautluse arenguga seal - oli jatkatud tema jalgedes kaimist. Met
sakodust t6i ta kaasa kohviku idee Kotkajarvele . 
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1966a. kutsus Heino kokku eesti noori Kotkajarvele, SOgiskulla paevadele , et arutada v6i
malusi kuidas tiivustada noorte tegevust Kotkajarvel ja mujal. 

Pa.evade aruteludest kujunes valja Kotkajarve MetsaOlikool, mis korraldati esmakordselt 
1967 aastal. Sellest ettev6ttest on kasvanud Olemaailmne liikumine, mis kestab tanapae
vani. Heino oli Oks asutajatest ja oli osa selle tegevusest, juhatuse liikmena, n6uandjana, 
lektorina ja tugeva talana oma elu 16puni. 

1974a. hindas Heino skautlikku tood Kanada Skautide Peakorter teenetemargiga, "Silver 
Acorn" . 

Heino s6jasargi ja kiivriga 1 982a. 

1979a. ilmus Heinolt "Lembitu Noolepoiste 
Raamat". 

1980a. ilmus "Lugu kabist, lugu kannust". 
Viimase kirjutas ta roots i skaudivendade 
tellimisel "Ranikivi kOlale" nao andmiseks ja 
selle sisustamiseks. Ta ei lainud ise Viker
kaare maailmalaagrisse Metsakodus - kir
jutas ja joonistas aga k6ikidele RanikivikOla 
huviringis kaijatele toreda tarvitamis6petuse 
"Lugu kabist, lugu kannust". Metsakodu 
RanikivikOla kerkis maailmalaagriks Jame
saare poolt kirjutatud ja joonistatud "Raniki
vi" inspiratsioonil, kuidas eit ja taat vanasti 
elasid. 

1981 a. juhtis Heino TESS'i majanduslikku 
aktsiooni, mi lie 6nnestumisel suurenes Kot
kajarve maa-ala Uudismaa ostuga. 

1982-1983a. andis Heino valja sarja "Noor
tekirjad tOdrukutele ja poistele" . 1 985a. 
ilmus temalt "Lembitu Skaudiraamat". 

1986a. sOgisel tahistas Heino enda 60. skautlikku sOnnipaeva, kutsudes kokku oma s6pru 
- skaudipoisse ja -vendi, jutustates neile oma skaudilugusid. Ta nimetas seda kokkutule
kut Jamuks. Heinole annetati Kanada Eestlaste teenetemark. 

T6dedes, et pagulasp61ve pikenemisega langeb meie noorte keeleline ja eestialaliste tead
miste tase, kutsus Heino novembris kokku endiste ja praeguste noortejuhtide ja taiendus
kooli6petajate koosoleku, et astuda samme selle olukorra parandamiseks. Sellest sai al
guse sihtasutus "Eesti Tulevik", mille eesmargiks jai eesti keele ja kultuuri levitamine eesti 
perekondade ja noorte seas. 

Konkreetseteks tulemusteks jaid kaks Metsakooli kursust Kotkajarvel, 16-20 aastastele 
noortele, aastatel 1987 ja 1989. Esimesest, kahenadalasest kursusest, v6ttis osa Oheksa 
noort; teisest, nadalasest kursusest 14. 
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1988a. hakkasid Eestis puhuma vabamad tuuled. Kui seal jalle tarkas skautlik liikumine, 
oli Heino kohe valmis seda abistama. Ta astus tihedasse kirjavahetusse Eestis olevate 
skaudijuhtidega, andes nendele n6u ja julgustust, saates nendele kasiraamatuid ja muud 
skautlikku kirjandust. Heino viimased aastad olid pUhendatud kodumaa skautluse taas
sUnni abistamiseks. 

1989a. tunnustas Kanada Peakorter teda varasema teenetemargi k6rgema astmega: "Bar 
to the Silver Acorn". 

Heinole ei antud naha Eesti vabanemist, aga ta nagi sini-must-valge t6usu Hermani torni, 
kus ta ise s6durina seda lippu oli heisanud. 

Heino suri Torontos, 11. jaanuaril 1990. Lembitu Malev, mille tOOd ja traditsioone Heino 
oli aastaid rikastanud, meenutas Heino panust ja saavutusi malestuskoondusega poistele 
16.veebruaril ja koosviibimisega vanematele ja s6pradele 28.martsil. 

12.-13.mail 1990 peeti ka Rootsis Metsakodus Jamesaare meenutamise nadalal6pp. See 
kujunes paikese-paisteliseks ja tegevusrikkaks Urituseks - eriti RanikivikUlas, kuhu oli 
kogunenud poolsada noortejuhti, skaudis6pra ja noort. , See varakevadine kokkutulek oli 
austusavalduseks Kanadas 11 .jaanuaril lahkunud aatekaaslasele Jamesaarele. 

J6ulise inspireerijana koondas ta eesti skautluse juurde tegevustahtelise noortejuhtide 
kaadri, kes on jatkanud ta tOod. Lisaks ulatuslikule tegevusele eesti skautluses ja Uhis
konnas Kanadas , jatkas ta ka pidevat kontakti Rootsi skautluse ja juhtidega pikkade aasta
te jooksul. RanikivikUlla, maekallakule vastu Tidani j6ge ja Luigejarve, istutati 100 manni
taime Jamesaare meenemannikusse, alati meenutama seal tema jalgesid skautlusele ja 
Eestile. 

18.-19.juunil 1992 kogunes Metsakodu idUllilisse RanikivikUlla kolmkUmmend skautlikku 
noort ja noortejuhti, et seal toimuval esimesel seminaril "Jamesaare jalgedes" lahemalt 
tundma 6ppida legendaarse eesti skaudijuhi Heino Joe elutood, eesti skautluse uuendami
sel rahvusliku kasvatustoo rakendamisega ja selle pideva arendamisega ligemale 60a. 
kestel. 

Erilist huvi pakkus see Uheksaliikmelisele skaut- ja gaidjuhtide grupile Eestist. Seda kinni
tas ka noortejuht Jaak Alesma Viljandist seminari 1Uhikokkuv6ttes: 

"Jamesaar oli mees, keda tuleb tutvustada ka,poistele-tadrukutele Eestis. Seeparast oli see 
kursus hea, et ka ise saime pohjalikumaid teadmisi Jamesaarest. Oleks tOesti vahva, kui mo
ningate aastate parast saaksime tutvuda Heino tooga Kotkajarvel. Meie peame tundma oma 
suurmeeste elu, siis voib ka moni meie hulgast saada suurmeheks ... " 

4.oktoobril 1993 oleks Jamesaar saanud kaheksakUmmend, kuid ... 

Et markeerida Uhe hea eestlase ja skaudijuhi ulatuslikku elutOod, et edasi kanda seda 
eestluse elutuld, mida tema kandis oma sudames kuni lahkumiseni- selleks pan id ta aate
kaaslased ja s6brad Rootsis aluse "Jamesaare Jalgede Saavutamise Kapitalile" , mille abil 
oleks v6imalik aidata Jamesaare Jalgede jaadvustamist ja edasi levimist eesti noorte 
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hulgas, nii v66rsil kui kodumaal. 

Jamesaarel oli vankumatu usk eesti paremasse tulevikku. Ka meie ajaloo viimasel tume
dal poolsajandil. Aitame meiegi seda tulevikuusku edasi kanda! 

Kuna Heino ol i eriti uhke nende meeste Ole kes kunagi poistena olid tema hundukarjas voi 
skaudiOksuses , anname selle osa viimase otsa Ohele nendest: 

Heino Joed meenutades 
("Rahva Haaf" 12.novembril 1993) 

Hiljuti moOdus 80 aastat valiseestlaste hulgas, eriti Kanadas, hasti tuntud Ohiskonnategela
se ja ajakirjaniku Heino Joe sOnnist. Kuid Heino Joed teatakse ka pedagoogi ja noortejuhi
na. Tunti juba siis , kui ta veel Eestis elas. Tundsid ka paljud tollased Haapsalu koolipoi
sid. Temast kirjutama ajendas Oks vana tanuvolg, millest ligi pool sajandit polnud voimalik 
avalikult raakida. 

Heino Joe julge tegutsemine 1944. aasta sojasuvel paastis terve jao-osa koolipoisse. H.J. 
oli Haapsalu linna tuletorje juurde organiseerinud gOmnaasiumi poiste vabatahtlike rOhma. 
Ajal, kui Euroopas oli oositi linnade polema pommitamine harilik asi, oli tuletorjes olemine 
alaealistele poistele Oheks kodumaa kaitsemise voimaluseks. Terve talve olime temajuha
tusel hoolsasti tuletorjeasjandust, rivi ja tema enda loodud laule oppinud. Ta oli meile vai
eldamatuks autoriteediks kujunenud. Tuleristsed sona otseses mottes said meie poisid 
1 O.martsil 1944 Tallinna kustutades. 

Vahepeal oli kevadest saanud hilisuvi ja nii juhtuski, et Ohel augustihommikul meie, 1927 
aasta poisid tammusime Heino Joe esikus jalalt jalale, kaes mobilisatsioonikutsed Saksa 
lennuvae abiteenistusse. Minna voi mitte - seda tahtsime temalt kOsida. Komisjoni minek 
tahendanuks sel ajal juba koigist omblustest karisevale ldarindele voi Saksamaale liitlaste 
pommide alla minekut. Mitteminek aga voibolla veel hullemat: siinsamas desertoorina lub
jaauku sattumist. H.J. motles veidi, ohkas ja mone tunni parast olid koigil poistel toendid, 
et nad autojuhtidena, mehaanikutena jne. linna tuletorjes lausa asendamatud on. Saksa 
komisjon arvestas neid allkirjade ja pitsatitega pabereid ja poisid jaid seekord veel koju . 
Viisakalt oeldes olid need toendid veidi liialdatud, kuid H.J. vottis selle vaikese asja enda 
peale. 

AJAKIRJANIK JA KIRJANIK 
Vesteldes hiljuti kolleegi ja kursusekaaslase, Heino Joe noorema venna arhitekt Siimo 
Joega selgus, et opetaja ja tuntud skautmaster on valjaspool kodumaad olnud vaga vilja
kas ajakirjanik, ligi 1200(!) veste ja IOhiloo ning mitmete noorsooraamatute autor. Oma kir
jatood j6udis ta teha p6hiliselt 6htutundidel peale leivateenistust Toronto Ohe suure kauba
maja ametnikuna. 

Heino Joe on oma elust kirjutanud nii: "Mina kasvasin Esimese maailmasoja ja Vabadus
s6ja ajal Virumaal Vihula, Roelaja Kuti vallamajades, kus minu kadunud taat vallakirjutaja
na ajas rahva asju .. . Mitmest elu jooksul peetud ametist pean ma kolme "omaks" - poiste
juht, opetaja, lehemees - kuna nende juures olen saanud kasutada poisipolve elukoolis 
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kogutud vaimuvara interesse ... Mina olen kOll veendunud, et Okski minu kirjarida, valja oel
dud mote, joonistatud vigur ega riimitud laulukene ei ole ilma Ohiskondliku seoseta .. . " 

Heino Joe on oma elutao teinud. Kajuhks (voi onneks?) peamine osa voorsil. See tao oo
tab veel avastamistja labiuurimist. Sadelev stiil imeister nii sonaseades kui lugude kompo
sitsioonis - voib teda kindlalt k6rvutada meie ajakirjanduse ajaloo suurnimedega. Kuid 
mulle tundub Ua nagu ma teda maletan) oli H.J. siiski aatemees eelk6ige. Terna vaimuku
sesaravaid motteid seob alati kokku Oks suurim mote - mure meie rahva tuleviku parast. 
Tuleviku nimel rakendas ta ka oma valjapaistvat pedgoogitalenti , mille viljade Ole juba oma 
eluajal rahuldust tunda v6is. 

Naen Heino J6ed seda tOOpi eesti kirja- ja ideemeeste pikas reas, mis algas Carl Robert 
Jakobsoni, papi Jannseni ja Jaan T6nissoniga. Kelleta meie vaim praeguses, valet tais, 
sumbunud 6hustikus vaevalt end vastu peaks. 

"Black Joe paevaraamat", kuhu on koondatud humoreskid, satiirid, memoriaalid, mis ilmu
nud ajalehes "Vaba Eestlane" aastatel 1952-1989, anti perekonna poolt Torontos valja 
1992.a. Elu viimasel perioodil kirjutatud vested, mis kannavad nimetust "White Joe me
moriaalid" on tuntavalt rahumeelsemad. H.J. kirjamehepositsiooni eesti pagulasuhiskonnas 
pole ahistanud kuulumine kindlapiirilistesse vabatahtlikult-vastutahtm ist-saatusekaaslaste 
rOhmitustesse. Tanu sellele ulatab tema ideeline silmapiir kaugele Ole kitsaste kildkonna
huvide. 

H.J. publitsistikale lisab aegumatu kultuuriloolise kaalu , et ta tunneb p6hjalikult oma rahva 
elulaadi, iseloomu ja kombeid nii paguluses kui kodumaal ning valdab taiuslikult kaasaegse 
eesti keele koiki v6imalusi ja nOansse. 

Heino Joe vaimurelv jai alles. Selle torusse vaatamine on tanapaevalgi m6nele siin kodu
maal sama ebameeldiv, kuid ehk sama vajalik kui tookord seal p6genikepaadis. 

Aga kivi voiks kaugelt tagasi tuua kOll. Juba suurema plaadi v6i kivimOrakana. Ja allkirja
ga mitte ainult "Sinu poisid". Poleks palju mehele, kelle eestvedamisel ja kavandi jargi 
pOstitati Kotkajarvel Kanadas ka maailma esimene ausammas eesti keelele. 

AIN AMJARV 
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EJ Skautliku too kOsimusi 

MIS ON SKAUTLUS? 
(Loeng ilhiskonnale, Rootsis 1945) 

19. sajandi teisel poolel teenis lnglise Kuningliku Armee asumaadevaeosades huvitav ja 
mitmekOlgne ohvitser. Ta tundis huvi teatri ja muusika vastu - oli innustunud naitleja, laul
ja ja klaverimangija, oli ka kirjanduslike kalduvustega, joonistas, sOvenes kasvatuslikesse 
kOsimustesse , armastas noori ja oli sealjuures siiski ka hea ohvitser. 

See mees oli kindral Robert Baden-Powell. 

Kui ta saabus ohtlikult asumaades6duri teenistuselt tagasi lnglismaale, asus ta oma s6ja
vaeteenistuses saadud kogemuste ja muljete kokkuv6tmisele ja koostas raamatu "Aids for 
Scouting". See raamat - "Juhiseid luurajatele", oli m6eldud kasiraamatuks raskeid luureO
lesandeid taitvale s6durile. See raamat sattus aga ka poiste katte ja tegutsemistahtelised, 
nagu poisid ikka on , jatsid nad pooleli oma indiaanlasemangud ning asusid mangima luura
jaid Baden-Powelli raamatu jargi. 

Raamatu autor, vaatamata oma s6jamehe kutsele , ei olnud mitte noorsoo militariseerimise 
pooldaja ja nii asus ta kirjutama uut raamatut poistele , mis oleks sama huvitav, kuid mitte 
s6jalisi sihte taotlev. "Scouting" ei tahendanud sellest ajast alates mitte ainult "luuramist" 
vaid ka skautlemist - skaudina tegutsemist. 

Poistele aga andis see raamat uue, p6nevaja mitmekOlgse mangu , mis tanapaeval v6imsa . 
noorsoo-organisatsioonina on levinenud Ole maailma ja haarab miljoneid poisse. 

NOOd aga poisid ise - kellele see mang on m6eldud. M6iste "poisi" alla mahub ju vaga 
palju ja vaga mitmesuguseid "mehehakatusi". Raske oleks nende erinevustest anda Ole- . 
vaadet ja veel raskem neid selle Olevaate saamiseks liigitada WOpidesse. V6iks vaid t6m
mata piirid, mille Ohel serval asub "memmepoeg" - saamatu ja iseloomutu , kuid viisakas 
j6mpsikas, kes mangib veel 12-aastaselt nukkudega (mitte tinas6duritega) , kannab samet
pluusi suure punase siidlipsuga ega julge konna katte v6tta kartusel, et see hammustab. 

Sellest 6rnast ja teiste poiste pilkealusest noorharrast kulgeb pikk poiste rivi igasuguste 
iseloomude ja harjumustega, igasuguse Ohiskondliku paritolu ja koduse kasvatusega, kuni 
jargmise aarmuseni. Poiss teises rivi otsas on nii "iseseisev", et ei pilguta silmagi , kui ta 
v66ras aias topib taskud 6unu tais , v6i viskab kiviga aknasse ja valetab korteriomanikule, 
et seda tegi sametpOkstes mammapoeg. Sellele poisile ei ole Okski vanatadi liialt aukar
tust aratav ja me hOOame sellist poissi sagedasti "uulitsapoisiks". K6 iki neid poisse Ohest 
aarmusest teiseni suudab haarata skautlus, sest skautlus pakub v6imalusi tegutsemiseks 
ja rassimiseks , mille jargi poisid nii vaga janunevad ja millest neil alati puudus on. 
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Skautlus loob poistele oma uhiskonna, kus nad ise 6iendavad ja juhivad ning kuhu tais
kasvanud oma igava tarkusega ei oska tulla vahele segama. 

Kas poiss uulitsalt ei riku hea kasvatusega poissi, kui nad tegutsevad koos? Ei - hoopis 
vastupidi! Hasti kasvatatud poiss "rikub" ara uulitsapoisi. Sest sellele p6nevale mangule 
on Baden-Powell seadnud mangureeglid skaudi seaduste, kaskude ja kommete naol, mis 
maaravad ara poiste tegevuse suuna ja ka tegevusvalja suuruse. Nii jaab sellel 6nnetul 
poisil, keda kodu ja lahem umbrus pole suutnud kasvatuslikult m6jutada, v6imalus valida 
- kas mangida p6nevat skaudimangu ja austada selle mangu reegleid v6i jaada mangust 
hoop is k6rvale. 

Enamasti on see nii, et poiss muutub markamatult paremaks, kui ta on ulakuste asemele 
leidnud omale uue ja p6nevama mangu. 

Sellest ei tohi nuud nii aru saada, nagu oleks skautlus mingi ulakate poiste parandusasu
tus. Ma kaldusin sellele jutule ainult seeparast, et selgitada mitte ainult mammapoja, vaid 
ka teises rivi otsas oleva poisi 6igust skautlusele ja kasu , mida skautlus temale toob. (Meil 
ei ole ju ka halbu poisse nii palju, et see kusimus v6iks tekitada t6sist muret.) 

Skautlus on uldiselt kasvatav mang, kus pear6hk on uhiskonna ja isamaa teenimisel. See
parast peab naiteks poiss, kes tahab olla skaut, sooritama iga paev vahemalt uhe heateo. 

Peale selle 6pib skaut olema algatusv6imeline, teotahteline, jarjekindel ja vapper - seda 
kasvatavad temasse matkad, v6istlused, mangud ja laagrid. Selleks, et vihmase ilmaga 
laagris olla kokk lageda taeva all voolavas vihmas ja teha toitu oma kaaslastele , on tarvis 
palju enesesundimist ja kohusetunnet. 

Skautlus kasvatab usulisi tundeid , ausust, viisakust ja vanemate austamist. Kui poiss ei 
saavuta neid omadusi mitte kohe, siis ta vahemalt teab, et need on sihid mille poole puu
da. Ja sihiteadvus ning sihikindlus on juba isegi suured voorused. 

Skaudid kannavad vormi ja on t6epoolest tore marssida ta.naval skaudivormis ning lasta 
end imetleda erariides poistestja tOdrukutest. Tanapaeval teab aga terve maailm, millised 
on skautide sihid ja seadused . Nii peab vormis poiss kaituma peensusteni eeskujulikult, 
et mitte habistada vormi ega organisatsiooni. See on vormi kasvatuslik kulg. 

Vaimselt arengult ei taha skautlus poisile peale suruda mingit vormi. Skautlus ei kasvata 
poisse mitte diktatuuririikide kodanikeks. Selles osas erineb skautlik kasvatus taielikult n.n. 
"riiklikust kasvatusest", et ta austab vabat individuaalset arengutja kristlikke t6ekspidamisi. 

Skautlus ei kasvata tohutult arenenud ajuga ja kangunud kehaga uhekulgseid vaimuinime
si, ega ilusa muskulatuuriga aga vaimselt vahearenenud sportlasi, samuti ka mitte noori 
kehkenpukse ega kitsarinnalisi parteitegelinskeid . Skautluse kasvatusvali on v6rratult lai
em ja mitmekulgsem . Ta sihib igakulgse vaimse-, kehalise- ja moraalse arengu poole. 
Skautliku kasvatuse sihiks on tubli mees selle s6na taiuslikumas mattes, korralik kodanik, 
vaimselt ergas, kehaliselt arenenud ja k61beliselt tugev. 

Siin on eesti perekondi ja ka uksikuid eesti poisse, kes elavad eraldatult teistest eestlas-
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test. On hadaoht, et need noored v66rduvad oma rahvast. 

Eesti skautluse siht on olla kaastegev eestluse sai litamisel. Ta teeb seda eesti poiste 
koondamise kaudu Rootsi skautide organisatsiooni eesti uksustesse v6i eesti uksikskauti
deks ja puuab nii koondada uhiseks pereks k6iki eesti poisse Rootsis. 

Sellist v6imalust ei anna eesti koolide too, kuna eesti koole t6otab vahestes kohtades ja 
siin tahab skautide organisatsioon rahvusliku kasvatuse alal olla kodule abiks. 

Ma loodan, et k6ik koosolijad tunnustavad nii skautluse uldisi sihte kui ka eesti skautluse 
sihte Rootsis ja aitavad poistel teed leida skautide ridadesse. Poiste vanematele esitan 
ma aga palve - arge keelake oma poegi. Skautlus tahab neid aidata tublideks meesteks 
kasvamisel ja tublisid mehi on meie vaikeseks jaanud rahval praegu nii vaga vaja. 

Minu ajaliselt piiratud ettekanne ei suuda anda taielikku pilti skautliku kasvatuse huvedest 
ja skautluse sihtidest. Need on aga Baden-Powelli poolt selges6naliselt koondatud skaudi 
seadustesse ja t6otusesse. 

Peale seda, kui poiss on sooritanud kahekuulise katseaja skautide seas ja 6ppinud ning 
sooritanud skaudi katse, on ta teadlik skautluse sihtidest. Siis annab ta oma ruhma piduli
kul koondusel skaudi t6otuse ja saab 6iguse kanda skaudi vormi ning marki. 
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(Lemb1tu Maapaeval 11 .septembril. 1982) 

Koikide maade skautidel 0n kohustu
seks ja kombeks tutvustac1a teistele 
oma maad, rahvast ja rahvuslikku oma
para . 

Eriti oluline on see vallutatud maade 
skautidele, kes tequtsevad oma kodu
maade vabaduse taastamiseks (Ees ti, 
Leedu , La ti, Poola, Ukraina, Ungari , 
Tshehhoslovakkia j . t . ) . 

Rahvusliku omapara naitamine on ena 
masti valine - vormiriietus , tseremo
niid , kombed . Naiteks: ungari :;kaudid 
kannavad peakattel lehvivat pusta ro-

~·- hututti, poolakatel on nende rahvus-
. \ \ lik neljakandilise pealaega nokkmut:~ 

v \ .. ja Tatca magilaste keppkirves . F'ili-
stfll',;/ Lurs1P1NK piini skaudid karrnavad olgedest :;kaudikaabut ja 

sveitslastel on laagrites tagumikule kinnitatud ma
gestikukarjase uhe jalaga lupsipink . soomlased on 
kaugelt tuntavad oma ristiga laagrimutsi jargi ja 
kanadalastel on nende lipu varvi olavoo . 

Eesti skautidel on rahvusliku tunnusena esinduskaelaratik, mida 
me nuud alatiselt valismaal viibides kanname iga paev . Sellele 

on nuud iisd~ud valge romb vaoilovidega seljatagusel. Siis on meil veel sini
ne valge ristiga murumuts (laenatud soomlastelt nagu Eesti hamngi) . Skaudir ih 
ma asemel on kasutatud eesti vOOd . See voeti koguni noorkotkaste ametlikuks 
vormivooks, kuid sellest loobuti ebapraktilisuse tottu . Kor·d kant i sinist koo
t ud laaqrimutsi musta tutiga lagipeal . Skaudisukkadel on kantud rahvusmustr ili 
si kaaniseid. 

Eesti rahvariide osad (kints-puksid, 
vest, mustriga sukad) skaudivormi juu
res ei ole sobivad , kuna need on lae
natud 17 . sajandi meestemoest. Meilt 
voidakse kohe kusida : miks te kannate 
17 . sajandi riideid? 

Minu idee oli minna kauqemale ta gasi , 
Muina s -Eesti sse , kuigi ka selleaegsed 
r iided pole eestlastele ainulaadsed . 
Nendest materjalidest koo:;tasin raama
tu "Raniki vi " (Stockholm 1950), mil
lest siin on moned valjavotted : 

S6jasark - praktiline ja mugav laag
ris , metsamangul, lokkeohtul , lisaks 
mehelikult dekoratiivne . 

S6jakilbar (murumuts) 
lisand sargile . 

stiilikohane 

Peremark, skaudinirni , oma tehtud na
hast voi tohust kotid, taskud, vOOd ja 
tuped lisavad omapara ja ilu . 

NIMI EI RIKU MEEST - Utleb vanasona . 
Sellele lisatakse veel - kui mees nime 
ei riku ! Igal mehel oli nimi ja sel
lele vastav nimemark . Ruutlitel ja 
aadlikel kuulus nime juurde vapp . 
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Eestlas el vappe ei olnud, aga selle eest oli igal perel oma pere voi ouemark . 
Kui meie muinasmangu s laheme tagasi kaugesse aega , siis votame tarvitusele ka 
selleaegsed perema rgi d ja tahistame koik oma tarbed oma margiga. Siis teab 
igauks, kes on nende tarbeas jade voi relvade peremees. 

Peremargid ja poletusk irjad ann avad uhendada . Me voime raudpulga otsale v iili
da oma peremargi ja siis on meil peremark - poletusraud, millega coo- ja carbe 
riistade tahistamine on palju kergem . 

Vaca oma peremargi kujundamisel arvesse , et seda oleks voimalik viilida rauale, 
loigata puusse, loigata trukitempliks (kliseeks) . 

Motle teemal "Rahvuslik omapara skautluses " ja arenda edas1 ideid . Arutleme , 
kritiseerime ja rakendame ne id uheskoos . 

EESTI SKAUTLUSE SIHID JA ULESANDED 
(Loeng skaudijuhtidele AK 1952) 

Skautliku liikumise kasvatuslikuks sihiks igal maal on kasvatada kehaliselt , vaimselt ja mo
raalselt arenenud kodanikke. Eesti skautluse sihiks vastavalt oli kasvatada haid kodanikke 
Eesti Vabariigile. Kuigi vahest pahatahtlikult skaute nimetati internatsionalistideks - rah
vusvahelisteks, teenis eesti skautlus ometi taiel maaral oma sihti. Selleparast sulgesid 
kommunistid Eesti okupeerimisel skautlikud organisatsioonid. 

Sama sihi teen imiseks asutasid endised eesti skaudijuhid pagulusse ja v66rsile asudes 
esialgu Rootsis , siis Saksamaal ja mujal eesti skautide Oksused. Otsekohe tekkis sellest 
ka m6tete lahkuminekuid asupaigamaade skautlusega, kelle ridadesse eesti skaudid pidid 
kuuluma. V66rad, kuigi s6bralikud skaudijuhid leidsid, et eesti poisid, kuuludes nende or
ganisatsiooni, peaksid kiiresti umber rahvustuma - s.o . kasvama headeks kodanikeks sel
lele maale kus nad hetkel elavad - vastavalt nende skautluse kasvatuslikule sihile . Meie 
oleme pidanud neile alati seletama eesti skautluse erinevaid sihte. 

Kus meid pagulastena m6istetakse (Rootsis), seal v6ime Otelda, et kasvatame uusi haid 
kodanikke Eestile . Meid ei m6isteta aga immigratsioonimaadel Austraalias, Kanadas, 
USA-s, kus on loomulik, et iga uustulnuk sulab inglisekeelsesse Ohiskonda - seal oleme 
sunnitud Otlema, et kasvatame haid eestlasi ja luterlasi , kes samaaegselt on lojaalsed 
kodanikud asukohamaale. Meie skautluse sihte see ei muuda, Oksk6ik kuidas me endi eri
nevat tood saame v6i peame nimetama. Niikaua kui meie endid nimetame eesti skauti
deks , oleme seotud kasvatusliku sihiga, mis kehtis skautlusele Eestis. 

Skautluse sihte ja Olesandeid paguluses arutleti esimesena Rootsis, kus Omberrahvustumi
se oht algas kohe p6genikelaagritest lahkudes. Need on Oldiselt omaks v6etud v6i omaal
gatuslikult samalaadselt valja kujundatud ka k6ikjal mujal. Selle arutelu kohaselt on eesti 
skautluse sihid jaanud endiseks, kuid Olesanded on margatavalt suurenenud, v6rreldes 
Oksk6ik millise iseseisva maa (kaasaarvatud iseseisev Eesti) skautlusega. Need suurene
nud eriOlesanded on: 
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laanekultuuri eelpostina, v6istlused teiste skautidegaja v6itmine, spordiv6istlused, 
osav6tt valislaagritest Eesti tutvustamise sihiga, oma laagrite teostamine eestiaine
lisel ja kangelasvaimu taustal, selgitus meie rahvale tehtud Olekohtustja virgutami
ne selle heaks tegemisele. 

2. Eestialaste teadmiste and mine - mida Eestis tegi kool ja v66rsil teevad puudulikult 
taienduskoolid- kui neis kaiakse. Selle alla kuulub eesti keele viljelemine : rikkalik 
s6navara, 6igekeelsus, k6ne- ja kirjaoskus eesti keeles, eesti keele pidev tarvitami
ne ja eesti raamatute ning ajalehtede lugemine. Eesti ajaloo ja maateaduse tund
mine, teadmised eesti kultuurist ja majandusest - nende kiire areng }a edu. Eesti 
laulud ja p6hiteadmised kodanikuteaduses. Vahenditeks on eestikeelsed katse
punktid, jutustused, mangud, v6istlused, tegevusraamatute kirjutamine jajuhtimine 
sinna, kust v6ib juurde 6ppida. See punkt on ohtlik, kui unustatakse skautlik 
manglev 6ppemeetod ja kasutatakse kooli meetodit, mis ebapedagoogilisel ja mit
teoskuslikul kasitlemisel v6ib kujuneda vastumeelseks, peletada skautlusest ja teha 
hea asemel halba. 

3. V6itlus Eesti taasvabastamise eest - Eesti tutvustamine (Saadikud p61vpukstes), 
Eesti ja eestlaste huvide ning au eest valjaastumine, valmistumine (kool ja individu
aalne valja6pe) Eesti vabastamise ja Olesehituse Olesanneteks. Vahendid: valis
laagritestja valisesinemistest osav6tt, haridusele ruhkimise ja hea 6ppimise propa
ganda, laskesport ja s6jaline valja6pe, elav ja viimistletud organisatsiooniline tege
vus, korrektsus asjaajamisel Uuhtide eeskuju) ja Ohiskondlik teenimine eesti Ohis
konnas (valisv6itluse organisatsioonid). 

4. Ohiskondlik teenimine eesti Ohiskonnas. Skautlus on v66rsil kujunenud eesti rah
vuslikuks kaardivaeks, kellele langevad peaaegu k6ik need Olesanded, mis antakse 
noortele. Esinemised pidustustel ja aktustel, lipuvalved, eesti varvide ja tradits
ioonide levitamine (sinine kaelaside, Eesti varvid puhtaks), korravalve, abiteenistus 
organiseerimise Olesannetes ja vahva osav6tt k6ikjal peab olema juhtide poolt sisu
liselt ettevalmistatud ja hasti organiseeritud. K6ik need Olesanded viivad meid ava
likkuse silma alla, kus olgu tehtud hasti, v6i Oldse mitte tehtud. See punkt lahen
dab noori oma rahvale, silub generatsioonidevahelisi arusaamatusi, sisendab tead
mist, et noortel tuleb astuda vanemate Olesannetesse, ja annab Ohiskondlikke ko
gemusi. See kindlustab meile ka vanemate poolehoiu ning majandusliku abi , mida 
vajame oma t6oks. 

Ohiskondliku teenimise Olesannetega liialdamine v6i nendest kui tOlikatest ja vastikutest 
kohustustest k6nelemine on ohtlik. Ohtlik mitte ainult Ohiskondliku teenimise alal, vaid 
skautluses Oldse. Nurisema 6petatud poisid v6ivad oma algatusel leida, et m6ni juhi poolt 
antud skautlik kohustus on samuti tOlikas ja vastik. Selleparast reguleerigu juhid targasti 
Ohiskondliku teenimise ulatust. 

Kokkuvottes: meil on rohkem teha kui tavalistel skautidel. See eeldab ajaliselt veidi pike
mat ja paremini organiseeritud tegevust Ohelt poolt - teiselt poolt aga vaga labikaalutud 
tegevuskava, et paljudest olulistest asjadest midagi hoopis ei ununeks. See eeldab aga 
ka vaga hasti valja6petatud ja arenguv6imelist ning -tahtelist juhtkonda, sest olla eesti 
skaudijuht, tahendab olla eesti rahvajuht, kui mitte tana, siis homme. Kokkuv6te meie 
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toast tehakse tulevikus: kas eesti skautlus taitis oma Olesannet ka siis kui raskused olid 
vaga suured ning voimalused vaga vaiksed. 

RAHVUSLIKU KASVATUSE PROBLEEME PAGULUSES. 
(Eesti Skautmasterite Kogu Kanada Koondise koosolekul 24.mail 1952) 

Torontos refereeriti Ohe olulise kOsimusena rahvusliku kasvatuse kOsimust eesti skautide 
toos. Referaadis ja sellele jargnenud labiraakimistel konstateeriti jargmisi seisukohti: 

Meie skautlike noorteorganisatsioonide kasvatuslikuks eesmargiks Eestis oli kasvatada 
haid ja arenenud Eesti Vabariigi kodanikke. Paguluses jatkub meie skautlus "vabas Eestis 
kehtinud tavadel" , mis lubaks eeldada ka kasvatusliku eesmargi edasipOsimist. Ometi on 
pikale veninud pagulus ja mitmeti muutunud seisukohad eestlaskonnas pannud selle kOsi
muse kusimargi alla ja paljud skaudijuhid (eriti nooremad, kes sellesse astmesse on t6us
nud paguluses) ei oma kasvatuslikus eesmargis taielikku selgust. Selle t6ttu siis pendeldab 
meie skautlus, kuigi juhid tahavad anda oma parimat, ebaselgelt kolme sihi vahel. Need 
on: 

• Kristlike maailmakodanike kasvatamine, 
• eestlaste (valis-eestlaste) kasvatamine, 
• teadlike Eesti Vabariigi kodanike kasvatamine. 

Nooremal skaudijuhtkonnal puudub enamasti kodumaalt kaasatoodud pagas rahvuslikuks 
kasvatustooks. Nad teevad seda toad ilma kindlaks maaratud kavata, ilmajuhistetaja me
toodilise ettevalmistuseta nii kuidas keegi oskab. Samal ajal on skaudikirjanduses pikki 
ja p6hjalikke selgitusi, kuidas 6petada s61mede sidumist, signaliseerimist, kuidas korralda
da laagrit jne. Samalaadilisi juhiseid oleks vaja ka rahvuslikuks kasvatustooks. 

Assimileerumine ja Omberrahvustumine meie noorsoo seas jatkub pidevalt, olles Osna 
noorte juures v6tnud sageli masendava ulatuse. Siit tulenebki traagiline olukod, mille ees 
me seisame: meie poliitiline v6itlus Eesti eest muutub t6husamaks, v6imalused kodumaa 
vabanemiseks lahenevad ja samal ajal vaheneb noor eestlaskond, kes seda voimalust ka
sutaks. V6ib juhtuda, et maa vabanemisel siirduvad sinna tagasi ainult poliitikategelased 
ja oma kaotatud positsiooni tagasi ihkavad vanakesed. Noort ehitajaskonda laanest ei tu
le. Meie skautlusel on siin suur Olesanne noorte kaadrite kasvatamisel ja praegusel hetkel 
ei tohi meie skautlust v6tta mitte ainult kui ilusat kasvatuslikku mangu, vaid kui sOstemaa
tilist rahvuspoliitilist kasvatustood . 
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MEIE TOOTAME EESTILE! 
(Heino ettekanne eesti pagulus skautluse organiseerimise olukorrast ja 
v6imalustest.) 

Kuidas saab skautlus samaaegselt olla rahvusvaheline ja rahvuslik organisatsioon? Keda 
siis kasvatab skautlus meie poistest, kas rahvusvahelise m6tlemisviisiga maailmakodanik
ke v6i isamaa-armastusest tiivustatud eestlasi? 

Olemaailmse leviku poolest on skautlus rahvusvaheline liikumine. Keskorganina tegutseb 
Rahvusvaheline Skautide Kongress, millest v6tavad osa k6igi maade skautide esindajad. 
Kongress v6tab vastu uusi ja kustutab maha likvideerunud liikmesorganisatsioone, otsus
tab maailmasuurlaagrite, jamboreede, pidamise ja muud skautlust maailma ulatuses haara
vad kOsimused, ilma end segamata Oksikute maade skautlikku t66sse. 

Kongressi otsuste teostamist ja rahvusvahelist sidepidamist korraldab Rahvusvaheline 
Skautide BOroo, asukohaga skautluse sOnnimaal, lnglismaal, Londonis. 

Liikmesorganisatsioonide vastuv6tmisel on esimeseks n6udeks, et organisatsioon tegut
seks t6eliselt skautlikel p6hialustel, mis on valjendatud skaudi kOmnes seaduses ja 
t6otuses. 

Teiseks registreeritakse igalt maalt ainult Oks skautlik organisatsioon. See tingib , et skaut
lus ei killune vaid tegutseb vennalikus vaimus. Selle n6ude t6ttu on Rootsi ja paljude teis
te maade skautide organisatsioonid Ohinenud liiduks oma maa piirides. Rahvusvaheliselt 
registreeritud olek v6imaldab labikaimist teiste maade skautidega. 

Rahvusvaheline kongress oli viimati koos enne soda. Vahepeal on Eesti, Lati, Leedu ja 
paljude teiste maade skautlus vene v6imude poolt likvideeritud. Rahvusvahelises bOroos 
on need riigid siiski liikmetena nimekirjas, kuna kongress ei ale neid nimekirjast kustuta
nud. See on rahvusvaheline tunnustus, mida meile ja teistele kannatanud rahvastele endi
selt osutatakse. 

Ma Otleksin, et skautlus on rahvusvaheline noorsooliikumine, mis koosneb k6igi maade 
rahvuslikest noorsoo-organisatsioonidest, sest peale eelmainitud kahe p6hin6ude on iga 
maa skautlus sisuliselt iseseisev. 

Terve maailma skaudid 6pivad ja taidavad teiste seas ka 2.skaudi seadust, mis Otleb: 
"Skaut taidab oma kohust Jumala ja isamaa vastu". Kohustusi isamaa vastu kinnitab iga 
poiss veel oma skaudit6otuses. 

Nii oli see kodumaal, kus skautluse sihiks oli kasvatada vaarikaid kodanikke Eesti Vabarii
gile ja nii on see ka siin Rootsis ja Kanadas, sest me oleme p6genikena vahetanud ikkagi 
ainult elukohtaja mitte isamaad. Kuigi meil Rootsis ja Kanadas ei ale oma iseseisvat Eesti 
Skautide Malevat, ei ale sisuliselt midagi muutunud. 

Taida oma kohust isamaa vastu ja 6peta seda oma poistele - see on skaudi seadus ja see 
on Ohtlasi vastus Sinu kOsimusele! 
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Ma lisaksin veel, et skautluse sihiks on kasvatada Eestile demokraatlikke kodanikke. 
Skautlus ei 6huta rassi- ega klassivaenu, ei 6peta natslikult ega kommunistlikult. K6igil 
inimestel peab olema vaba elu6igus oma kodumaal ja k6igil rahvastel maailmas, nagu see 
on kirja pandud kahe skaudi poolt koostatud Atlandi deklaratsioonis. 

HUNDIPOEGLUS 

Hundipoeglus ei moodusta sisult iseseisvat organisatsiooni, vaid on samuti Baden-Powelli 
poolt loodud ja m6eldud skautlemise v6imalusena pisipoistele ning organisatsioonile taime
lavana, kus aratatakse poiste huvi skautlemise vastu. 

Organisatsiooni p6hiraamatuks on B.P . .v6tnud Rudyard Kiplingi "Dzhungliraamatu", mi lies 
jutustatakse hindupoisist Mouglist, kelle vanemad murdis tiiger ja kes sama kiskja eest p6-
genedes sattus huntide koopasse. Nii jaigi Mougli huntide perekonna liikmeks ja kasvas 
Oles suure karu Balou ja musta pantri Baghiira 6pilasena dzhunglis. MOstiline madu Kaa, 
kes moodustab hadaohu, mi lie eest Mougli peab end hoidma ja maailma kurjuse sOmboli
najalitab teda ning n6uab omale tiiger Sier-Kan oma shaakalitest sabarakkudega. Huntide 
kari moodustab dzhungli rOOtelkonna, kes austavad seadusi jajahireegleid ning kogunevad 
iga kuu taiskuu ajai noupidamiskaljule. Ahvirahvas Bandar Log moodustab huntidele vas
tupidise distsiplineerimata ja karatseva pardikutekarja, kes esindavad kergemeelseid, 
rumalaid ja ulakaid poisse. Jutt 16peb nii, et noored ja mitte kOllalt seadust austavad hun
did lubavad Mougli tiigrile, sest Mougli on ta p6genema paasenud jahisaak. Mougli aga 
varastab kUlast savipotiga Punase lilletule ja k6rvetab sellega enne tiigri vurrud ning lbbb 
parast koleda eluka maha ning tantsib v6idutantsu selle nahal. 

Dzhungel moodustab selles raamatus omaette Ohiskonna kurjuse, headuse ja hadaohtude
ga ning hundipoeg Mougli seikleb seal ja v6idab , tanu oma tublidusele. K6ik Mougli seik
lused sobivad poistele mangimiseks ja sellega on B.P. sisustanud hundipoeglust. See on 
geniaalselt koostatud inglise poiste jaoks, sest peale kasvatuslike sihtide harjutab see neid 
maastmadalast teadma, et India on impeeriumi osaja v6ibolla tuleb neilgi taita impeeriumi 
Olesandeid lndias. 

Rootsis tunnustatakse hundipoegluse p6hiraamatuna sama "Dzhungliraamatut", kuigi on 
vaieldav, kas nad ei peaks selle asemele v6tma naiteks "Nils Holgersoni reisi labi Rootsi", 
mis kahtlematult on poistele lahedasem kui India dzhungel. Poolakad 16id hoopis uue alu
se hundipoeglusele ja mangisid Orgseid poola s6dureid, kes v6itlesid k6igi Omberkaudsete 
ja kurjade rahvastega Poola vabaduse eest. Soomlased on vahem natsionalistlikud ja 
mangivad hundipoegluses Karjala metsastajaid, alep61etajaid ja kOtte, mis on sama ro
mantiline, kuid kodumaise ainestikuga. Ka meil Eestis vahetati palju m6tteid hundipoeglu
se Omberkorraldamise Ole eestiaineliseks. Ei olnud aga sobivat eesti noorsoojuttu p6hiraa
matuks ja juhtide suur tbb, mida meil oli ka 6nn kaasa teha, jai 16petamata sOndmuste 
arengu t6ttu. 

Peale B.P. poolt seatud Oldiste kasvatuslikkude sihtide taotleb hundipoeglus eesti poistele 
ka rahvusliku kasvatuse andmist, sest hundipojaealised poisid on k6ige kergemad kaotsi 
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minema oma rahvusele. Hundipoegade tbbs 6pivad poisid lugemaja kirjutama eesti keelt, 
tundma rahvaparimusi ja -tarkusi, meeles pidama oma kodukohta, saama algeid eesti 
maateadusest ja ajaloost ning m6tlema Eesti maale ja rahvale. 

Hundipoja-iga on poisi ilusam manguaeg, seeparast tuleb puhendada koondustel palju ae
ga kasvatusele mangimise kaudu. Koondus 16petada k6ige p6nevama mangu jargi ja tea
tada jargmise koonduse aeg. Sellega garanteerime, et poisid ei unusta jargmist koondust. 

Hundipoja-tarkustega tuleb olla ettevaatlik. Mitte pOOda poistele pakkuda liiga palju ega 
liiga kiiresti. Teadku nad parem vahe, kuid hasti. Sellega loome tulevikuks traditsiooni, 
et skautlikke teadmisi peab 6ppima p6hjalikult. Pakkudes liiga palju , 16ppevad hundipoja
tarkused enne, kui poiss saab skaudiks. Me peame talle siis hunduna hakkama opetama 
skauditarkusi, skaudina on tal igav ja vanemskauti ei saa temast kunagi. Seeparast olgu 
6petamine ennemini pikaldane , kuid jarjekindel ja pohjalik. Ohte ja sama asja v6ib labi 
teha paljudes variantides, siis on see ikka huvitav. 

Lembitu Noolepoisid "m66davad" uut kirstu, j6ulukoonduse/ 1963 

HUNDIPOJA EESTI NIMI 

Hundutbb rahvuslik taust ei ale pagulasaastate leiutis, vaid tousis arutluste teemaks juba 
iseseisvas Eestis 30-date aastate 16pul. Hundutbb oli ebamaarane noor-skautide mang, 
millele asenduseks Soome hundu-gilwellis kainud skm. Adolf (Ats) Peikel t6i uusi ideid 
oma vaikese raamatuga "Huvitavasse manguvalda I", kasitledes seal vaga luhidalt praktilist 
hundutbbd, nagu me seda praegu tunneme. 

Samaaegselt nenditi "hundipoja" nimetuse sobimatust ja alustati uue nimetuse ning 
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mangutausta otsinguid. Arvatavasti skm. Erik Priimann t6i ettepaneku "i.ilorid" (hundu -
i.ilor) ja soovitas mangutaustaks Eesti muinasaega, nimiluuletusega Jaan Bergmanni "Us
tav Ola" (vaata Henna Janes - "Tuulekannel" lk. 82). ldee ei v6itnud populaarsust raskesti 
haaldatava nimetuse ning veriselt 16ppeva (Ulol raiutakse pea maha) nimiluuletuse t6ttu. 
Muinasaeg, sobivaima taustana eesti hundut66ks, agajai sellest peale paljude hundujuhti
de teadvusse . Ametlikult aktsepteeriti "hundipoja" li.ihendus "hundu", kuna mangutausta 
ki.is imuses otsustati oodata uusi ideid iseseisvalt tegutsevate malevate ja hundukarjade 
kogemustest. Lahenduse otsingud katkestas punane okupatsioon . 

Paguluses on ki.isimuse arendamine jatkunud eesti poiste eestlasteks kasvatamise tarvidu
sest lahtudes. Peaaegu i.ilemaailmselt on asutud seisukohale, et eesti hundutoo endast
m6istetavaks ainestikuks sobib paremini n.n. muinasmang. Erandi moodustavad i.iksikud 
eesti hundujuhid. 

Seisak nimetuse ja tausta kujundamisel ning 16plikul otsustamisel ei ale 6igustatud. See 
vajab jatkamist k6ikide hundu- ja skaudijuhtide i.ihist661. Tuleb nii nimetuse kui ka mangu
tausta ki.isimuses olla ettevaatl ik ja konsulteerida ning arvestada nende in imeste (olgu nad 
kas v6i valjaspool meie skaudiliikumist) seisukohti , kes Eesti muinasaega p6hjalikumalt 
tunnevad. 

lgasuguseks loominguks - eestiparane hundu nimetus ja mangutaust kuuluvad ka sinna 
- on peale hea fantaasia vaja ka haid teadm isi. Sellest moraal: kui soovime poistest kas
vatada haid ja teadlikke eestlasi , siis peame selleks m6ndagi 6ppima ja teadma. 

Lembitu Noolepoisid, "sojariietuses " - sojasark, murumuts, ja oda. 
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II Skautlik kasvatus 

SKAUTLIKKE MOTTEKILDE 
(Osa Heino Joe Gilwelli t66st, 1946) 

Kuidas opetab skautlus poistele vastutus- ja kohusetunnet? 
Ma arvan, et kogemus vastutus- ja kohusetunde alal oli uks tegureid, mis hiljem Lord 
Baden-Powelli juhtis skautluse loomise 6nnelikule m6ttele. Mafekingi piiramise ajal poisse 
kaudselt s6jategevusse rakendades veendus ta, et proportsionaalselt raskuste ja vastutuse 
suurenemisega arenes ka poiste vastutus- ja kohusetunne. 

Neid jooni leidub poisis sageli enam kui taiskasvanus ja psuhholoogiliselt v6iks see olla 
seletatav iga poisi salajase sooviga, olla mees. lga poisi alateadvuses on qlemas mehe 
ideaalkuju, mille poole ta puuab. Enamasti on see ilus, kehaliselt hasti arenenud, tugev, 
julge, vahva, aus ja ka tugeva vastutus- ja kohusetundega. 

Juhi ulesanne olgu kujundada mehe ideaalkuju t6epoolest 6ilsaks, sest mida k6rgem on 
ideaal, seda suuremad on saavutused selle poole puudes. M6nedel poist~I, v6ibolla ka 
skautide seas, kuulub mehe ideaalkuju juurde ka svingpjati kostUum (eesti keeles "graade"
ulikond) ja sigarett. Nendest peame aitama poistel vabaneda. 

Mehe ideaali kujundamisel poistes saab juht palju kaasa aidata sobivate 16kkejuttudega, 
jutustustega suurtest meestest (ka self-made-men-idest), vestlusega igapaevase elu nah
tuste ule ja isikliku eeskujuga. ldeaali kujundamine on esimene osa selles kasvatust66s, 
sest vastutus- ja kohusetunne on eelk6ige mehelikud voorused. Need voorused on alla
kriipsutatud ka skaudi seadustes, mis pole mitte ainult katsel teadmiseks, vaid mis saagu 
poisi igapaevasteks elu- ja kaitumisreegliteks ja hiljem harjumuseks. 

Vastutus- ja kohusetunde kasvatajatena m6juvad ka paljud pisiasjad skautluses. Olgu see 
kas v6i jarjekindel osav6tmine ruhma ja salga tegevusest. Algatada v6ib seda v6istlusega, 
kuni see saab endastm6istetavaks. Samuti m6juvad v6istlused ja mangud, kus pois ii tuleb 
esindada oma uksust, v6i taita m6ni individuaalne eriUlesanne salga uhises mangus. 

Poisile antud isiklike ulesannete ja kohustuste taitmisel n6udku juht nii ajalist kui ka sisulist 
tapsust. N6udlikult esitatud kuid hoolimatult kontrollitud ulesanne provotseerib uksk6iksu
sele kohustuste vastu. 

Laagrielus on olulisemaks sellelaadiliseks ulesandeks toidu valmistamine salgale v6i ruh-
1 

male. Tait peab olema "sobdav ja valmima 6igeaegselt". See on raske kohustus , sest 
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kontrollijaiks on koka enda naljased s6brad. Minu kogemuste kohaselt juhtub apardusi toi
duga enamasti esimestel laagripaevadel. Hiljem, kui kokkadeks on esimeste paevade nuri
sejad , on koka amet juba prestiizikUsimus ja toiduga on k6ik korras. 

Eesti skaudilaagrites kasutati veel kasvatuslikult m6juvaid "tulehoidja" ja "laagrivalvuri" 
Ulesandeid. Laagri alul sUUdati "n6upidamistuli" piduliku tseremoniiga, mis kustutati sama 
pidulikult laagri 16pul. Paeval valvas tuld "tulehoidja" , kes Uhtlasi oli laagri korrapidaja, an
dis signaalid paevakavapunktide alguseks ja 16puks ning v6ttis vastu ja juhtis kUlalisi. Go
sei hooldasid tuld "laagrivalvurid" , kes vahetusid 2 tunni jargi. Valvur oli "relvastatud" skau
dikepiga ja liikus k6ike tahele pannes Umber laagripiirkonna. Kuna Eesti metsades polnud 
kiskjaid loomi ega roovleid, siis valvet teostati peamiselt kasvatuslike sihtide taotlemiseks. 
Sel ajal oli poiss ainus vastutaja oma kaaslaste julgeoleku ja unerahu eest. See kahetun
n iline cine jalutuskaik metsas kasvatas vastutus- ja kohusetunnet ning andis unustamatuid 
romantilisi looduselamusi. 

Minu arvamise kohaselt ei saajuht vastutus- ja kohusetunde istutamisel poistesse kasitada 
tervet rUhma kompaktse grupina. Ta peab tundma oma poisse ka sellelt seisukohalt ja pu
hendama end eriti neile, kel nimetatud tunded on vahe arenenud. Kui need poisid marka
vad seda "erilist hoolitsust", siis v6tavad nad tavaliselt ise end seda t6sisemalt kasile. 

Mis Otled Sa poisile 1 O.skaudiseadust opetades? 
"Skaut on puhas mattes, s6nas ja tees" - see on sisult k6ige ulatuslikum skaudi seadus 
ja mina arvan, et seda on ka k6ige raskem taita. 

Meile ei tee erilist raskust olla puhas kehaliselt: pestud, kammitud ja korralikult riietatud. 
Seda n6uab skautlus meie valimuse suhtes. Pole eriti raske ka hoida puhtana oma elu
ruumi, toolauda v6i laagris telgi sisemust ja umbrust. Need kujunevad koguni kergeks, 
sest meid inspekteerivad kodus vanemad , koolis 6petajad ja laagris juhid. Nad tuletavad 
meile meelde, kui oleme olnud hooletud. 

Kuid puhtus tegudes? Meie elame, liigume ja tegutseme alati teiste inimeste seas, vahe 
meie tegudest jaab seet6ttu ainult meie endi teada - suurem osa neist langeb paratama
tult avalikkuse kriitika alla. See on p6hjus, miks paljud meie seast peavad puhtust oma 
tegudes ja kaitumises. 

Oige skaut ei talita nii. Kui tema on puhas oma tegudes ainult teiste parast, siis ei ole see 
tegude puhtus, vaid silmakirjalikkus. See on siis ainult puhtuse ja 6ilsuse naitamine, et 
keegi ei teaks, milline hing peitub selle taga. 

Skautlus tahab poistest kasvatada vaartuslikke mehi. Vaartuslik mees aga peab olema 
ruutel - otsekohene, sirgjooneline ja siiras. Mehe iseloom peab olema nagu hasti maali
tud pilt, millel ukski varviplarakas valimatult ei ole rikkumas koosk61a. See pole siirus 
ega ka koosk61a, kui sa sudames oled halb, kuid valiselt naitad teistele oma headust. 
Selline headus ei ole midagi vaart. Parem juba ara ole valiselt nii laitmatult hea, kuid 
ole nii, nagu su suda tunneb. Siis oled mees. 

lga meie tegu, ka k6ige Whisem , toimub sudame ja aju kasu jargi. Vahest kasivad sUda 
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ja m6istus m61emad i.ihtemoodi, teinekord on nende arvamised lahkuminevad. 

Ma toon vaga lihtsa naite selle kohta: 

Salgad korraldavad oma telkide i.imbrust v6istluse korras. Oks naabersalga poiss palub 
laenuks teie labidat, mis seisab kasutamatult. Sul ei ole si.idames midagi laenamise vastu, 
kuid m6istus protesteerib, akki nad v6ivad selle labida varal teha midagi sellist, mis viib 
v6idu neile. Ja sa ei annagi labidat, kuigi see vedeleb kasutamatult. V6ibolla sa valetad 
midagi vabanduseks. 

Selliseid naiteid v6iks tuua tuhandeid. 

1 O.seaduse taitmiseks kutsu oma matted si.idametunnistuse kohtu ette. Kui sul on raske 
enda Ole niiviisi kohut m6ista, siis m6tle jargi, kuidas hindaksid sa seda teise poisi juures, 
kui sa nii teed, siis muutuvad sinu matted puhtamaks kui need olid enne. Puhtamaks 
muutuvad ka sinu teod ja sa void talitada siis nagu mees, teha just nii nagu si.ida kasib. 

Oks eesti vanas6na i.itleb: "Suu on si.idame ma6t". Ka sanades vaib olla silmakirjalik, kuid 
enamasti on nii, et s6nad paljastavad inimese hinge. Kui keegi s6imab, vannub v6i kane
leb k61vatusi, siis me teame kohe, kellega meil on tegemist. 

Kui sina suudad oma matted hoida puhtad, siis ei pruugi sa oma keelt hoida hammaste 
taga. V6i vast ainult selleks, et mitte teenida lobiseja nime. Selles seaduses on nimelt 
oeldud "esiteks mattes ja siis s6nas ja teos". Puhasta oma si.ida ja matted, siis on sanade 
ja tegudega kerge puhas olla. 

Meie si.idameid inspekteerib Jumal. Kuula tema k6net, ja ka si.idamepuhtuse saavutamine 
on sulle kerge . 

Ma ei kanele seda poistele mitte nii konspektiivselt vaid juhin m6ttekaiku aeglasemalt ja 
lisan rohkem naiteid. 

Kuidas Sa sellele reageerid ja arvamist pOOad parandada kui valjaspoolseisjad 
skautlusest skeptiliselt raagivad? 
Mui on olnud sel alal vaga palju isiklikke kogemusi, sest Eesti skautlus startis i.ileriigiliselt 
alles 1921. aastal ja minu tegutsemisaeg noore juhina langes kokku skautluse i.ildise labi
loomise ajaga. 

Ma kohtasin inimesi - kes skautlust pidasid noorte militariseerimiseks, vanemaid - kes 
arvasid skautliku kasvatuse olevat liiga toore, metsiku ja koguni ohtliku oma poegade 
tervisele, ning apetajaid - kes leidsid, et skautlus kahjustab koolidistsipliini ja kisub noori 
laokilolekule. Mu klassikaaslased gi.imnaasiumis, kes ei olnud skaudid, labutsesid sageli 
mu "omaparase hobby" ja li.ihikeste pi.ikste Ole. 

Ni.ii.id sellele ajale tagasi maeldes tunnen ma headmeelt, kuigi ei saa i.itelda, et ma neid 
"ri.innakuid" nooruseageduses alati aieti oleksin vastu vatnud. Ki.ill aga aitas see mul kriiti
liselt suhtuda meie skautluse tegelikku toosse ja leida ning parandada vigu, mis t6epoolest 
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oli tehtud. 

Selle It se isukohalt vaadates ei ale halb kuulda valjaspoolseisja arvamist skautlusest, eelda
des, et see ei ale sihilikult pahatahtlik. Sihilikult pahatahtliku kritiseerijaga ei ale p6hjust 
laskuda diskussiooni skautluse Ole, sest enamasti on halva tahte p6hjustajaks poliitilised 
v6i maned muud kindlakskujunenud t6ekspidamised. 

En am us valjaspoolseisjaid on aga skautlusest vaheteadlikud v6i on teinud juhuslikke tahe
lepanekuid skautide tegevuse kohta. Nendega on kasulik vestelda nende arvamise Ole , 
sest teataval maaral esindavad nad avalikku arvamist, mida iga ju ht peab arvestama skau
ditbos ja eriti skautlikus propagandas. On kasulik vestelda nende inimestega skautluse 
sihtide ja meetodite Ole , kuid hoiduda agedasse vaidlusesse laskumast. Tavaliselt peab 
skaudijuht omaks v6tma ka selle, et t6esti esineb juhuslikke vigu skautluses selle teostaja
te poolt, nagu neid esineb k6igil aladel. Skautlus taotleb aga vigade valtim ist ja paranda
mist. Parim vaide skautluse kaitseks on k6neleda sellest vabatahtlikust valmiso lekust ja 
"good will 'ist", mis juhib juhte ja poisse meie noorsoo viimisel paremusele. 

Skautl iku printsi ibi vastased annavad enamasti jargi juba parast k6nelust. 

On vaga kasulik skautlusele vaenul ikult suhtujaid t6mmata skautliku too juurde. Kui nad 
ise naevad ja kogevad skautlust, muutuvad enamasti ka nende arvamused ja neist saavad 
"vastupropagandistide" asemel tugevad skautluse toetajad. Eestis oli skautlust majandus
likult ja moraalselt toetavateks organisatsioonideks Skaudis6prade Seltsid. Paljudest 
"skeptikutest" kujunesid hiljem innustunud skaudis6brad. 

Vaga meeldivaks elamuseks nii poistele kui juhtidele on "rOnnak" skautluse vaenlastele 
headuse "relvadega". Oks talupidajaid meie kunagise laagrikoha lahedal oli vaenulik 
skautlusele. Teda oli pahandanud see, et ta hobune eh mus 16hkuma matkavate poiste lip
pude lehvimisest. PeasOOdistus meie vastu oli, et linnast tulnud logardid vedelevad met
sas tegevusetult sel ajal, kui kogu maal on kibe-kiire p611ut66de hooaeg. Kuna see oli 
positsiooniga mees Ombruses ja levitas oma arvamist vaga laialdaselt, otsustasime teda 
"rOnnata". 

Ohel varahommikul laksime kogu rOhmaga "vaenlase" heinamaale ja palusime luba osa 
v6tta heina koristamisest. Mees k6hkles , kuid n6ustus siiski ja meie kiirendasime tema 
heinatood oma abiga tapselt kolme paeva v6rra. Ta m6tles nahtavasti, et me tulime toole 
selleks, et temalt saada 16unas66gi ja suurimaks Ollatuseks oli see, kui me lauldes laksime 
16unas66gile oma laagrisse. Laagri 16ppedes palus ta meid tulla samale laagriplatsile ka 
tuleval suvel ja lubas meid tasuta varustada laagri kestel piima, v6i, liha ja maitseva eesti 
taluleivaga. 

Poiste suurimaks laagrielamuseks oli nimetatud "rOnnak" ja nad palusid, et selliseid lahin
guid saaks IOOa sagedamini. 

"Vahem suuri s6nu ja rohkem haid tegusid", see on parim propaganda skautlusele. 
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VANEMATE KOHUSTUSED SKAUTLIKUS KASVATUSES 
(Vanematekiri, Torontos, oktoober 1970) 

Skautlus ja kodu kasikaes 
Skautlik liikumine kogu maailmas tegutseb i..ihiste kasvatuslike p6him6tete alusel. Kuna 
kasvatusl ikuks keskkonnaks eesti skautluses on kujunenud skauti..iksus, siis on i..ihiste p6hi
m6tete rakendamine ja sellele vastavalt ka kasvatuslikud tulemused igas i..iksuses m6ne
v6rra erinevad. 

Alljargnevad read on maaratud skauti..iksus Lembitu Malev noorte vanematele. 

Kasvatuslikud i..ildp6him6tted. Kui teie poeg kuulub m6nda eriala-organisatsiooni (spordi
meeskonda, orkestrisse v6i mujale) , siis on see organisatsioon huvitatud poisi tublidusest 
sel erialal. Skautlus erineb teistest organisatsioonidest, kuna ta on huvitatud poisi i..ildisest 
arengust, iseloomu kujunemisest, eestimeelsusest, distsipliinitundest, kaitumisest , edasi 
j6udmisest ja ka tema tulevikust. Skautlus haarab noori kolmest ki..iljest - kehaline tuge
vus, vaimne erksus ja k6rge moraal. 

Sisseelamine i..ihiskonda. lga poiss kuulub mitmesse i..ihiskondlikku si..isteemi. Sunni poo
lest kuulub ta eesti perekonda, mis seob teda kodust lahkumiseni. Koolikohustuse kaudu 
ja edasi6ppimise puhul vabatahtlikult kuulub ta kooli i..ihiskonda. Skautlus on esimene va
batahtlik i..ihiskond, kus poiss ise v6tab omale kohustused ja sellele vastavalt omab teatud 
6igusi. See on eesti poiste i..ihiskond- i..isna sarnane elu i..ihiskonnale. Ta leiab sealt oma
le haid s6pru. 

Pi..ii..idlikkus. Tanapaeva noorust iseloomustab sageli ambitsiooni puudumine ja elu kergesti 
v6tmine . See pole noorte viga, vaid k6rge elustandardi ja mugavuse paratamatu kaas
nahe. Elus ei saa aga mugavusega kaugele. Skautluses ja eriti Lembitu Malevas pi..ii..itak
se poistele eeskujude ja naidete varal selgitada, et kooli- ja kutsealane i..ilespoole ri..ihkimi 
ne tasub end tulevikus. Mida k6rgemale poiss j6uab, seda vabam, j6ukam ja suuremate 
ees6igustega mees temast saab. Seda soovivad poistele ka k6ik vanemad. Noored viibi
vad i..iksuse kasvatusliku m6ju all talvisel sisetegevuse hooajal umbes kaks tundi nadalas 
ja suvel valitegevuse hooajal umbes i..ihe nadala. See aeg on liiga li..ihike nimetamisvaarse
teks tulemusteks, kui kodu sellele oluliselt kaasa ei aita. Oksuse ja kodu tiheda koost66 
puhul muutuvad kasvatuse tulemused mitmekordselt t6husamaks . See pole oletus, vaid 
aastate kogemus paljudest koostootahtelistest perekondadest. 

Lembitu Malevas on igai..ihel oma kohustused . lga i..ihiskond, ka skautlike noorte i..iksus , 
esitab oma liikmetele teatud kohustusi. Kohustused on eelk6ige juhtidel , kelle 61gadel la
sub noorte rahvuslik ja skautlik kasvatus. Noortel on oma kohustused, mille korralikul tait
misel nad saavad taielikult osa k6igest, mida neile pakutakse. Vanemate kohustuseks on 
noorte ja juhtide t661e kaasaaitamine ning skauti..iksuse ja kodu kasvatuslike vastuolude 
valtimine. 

1 . Kasvatuslik ohkkond kodus. 
Kujundage kodus s6bralik 6hkkond, kus pole erinevaid pooli - vanemad ja lapsed, vaid 
i..iksainus pool - kokkukuuluv perekond. Kasutage noomituste asemel selgitust ja karmi 
n6udlikkuse asemel armastust. Sisendage noortesse arusaamine nende kohustustest 
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valjaspool kodu: 

a. kool - kus 6pitakse terveks eluks, 
b. skautlus - kus toimub kasvatus eesti s6prade ringis, 
d. k6ik muud eriharrastused, mis ei oma kasvatuslikku Oldvaartust. 

Kasutage kodus samu kasvatuslikke norme, mis kehtivad skautluse p6him6tetes. Tegutse
ge koos lastega nii palju kui v6imalik. 

2. Eesti keel. 
K6nelege lastega ainult eesti keelt ja m6jutage neid selgitusega ja virgutamisega tegema 
sedasama teiste eesti noortega kokku puutudes. Skautlus ei saa ajapuudusel sustemaatili
selt eesti keelt 6petada, kuid kasutab eesti keelt ja vajab noorte eestikeelset lugemise ning 
kirjutamise oskust. Parandage keele- ja k6nevigu. Juhtige noori eesti keelt lugema (raa
matud ja ajalehed kodus) ja v6imaldage neile eesti haridust (kool, metsaulikool , puhapae
vakool , kursused, loengud) ning eesti kultuurist osasaamist (teater, kontserdid, kunstinaitu
sed , muud eesti Oritused). 

3. Huvi skautluse vastu. 
Lugege ja arutlege kodus labi k6ik Oksuse ringkirjad (tulevad postiga) ja hoolitsege, et 
need sailitatakse noore skaudiraamatus kuni vajaduseni. Lugege labi noore skaudiraamatu 
uued lehed (antakse koondustel ja laagrites), aidake nende kasutamisel kaasa selgituste 
ja virgutamisega. Vestelge noortega parast skautlikke Oritusi ja kusitlege, mis seal toimus? 
Siluge, kui m6ni asi vajab silumist, v6tke osa Oksuse vanemate koosolekutestja skautlikest 
Oritustest, kui vanemad on palutud osa v6tma. 

4. Hea ja sisukas skautlemine. 
Hoolitsege, et noored ei unustaks oma skautlikke kohustusi ning arge soodustage nendest 
k6rvalehoidmist. Hoolitsege, et noorte skaudivarustus (vorm, laagrivarustus, kasiraamatud 
j.m.) oleks alati korras. Puudulikult vaimselt ja materjaalselt varustatud noor tunneb teiste 
ees piinlikkust, mis sageli pole tema sOO. 

5. Sotsiaalsete vastuolude valtimine. 
Liigne taskuraha ja laagrisse kaasaantav lisavarustus Uoogid, maiustused, toredusasjad) 
on ebasoovitavad. Jalgige varustuse nimestikku. Olemaaraselt "rikas" noor on Oksuses 
kasvatusl ikult kahjulik - p6hjustab sotsiaalsete erinevuste tunnetamist, kadedust, vaenu, 
"aritsemist" ja isegi vargusi. 

6. Positiivne kriitika. 
Kui leiate skautluses v6i Oksuse tegevuses midagi, mis teie arvates on vead, siis tooge 
need esile vanemate koosolekul v6i teatage nendest juhtidele. Sageli on n.n. "vead" osu
tunud arusaamatuseks v6i informatsiooni-puuduseks. Kui need aga on t6elised vead, siis 
astub juhtkond samme nende k6rvaldamiseks. Arge kritiseerige noorte kuuldes, sellega 
k6igutate Oksuse ja juhtide respekti , mis takistab kasvatustoOd. Arge tagaraakige juhte 
(nad on ka inimesed k6igi inimlike omadustega), eriti aga mitte teiste lapsi, kes tegutsevad 
koos teie lastega. Viimane on kasvatuslik kuritegu ja kahjuks vaga levinenud. 
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7. Registreerimised ja majanduslikud kohustused. 
Teostage k6ik registreerimised (Oksuse liikmeks uuel tegevus-aastal , eriOritustest osav6-
tuks, varustuse tellimisteks jne.) v6imalikult kohe ja tasuge majanduslikud kohustused esi
mese teate peale. Normaalne on, et telefonilised registreerimised tulevad teie kodustjuhti
dele (Oks telefonik6ne) ja mitte juhid ei tarvitse kOsitleda perekondi (15-25 k6net). Raha 
korduv kOsimine on m61emale poolele piinlik. 

8. Puudumised. 
Kui noored ei saa tegevusest osa v6tta, siis tuleb sellest juhtkonnale 6igeaegselt ette tea
tada. Teatamata koonduselt puuduv noor v6ib olla sattunud mingi 6nnetuse ohvriks. Arge 
kOsige juhtidelt "luba" puudumiseks, veeretades sellega puudumise vastutuse sellele juhile. 
Okski ju ht ei ole 6igustatud niisugust luba andma. Arge helistage viimasel minutil, kui ju ht 
teeb kiireid ettevalmistusi oma kohustuste korralikuks taitmiseks. Arge valetage vabanda
tavaid puudumise p6hjuseid, seda on juhtunud ja pealegi noorte kuuldes. Vanemad noo
red teatagu oma puudumisest ise. 

9. Uksuse abistamine. 
Normaalne on, et k6ik. vanemad annavad Oksusele j6ukohast abi vahemasti Oks kord aas
tas: transpordiks, Oksuse tboOlesanneteks, Oritustel toitlustamiseks, laagrite, spordi- ja vali
Orituste korraldamiseks jne. , ka majanduslikku abi kui seda m6nel juhul palutakse. Oksuse 
abistamine ei tohi lasuda Oksikute kohusetundeliste vanemate 61gadel vaid peab olema 
jaotatud Ohtlaselt. Keegi ei tohi tunda end Ohiskonna orjana v6i te iste arvel elava parasiidi
na. Abistamise aja, koha ja mooduse maaravad vanemad ise. 

"Vanemate kohustused skautlikus kasvatuses" ei ole noomitus, solvata-tahtmine ega sur
veavaldus. Need on soovid ja soovitused kodu ja Oksuse kasvatuslikuks koostooks ning 
skautl iku kasvatuse maksimaalsete tulemuste saavutamiseks noortele, juhtidele ja ka vane
matele. Skautlus on vabatahtlik organisatsioon , vabatahtlikult liikmeks astumisega v6etak
se endale kohustused skautluse p6him6tete respekteerimiseks ja Oksuse tegevusOlesanne
te taitmiseks. Need kohustused lakkavad kehtimast vabatahtlikult liikmeskonnast lahkumi
sega. 

.7./'a-da-ka-sdt StTK£~ 
~-IU-seft VISA . 

MINA - /SA - VANAl5A.1 
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Oksuse ja alli.iksuste juhtkond moodustatakse igal aastal juhtkogu demokraatliku valimise 
ja koopteerimise teel (kui on vaja juhtivaid j6ude valjastpoolt). 

Mida oodatakse ja loodetakse juhtidelt? 

1. Korralikku ja skautlikku kaitumist ning esinemist; 
2. Eeskujulikku skaudivormi kandmist (kui i.iritusel ollakse vormis); 
3. Haid skautlikke teadmisi (kui osaletakse laagris v6 i mangul); 
4. Lau luoskust, seltskondliku vestlemise ja kaitumise oskust ; 
5. R66msat meelt ja eeskuju skautidele. 

JUHID OMAVAHEL 
(TH #1 (4) 1947) 

Suur osa eesti skaudijuhte, kes tegutsevad valismaal , on juhina asunud skautl ikule t661e 
all es siin ja on heal juhul Eestis tegevusest osa v6tnud enne soda ja okupatsiooni skaudi
na, noorkotkana v6i hundipojana kuid mitte juhina. 

Nad ei ole seega mitte saanud skautl ikus organisatsioonis ju hi ettevalmistust ega valja6pet 
ning m6ned neist ei ole sooritanud isegi mitte katseid. Sellele vaatamata v6tsid nad vaba
tahtliku lt oma 61gadele vaga vajaliku ja vastutusrikka i.ilesande - kasvatada eesti poisse 
skautlikul tee I tubl ideks kodanikeks tulevasele Eestile. Nende juhtide armastus eesti poiste 
ja seega ka kodumaa tuleviku vastu vaarib siinkohal tunnustavat allakriipsutamist. 

Po le imestada, et juhtide t66s, kelle peamiseks j6u- ja oskusteallikaks on ainult hea tahe, 
esineb ka m6ningaid vigu. Oleks ebaloomulik, kui vigu i.ildse ei esineks. Vead on aga pa
randamiseks ja selleks on m6eldud ka kaesolevad read. 

Skautluse vanust v6ime peaaegu arvestada ligikaudu 40-le aastale. Selle aja - i.ihe terve 
inimp61ve kestel , on 16putu rida skaudijuhte uurinud ja arutlenud skautliku t66 probleeme. 
On kirjutatud vaga palju skautluse p6hialuste ja teostamise Ole. Nende paljude kirjutuste 
vaartuslik sisu ja tuum leidub praegu kokkuv6etult poiste ja juhtide kasiraamatuis ning 
muus skaudikirjanduses . 

Seeparast, kui Sina oma toos satud probleemidele, siis esmajoones ara hakka end vaeva
ma oma toost ja kogemustest lahenduse leidmisega, vaid haara olemasoleva skaudikirjan
duse jarele ja uuri, mida skaudijuhid enne Sind selle ki.isimuse kohta on arvanud ja kirja 
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pannud. Esimesena vota kasile skautluse looja lord Baden-Powelli "Skautlus poistele" , 
skautluse p6hiteos. Sa leiad Ullatavalt palju lahendusi ja arvamusi, mis peensusteni tapselt 
sobivad Sinu omadega! 

Ma ei taha siinkohal oelda, nagu peaksime meie tarvitama ainult teiste poolt valmisnaritud 
toitu, kuid mis juba olemas, seda ei pruugi teistkordselt enam "avastada". Juhime oma 
energia neHe aladele, mis veel on s66dis. 

Meil, eesti skaudijuhtidel, on sel alal veel palju toad. Nagu Sa kindlasti oled marganud, 
sisaldab skautlus vaga palju Aafrika, Aasiaja Ameerika loodusrahvastelt laenatud materja
le. Taiesti rakendatavad on skautluses meie oma rahva vanad parimused, tarkused ja ta
vad, mis ometi on rikkalikumad praegu kasutatavaist. Sel alal oli puudulik ka eesti skaudi
kirjandus, kus vaga vahese kohandamisega on peamiselt maha kirjutatud rahvusvahelisi 
materjale. 

Nii siis - omandame labitootatud materjalid kergesti kohe val mis kujul ja asume avastama 
ning uut rajama sealt, kus too t6eliselt on pooleli. 

M6nede juhtide poolt on kasutatud ja minu teada kasutatakse ka praegu vaga kummalist 
votet, mis on p6hilises vastuolus skautliku kasvatusega. Ma ei taha siinjuures mitte nime
tada neid Uksusi, kus hundipojad on annud lubaduse enne hellkapa katset v6i skaudid ja 
vanemskaudid t6otuse enne skaudikatset, vaid ma margin valekasitlust uldiselt. 

Meie ei tohi unustada, et skautlus on kasvatussUsteem (mitte ainult mang), mille Ulesan
deks on taiendada kodu- ja koolikasvatust. Selles sUsteemis on oma kindel koht ja ules
anne igal eksamil, katsel, t6otusel ja margil, mis samm-sammult viivad poissi edasi skaut
likul teel. Meie alustame ehitamisel alusmUUrist ja mitte katusest. Ku id kuula, ja otsusta 
ise: 

Oks hundipoeg Utleb, et ta on andnud hundipoja t6otuse (!), milles lubas muuseas ka" ... 
hundipoja seadusi taita ... ". Hellkapa katsest ei tea see poiss kahjuks midagi , ka mitte 
hundipoja seadusi. 

Otleme, et vaike hundipoeg on unustanud ja 6pib jalle. Aga kui sama lugu kuuled ka Uhelt 
skaudilt v6i vanemskaudilt ja kUsitledes veendud, et nad t6epoolest pole sooritanud skaudi 
katset, siis v6tab see juba m6tlema. 

Tahendab, poiss on annud pUhaliku t6otuse taita seda, millest tal pole aimugi. 

Niiviisi oled Sina saanud oma Uksusesse juurde Uhe vormiriietust ja marke kandva poisi, 
kuid kasvatuslikust seisukohast oled teinud kuriteo, oled m6tlematult Whistanud k6ige oluli
sema punkti poisi viimisel paremusele. 

V6i on Sul p6hjendusi vastuvaiteks oma "avastuste" alalt? 
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HEINO FILOSOOFIA SKAUDIJUHIST: 
lnimese vanadust ei maara mitte elatud aastad, vaid see, kui vanana ta end tunneb. Skau
dijuhi rakenduse saladus on, sailitada si.idames poisilikku reipust, teotahet, huumorimeelt 
ja moraali. 

Kui sellele lisandub teadlik juhtimisoskus, kohusetunne ja armastus noorte vastu, siis on 
6ige mees 6igel kohal. Elustame poissi iseendis ja arutame samaaegselt juhtide problee
me. 

Skaudijuhi vooruste hulka kuulub kodanlikjulgus. Vastupidi militaristlikule t6ekspidamisele, 
on skautluses m6eldav tahelepanu suunata minnalaskmisele ja korrale kutsuda vanemat 
juhti nooremate poolt s.t. altpoolt Olesse. Oheks selliseks naiteks on jargnev "palve" 
Heino Joe ja tema kaasjuhtide allkirjadega: 

Armas malevajuht! 

Viimasel ajal, nagu naed seda isegi, on alganud maleva ulest66tamine, mis juba naitab 
teatavaid tagajargi, mi/lest Sinagi kindlasti aru saad. Selle juures aga oleks kindlasti 
tarvis uldist korraldavat katt, mi/line meie koikide arvates peaks olema Sinul, kui meie 
maleva juhil. Kuna aga Sina meie e/ust viimasel ajal oled veidi eemale tombunud, siis 
sooviksime hea meelega Sind naha rohkem meie keskel, vottes osa meie ruhmade ja 
karjade koondustest ning kontrollides t66 edukust. Sest teatav korgem hinnang mojub 
poistele alati hasti. T66 edukuse huvides oleks kindlasti tarvilik, et vanade aegade 
eeskujul korraldaksid jallegi juhtidekoondusi, t66tades ka valja kogu t66kava, mistottu 
jaaksid ara sihitud juhtide kokkutulekud. On meil ju pa/ju uldisi kusimusi, mida Sinu 
kui vanema juhi juuresolekul on teatavas mattes kind/am arutada. 

Oled 166nud meie uritustele alati kaasa, mistottu o/eme tosiselt tanulikud. Ku id palume 
Sind ka edaspidi votta sudameasjaks skautliku noortet66 edustamist malevas, sest 
meie kodumaa hea kaekaik oleneb rohkem noortest ja nende organisatsioonidest kui 
teistest kultuursihte taotlevaist organisatsioonidest. 

Teame, et Sul on pa/ju t66d, kuid siiski julgeme paluda pisut tahelepanu poiste t66/e. 
On ju meil tosiseks raskuseks praegu opetada poistele maleva ametiredelit, tekitada 
Sinu vastu respekti, kui poisid Sind nii vahe tunnevad. 

Ootame, et Sa meie uhisele soovile ja palvele vastu tuled ning jaame lootma. 

Allkirjad - Heino Joe ja teised 

OLDED SA LEIDUR VOi KOBAJA? 
(Valjanopitud m6tteid H. J6e referaadist skaudijuhtide AK-I 1956) 

lgai.iks, kes tahab teha ming it tObd v6i juhtida mingit tegevust, peab seda eelk6ige 6ppima. 
Peamisi 6ppimise viise on kaks: 
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1. ise6ppimine enda kogemuste varal - kindlad veended, kuid IUhike lend, ja 
2. kasutades k6ikide teiste kogemusi, katsetades nende alusel ja nendele peale 

ehitades - t6hus tee, mida kasutatakse tanapaeval Uldiselt. 

Seltskondlikes organisatsioonides tegutsevad inimesed ilma erialase valja6ppeta, kutse
aladel ja k6rgema saavutusega organisatsioonides (s6jalised , sportlikud jne.) on agajuhti
del vajalik valja6pe. Skautlus kuulub viimaste liiki , omades sisulisi sugemeid koolist, s6jali
sest valja6ppest ja seltskondlikust organisatsioonist. 

6ppimine 
Salgajuhtide kool tegelikult kasiraamatu 
kaudu . 

Ruhmajuhtide ku rsus (Kanada skautide 
juures). 

Gilwell i (metsamargi) kursus . 

Mitmesugused erialakursused ka valjaspool 
skautlust. 

Skautlik kirjandus. 

Kogemused 
Poiste ja nende kodude p6hjalik tundma-
6ppimine. 

Juhtide ja ruhmade koosolekud , vestlus- ja 
vaidlus6htud. 

Teiste Oksuste too jalg imine ja arutlus. 

Vanemate juhtide konsulteerimine ja nende 
kogemuste katsetamine oma toos . 

Siin maal on raske olla skaudijuht, kes k6iki skautluse alasid valitseb Uhev6rdselt. Spetsia
liseerumine on vajal ik, aga mitte s61medele, signaliseerimisele ja muudele tehnilistele ala
dele, vaid elavatele aladele - salga too , salgajuhtide valja6pe, rUhma too, hunduti.:ii.:i , jne. 

Oleme leidurid , kes annavad skautlusele juurde ja ehitavad meie liikumist eesti plaani jargi. 

NAPUNAITEID JUHILE RUHMA UHTEKUULUVUSE SAAVUTAMISEKS 
(Osa Heino Joe Gilwelli t66st, 1946) 

Me teame, et Uhistunne tugevneb, kui rUhm ei sarnane tapselt k6igile teistele rUhmadele. 
Mida Sa teed , et luua oma rUhmas Uhtekuuluvustunnet oma stiili ja traditsiooni abil? 

Minu rUhmal on nimi , mis on poiste endi valitud. Kui ma k6nelen ja Utlen "poisi" asemal 
"skaut", siis ma r6hutan seda, mis skauti eraldab tavalisest poisist. Kui ma tarvitan aga 
rUhma nimest tuletatud s6na, siis r6hutan ma peale skautluse veel meie rUhma au. 

Seda ei ole tarvis poistele seletada. Nad taipavad varsti ise, miks Ukskord tarvitatakse Uh
te ja teinekord teist s6na. Meie rUhma sihiks on nimelt saada parimaks rUhmaks malevas. 
Kui me sellena oleme tunnustatud, siis taotleme sama sihti piirkonnas, riigis ja nii edasi 
kuni maailma parima skautrUhma positsioonini. Sellest sihist jatkub mitmeks poiste gene
ratsiooniks . 

Meie rUhmal on oma laul, millega me avame oma koondused ja mida laulame muul piduli-
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kul juhul. Ruhmal on kaks huudu, uks millega tutvustame endid ja teine, millega avaldame 
kiitust ja headmeelt. See vii mane tahendab rohkem kui tavaline "bravo". 

Meie ruhmal on vilesignaal, mille abil me eraldame metsas ka oopimeduses oma poisse 
teistest, nii kaugelt kui vilet on kuulda. Seda vilet ei tunne algajad vaid seda saab teada 
alles peale skaudikatset. 

Ruhmas on sisse seatud salkade "skauditelefonid" . Selle abil saab poisse kokku kutsuda 
kiirendatud korras (kuiv6rd see uldse v6imalik on, sest poisid elavad eeslinnades ja ainult 
neljal on kodus paris telefonid) . "Telefon" tOotab nii , et salgajuhid saavad teate , viivad sel
le lahedal elavale poisile, see viib oma lahemale , jne. kuni teade j6uab salgajuhile tagasi. 
"Telefoni" proovitakse kevadel ja sugisel. 

Ruhmal on peale skaudiseaduste veel uks n.n. "kirjutamata seadus". See k61ab "uks k6igi 
eest, k6ik uhe eest" ja selle seaduse vastu eksimist (ebakamraatlikkust) arutab kogu ruhm 
avalikult koondusel, kusjuures otsuse teatab eksijale tema salgajuht v6i parim sober kas 
nelja silma all v6i kogu ruhma ees, vastavalt otsusele . 

Ruhma traditsioonid ja muud sisemised asjad on ruhma saladused, mida ei lobiseta teiste
le poistele. Saladuse hoidmine on uks siduv moment ruhmas. 

Tugev uhtekuuluvustunne ruhmas v6ib esile kutsuda enese ulehindamise ja teiste ruhmade 
ning poiste halvustamise. Seda saab valtida ruhmajuht teiste ruhmade heade urituste esi
let6stmisega ja hindamisega ruhma koondusel ja tunnustusega: "see ruhm on parem kui 
meie". Poistele on vajalik selgitada, et mitte see, kui meie endist oleme heas arvamises, 
ei tee meid paremaks vaid paremaks saame pideva puudmisega. Ka "elagu" huue v6itnud 
vastasele peale v6istluse 16ppu kuulub selle juurde, sest tugev uhtekuuluvuse vaim ei tohi 
uhelgi juhul k6rvale t6rjuda "fair play" printsiipi. Vastasel korral on ruhm kaldunud skautli
kult aluselt "hitlerjugendi" v6i "punaste pioneeride" ebaskautlikule teele. 

SKAUDIJUHI EETIKA: Kasvatuslikud ja organisatsioonilised probleemid. 

Skaudijuht - eeskuju 
Suurima kasvatusliku vaartusega skautluses on juhi eeskuju. lga noortejuht sellest teadli
kuna peab kaituma, esinema ja ennast s6nades valjendama nii, et teda v6ib seada noor
tele eeskujuks. 

Vanemad usaldavad oma pojad nende juhtide hoole alla, kelle taolisteks nad soovivad 
poisse kasvatada. 

Juhtide populaarsus 
Edukaks kasvatustOoks peavad ju hid olema poiste seas lugupeetud ja populaarsed. Popu
laarsuse "ules tootamine" on juhtkonna uhine projekt. Eriti tahtis on see nendele juhtidele, 
kes kannavad vastutust kasvatuslikult vajalike , kuid poistele mittemeeldivate alade eest, 
nagu distsipliin, rivi, eesti keele kasutamine, laulmine, tao. Kasvatus on tahtsam kui juhi 
populaarsus ja selleparast peavad m6ned juhid leppima vahema populaarsusega. 
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Skaudijuht ei tohi oma populaarsust Oles taotada teiste juhtide populaarsuse arvel ega kas
vatustoo kahjustamisega: halvustades ja naeruvaaristades noudlikke juhte, lubades poiste
le seda, mida teised keelavad, seades ennast "ainujuhiks" , kelle s6na on teiste omast taht
sam, jutustades poistele "taiskasvanute" lugusid, andes poistele ja noortele juhtidele otsus
tada kusimusi, mis ei kuulu nende valdkonda, demonstreerides oma "inimlikke n6rkusi" (al
kohol, tubakas) poiste ees, sallides ja soodustades neid n6rkusi poiste juures. 

Veel lihtsam on populaarsuse v6itmine vanemate juures, kes teevad jareldusi pealiskaudse 
mulje jargi - "monus mees". 

Lojaalsus iiksusele ja kaasjuhtidele 
lga sakudijuht peab lisaks skautlikule lojaalsusele (skautluse p6him6tete austamine) oma
ma lojaalsuse oma Oksuse ja kaasjuhtide vastu. 

Kui Oksuse juhtide kogu teeb otsuse , siis see otsus kehtib k6ikidele selle kogu liikmetele 
ja keegi ei tegutse vastupidiselt. Kui koosolekutel voi taos esineb erinevaid arusaamisi ja 
tehakse Ohine otsus, siis on sellega Ohtlasi lahendatud v6imalike lahkhelide pohjused. lga
sugused poliitilised, majanduslikud voi muud salasepitsused skautluse, oma Oksuse v6i 
kaasjuhtide vastu on alatud. 

Alkohol 
Skaudijuhtide suhtes ei kehti absoluutse karskuse n6uet. See on iga inimese isiklik asi. 
Lembitu malevas on pOOtud valtida juhte, kelle alkoholitarvitamine on silmatorkav ja segav 
noortetOos. 

Taiesti lubamatu on alkoholi v6tmine "isikliku skaudivarustuse" nimestikku - s.t. ilmuda 
laagritesse viinapudeliga, provotseerides kaasjuhte ja laagri abij6udusid jooma, ilmuda 
poiste ette alkoholi 16hnaga ja joomingujargses pohmeluses. 

Veel lubamatum on alkoholi (611e) pakkumine noortele, kellele see seadusega on keelatud. 
Vanemad oma laste suhtes voivad lubada erandeid, skaudijuhid mitte. 

Skautide kasutamine alkoholiga pidudel lauakoristajatena on lubamatu, samuti viinapidude
ga skautlusele raha teenimine. 

"Onupojapoliitika" 
K6iki poisse skautluses tuleb kohelda v6rdselt. On lubamatu eelistada v6i soosida oma 
perekonna, oma s6prade voi tuttavate lapsi Uksk6ik millises skautlikus tegevuses: katsete 
opetamisel ja vastuvotmisel , markide ja teenetemarkide andmisel , kohustuste ja tOode 
maaramisel , ebameeldivatest Olesannetest vabastamisel ja isegi mitte toidu jagamisel laag
ris. 

Vanasona "veri on paksem kui vesi" ei tohi esineda skaudijuhi eetikas. Ohtede soosimise
ga kaasneb tavaliselt teiste ebasoosimine. 

Assitamine 
lgal skautOksusel on oma Oksuse vaim ja uhkus. Selle aluseks on: "meie tahame olla pari
mad" ja see on tiivustav ning edasiviiv j6ud. 
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Samal ajal assitamine: "meie oleme paremad kui teised" on negatiivne. Skautluses ei 
muuda poisse teistest paremaks pluusi varv, Oksuse eriala ega ka Oksuse nimi. Skaudi 
vaartust hinnatakse tema isikliku tubliduse jargi, Oksuse vaartust paljude poiste tubliduse 
jargi. 

Majanduslik asjaajamine 
K6ikides organisatsioonides praktiseeritakse korda, et organisatsiooni rah a kui Ohiskondlik 
vara on mitme isiku kontrolli ja valitsemise all. Kassaraamatule lisaks on kassadokumen
did , mis t6estavad iga laekumist ja valjamaksu. Raha kasutamist maarab organisatsiooni 
p6hikirjas v6i kodukorras ettenahtud kogu eelarve ja Oksikute otsuste kaudu. 

Vastupidine talitusviis, raha hoidmine ja valitsemine Oksiku isiku poolt ja ettenahtud korra 
ignoreerimine - on Ohiskondlikult kui ka seaduslikult lubamatu ka siis kui seal kuritarvidust 
ei esine (mida sel juhul muide ka kindlaks teha ei saa). 

Jareldus 
Skautlikud juhtkonnad on tOOpilised demokraatlikud kogud, kes v6tavad uusi liikmeid vastu 
ilma kahtlustuste ja eelarvamusteta, kes pOOavad eksimusi ja vigu inimlikult m6ista, lootes 
nende paranemist ja kelle kannatus on v6rdlemisi pikk. 

JUHi ISIKSUSE JA OMADUSTE ARENDAMINE 

Juht - tegus6na "juhtima" - kedagi v6i midagi kindla sihi poole edasi viima. Eeldab: 

1. sihtkohta, suunda, eesmarki , ideoloogiat; 
2. juhitavaid - isikuid, Oksusi, vahendeid. 

Mitmesugused juhid 

Vaimsetel aladel: rahvajuhid, riigijuhid, vaejuhid, orkestrijuhid, koorijuhid, noortejuhid jne. 

Tehnilistel aladel: rongijuhid, laevajuhid, lennukijuhid, autojuhid, traktorijuhid jne. 

K6ikidelt nendeltjuhtidelt n6utakse oskustja vastutust, mille puudumist sageli karistatakse 
hOlgamise, vallandamise, vangistuse v6i koguni surmaga. 

Juhi kaks poolt: 

1) lsiksus (personality), vaimsed ja tuusilised eeldused. 
2) Omadused, oskused, meetodid, tehnilised teadmised. 

Esimene pool on inimesel sageli loomuparaselt olemas, kuid on arendatav tahte v6i sund
olukordade kaudu, vaga pusiva isikliku treeninguga. Teine on kergesti omandatav valja-
6ppe kaudu. 
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Vaimse juhi Oldised omadused 
a. Usk oma missiooni- ideoloogia, jarjekindlus sihtide poole puudmises, kohkumatus 

tagasilookide puhul. 
b. V6ime eelk6ige ennast juhtida, meie ei saa midagi anda teistele, mida meil omal 

pole - enesedistsipliin , kohusetunne, usaldatavus. 
d. Sugestiivne m6ju juhitavatele-otsustamisv6ime, esinemiskindlus, valjendusoskus, 

eeskuju. 

Juht eesti skautlikus noortetoos 
Kutsumus: 

1. Usk skautlusesse - skautluse ideoloogia tundmine ja hindamine, osasaamine BP 
missioonist. 

2. Usk Eesti tulevikku - kindel tahe tOotada eesti maa ja rahva vabanemiseks ja uu
eks t6usuks. 

3. Skautlike p6him6tete rakendamine isiklikus elus - olla eeskujuks neile keda Sa 
juhid. 

Nende kolme kutsumuse puudumisel v6ib Sinust saada juht, aga Sinust ei raagita palju 
parast seda, kui Sa oma kohalt lahkud. Need on p6hilised edu eeldused eesti noortejuhile. 
Nende alusele saad ehitada edasi enesekasvatuse ja juhi valja6ppe abil. 

Enesekasvatus: 
4. L6ika maha mugavus ja laiskus, olgu Sul neid veel vahem kui k6ige tublimal Sinu 

noortest. Tapne kasutaitmine, kui Sulle antakse kask, jarjekindel n6udlikkus , kui 
Sina annad kasu. 

5. Ausus kaasjuhtide suhtes. lgal on oma head ja vead - Sina pole kohtunik. Talt
suta auahnust ja vaiklust. 

6. Puudlikkus k6ike parimini (superlatiivselt) teha. Kavanda ja valmista oma too ette 
aarmise p6hjalikkusega ning puua ausal teel saavutada maksimaalseid tulemusi. 
Siis on auahnus lubatud. 

Juhi valjaope: 
7. Kasuta k6ike, mis pakutakse. V6ta osa k6ikidestjuhtide kursustest, 6ppelaagritest, 

arutlustest, vaidlustest, AK-dest je erialastest n6upidamistest. Midagi on 6ppida 
igalt poolt, 6pi m61emaid: juhtimisoskusi ja ka skauditehnilisi oskusi. 

8. Ju hi tboriistad. Keele poolest (inglise, eesti) on meil kasutada um bes 100-koiteline 
skautliku kirjanduse raamatukogu - ainult sel juhul , kui Sa neid muretsed ja loed. 
Vahemasti 1 O ajakirja void sinna juurde lisada. Raha? - iga asja eest tuleb maks
ta. Tee oma eelarve , v6i soeta Oksusele kasiraamatu kogu. 

9. Konsulteeri targemaid ja edukamaid, ara vasi uurimast vanemate ja Sinust eduka
mate toov6tteid, kavu, taotlusi ja kogemusi. Keegi ei t6rju Sind eemale, kui Sa 
lahened ausalt ja respekteerivalt. 
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JUHi ISIKU OSA 
(Osa Heino Joe Gilwelli toast, 1946) 

Miks hakkasid skaudijuhiks? 
Selle kusimuse juures pean enne markima, miks hakkasin skaudiks. Mui , ja ma usun ena
musel poistest, on vajadus kuuluda omasuguste poiste kampa. Enne skaudiks astumist 
oli meil oma linnaosa poistest koosnev jalgpallimeeskond, millele me oma kogutud rahaga 
ostsime palli ja mille me mangisime nii narudeks, kui Oldse Oks jalgpall laguneda v6ib. Tal
vel , koolihooajal, andsime sama meeskonnaga valja ajalehte, mida paljundasime vanal 
hektograafil ja levitasime koolis. Nii saime raha jargmise hooaja jalgpalli ostmiseks. 

Kui meie linnas asutati skaudid, siis arvasin ma, et skautlus sisaldab sama, mida seni oli
me manginud ja ma sain skaudiks. See oli 1926. jaanuaris Rakveres, vaikeses P6hja
Eesti linnas. 

Aasta hiljem oli mulle selge, et skautlus v6ib pakkuda palju enam kui olin lootnud, kuigi 
meil ei olnud ettevalmistusega juhte ja majanduslikud olud selleaegses Eestis olid vaga 
ebasoodsad skautluseks. 

Skautlik kirjandus puudus taielikult. 

Minu hakkamine skaudijuhiks ei toimunud teadlikult ju hi Olesnnetest. Kull oli meile selge, 
et v6imelised poisid endastm6istetavalt t6usevad teiste seest juhtideks. Nii sai minust 
"Hundi" salga juht ja hiljem ruhmajuht, millele oli t6ukeks soov mangida edasi skautluse 
mangu ja kujundada tugevat ning head poisteruhma oma kavade kohaselt. 

Alles ruhma juhina oli mul v6imalus lugeda skaudikirjandusest neid raamatuid , mis on n6u
tud ja soovitatud enne Gilwelli kursust. Ma lugesin neid saksa ja inglise keeles, sest eesti 
keelde t61giti need veel hiljem. Selle juures selgus mu lie, miks ma tegutsesin skaudijuhina. 
Ma hindan vaga neid vaartusi, mida skautlus annab poistele kehalise, moraalse ja vaimse 
arengu alal. Ma hindan vaga vaba6huelu ja seda suurt ning 6ilist isamaa-armastust, mida 
poistes aratab matkamine ja laagrid kodumaa metsades ja magedel. Ma tuletasin meelde 
k6iki ilusaid malestusi , mis mulle on jaanud skautlusest ja leidsin , et skautlus on see, mis 
minu poisiea on teinud ilusaks. Nende kasvatuslike huvede ja malestuste hindamisel 
andsin ma endale t6otuse - teha sama ilusaks ka oma poiste nooruse aeg ja sellest peale 
olen ma tegutsenud skaudijuhina. 

Kas Ieiad, et skautlus annab sulle, mida ootasid? 
Neid ridu kirjutab skaudijuht, kes on elanud Ole skautluse likvideerimise Eestis ja ise pida
nud Ole andma skautide varandused kommunistlikele noortele, kes on kaks korda elanud 
Ole s6jakoledused, kes on varjanud end seitse nadalat kommunistide eest Oksinda metsas, 
kes on natside sundmobilisatsioonist paasemiseks olnud poolteist aastat kutseline tulet6rju
ja ja juhtinud paati 29 reisijaga Ole Laanemere, ilma et ta oleks olnud meremees v6i isegi 
mereskaut. 

Oleelatud pingutuste ja kannatuste kogemusena vain ma kinnitada, et suur osa sellest 6n
nestumisest, mis mul moOdunud seikluste ajal on olnud, tuleb arvata skautluse arvele. 
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K6ik need iseloomuomadused ja teadmised, mida aeg n6udis, olid kinnitust saanud skaut
luses. 

Ma usun ka, et mu vend, kes oli hundipoeg ja skaut 11 aastat, tuleb Siberi metsadest valja 
elusana, tanu skautlusele. 

lga Oksiku raske seiklusega koos v6iks kirjutada kiidulaulu skautlusele, kuid ma arvan , et 
peale nii p6hjalikke "proove ja eksameid" ei ale selleks tarvidust. See on, mida skautlus 
mulle on annud. 

Milliseid noudeid leiad sa poisse voivat esitada oma juhile ja mida teed, et taita ta 
lootusi? 
Poisi n6uded juhile kujunevad skautl ikus tegevuses, mida omakorda m6jutavad kirjandus 
ja kahtlemata ka filmid. Poiss naeb juhis oma vanemat, targematja tugevamat s6pra, kuid 
Ohtlasi ka mingit romantilist indiaanlastepealikut, 6ilsat rOOtlit v6i avastusekspeditsiooni juh
ti, kes teda viib vastu huvitavatele seiklustele metsas ja maastikul , kes on temale Ohtlasi 
lahemaks eeskujuks. Neid momente tunnetab poiss eriti tugevasti laagris ja maastikutege
vuses ja neist kujunevad n6uded ning hinnangud juhi suhtes. 

Juht peab teadma, et skautlus on poisile vaga t6sine mang ning ta ei tohi seeparast ise 
kergelt v6tta skautlust oma kutsetoo ja muude Olesannete k6rval. Ma arvan , et juhtide mit
tekOllaldane kiindumus skautlusse on selleks p6hjuseks, miks nii vahe skaute jatkab tege
vust vanemskautidena. 

Skautlust t6siselt v6tta : see tahendab tapsust ja jarjekindlust juhtimisOlesannetes, mitte
unustamist (olgu see kas v6i vasaku kaega tervitamine), korrektsust poistega kaitumises 
ja samal ajal ka poiste kohtlemist oma sarnastena. Minu poistele on alati meeldinud, et 
ma nende seas olen poiss v6i mees, vastavalt sellele, kuidas nad end tunnevad. Selle vii
mase juures ei tohi muidugi unustada oma vaarikust. 

Selle le lisaks n6uavad poisid ju hilt enamasti k6ike seda, mida ju ht neilt. Ei ale ka m6eldav 
n6uda poistelt skaudi seaduste taitmist, kui sa neid ise ei taida. Poisile on andestatav ek
simine nende vastu vahetevahel , juht aga peab olema jarjekindel nii oma eeskujuga, kui 
ka poistelt n6udmisega ning juhtimistegevusega. Kord n6udlik ja samas jal le hoolimatu 
juht ei saa kaua juhtida, poisid markavad varsti ta k6ikuvat iseloomu, ega respekteeri teda 
juhina. K6iki "vabadusi", midajuht lubab endale skautluse p6him6tete arvel , lubavad enda
le ka poisid. Pikaajaliste skautlike kogemuste ja skaudikirjanduse jarjekindla kasutam isega 
peab juht hasti kursis olema skauditeadmistes ja skautluse probleemides. Poistele ja sal
gajuhtidele on ta elav skautluse leksikon, kes peab igal juhul oskama rahuldada oma pois
te teadmistehimu. Tai ei k61ba Otelda, et ta pole seda lugenud, v6i k6neleda vastupidiselt 
Oldiselt tunnustatud seisukohtadele, mida poisid nagunii avastavad . 

Halvasti teeb ju ht, kes pakub Ole, demonstreerib oma Olitarkust. Ta jatab kOll vaga aukar
tustaratava mulje, kuid ammutab end tOhjaks ja Ohel heal paeval leiavad poisid, etjuht kor
dab vanu asju ega tea enam midagi rohkem kui nemad. 

Juhil peab olema huumorit, sest poisid on 6igustatud n6udma, et juht ei ale mitte kuiv tar-

45 



gutaja vaid oskab ka olla 16bus ja teravmeelne ning hoida ja luua meeleolu . Ta peab ka 
m6istma poiste nalja. Ei ole halvemat kui see, et poiste hasti m6eldud ja suutule naljale 
juht reageerib korrale kutsumisega. 

Poistele ei meeldi , kui juht neid liiga palju kasutab ja 6petab. Samuti ka mitte see, et ju ht 
laseb neid n6utult uurida ja arutleda mane tegevuse v6i too juures, mi lie ta v6iks mane as
jaliku juhisega muuta poistele kergeks. Siin peab juht leidma kuldse kesktee. 

Et skautluses rahuldust pakkuda k6igile oma poistele , selleks peab ju ht tundma oma pois
se uldiselt ja ka individuaalselt, sest iga poiss vajab suuresti erinevat kohtlemist. Minul 
isiklikult on oma skautlikus tegevuses kujunenud traditsiooniks, et ma uusi ruhma ilmuvaid 
poisse puuan omavahel olles viia vestlusse ja uurida sealjuures ka nende iseloomu, harju
musi , kodust miljood ja t6ekspidamisi, sest nimi ja isiklikud andmed ei ole kullaldased poi
siga umberkaimiseks. 

Ma pean ka seda tunnistama, et ma end skautlikus tegevuses v6ibolla rohkem kontrollin, 
kui see on vajalik ja ma olen leidnud sellest ainult kasu. Nii suudan ma oma n6rku kulgi 
6igeaegselt parandada. 

Ma olen vaga kiindunud skautlusesse ja olen endalt sageli kusinud, kas ma ei liialda oma 
isikliku elu arvel. V6ibolla, kuid poistele on see jallegi olnud kasuks. 

Ma loen rootsi skautlikku kirjandust (keele puudulikkuse t6ttu mitte vaga produktiivselt) ja 
vestlen v6imalikult rootsi skaudijuhtidega, jutustades, kuidas meie seda v6i teist tegime 
Eestis ning kusitledes, kuidas seda teevad nemad siin. Ma tunnen huvi ka nende kusi
muste vastu, mis 6ieti kuuluvad poiste ja mitte juhi huvipiirkonda, seda seeparast, et olen 
v66ral maal, kus m6nigi asi ka skautluses on teisiti. Selles osas ma v6istlen oma poiste
ga, kes on vaga tahelepanelikud ja kipuvad minust mooda. 

Ma olen pidevalt teinud markmeid oma kogemustest skautluses, markinud skautlikust kir
jandusest valja olulisi m6tteid ja puudnud neid kohandada meie oludele. Minu skautlikud 
markmed olid uks vaheseid asju , mis ma kodumaalt t6in kaasa. Ma loen neid sageli ja 
teen parandusi , kui leian, et m6ni asi on osutunud eba6igeks. 

Poisid tahavad meeleldi tegeleda praktiliste Ulesannetega. Mis teed oma ruhmas 
selleks, et tulla vastu nende huvile selles? 
Kahtlemata meeldivad poistele k6ige enam praktilised ulesanded maastikul. Ma olen sal
gajuhtide n6upidamistel neid ette valmistanud korraldama oma salgaga maastikul jalitamist, 
orienteerumist, "p6genenud kurjategija" jalgimist, luuremange, "vaenulikke indiaanlasi" ja 
varanduse otsimist 16hkirebitud kirja jargi. En amuse neist mangisime maastikul labi salga
juhtidega. Salga harjutused on olnud eeltooks ruhmas korraldatud samalaadseteks man
gudeks salkadevahelise v6istluse alusel. 

Samuti olen ma korraldanud oma ruhmaga peale tavaliste laagrite ka treeninglaagreid, kus 
iga poiss uhel paeval pidi valmistama silla, signaliseerimistorni v6i mane muu laagriehituse 
mudeli, mille jargi peale kritiseerimist ja parandusi salkade viisi ehitati terve ese. Enne 
treeninglaagrit sai tavaliselt sooritatud metsamatk salgajuhtidega laagrikoha otsimiseks ja 
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planeerimiseks. Treeninglaager oli pa.evade viisi puhendatud pioneertoodele, esmaabile, 
signaliseerimismangudele, orienteerumis- ja luuremangudele ning spordile. Niisugune pae
vade spetsialiseerimine naib olevat eba6ige, kuid see sobis hasti eesti poiste pikaldasele 
iseloomule. Laager toimus salkadevahelises v6istluses, enamasti randavale lipule . Kon
trollantide seas oli ka iga salga esindaja. 

Vaga palju manuaalset tegevust ol i ka sisetegevuses. RUhmas tegutses tuulelohede ja 
mudellennu ring, millest hiljem sai lennuskautide salk. Poisid said v6imaluse kasutada 
kooli kasit6oklassi 6htupoolikuti, mida kasutati peamiselt lennukite, laevade ja laagriehitus
te mudelite valmistamiseks. Kasit66 ja nokitsemine oli Eestis vana rahvatraditsioon, millest 
olid huvitatud ka poisid - muidugi oma huvialadel (peamiselt tehnilistel aladel) . 

Selle t6ttu oli meil igal kevadel koos juripaeva pidustustega ka skautide t6ode naitus , ena
masti lippkonna ulatuses. Naituse valjapanekute seas esines korgi- ja linooltrukki ja savist 
voolitud ning seebist 16igatud skulptuure noorematelt poistelt, tabeleid, mudeleid, laevu, 
lennukeid, tarbe- ja iluasju, puunikerdusi , tootemeid, omavalmistatud lippe, signaliseerimis
lampe, morsev6tmeid, pussituppesid ja skaudikodu mooblit. 

Talvise tegevuse raames andsid salgad valja tahtpaevade puhul (salga aastapaev, j6ulud, 
vabariigi aastapaev) oma almanakke, mis olid kirjutatud Ohes eksemplaris ja sisaldasid 
poiste kirjutatud artikleid, luuletusi ja jooniseid. Samal ajal oli ruhmal oma seinaleht, mis 
ilmus kaks korda kuus ja mida toimetas salkadevaheline "toimetus". Seinaleht kukkus ena
masti valja humoristlik, kuid almanakid olid t6sised. Paaris laagris andis sama toimetus 
valja igapaevast bUlletaanlehte. 

Praktiliste Olesannete hulka kuulusid veel abistamisaktsioonid. Salgad ise otsisid v6imalu
sed ja kaisid aegajalt 16hkumas puid Oksikutel vanainimestel, abistamas kevadel paatide 
merretoimetamist, kogumas vanametalle, istutamas noort metsa, korrastasid Vabaduss6jas 
langenud s6durite haudasid ja illumineerisid ning kaunistasid vabariigi aastapaevaks s6ja
kangelaste malestussamba. 

Skautide kodu, endine vaike koolimaja oli taielikult poiste endi majandada ja korrastada. 

Tegevusv6imalused, millest ma kirjutan, olid eriti head seet6ttu, et vaikeses, 4500 elaniku
ga linnas oli poistel pikim tee kogunemiseks 2 km ja oli kasutada vaga hea skaudikodu. 

Kuidas toimid, kui markad, et poiste huvi hakkab jahtuma ja ilmneb loidust 
harjutustel? 
Mui oli esimene selline kogemus juba noore salgajuhina. Ma lahendasin siis asja nii, et 
otsisime 13.sajandist parineva Haapsalu piiskopilossi varemetest sobiva keldrikambri, mil
lesse asutasime oma salgakodu. See oli salajane salgakodu, kuhu hiilisime ja kust lahkusi
me salaja, et keegi meie asukohta ei avastaks. Lossi-varemed ei olnud sel ajal kellegi val
ve all ja muinasjutud k6nelesid sinna peidetud varandustest ja sissemuuritud "valgest neit
sist". Trotsiks neile jubedatele asjadele hakkasid poisid suure agarusega tegutsema ja 
ruhma tulevad algajad tahtsid meie salga "16hki ajada" . Nad haistsid, et meil on lahti mida
gi salaparast. 
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Ruhmajuhina olen sama olukorda kogenud vist kaks korda. Esimesel korral tuli asjasse 
parandus ruhma sisemise umberkorraldamisega. Oieti oli seekordse huvi jahenemise p6h
juseks vanad "indiaanitraditsioonid" John Hargrave "Vigvams Blatter" ja "Die Kunst Ein
samheit" jargi , mis olid ruhmas kasutusel ja millest poisid olid eesti uuema noorsookirjan
duse m6jutusel ule kasvanud. 

Me ristisime oma "kollase (kaelarati varvi jargi) suguharu" umber "viikingiteks" , v6tsime 
indiaanitraditsioonide asemele uued traditsioonid eesti muinasajast, mis polnud sugugi vah
em huvitavad, ehitasime oma rannalaagris vaatluspunkti puu otsajajalgisime sealt paatide 
ja laevade ("vaenuliste viikingite") liiklust Haapsalu lahel. Peale k6ige muu asusime sa
masse rannale ehitama taret. Spetsiaaltoid sealjuures sooritasid toolised, kuid k6ik, mida 
suudeti , tegid poisid ise. Meie tare sai tehtud vana eesti tare jargi , kuigi veidi modernisee
ritud ja eriti suurt r66mu tundsid poisid tare sisustamisel ummargustest puudest isetehtud 
moobliga ning tare umbruse kaunistamisest. 

Seekord likvideeris loiduse nii siis skaudiromantikale "uue nao" andmine ja tare ehitamine. 
Tare oli parastki kaua aega ruhma tao ja huvi keskpunktiks, mis kippus libisema linna 
skaudikodust 3 km valja metsa, taresse. 

Teisel korral katsetasin ma teadlikult poiste ergutamisega, ilma et loidus oleks arenenud 
toad kahjustavaks. Seekord seadsin ma ruhmas sisse salkadevahelise v6istluse punktide 
susteemis. See algas oktoobris, ruhma aastapaeval , 16puga juripaeval. Auhinnaks oli sal
gatelk. 

V6istluse alusele laks kogu ruhma elu , alates koondustele ilmumise tapsusest ja 16petades 
tOOde ning ettev6tetega. Hindamise suhtes leppisime kokku salgajuhtide n6upidamisel ja 
mina kirjutasin v6istlusmaarustiku, kus esile oli t6stetud eriti leidlikkus ning algatusv6ime. 
V6istlus 16ppes tegelikult juripaeval, kuid v6istluspingest tekkinud tegevushoog kestis kaua 
edasi. 

Nii pikaajalisel v6istlusel on ka halbu kulgi. Kui poisid v6istlust v6tavad vaga t6siselt, siis 
v6ib see neile kujuneda liiga pingutavaks. Luhemal v6istlusel pole seda pahet, nagu sel 
pole ka huvet pikaajalise tegevushoo esilekutsumiseks. 

See on nii , kui loidus kannab "kroonilise haiguse" iseloomu. Kui see aga esineb ajutiselt 
m6nel koondusel v6i harjutusel, siis on see margiks, et poisid on sellest tegevusest Wdine
nud v6i on juht pakkunud poistele igavat tegevust. Ravim sel juhul : uus ja huvitavam te
gevus, ergutav mang v6i haarav 16kkejutt. 
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m Salga sOsteem 

Poisid on juba igivanast ajast kogunenud kampadesse. Vahest on selle kamba nimeks 
spordiselts , teinekord "Kitiuhing", m6nikord isegi "Kolme pealuu ordu" v6i veel midagi met
sikumat. Kampadesse kogunemine on normaalse poisi igatsus oma Ohiskonna jargi ja 
kampadest k6rvalehoidjad on enamasti "memmepojad". Kambad koosnevad tavaliselt kas 
Ohe kula v6i linnaosa poistest, Ohiste huvidega poistest v6i muidu omavahel hasti labisaa
jatest. 

Skautide salk on just tapselt samasugune poistekamp. Salk erineb tavalisest kambast sel
le poolest, ettema liikmed elavad skaudiseaduste jargi , selle asemel , et kakelda naabrikula 
poistega: et nad 6pivad skauditarkusi, selle asemel , et Ohiselt kaia 6unavargil ja et nad 
kasutavad oma vaba aja koondusteks, mangudeks, matkadeks ja laagriteks, selle asemel , 
et salaja nurga taga t6mmata suitsu. 

Nii siis on skautide salk Oks k6ige paremat sorti kamp, mis skautluse ideoloogilise aluse 
t6ttu annab k6igile teistele "kampadele" kumme silma ette , olgu siis kas v6i p6nevuse poo
lest. 

Salk on skautluses k6ige vaiksem, kuid k6ige tahtsam Oksus. Salk on skautluse organi
satsiooniline p6hi ja selle tugevusest oleneb ruhma, lipkonna, malevkonna, maleva ja 16-
puks kogu skautluse tugevus. Salk saavutab sellise tahtsuse ainult siis , kui on tegemist 
hea salgaga ja hea salga tingimuseks on head ja Oksmeelsed poisid. 

SALGA JUHT 
Salga juht ei ole kindral, kes kamandab ja kargib ning teeb oma poistele ranka mahvi. Ta 
ei ole ka p6rsakarjane, kes vits kaes tuubib poisse tagant, v6i karumees, kes Oksinda veab 
terve salga koormat. Salga ju ht ei ole ammugi mitte koolipapa, kes aina 6petab ja noomib, 
v6i vanatadi, kes muud ei tee, kui aina viriseb. 

Kes ta siis 16puks on? 

Ta on salga musterskaut, oma poiste parim sober, abistaja ja juht. Vahest on ta nagu 
saaki jalitava hundikarja esimene juhthunt, teinekord nagu kihutava kiirrongi pidur ja ena
masti ikka see kang salga masinavargis, mis terve masina kaima lulitab. Ta peab olema 
leidlik algataja, et salga tegevus oleks hoogne ja huvitav. Ta peab hasti tundma k6iki 
skauditarkusi ja sama hasti omi poisse. Ta peab oskama salga tood rakendada nii, et tule
mused on head ja Ohistoo taielik. Ta peab oskama hinnata salgaj6udu ja v6imeid , et mitte 
alustada Olej6ukaivate asjadega. Ta peab olemaoptimistja r66msameelne, siis on ka salk 
alati heatujuline. 
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Kui naiteks salgajuht m6ne ettev6etud i.ilesande juures kahtlema lbbb, siis on kindel, et 
salk ei suudagi seda i.ilesannet taita. Kui aga juhtub ime, et salk siiski tuleb toime i.ilesan
dega, siis peab salgas leiduma teine poiss, tiivustaja, kes on kangem kui ju ht ja kes vaarib 
salga juhi kohta. 

Salgajuht peab usaldama oma poisse, siis usaldavad poisid ka teda ja teineteist. Peami
selt, usaldusest oleneb salga i.iksmeel ja tugevus. 

SALGA VAIM JA -AU 
Ma tean i.ihe loo salgast, kelle i.iks liige ei saanud teistega metsamatkale kaasa tulla, kuna 
ta pidi kodus umber kaevama suure ti.iki aiamaad. Teised poisid t6id kiiresti kodudest labi
dad ja veerandtunniga oli tbb tehtud, mille kallal i.iks poiss oleks higistanud vahemalt neli 
tundi. See oli hea ja i.iksmeelne salk, ning poiss, keda aidati, tundis , et ta kuulub salka. 

Halb salk oleks ilma temata lainud lauldes metsa poole ja jatnud ta i.iksinda maad tuhnima. 
Kindel s6pruses , usaldav ja truu on salk omavahel. See on nagu vereside, mis kbidab 
neid poisse k61avalt valjendades "elus ja surmas". 

Ri.ihmas ei taha i.ikski salk olla viimane. Esimese, parima salga nimele ri.ihkides kerkib te
ravalt Oles v6istluse moment. V6istluse v6itmine on salga au ki.isimus. Ka need poisid, 
kes oma isikliku- ja skaudiau i.ile ei ale veel m6telnud kogevad esimesena salga au, millest 
hiljem kujuneb skaudiau ja rahvuslik au. Loomulikult kujuneb selliste auki.isimustega tege
lev poiss ka ise aumeheks. Salgal v6ib olla ka oma kirjutamata seadus, mis poisse kohus
tab, naiteks " i.iks k6igi eest, k6ik i.ihe eest"! 

SALGA TEGEVUS 
Salga tegevuse moodustavad k6ik alad skautluses , mida poisid on suutelised salga ulatu
ses labi viima. Sellesse kuuluvad koondused, 16kke6htud, too- ja mangu6htud, jalutuskai
gud, maastikumangud, orienteerumised, matkad, haikid, laagrid, ja kas v6i salga ajalehe 
toimetamine. Peale selle peab salk (salga juht) valmistama ette poisse skaudikatseks ja 
teostama igaki.ilgset skautlikku treeningut, v6istlusvalmiduse saavutamiseks ja hoidmiseks. 

SALGA NIMI 
Skautluses i.ildiselt kasutatakse loomade ja lindude nimesid, kuid on m6eldav votta nimi 
ka mi.itoloogiast, ajaloost v6i kodumaa kohanimega registrist. Salga liikmed tunnevad oma 
salga looma ja oskavad seda joonistada, matkida ta kisa v6i liigutusi. Teist liiki nimede 
puhul peavad poisid tundma seda kangelaskuju v6i maakohta, kelle nime nad kannavad. 
Negatiivne naide - Narva salga poiss ei tea kaardil, kus Narva asub ja milline tahtsus on 
Narval Eesti ajaloos ja tbbstuses. 

TEGEVUSRAAMAT 
Salga paevik, kroon ikaraamat, v6i kuidas poisid seda nimetavad, annab i.ilevaate salga te
gevusest kirjas, pildis, dokumentides ja malestusesemetes. Tegevusraamatut peab salga 
ju ht v6i i.iks hea kirjamees ja joonistaja poiste seast. Sinna kleebitakse salgas olnud poiste 
pildid, v6istlustel leitud peidetud kirjad, ja kuivatatud lille6is v6i samblatuust, mille poisid 
matkal kuskil haruldasest paigast on kaasa toonud. Seal leidub ka salga s6prade ja skau
dijuhtide autogramme, vaatetornide pileteid, matkatud paikade postitempleid ja kaarte ning 
visandeid. Tegevusraamat tavaliselt juba ise i.itleb, millise salgaga on tegemist. 
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SALGA LIPP 
Poiste valmistatud vimpel salga emb
leemiga riidest v6i nahast, on salga au 
valiseks tahiseks. Lippu kannab salga 
juht. 

SALK SEAB END SISSE 
Kui poisid on olemas ja juht valitud, 
hakkab salk end sisse seadma. Vali
takse Oks laul salga lauluks ja tehakse 
sellele salgale vastavad s6nad. 

Leiutatakse salga huud, salga vilesig
naal v6i m6ni muu salajane leppemark. 
Salgas pannakse maksma liikmemaks 
juhuslikkude pisikulude katteks, puutak
se leida ruum salga koondusteks ja 
see sisustada asjakohaseks salga ko
duks. Seatakse sisse ka salga telefon 
- suuline teadete edasiandmise kord 
poisilt poisile virgatsitega. Salk seab 
oma koonduste ja muude pidulikkude 
juhtude (uue liikme vastuv6tmine) pu
huks sisse ka oma kindlad tseremo
niid, mida jarjekindlalt kasutatakse. 
Ohte vihku kannab salga parim laulu
mees sisse salga lauluvara, v6idakse 
ise valmistada salga pitsat, anda valja 
ajalehte v6i ajakirja jne. 

K6ik need asjad tiivustavad poisse in
nukamale tegevusele ja liidavad salka 
Oheks tervikuks. 

Jargnevad m6ned naited KOLLASE 
SUGUHARU, VI/KING/TE, TEGEVUS
RAAMATUST: 
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TOOJAOTUS 
Okski poiss salgas ei ole tegevusetu sabassorkijaja igauhel on oma kindel Olesanne. Oks 
kirjutab tegevusraamatut, teine seab kassat, kolmas hooldab lauluvara, neljas varustust 
jne. Peale selle peaks salga poistel olema ka oma skautlik eriala. Nii on Oks salga sani
tariks, teine pioneeriks, kolmas signalistiks, neljas 16kkejuhiks ja ettekannete ettevalmista
jaks jne. See ei tahenda, et teised poisid neil skautlikel aladel v6ivad loota ainult "ankru
mehele", kuid v6istluste juures an nab see end hasti tunda, kui iga ala jaoks on oma "k6va 
pahkel". 

Toojaotus ja spetsiaalalad panevad poisse vastastikku teineteist hindamaja tekitavad tuge
va kindlustunde salgas, mis omakorda on Oks tugeva salga eeldusi. 

KUIDAS RAKENDADA SALGA SUSTEEMI? 
ROhma juhile ei ole see kerge , sest ei saa n6uda, et poisid oleksid sundinud salgajuhid, 
kes ise leiutavad k6ik need toredad asjad. Poisse tuleb sellele juhtida ja seda on parim 
labi viia eliitpatrulli v6i mustersalgaga. 

ROhma juht moodustab salga juhtidest ja abijuhtidest Ohe salga, kes oma taos k6ik selle 
labi mangib, mida on tarvis teha juhtidel parast oma salkadega taos ja kui see nende kaes 
hasti jookseb, v6ib rOhma ju ht t6mmata hinge ja valmistada rOhma suurematele Oritustele. 
Salkade too jookseb siis iseenesest. Ruh ma juhi valvas silm peab aga ikkagi jaama salga 
kohale , sest hasti ja Ohtekuuluva salgaga v6ib juhtuda see viga, et ta nihkub skautlikult 
teelt ja hakkab kujunema jalle tavaliseks poistekambaks. Skautlus on ju seotud keeldu
muste ja endadistsipliiniga ja tavaline kamp olla on kergem. 

Kui k6igi salkade too laheb korralikult salga susteemis, siis on vajalik rOhma koondusi kor
raldada ainult kaks korda kuus ja organiseerida ainult suuremaid Ohiseid ettev6tteid. 

Siht on saavutada toad salga susteemis, sest see on 6ige skautlik tegevus - isetegevus, 
kus poisid kasvatavad ise end ja Oksteist vastastikku . Salga susteemi kohta on olemas 
ka kasiraamatuid : Roland Philips'i "Salga susteem", "Ants Ankrumees", jne. 

Ma olen oma poistele m6nikord nimetanud, et "skautide salk peab olema nagu terasahel, 
milles ei tohi olla Ohtegi n6rka IOli, sest k6ige n6rgem IOli maarab ahela tugevuse". Kui se
da poistele on k6neldud, siis pole Okski soovinud olla roostetanud IOli oma salgas. 

Sellise salga loomine on salga juhi ja tema abi too , oleneb nende talendist, pOOdlikkusest 
ja organiseerimisoskusest. Kui see aga elamusrikkalt on eliitpatrullis - mi lie moodustavad 
rOhmajuht, ri.ihma abijuht ja salkade ju hid ja abijuhid - labi mangitud, siis jatkub neil tahet 
ja vaimustust sama rakendamiseks ka oma salgas. Hoogu sellele lisaks annab veel v6ist
lus teiste salkadega, sest k6ik nad on jahil ri.ihma parima salga nimele. 

Salgasi.isteemis tegutsemine naib olevat kergem ri.ihmajuhile, kuid kui ruhmajuht selle 
omale kohe alul "kergeks" teeb, siis on salkade tegevus t6enaolikult ainult hingitsemine en
ne soikumist. Ri.ihmajuht peab juhtima salgad sellele t661e eliitpatrulli vaga hea tegevuse
ga, juhtide koolitamisega ja inspireerimisega, kui nad pole kOllalt leidlikud. 
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Tegevusprogrammide koostamine ja napunaited sealjuures on uheks eelduseks heale 
t661e. 
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Iii Skautlik tegevus (programm) 

OLI KORD ... ON ... TULEB KORD 
(TH66!4 Jamesaar) 

OLID KORD AJAD, 

et skaudid ostsid kaupmehelt tuhje suhkrukotte ja 6mblesid neist i se 
endile telgid. Uks ema oli instruktoriks ja valvas , et tema omblusma 
sinat katki ei tehtaks. 

Laagriks laenati uhe poisi kodust suur malmist supipada (alumi inium 
oli alles leiutamata ) ja karumehelt laenati tema karu - niisugune , nagu 
meil oli isegi veel bmmerni Suurlaagris . 

Koikidel poistel olid emade poolt ommeldud skaudipluusid - igauhel 
ve idi isemoodi ja isevarvi . Kaelaratikud olid enam- vahem uhesugused ja 
rohkem seda skaudivarustust polnudki. 

Siis rivistus ruhm: 

ees juht , ainus mees, kellel ol i skaudirihm ja -kaabu, 
tema jarel lippur harjavarre kulge seotud ruhma lipuga, 
siis parabantsik** prit s imeestelt laenatud trummiga, 
karumees malmist paja, suhkrukottidest telkide, kartulite ja 

soolalihaga, 
j a 16puks saras ilmsed skaud ipoisid. 

"Kaies marss!" ja ruhm astus onnel ikult laagri poole. Need o lid ajad, 
millal poiste jalgpallimeesko nd pidi aasta otsa raha koguma, et kaltsu 
kera aseme le osta ehtsat jalgpalli. Jalgratas oli uhel poisil sa jast 
- seegi isa oma. 

ON AJAD, 

et skautruhm parast laagrit vaatab uhe poisi poolt voetud varvilist 
laagrifilmi. Loomulikult vott i s ta selle oma filmikaameraga. 

Reaktiivlennukiga soidame laagrisse teisele kontinendile . 

Maastikuauto ronib kunga stest ules ja a lla, vedades laagrivarustust. 
Mootorsaaniga kihutame ule lumiste no l vade , poisid suuskadel slepis. 

Poistel on automaatsed s66damajad metsalindude toitmiseks talvepaka
se ja nalja ajal . 

(** - r- ivi t runun / " :~nano, d r um " ) 
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Salgad mangivad maastikumangu ja peavad sidet luhi la ine raadioapa
raatidega. Parast mangu toimub individuaalvoistlus bensiinimootoritega 
mudellennukitele. 

Uhe poisi i s iklikud asjad uletavad mitmekordselt omaaegse skaudi
ruhma varustuse vaartuse . Uhe lipkonna varad maksavad rohkem kui kuna
gi oli terve riigi skaut ide varad kokku. 

TULEVAD KORD AJAD , 

et meie skautide lipkond korraldab all-vee-laagri Kariibi meres. 
Igal salgal on telgi asemel oma suke lduskell, mis saab hapnikku ulevalt 
baasi - paadilt. Igal parastlounal vi ib juht kaabus-allveelaeval poiste 
kirjad lahemasse sadamasse postkasti. 

Hundulaagris korraldatakse miniatuurautode v6 idus6it ja Antsu l e, kes 
unustas oma sokid koju, toob ema need helikopteriga ulevaatuse ajaks 
kohale. 

Kiigemael on langevarju-huppetorn ja poisid arvavad, et see on madal 
120 meetrit ei paku mingit nalja. 

"Telgipuud?" - ja poisid raputavad naerdes paid. Telgi riidesse on 
ommeldud torustik, mis taidetakse suruohuga ja hoiab telki uleval ilma 
mingi puude ning pingutajateta. 

MONED UTLEVAD , 

et o ige skautlus on raskuste uletamine koige primitiivsemal viisil 
h66ru kahte puupulka voi 166 si lmast tuld. Mina arvan vdstupidist. 

Skautlus peab kaima ajaga kaasas, voi koguni ajast ees, nagu vanasti -
kui meil olid suhkrukottidest telgid ja teistel poistel ei olnud. Ma 
soovitaksin koguni primitiivsetel nouandjatel minna koopasse tagasi, 
voi koguni tagasi puu otsa. 

Mina tahaksin olla all-vee -laagri vanem Kariibi meres. Vaadata poiste 
nalja ja tommata vesipiipu, sest harilik piip laheb seal vett tais. 
Kas te tulete minuga kaasa, poisid? Meretaht on laagrimargiks. 
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Ponevusest 
(Tulehoidja #3, 1946) 

Sa oled kindlasti marganud, et vahel on Sinu salga poisid v6i ti.idrukud hoo ja innuga tege
vuse juures, teinekord aga logiseb kogu too. Ei tulda korralikult koondustele, ei v6eta t6si
selt tooOlesandeid ja vahest koguni naljatatakse selle Ole, mida Sa esitasid aarmise t6sidu
sega. 

Kui Sa oled hea salgajuht, siis Sa hakkad otsima viga. V6ibolla on Oks poiss v6i ti.idruk 
halva m6juga teistele, v6ibolla on neil tekkinud k6rvalhuvi valjaspool skautlust, v6i on koo
lis liiga palju 6ppida. 

Need vead v6ivad esineda t6epoolest ja neid on kerge teiste juurest leida. Palju raskem 
on margata sellises olukorras k6ige suuremat viga, sest see ei ole teiste juures. See on 
salgajuhi - Sinu enda - viga. 

Sa ei tee salga tood kOllalt huvitavaks ega p6nevaks. 

Poisid ega ti.idrukud ei taha alati istuda vaikselt ja k66rutada laulu v6i kuulata muinasjuttu. 
Nad tahavad ka tegutseda, otsida ja le id a p6nevaid sOndmusi, lahendada pingutavaid Oles
andeid, rassida - IUhidalt, teha midagi mis ei ole harilik ega igav. 

P6nevast tegevusest on kasiraamatutes kirjutatud vaga vahe ja kui on, siis pole see enam 
p6nev, sest ka poisid ja Wdrukud on seda juba lugenud. Ka need naited, mis mina siin 
kirja panen, ei ole Sinu salgale varsti enam p6nevad. Sa pead seeparast kogu aja m6tle
ma ja leiutama uut ning huvitavat, sest salka ei juhita mitte niiv6rd hea suuvargiga ega 
osavate katega, kui just juurdleva ja m6tleva peaga. 

Talvine jalutuskaik verejalgedega. 
Ohel pOhapaeval jalutad Sa oma salgaga lumisel maanteel. Akki markab Oks poistest 
maanteel punaseid punktikesi. "Veretilgad!" on kiire otsus ja kui Saka pOOaksid neid juh
tida jalgedelt k6rvale, siis see Sul vaevalt 6nnestub. Nad ajavad nagu hagijad jalgi Ole 
okastraataedade, Ole magede ja kUlmunud lompide. Uurivad jalgi, vaatlevad mahajaanud 
marke ja alles siis pooravad tahelepanu Sinule, kui jalgede 16pul leiavad Sinu kirja. 

Sa muidugi taipasid, mis oli juhtunud sel pOhapaeval enne teie jalutuskaiku, sest Sinu en
da ema ju keetis laupaeval salati jaoks peete. 

Kuidas saab jouluohtu olla ponev? 
Kutsu oma salk Ohel vaiksel j6ulueelsel 6htul kokku ja palu, et igaOks v6taks kaasa Ohe 
j6uluk00nla ja IUhtri. Matkake lahedasse metsa, asetage kOOnlad kasvavale kuusele ja laul
ge oma j6ululaulud lumise kuuse juures. See sOndmus kujuneb rohkem kui p6nevaks -
lausa pOhalikuks. 
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Aitame politseil leida kurjategijat! 
Kirjelda oma salgale p6genenud kurjategija va
limust, kellest politsei Sulle jutustas, paludes 
Sinu salka appi. Kurjategijal on parajasti koh
tamine teise samasugusega lahedasel ta.naval. 
Ta on loom ult argpuks ja annab end kohe van
gi, kui talle Otelda ta nimi "Punkri Ruudi" . 

Varsti tulevad salga liikmed Okshaaval jahilt ta
gasi ja naitavad Sulle salaparaseid paberilehe
kesi , millel on numbrid 1, 2, 3 jne. Punkri Ruu
di andis need ja nende jargi saad teada, kes 
kui ruttu otsitava tabas. 

Mursk plahvatas korvaltoas. 
Parajasti kesk koondust kaib k6makas ja kui 
poisid v6i Wdrukud valja jooksevad, kuulevad 
nad k6rvaltoast oigamist. Seal on siruli kogu 
naabersalk ja igale "haavatule" on n66pn6elaga 
kulge kinnitatud paberileht ta vigastuse nimetu
sega - "vasak saareluu murdunud", "minesta-
nud", "killuhaav paremal p6sel" jne. Sinu salk 

v6ibolla kusib mida nende simulantidega peale hakata. "Mida teevad gaidid sellisel juhul?" 
Sa kusid vastu . 

KOii Sa siis naed, mida nad teevad (v6i mida Sa neile oled 6petanud). 

Jalitame varast! 
Sa annad salgale edasi politsei teate, et tuntud vargapoiss, nii ja niiviisi riietatud, alustab 
liikumist teatud kellaajal teatud punktist. Poisid paarikaupa lahevad jalitama pooleks tun
niks. 

Selle aja jooksul tungib varas labi rahvamurru , huppab tram mi jajalle mah a, s6idab maned 
IOhemad teeosad bussiga. lga jalitajatepaar annab parast kirjaliku aruande oma Olesan
dest ("vargapoiss" teeb sedasama). 

Neid p6nevaid Olesandeid salga taos tuleb juhil ette valmistada tapse kava jargi. Arvesta 
sealjuures oma salga v6imeid ning ara anna Olesandeid, mis k6igil lahendamata v6ivad 
jaada. Siis tekib salgas norutunne ja tegevusind kaob samuti nagu igavate Olesannete 
puhul. 

Ara nOOd ainult asu tapselt jargi tegema siin toodud naiteid, vaid pane ka oma nupp t661e 
ja leiuta uusi , et Sinu juhikuulsus ulatuks kaugele ja Sinu salk v6iks naerdes vastu v6tta 
parima salga v6istlusvaljakutse. 
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USK SKAUTLUSES 

NII, ET SA USUD, JAMESAAR? 
Ku idas ma saaksin mitte uskuda seda, milleks ma kogu elu olen tootanud, milleks ma olen 
elanud. 

Aga - ma ei loe Juuda habeme karvu , ma ei tunnista dogmasid. Ma ei kusi kas Jumalon 
Jahve, Jehoova, lssand Seebaot, lssand minno Jummal, v6i m6ni keegi muu, kelle nime 
vee l ei teag i. 

USULINE KASVATUS SKAUTLUSES. 
(Referaat rOhmajuhtide koo/is, vest/us vendurskautidega, konspekt) 

Skautlikku kasvatust kujutatakse v6rdhaarse 
kolmnurgana, millest usuline (moraalne) 
kasvatus on Oks kolmandik. 

Skautluse p6him6ttelikud alused on samad, 
mida taotleb ristiusk. Samal ajal on skautlus 
usutunnistusevaba, ususalliv, kuna skautlus on 
levinenud ka mittekristlike usutunnistuste 
juurde. K6ikide nende Ohiseks usuliseks 
aluseks on kuldne reegel - ara tee teisele 
seda, mida sa ei taha, et sulle tehakse. 
Ususalliv agnostik v6ib ka olla skaut. V6itlev 
vastane ateist ei saa olla skaut. 

Referaat kasitleb usulist kasvatust kristlikust vaatevinklist. Kiriku ja skautluse usuline too 
on erinev. Kirik taotleb usu kaudu juhtida hinge6nnistusele ja igavesele elule (hing) . Skaut
lus jatab selle iga inimese enda asjaks ja taotleb head ja harmoonilist inimest maapealseks 
eluks. Ei tule arvata, et skautlus peaks pOOdma taita kiriku Olesandeid nagu kirik ei Orita 
taita skautluse Olesandeid (keha ja vaim). 

Peale usulise (moraalse) kasvatuse vajab skautlus sidemeid kirikuga majanduslikel kaalut
lustel (ruumid, toetused, kasvatuslik abi). Tuleb valtida, et skautlus ei kujuneks silmakirja
likuks materjaalsete huvede taotlejaks . 

Uus Testament on Oks skaudijuhi kasiraamat. Vana Testament (juudi ajaloo, ennustuste 
ja lisade kogu) ei ole kasutatav usulise ettevalmistuseta. Kui skaudilaulik ei sisalda vai
mulikke laule, siis on Vaike Lauluraamat vajalik. 

USULISED TALITUSED 
Palvus on osa skautlikust tegevusest. Vaarikuse huvides on palvus pidulikel koondustel 
v6i tahtpaevadel- kas algul v6i 16pul. Ettevaatust skaudi 6htupalvega koonduse 16pul, kui 
see on hommikul, see naeruvaaristab palvet. 
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Terve paeva kestvusega skautlik tegevus sisaldab rohkem usulisi momente. Laagris on 
hommikupalve Oks lipuheiskamise endastm6istetav osa, soogipalve kas sbbmise algul 
("Taevaisa 6nnista meie igapaevast leiba") v6i 16pul ("Tanu taevaisale sobgi eest") , 6htu
palve on 16kke6htu viimane tegevus, laulupalvus. 

Jumalateenistus v6i pikem palvus puhapaeval pastorilt v6i selleks v6imeliselt juhilt. Palvu
sed tali-, 6ppe- ja matkapaevadel, aastakoosolekul. Palvustega liialdamine vahendab pal
ve tahtsust ja pidulikkust. 

PllBLI TEKSTID 
Ei ale kasiraamatut, mis skaudijuhte juhataks piibl i tekstidesse. Ometi on piiblis palju huvi
tavaid ja noortepalvusteks ning jutlusteks sobivaid ja kergesti seletatavaid tekste. Maejutlus 
oli tegelikult laagri jutlus. 

Miks ja kuidas viid sisse vaimuliku kasvatuse rilhma toosse? 
(Osa Heino Joe Gilwelli toast, 1946) 

Kristlus on Oks 6htumaise kultuuri tahtsamaid tugisambaid. Kristlikule moraalile on rajatud 
meie k61blus, 6iglustunne ja t6ekspidamised, samuti meie igapaevases elus kehtivad eetili
sed ja esteetilised normid. Meie suhtumine kaasinimestesse ja teistesse rahvastesse on 
kujunenud kristliku usu leplikkuse ja Jumala ees Ohevaarsuse vaimus. 

Kristlikel alustel on kujunenud ka 6htumaa t6ekspidamistele vastav demokraatlik riigivorm. 
Sellele riigivormile vaarika kodaniku kasvatus on suures osas, kui mitte taiesti , kristlik kas
vatus. 

Tosi kull, on m6eldav k61belisi , eetilisi ja esteetilisi omadusi kasvatada ka ilma kristliku alu
seta, kuid see oleks nagu alusmuurita ehitus, pinnapealne, k6ikuv ja ebkkindel. On 
loomulik, et me kasvatuses lahtume p6hialustest - kristlikust moraalist ja seeparast tun
nustame me vaimulikku kasvatust noorsoo kasvatuse Ohe osana. Kuna skautluse siht on 
kasvatada tublisid inimesi ja vaarikaid kodanikke, siis on vaimulikul kasvatusel ka skautlu 
ses oma osa. 

Usk on ka teguriks , mis raskuste ja meeleheite silmapilkudel suudab pakkuda troosti ini
mestele ja sisendada neile uut lootust ka k6ige lootusetumas olukorras. Usk on tugi , nagu 
kepp vasinud randaja kaes. Kui meie elame rahulikult, siis ei tunne me tarvidust toe jargi. 
Kui me aga oleme raskustes , kas v6i oleme p6genikud, siis muudab see meid kindlaks, 
kui Jumal on meie juures. 

Usulise kasvatuse sisseviim ine ruhma tbbsse oleneb suurel maaral ruhma koosseisust. 
Selleks peab ruhma juht teadma, millistest kodudest on poisid tulnud tema ruhma. 

Poisid, kes on parit usklikest kodudest, leiavad olevat endastm6istetava, et nad ka skaut
luses puutuvad kokku jumalas6naga. 

Erilise probleemi moodustavad poisid, kes on sissev6etud moodsa teaduse arengust ja 
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selle t6ttu puuavad konstrueerida endas mingit kujutlust elust, mida ei ju hi Jumal, vaid ma
temaatiliselt valjaarvestatavad looduseseadused. Need poisid (enamasti Ole 14a.) sageli 
trotsivad enam v6i vahem k6ike, mis on uhenduses usuga. Ma ei tea, kas k6 ik juhid on 
marganud seda, kuid ma olen leidnud ullatavalt palju selliseid poisse oma rahva noorte 
seas. V6ibolla seeparast, et ma ise olen poisina teinud labi sellise otsimisaja, "ateistliku 
kuuri ". 

Seeparast pooldan ma ka, et vaimulik kasvatus just sugavajumalatunnetuse loomise osas 
tuleks teostada looduses, kus maailma avarus ja m66tmatus juhib meie m6tteid sell es suu
nas. M6juvaid looduselamusi: paikeset6usu , loojangut, aikest, tormi , haruldast maastiku
vaadet, jne . tuleb kasutada vestluseks teemal millestki suuremast ja v6imsamast, mis on 
k6rgem kui saatus, looduseseadused ja k6ik, mida suudab tabada meie m6istus . 

Paar sellist vestlust muudavad enamasti nende "uskmata Toomaste" meelt niiv6rd, et v6ib 
loobuda erilisest tahelepanust neile ja puhenduda ruhmale kui tervikule. 

Ma ei pea 6igeks liialdamist vaimuliku kasvatusega, mis sageli annab vastupidiseid 
tu lemusi- muudab poisid uksk6ikseks jumalas6na vastu. Ma pean isegi ulearuseks seda, 
kui soogipalvet loetakse soogiaja alul ja ka 16pul. Aitab uhest korrast! Ma naeksin , et pas
tor, kes jutlustab mu poistele, oleks ise skaudijuht, et ta oskaks kUlvata m6juvat seemet 
mu poiste hinge. 

Ma v6taksin kokku ruhma tegevuse vaimuliku kasvatuse osas jargmiselt: 
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Pidulikke koondusi (ruhma aastapaeval, rahvuslikel tahtpaevadel , puhade eel) alus
tada v6i 16petada palvega. 

Juripaeval, emadepaeval ja rahvuspuhal skautide- v6i noorte jumalateenistusest 
osav6tt terve ruhmaga skaudivormis. 

Jumalateenistustest osav6tt kogu ruhmaga j6ulu6htul , ulest6usmispuhadel ja neli
puhil. 

Skaudit6otuse andmine talveperioodil vanas ajaloolises kirikus. 

Skaut-leerist osav6tt. Eesti oludes tuleb see k6ne alla ainult vanemskautide toos, 
sest Eestis leeritatakse noored tava kohaselt 18-20 aastaselt abiellumisealiseks 
saamisel. 

Hommiku- ja 6htupalved laagrites. 

Soogipalve soogiaja eel v6i 16pul. 

Jumalateenistus laagri avamisel ja laagri-puhapaevadel. 

Vestlus voi arutlus vaimulikul teemal salgajuhtidega 16kke a.ares peale 16kke6htu 
16ppu paaril korral laagri kestel, samuti paari kuu kohta uks kord eliitpatrulli (ruhma 
juhtkogu mis koosneb ruhma- ja salgajuhtidest) 



LAULMINE SKAUDITOOS 

Laulu ajalugu 
lnimene 6ppis enne laulma, siis raakima. Vaikelaps, kes teeb kiire aja jooksul labi k6ik 
inimkonna arenguvormid, laulab enne kui hakkab raakima. See pole laul meie m6istes, 
see on "laalutamine", "koogamine". 

Laulu vaartus 
psOhholoogiliselt: tiivustav, Ohendav, distsiplineeriv. 

Laulmine toojuures - rOtmi hoidmine ja vajadusel kiirustamine: 
s6udmine ("Alouette"), sammu hoidmine liikumisel (marsilaulud, 
rivitrummid) , tantsurOtm (tantsulaulud, tantsumuusika). 

keele6petuslikult: laulude s6nad on luule, luule(laulu)keeles esineb s6nu , mida me 
k6nekeeles ei kasuta v6i kasutame harva. Need saavad tuttavaks 
lauldes. Raakides on diktsioon (haaldamine) sageli halb. Laulmine 
nouab korralikku diktsiooni ja on seega haaldamisharjutus. 

tervishoidlikult: laulmine sunnib sOgavasti hingama ja on seega hingamisharjutus. 

Laulu opetamise metoodika 
1. Laulu tutvustamine: helilint, orkester, laul, v6imalikult mitu esitusviisi. 

Viisi ja s6nade autorid, laulu kommentaarid. 
S6nade ettelugemine v6i deklameerimine. 
Tundmata ja vahetuntud s6nade ja m6istete seletamine, kOsi pois
telt, kasuta eestikeelset seletust, aarmisel juhul t61gi. 

2. S6nade 6ppimine: suur laulu tekst seinal. 

3. Viisi 6ppimine: helilint v6i korduv ettelaulmine, instrumendil mangimine. Kaasa 
Omisemine, hiljem laulmine - kuni viis on selge. V6istlus - kes 
(Oksik poiss, salk) suudab esimesena laulda? 

4. Laulu viimistlemine : haaldamisvigade parandamine, haaldamisharjutused ("R" -taht ja 
muud angloismid). Meloodia vigade parandamine, raskeid kohti 
korduvalt labi lauldes. 

5. Lauluelamus : 

Muusikaline valjat66tamine: k6ik algavad ja 16petavad korraga, 
vaiksed ja valjud kohad, meeleolu edasiandmine. Saatemuusika 
helilindilt, kate plaksutamine , trummid, vile , vahehOOded. 

heaja hasti 6petatud laul kujuneb populaarseks ja poisid hakkavad 
seda "ise" laulma. Nooremate juhtide rakendamine laulu "vedaja
tena" . 

Laulujuhi metoodilisi votteid 
1. Laulu algusel taielik vaikus ja kontsentratsioon. K6ik naevad ja vaatavad laulujuhti 

ja suurt laululehte korraga. 
2. Oige haale andmine - tooni asemel ette laulda esimene rida v6i muusikaline lau

se. Poisid ei taba Ohte tooni. 
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3. Takti loomine kogu laulu kestel. Naita vaikseid ja valjusid kohti, juhata sisse hiljem 
alustavaid Oksikuid ruhmi. 

4. N6udlikkus: Halva laulmise puhul katkesta ja alusta uuesti. Tiivustavad kommen
taarid, heade lauljate esilet6stmine. Distsipliini huvides on ajutine karmus lubatav, 
kui sellele jargneb s6bralikkus ja kiitus. Laul vajab head tuju. 

Vahendid: suur laululeht, diapositiivid teksti seinale projekteerimiseks, vaikesed laulu
lehed s6nade 6ppimiseks kodus, helilindistaja v6i heliplaadimangija, saate
pillid: trummid, tamburiinid, ksulofonid, suupillid, gitarrid, akkordion, kas
tanjetid, trianglid, simblid, mitmesugused muusikainstrumendid ja rahvapil
lid ("jauram") , potikaaned, pudelid, k6ristid (plekk-karp hernestega) , puu
pulgad. 

Laul uksusetegevuskavas 
Poisteuksuse laulurepertuaar peab sisaldama mitmesuguseid laule, mis on vajalikud Oksu
se tegevuses: 

1. Tseremoniaalsed laulud: Eesti ja Kanada humn, Oksuse laul, 16kke suutamise laul, 
6htulaul, v6istluslaul. 

2. lsamaalaulud. 
3. Vaimulikud- ja j6ululaulud. 
4. Rivilaulud. 
5. Eriliste sundmuste laulud: laagri ja lumelaagri laulud. 
6. Nalja- ja meeleolulaulud. 
7. Laulud ettekanneteks. 

Laulurepertuaar on kirja pandud. Vajaduse korral seda taiendatakse v6i kustutatakse vanu 
ja ebapopulaarseks kujunenud laule. 

Aasta tegevuskavas on repertuaari alusel tuntud laulude kordamine ja uute laulude 6peta
mine. Uutele poistele on k6ik laulud uued ja neid tuleb 6petada sustemaatiliselt. 

Koonduse- ja laagrikavas 6petatavad laulud sisse margitud. Laulmiseks on aga kogu re
pertuaar, hea lauluuksuse puhul tulevad laulud koguni spontaanselt. 

Juhiseid laulujuhile 

68 

1. Laula ainult 6hurikkas ruumis. Ohuta ruumi, kui vaja, enne laulmist. Ohuvaeses 
ruumis on raske laulda ja poisid ei taha seal laulda. Ohuvaeses ruumis laulmisel 
on minestamise oht. 

2. Suure laululehe tegemisel kasuta musta vilt "markerit". Suur laululeht on kaugelt 
lugemiseks. Tahed peavad olema k6rged ja ka tugevajoonega, sest k6ik dimens
ioonid vahenevad kaugelt vaadates. 

3. Mitmehaalsed laulud. Kaanonid on mitmehaalsed laulud, kus igal haaleruhmal on 
samad s6nad ja sama viis. Kaanonite laulmisel kasuta tingimata iga haaleruhma 
jacks eraldi laulujuhti, tugeva viisi- ja rutmitundega poissi, kes lauldes loob oma 



rOhmale takti. Opeta mitme haalseid laule ainult siis, kui poiste lauluhuvi ja -tase 
seda v6imaldab. 

4. Kasuta laulu targasti. Kui poistel on vaja Oleliigset energiat "valja lasta" ja ruum 
ei v6imalda liikumismangu, siis lase neid lauldes "valja rookida". Kui Oksus on pin 
gutaval matkal, kanuuretkel v6i fOOsilisel tool "tOhjaks jooksnud", siis anna head 
laulu algatades taiendav "energia-prits". Kui mingi siht on saavutatud - v6it v6ist
lusel, maetipp ronimisel, jne., siis tahista saavutust Oksuse laulu v6i v6istluslau
luga. 

5. Sundlaulmine. Oludest tingitult (pidustuseks v6i ettekandeks valmistumine) on 
vahest tarvis laulda "sundkorras". Selgita poistele , miks see on tarvilik ja kasuta 
k6iki oma v6imeid, et laulumeeleolu saavutada. 

6. Valmista hoolega ette laulude 6petamiseks ja lauludega esinemiseks. Seda tee
vad isegi kogemustega koorijuhid . Poiste vilets lauluhuvi on enamasti ja osaliselt 
laulujuhi viga. Lauluettekandega "labikukkumine" (enamasti liiga k6rgelt v6i mada
lalt alustamine) on alati laulujuhi sOO . 

7. Muretse omale lauluraamatuid. Eestlasi nimetatakse "laulurahvaks" ja nende k6ige 
tugevam omadus laulu alal on see, et nad oskavad igast laulust ainult esimest sal
mi. Katsu sina olla parem. 

UKSIKSKAUTLUS 

Jamesaar oli Oksikskautide ju ht nii Rootsis 
kui ka Kanadas. Siin on ara toodud nai
teks osasid kirjadest mida tema koostas ja 
saatis poistele kellel oli soov ja tahtmine 
Oksikskaudina toOtada. "Mis on Oksikskaut
lus ?"on osa tema vastusest liikmeks astu
mise sooviavalduse kirja/e, ainult esimene 
ja teine kiri Oksikskautidele on ara toodud 
tervikutena: 

Mis on Oksikskautlus? 
Poisid, kes kauge v6i eraldatud elukoha 
t6ttu ei saa kuuluda skautide Oksustesse, 
v6ivad tegutseda Oksikskautidena. Nii on 
Oksikskautlus Oks eriline skautlemise viis. 

Eesti Oksikskautlus on asutatud selleks, et poisid, kes ei puutu kokku teiste eesti poistega, 
ei sulaks v66raste sekka, vaid jaaksid eestlasteks ja kasvaksid tublideks eesti meesteks. 

Oksikskautidena kuuluvad poisid Eesti Skautide Malevasse Kanadas (ESMK) ja selle kau
du kogu maailma skautide perre. Oksikskautide Oksus - Eesti Oksikskautide Pere (EUskP) 
on samasugune lipkond nagu teisedki eesti skautide lipkonnad. 
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Kuidas toimub Oksikskautide tegevus? 
Oksikskaudid asuvad laiali Ole terve Kanada. Nende tegevust juhib Eesti Skautide Malev 
Kanadas (ESKM) Oksikskautide juht. Temalt saad kirjalikke juhiseid, mille jargi korraldada 
koondusi , mange, v6istlusi , matku, 6pid skauditarkusi, sooritad katseid ja teostad muid hu
vitavaid Ulesandeid. Vajaduse korral Sa kirjutad Oksikskautide juhile. 

Suvel kogunevad Oksikskaudid provintside v6i piirkondade kaupa "tahelennule" mane eesti 
skautide lipkonna laagrisse , kus saab sooritada skaudi katseid , rakendada 6pitud teadmisi 
ja kohata teisi eesti poisse, kelle jargi kaua on puudust tuntud. 

Oksikskauti aitab tema taos Oks taiskasvanud skaudis6ber. 

Skaudis6ber. 
lga Oksikskaut leiab omale Ohe taiskasvanud skaudis6bra, kes aitab teda Olesannetes , mi
da Oksinda ei ole v6imalik teostada. Skaudis6ber peab olema eestlane, hea on , ku i ta on 
endine skaut. 

KIRJAD 0KSIKSKAUTIDELE 

ESIMENE KIRI UKSIKSKAUTIDELE (Rootsis) 

Oks i kskautlus on marksa raskem seeparast , et uksikskaut teostab 
oma koon dused ja matkad uksinda, kui tal pole nooremaid odesid-ven
di, keda kaasa kutsuda. Oksikskaut peab olema jarjekindel, et neid 
labi viia ja julge poiss samuti, et matkata uksinda vooral maal ja 
metsas. 

Ma kirjutan Sinule s11n , mida Sa peaksid oppima ja tegema eel 
seisva l kuul. Tegevuse aja, koha ja muud selli sed pisikusimused pead 
Sa selgit ama ise, sest Sa tunned Umbrust ja tead ise jaotada oma va 
ba aega . 

I KOONDUS. 
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l. Loe labi v i hk "Skautlus I'' (ka siis, kui o l ed sel le juba enne 
labi lugenud ) . 

2 . Motle jargi selle ule , mis kannab pealkirja "Eesti skaut lus 
Rootsis" ja tuleta meelde, kas Sul ei ole ligidal vo i kauge l 
mond sopra eesti poissi, kes peaks ka kuuluma skautide rida 
desse . Kui Sul on sel line sober , siis kirjuta talle ja soovita 
ka temal skaudiks astuda. 

3. Kas Sul on veel meeles Eesti htimni v iis ja sonad? Laula va ik
selt omaette ja kontrolli end ise! 

4 . Heategude mang: Mine valja tanavale vo i teele ja otsi voimalus 
mond inimest aidata voi sooritada mingit heategu. Proovi, kas 
Su l on silma kaasinimese hadade nagemi seks ! 

Minnes ja ka tagasi tulles vaata kella - mitu heategu Sa o led 
te inud j a kui pika ajaga? 



Matk kodu umbruse metsa. 
Sa oled kodu ilinbruse metsades kindlasti hulkunud juba varem, kuid 

tee seda nuud s kaudina, tahelepaneliku skaudina alljargneva kava 
kohaselt . 

Matkakava: Koosta kava juba enne ja arvesta k o ige e nam 15 km pikkuse 
teekonnaga. Kasuta metsaradasid ja vahekaidavaid teid ning val i 
teekond nii, et saaksid teel vaadelda mond urgset met sa , korget ma 
ge, joge, koske vo i mond muud looduslikult ilusat ja huvitavat 
paika . 

Matkavarustus: Vota matkale kaasa esemed alljargnevast nimestikust, 
kui Sul need on olemas . 

1. Seljakott 
2. Voileiv ad ja jook lounasoogiks 
3 . Kodu ilinbrus e topograafiline kaart 
4 . Kompass 
5 . Nuga vo i puss. 

Matk: Mine teele peale h ommikusooki ilusa ilmaga. 
1. Puua vaadelda metsloomi voi leida nende jalgi ja neist maha

jaanud marke (ka sonnikut ) met saalusel. Selgita, kelle on 
jaljed! 

2 . Tee kindlaks, kus on kodu lahedal hea "seenemets " ja milliseid 
seeni seal kasvab . Siis teab tu l evikus minna sinna seenile. 

3. Teel seisata aegajalt ja vaatle kaugelt mond kivi, kandu vo i 
puud . Hinda s ilma jargi, mitme sammu kaugusel s ee asub ja 
mooda parast kaugus sammudes. Tee seda vah e malt 10 korda. Nii 
arendad oma hariliku s ilma oige skaudi kotkasilmaks. 

4. Pane tahele umbrust sellise h oolega, et voiksid teine kord s a
ma teed kaia ka oosel ilma eksimata . Kui Sul on kaart ja k om
pas s , siis kasuta neid oma teekonna markimiseks kaardile. 

5 . Matkalt t oo malestuseks omale skaudi matkakepp kooritud kada
kast, sirge, kuid ilusa koverikuga voi huvit ava juurepuntraga , 
mis moodustab kaepideme. Kepi void hiljem poletada l okkel tu
medaks voi kaunistada tulise traadi voi suurendusklaasi abil 
tehtud kirjadega. Margi kepile matka kuupaev (ka oma nimi ja 
skaudiks astumise aeg) . 

Ole matkal ettevaatlik, et Sinuga e i juhtuks onnetust . 

II KOONDUS 

l. Loe vee l kord labi skaudi r audsed seadused ja seadused . Opi 
need pahe, sest nende jargi tuleb skaudil e lada ! 

2 . Tee monerealine kokkuvote matka tulemus test (sellest, mida Sa 
nagid ja labi e lasid ) minule kirjutamiseks. 

3 . Eesti skautide humniks on laul "Eestimaa mu is a maa". Kas Sa 
oskad selle l aulu viis i ja sonu? Kontrolli end! 

4. Tee kindlaks oma kehali s ed voimed ! Kui korgele suudad Sa 
huppates ulatada sormedega? Proovi seda valjas seina aares ja 
tee seinale oma saavutuse mark. 
Mitu korda suudad Sa end lamades asendist (tugilamangust) ka 
tega ules "pumbata"? Harjuta jarjekindlalt, et Su tulemused 
paraneksid , sest skau t peab o lerna kehaliselt ha s ti arenenud 
poiss. 
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5. Meelespidami se (Kimi ) mang. Vaatle lahema kaupluse vaateakent 
uks minut ja puua hiljem meelde tuletada asju, mida seal na
gid. Kui suur on Sinu i siklik rekord Kimi mangus (mitu asja ) ? 

Puua eeloleval kuul teostada selle juhise jargi kaks koondust ja 
uks matk . Kui Sinul moni asi on selgusetu, mida Sa kiiresti teada 
tahad, siis kirjuta minule . Ara ale aga vaga hadaline, sest aega 
mooda saavd koik asjad selgeks. Pea meeles, et kirja saat mine mak
sab ja meie p ole siin Rootsis mitte rikkad! 

Poiss, kes on varem olnud skaut! 
Sina tead juba varem paljusid asju, mis on minu 

Enamus uksikskaute ei ale aga varem skaudid olnud. 
kirjutada igale poisi l e eral di nii p ikka kirja, siis 
sellega, et me koik koos teeme algust skautlusega . 

tanases kirjas . 
Kuna ma ei joua 
pead Sa leppima 

Peale seda, kui Sina era l dusid oma ruhmast, ei ale Sa kindlas 
ti mitte tegelenud skautlusega . Ni i pole ka ulearune, kui Sa 
unustatud skaudi seadused ja koik muu uuesti meelde tuletad . 

Ara kujuta endast vana "va lj atreeninud sodurit" skautluse 
alal , kes voib jaada puhkama l oorberitele, vaid taida tegevus
juhiseid t apselt . Siis oled Sa tubli skaut! 

Kirjuta mulle 30. septembriks! 

Tee seda tingima ta p ostkaardiga, s iis tuleb kulu ainult 10 oo
ri ja puua postkaardile mahutada koik va jalik. 

Kirjuta mull e j a rgmi stes t asjadest: 
1. Kas Sul on ras kusi ja takistusi uksikskaudina tegut semi se l 

ja kui n e id on, siis milliseid? 
2. Ka s Sa kaid koolis, tool voi o led kodus? Kui oled kool i

p o i ss , si is kas eesti vo i r oot s i koolis ja millises 
klassis? 

3. Luhike matkatulemuste kokkuvote , mille Sa k irjutas id minu 
jaoks teisel koondu sel . 

Loe "Eesti Teatajast" seda osa , mis kannab pealkirja "Noor
tele", sest seal leidub sageli asju , mis on va jalikud skaut ide l e. 
Hoia need alles , kui voimal ik , sest neid kirjutan samut i mina ja 
need on moeldud ka Sulle . 

Oot a minu jargmist kirja hiljemalt septembri l opul. 

Head skautlemist Sul le , mu sober! 

Skautlike tervitustega 

Heino Joe, skautmaster 
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Heino Oksikskautidega Varbola kOlas parmupilli mangimas 

TEINE KIRI UKSIKSKAUTIDELE 
(Sugis 1945) 

Armas sober skaut! 

Kasva ules kui tugev t nun, 
aga ara rooma maas kui 

vilets paju! 

Nuud oled Sa juba kuu aega tegutsenud uksikskaudina ja 
1

ahehaaval 
hakkab selgurna, kuidas Sulle meeldib olla skaut. Voibolla unustasid 
Sa esimese minult saadud kirja varsti vanade ajalehtede \wahele ja 
nuud tuleb alles meelde, et koondused ja matk on jaanud tegemata. 
Ma ei tahaks kull seda uskuda, sest ma pean Sind tubliks poisiks. 
Kui aga on toesti midagi ununenud, siis paranda see v iga kohe! 

I 
Voi on skautlus Sinule koguni liiga raske? Ma utlesiJ juba oma 

esimeses kirjas, et uksikskautlus on raske, sest Sul tuleb tegutseda 
ilma juhita - olla ise enda juht. 

Sellel raskel asjal on aga ka oma hea kulg. Kui peaks tulema 
voimalus minna tagasi vabale kodurnaale, si i s peame meie koik seal 
hakkama skautide juhtideks, sest me teame skautlusest palju rohkem 
kui sealsed poisid. Meil on kerge olla teiste juht, kui me o leme 
harjunud end hasti ja o igesti juhtima. 

Ma usun, et Sinule meeldib saada skautide juhiks . Harjuta end 
selleks uksikskautlusega! 
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Skaudi markrnik. 
Skautide ruhmas ja salgas on uhe pois i ulesandeks kirjutada tege

vuseraamatut . See poiss peab o lema hea joonistaj a ja "kirjamees ", 
sest tegevuseraamatus kirjeldatakse koiki koondusi, matku, lokkeoh
tuid, laagreid ja muud , mida skaudid on teinud. Nende lugude juurde 
joonistatakse kauni s tuseks ja selgituseks ka pilte ja maakaarte , 
kleebitakse ulesvotte id ja muid malestusesemeid tegevusest . 

Oksikskaut voib ka endale muretseda tegevuseraamatu ja hakata 
seda kirjutama. Tegevuser aama tus t on k irjutatud "Teatajas" nr .12 

21 . martsil 1945 j a nr.15 - 11 . aprillil 1 945 pikemalt. 

Tingimata peab aga uks iks k a ut oma le muret sema skaudi markrniku. 
See on tavaline vo i veidi pak sem vihik vo i kl ade, suurusega umbes 
pool kaesolevast lehest. Markrniku e~ imese l lehel leiduvad andmed 
selle omaniku kohta. Jargmistele lehtedele kirjutab uksikskaut 
markrneid oma tegevusest . Ta teeb seda kas luhidalt ja lihtsalt vo i 
pikemalt, kuidas see t alle meeldib. Markmikku voib ka kirjutada 
nagu tegevuseraamatut ja kaunistada j oonistus t ega. 

Markrniku abil on meil meeles paljud asjad , mis muidu ununeks id 
ja "tahelennule " kogunedes vo tame markmikud kui tegevuse aruanded 
kaasa . 

Ma toon siin naiteks Sulle paar l ehte uhe poisi vaga l iht sas t 
skaudi ma rkrnikus t, mida vo i d oma l e vot ta eeskujuks : 

1. leht: 
Nimi, eesnimi : Kaljusaar, Rein 
Stindi nud : 14.veebruaril 1932 Vi rumaal Someru val l as 
Kodukoht Eestis: Someru va ld, Papiaru kul a 
Aadress : Skogsgarden , Gryttby 
Skaudiks astunud : 26 . jaanuaril 1945 Doverstorpi l aagri ruhma 
Skaudi tootus: 23.aprillil 1945 Doverstorpi s 
II jargu katse: 
I jargu katse: 
Erikatsed: 

Hund ipoegadel tuleb seda muidugi kirjutada ve i d i teisi ti. "Skau
diks astunud" asemel tuleb kirj ut ada - "Hundi p o j a k s astunud " ja se
a lt edas i "He l lkapa katse , hundipoja lubadus, uhe korva hundipo ja 
katse, kahekorva hundipo j a katse ja e rikatsed". 

2. l eht: 
7. september 1945 - sa in "Esimese kirja uks ikskautidele ". 
14. september 1945 - I koondus . 

Kirjutasin Vello Jarvele, et ta astuks ka uksikskaudiks. 
Heategude mang kaupluse juures - sain poole tunn i ga teha 4 
heategu . 

1 6 . september 1 94 5 - matk kodu Umbrusesse . 
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Laksin valja kell 10 hommikul ja kaisin l a.bi Skogsvalleni met 
sa, Umber Storsj6 jarve ja labi Osterby ning Ekby kulade, 
kokku umbe s 12 kil omeetrit . 
Skogsva l leni s leidsin koha, kus metskitsed o lid maganud ja 
sea l o li palju nende jal gi pori peal, samuti sonnikut . Seeni 
(kuuserii s ikaid ja kukeseeni) kasvab palju met savahi majas t 
umbes p ool km l ouna pool. 



Teel 6sterbyst Ekbysse ronisin ilinbruse korgeima mae (317 m) -
Hogbergeti tippu, kust avanes ilus vaade ilinbrusele . Sealt ti
pust toodud sammal on kuivatatult siin markmiku vahel. "Kot 
kasilma" mangus maarasin kauguse s ilma jargi kolmel korral 
tapselt. 

23.september 1945 - II koondus. 
Ulatan htipates kaega 1 meetri 92 cm korgusele ja suudan end 
tiles pumbata 11 korda (isa rekord on 28 korda ) . 
Kimi mang kaupluse juures - pidasin meeles 23 asjast 19. 

29.september 1 945 - kir jutasin kaardi tiksikskautide juhile ja kir
jeldasin talle oma matka. 

Kui tiksikskaudid t66tavad kahe- voi k o lmekesi koos (nagu naiteks 
vennaksed Teelad), siis voivad nad kasutada ainult tihte markmikku, 
mille esimestest lehtedest on tiks jaetud iga poisi andmete jaoks. 

Skaudikodu omas kodus. 
Oksustena tootavatel skautidel on kasutada eriti selleks s i s us

tatud skaudikodud, kus kaiakse koondustel. Oksikskaudi skaudikoduks 
on ta oma kodu, nii nagu ta kellelgi on. Selles ei ole praegu mida
gi skaudikodule omast peale selle, et seal elab tiks s kaudipoiss vo i 
hundipoeg - see oled Sina. 

Vanematel ei ole midagi selle vastu, kui Sa tihe nurga voi seina 
oma kodust muudad "skaudikoduks". Kuidas skaudikodu valja naeb, 
sellest oli juttu "Eesti Teatajas" nr.1 0. - 3.oktoobril 1945, peal
kirja all "Ttikike k odumaad ". Seal koneldi, kuidas tiks ttidruk tegi 
oma kodusse kodumaanurga, ja umbes samalaadne naeb valja ka eesti 
skaudinurk. 

Lisaks aj alehes nimetatud vappidele tuleks Sul j oonistada j a tiles 
seada ka skaudi mark ja skautluse looja l ord Baden-Powelli pilt. 
Skaudimargi j oonise saad minu jargmises kirjas ja l ord Baden-Powelli 
pildi osas loodan Sind ka aidata. Muus osas void aga tooga kohe 
alustada, sest see ei lahe mitte tihe paevaga. 

Kui Sul tuleb raskusi vappidega voi muus osas, s11s kirjuta mulle 
ja ma annan nou voi saadan joonised. 

Sailita skautlik kirjavara! 

Tanase kirj aga on koigil poistel kaasas jtiripaevane "Teataj a" 
number, rnille osas "Noortele" leidub muu skautliku materjali seas 
ka skautluse loomise lugu pealkirja all "Esimene skaut maailmas". 
Palun loika sellest lehest n oorte osa valja, kleebi juuresolevale 
ttihjale lehele ja aseta oma skaudikirjade juurde. 

Kui Sinu kodus ei hoita alles eesti ajalehe koiki numbreid, s11s 
palu omale luba noorte osa valjaloikamiseks ja kleebi need sarnuti 
paberile ning hoia alal. See rikastab Sinu skaudi kasiraamatut 
tublisti. 

Mida Sa peaksid tegema oktoobris? 

III KOONDUS 
1. Loe labi ja opi pahe skaudi (hundipo ja ) palved ja kombed. 

Kasuta neid tulevikus oma igapaevases elus! 
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2. Muretse omale 1 meetri pikkune tukk umbes pliiatsijamedust, 
pehmet, siledat n66ri (mitte pabern66r) ja tee sellega koik 
solmed, mida Sa oskad . Mitu solme oskad Sa skaudi katseks? 

3 . Tee plaan oma koduse skaudinurga sisustamiseks! 
4. Kirjuta oma skaudi markmikku andmed enda kohta ja malu jargi 

koik seni olnud koondused ja matkad. 

PUhapaevane jalutuskaik metsa. 
1. Ots i omale s irgeid sarapuu voi muid keppisid, millest saad te

ha raame koduse skaudinurga piltidele voi varda eesti laua
lipule. 

2 . Puua silmaga maarata kaugust! Sellest oli juttu mu es1meses 
kirjas matka juures, punkt 3. Kas tulemused on paranenud? 

3 . Harjuta skaudi-(hundipoja) kaiku! Kui skautidel on vaja kii
resti ja vasimatult kaia pikki maid (teate vi imisel voi abi 
kutsumisel ), siis kasutavad n ad selli'st kaiku. See koosneb 
umbes 50 sammust parajast s6rkimisjooksust ja 5 0 sammust aeg
lasest kaigust. 50 sammu lugemise asemal vo ime jooksuks ja 
kaiguks votta ka uhe telefonipostide vahe. Sihiks on kulutada 
kilomeetri katmiseks tapselt 9 minutit. Selline kaik ei 
vasita ! 

Koduse skaudinurga sisustamine. 
Peale seda, kui oled koik takistused kas nou kusimisega voi muul 

teel korvaldanud, asu sisustama kodust skaudinurka. Joonista pilt 
oma kodust Eestis, valmista vapid, raamid piltidele jne. 

T66ta aarmise hoolega, sest kiiresti ja rapakalt ei onnestu ukski 
t66! 

IV KOONDUS 

1. Korda koiki skauditarkusi, mida Sa seni oled oppinud ja mida 
noutakse skaudi (hellkapa) katses! 

2. 6pi selgeks laul "Eesti on me isamaa" ka siis kui Sa ei tea 
selle laulu viisi . "Tahelennul" opime viisid, kuid sonad olgu 
enne peas. 

3. Proov i skaudi kaiku kodu lahedal ja kontrolli oma kaigu kii
rust koduse kellaga. Puua liikuda kilomeeter tapselt 9 minu
tiga! Kontrolli oma kehalisi voimeid huppe korguses ja pumpa
mises, mis olid II koonduse kavas . Kas Sa oled vahepeal are
nenud? 

4. Motle jargi margikogu asutamise kusimuses! Rootsis on palju 
ja vaga huvitavaid postmarke, millede kogu on kunagi tulevikus 
huv itav ja vaartuslik malestus Rootsis elatud ajast . Kui see 
Sind huvitab, siis kirjuta, et voiksin Sulle saata napunai
teid. 

5. Kirjuta skaudi markmikku! 

Roomupaev vanematele. 
Sellest ara jutusta vanematele enne, kui teed selle teoks. Jaagu 

see seniks Sinu ja minu vahel i seks saladuseks! 

Sa tead ju, et skaut teeb iga paev uhe heateo ja pole halb, kui 
ta teeb neid mitu. Dks Sinule ajaliselt sobiv paev nimeta roomupae
vaks vanematele ja puua neile sel paeval ol l a nii abivalmis ja hea, 
kui Sa vahegi suudad. 
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Kui Sinu vanemad ei ole Sinuga koos, siis puhenda see paev oma 
hooldaj atele I sopradele voi sugulastele . Roomupaeva ohtuks Sa naed, 
kas nad markasid, et Sa olid terve paeva jooksul vaga tubli skaut. 

Minu teine kiri hilines veidi, kuid paljude poi ste kaardid mulle 
on veel koguni saabumata. Kellel kaart kirjutamata, tehku seda kohe! 

Kirjuta mulle 1. novembr i ks jargmistest asjadest: 
1. Mida sisaldab Sinu kodune skaudinurk? 
2 . Kas said muretseda omale skaudi markmiku? Mitme paeva kohta on 

Su l seal markmeid? 
3. Kas Sind huvitab margikogu asutamine? 
4 . Kuidas onnestus "roomupaev " ? 

Mi nu kolmandat kirj a oota novembr i alul . Seniks head skautlemist ! 

Skautliku tervitustega 

He ino J oe, skautmaster 

JOULUKIRI UKSIKSKAUTIDELE 
(J6ulud 1945) 

- -~j;; 
-

Au olgu Jumalale korges ja 
maa peal rahu, inimestest 

hea meel. 

Armas poiss! 

Kauaoodatud joulud on nuud kaes. Need on 
omamoodi joulud si i n voorsil - k odumaast 
kaugel. Need on pogeniku joulud ja vo ibolla 
ei ole need nii ilu sad , nagu o l id kodus. Ka 
ei tea , kuidas on Sinuga, kallis sober, kuid 
minu matted lahevad joulul vagisi ule jaise 
Laanemere kodu randadel e . See on ni i , kui ma 
motlen joul ude valispidist ku l ge : ehitud 
joulupuud , jouluroogasid ja kingitusi. Aga 
joulud ei ole ju mitte s66ma - , jooma - ja 16 -
butsemi se puh ad. Joulud on rohkem sudamele, 
sest joul udel puhitseme me Jeesuse sundimist 
- uue ja parema aja algust . Jeesus kuulutas 
ju oigl ust, armastust ja rahu . Praegu peale 
l oppenud soja ko l edusi ja v iletsust tundub 
see nagu pilge, kui d see on siiski nii. Jee
suse kuulutus ei ole surnud ja tema kuulutu
sele toetudes l oodame mei e g i tagas i teekonda 
vabale kodumaa l e. 

Kuid rikkuses ega toreduses ei seisa onn, 
vaid onn on lihtsuses j a p uhtas sudames. 
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Maailma esimesed j oulud. 

Sa tead seda lugu maailma esimestest j ouludes t. See oli koik nii 
lihtne , Betlema laudas olid loomad, nagu igas laudas maailmas, oli 
p ohku ja heinu ja soimed , millest loomad said. Kindlasti o li ka 
t olmu ja arnbl ikuvorke ja seal oli alati o lnud pime. See ol i paris 
taval ine lihtne laut. See laut muutus aga saravaks esimesel joulu-
661, sealt helkis inglite hiilgust ja aupa i ste sara ja lauda kohal 
seisis hele taht pimedas lounamaa taevas . Ei seal olnud ehitud j ou 
l upuud ega saravaid kuunlaid, ei o lnud uhkeid roogasid ega piduri i
des kulalisi . Olid va id larnbad, v eised ja eeslid ja suur r oom jou
l ulapse sunnist. See r oom panigi sarama liht sa ja tolmuse lauda ja 
seda sara ning r oomu jatkub meile vee l nuud 1945 aastat hiljem. 

Vanad eesti j oulud 

o lid ka v aga lihtsad, nagu ma maletan oma vanaema juttudest. 
Jouluks oli alati sugav lumi ja korged hanged j a ol i lopmata p ime. 
Sellesse sugavasse ja pimedasse talve uppusid k o ik i nimeste elamud. 
Ei siis o lnud kauplusi, kust os ta uhkeid kingitusi ja ilusaid asj u 
jouludeks. Larnbarasvast tehti maned kuunlad, et pimeda ja tul ika 
pirrutule asemel o leks parem va lgus majas. Kodus tehti vorst i ja 
keedeti liha, millega muidu tuli olla kokkuhoidlik. Leivale e i pan
dud jouluks haganaid sisse, vaid tehti i segi vahest nisuleiba vahel
duseks. Si is kaidi veel saunas, et puhadeks olla ka ihuliselt 
puhtad. 

Kui kirik oli lahedal, S ll S soideti kirikusse kuulama joulujut
lust. Sageli aga luges uks koduseid, kes lugeda oskas, vanast ja 
paksust piiblist seda lihtsat lugu, kuidas j oululaps sundis kauge 
lounamaa lihtsas laudas. Siis lauldi ja palvetati ja s66di joulu
rooge. Aga parast algasid "lastejoulud", kui sisse toodi puhtad 
jouluoled voi -heinad laudas sundinud lapse malestuseks. Neis hein
tes oli tore mangida ning hullata ja nii see kestis jouluohtul, kuni 
murakarud uinusid soojas t oas heintesse magama. 

Suda66l, kui koik o li vaikne, laksid kaks inimest laternaga lau
ta. Need olid peremees ja perenaine. Nad viisid loomadele leiba, 
et loomadki teaksid, et jalle on joulud. 

See oli koik nii lihtne ja v aene toreduse poolest. Aga see oli 
tais suurt onne joululapse tuleku ule ja r oomu sellest , et pimedus 
hakkab nuud loppema ja jalle tulevad va lgemad ajad ning pikemad 
paevad. 

Inimesed uskusid siis ja paljud usuvad praegugi, et j ouluohtul, 
joululapse sunnipaeval on palvel. sugav moju. Selleparast meiegi 
jouluohtul palume. 

Me palume pikemalt, kui oma tavalist skaudi - voi hundipoja ohtu
palvet ja me palume sudamest, kui me seda oskame nii. 

Me palume, et Taevaisa annaks meie kodumaale ja rahvale uusi, 
valgemaid ja vabamaid aegu, et Eesti kannatused kord vaibuks. 
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Me palume, et Taevaisa kergendaks nende paljude inimeste koormat, 
maailmas, kes praegu on viletsuses ja naljas. 

Me palume, et Taevaisa annaks meie sudamele headust, moistusele 
avarust ja katele joudu , sest need on koige suuremad vaartused maa
ilmas. 

Palu ka koigi oma sugulaste ja soprade ning ka v66raste eest, kes 
on hadas . Palve nende ees t on suurim abi, mida me saame anda. 

Kui meie, eesti skaudid, igalpool laiali ule Rootsimaa niiviisi 
sudamest palume, siis on meie palvel suur moju . Ja meie saame pare
mateks poisteks , kui olime seni . 

Skautide joulumees. 
Ta on endine vana eesti joulumees, kes elab pogenikuna Rootsis 

ja seeparast, ei ole ta kuigi ~ikas . Ta oleks tahtnud poistele teha 
kull s uuri ja toredaid kingitusi, kuid need jaid ainult ilusateks 
p l aanideks , kui ta enne puhi uuris oma kohna rahakott i. Nuud ta 
andis mulle ule maned vaikesed asjad Sul le edas i saatmiseks ja need 
olen ma koik lisanud siia oma kirjale. 

Kui Sinul mahti on, siis vota puhade vaheajal kasile ja kirjuta 
mulle ka oma joulukiri: Kuidas Sinu joulud on lainud? Ma teen koi
gi poiste kirjadest s ii s kokkuvotte joulumehe jaoks , et ta teaks, 
ka s koik poisid on ka kingitused katte saanud . 

Minu jargmist kirja oota jaanuari teisel poolel! 

Pal ju tervitusi ja parimaid j oulusoove Sul le j a Sinu kodurahvale ! 

Onnel i kke joul e j a head uut aastat! 

Sinu sober 

KIRI UKSIKSKAUTIDELE 
(Kevad 1946) 

Heino J oe , skautmaster 

KUI JOUDNUD KEVAD, SIIS SKAUT JU TEAB ... 

et toas tegutsemisel on nuud lopp . Skautlus on eelkoige vabaohu
mang ja halb skaut on see, kes toas istumist eelistab looduses vi i 
bimisele . Seeparast jatame nuud oma tubased koondused ja mangud 
ning asume valja . Mida rohkem me oleme manginud skaudimangu loodu
ses, seda tublimad skaudid oleme suvel laagris . Nuud algab luure
mangude, jalitamiste, teemarkide o tsimise, matkade, nadalalopulaag
rite ja laagrite oige aeg . 

Luuremang . 
Tava l iselt mangitakse seda nii, et uks skaut jaab metsalagendiku 

le ja teised lahevad met sa. Seal "maskeerivad " nad end okste, samb
la ja mullaga voimalikult looduse moodi ning hakkavad siis luurates 
metsalagendikule lahenema. Kontrollija vilistab j a huuab selle poi
si nime, keda ta markab. Kes niiviisi k oige lahemale suudab luura -
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ta, see on vo itja ja asub jargmise mangu ajal ise keskele kontrol 
lima. 

Oksikskaudid "paluvad " selle mangu mangimisel abiks orava , Jane
se, rebase, kull i vo i mone muu me ts l ooma . Nad hiilivad haaletult 
metsas ja lahenevad al l atuu le ku l jest loomadele nii palju kui voima
lik . Pilt, mis metsas avaneb , on par i m tasu hea luuramise eest. Ma 
usun, et Sa kindlasti po l e varem nainu d or avat jahil linnumunadele, 
emajanest oma poegi 6petamas , rebast pikutamas paikesepaistel koopa 
lavel vo i kulli kugistamas oma saaki . 

Jalitamine. 
Metsloomade jalitami ne rohusel maa l on raske . Kuid Sa void jali 

tada metsas liikuva i d ini mesi, mi s on marksa kergem. Esialgu tee 
seda nii, et Sa naed i nimest ja liigud ta jargi , ilma et ta Sind 
markaks. Hiljem tee seda ainul t jalgede jargi ja pea meeles, et 
varskelt loigatud l aastud , mahavi sa t ud tul etikud , murtud oksad ja 
tallatud rohi on samuti jaljed . Puua jal gede jargi selgitada, kas 
see inimene oli mees voi nain e, kas suitseta j a voi karske, mida ta 
metsas tegi jne . 

Teemarkide mang on Sulle juba tuttav. Ka seda harjuta hoolega 
ja vahest vota metsa kaasa skaudi markmik, et joonistada mond ilusat 
paika vo i kaarti metsas kaidud teest. 

Puhapaevane j a l u tuskaik. 
Ma kuu ls in j uhusl i kul t , e t u ks po i stes t o lla te inud puhapaevase 

j a lutus kaigu tuliuut e s r iietes j a jalutanud kogu n i ko lm pikka tundi 
maanteel ku l a j a kiri ku vahel. See pole kel l egi skau d i j a l utu skaik. 
Sk aut e i ja l uta mitte selleks , et "patseeri mi se " j uures t o i t pare 
mini seediks, ta jalutab sellek s , e t o ll a koos loodusega . Loodu sel e 
ei paase aga sugugi l igi ilusa t es puh apaevari ietes j a uutes k inga 
des. Need vo i vad met sas maardud a . Seeparast tuleb kasutada tugevat 
matka - voi t66riietust voi skaud i vormi. 

Mida teha Juripaev - 23. apr i ll? 
Loe labi "Puha-Juri muinasjutt" , mi s leidub tanase kirjaga saa 

detud "Skautluse I V" vihus . Tee selle paeva puhul v ahemalt kolm 
heategu teistele inimestele , sest see on heategude paev . 

Puhapaevad 
kasuta ara metsamatkadek s vo i -j a lut u s k a ikudeks ja tee l uureman

ge, jalitamist, teemarkide mangu, s ilmaga kauguse maaramist, skaudi 
sammu ja koike muud , millest on juttu olnud mu koigis kirjades mat 
kade ja jalutuskaikude all. Loe n eed osad mu kirjadest enne labi , 
kui lahed valja. 

Vota teadmiseks, et tule tegemine Roots i met sades on alates 
l. maist suve kestel seadusega ke e l atud j a karistatav metsakahjutule 
de valtimiseks . Eriloal voivad skaudid tuld teha laagrites ja sel 
leks maaratud paikades. 

Vihrnase voi halva ilmaga loe labi vihik "Skautlus IV" ja korda 
opitud skauditarkusi katse e t tevalmistamiseks. 

Puhapaev , 12 . ma i - emadep aev . 
Skautide rahvusvaheline emadep aev on kull l.detsembri l, kuid ul -
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diselt puhit $etakse emadepaeva mai kuul. Ei ole palju , kui me pu
hendame emadele koguni kaks paeva aas tas. Too emale selleks paevaks 
lilli vo i kevadi s i oks i metsast ja ka itu nii , nagu oli juttu mu tei 
ses kirjas "roomupaeva" ja kolmandas kirjas "emadepaeva" juures. 

Solmede sidumise vo i s tlus . 
See on esimene vo i st lus uksik skautide vahel ja seda saame teos 

tada a inul t s iis, kui k o ik p o i sid vo i stlevad ausal t, nagu see sobib 
skautidele. 

Voistlusest vot avad osa k o i k uksikskaudi d j a see to imub jargmi 
selt: Voet akse so l mede harjutamise n 66r , vaadatakse kella ja alus 
tatakse . Seotakse so lm va lmi s I kontrollitakse ' kas see on oige I 
harutatakse solm laht i ja seotakse jargmine . Nii edasi , kuni on 
seotud v iimane sol m ja seegi l ahti voetud . Siis vaadatakse kellalt , 
kui palju aega kulus. On veel parem kui keegi teine votab aega 
kellaga . 

Pea meel es, et vo i s tluse aja sisse tuleb koigi solmede sidumise 
ja ka avami se aeg. Siduda tuleb koik seit se s kaudikatse sol me . Hun
dipojad seovad nii palju solmi, kui nad moistavad . 

Vois tluse tagajarg - aeg , voima likult sekundil i se t apsu sega , tea 
ta mulle kaardiga ja margi s inna juurde , kas Sa sel l e ajaga sidusid 
k o ik s eit se so lme. Kui sidusid vahem, siis teata nende so~mede ni 
med , milli sed Sa sidus id. 

Ma tahaksin voi st luse tulemused tuua ara oma jargmises kirjas , 
seeparast tahaks in ma neid teada h iljemalt 15 . maiks. 

Kirjuta mull e hiljemalt 15 .maiks! 

Ma loodan , et sel leks ajaks kirjutavad ko i k poisid - ka need, kes 
seni on o l nud hooletud, sest sellest o lenevad s uvised plaanid. 

KUUES KIRI UKSIKSKAUTIDELE 

MANGUD UKSIKSKAUTIDELE (hundud, skaudid) 

Tahe l e panumangud . 
Peale Kimi mangude on teisigi tahe l epanu a rendava i d mange. Tana 

ma annan Sulle kaks uut , mis kuuluvad niinimetatud politseimangude 
liiki. Kui kiiresti j a kui tapselt Sa suudad teha tahelepanekuid? 

Detektiiv. 
Sul on t eada , e t p o litse i o t sib taga meest , kellest on teada a i

nult, et tal o lid mustad juuksed ja ta on umbes 30 - 40 (vo i 20 - 30) 
aastat vana . Jaluta tanaval ja pane tahele iga vastutul ij at, kes 
vastab neile nouetele . Vaatle teda ja kui ta on m66dunud , s ii s tu 
leta meelde: 

1. Milline ja mi s var v i peakate ta l oli ? 
2 . Milline oli ta riietus ja mi s var v i ? Mi s oli riietuse juures 

e rili s t ? 
3 . Milli sei d jalatseid ta kandi s? 
4. Kas tal o li mi dagi kaes j a mis nimelt? 
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Kui mangite mitmekesi, siis liikuge umbes 10 -sammulise vahemaaga 
ja arutlege hiljem vaat luse tulemusi. Uksi mangides motle parast 
jargi, kas Sa tunneksid need mehed ara , kui Sulle nad uuesti vastu 
tulevad . 

Liikluspol itsei va l vep ost . 
Sea end valvele k odu a knal e , teeristile vo i liiklustee aarde ja 

margi 10-15 minut i j ook s ul ules andmed aut ode kohta: 
1. Nende numbrid, tuubid ja varv. 
2. Kas rooli taga oli mees voi naine. 
3 . Kui palju soitjaid oli autos? 

Kahekes i mangides asub teine valvepos t veidi eemal ja parast vor
reldakse andmeid. Uksi mangides k ontrolli end ise - kui palju ja 
kui tapselt Sa suudad tahelepanekuid teha. Ara vali selleks manguks 
vaga tiheda liiklusega teed voi tiheda liikluse aega. 

Vahest palub pol it sei raadi o kaudu inimeste abi kurjategijate ja
litamisel. Proovi sellisel juhul oma harjutusi praktiliselt raken
dada . Ehk onnestub! 

Lobusad osavusemanqud. 
Moned neist olid eelmi sel m~ngulehel ja ma usun, et Sulle meeldi 

sid . Selleparast saadan moned li saks. Nendega on moningaid ette 
valmistusi, aga selle eest on l obu rohkem. 

Naljane mees. 
Kui Sul on kaeparast moni tuhi papp-karp, siis l o ika selle kaane 

si sse auk j a j6onista kaanele naljase mehe nagu. Mang se i sab marki
viskamises naljase mehe suhu . Kasuta v i s kamiseks ping- pongi palle, 
kuulikesi vo i lihtsalt paberist kokku muljutud palle. Alusta lahe
malt ja mine aegajalt kaugemal e . Uks i vo i s tled iseendaga . Kahe- vo i 
mitmeke s i tuleb ponevam vo i stlus . 

Seale saba panemine. 
J ooni sta paberile vo i papile siga ja loika valj a . Siga olgu sa 

bata ja saba tee eraldi. Aseta siga seinale ja puua kinnisilmi sea 
juurde minna ning noelaga saba o igesse kohta kinnitada. Katseta seni 
kuni Sul s aba panemine onnestub ko lm korda oigesti. Sa ju tead, kus 
sea saba peab o lema? 

Katetu s66b ouna. 
Oled Sa kunagi motelnud, kuidas o leks elu ilma kat eta . Proovi. 

Riputa oun niidi otsa l akke ja puua see oun a ra suua ilma kate abi
ta. Ho ia kaed seljataga. Ara selle tuh ja asja paras t vaga vihaseks 
mine! Kui Sa ohtul magama minnes l oed oma skaudi ohtupalvet , S llS 
tana Taevaisa, et ta meile kaed on andnud j a palu, et t a a nnaks meie 
katele tervist . Neid on hadasti vaja! Mitmekesi voib sellest man 
gust teha huv itava voistluse. 
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KOONDUSTE KAVANDAMINE 

Selleks et Oksuse taod labi viia kavakindlaltja pidada haid koondusi, peab koostama Oksu
se tegevuskavaja Oksikasjalised koondusekavad. On vajalik, et Oksuse tegevus skauditar
kuste , ettev6etavate Orituste, esinemiste ja 6pitavate laulude osas on valmistatud vahemalt 
veerand-, parem aga pool-aastaks. Selleks on hea kujundada tabel kuude kaupa, kusjuu
res olgu margitud Ohte lahtrisse ka Oksuse Oldine juhtm6te: "K6ik poisid vormi", "kogu 
rOhm on sooritanud skaudikatse" , jne. 

lga kuu alul on vajalik koostada selleks kuuks koonduste ja ka valitegevuse kava, kusjuu
res koonduse osas olgu ette nahtud juba k6ik osad tapselt, olgu need siis mangud v6i 
meelelahutuslaulud. Muidugi ei tohi selline kava kujuneda poiste vaba vaimu surmaks. 
Kui poisid soovivad laulda m6nd laulu, milleks just on meeleolu, siis ei takista kavas leiduv 
teine laul seda mingil maaral, sest koonduse kava ei teostata mitte paberitOkki napus hoi
des ja sealt s6rmega jarge ajades. 

Koondust kannab Oksuse juhtja tema poolt tehtud ettevalmistused ning ta juhiv6imed muu
davad koonduse sisukaks, mitmekOlgseks ja poistele meeldivaks. lmproviseerimisel on 
skautluses kOll suur tahtsus, kuid sellega ei suudeta t6sist ja t6husat toad edasi viia ega 
garanteerida skautlikke tulemusi. Ju ht, kes koondusele tuleb kavata ja selle meisterlikult 
labi viib, on nii suur spetsialist, et tuleks asetada muuseumi teistele vaatamiseks. Tegeli
kule table ta siiski ei sobi, sest improvisatsiooniga saab kOll anda meeleolulisi koondusi, 
kuid mitte pOsivat ja jarjekindlat tood. Skautlus on aga esmajoones poiste kasvatuslik 
tegevus ja alles selle jargi meeleolutsemine. 

Meie ei tohi unustada, et skaudid ilmuvad koondustele alati skaudivormis, tapselt ja et 
koonduse seadusteks ja kodukorraks on skaudi seadused. lganadalase koondusega saa
vutame me seda, et poiss on igal nadalal kaks tundi skaut, nagu skaut peab olema. See 
aeg on kOll IOhike, et muuta kiiresti ja margatavalt poisi kaitumist, iseloomu ja t6ekspidami
si, kuid tulemused on sellel siiski. Ja tulemused kasvatustoo alal on koonduse siht nr. 1. 

NOOLEPOISTE PARVIKU KOONDUSE-JUHIS 

Sissejuhatuseks 
Noolepoisid on esimene aste Lembitu Maleva skautlikus kasvatussOsteemis ja noolepoiste 
tegevuses rajatakse k6ik p6hiline, mis hiljem jatkub ja saab viimistletud jargnevate vanuse
astmete skauditaos. Selleparast peab noolepoiste too toimuma eeskujulikult. Selle teosta
miseks on kaesolev koondusejuhis. 
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Tingimused juhtidele 
Eeskujulikuks tegevuseks on vajalik, et k6ikjuhid v6tavad osa v6imalikult igast koondusest 
ja tegevus-i.iritusest: 

• eeskuju likus vormi-riietuses 
• ilmudes kohale 6ige-aegselt (enne kui poisid) 
• olles ette-valmistatud oma i.ilesanneteks 
• tegutsedes ajaliselt ja sisuliselt koondusejuhise jargi. 

Eeltood 
Juhtkond parviku juhi algatusel on nadala kestel (mitte enam reede 6htul) koosolekul v6i 
telefoni tee! teinud jargmised eeltOod: 

1. Koostanud koonduse i.iksik-asjaliku kava. 
2. Jaganud tao-i.ilesanded juhtide vahel. 
3. Leppinud kokku inimestega valjaspool parviku juhtkonda (kui vaja), kes 

tulevad mingi i.ilesandega koondusele. 
4. Telefoneerinud vajalikud teated poiste kodudesse. 
5. Valmistanud ette materjalid ja vahendid (margid, kihvad, paljundused, 

tooriistad, kasitao-materjalid ja muud) , mida koondusel vaja. 

Uldiste eeltoode eest vastutab parviku juht, kes i.ihtlasi on koondusejuht, kui ei ole teisiti 
kokku lepitud. Parviku ju hi puudumise korral maaratakse koondusejuht juba eeltoode ajal. 
Oksikute alade eest vastutavad need juhid, kes toojaotuse ajal v6tsid vastavad alad oma 
i.ilesandeks. 

Koonduse pohikava 
P6hiliselt koosneb koondus kolmest elemendist: toimingutest, treeningust ja meelelahutu
sest. Kui koonduse i.iksikud tegevuspunktid jagame nende elementide jargi, siis saame 
jargmise pildi: 

Toimingud 

Avatseremoonia 
Lopptseremoonia 
Markide ja kihvade 
i.ileandmine 
Olevaatus 
Laulmine , pillimang 
Teated 

Treening 

Katsete 6petamine ja 
sooritamine 
Uldine 6ppus 
Rivi 
Laulu 6ppimine 
Kasitoo 
6petlikud mangud 

Meelelahutus 

Mangud 
- vaiksed 
- rahustavad 
- mi.irts, rassimine 
Jutt, vestlus 
Naitlemine 
Ri.itmi-orkester 

Koonduse kompositsioonis peame i.iksikud punktid nii paigutama, et i.iheki.ilgne tegevus 
poisse ei vasitaks: 

• et koondus kui tervik meeldiks neile 
• et neil oleks kahju koonduselt lahkuda ja 
• et nad tahaksid jargmisel korral tingimata tagasi tulla. 

!gale tegevuspunktile langeb koonduse 2-tunnilisest kestvusest teatud aeg. Ajaline tasa
kaal on oluline, sest teatud punktide venitamine muudab jalle koonduse i.iheki.ilgseks. 
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Noolepoiste koondus 
(Algab minutilise tapsusega) 

1. (1 O minutit) Avang: avatseremooniad, Olevaatus, teated , kassa, markide ja kih -
vade Oleandmine ** 

2. (20 minutit) Laulmine, rutmiorkester, rivi 
3. (15 minutit) Mang 
4. (20-30 min) Uldine 6ppus, katsete 6ppimine ja sooritamine , kihvad 
5. (15-20 min) Jutt, vestlus, dramatiseering 
6. (15-20 min) Mang 
7. (1 O minutit) L6petamine: 16pptseremoonia, teated korrata, markide ja kihvade 

Oleandmine ** 

V6imalike viivitustega mitte Ole 2 tunni. 

Koonduse p6hikava punkte 2-5 v6ib vajaduse korral umber paigutada. Silmas pidada, et 
6ppus ja meelelahutus vahelduksid, et vasitamisele jargneks puhkus ja pingele jargneks 
16dvestus. 

Koonduse avamine ja lopetamine 
Noolepoiste pidulikud tseremooniad (ka koonduse avamine ja 16petamine) toimuvad suur
ringis. Ring kujundatakse Ommarguseks, lastakse poisse hetk rahuneda ja antakse 
"Valve!!" kasklus. 

Avatseremooniaks on soovitav kasutada noolepoiste hommikupalvet, Lembitu laulu esimest 
salmi, noolepoiste juhtlauset v6i Lembitu juhtlauset. 

L6pptseremooniaks on soovitav kasutada noolepoiste 6htupalvet, Lembitu laulu vii mast sal
mi, noolepoiste juhtlauset v6i Lembitu juhtlauset. 

Olevaatust ja koonduseraha kogumist on v6imalik korraldada kas suurringis v6i pesade ri 
vis. K6ik juhid v6tavad Olevaatusest osa. Pesadesse rivistumine Olevaatuseks tundub 
olevat aja viitmine . 

Teated (noolepoiste, Lembitu v6i skautide eelseisvad Oritused, kutsed vanematele, rahali
sed asjad) peavad olema Oles kirjutatud ja esitatakse aeglaselt, selgesti ning meeldejaa
valt. Korrata kaks korda ja lasta poistel tahtsaid punkte (kuupaeva, kella-aega) kooris 
korrata. Vajadusel korrata sama asja avamisel ja 16petamisel. Kogemused naitavad, et 
poisid ei saa aru (halb esitamine!) v6i ei pea meeles (vahe korratud!) koondusel antud 
teateid. 

Markide ja kihvade Oleandmine (** - kas koonduse algul v6i 16pul, mitte m61emal v6i 
juhuslikult kord algul, teinekord 16pul) on pidulik hetk - poiste hindamine ja vajab kiitvaid 
kommentaare teostavalt juhilt. Erilise tubliduse puhul kasutada parviku kiitusehOOdeid. 
01evaatuse, teadete ja markide-kihvade valjaandmise ajal seisavad poisid "vabalt" . 
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Laulmine, rutmiorkester, rivi 
Laulmine toimub igal koondusel. Soovitav on, et laulmist juhib, tingimata aga 6petab Oks 
kindel inimene, sest poisid vajavad laulujuhiga harjumist. Laulujuht maarab 6ppimise ja 
meeleolulaulu ajalise vahekorra koondusel. Parviku laulurepertuaar koostatakse igal sOgi
sel koos t66kavaga. 

ROtmiorkester, suupilliorkester v6i m6ni muu pillikoor v6ib tu Ila parvikus organiseerimisele, 
kui on kOllalt musikaalseid poisse ja sellest huvitatud v6i selleks v6imeline juht. lmprovi
seeritud "rOtmiorkester" (potikaaned, taldrikud, pannid jne.) v6ib esineda laagris 16kke6htul. 

Rivi harjutatakse Oks v6i paar korda kuus, peamiselt enne esinemisi Uuripaeva paraad, 
Lembitu aastapaev). Soovitav, et seda juhib Oks kindel inimene. 

Mangud 
Parviku koondustel mangimiseks peab juhtidel olema ettevalmistatud mitmesuguseid man
ge. Lubamatu on Ohte mangu kasutada pikemat aega - ka sel juhul , kui see naib poistele 
meeldivat. Mange tuleb vahetada, sest igal mangul on oma kasvatuslikud vaartused. 
Kasuta mangude kasiraamatuid v6i kOsitle kogemustega kaasjuhte. 

Siin on antud maned mangude liigid: 

Organisatsioonilt 
meeskonnamangud: parvik moodustab kaks meeskonda 

parvik moodustab mitu meeskonda (teatejooksud) 
individuaalmangud: iga mangija tegutseb iseseisvalt 

lseloomult 
istumismangud: rahustava toimega, mangitakse enamasti "peaga" 
vaiksed liikumismangud: rahustavad, mangu tegevus ei v6imalda kiiret liikumist 
laulumangud: enamasti vaiksed liikumismangud laulu v6i muusika (trummi, koputamise) 

saatel 
jooksumangud: kiire liikumine on mangus ette nahtud 
rassimismangud: mangu iseloom n6uab rassimist, rOselemist, rebimist ja t6ukamist 

N6rgad poisid enne mangust k6rvaldada! 
K6ik juhid valvavad, et mang ei lahe tooreks! 

Sihiasetuselt 
vaimsed alad : tahelepanu, taibukus, kuulatamine, nuusutamine, looming 

kehalised alad: koordinatsioon , tapsus, ki irus, j6ud. 

Ohel koondusel tuleb kasutada erinevaid mange erinevatest liikidest. Oks koonduse 
manguperiood (20 minutit) v6ib sisaldada mitu mangu. 

Treening - katsed ja kihvad 
Noolepoisi katsete 6petamisel tuleb rakendada k6ik koondusel olevad ju hid erinevate tahe
katsete rOhmadega. ldeaalne on, kui Oks juht on veel erikatsete ja kihvat66de jaoks. 
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M6ned olulised n6uded katsete 6petamisel: 
Katsed sooritatakse eesti keeles. 
Juht peab ise teadma seda, mida ta 6petab v6i kontrollib. 
Opetamine toimub selgesti ja aeglaselt raakides . 
Tundmata s6nad tuleb seletada v6i t61kida ja lasta poisse korrata. 
Kasutada 6ppevahendeid: pilte , tabeleid, mudeleid ja muud. 
M6jutada poisse julgustavalt. 
Arutada juhtide koondustel 6petamise v6tteid - metoodikat. 

Jutt, vestlus, dramatiseering 
See peaks olema uhe juhi eriala, kes kogub Eesti ajalugu ja vana aega kasitlevat kirjan
dust, kuna noolepoiste tegevus toimub eesti muinasaja taustal. Lisaks sellele kogub ta 
lastejutte, muinasjutte , poiste seiklusjutte ja muud materjali, mis otseselt v6i umberjutusta
tult k61bab jutustada noolepoistele. 

Jutu-juht Uutu-taat, jutu-memm) kujundab poistele kujutluspildi muistsetest noolepoistest, 
jutustab sundmusi Eesti ajaloost, eestlaste v6itlusest vaenlaste vastu, loodusest ja looma
dest, vahvatest poistest minevikus, olevikus v6i tulevikus. Jutt v6ib olla karm, kuid mitte 
toores. lga jutt peab vastama kusimusele: mida sa sellega tahad pakkuda? 

Jutujuhil on konspekt, mida ta ei tarvita jutustamisel, igaks juhuks. Konspekti 16pul on mar
gitud tundmata s6nad, mis vajavad seletamist ja vestlemisele provotseerivad kusimused. 

lgale jutule jargnevad kusimused ja arutlus, mille juures selgub - kas poisid said aru ja 
kuidas jutt neile m6jus. Kui arutlus kujuneb vestluseks ja see omakorda pikaks ning huvi
tavaks, siis v6ib vestlust jatkata jargmisel koondusel. Kui jutt omab mangulisi elemente, 
siis saab seda jargmisel koondusel dramatiseerida. Poistele meeldib uhte sundmust man
gida mitu korda, et iga soovija saaks naidata oma manguoskust. 

Variatsioonid : 
• Poisid jutusta'1ad kuuldud lugu, mida nad kodus jutustasid ka vanematele. 

Jutustatud parviku ees - uks pronks kihv! 
• Juht paljundab dramatiseeringu naidendiks. 
• Kostumeeritud dramatiseering lihtsate kombineeritud kostUumidega. 
• Dramatiseering v6i naidend Lembitu pidul. 
• "Noolepoiste teater" k6ikidele eesti lastele! 
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SALGA JA RUHMA KOONDUS 
(Baras 4-5. mai, 1946) 

Skautliku tegevuse pearohk langeb poiste 
perioodilisele kokkutulekule igal nadalal v6i 
paar korda kuus - koonduse le. Koondus-
tel toimub skautliku tegevuse suurem osa 
talveperioodil, kus 6pitakse skauditarkusi, 
pidude ja 16kke6htute ettekandeid, laule, 
mange ja sooritatakse katse id: koondustel 
on juhil voimalus poistega kokku puutuda, 
neid tundma 6ppida ja teostada skautlikku 
kasvatustood. Skautlikku t66d , mis suvel 
toimub matkade , laagrite, mangude ja muu 
valitegevuse naol kannavad talvel koondu
sed , kuid ainult head koondused . Halvasti 
kavandatud ja teostatud koondused see
vastu v6ivad kaasa aidata skautluse likvi
deerimisele. 

Ma olen ise nainud i.ihe ri.ihma taielikku 
laostumist, mille pohjuseks olid halvad 
koondused ja ma loendaksin koonduste ta
valisemad vead. 

Ju ht on k6nemees v6i lobiseja ja viidab koonduse aja jutuga, nii et poisid ei saa koondusel 
naidata mingit initsiatiivi. 

Koondus on kavastatud i.iheki.ilgselt. Liiga palju aega pi.ihendatakse monele alale ja jae
takse moni ala hoopis unustusse. Siin Rootsis kipuvad koondused sageli kujunema asja
ajamiseks, kus jagatakse valja mi.ii.idavaid pileteid, ajakirju, kontrollitakse korjandustel 
kokkutoodud summasid ja jagatakse muud paberimaterjali. Liialdada v6ib aga ka rividrilli 
ja lauluga. 

Koondusel ei nouta tapsust, korralikkust ja skautlikku kaitumist ning ri.ihmast kujuneb varsti 
16bus "k6rtsiseltskond". 

Koondus on nagu uhingu peakoosolek, kus peamiselt arutatakse, mida teha ja ette v6tta. 
Teostada neist plaanidest palju ei saa, sest aeg kulub plaanide pidamiseks. 

Pisivigu koonduste juures on veel palju, kuid ma loen olulisemaks puudutada olemasoleva 
li.ihikese aja kestel peamiselt seda, kuidas koondus peab olema. 

Koondus olgu vaheldusrikas ja elav, nii et ta poisse meelitab kogunema. V6etagu labi igal 
koondusel k6ik normaalkoonduse osad, li.ihidalt ki.ill , kuid tingimata. Ainu It harva ja erand
juhtudel pi.ihendatagu koondus tervenisti i.ihele alale. 

lga koondus sisaldagu i.ihe i.illatusmomendi, voistluse, uue tegevusala voi uue laulu voi 
mangu naol. Selline i.illatus on i.iks tombenumbreid. 
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Koondus 16ppegu kulminatsioonimomendil, k6ige suurema p6nevuse silmapilgul. N.n. 
"rahunemist" pole vaja kavatseda koonduse 16ppu v6i teha seda ainult selleks, et poisid 
higiste kehadega ei torma valja kOlma katte. 

Hea koondus peaks olema kavastatud selliselt: 

(3 minutit) Avamistseremoonia rOhma v6i salga traditsiooni kohaselt. See ei tohi olla 
asjatu tembutamine, vaid v6imas ja elamusi aratav. 

(5 minutit) lnspektsioon: ROhmajuht v6i vanem salgajuht margib koondustest osav6t
jad ja puudujad. Kontrollitakse poiste riietust, puhtust, jalatsite korralikkust 
ja hea on, kui ka see pannakse kirja. 

(10 minutit) N6upidamine: "Peakoosolek", kus arutatakse labi tulevikuplaanid ja ette
v6tted. Selle osa kestel teostatakse ka igasugune asjaajamine ja selleks 
tohib kuluda maksimaalselt 1 O minutit. 

(15 minutit) Mang: meelelahutuseks. 

(20 minutit) Skauditarkused: Opitakse juurde uusi skauditarkusi, tehes see nii elavaks 
kui v6imalik siseruumis. Kui v6imalik, siis tehku k6ik poisid praktiliselt 
kaasa, mis paljudel juhtudel on v6imalik (s61mede sidumine) . Teise osa 
skauditarkustest moodustagu varem 6pitud asjade kordamine Oksik- v6i 
salgav6istluse alusel. 

(15 minutit) Laul : meelelahutuseks ja 6ppimiseks. 

(15 minutit) L6kkejutt, vaidlus v6i vestlus. Jutustajaks v6i vestluse algatajaks olgu juht 
v6i valjast kutsutud asjatundja v6i asjahuviline, kes tunneb m6nev6rra 
skautliku too omapara ja oskab esitada oma asjad sellele vastavalt. Vaid
lusteema olgu selline, et see suudab kaasa t6mmata ka "uimaseid" poisse. 
Vaidluse kokkuv6ttena tehtagu ka otsus asja kohta. 

(20 minutit) Laule ja mange meelelahutuseks. 

(5 minutit) L6pptseremoonia ja palve. 

Koonduse maksimaalne kestvus v6ib olla kaks tundi, kusjuures v6ib pikendada koonduse 
elavamat osa ja ainult hadakorral igavamat. Koondust saab lahendada ka salga sOsteemi
le ja teostada osa koondusest nii, et salgad tootavad omaette ruumides v6i nurkades. See 
suurendab koonduse isetegevuslikku vaartust. 
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ULEVAATUS 

lnspektsioon 
Siht: kasvatuslik, v6ib olla punktide susteemi v6i v6istluse alusel. 
Aeg : 2-5 minutit koonduse algul parast avatseremooniat. 
Meetod: selgitus - miks? 

demonstratsioon - kuidas? 
kontroll jargmisel koondusel 

Tee mad (koonduse kavas): 
valimus - vormi kandmine korralikult: sark puksis, voo pingul, kaelaratik, s61g 

vormi puhtus ja korralikkus 
margid peale 6mmeldud ja 6igetel kohtadel 

tervis puhtus: kael , kaed, kOOned, juuksed 
korralik ruht (keha-hoiak) 

muud riviline esinemine, tervitamine, 
vajalikud esemed kaasas: skauditunnistus, katseraamat, kasiraamat, 
markmik, pliiats, taskuratik, paber-taskuratid, kamm 
taskute sisu: vajalikud ja mitte-vajalikud (lubamata!) esemed. 

Kavandamine (Uksuse aasta-kavas): 
tegevusaasta alul: Oldine puhtus ja korralikkus, vajalikud esemed kaasas 
aasta kestel: k6ik teemad 
tahtpaevade eel: vormi korral ikkus, margid peal ; riviline esinemine, tervitamine 
laagris: varustuse nimestik, k6ik esemed margitud ; seljakoti sisu, isiklike esemete 

korrashoid; magamiskoht telgis , magamiskott; k6ik varustus laagri 16pul alles. 

Oldised p6him6tted: 
1. Pea meeles, et hundudel, skautidel ja venduritel on erinev tase. 
2. Ara kontrolli ega n6ua midagi, mida pole selgitatud, 6petatud v6i demonstreeritud. 
3. Ara tee Olevaatust kellelegi piinlikuks, ara habista. 
4. Ara karista, vaid juhi paremusele. 
5. Ara n6ua poisilt asju, mille eest vastutab tema kodu. 
6. Otle iga margi andmisel, kuhu see tuleb 6mmelda. 
7. Opeta poisse paluma, et ema 6mbleks margi kohe peale. 
8. Korduvalt esinevaid puudusi raagi vanematega, kuid vaga delikaatselt. 
9. Pea meeles, et Olevaatuse siht on kasvatuslik. 

10. Ole igas asjas poistele eeskujuks. 
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Jtimestitire 2 minutit koondustel 
Heino alati r6hutas jutustuste tahtsust. Jamesaare 2 minutit oli poistele p6nev ja huvitav 
osa koondusest. Ta ei kirjutanud alati juttu valja, vaid tegi markmeid. Need markmed a/id 
tat v6rdlemisi kriptilised kuid siiski on jutu sisu idee kirjas. Siin on paar naidet: 

JAMESAARE 2 MINUTIT 
(27.jaanuaril, 1973) 

1. NOOdsest peale igal koondusel parast avangut Jamesaare kaks minutit. 
2. Miks? 

Mina olen vana mees ja v6in igal hetkel panna k6rvad pea alla. 
K6ike seda, mis on mul peas, pole hauas vaja. Teile on see elus kasulik- kuula
ke ja pidage meeles. 

3. Paar koondust tagasi raakisin, et: 
Tuttavad inimesed tervitavad teineteist kohtumisel. Noorem tervitab alati enne. 
Need on eesti viisakuse reeglid, mis kehtivad Lembitus. Jargmisel koondusel ter
vitati hoolega. Ma soovin, et see jaaks teile alatiseks kombeks! 

4. Ma ei saanud haige p61vega lumelaagrisse tulla, kuid saatsin teile margi ja laulu. 
M6nedel poistel on mark rinnas, paljudel pole. Miks? Ma tegin, et v6iksite seda 
kanda. Mulle ei maksta selle too eest. R66m ja tanu on tasuks. 

5. Kas oskate laagrilaulu? Ma Otlen s6nad ette ja laulame koos. 

Vanematel inimestel on tarkust, mida tasub 6ppida. See on elutarkus. Tervitamine on vii
sakus - noorem tervitab enne. Skaudijuhtide too tasu on tanu poiste poolt. 

JAMESAARE 2 MINUTIT 
(3.martsil, 1973) 
Veri - soome veri, Ungari ver, lnglise blood, Saksa blut 

1. Punane vedelik meie soontes - koosseisult sama ja t6endab, et looduse poolest 
on inimesed samasugused. Erinevused - kultuurilised, sotsiaalsed ja seisuslikud 
on aegade ja inimeste poolt kasvatatud. Aadli veri on sinine - see on pilge (kee
miline koosseis, veregrupid). 

2. Veres usuti olevat hing - inimese ja looma hing. Teiste kehaosade kaotamine 
(erand on pea) ei v6tnud hinge valja. Verega koos laks hing. Vere ohverdamine 
- tapetud loo ma v6i inimese vere joomine. Vereohvrid on k6ikide rahvaste juures. 

3. Verevendlus - kaks inimest panevad oma vered kokku - teevad endid sugulas
teks - Oheks elus ja surmas. Veristamine ja haavad kokku . Lembitu ja Kalevi 
verevendlus - veretilk nahal. 

4. Kas kristlik usk on veremOstikast vaba. Ei ole. Armulauatalitus - "V6tke ja sooge, 
see on minu lihajajooge, see on minu veri"- armulauatalitus, sOmboolne Ohenda
mine kuivikleiva ja veini kaudu. 

5. Pulss - veretukse, sOdamelook, otsime selle Oles oma kael, anname s6brale kat
suda. S6prusring - Ohendame oma veretuksed. 
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PROJEKTIDNOISTLUSED 

H00DLAUSED JA HOOuo 

Muts maha Eesti mineviku ees! 
Kaised Oles Eesti tuleviku parast! 

(Ranikivi huud) 

Raiu tapper, tasu tapper, 
eesti rahvas vapper, vapper! 

(Huud) 
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Hoia kere k6va! 
(TeNitus) 

Meie jaoks on maamuna vaike! 
(Tulehoidja huud) 

I 

Vahtra vibu -
kopra tamm 
Kanadast tuleb eesti j6mm! 

(Kanada poiste huud P6hjala 
suurlaagris, Rootsis 1964) 

Kadakaselt sitke 
manniselt visa 
mina - isa - vanaisa! 

Ole iga ilmakaare 
kutsub sind suurlaager 
Saare! 

(Saare suurlaager 1958) 

' ' I J J J J 
YA - 8AtS Ef:'SrTT 
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Kaelariiti'VOT'lt 
(Tulehoidja #2, 1946) 

Juhina Sa seisad oma poiste keskel. Nad ootavad ja loodavad Sinule, sest Sa oled nina
mees ja eestvedaja. Praegu oleks just vaja midagi teha, meisterdada, nokitseda. 

"Mangime," soovitad Sina ja Su truud noored ji.ingrid vastavad kooris : "Maa-aa!" 

Nad on ki.illalt manginud, igal koondusel, kuid praegu ei taha. Sest ega see pole lasteaed, 
kus alati mangitakse; see on skautide salk. Ni.ii.id tahaks just kangesti midagi teha. 

"Teeme enestele kaelarativ6rud!" "Tore!" - k6ik on nous. 

Mehi hinnatakse selle jargi, mida nad oskavad, v6ivad ja suudavad. Skautidega on see 
tapselt samuti, seeparast tehakse k6ik ise, millele j6ud peale hakkab. Kurb on vaadata 
poissi, kes endale kaelarativ6ru on ostnud poest v6i kannab koguni kardinar6ngast selle 
asemel. Lapimaa-matkalttoodud luuv6ru , p6genemispaadi ankruketi Ii.iii v6i muu kallis ma
lestus laheb veel, aga tavaline kardinav6ru - pahh! 

lga poiss v6ib teha iseseisvalt endale kaelarativ6ru , aga tore on ka kui kogu i.iksus kannab 
i.ihtlast v6ru - kokkukuuluvuse ·marki. 

Head kaelarativ6ru materjalid on nahk, kasetoht, mannikoor, puu , luu ja p6drasarv. 
Metallidega ale tagasihoidlik - ara roovi plekksepalt tema leiba! 

Siin on v6rud, mida poes ei mi.ii.ida: 

1 . 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Nahast v6ru heledama pealemaalinguga. 

Peale murgihammaste hoolsat vaatlem ist , v6ttis 
salk rastikul naha maha. Enne riputati veidi 
soola sisse v6 i kasteti ussi- kest soolvette ja 
siis t6mmati nahk- v6i pappv6rule . 

Kasetoht , kuumuses umber kepi keerdu lastud. 

Paksust leotatud nahast 16igati ookull , vooliti 
valtsluuga (teravaks viilitud hambaharja varre 
otsaga) sellele "nagu" pahe ja kinnitati tavalise 
nahkv6ru peale . 

Nahkv6rule on peale kinnitatud valgest metall ist 
valjasaetud viikingilaev. 

PuutOkile puuriti enne auk ja siis vooliti noaga 
valja kaelarativ6ru . 
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7. Puuv6ru, silutud ja kaunistatud sissel6igatud v6i pealep61etatud kirjadega. Maar
dumise vastu tuleb puuv6ru kaitsta vahatamise v6i keedetud lina61iga maarimi
sega. 

8. Mannikoorest kaelarativ6ru. 

9. Hobuse saareluule v6i loomasarvele pole vaja puurida auku - see on enne sees. 
Tahab vaid veidi puhastamist ja valjatbbtamist. 

10. "Kerrat6mbunud madu" luust v6i sarvest. Tbbriistadeks olid rauasaag ja viii. 

11. ja 12. Kunstiparaselt valjatbbtatud ja viimisteldud luu- ja sarvv6rud . 

Lisaks saad Sa veel nalja nende poistega, kes tulevad kusima, kust poest selliseid v6rusid 
saab ja palju need maksavad. Juhata nad apteeki! 

PEREMARGID 
(Tulehoidja #1, 1947) 

Kujutle, rnilline hirmus segadus tekib siis, kui Sinu poisid peavad kiiresti lahkuma ruurnist mane 
skautliku tilesande taitmiseks ja nende skaudimtitsidesse pole ammeldud nirnesid. Mani kisub teise 
vaikest mtitsi meeleheitlikult oma suure nupu otsa ja teisel samas karval langeb mtits tile karvade. 

Parast vaib koguni puhkeda ttili mtitside jaotarnisel, kui omaniku tunnusteks on ainult rasvaple
kid, maardunud ja narmendavad kohad. 

Seeparast on iga korraliku skaudi mtitsi , samuti ka pluusi ja ptikste (laagri juhuks) sisse ammel
dud vai pesutindiga kirjutatud omaniku ja soovitav ka iiksuse nirni. 

Kui see seni on tegemata, siis tehke seda tihiselt kindlaks tahtpaevaks ja endastmaistetavalt ise, 
ilma emade abita. 

Salgajuht! Kontrolli oma poiste miitse koonduse iilevaatusel! Naita eeskuju oma miitsist! 

Sama oluline on, et tiksuse (lipkonna, riihma, salga) varustus on margitud. Selleks on soovitav 
kasutada taisnime asemel tiksuse peremarki. 

See on vaga vana tava, et iihe pere ti:ibriistad ja kalapiitinised margiti oma pere- vai auemargiga. 
Yee! praegugi kasutatakse peremarke Eesti randades ja saartel. Peremargiks oli enamasti pere ni
me stiliseeritud eestaht, pere nirne vai asukohta iseloomustav mark vai mani geomeetriline kujund. 

Telkidele, presentidele, seljakottidele, puldanambritele ja kaarditaskutele olgu peremargid vee
kindlalt peale varvitud. 

Kirve-, labida- ja signaliseerirnislippude vartele ning teistele puust esemeile olgu mark sisse 
laigatud vai p6letatud. 
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Metallesemeile (keedunoud, kulbid, ambrid) voib margi sisse kraapida voi graveerida kovemast 
metallist teravikuga. 

Peremarkide naiteid -

LIHTSUSTATUD NIMETAHED: EST: estniska scouter; K: Kalev; V: Viikingid ; HJ : Heldur Jarv; OT: Otto 
Tuisk; AV: Arno Valija ; N: Nisuvalja. 
ISELOOMUSTAVAD MARGID: kuusk : samanimelisele poisile ; kajak: salga nimi ; vibu ja nool: Ambujate 
ruhm ; taht: P6hjatahe lipkond; 16ke: Tulehoidja salk; matkaja: Matkameeste Oksikri.ihm ; telk : Laagripoiste 
salk; leopard Eesti vapilt: eesti skaudid . 
GEOMEETRILISED MARGID: on k6ige kergemad joonistada ja puusse 16igata v6i p61etada, kuid on 
Ohtlasi k6ige vahem iseloomulikud. 

Jamesaar 

fJt~f~~tihi kidad 
Koguneme lippude alla 

(Tulehoidja #1 , 1946) 

Salgajuhi i.ilesanded ei ole sugugi lihtsad. Juht peab olema see magneet, mis poisid voi ti.idrukud 
koondab enda timber ja liidab nad roomsaks, tihtekuuluvaks ja teovoimsaks kambaks. Poisid ja 
ti.idrukud ei kogune aga mitte Su ilusate silmade voi kolava haale parast, vaid nad tahavad Sinus 
naha tublit algatajat, head seaduste taitjat ja Ieidlikku juhti. 

Sinu i.ilesanded on marksa kergemad, kui salgal on ka oma i.ihtekuuluvuse tunne salga Iipu naol. 
Siis kogunetakse salga lipu timber, mida Sina kannad. 

Salga Iippu kantakse rivis ja metsas, matkadel, rannakuil ja voistlustel. Laagris pi.istitatakse salga 
lipp salga telgi ette ja pidulikel juhtudel on lipp alati kaasas. Lippu kannab salgajuht voi tema abi . 
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Lipu kasutamine igasugustes tingimustes maarab lipu valimust ja materjali. Salga lipp ei ole po
leeritud varrega ja siidituttidega brokaatkangas klaaskapis hoidmiseks, vaid lihtsast materjalist 
voitluslipp tulest ja veest labiminekuks. Lippu ei kingi salgale mitte lastesobralikud tadid, vaid 
salk valmistab lipu ise, kasutades vajaduste korral riihmajuhi v5i m5ne vanema noortesobra nou 
ja abi . 

Salkade lipud, nagu salkade nimedki , olgu poistel mehised ja poisteparased, ttidrukuil naiselikud 
ja tiidrukuile sobivad. Muidu kujuneb salk naljapildiks teistele. Poisid "kullerkupu " salgast peak
sid kiill salga koondust alustama balletiga oma lillelise lipu all ja ttidrukud "karutapja" salgast 
kandma suurt kirvest vbbl. 

Nali naljaks , aga tosi on see, et niitid teeme oma salkadele lipud ja koguneme raudkindlalt nende 
all a. 

Moningaid salga Iippude naiteid: 

__.--r=::::. 
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"Viikingite" lipp ka11ekordsest riidest kadakast varre 
kiiljes. Skaudimargid ja viikingilaev on riidele pritsitud 
pulverisaatoriga Iabi paberisse 15igatud shablonite. 
Varvina on kasutatud vee- ja valgusekindlat "Deka" 
tekstiilimaalimise varvi. Lipu vars on 15kkel poletatud 
laiguliseks ja sellesse 15igatakse labitehtud laagrite 
nimed. 

Mereskautide "Ahti" salga lipp on purjeriidest, millele 
pesumarkimise tindiga on joonistatud eesti mereskaudi 
mark ja nirni . V arreks on purje-puu vaskse merejumala
hargiga tipus. Lipp on kinnitatud raa kiilge ja ripub 
all a. 

"Tasuja" salga lipp on mustast Iaiketa nahast, millele 
on kleebitud veekindla liimiga heledast naliast Tasuja 
kujutus ja salga nimi. Lipus on augud, neist Iabipoimi
tud naharibaga on lipp kinnitatud odavarre kiilge. Laag
rite ja matkade nimed p5letatakse odavarrele suurendus
klaasi abil paikese kaes. 

"Karude" lipp heledast loikamata servadega nahast 
pealekleebitud tumeda karu pildiga. Miihklikust tam
mest lipuvarda kiiljes on lindid laagrite ja matkade 
nimedega. 

"Narva" salga lipp on vana v5itluspaiga auks lahingu
lipu 15ikega. Hermanni kindluse pilt. Narva linna vapp 
ja nimi on 5mmeldud riidele iihe poisi 5e poolt. 



"Kullipoegade" lippu asendab puust loigatud kullikuju varre otsas. Iga poisi margiks ripub kuju 
all iiks kullisulg. 

Gaidide "Paasukese" salga lipp on taevasinine gaidimargi, paasukese kujutuse ja linnu vana rah
vaparase nimega. Iga salga tiidruku margiks on lipule ommeldud vaike neljaharuline taht. 

Gaidide salk "Kodutiitred" on lipule ommelnud gaidimargi ja kodutare pildi. Lipu vars on koo
rimata sirge, valgekooreline kasekepp. 

Hundipoegade "Sinise" pesa lipuks on puust loigatud hundi pea, mille all ripub nii palju siniseid 
linte, kui on pesas poisse. 

"Koidula" salga lipp on kaunistatud Parnumaa vbbkirjadegaja Koidula nimega. Valgele lipuvarre
le on spiraalis iilalt alla kirjutatud iihe Koidula luuletuse sonad, mis on salgale lipulauluks. 
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Lembitu Malev * Ajakirjanduslik v6istlus * 1975 

LEMBIW MALEVA SKAUTIDELE JA VENDURSKAUTIDELE 

ULESANNE: kujunda.da eesti ajalehe valja-loigetest 
Lembitu Maleva eri-number. 

AEG: kasuta.da selleks ajalehti kuupaevadega 1.jaa
- nuarist kuni 2).april~ini 198?. 

HINDAMINE: voistlusele esitatud Lembitu Maleva eri-numbreid hind.ab komisjon, kuhu 
kuuluvad kolm skaudijuhti ja kaks ajakirjanikku. 

AUHINNAD: kolmele parimale on auhindadeks vaartuslikke raamatuid. 
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• VAATA HOOLEGA LABI KOIK EESTI AJALEHE NUMBRIDl 

• LOIKA VALJA KOIK KIRJUTISED, MILLES ON JUTTU 

- Lembitu Malevast, poiste ja juhtide tegevusest, 
- Lembitu poistest voi juhtidest, nende elust ja tahtpaevadest, 
- skaut lusest voi noortetoost kui see puudutab meid. 

• LOIKA VALJA KOIK PILDID JA KUULUWSED 

- mis on lihenduses Lembitu Malevaga. 

• KIRJUTA VOI LIIMI IGA VALJALOIKE JUURDE KUUPAEv JA AASTA 

• OTSI AJALEHE SUURUNE Tt1KK PAPPI VOI KARTONGI (construction-paper) 

• LIIMI SELLELE AJALEHE ''PEA" ( tii tel) 

~ MOODUSTA VALJALOIGETEST AJALEHE LEHEKtlLG 

- NII ET SEE NAEKS VALJA NAGU PARIS AJALEHT 
Selleks on vaja moned kirjutised loigata veergudeks ja need 
teisiti kokku liimida kui need olid ajalehes. Vaikesed tlihjad 
"augud" taida kuulutustegal 

• KUI SUL ON VALJALOIKEID ROHKEM KUI t1HE: LEHEKt1LJE JAOKS 

- siis tee veel teine ja kolmas lehekiilg. 
• TOO OMA roo MliRAWD AJAKS KOONDUSELE - AUHINDAMISEKS! 

• KUI SUL ON Kt1SIMUSI VOI PROBLEEME -

- tule minu jutule: 

Joudu toole: 
·~AA~ ~u.,vv-· .t 

(/' Heino JOe • ~ 
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3 J_.?\NNSECT\ft __ _ Esirr.c.ne Eesti ajaleht "Perno Postimees 11 

Parnu, 1857 

JAKOBSONi. __ _ 
JALGE.DES 

Esimene Eesti poliitiline ajaleht 11Sakala11 

Vilj andi, 1878 
Er.imcne Eesti skautu"ksus Ameerika mandril, 
"Lembitu malev11 

- Toronto, 1949 

LE.MBITU MALLY *AJAKIRJANDUSLIK V01STLUS 1973 

lLMUS ESIMENE EESTI AJALEl-lr ''SAK.ALA'' HAKKAS fLMUMA 
UUT AJALSHTE TOD-J::TAB KOSTER J. 'I .JANNSEN JAKOBSON: EESTLASED ON EESTU!A,'\. PEP.Zi·.lEHED 

Parnu linnas alustas iJ.ir.umist esi.mene Eesti ajaleht, 
mille ni.mi on "Perno Postimees 11 • Ajalehe esimene num
ber iJJnus anstPl 1857 ja lehte toimetab koster Johann 
Vol.demar J annsen. Uus leht tahab eesti rahVIJ.St opotatla 
ja ohutad.:>. rahvuslikku vailnu. 

Jannsen on andekas r:iees,kes · Kuida keik =-ill:J.a ma.ad 
tunneb muusikat ja oskab Ellawad ja te::meund. 11 

Parast pikka viivitamist andis Vene tsaarivalitsus loa 
uuo Eesti ajalehe v.3.1.jaandmiseks. Viljandi linnas h2.k
k as ilrnuma aja.leht 11Sakala11 - 1878. Ajalehte toimot ab 
kooli6pota ja Carl Robert Jakobson, kes on lisn::t hull 
mees , sest tema arvab, et eestlased on EestiJ::..·L-i pere
mched ja saksa moisnikel pole sib midagi t egc::Ust. 

orelit mangida ning laulu- Jak0bson alustas 11 Sakc:las'' 
koori juhatada. Tena kirju- Jannsenit peetakse Eesti julget voitlust eestlaste 
tab aga VD:ga imelikus eesti ajC)kirjanduse i saks . oignstG eest. Ta noudis, et 
keelos, sest eesti keel po- '--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--

le zel ajal ktillalt va1Jllis. LEMBITU *AJAKIRJANDUSLIK V015TLUS 
J a.nnsen pliii?.b olla sRksn -
moisnike ja kirikuopetaja-
te r.1eele j i?: rele • sest neil Inirr.e se joud c i seisa mitte tema kchalises tugevuses. 
on Eestis suur voim. Tar!< pea on rohkem vb:art kui suur joutl. ScJ.lepara st kor-

Ajalehe es:iJneses ntur,bris r .'.t ldata.kse kmbitu rr.a l evas vn~stlus, n~s kiiib pc-.'.lga •. 
tervitas Jannsen lugejaid Igo.l m:i.al,kus el.'.tb ecstl.'.tSJ. suurcrn.::l. arvul, il;.»ub liks 
la.ulukesego. , mis kais nii: v8i rohkem eosti ajalehti. Koikide hhtede to:!incb.j<td on 

kas 60 voi vanel'!-'.ld ja la"hcvad varsti v o.n.'.'.dus:cuh!rn;:.:le. 
1;cwje ase1acle 0n vaja uud mchi. Kust need k::i.nz;od mehed 
ikka r.mjalt tulev:id, kui skautide rid<'ldest ja Le~bitu ma
lcvast. Selle tooga on va ja juoa noorelt tutvust teha. 

11 Terre arr.1::ts Eesti r.:>.huas! 
Hinno., Perno Postmees, 
Kul~t~ olon walmas 

Loe 11ibi solle loher;a kaasa antud materjalid ja pliiiame 

moisnikud miiuksid talud nen
de pidaj2:t0le pi:iriseks, et 
lopet a t akse s akslaste lilerr.
voiri1 E<3stis ja et eestlaste 
maa i.i..\.ie r.clat.1k se ill1eks Vene
rr.aa kuberzn.anguks. 

Jakobsoni julged noudmised 
ehn,at2. sid Jannsenit, n.i.i et 
ta kir_jutas or.1<-. l ehi?s: "Tu
lotikke ei tohi anda laste 
katte ••• 11 

Jakobson suri noorelt.TGda 
austatakse kui esimc st ees
ti poliitilist a jakirja~
ku ja suurt r ahvajuhti. 

K6ik r.d.s slinnib iJ;na sees, 
Annan teado. suD.e heaks, 
Et ka silmo rahmi.s teaks, 

astuda Jann~eni ja Jak?_;:soni ~~lr;edoss~ VOistlus ..:_hu- l Loe EESTI AJALEiiTE -

vi~~~ kUJ os~__t>A! 
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- AJAKIRJANDUSLIK VOISTLUS LEMBITU MALEVAS 

11 JOTT3 11 
- J3 - on voistluse koo:l.nimetus 

"J" ta'hte ni.motatakse 
eesti keoles "jott" 

3 iileval ta'hendab, et 
"jott" on kolmandas 
astmes - kuubis ohk 
kolmandas dimensioo
nis: J x J x J 
J korda J korda J 

- --- ----··-···------ ·- -·-·---··-·· 

Voistluso taisni.metus on: 

"Ja?ll'lsoni & Jakobsoni ja1.gedos" (kolm "Jotti") 

Kos olid Jannsen ja Jakobs on? 
Vaata juurdelisatud ttikki Lembitu ajalehest "J3n 
Kui sa sellest aru ei saa, siis klisi oma vanoma
telt~ Nomad solctavad sulle asja ara. 

VOISTLUSKLASSID: neid on kolm (ja1.le 3) vastavalt osavotj ate vanusele: 

I klass - noolepoisid 
II klass - skaudid 

III klass - vendurid, vanomskaudid ja juhid alla 20 a. 

EELTINGIMUS: sinu kodus kaib liks Kanada e0sti ajal:eht (neid on 2) 
voi ostad nende liksiknumbreid 
voi saad neilt kelleltki tuttavalt , kui ta on lugenud. 

REGISTREERIMINE: peab toimuma j <>.anuari kuu jooksul. Voistlusest osavott on vaba
tahtlik. Osavott on soovitatav koikidcle poistelc, kellel pea 
oi ole mittc ainult mtitsi kandmisoks. Seo on omamoodi IQ test 
(intclligentsi t est) Lcmbitu poistelc. 
Registrcerida Heino Joela - kas otso voi juhtido kaudu. 

VOISTLUSE /ill}: voistlus algab koho ja lopob auhindndc va1.jaandmisega Lcmbitu male
va 24. aastapacval 1973. 

A.UHINNAD: ei ole voel maaratud kohtado jarolo, kuid auhindadeks on: 

Ajaloht l?Moio Elu" tasuta pooleka ssetaks, 
ajaloht "Vaba Eostlanort tasuta pooloks aastaks, 
kolm ekscmplari raamatut "Langcvarjurina Eestis", 
kolm cksemplari Silvoti "Eosti-Inglis0 sonaraamatut", 
kolm eksemplari "Ecsti ajalugu noorsoolc". 

VOISTLUSE HIND/.J/.D: Karl Arre - ttvaba Eestlase" poatoimetaja, 
Heino Rcbane - "Mcie Elu11 toimctaja, 
Heino Joo - Lcmbitu maleva vanom, 
Ervin Milvok - Lcmbitu maleva abivanem, 
Vello Soots - Lembitu maleva abijuht . 

Kolm asja sullc tegomisoks: 

* UKS - UURI VOISTLUSM/.TERJLLID HOOLEGi. r1J3I, 
•• Kl.KS - J.RUT/, VOrSTLUSE I.SJ]. OM/, SOPR.i.DEGJ., JUHTIIlEGi. Ji. Vii.NEMi.TEGJ., 

*** KOLM - REGISTREERI ENNi.ST VOISTLUSEST OS!.VOTUKS ~ 

Heino Joo, 
~mbitu malcva vanom, 
J vSistluse korraldaja. 



JJ I VOISTLUSKLASS - NOOLEPOISID 

ULESANNE: Koostada ajalehe-v~ljaloigete kogu k8ikidest 
kirjutistest, teadetest ja kuulutustest, mis 
ilmuvad eesti ajalehes skautide kohta. 

HINDA.MINE: Hinnatakse koige taieli.kuroat, korralikumat, 
puhtamat ja paremini tehtw kogu. 

---------------------------J..~-------------------------
Kuidas seda tehA? 

1. Muretse omale iiks !s.£1me rengaga. kaust (three-ring 
loose-leaf binder) ja iiks pakk valgeid (joonteta) 
lehti selle jaoks. Jata see kaust ainult voistluse 
~ ja pane sinna sisse esiroeste lehtedena need 
~1 mis sa said voistluse selgituseks. Kui neid 
juhiseid tuleb hiljero juurde1 siis pane ka need 
kausta algusesse. Muretse oroale paberiliimi1 val
get liiroi voi kleepirois~iba valjaloi gete kinnita
miseks. 

2. ru1 .s9eti ·leht t~lsb, eiie ~j kohe l eht 18.bi ja 
vaat a , kas seal pole roonda pilti, kirjutist, tea
det voi kuulutust, mis sul on vaj a oroa kogu j aoks. 
Margi nendele pliiatsiga ring limber. 

). Kui perekonnas on leht loetud, siis loika pliiat
siga mi:irgitud osa l ehest viilja j a ~ korrali
kult Uhel e kausta valgele l ehele. Kui kirjutis voi 
pilt on lehest suurem, siis V11 osa sellest iile 
j argmisel e lehele voi murra see ilusasti kokku le
he suurusel e vastavalt. 

4. 'Ta1.jaloike iilemisele servale kirjuta ajalehe nimi, 
kust valjaloike tegid j aajalehe kuupaev, naiteks: 
"Vaba Eestlane" - 16.jaanuar 1973 voi 
"Ywie Elu" - 17.jaanuar 1971. 

5. Hoia kogu pidevalt korras j a ara l a se Uhtegi lah
tist va1.jal5iget j aada kausta vahele vedelema . 
Need kortsuvad j a voivad ar a kaduda. VOistluse 
korraldaja tahab t ei e kaust asid aegajalt naha ka 
enne vois\luse l oppu. 

6. Vanemate abi void kasutada ainult aj al ehe kontrolli
roisel - kas sul kogemata mo~ pole jaanud rnarka
mata. K~ik muu too teed ise - see on aumeeste mang . 
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JJ - II VOISTLUSKLASS SKAUDID 

ULESJuINE: Koguda koik ajalehe-va1.jaloiked kirjutistest, 
teadetest ja kuulutustest, mis ilnn.rvad eesti 
ajalehes Lembitu maleva kohta ja koostada nen
dest Lembitu ajaleht - ajalehe esikiilg, kus 
kirjutatakse ainult Lembitu malevast. 

HIND.AMINE: Hinnatakse koige huvitavamalt, korralikumalt 
ja puhtamalt tehtud ajalehe esikUlge, 

Kuidas seda teha? 

1. Muretse omale kaaned, mille vahel sa hoiad neid kolme 
lehte, mis sa said voistluse kohta. Pane sinna ~ 
koik uued lehed, mis tulevad voistluse ajal. 

2. Muretse omale suur pruun imtrik, kus saad hoida aja
lehe-va1.jaloikeid kuni lehekUlje koostamiseni. 

J. Kui eesti leht tuleb, siis uuri kohe leht labi ja vaa
ta, kas seal on pilte, kirjutisi, teateid voi kuulutu
si Lembitu maleva kohta. Margi nendele pliiatsiga ring 
~. 

4. Kui perekonnas on l eht loetud, siis loika margitud tu
kid lehest valja ja pane ilinbrikku hoiule. 

5. Kui sul on kiillalt valjaloikeid, et nendest moodustada 
lehekiilge, siis muretse ajalehe suurune papi voi kar
tongi tiikk ja asu l ehekiilje koostam.isele. 

6. Koigepealt kleebi valge li.imiga papile ajalehe "~" 
ehk tiitel - see on alati joontega tekstist eraldatud. 
Selle alla hakka sobitama tehtud valjaloikeid, nii na
gu koondusel naidati voistluse alguses. Kui oled leid
nud koige sobivama plaani, siis kleebi va1.jaloiked pa
pile tiitli alla. Kujunda lehekiilg nii, et see oleks 
nagus ja huvitav n.ing et t ekst jookseb loetavas korras. 
Sul tuleb solle juures vahest isogi Uksiku.id ridu lah
ti loigata ja uuel e veerule iile kanda . Tee seda erilise 
hoolega, sest see too on voistluse hindamisel koige 
tabtsam. 

7, Kui oled l ehektilje kujundam.ise unustanud voi puudusid 
sellolt koonduselt, siis kusi ~ lehekiilje tegoillist 
taiendavaid sel etusi voistluse korraldajalt. 

8. Kui fncs lehokiilg on valr.ri.s, siis teata sellest voist
luse korraldajale, Voibolla t a soovib seda naba ja 
saab sulle jargm.ise t egemiseks head n&u anda. Voist
luse lopul esitad k&ik lehoktiljed korraga hindamiseks. 



JJ - IILVO!STLUS~SS ..::......~_Q,IQD, V~KAUDID, JUHJ]) (alla 20.a.) 

ULESANNE: Intervjueerida tihte voi rohkem (max.nelja) endist lembitu poissi, 
kogucfos ja files kir jutades koik intervjuul saadud andmed. Muret
soda vabemasti u'ks foto (lisaks voib olla foto t emast skaudina) 
voi fotografeerida ise intervjueeritavat. Koostada kogutud andme
tost intcrvjuu ajalche j aoks. 

HINDAMINE: Hinnatakse parimat intervjuud. 

~ seda t eha ? 

l. Vali oma intervjueeritav I intervjueeritavad ja r egistreeri need voistluse korral
daja juures, et kaks ei valiks sama isikut. 

2. Otsi intervjueeritavaga kontakt j a l c?i kokku, kus j a millal saad t emaga konoleda. 

'· Kui intervjueeritav ei ela Torontos, siis void t eha kirjaliku intervjuu, kirjuta
dea tamale ja esitada kirjas ki.isimused . Selle juuros ci tohi kasutada kaesolevat 
tru1<itud ki.isimuslehtc. Samuti void t oha intervjuu tolcfoni kasutades. 

4. Ole intorvjuooritavaga aarmi!121i-Y;~isakas ja koncta "tcic" vormis, kui tema sullo 
ise e i title, et olcmc Lembi tu poisi"d! skaudid ja r iiagimo "sina 11 • 

5. Kui t a monele ki.isimusole ei soovi vastata , siis ara "pinni". Kui ta vastab, kuid 
palub soda vastust mitte intcrvjuus kasutada, siis r c spoktccri seda soovi. 

6. Esita t omalo tingimata A j a B grupi ki.isimuscd: 

A. SKAUTLUS 

a. Millal astusite skaudiks j a millal lopotasito? 
b. I as tulito omal vabal 1tahtol, voi sunniti kodunt? 
c. Millisosso Lombitu / Saar e i.iksusosso (ri.ihm, salk, poro)kuulusito ja kcs 

olid i.iksuso juhid? 
d. Millisoid katseid sooritasit o ja kas t cgutsosito ka juhina - millisel 

kohal? 
o. Miks jiiito skautlusost ocmalo? 
f. Kas skaudiaastad olid huvitavad ja mis mooldis toilo koigo rohkem? 
g. Mis oli koigo ebamcoldivam? 
h. Mis tc ar:at c skaut lusost kui poisto organisatsioonist - kas hoa voi 

halb ja miks? 
i. Mis to arvato Lombitu lipkonnast, pracgusost Lombitu malevast? 
j. Mis to arvato skaudijuhtidcst - kos toile meoldisid ja kes mitte, miks? 

B. ISIKLIK ELU 

k. ¥.is koolis to kaisito ja milloks oppisito? 
1. Mida teeto praogu - elukutso j a huvialad? 
m. Kas arvato, ot skautlusest oli kasu toio praeguso too jacks - mida7 
n. Kas oloto abielus, kas oostlaso voi muulaeoga ja kas toil on lapsi? 
o. Kas panoto oma l apsed oosti skautidcks / gaididoks - kui oi, siis miks7 
p. Kas oloto k1magi motcltl~d tagasi tulla skautluso juurdo juhina voi abis

t ajana? 
q, Mida kavatsoto isiklikus olus tulovikus t oha? 

C. LISAKUSIMUSEJ) - kui vostlus l ahob monusasti, siis voito ositada siin toodud nai
t oki.isimusi ,. voi lisada omalt poolt uusi kiisimusi juurde . 

r. Mida arvato soga -ab~oludo st? 

s. Mida arvato oostlast c t Qcovusost Kanadas: Eosti Pacvadest, oesti crgani
satsioonidost, poliitik<>.st? 

t. Kas ja kuidas poaksid skaudid raha saama oma togcvusoks? 
u. Kas t oil on monda s oovitust skautidolo tcgevuso osas? 
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T. Kui kaua arvatc costlust Kanadas ptisivat? 
w. Kas arvatc, ot Ecsti voib vabaks saada moio cluajal? 
x. Kas oloksitc sel juhul valmis tagasi mincma Ecstisso? 
y. Kas olcto kontaktis sugulastoga Eostis - kirjavahctusos voi saadato noi

l c pakko? 
z. Kas olcto kainud okupooritud Eostis ja milliscd on t oi e muljod sollost? 

7. Ajaloho in~juu koostamiso t ohnika tulcb pikcmalt kasitlcmis cl c libel colsoisval 
koon:iusol ja soovitav on mitto unnc alustada intorvjuu koostamisoga , Intorvjuoo
rimino voib aga toimuda ka OMO soda , 

8. Intorvjuu koostamiso juurcs voib kasutada vanomato, 8pcta j at o ja juhtido nouan
doid. 

9, Koclolist korrokti.ruri voib last.a t oha moncl heal ccsti kool o tun:ijal. 

10. Intorvjuud tulob ositada hiljomalt l.oktoobriks 1973, voib aga ositada ka koho 
st x 11 (lotter sizOJ paberil, 
puhtas kaokirjas voi masinkirjas, 
koos fotoga / fotodoga , 
j a koostaja allkirjaga . 

Enno t abtacga ositatud intcrvjuud soisavad voistluso korraldaja kaos kuni taht
ajani j a hindamisoni. Kollolgi t oisol polo voimalik no id onno lugoda. 

NII IMELIK, KUI SlE KA POLE, KUfD OKS RAUATOO ALA OMAB OlUUSE TAllTSUSE HUS 
EDASUi5UDMISEL. SEE ON VllLIMINL NAGU IGA TOO, NII KA VffLIMINE, NOUAB OSKUST, 
TOOVOTETE TUNDMIST JA - 0PPIMfST. 

EfLTEADMllEK~ : ~IA VllLI c3RNALT JA SUJUVALT CT SINU ILUUO 
VAL6£D KAtD OI LXH£KS RAKKU £GA ~AA~ MUifAJCS. VMMASlL 
JtlHUL O<ED V£N0"1tAkKUllCASI " NING $11'1.JST El UA KU~I Vlf.l.l4t --

"'1a£rtE ENOALE SUPlR· MOOoUI SUPl

KUI ON !(,\sic .IA <l!IK Ti5TTAVAO Toou. II~ POORDU JUUi 
POOL( JA KO'! TAIENDWALT JUMllElO. TAL JJlAe MULJ,, 

ET SINA OLEO AS JALll( JA lAPNE POI~ NIN6 SELLE 
.AJA6A THVAD H~ED T6ii. KUI N>O ON TOOIT VAii· 

~O, .Jr~E~TA H!ND[ EEH TlATAMA, H J<ASK 

KUI UHllUT l<ANU<<l AAl<Ull Ill• 
VAU ALATI Pf!NrM OTS, l<US ' 
SA,\l(llO TI >a 'PUNEMAT. 
TOOO. --+ 

l'AUSS, KIUUS JA LVSll<A~, fT OLEl(SIO KOH( 
V6iMll1Nf VA~TU ~TMA KOi.Joi POfHl>JO'llT. 
LISA KDRIHINl JATA& 5UURE ~D~O!kU MUlJE. 

~ KUI AW! U~~ JAAB -
p \ I l<AS V~~ •Ut."'11 
'- , VA><E ~Ml~~· 

· LE~T, ICUI ""5Nr 
J~BILMA! -

~ 

SA JO~ Ew5T L-DA~TI 1Asl 
KUI S.t.ATU~ If.ARM l()l!M MON( ' 

"EKStTUS("PUMUL Sii\. TVIU.A~T fl 

~~U~L ~~DTEP.:~ 1:U'7f~ 1 ! 1~~·~~ ·swr•M> 
IOll>t:OUSt' TAL.UOA, ET SUL ALATI NII H.i(n1 UKl. 

"l<~&IS·tAM"J.A ElSTLA~[ HALI l~ElOOM ... 

WiMfSlX~ lEHttW\.G VllLll'1EITELE - '''7------=""---_!____::...._.:_....L.. ___ ...J 



OMERA VOIDUTEADE - PROJEKT no 

mTI MUISTNE VABADUSVOITLUS 

tJMERA LAHING 1210 

Eesti malev piiras Vonnu linnust, 
kus olid saksa ordu-riiutlid. 
Linnus oli juba alistumas, kui 
aaabus teade, et neile on tulemas 
suur abi:-vagi. 

lestlased otsustas:1d siis 
kasutada soja-ka.valust. 
Nad asusid niiliselt 
p0genema. 

UME'~ 
(-Aj.HNGIJ 
SKi::f:M 

Selle lehe tr<ikldmise ajal 1960 
an Lembitu Malev Jl-aastane. 

Meie ajalooline juhtlause on tKnan 
770-aastane. 

liliisugust aastaph:eva ei saa 
tAnistama ta jt:tta. 

Vaata 1 PROJEKT 'nO"! 

Sakslased, liivlased ja litlased bakkasid 
pogenevaid eestlasi taga ajama ja tormasid 
boisates file Umera j0e. 

Niiiid runda.s ee:sti malev kahelt poolt. 

ti.era lahing ol1 eestlaste muistae vabadus
soja files suurems.id voite. Pllrast labingut 
tootati Olla 

IUI ftKS sUDA JA Uxs BING~ 
Iiskjalad selle teatega aaadeti koild.desse 
Eosti maakondadesse. 

ftmera voiduteade on Lembitu Malen juhtlause. 
Lembitu Haleva poisid kutsuvad. k&1ki eestlasi 
ja on ise 

ku1 files siida ja fiks bing. 

Lembitu mirgi neli kiitt kujutavad jubUauset 
pilUikult 
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PRO.TEKT 770 S IS U 

Lembitu kutsus 770 aasta east 
koild. eestlasi olema 

KUI OKS sUDA JA tiKS HING! 
Meie kutsume niiiid koild. eesti 
poisse olema 

KUI OKS sUDA JA UKS HlllGt 

V&ta TOO!JliT! 

PROJEKT 770 

Projekt algab nende paberite 
saamisega. 

Projekt: .. l0peb enne jOnluid 1980. 
Anna TOOLEHT ana Uksuse juhile ! 

PROJEKTIST OSAVOTTlJ HINNATAISE 

~~~kt 
li'bi 

koos cma 
vanaaatega. 
Nad annavad 
head nOu.. 

Kirjuta sellele koik oma t;;ttavad eesti po1s1d 
(eesnimi, perekonna nimi ja telef'oni number -

ku1 tead) ... ja skautiiksus, kui nad on hundud voi skaudid. 
Kasuta TOOLmlTE kogu projekti ajal ja tee sinna 
mlirkmeid. 

~ lirjuta ana TOOLEHELE t:::J mirkmete osasse ~rg-
- mised ~d ja kuu-
pl"evad: 
jutustas~LE.nbitust, 
kutsusill, rtu Malevasse' 
tuli koop:iusele, 
ei t.ule eesti skaudiks, ailcs 7 
auud olulist, mis on va&rt 
kirja panna. 

PROJEKT 770 

Kerge meeles pidada 
5 punkti • 5 sarme 

ARA UNUSU ilirrEGI TUTTAVAT 
EESTI POISSIJ 

Jstusta poistele, kes on S:\nU. TOOLEHEL 
Lembitu Maleyast, meie tegevusest 
llnnas ja laagrites sunl ja talvel, 

Lemhi tu ldila st 
Kotkajarvel, 
meie "tarustusest, 
meie ;luhtidest ja 
muust, mis Sa 
arvad, et neid 
huvitab. 

Kui need poisid ei ole hugiwi vOi 
skaudid, siis kutsu neid Lembitu 
Malnasse. 
Kui na.d oskavad eesti keelt, kuid on 
kanada. iiksuses, siis kutsu nad eesti 
poiste hulka. 

1. Aruta vanematega 
2. Kirjuta TOOLEHELE 
3. Jutusta Lembitust 
4. Kutsu hunduks vOi 

skaudiks 
S· Mirkmad TOOLEHELE 

ARA UNUSTA PROJEKTI mA 
JATJ. SEDA VDMASTELE 
PAEvADELE J0uLU EELl 

TOOLEHT J0uuJTEKS JUHILEl 



MATK 

KOOSTA UKSIKASJALIK PLAAN ESIMESE JARGU MATKAKS 

I .jargu matk toimub maaratud ajal ilmastikule vaatamata. Matkale minejad kogunevad 
skaudikodusse pealel6unal haigivarustusega, kusjuures kaasas ei tohi olla valmistoitaineid. 
Leiva asemal olgu jahu, konservide asemel toores liha ja toored kartulid. Teed v6i kohvi 
ei ale tarvis kaasa v6tta, kuna teed kasvab metsas taimede 6ite, lehtede ja marjade naol. 

Ma palun poisse liikuda avatud silmade ja sUdamega ja tuua kaasa matkaraamat ning "tro
feed" oma matkalt. Samal ajal smuggeldab Uks ju ht igale matkajapaarile magamiskotti vai 
kese rullikeeratud kasetohutUki, millele on kirjutatud jargmise paeva juhis. 

K6ik paarid saavad Umbrikud, millele on kirjutatud matka algus-kohana raudteejaama, 
bussi- v6i laevapeatuse nimetus ja "avada seal" . 

Ombrik sisaldab naiteks: 

-------------------------------------------------------

OcSbimisk:oht. 
Jargmise kirje leiad megame minnes. 

-------------------------------------------------------
Antud maastikuvisand peab olema selgesti asukohta maarav. Kaeso!eval juhul langevad 

kohte-maaravalt Uhele vertikaaljoonele vasakul serval Uksiku manni alumine oks ja maja 
saarel, samuti noor kuusk ja kirikutorn paremal. Seda margates oskavad poisid pikal jar
verannal leida tapse asukoha. 

On paris kasulik lasta poisse liikuda hoides tapset kurssi (NNW) raskel maastikul. Seal
juures on hea, kui poistel tuleb purde ehitamisega v6i ujudes Uletada mingi veekogu. 
Maastiku-visand viib poiste tahelepanu kaardilt ja kompassilt hoolsale Umbruse jalgimisele 
ja n6uab avatud silmi. 

Toidu valmistamine n6uab metsast loodusliku tee (vaarika oksad, maasika 6ied) leidmist, 
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kartul ite kOpsetamist kuumas tuhas, leiva kOpsetamist kepi umber keeratuna v6i kiviplaa
dile rullituna ja reflektortuld liha kOpsetamiseks. 

Ma kOlastan poisse sel ajal , kui nad magavad ja jalgin nende laagriplats i puhtust ja kor
da. Ku i midagi on korrast ara, siis ma korraldan selle ja hooletult vedelema jaetud saapa 
riputan k6rgele manni otsa. 

Kasetohurulli le on kirjutatud: 

Valmista oma salga tootem. Vaata, k as metstuvi pojad oskavad juba 
lennata . Vii minult terv i tusi metsavaht X- l e Y kulasse ja hinda , 
kuidas on ta polluvi ljade kasvu o lukord. Valmista kaart - v isand 
teekonnast tema juurde . 

Tootemi valmistamiseks peavad poisid leidma sobiva oksa v6i puujuure , vi imistlema se
da noaga ja varvima Ohtlaseks mulla v6i samblaga h66rudes. Metstuvi pojad on loodus
vaatluse ja hiilimisoskuse proov. Tervitused metsavahile tahendab 1 O km matka koos 
hoolsa maastikuvaatluse silmaga kauguse hindamise ja viljade olukorra tundmisega. 

Kaart-visandi p6hialuseks joonistavad poisid kindlasti maha selle osa oma matkakaar
dilt. See ei kahjusta aga tood, kuna kaart, mille jargi nad matkavad on vananenud ja 
maastik selles osas palju muutunud. On rajatud uusi p61de, raiutud metsa, tehtud paar uut 
teed, jne. 

Parast matka sooritamist palun ma poistelt oma katte nende matkaraamatud ja nad ise 
asetavad oma "trofeed" kilbile, mis pannakse Oles ri.ihma kodusse. Kilbil on poiste nimed 
ja matka kuupaevad. Sinna on kinnitatud ka valmistatud tootem , linnusulgi, kuivatatud 
proov matkal kasutatud teest, m6ni leitud ja haruldane taim ning kaart-visand. Kuivatatud 
taimed ja kaart on kaetud tselluloid-plaadikesega. 

Matka-kilbid on ilusaks malestuseks poistele endile ja nende rida skaudikodu seinal kau 
nistab ruumi ning tiivustab nooremaid poisse I jargu katsele. 

Ma kasutaksin kasetohu-rull ist kirja asemel ka teist Ombrikku esimese sees, milles on 
ti.ikk puhast (!) paberit. Sellele on kirjutatud teise paeva juhis piima, suhkruvee v6i sidruni 
mahlaga, mis muutub nahtavaks alles peale "ilmutamist" si.itele p61enud 16kketule kohal. 
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LAAGRID ... 

Naide iihest Lembitu suvelaagri ringkirjast. 

TAHISTAB EESTI SKAUTLUSE ISA 
KANGELAS-SURMA 70.AASTAPAEVA 

sundis 1887 vandras , Parnumaal. 

Ast us Tallinnas spo rdiselts "Kale
vi " liikmeks . 

Seltsi toetusel laks oppima Soome 
Hel sing i Voimlem i se Ins tituuti . 
Lopeta s "vaga hea " hindega . 

Tuli kodumaale 1913 , hakkas Tal
linna koo lides voimlemisopeta
jaks . 

Asutas 1916/17 kaks e s imest eesti 
skautide ruhma Tallinnas . 

Eesti Vabadusso ja alguses astus 
vabatahtlikuna Kalevlaste Male
v asse . 

Luurel viibides langes vaenlase 
kuulist 2 . aprillil 1919. 

Maeti Vandra kalmistule . 

Tanavu tahistasid Kodu - Eesti 
skaudid vandras Anton Ounapuu 
langemi se 70 . aastapaeva . 

Kotkajarve lipuvaljak kannab juba 
kolmkumme nd aastat Anton Ounapuu 
valjaku nime . 

Kakskummend kaks aastat on valjaku 
aares langenud kangelaste males
tus- sammas . 
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1Y'~~~ 
TEG£VUSK4LENl>E~ 

Laupaev , 1. juuli 
LAAGRI EHITAMINE 

Puhapaev , 2 . juuli 
PIONEER PAEV sk & vend 
KOTKAJARVE AVASTAMINE noolep 

Esmaspaev , 3. juuli 
LAAGRI-PROJEKTIDE ALGUS noolep 
KANUU-RETKELE MINEK sk & vend 

Tei sipaev , 4 . juuli 
KANUU-RETKE 2 . PAEV 
PAEVANE MATK 

Kesknadal , 5 . juuli 

sk & vend 
noo lep 

JANNIT US & RANIKIV I noo l ep 
RETKELT TAGASI sk & vend 

Neljapaev , 6 . juuli 
JARV & METS n oo lep 
MAASTIKUMANG sk & vend 

Reede , 7 . juuli 
VEE -SPORDI PAEV 

Laupaev , 8 . juuli 
ANTON OUNAPUU MALESTUSPAEV 
AUHINNAD , LUBADUS ED, TOOTUS ED 
SUURLOKE 

Puhapaev , 9 . juuli 
LAAGRI LOPETAMINE 

on antud eraldi lehel . 
Taida tapselt varustuse lehel 
margitud korraldusi - need on koik 
S i nu huvides . 
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KOTKAJARVE 

saavad ANTON OUNAPUU 
LAAGRIST osa votta. Lem

bi tu Malev laenutab laagri
varustuse ja lahendab laag
rimaksu kiisimuse. 

Hundud ja skaudid saavad 
soorita.da katsed, anda lu
baduse ja tootuse. 

Lembitu Malev annab kaela
ratikud ja margid. 

/SAD, £MAD&~£!>! 

Lembitu suvelaag rid on p e rekon 
nalaag r i d . 

Registreerige laagrisse - kui ole
te huvitatud ! 



Kanuu - retk on MEHE PROOV , mida ei 
ole vaja pikema lt tutvustada : 

F00S ILINE TEGEVUS 
VASTUPIDAVUS 
SKAUDIOSKUSED 
TAHELEPANU 
LOODUSE TUNDMINE JA 
LOODUS KAITSE 

Seiklu s , room ja nali peale kauba , 
see on 

KANUU-RETK ! 

µieVAD & LAllGl?IS 
JANNITUS : toidud metsikloodusest -

soodavad taimed , kalas
tamine ilma puugiriistadeta , 
trappimine , primitii vsed toidu 
retseptid ja nende valmistamine . 
RANIKIVI : muina s - eestlaste os kused 
ja tarkused , ku i das vanasti ela ti . 
Too-projektid : vibu ja sojasarv . 

NOOLEPOIS!l:J 

Laagri tegevus : 
LASKE-SPORT - pustol i d , pQs sid , 

vi bud 
VEE - SPORT - kanu ud ja ratas 

laevad 
MUINAS-EEST I MANGUD taies soja

varustuses 
METSA - JA LUURE-MANGUD 
JANNITAMINE - mis siis teha , 

kui o led metsa eksinud? 
LOODUSE UURIMINE - ku~das 

koprad ehitavad tammi 1 

Oine luurekaik kopratammile ! 
- kilp - konna munad 
- liha-scioja taim 

SAJA KIHVA VO I STLUS 
Kas t e teate , Kotkajarvel 
kas usute? kasvab ta imi , 

mi s soovad 
inimesi? 
Ei , s iisk i 
ainult 

Iga p o iss voib 
omale uhe karbse 
sooja koju kaa sa 
viia ! 
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Kasuta. seda lehte kcxl.us pa.kkimisel:V-mark esimese 0 sisse 
ja laagrist la.hkudes pakk.imisel:V-miirk teise 0 sisse~ 

Sinu nimi: 

Poisi laagrivarustus nadalases laagris 

varustuse pakend - seljakott, selle sees vaikeses plcrtik-kotid 
iga varustuse liigi jaoks. Koik li'sapakid 

(ma.gamiskott, mad.rats) on rihmade voi nooridega kinnitatud sel
jakoti alla voi peale. Varustus on iiks pakk ja kandmisel jaavad 
kaed vabaks. 

Koik ka.asavoetavad esemed on margitud - poisi nimega. Kasutada 
"laundry ink" kuul-tippu, valget pesupaela, "mystic ta.pe"paela 
jne. L~i juhtkond ei vastuta. iihegi miirkimata. asja eest . 

Eraldi kott sel;!akotis 

Eeslcujulik skaudivorm 
on saabumisel seljas. Laagris 
pannakse korralikult koklcu ja 
asetatakse eraldi kotis selja
kotti. 

Tee v-mark pakkimisel 
minnes / tulles Varustus-esemed 

1. Vormimiits 
2. Vormipluus voi kampsun 
). Kaelarati.k I.embitu solega 
4. Liihi.kesed vormipiiksid 
5. Vormisukad 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

----------------------------------------------------------------------------------
Maastikuriietus 
laagrisse tulles eraldi kotis 
seljakotis. Pannakse igal oh
tul korrali.kult koklcu ja ase
tatakse k2.'eparaselt. 

1. l.embitu higisark/f'lanells~rk 
2. Pikad piiksid 
). Kampslm 
4. Tuule jakk/vllimalcuub/poncho 
5. Tugevad sokid 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

-----------------------------------------------------------------------------------
Spordiriietus 
eraldi kotis seljakotis. V"oe
takse viilja ja pannakse tagasi 
korralduse kohaselt. 

1. Spordisark 
2. Spordipiiksid 
J. Ujumispiiksid 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

-----------------------------------------------------------------------------------
Tagavara pesu 
vahetamisoks korralduse koha
selt. 

1. 2 alus-sarki 
2. 2 paari aluspUkse 
). 2 paari sokke 
4. l katerati.k 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

-----------------------------------------------------------------------------------
Jalatsid 
Uks paar alati kotis voi kui
vamas, teine paar jalas. 

1. Must.ad voi pruunid vormiJdngad 
2. Kummitaldadega jooksukingad 

0 
0 

0 
0 

-----------------------------------------------------------------------------------
~amistarbed 
t utatakse laagris korralduse 
kohaselt. 

1. Magamiskott/~ks vaip 
2. Madrats - ehu/vahukunm1. 
3. Magamisriided 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

-----------------------------------------------------------------------------------
Pesemistarbed eraldi kotis 
Ku\¥i tarbed seljakoti taskutes 

1. Seep seebi.karbis 
2. Katoratik 
J. Hambahari ja pulber/pasta 
4. Taskul.amp 
5. Skaudinuga/skaudipuss 
6. saasetorje ol.1/kroem 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

---------- ----------------Soovikohane lisavarustus: suurordusklaas 0 O, pai.keseprill1d 0 0, kaamera 0 0, 
binokkel 0 O, tasku-muusi.karilst 0 O, kampass 0 O, skaudik1rves 0 O, pliiats ja 
marlanik 0 0, tugevat noori 0 o. 

Noolepoistel keelatud: skaudinuga voi -puss ja skaudikirves 



TEGE \/US i-AAGR1 IVfANGu<;: 

I . TOOl211STAl>f Ef-.17TIJSTC JA 

rE£/V/AL l_ 

Mr%@~~@ 
.. 

MA NGVlWf.TUS; 

~LOOM.A.NA HK" ~o-r1R11oc:sr1 VANAST kA
R1.1SMANTt..1sr 1/C/ ScLlt IMliAIS100NIS:T: 

kOTIRllC>£LE VOIB MAAL.IC>A 1<A.r<USIVAl-4A 
MUST~ft. 

TOO- JA JAHI RJISTAC> : 

v'IBV JA ~~ ~.-<..._ 
NOOLE.0 "Z.J """1 

= 

MAN<:.v so10UK10: 

PARV 

,... I 

So11>t:k 1TE V4LM•STA Mtf\JE . 

2.. Tu ~eKol.t>c TeGE.f\11/..i E JA l'UL.t. 
si.:JCTAM1~C: . 

3. PAµk(..17£, tff~Nt:~IE. JA V1t...JA 
7. METSt..ooMADt LuURAM1N6 JA 

' 1 K U'TTIMIW£ ·~ 
•'JAHVAT/l/'VllNf" KASik"IVll-

4 . f>ARVE.6A SOiT M•Nt: I Voil>U>Oi r. 

g, K•VIKANG~V &N ITAM/Nc l.AAGRr 
M .i' I.ES TU SEKS. 

5. l<IVll>E. VEMMINS. Lei>AKELGUG~. 

G· KALA l<UP5ETAMl'-IC,, L..E•VAPAT> 
TuL.1<;ft.. l'(•v1t.., ><eP11..e1e. tuA 

TEGWU!. VAJ-4B ~ELNEVA/ 
P6MON$T~ATSIOONI • • 

pe-sA V'AJAB TAl.f;t<AS11ArvuoA\ 
J\Jl-ITI. W 
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PARV!KU LAAG~ AJALOOLl>'EL TCEMA/- 2 

fHJIIDDltfl£§ 0 ~~<£l?D . " MANGU· 
l':.111,:TUS; 

"'1URVMvr> 
(~oJA l'VSAR.) 

R.t:L.VA STUS JA '>ELLE VA LM1~AMtNe 

t<tt.B10 oDAvAST VINEERIST 
kt LP 1 , oN erre vA1./\11s s-AEn.;v . 

(;. .,_ +- ~ X lC )( KILBi.1> KAUNI STAfflKS'E. L.AAG-
+ x)(' RtS Po1.snSK/RJAOtGt1 

)( ( svvRENO\.'>K'lAA~ JJ. PAI Ki: 
PJ.IKE.SC. PR.ILC..10 .1 ) , 

f'JAHl<RIH MASi l<A£PJDE:NE-f) 

v'IBvDf, Nool.n JA ODAC>e: 
VAL MI '>TAMI NE.~ 1\-tooKA /'>£ 

MctSTE-RDAMt(l{t. ( NOOLE- JA o C>AOiS~I> / 
MoOGA"'iEAAP irARVtDA i<l!R.ESlt f<U t v'f!iVA 

T1Ni<rouRvi:i1N1GA - PR0rv1~t; JA r-{oe>E) 

5'0.JANUIA/) 1 -P..PR..10 

C..f/llNUSE. EHITAMIN€ KUNKAlt ~ 

MANGUI> LtrvNv~& JUvR£s :. ~ 
l.IN'NU$EVAL.VU~ID ~"!, 

..ALATI . VAl.lff;i. JA suc:tA-
V'~~ ·iAEN1-A<;E _;AHC:t.cMtSet.. ~-
MA~6UT\JLt. ~VC>At..A<;€.O 

0ITKE~r,,,11AD 1oc JA n..· .... c- ' 
VAO <;Ac..AreEO l(:Al)J)i) ( 

LtN~c..ses-,c:. t-A~ENSVAO ( ' -
vAENi-A~eC> L.ANJA~AP, _tt:y1 ' '\ 
iverO nJfl/T1H<<;G JA HVv'Til'IK"~ VASTV TOeTATAJ<SG 
f'IS'N {) £ "IM e . of'A HeST 
.J AA VA D VA EN I.As E 0 LA AG - .Al::li11:r,::m!!l 
A.15SE t..tN'WU~~ JuuR.[)c 
JA 1,...1111rvu<;6 Me€S"kaj\jo _ - - fAL.ATce 
LAHKlJS 1"7AR.f<AMAiVI. T - -

" .. ! I 
MANG LOPE-B A/...,t.T/ Etvt-/E. ICAl-l~L.l)S( ,ALGvsr.. ~TTEV'AArv>r. 
RELVAD etv A tN()I. I ....,i~1t.1viAM 1 Sei<::~ JA TOl<EOLJSSl<S ~~~I 
V10Ul> <)A N'oOl--cO - '4A ~K'I - J A v'6<DU i<AUGv~e .( 
ol>AO -HAi:2J<'.l·JA KA()GVSVISKelC'.~ t...ASk"MtS'el<:S·~2~!Wii~ 
}< ILBrD - Vt~AiLJI> PALL.I TOR.JU""4tSE~S ~ 
Hl/ETt.>Lt - e~t..'6 fv'IANG.C) - AC/~ JA ~o6AAMef~ f"IAN'U TI>o-ru~s 

vc• - PAii.AST MANE>V - 1.EP1'TtJsJVTVl<S, ~(fTllSet<S JA ~NUk5. 
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~UNDULAAG£R 1961 

Laagri aeg: 29.juuli - 7.august 1961. 

Laag_ri koht: Kotkaj arve hunduvalj ak Muskokas. 

Laagri _mHngu taust: Eesti varajane muinas-aeg Ociviaeg), mil tarvitati 
kivist, luust ja sarvest tooriistu ja relvi. Kehakatteks kasutati nahkasid. Elati 
paigaliselt unel kohal, kuid saadi toitu kalastamisest, kUttimises~ja loodusest kor
jatud toit-ainetest (marjad, pahklid, seened, Juurikad, seemned).,;ruldu ei haritud. 
Tunti tuld ja osati seda sUlidata. Ainsa koduloo
mana peeti koera. 

Teaduslikult on tagap0hjaks Kunda muinas
leiud Virumaalt. Kunda-~!alla asula poldudelt, 
n.n. Lanrnasmaelt on leitud rohkesti kivist ja 
luust tarberiistu, arvatava vanusega kuni 6000 
aastat enne Kristust. Need "Kunda kultuuri" 
leiud olid talletatud Eesti Rahva Muuseumis. 

Teadlaste oletuste kohaselt asus sellel 
kohal jaa-aja lirgjaa sulamisest tekkinud pais
jtirv. Sellest voolas labi Kunda jogi, langedes 
allpool jarve Viru ranniku kaljuseinast joana 
alla merre. Praegune Lann3smagi moodustas 
saare vol madala j arves, mi llel as us muinas
elanike plistkodadest asula voi vai-kUla. Muuseumis 
leiduvad tarberiistad pillati vaikUlast jarve ja 
leiti hiljem p5hjamuda settekihtidest. 

Jugade langevad ~eemassid murravad pidevalt lahti kaljutuKke ja nonda liiguvad 
koik joad aastate kestel Ulesvoolu. Kunda juga liikus tiles kuni jarveni, laskis jar-

ve veed merre ja hiljem rajati jarvep0hjale p5llud. 
Kunda muinasjarve taolise Urgjaast tekitatud pais-jar
vena on praegu ~eel alles Lilemiste jarv Tallinna juures, 
mille arajooksu inimesed on takistanud ja kontrollivad 
ka praegu. 

Laagri mark: Puust (luust) nooletera nahast ripatsi 
kUljes, p5letuskirjaga M(uinasjarve) ja 61 (aasta). 
Vaata margi kavandit kaesoleva lehe Ulalservas vasakul. 
-----------------·--------------
Kunda muinasjarve arvatav kaart laagri teemaks valitud 
ajastust. VaikUla asukoht on praegune Lanrnasmagi. Juga 
on kadunud ja sellest jaanurl k3restikud asuvad kaugel 

f ~ pool jarve. Mada! kaliariba Soome lahe rannas on 
\laienenud ja osaliselt metsastunud. 

10-...... a 
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IAAGRI ~EYUSED 

Ya ikiila 
Kotkajarve Hundumada

lale (vesi poistele poole 
saareni ) ehitatakse Muinas
jarve vai-kiila "une suitsu
ga" - s. t. une peavarju ja 
iihe keedukoldega. Elamine 
(laager 01mu a a u as 
ja gruppide viisi juhtide 
taieliku kontrolli all 
kaiakse vai-kiilas mangimas, 
kusjuures seal ise valmista
takse ka vahemasti u1cs soOk. 
Yai-kiilla ptiaseb ainult paadi
ga ja keegi ei saa sinna minna 
"omal kael". 

!:f::inguriie_tus Ja varustus vai-kiilas 
Kaldakiilas (laagris) kaib koik nii nagu hundulaagris ikka, vai-kiilla minekuks 

varustatakse poisid nahk-riietusega (laagri poolt), soojaga ainult ujumispiikste, 
jahedaga sooja riietuse peal. Yai-kiilas on kasutada kiviaja toO- ja tarberiistad ja 
parved madala peal soitrniseks. Yarustustvalmistavad ka poisid ise kaldakiilas ohtu
poolse tegevusperioodi tootundides. Yaata joonis all. 

Mangud ja sport 
Horrrnikune tegevusperiood on piihendatud liikumismangudele ja spordile, nagu see 

ikka toimub hundul~agrites. Tegevus ei ole iihendatud laagri *1angu .:; taustaga. Periood 
lopeH ujumisega enne lounasob1ci. 
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Retked la mangud laagri teemal 
Laagri p0nevama osa kaldakiilas moodu~tavad 

otseselt laagri teemaga seotud iilesanded: avastus
retked laagri iimbruses, "jahikaigud" ja kalastus
retked. Nendele on piihendatud pealelounane tege
vusperiood. Uipeb ujumise ja ohtu-ootega. 

lAAGRI ITrEYAU!ISTUSED 
1. Puhkuste ja suvikodudes viibimise aja korral

damine nii, et koik hundud ja juhid saaksid 
laagrist osa votta. 

2. Laagrivarustuse korrastamine ja taiendamine: 
juhid - laagri iildvarustus, vanemad - poiste 
isiklik varustus. Bea varustus - hea laager. 

3. Jutustused ja vestlused koondustel ja kodus 
laagri mangutausta ajastu teemadel p0nevuse ja 
huvi aratamiseks. Kasvatuslikud mOMendid: 
lihtsaga labi ajamine, eestlased on vana rahvas, 
iihistoos ja heas organiseerimises on j~ud. 



SAARE SUURLAAGER 

ll:iriclusnUunik: 
Kl·h:11i11c k:isv:itus: 
Kurt'5sa:irc supclinspcktor: 
lllhi1kaitsclinc Opclus: . 
ll3kcnduskunst: • 
s.urc sepp 
S:iarc 11 :i:1Uimcistcr: · 

n.irm K•i u1 Meipoom 
nalr.m Ervin Mllvek 
Vlktor Aru100 
"''-rt T•rum 
nlli:m Endel Ruber9 
1kj lm•nl Meier 
M lhlnl Sutt 

SORVE 511.AR E OMAVALITSUS 

Suu rUl ik: 
Ollk J:t kill:i mccs: 
lliicl:trk ; 
Tc:idmamccs: 
T:irctc1i1ija ; 
Ji1umccs : 
LVkkcmcmm: 
Lct'lo l:tJ:t : 

1km Endel Loo 
n1k m Ke nnel Meipoom 
hi M1ido Silm 
111 TOni1 Hion 
l'ti Andrva Voitk 
h i TO n l1 Lur 
hi Ede M1t1in• 
l'tj Anne Re in lH 

SAARE SUURLAAGRI JUHTKOND 

SAARE MAAVALITSUS 

Suurvanem: 
Abisuun·anem: 

kon1ul JolunnH E. M.lrkul 
Hendrik Tanner 

Maavancm • · 
~luvancma uet :i it j:a : 
Abimaav11ncm :a d: hun1hu l 

1km He ino J6e 
1km Aknl S1lumeh 
1llm Endel Loo 

voncm,b udid n1km Jun Lipp 

Os.akonn ajuhal3 jad: h111r1ctu1 1km Tervo Toom .. 
majandus 1k m Gunnar Mill 
lii klu1 n1lil m Leo Puudll 
\' .UUslus ntlun Sll••r Kuk 
chilus n1km Au1u1t Tuv ilt1no 

~'33 \' lll it su~ sckrcUr: · • · ntkm E ln o Kur lt 

S:a:ire maa-ar.st: 
Odo 
S;ure prcfckl: · 
Abipr"!fekl: 
s.urc pastor: 
llu inscncnd: 

LAIENOATUO MAAVA LIT SUS 

dr. Voldemtr T1mm emigi 
'ildl Ain i Tlm1nk 
n1km Raffl Mok1 
n1km Enn Klil up.1 
n 1lcm V•l ter Kopperm1nn 
n1km T6nv Jl·rn 
n1liim Ar'fo Kln9lu1pp 

Ka1lseliidu S1u r c .\hlcn P<' l l1k : nnulii: Henld N1ldr1 
Sa:are .. Tulchoidja" loimct a ia : · ' 1k j Andru1 Voit k 
Sa;irc Tealri dircktor: • • • · 1km Endol L0o0 
Saare Majandusilhisuse linju ht: ntkm Ed;er L"' 

Progriamm : 

Majandus: 
NoorlcnOunik: 

Kt'll 7 .00 

7.30 

0 .00 

o.uo 
9.30 

I \ .JU 

12 .30 

13.JO 

l!UJO 

18.00 

19.00 

'.!O .UO 

:!O JO 

:!2 .UO 

:!'.!.JO 

:!J.()J 

MAANOUNIKUO 

1kl Jun Krvv1 
nllrm Konu Le•m•h 
n1km Oa.,.ld P ill 
n1km K.rl lhnken 
1km H1n1 PHii 

;uU RLAAGRITE PAEVAKAVA 

1\ utus, \
0 Uim km1nc . pucmin c 

Aratus SUrn s:i:i rcl 

llu1111n ik u1 iX.ik, J ntua Sin1 ~1 rjd 

t.:k,·:i :it us. .,a1 vu1 

LippuUc hc1slum1nt- . ('nnclUunueo 

Tuulrmu u1u m1ne 

Sa:irc uj uminc, Tuulcm:u !Uuna 

Sa:irc JVu n:i 

l'l':lit'lt1unanc lC~C\"U I . l.htuuoJ c 

L1j um1nt'. pcscminc 

Oh tusUUk 

Li ppm.le ];anl(C\J.!llillC 

LUiu.· 

Sini~1rjc i> S<i r\·c ~foi.:i 

h~Juks Ko1u 

norahu 

tt'l( t'\"USC a lKU I 
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19 
A UG UST 

18 
AUGUST 

P<ihuln 

17 
AUGUST 

l.•upiev 

16 
AUGUST 

L u kasvame / Lu suurdub vir i , 
hi l eh vib ~I ju noorr• lipp, 
kel sihiJu on ue mie tipp, 
kust muidu Jaulik kui utusi air i. 

c-....,. U... - ...NOORTZ t.AVL .. 

SAABUMISPAEV -

Kogune mine Richmond Hillis ja l u11:rlue sOiL 
La:agrikUladeks jagunemine, kodu r 111m 1ne. 
Tutvumis!Okkcd poiste ja tUdrukute lu intes, juhist id 

lugritluks. 

- KODURAJAMISE PAEV -

F'r. Kublban - a.i.autlde hllmnl .On.de looja •t&U . 

MOlema suurlaacri Ghin e jumal1teeni1tuL 
Kodu njamlne ja huni1Lamlne jatku b. 
Ublne Tuulemu ja Sure 1uurlu1Mte av.amine. 
Suurlucrit e Obine t utvum l110ke:. 
Juhtide: Uhlne l6ke:. 

- TO!! HINDAMISE PAEV 

Johannes E. ~t:i.rku s - Ecsti V:ib:iriigi kon sul Kanadas, m .:i lc· 
va vancm • 1884' 

A.lrcv.lll.:1 suurl:a:1gri .llgus 1056. 

ShitustOUde IOpet:am ine, lile\·aatus. 
ll unnihnud alustavad tcgcvust. 
Tuulcm:i a tildrukud klil.lstavad Saarc suu rlt1 .l~rit. 

Tu ul cmaa : jum:a latccnistus tOotusc and m1scg 3. 
$ 3arc: la ulu vOistl us. 
T:11nmi chit3minc SU r vc s:iiircl. 
Saun a piic v poistc lc, !Okkcd la:agrikill3dcs. 

- KOSJAPAEV - Rn d e 

,l fe tO uume ise . Jcui vaja, 
kui maruhooc i.i/e maa. 
Me pole siin ilmas vaid kaja, 
mida hOig;ua. OOssc sub. 

Ecst.i Kir ja ndusc Sclt1i uut:iminc 1007. 22 llenrlll Vl .n•pu11 - .JU l'A~OUO ON VERINE: TAPPt:R .. 

21 
AUGUST 

lluvirUhm• d c lCi:CVUI. 
Tuulcmaa: luul epOimik u ja d ramat isceringute \·O iJtlu1. 
Sure: uued li pko nnad Eesll s. 

20 
S:i.ue: poistc klilukil ik Tuu lcmu suurl uf(rine. 
Om:i pere UhijJOkked Tuul<'maal ja Surt"I. 
Saarc: poistejuhtide IUk e - va nad J• noored. 

AUGUST - SilPRUSPAEV -

!Iuvirilhmade tcgc vus. 
Tuul<'maa : laagrikUlade kUlut.aminc. 
Saarc: s.algavOistlus. 
SO rvc 1Urcll sOjarctk Ol a ndile. 
Saunap:iev tUdrukulcle. 
LOkked laagrikillade1 killl.1kuuetcg a. 

Leupiev 

AUGUST - VALMISOLEKU PiiEV -

Ki r j:rnik Mait ~lctsanurk t 1957. 

T uu lc m:ia : ujumisvO ist lused j a m :iut ikum:i n ~. 
S:iar(': l:iskcr:i ja l, 
SUrvc si:i:i r : hu nd ulub:allu s hii cs, Listl' ri l:ihin". 
Jlcll:i.kcstc ja hundudc i.ihinc !Ukc. 
Tuulcma a: vancmg:aidide \Ukc kUi i:il c. 
Saa rc: !Ukked laa~rikilladcs - Soo mc·poi sid paj:1t:avad 

jultu. 

- SUGUPilLVEDE KOHTAMISE PAEV -

V:inemskaud id kill11s vancmgaidide IOkkel. P ij hapin 

- OMAKULTUURI· JA SPORDIPAEV 
Suur lu.(rite ilhi ne palvu s ja lipuhl'isk amine . 
KUl al i s<'U sa:ibu \·ad . 
l lu virilhnu d c te.(l'Vus, skautJ ikuJ Jl'rnon .Hrats1oo n1d, koon· 

1hu ed . 

Tunga lnoolc suurJu~ri .al&'US 1954. 
24 Suu r lU kc. 

Suurlu11:ntc ii h ine hommikupalvus ja ll puheisluminc. 
AUGUST KlllAPAEV 

Tuult>mu: l1u lupiicv, Wnasild cc1li noortelc, £1"sti MA~ 
Sure: spordl vO i1tlu1cd. 
Suurlugrite iJhin e JO iee. 
Vancmga idid, · skautlid j 1 juhid kii1emlt'I. l lomm ikvOiml<'mi ne orkestri saatcl. 

25 
AUGUST 

Suur la agrilc i.ihi nc juma latcenis tu s. 
Noorte: vOidumarss. 
Killamii ngud. 
S:aa rc : lacvatcha sc csimc nc pa11 t lostaksc vettc . 
Suurl:i:1~ritc Uh in e !Uke. 
Vancmgaidid killas vancmsk:a~tidc !Ukk el. 

- KUSTUVA LOKKE JA KINDLA 
TilOTUSE PAEV -

F'rier1rich Hci nhold Kreuuwa ld 
Kl rj11nik F.li!Ulbct Aspc t 1927 . 

.,K1lr. vipoj a" iu t 1882. 

Teiiipin NJ:iitl r ja llilda Glcsrr t 1932. 

26 
AUGUST 

l lu virU hmade leJ{t'VUS, &Opru1vUi1tlused, kil laskil i«iud . 
Ettev alm ist u1rd kodu st l1hkumhek1. 
Suurl1a11:ritc il h inr lahkumi1li1kt' . 

- LAHKUMISPAEV -

Carl Robert Jakohson - Ecsti :.i rkamisae~nc rahvajuht •ts41 • 
.. Estonia" teatrimaj a av:ap1dustuslc :a lgus 1913. 

Viimascd tOOd lahkumise ks. 
Suurlul(ritc li ppudc l:anKcltlmine. 
AruOit. 

sOja· 



TOITLUSTAMINE 

/se £eRda4 ise soo6 
Toit suurlaagris koosneb iga paev neljast soogikorrast: 

(1) hommikusook - v6ileivad, piim, puder ja muna; 
(2) 16una - supp v6i praad, magustoit v6i puuvili ; n 
(3) 6htuoode - mahl ja sai v6i v6ileb; ~ 

(4) 6htus66k - samasugune nagu 16unasook, tee. 

Toidud on vaheldusrikkad. Kalorite arv ja toitevaartus on arvestatud nii , et sellest piisab 
normaalsele taiskasvanud mehele - eeldusel, et toitu valmistamisel ei raisata ega rikuta. 
See tahendab - kui kokad tunnevad oma t66d. 

Erandpaevadeks on saabumispaev, mil saab laagrist 6htusoogi ja lahkumispaev, mil saab 
hommikusoogi ja v6ileivad kaasa. Varuda v6ileivad saabumispaevaks. 

Toiduainete valjaandmine toidulaost all-laagritele toimub vastavalt poiste arvule. Ajad ja 
kord tehakse teatavaks suurlaagris. 

Laagrite koogid alluvad laagri arsti tervishoidlikule kontrollile . Tahtsamad tervishoiu - ja 
heakorra n6uded kookides on jargmised: 

Hoida toitaineid nii, et need soojaga ei rikneks. 
Pidada piinlikku puhtust toidu valmistamisel (pestud kokad). 
Olejaanud toitained, mida ei kasutata, tagastada toidulattu. 
Kasutatud koogin6ud kohe parast sooki pesta (pesupulber omal). 
Toidujaatmed selleks kaevatud augus alati mullaga katta. 
Roiskvee-kaevule peale ehitada kuuseokstest kate (punutud). 
Piirata jaatmete ja roiskvee augud aiaga v6i pustitada nende kohale lattidest 
kolmjalg sissekukkumiste valtimiseks. 
Toidun6ude pesemine jarves ja roiskvee valamine jarve on keelatud. 
Toidu tulele jatmine valveta on keelatud. 
Koogituli parast tarvitamist kustutada v6i jatta valve alla. 
Varuda kuivi koogipuid kolmeks paevaks (katte all) ja sOOdet, et juhuslik vihma-
sagar ei takistaks kokkade t66d. f\..... 
Keeda ilma p61etishaavadeta, ilma vandumata (see rikub toidu maitset) ja tahele
panelikult. 
Ara saboteeri laagri korda toitude hilinemisega. 
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LUMELAAGRID 

IDEID LUMELAAGRI SISUSTAMISEKS 
(Kogemus Lembitu Lumelaagrist 1970) 

Poistele antud aeg n.n . 
vabasuusatamine oli suurel maaral 
raisatud, kuna omal algatusel vaba 
suusatamist ei harrastatud. Sama 
kinnitas Ola Vastopa oma 
telefonik6nes 12.jaanuaril ja pidas 
seda i.iheks laagri puuduseks. 
P6hjused ei kuulu siin 
anali.ii.isimisele . Vea 
parandamiseks organiseerida vaba 
suusatamist ri.ihmades ja 
sihti.ilesannetega. 

Looduse jaljed lumel (kaamerad, 
binoklid, m66dulint, plokid, 
pliiatsid). Suusari.ihm - ees 
loodusevaatluse kogemustega ju ht, 
kes annab seletusi liigub 
jalgedeta metsaalusel. 

Vaatlusobjektid: 

1 . Eraldada okstelt langenud 
v6i lindude/loomade poolt 
okstelt maha aetud lume 
jalgi loomade ja lindude 
jalgedest. Esimesed on 
korraparatud ja erineva 

L6bus moment !umelaagris suurusega, teised on 
ri.itmilised. 

2. Loomade/lindude jalgede vaatlemine ja meelespidamine v6i skitseerimine. Seletu
sed on kohapeal v6i skitside lahtilugemine jaljeraamatu abil ruumis. Kas loom , lind 
liikus jalutades v6i hi.ipates? Jaljed, mis algavad ja kaovad - loom tuli urkast ja 
laks teise urkasse, lind laskus lumele ja t6usis lendu. Tiivasulgede kriipsutused 
lumel. M66da tiibade laiust ja maara ligikaudne linnu suurus . Milline lind see v6is 
olla? 

3. Elanikkudega kopramaja, 6huaugud katuseroigaste vahel. Kes on kainud (hunt, 
rebane) kopramaja uurimas ja jalgi tegemas. Kas on kraabitud lund ja pi.ii.itud sisse 
paaseda? Kas on jalgi kopra liikumistest jaa all v6i lumel, naritud oksad. 

4. Loomade urkad puude juurte, ki.ingaste ja kivide all jutustavad elanikest ka siis kui 
jalgi pole. Rohukorred, juurenarmad ja oksad on harmatunud urkast tulevast hin
ge6hust ja niiskusest. Harmatise tugevus jutustab looma suurusest. Milline loom 
see v6iks olla? 
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5. Loomade poolt naritud puutOved, oksad, kasvud ja pungad. Kas on narija jalgi 
lumel? Hambajalgi naritud kohal? Milline loom v6is see olla - hiir, i'anes, okas
siga, hirv, p6der? 

6. V6itluse paigad, kus jaljed lumel jutustavad elu ja toidu eest toimunud lahingutest. 
Karvatutid, veretilgad, liha ja kondijaanused, suled. Milline loom/lind oli ohver ja 
kes oli ta tapja? 

7. Allika kohad ja kiiresti voolavad veed, mis ei ale kOlmunud. Allikas aurab ja tekitab 
harmatist puudele, voolav vesi vuliseb lume all. Kas on kaidud joomas - jaljed? 
Kas vesi on puhta maitsega? 

(Tulehoidja #2, 1947) 

Kas Sa oled motelnud sellele, miks pa
kase66del janesed ja teised metsloomad 
ei kulmu surnuks? 

Nad ei jaa hangeharjale kukitama, vaid 
poevad p66saste varju tuisanud lumeur
gudesse peitu ja 66bivad seal. Sageli 
ei tule nad suure pakasega ka paeval 
sealt valja , sest lume all on soe. 

Selles veendumiseks katseta lumionnide 
ehitamisega. 

Lumeonni (1 ) ehitamisel margi koigepe
alt onni porandapind ja tambi seal lu
mi kovasti kinni. Si is pustita seinad 
s ula lumega kokkuveeretatud lumepalli
dest, mille vahed taida hoolega sula 
lumega. Lagi valmistatakse lattidest, 
nagu naed onni labiloike juures (2), 
ja kaetakse samuti lumega. Seinad ja 
lagi peavad olema vahimalt 50 cm pak
sused j a ukseava voimalikult vaike. 
Onni pohja aseta vahemalt 20 cm paksu
ne kiht kuuseoksi ja sule uks lumepal
liga. 

Lumeonn on paras salgale soojaks ja 
mugavaks talvekoduks metsas, mille ka
tusele voolige lumest salga mark. 

Igloo ( 4 ) on eskimode lumionn, mis 
valmistatakse tihedasti kokkutuisanud 
lumest loigatud tukkidest. Ehitamise 
eelt66d on porandapinna markimine ja 
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kinnitallamine voi lumest puhastamine. Ehitamist naed joonisel (3) , 
kus lumepangad asetatakse v indikujuliselt ja vo l v ina sissepoole. 
Iglood on paras ehi tada kolmekesi ja kolme jaoks. Kaks loikavad 
lumelabidatega parajaid tukke, kolmas loikab tukid lumenoaga para 
jaks ja ehitab. Ulevalt suletakse igloo suure koonilise lumetukiga 
ja siis on ehitaja ukseta onnis vangis, sest uks 16igatakse sisse 
alles hiljem . Ukse ette ehitatakse 2-3 m pikkune eeskoda - parajas 
ti sisseroomamiseks ja kogu ehitus "krohvitakse" tuhklumega tihe-
daks. ' 

Eskimod pi5letavad igloos rasvalampi, kuid sinna voib teha ka vaikese 
16kke . Selleks asetame igloo keskele lameda k oldeki vi, puurime lakke 
suitsuava ja kraabime seina ning p6randasse t6mbekanali (5 ) . P6ran
dal on vajalik kanal katta lauatuki v6i puukoorega ja juhtida see 
otse 16kke juurde - vas tasel korral taitub onn suitsuga. Ti5mbekana l 
ehita sisse pealt-tuul e kuljest! 

Lumi onn ja igloo sobivad ka oobimiseks, kuid seda katsetagu ainult 
vaga vi lunud ja julged metsavennad . Oobimise ajaks kustutatakse tu
li ja poetakse karusnahas t v6i sulgedest magami s k ot ti, millesse pei 
detakse ka pea . 

Onne v6ib kutta vee l l 6kkel kuumaks aetud kividega ja kuuma veega 
taidetud plekkn6udega. 

Lumikoobas (6) on m6eldud ajutiseks soojaks puhkekohaks talvisel 
matkal voi metsamangul. Lumme kaevatakse neljakandiline auk ja kae
takse v6imalikult kahekordse telgiriide vo i presendiga, mille serva
dele kuhveldatakse lund . Koopasse paaseb vaikese pugemisuru kaudu . 

Kuuseoksad kulje all ja seljakott peaaluseks (7), nii toimub puhka
mine lumikoopas. 

Lumekoobast ehitamas 
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Heino alati r6hutas et tegevus mida korraldame poistele peab olema huvitav )a p6nev. 
Seda katsus ta teha ka kirjutatud materjalis. All on ara toodud 16ikeid Lembitu Lumelaager 
8912 - "Jannitai" - laagri teatelehest: 

LEMBITU LUMELAAGRITES 
JUHTUB PONEVAID ASJU! 

Vahest on need ette kavatsetud, 
ku i d vahest teeb loodus meile 
ullatusi . 

PA I KESEVARJUTUS - poisid vaata 
s i d varjutust labi tahmaklaa 
si . 

KOMEET "KOHUTEK " laks parajasti 
ule Kotkajarve . 

HOBEDANE METS - oine udu kulmus 
puude okstele ja harmatis te
gi metsa hobedaseks . 

KLAASIST METS - jaavihm kulmu s 
puude o kste l e ja saras hommi 
kupa ikeses. Ku i tuul tousis, 
s ii s mets kolises. 

PAKANE PAUGUTAB - lumelaagri ma 
dalaim temperatuur oli - 40 C . 
Puud, aiapostid ja hooned 
paukusid pakasest . Praod 
karisesid j arve jaasse - jarv 
ragises ja o igas. 

ALASTI SUUSAT.11.MINE - koige kor
gem temperatuur oli kord 50 
F. Poisid vots i d sargid maha 
ja suusavoistlus toimus ula 
keha alasti . 

KANUUSOIT LUMEL - kord oli jaa
tanud lumepohjal paar tolli 
varsket lund. Kanuud toodi 
valja ja poisid soitsid nen 
dega metsavahel nagu suvel 
jarvel . 

· ··nnitai 
Lembitu Lume1aager'89/2 

[[[~rnrnt~ 
POHJALA TUTRED * RAJALEIDJAD * LEMBI'ru 

~a:L /Jlalhl: 
AEG: 

Kohtamine laupaeval , 11.veebruaril 
kell 10.00 Clearwateri aares Estonian 
Roa.di otsa. juures. 
Laa.gri lipp langetatakse Anton Ouna
puu valjakul pUhapaeva parastlounal. 

HIND: 
-- $ 11.00 pluss $ 4.00 autojuhile, 

kui tuled voora autoga. 

REGISTREERIMI NE: 

Ararebitav registreerimisleht on 
yoldiku kiiljes. T'a ida ja anna. 
koos laagrimaksuga oma juhile 
hiljemalt 4.veebruariks 1989. 

VARUS'l\JS: 
Murdmaa suusa.varustus 
Vahetus pesu 
Tagavara sokid ja kind.ad 
Magamiskott ja kuljealune 
Kateratik, tualett-tarbed 

varustus on. seljakotis ja igauks suusa
tab sell ega Kotkajarvele. Mootorsa.anid 
on iildvarustuse veoks ja julgeolekuks. 

LUMELAAGRI SI HID: 

• Soprade sel tskond , nali, laul 
• Ilus talveloodus, varske ohk 
• Sport, mangud , voistlused 
e Kullaldane, mai tsev ja hea toi t ........ 
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Mitte kaua tagasi lei ti Ghel keva 
del Pohja-Ontario metsast surnud 
mehe jaanused : pealuu, riietuse 
rabalad ja metsloomade poolt a r a 
naritud kondid . 

Mehe isik tehti kindlaks 
See oli teadmata pohjusel talve l 
metsa lainud mees, kes sellest 
peale jai kadunuks . Nii palju kui 
suudeti kindlaks teha, ei osanud 
ta metsast valja tulla ja suri 
nalja ning kulma tagajarjel . 

Oleks, oleks, oleks ... 
Ajalehes leidus teate lopul kom
mentaar: oleks see mees olnud 
jahimees, metsa - mees , prospektor 
vo1 isegi skaut - ta poleks tar
vi tsenud eluga maksta oma eks i
mise eest . Tal ol i d kaasas kom
pass ja tahi tikutoos . 

Lumelaager jannitab 
Lumelaagris LLL'89/2 on suusaspor
di korval ka jannitamise treening : 
kuidas metsa eksinult sealt eluga 
valja tulla . Metsas on liha, ras
va, valkaineid, sasivesikuid, vi
tamiine - kui sa tead . 

Teadmine aitab, oleks ei aita . 
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Etruskid vallutati roomlaste poolt 
ja sulasid roomlastesse . 
Roomlased loodi laiali rundavate 
barbarite pool ja o n ajal oo aree 
nilt kadunud . 
Mu i nas- p reislased (latlaste ja 
leedulaste hoimud) havitati sus
temaatil i selt saksla s t e poolt. 
Li ivlased (meie hoimud) latistu
s i d vabatahtlikult . 
Krimmi-tatarlased kuuditati Stali
ni poolt Siberisse ja on kadumise 
ohus . 

Ni me stikku voiks pikendada 
See vol d i k ei mahutakski koiki . 
Oks ohustatud rahvas on eestla 
sed, kelle maa tahetakse venelas 
tega ule ujutada ja eestlased 
venestada . 

Okskoik kuidas 
Eesti rahva tulev ik u seisukohalt 
ei ole vahet, kas eest lane sureb 
Siberi orjalaag ris vangina, ~ 
stub kodumaal voi Qmberrahvustub 
vabatahtlikult valismaal . Viimane 
viis on inimesele ko ige mugavam, 
aga samaaegselt koige habivaarsem 
- l oobuda ise oma rahvusest . 

I g a e e s tl ane on vastutav . 
Mi tte ainult kooliopetajad ja 
skaudijuhid ei vastuta eesti rah 
va tuleviku eest . I qauks meist on 
vastutav . Sisuliselt on koik ees 
ti rahva havingule kaasa-aitajad 
orjalaagrite valvurite ja venesta
jate liitlased rumal usest ja 
mugavusest . 

Eestlane olen ja eestlaseks jaan, 
kui mind eestlaseks l oodi ... 



Teine naide talilaagri ringkirjast .. .. . . 

KOONDUSED 
OPPEMA'IKAD 
LASKESPORT 
VOIMLA-UJULA 
SUVELAAGER 
KANUURE'lli 
LUMELAAGRID 
JNE JNE JNE 

Ei ole voirnalik NA'IUKE skaut olla. Sa kas oled 
PARIS SKAUT, voi • • • voi . . • voi mangul t skaut, 
kui sa seda koike ei tee, mis kuulub _ -f-JOQ% 
SKAUDITREENINGUSSE. Lumelaa.grid... ~~ 0 

r0,., ~ -• ..J-~ !gal poisil on TALVERIIDED: kindad, milts, 
\,l"'~I soe pesu ja soojad sukad, tuulejakk. 

IgaJ. poisil on seljakott, kuhu panna see varustus, mis 
parajasti seljas ei ole. 

Mida sa veel vajad, et tulla lumelaagrisse? 
MURDMAA-SUUSAD, SUUSA-KEPID, SUUSA-SAAPAD 
Raagi joulumehega, kui sul need puuduvad! 

~~Ml~A AtrAN KO/Kl VAe~f:IP ~KA<.ATE, 
keLLfL PUUDU6 SKAUDIVA"u.STU~ 

481 -.9186 
Lembitu Malevas on SPE'IBIAAL MEES, kellelt 

sina ise, voi joulumees voib kilsida nou varus
tuse ostmisel: milline on koige odavam, milline koi

ge parem. JAAN ROOS - Lembitu spo:rdijuht ja arst. Ky.i • 
sa hind.a kuuldes minestad. - ta annab esma-abi ~ 4iBJ-9186 
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9!!: ~ep~~;: _ 
Hei-hei! ~.if.iii- maest alla, maest Ules, suusa-

.;g:::::::.... hlipped nolvakutel, labi metsa, 
.. ::{\?f::::::::::::::::·.::.. lile jarve, mootorsaani slepis . 

.. ;.)? \~?~\ .{ Suusasoidul on uusi voimalusi ! ·.· ........ . 
SUUSAVOISTLUSED 

Kuidas end kaitsta suusa- ja muu
de spordionnetuste vastu. 

Ei tea, mis koik elus juhtuda voib? 

Auto- voi lennuonnetus (Jumal hoid
ku nende eest!) voib sind panna 
olukorda, kus vikatimees varitseb 
su elu. 

KAS SA OSKAD kaitsta end klilma vastu? ehitada lume-
koobast, onni voi iglut? slilidata tuld 

lumises metsas? leida midagi soodavat? otsida teed 
valja? 
'IULE LUMELAAGRISSE ja opi JANNITAMIST, 

Vanasonad: 
et sa raskes olukorras JANNI EI JAA ! 

Ettevaatus on tarkuse ema. Parem karta, kui kahetseda. 



Koik teavad, mis on UISUTAMINE 
Koik teavad, mis on SUUSATAMINE 

SUISUTAMINE on murdmaa-suusatamise uus stiil -
SUUSKADEL UISUTAMINE 

Uus stiil on kiirem, vahem vasitav ja toredam. 
Seda void oppida LUMELAAGRIS. 

0 

Lumises metsas kaib vahest 
l(l 1~ voi tlus elu ja surma peale. 
\ -; Kes ei maga TAL VEUND, see 

-""·'·'·.. · ' ~ vajab toi tu • 
.. - Poora.d ja hirved soovad puu

•ll\>..·111111i1. ..... - de oksi ja noorte mandide 
lat vu. 

~ LOODUSVAATLUS jutustab! 
..,..~,,,.,_~-

Meie ei nae kergesti,kuidas 
-! •• ,. • • • see toimub, aga me naeme, 
~ · mis on juhtunud. 
"--·~ Lumi on nagu AVA'IUD RAAMAT,kus 

jaljed, veretilgad, suled ja karva
tutid jutustavad sellele, kes oskab naha. ~~'-'--., 
Ara mine lumelaagrisse tilhjade katega. ~~SV 
Vota kaasa RASVA-TlJKIKESI tihaste ja 
rahnade jaoks, vota kaasa MAA-PAHKLEID 
ja PAEVALILLE-SEEMNEID oravatele, lend- J 
oravatele ja lindudele. 

/ Proovi, kas moni tuleb sooma SU kaest! 

Skaut on looduse sober ja kaitsja 
Parls-skaut. ,,..._ __ 
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Lokkeohtu on ilusamaid hetki laagris ja omab suurt kasvatuslikku vaartust . 
Hea l okkeohtu kri i psutab alla laagriromantikat ning on laagri meelde j aa
vamaid s iindmusi. 

KASVATUSLIKUD VAARTUSED 

1. Liidab laagri pere iihiseks kokkukuuluvaks tervikuks. 
2. Annab voimaluse naerda ja r oomus olla - naer on terviseks . 
J. Vabastab l aagrilised iilemaarasest ener gi ast , annab sellele valjendus-

voimalusi. 
4. Keskendab paevastest siindmustest laialivalgunud meeleolusid. 
5. Kasvatab esinemisjulgust ja -<listsipliini . 
6. Arendab leidl i kkust , huumor imeelt , algatusvoimet . 
7. Annab siigavaid tunde- elamus i. 

Kasvatuslikke vaar tusi saavutatakse siis , kui lokkeohtu on hasti ette
valmistatud ja hasti teostatud . Uimane ja igav l okkeohtu voib saavuta
da vastupidisei d t ulemusi, mille koige leebem hinnang on - raisatud aeg! 

LOKKEOHTUTE ERI NEV AD T!M3ID 

Laagr i koosseisu poolest : salga , riihma , l i pkonna , maleva voi suurlaager. 
Sihi pool est: t utvumi ne , meeleolutsemi ne , ohutamine mi llekski, propagan-

dal ine vanemate ja kiilalistega . 
Lokketeater, vabaohu-lavastus - peale avangu ja l opetamise on ainult iiks 

hasti ettevalmistatud ettekanne . 

MEELEOLU 
graafilisel t 

Meeleol u 
iilesvii mine 

m 
Ul 
0 

> 
~ 
Ul 

•rl 
ai e 

.~ QJ ';;! 
e c > 
QJ ·rl QJ 
c e +> 
~~~ 
o< 

::.:: 

Vaimus tuse ja meel eol u 
kulminatsioon 

KAVA 

1 . Kogunemine iiksuste kaupa 
lauldes voi mone liiku
misviguriga, koik l okke
vaipades voi kostiimeeri 
tul t . 

2. Avamine: siiiitamine laulu, 
hiiiide voi tseremoniiga . 

J . Ettevalmistav osa : siiti 
tavad ja haaravad iihis
l aulud ja hiiiided . 

4. Meel eol u iileskii tmine : 15-
busad l okke- ettekanded, 
ergutavad ja tiivus:tavad 
kiitused ja hiiiided , vahe
le iihislaule. 

5 , Meeleol u kulminatsioon : 
laagrile piihendatud laul 
voi hiiiid. 

6. Rahustav osa : lokkejutt 
algab l obusalt j a keer ab 
tundemomendile . 

pool iiks pool tei st tundi 7 , Lopetami ne 
.:::;;;;;i---~~~~ .... ~~~~~L-~~~~_._ l aulu voi palvega . 



LOKKEJUHI ULESANDED (Lokkevana , tuletaa t) 

1. Koostada ajaline ja sisuline l okkekava. 
2 . Algatada Uhislaule ja hlilideid. 
3. Konfereerida ja sissejuhatada ettekandeid . 
4. Loogivalmilt reageerida spontaansetele hlilidudel e ja siduda neid Uldise 

meeleolu tostmiseks. 
5. Hoida tihedat ja i ntiimset kontakti l okkel istega (publikuga) . 
6. Aidata nou ja j ouga liksuste ettevalmistumist l okkeohtuks . 
7. Suurlokete puhul vaadata ettekandeid peaproovi ajal, et valtida keel e

vigu, labasusi ja muid piinlikke lil latusi. 

Lokkeohtul esitatud ebasobivuste eest vastutab eelkoi ge l okkejuht . 

LOKKEJUHI POHIREEGEL 

Ara vota l okkejuhi Ulesannet , kui sul puuduvad vastavad teadmised ja kui 
sa pole kindel, et suudad Ulesannet ha st i tai ta. End naeruvaaris
tada saab lihtsamalt. 

'IlJLED 

Moodsad tulekaitse ja okoloogia nouded ei luba l ooduslikku l okketuld. 
Selleparast toimuvad l okkeohtud sageli suurte el ektritulede voi gaasi
l eegi (ollimpiatuli!)valgel voi koguni paeva-ajal. 
Elava tule asendamine "priimusega" muudab kogu selle kirjutise motet ja 
aluseid. Siin on kasitletud l okkena e 1 a v a t t u 1 d. 
Laagri suurus ja l okkeliste arv tingib eri nevaid l okket lilipe. 

Salk , rlihm 
koonus-tuli 

Lokkeohtu tuli 
erineb meie metsatarkuste skaudilokkest, mida slili tame alt ja mi s pikka
misi t ouseb. Lokkeohtu tuled slilidatakse pealt, nii et need kohe touse
vad suureks tuleks. 

LOKKEJUHI RII ETUS 

Lokkejuht on maestro - te olete nainud, ta kannab frakki. "Frakita" l ok
ke-maestro on kurb. Ameerika skaudid praktiseerivad lokkejuhi riietusena 
sulg-peakattega i ndiaanipealikut. Soomlastel on "tohu-taat" - r ahvariides 
metsastaja voi t orvapoletaja. Eestlased on kasutanud sojasarki ja soja
klibarat. 
Kui sa tahad, et kogu asi oleks haarav 
ja pidulik, siis ole seda koi gepealt 
i se . Kujunda omale l okkeriietus! /li:L!Ji,. /A ·· ·· 'rf., _, ___ "a~ 
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LOKKE JUTUD 

TULE JUTT 

Vanas6nad: Kus suitsu, seal tuld. 
Kus suitsu, seal sooja. 
Varas jatab vama seina, tuli ei jata tukkigi. 

Arbu vanaisa jutustas loo, mida ta oli kuulnud oma vanaisalt ja see jalle oma vanaisalt. 
lnimesed ei osanud sel ajal kirjutada ega lugeda. K6ik load peeti meeles ja jutustati edasi. 
Nanda v6isid load aja jooksul muutuda, keegi ei teadnud, kuidas need tapselt olid. 

See oli siis, kui inimesed ei osanud veel ehitada ja elasid koopas. Ohtul suleti koopa suu 
kividega ja talvel rippus seal suur karu nahk. Tuld ei osatud veel teha ja koobas oli pime 
ning kulm. K6ik toit soodi toorelt. Vahesed lapsed kasvasid inimesteks - suurem osa suri 
kulmetam ise parast haigustesse. lnimesi oli siis vahe . 

Kord mollas koopa juures aikese torm. Valk 16i suurde puusse ja suutas selle p61ema. 
lnimesed vaatasid hirmunult koopa suust. Kui aga vihm 16ppes ja vaigune puu ikka poles, 
kogunesid nad selle umber ja tundsid, et oli menus soe. 

Arbu vanaisa-vanaisa-vanaisa, kes oli siis noor poiss, kiskus puu kuljest p61evaid oksi ja 
t6i need koopasse. Tuli tekitas kOll suitsu , kuid nOOd oli koopas menus ja soe. K6ik pidid 
aga korjama oksi, et oleks tulele puid ja keegi pidi alati valvama tuld, et see ei kustuks. 
Kord sulatati tule aares kulmunud liha ja see laks peaaegu polema. Nii 6ppisid inimesed 
liha kupsetama. Putru 6piti keetma hiljem. See toimus nii - seemned ja terad pandi koos 
veega kivis olevasse lohku. Tules aeti maned vaiksemad kivid tuliseks ja veeretati siis vee 
ja terade juurde. Nii keedeti hiljemgi p61etamata savist pottides ja puun6udes, sest metall
keedun6ud puudusid. Hiljem 6piti tuld tegema kahte pulka kokku h66rudes ja seda tegi 
pere vanem v6i n6id. 

VEE JUTT 

Vanas6nad: Ainult seal on puhas vesi, kus ta voolab tasakesi. 
Vaikne vesi - sOgav p6hi. 
Hada ajab harja kaevu. 

Vaikula poisid kusisid kord Arbult, et kuidas inimene tuli paadi ehitamise m6ttele ja Arp ju
tustas neile jargmise loo. 

Vaga vanasti k6ik inimesed ja loomad kartsid vett. Hoidsid veest parajasse kaugusesse 
ning lahenesid siis kui nad olid janused. Tuli oli siis juba koopasse toodud ja inimesed os
kasid ise tuld teha. Tulehaldjale see ei meeldinud, et veehaldjat austati ja kardeti rohkem 
kui teda. Ta otsustas seda muuta. 
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Uhel paeval kargas Tulehaldjas sademena koopa koldest p6randale kuiva rohu sisse. 
Roomas seal edasi, astus koopa suust 6ue, 6ues liikus mooda kuivanud sammalt metsa 
puudeni ja sOOtas metsa. Niisugust tuld pole enne ega parast nahtud. K6ik oli nagu suur 
tulejarv. Loomad ja inimesed, kiskjad ja rohusoojad, s6brad ja vaenlased p6genesid kOlg
kOlje k6rval. Kuni jai ette vesi. Nad hOppasid vette, rabelesid, siplesid ning seisid peal -
liikusid koguni edasi. Sellest ajast oskavad k6ik inimesed ja loomad ujuda. Kui nad sOndi
des ei oska, siis 6pivad varsti. 

lnimene aga v6ttis tule ja p61etas sellega 66nsaks puutOve, millest tegi omale paadi. Paat 
on Tulehaldja too ja Veehaldjas ei julge sellele midagi teha. N6nda hakkas inimene s6itma 
veel peal - kahe haldja vaenu ja v6istluse kaudu. See on nii ja jaab nii, kumbki neist ei 
kao ega sure. 

KOERA JUTT 

Vanas6nad: Niikaua koerad hauguvad, kuni killalisi tuleb. 
Haukuv koer ei hammusta. 
Mida rohkem koeri, seda vedelam lake. 
Ega hunt hunti murra. 

Arp oli kuulnud vanadelt meestelt, et kuskil kaugel teispool MOlkajarve, mitme paeva tee
kond Muinasjarvelt elab Ohes vaikOlas tark rahvas. Nendel on paremad nooleterad kui 
teistel, k6vemast kivist kirved ja nad tunnevad koguni kivi, mis muutub tules vedelaks 
(metalli). Peale k6ige muu on nendel kodu-hundid, kes valvavad nende maja, ajavad jahi
loomade jalgi ja aitavad hammustada koguni s6jas kaasa. Sealt sai siis m6tte tuua ja 
kasvatada kodu-hundid ka Muinasjarve vaikOlla. 

Hea jahisaagi korral laskis Arp jatta loomade sisikonnad, tooriistadeks k61bmatud kondid 
jajaatmed kaldale, et hundid harjuksid neid sooma. Veidi hiljem jaid vaikOla mehed kalda
le ja harjutasid loomi toitu v6tma kaest. M6ned neist harjusid ruttu, teised ei harjunud ku
nagi. Kodunenud loomad jooksid meestega kaasa jahile ja ujusid koguni lootsikule jarel 
vaikOlla. 

Mone aasta parast oli vaikOlas terve kari kodu-hunte, keda hakati kutsuma koerteks. Nad 
ei kippunud Oldse enam metsa vaid elasid koos inimestega. Keegi ei saanud enam vaikO
lale laheneda ilma et koerad haukumisega poleks hoiatanud. KOttimine muutus paremaks, 
sest koerad ajasid hasti jalgi ja 6ppisid koguni jahilooma ette ajama. Talvel vedasid koe
rad kelku Ole kOlmunud jarve jaa. Nalja aegadel aga tapeti koeri ja soodi nehde liha - oli 
kOll kahju tappa haid s6pru, kuid oma elu oli kallim. N6nda leidis inimene omale esimese 
s6bra loomade hulgast ja sellest sai parim ning ustavaim sober. 
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Lake praksus ja leegitses . Kui polenud 
tukid varisesid kokku , siis lendas pilv 
sademeid taevasse. Leegid t6usid k6rge
maks ja valgustasid sadu nagusid mae
kallakul , noori ja vanu. Nagu ikka i.ihes 
laagris suurl6kke l, kus on noori ja ki.i lalisi. 

Siis hakkasid ritsikad tasa laulma: krik
krik-krik, krik-krik-krik. Puupulgad k61ksa
tasid kokku ... v6i olid need kondid , kui 
luukere jalutas labi pimeda metsa. Jorr
jorr-jorr, urisesid madalad haaled, ning 
nendega koos kostis kellalooke. Keda 
ki.ill maetakse - niiviis i siin metsas ... ja 
16kke ajal? 

Haaled muutusid valjemaks. Suured 
trummid porisesid. Vo i oli see aike , mis 
p6ristas kaugel taevarannal? Valjemaks, 
veel valjemaks .. . ennekuu lmata haaled , 
mis ajasid kananaha ihule. Siis surma
vaikus. See tuli nii akki ja ehmatavalt, et 
tukid 16kkes varisesid madalaks ja tuhat 
vabanenud sadet hi.ippas pimedasse tae
vasse . 

Haaled alustasid uuesti ... vaikselt ... ja 
siis hi.ippas 16kke juurde poiss, kes oskas 
tules6nu. Ta tantsis umber tule ja tuligi 
hakkas tantsima. Vahest paiskas tulest 
sademeid, siis nais, nagu kaoks poiss 
tulle , muutuks leekideks, sademeiks. 
"Tule , tuli ... tule-tule ... tule , tuli ," kutsus 
ta leeke. lga kutse puhul hi.ippasid lee
gid k6rgemale ja lakkusid poisi kasi. "Tu
le, t6use, tule tuli," taganes ta kaugemale 
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ja leegid hi.ippasid temaga kaasa. Nagu 
punased linnud, kes istuvad peremehe 
kaele. Poiss hakkas lugema tulesonu ja 
pani leegid ettevaatlikult rohule . Ehmu
nult eksisid ja keerlesid nad rohul , k6rve
tasid kasteheinu ja p61etasid kuiva kulu. 
Poiss aga lausus ja loitsis edasi. Tuli 
moistab ja saab aru, kui oskad raakida 
tules6nu .. . Nii hakkasid tuled rohul lii
kuma. Liikusid loogeldes nagu tulised 
ussid, nagu ka teaksid, kuhu minna. 

Poiss loitsis ni.ii.id vaga valjusti. Ta pea
aegu rookis ja ta haal hakkas kahisema. 
Tuled kuulasid s6na - vingerdasid piki 
rohtu edasi. Ja siis jaid seisma. 

Kes liigutas seal murul? Need olid ini
mese 61ad , tugev lihasterikas turi , mis 
t6usis murukamarast. Tules6nadega 
poiss tormas jalle tule juurde, n6udis uut 
j6udu ja abi. Loitsis ja loitsis ja silitas 
leeke. 

Mullast ja maakamarast t6usid meeste 
pead , kasivarred, kuunarnukid. Ja rand
med, suured kirved tugevates kates. 
See pole kerge ennast ni i maamullast 
lahti rebida. Muru rebeneb, muld rebe
neb, lihased on rebenemas. Aga paasu 
ei ale - peab! 

Tules6nad kasivad! Lihaste varisedes 
t6usevad mehed - p61vedele, ajavad 
pead i.iles - t6usevad pi.isti, t6stavad 
verised kirved peakohale. 



Need on Lembitu taprimehed, kes lahin
gus langesid seitsme sajandi eest ja kes 
tuleriidale t6steti. Tulele nad anti ja tule 
omad nad on. Ainult tuli saab neid tagasi 
tuua, kui keegi teab tules6nu. 

See juhtus Kanada suurlaagris "Kotka
jarve 77" suurl6kkel. Keegi ei tea tana
seni, kas see oli t6si, v6i oli see mang. 

Mina ei tohi teile veel 6petada tules6nu. 
Tu!es6nades on kohutav v6im. Nendega 
v6ib mullast tagasi tuua ammu p61etatud 
mehi. Aga ... nendega v6ib pole ma pista 
ka vihatud vaenlasi. 

Saavad tuhaks. 

Jamesaar 

Sellest on palju aastaid tagasi , kui vaike 
indiaani-poiss hulkus i.iksinda paksus p6-
lises metsas. Ta oli paris i.iksik, sest kur
jad vaenlased, kes rundasid ta suguharu, 
tapsid ta vanemad ja viisid ara ta 6ed
vennad. Terna uksinda sai p6genema ja 
selleparast ta oligi uksinda p61ismetsas. 

Ta oli tubli poiss ja mets oli s6bralik ta 
vastu, s6bralikum kui need kurjad inime
sed, kelle eest ta p6genes. Metsloomad 
ei hirmutanud teda, sest ta ei kartnud 
neid. Ta soi metsas marju , pahkleid ja 
juuri , kalastas vibu ja nooltega ning kup
setas oma suudatud tulel. 

Ta m6tles, et elabki metsas niikaua kuni 
on kasvanud suureks ja suudab vabasta
da oma 6ed-vennad ning minna jalle ta
gasi oma kodustele jahimaadele. 

N6nda metsastades j6udis indiaani-poiss 
sobraliku jarve kaldale, kus kaljune 
poolsaar sirutas end jarve. Poolsaare 
k6rgemal kaljutipul kasvas suur murdu-
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nud ladvaga mand ja selle otsas oli kotka 
pesa. Selleparast nimetas poiss seda 
jarve Kotkajarveks. 

Pesas murdunud manni ladvas elas vana 
ja tark kaljukotkas. Ta oli nii vana, et ta 
suled ei olnud enam mustad vaid olid 
muutunud h6behalliks. 

Pesa alla kaljule suutas poiss oma 16kke, 
et kupsetada jarvest puutud kala. Kotkas 
ei runnanud poissi , kuigi ta oli kullalt suur 
ja tugev selleks. Ta lendas alla ja istus 
kivile , poisi 16kke aarde. Ta vaatas, ku i
das poiss puhastas ja kupsetas vaikest 
kala, sest saak oli olnud halb. Ta nagi, 
et poiss soi kala ja jai siiski naljaseks. 

H6behall kaljukotkas sirutas siis valja lai
ad tiivad, t6usis lendu ja kadus k6rgele 
sinitaevasse. Hetke parast oli ta tagasi, 
pannes puOtud hirve poisi jalge ette. 
Poiss nOlgis looma, soi ja sai Ole pika aja 
jalle k6hu tais nagu see oli olnud kodus. 

Poiss jaigi sinna kaljutipule kotkapesa al
la ja ehitas sinna onni, sest talv oli tule
mas. H6behall kaljukotkas v6ttis poisi 
omale pojaks, istus ta 16kke juures kivil ja 
6petas temale kotkaste k6net. Poiss 6p
pis ruttu ja varsti v6is kotkas temale ju
tustada Ombruse jarvede ja metsade 
elulugu: kuidas need sOndisid niisugus
teks nagu need on praegu. Kotkas 6pe
tas temale kOttimise ja jahi saladusi , sest 
seda teavad k6ik kotkad. 

Aga koige sagedamini armastas van a h6-
behall kaljukotkas poisile jutustada 
vabadusest. Kotkad on uhked linnud, 
kes armastavad vabadust. Selleparast 
on nende pesad ainult k6rgete puude ja 
kaljude tippudel , kust avaneb vaade Ole 
kaugete avaruste. Kotkas palus ka, et 
poiss laulaks temale laule, mis ta kodus 
on oppinud- et ta ei unustaks oma ema
keelt, kuigi tal nOOd kotkaste keel on sel
ge. Sest kui ta kord suureks saab, siis 
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tuleb tal minna vabastama kodumetsi ja 
6desid-vendi vaenlaste kaest. Kuidas 
saaks ta siis nendega raakida, kui on 
unustanud inimeste keele? 

Nanda elasid hobehall kaljukotkas ja 
poiss kaua aastaid nagu isa ja poeg. Kot
kapoeg kasvas suureks ja tugevaks, liha
sed manglesid ta paevitanud naha all ja 
ta pilk oli terav kui kotkal. Ta kasitas 
vibu ja nooli nagu vilunud jahimees ja va
na kotkas ei taNitsenud enam kunagi 
pOOda talle saaki. Hoopis vastupidi , ta 
kOttis saaki ka kotkale . 

Uhel paeval lendas hobehall kaljukotkas 
manni ladvast alla kivile ja Otles kotka
poisile: "Mu vaim on vanaja vasinud ning 
mul on aeg surra. Aga oma tiivad jatan 
ma Sulle, sest need on veel kOllalt tuge
vad ka tuules ja tormis lendamiseks. Ve
ta siis oma jahinuga ja 16ika mu tiivad. 
Nendega lenda tagasi oma suguharu ja
himaadele, vabastama 6desi-vendi ja ehi
tama oma kodu. Need tiivad kannavad 
Sind hasti niikaua, kui Sa ei ruveta loo
dust, kuni Sa ei tapa kedagi peale vaen
lase ja jahisaagi ja kuni Sa kannad rinnas 
kotka uhket sOdant!" 

Pisarad veeresid kotkapoja silmist, aga ta 
taitis vana halli kotka kasu, sest ta tea
dis, et kotkad ei lobise, vaid raagivad ai
nult t6elisi m6tteid. Ta 16ikas kotka tiivad 
ja mattis kotka kaljumurakate alla. Siis 
kinnitas ta kotka h6bedased tiivad oma 
kate kOlge ja lendas teostama seda, 
mida kotkas kaskinud. 

Sellest on nuud moodunud sadu aastaid. 
Kotkapoeg v6itis vaenlased, vabastas 
6ed-vennad ja ehitas uuesti oma kodu. 
Oma tiibu ei jatnud ta lastele, vaid kui ta 
sai vaga vanaks, siis lendas ta nendega 
ara - teadmata kuhu. Suur mand Kotka
jarve kaldal on am mu kodunenud ja nen
del kaljudel, mille alla kotkas maetud, on 
nuud Sissikula tared. 



Aga kui Kotkajarvele koguneb poisse, kes loodust ei ri.ii.ista, kes ei tapa kedagi peale oma 
vaenlaste ja jahisaagi ja kelle rinnus on uhke kotkasi.ida - siis ilmub Kotkapoeg oma 
h6betiibadega kaljutipule. Need poisid, kes teda naevad, saavad meheks saades endile 
h6bedased tiivad, et lennata vabastama kodupaika ja k6iki orjastatud omakseid. 

1972a. Heino dramatiseeris eelnenu jargnevalt: 

DRAMATISEERINGUD 

KOTKAJARVE MUINASJUTT: INDIAANITANTSUDES 
(Esitasid Lembitu Ammukutid Kotkajarve Maailma!aagri 1972 suur/6kkel, 22.juulil.) 

Jutustaja: Lembitu Maleva Ammuki.itid esitavad teile Kotkajarve muinasjutu 
indiaanitantsudes. 

Sojatants: Trumm - vaike; sammud - varvas-kand. 

Luurajad (kilp ja oda kaes) sisenevad kolmekaupa, iga 
ringiga kolm uut. Trummi kaksiklook - rivistumine samal 
ajal hi.ippavad lavale vibumehed kolmekaupa ja v6tavad 
laskepositsioonid vinnatud vibudega. 

Kui k6ik on laval - tremolo trummilt. 

Vibumehed hi.ippavad ringi - kisa! 

M61emad trummid; samm - s6jatants, v6itluse imitatsioon . 
lgal ringil tremolo trummidelt ja kisa (2x). Kolmanda 
tremolo puhul tormavad vastu publikut, kivistuvad ja lah
kuvad aeglase s6jatantsu sammuga. 

Jutustaja: See oli suguharude-vahelise vaenu aeg, siis kui oleks vajanud i.iksmeelt 
valgete vallutajate vastu. 

S6jatrummid p6risesid, vendade skalpe riputati ritvade otsa. 

lndiaanipoiss havitatud ja orjastatud suguharust ilmus Kotkajarvele. 

Oksik kotkas elas murdunud ladvaga manni otsas. Kotkas toitis surevat 
poissi ja v6ttis ta omale pojaks. 

Kotkapoja tulek: Vaike trumm , sammud: kotkapoeg - kand varvas ; kotkas - kahe
loogiline stopiga marss. 

Kotkapoeg tuigub komistades ja kukkudes lavale, raputab rusikat 
seljataha ja karjub (i.iks ring). Variseb kokku lava keskel. 
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Kotkas planeerib (liugleb) kahe ringiga kotkapoja juurde ja 
puudutab poissi. 

Poiss ehmub, t6mbab tagasi. Nahes, et kotkas ei runda, 
seletab pantomiimis: 

"Uksi - tulin Kotkajarvele - naljane .. . " 

Kotkas tantsib ara ja tuleb tagasi toidukorviga. 

Kotkapoeg 6gib aplasti (soob ahnesti). 

Kotkas ees lennates (2-loogiline stopiga marss) ja poiss 
jarel (kand varvas) korviga lahkuvad lavalt. 

Jutustaja: Kotka poeg ehitas oma vigvami kotkapesa alla suure manni juurtele. 

Kotkas 6petas temale metsade ja jahi tarkusi ja vabade kotkaste seadust: 

3. Armasta oma rahvast. 
2. Hoia loodust. 
1. Tapa ainult toiduks ja endakaitseks. 

Kotka surm: Kotkas (kaheloogiline stop-marss) tantsib aeglaselt lavale ja laskub istuma 
lava keskele. 

Kotkapoeg (s6jatantsu samm, aeglane) ilmub kotka ette ja laotab kasi. 

Kotka pantomiim: Mina, olen vana (pea kuljele) , 16ika mu tiivad ja v6ta 
omale. 

Kotkapoeg 16ikab tiivad, kotkas paneb tiivad ta 61gadele ja laskub istuma. 

Kotkapoeg tantsib s6jatantsu sammudega 3 ringi umber kotka igal ringil 
kummardus t6stetud katega. Lahkub. 

Kotkas lahkub aeglasel kotka sammul, kaed rinnale kokku pandud. 

Jutustaja: Kui kotkas jai vanaks ja k6ik ta suled olid h6behallid, palus ta kotkapoega 
16igata tema tiivad lennuks oma rahva juurde. 

136 

Kotkapoeg mattis vana kotka kaljude alla ja lendas vabastama oma sugu
haru ning viima neile rahupiipu. 



Rahupiibu tants: 
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N6iad (2) k6ristitega tantsivad sisse s6jatantsu 
sammul ja tantsivad kaks ringi. lndiaanlased ilmu
vad ja moodustavad rivi taustal, kaed risti rinnal. 
Teise ringi ajal astub nende vahele tulepuurija ja 
sOOtab tule. Tiibadega kotkapoeg ilmub keskele 
aeglasel sammul, sOOtab piibu ja viib piibu indiaan
lastele, andes igale s66mu. 

Viimase s66mu ajaks on n6iad tantsinud rivi vasakule tiivale ja kogu rivi tantsib 
nende jarele Ohe ringi s6jatantsu. Kotkapoeg samal ajal astub keskele ja t6stab 
rahupiibu Oles. lndiaanlased jaavad seisma taamale endises reas ... 

Jutustaja: Meie k6ik t6useme pusti, t6stame kaed ... 
Meie k6ik kordame vabade kotkaste ja Kotkajarve seadust: 

3. Armasta oma rahvast. 
2. Hoia loodust. 
1. Tapa ainult toiduks ja endakaitseks. 

lndiaanlased ja publik t6stavad kaed, kordavad seadust. lndiaanlsed vaba
sammul ara. 

LEMBITU AMMUKUTID: lndiaaniprojekt Suurlaagris 1972 
(lnstruktsioonid Ammukuttidele Kotkajarve Muinasjutu ettekande kostOOmi kohta) 

Su led ja peapael on tehtud . Kui on 16petamata, 
siis hoolitse ise, et saaks 16petatud. 
Kaelaehte teed ise! Puust parlid, kihvad, kOOned, 
puupulgad, tuhjad padrunid aetud noorile v6i naha
ribale. 
POksirihm olgu sul omal! 
Niuderiie tehakse Ohiselt ja selle saad minu kaest. 
Villased sokid muretsed ise! Need olgu ereda var
vilised: kollased, ruuged, punased, rohelised, val
ged. 
Jalaehted tehakse Ohiselt ja saad minu kaest. 
Mokassiinid on sul omal. Ara neid enne vanaks 
kanna! 
Lisavarustus - kilbid, odad, vibud ja muu tehakse 
Ohiselt ja saad min ult. 

VARUSTUS (asja 6nnestumiseks on vaja): 
1 . V6ta osa k6ikidest harjutustest! 
2. Pane oma varustus valmis! 
3. Paevita end pruuniks! 
4. V6ta asja eluga! 
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LAAGRI TOIDUKAVA: "Noolepoiste Laagrikoogis" - Jamesaar 

Sobib deklameerimiseks skautlikul peol v6i 16kke6htul kas Ohele v6i grupile. Grupi puhul 
v6ib read jaotada Oksikutele ja 16puosa Otelda koos. 

Noolepoiste laagrikoogis 
katlas keevad imesoogid: 
Tana on meil maiuspalad 
16unaks - vaalaskalajalad. 

Homme aga k6huk6di 
elevandi londi - kondi - Odi. 
M66dupuu peal kasvand 6unad, 
praetud hiireherne kaunad. 

Supis taevasoku sabad, 
pohja- ja ka 16unanabad, 
k6ige sekka pogusat 
soome linnumagusat. 

Teadagi et jahimees 
ikka prisket toitu soob. 
Ja et muidu - vahi-mees 
vahest naljapilli loob. 

Kui k6ht on tais ja meel on hea, 
siis kustund tuleasemel 
leiba luusse laseme. 

See on pila- ehk naljalaul kus on s6nade
mangu ja m6istelist vigurdamist. Laul on 
m6eldud hellakestele ja hundudele, kuid 
vajab vanemate v6i juhtide seletusi. Ker
gemaks lugemiseks on k6ik liits6nad 
sidejoonestatud. 

Seletused: 
Vaalaskala ehk vaal ei ole kala, vaid imetaja loom. Tai pole kasi ega jalgu, vaid loivad. 

Elevandi londil pole sees konte , see on pikaks venitatud nina. Kui ei ole konte, siis ei ole 
ka kondiOdi. 

M66dupuu peal ei kasva 6unu, nagu neid ei kasva ka riidepuu peal. 

Hiirt kOll keegi praadima ei hakka. Hiire-hernes on vaike liblik6ieline metsalill, mille seem
ned on tillukesed herned vaikeses kaunas. 
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Taevasokuks hOOtakse lindu, kelle 6ige nimi on tikutaja (ladina keeles Gallinago). Sokuks 
nimetatakse teda mokitava haalitsuse parast. 

P6hja- ja 16unanabad on m6ttelised punktid maakeral, taiesti erinevad meie nabast k6hu 
peal . 

P6gus - kiire , hetkeline . 

Linnumagus on Ohe magusa aine rahvaparane nimetus. Mesilane ehk mesilind korjab lille
delt mett ehk linnumagusat. 

Priske - paks, rammus, kullaldane. 

Muidu - vahi-mees - mees, kes muidu vahib ja midagi ei tee. 

Naljapill - k6hunurisemine, kui k6ht on tOhi. 

Tulease on koht kus kunagi tuld on tehtud. 

Leiba luusse laskma on rahva keelne valjendus peale sooki toimuva puhkuse v6i uinaku 
kohta. 
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TAEVAS, MULD JA POHJAVESI: sini-must-valge sOnnist 
Maailmalaager EESTI LIPP '84 
Heino J6e runolaul (1984) 

Merikotkas, metsik lindu , 
6huvalla val itseja, 
s6udis Ole sOgaviku, 
vaatas Ole valemdiku 
teravasti tunnistades: 
Kas ehk kuskil kuuldunekse, 
kas ehk miskit nahtanekse 
ennustamas elumarki, 
tunnistamas tulevikku . 

Merikotkas, metsik lindu, 
s6udis Ole sOgaviku, 
vaatas Ole valendiku: 
K6ik oli alles algamatta, 
algamatta, kasvamatta, 
polnud maid ega meresid, 
polnud kaunist taevakummi -
kuu ja paeva paistupaika. 

Merikotkas, metsik lindu, 
s6udis Ole sOgaviku, 
vaatas Ole valendiku. 
Pillas sule ta sabasta -
kaotas lennul v a I g e sule. 

Kotkasulest kasvas meesi , 
kasvas kaunis kangelane, 
ilmus I L 0 ilma'assa, 
laulutarka laotusesse. 

Hakkas ILO laulemaie, 
laulemaie, laskemaie , 
s6nu selgeid seadimaie , 
tarku m6tteid m61gutama. 
SOgavik sai sillutatud, 
valendik sai vallutatud, 
tuli sOttis tumedasse. 

Laulis toole taevasepad , 
taevakummi sepitsejad, 
tule aasil tuhisema, 
166tsakopsud kohisema, 
haamrid laulma alasille 
kill-k611 , kill-k611 k61isedes. 

Taevakumm sai valmis taotud 
peenemast siniterasest, 
pinnitud nii parajasti , 
et ei ainust haamrijalge 
ega raua keedu-rada 
sega kuu ja paikse kaiku. 

Sellest peale sinitaevas, 
nagu ema hoolitsedes 
kurilmardab maailma Ole. 
Sealt said varvi lina6ied, 
meelesepa-lillekesed, 
p6hjalaste sinisilmad -
usaldavad, lootusrikkad. 

ILO jatkas laululugu 
vagevamalt, v6imukasti , 
laulis veed vahutama, 
joad ja kosed kohisema, 
rannakaljud raksumaie. 

Laulis ojad, j6ed ja jarved, 
ookeanid omaette. 
Aga alla allikaisse, 
sOgavasse kalju p6ue 
laulis valged vetevarud, 
puhtuselle pOhendatud : 
janustelle jahutuseks, 
kurnatuile kosutuseks. 
Lohutuseks looduselle. 

Taevavalgus, vete kohin 
imeviisil innustasid 
laulu-ilo jatkamaie. 
Veest ja valgusest saab elu 
algama ja edenema. 
ILO laulis taimekesed 
t6usma mullast madalamast 
pilvepiiri k6rguselle . 

Laulis kalad, loomad, linnud, 
putukad ja mutuklased 
mullast t6usma ja elama -
mulda minema tagasi. 
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Nii ka iga inimene 
teab, et muld on pariskodu -
enne elu , parast surma. 
Nii laeb mulda mustemaksi, 
armsamakski alatasa. 

Sinine ja must ja valge ... 
Sinine ja must ja valge ... 
Taevas, muld ja p6hjavesi. 

Kellele need aarded antud -
hoidku nagu oma hinge! 

K 0 M M E NT A A R I D: 

RUNOLAUL (regilaul , runo)- eesti , soome ja 
karjala luro-eepiline regivarsiline rahvalaul , 
mida esitati instrumendi (peamiselt kandle) 
saatel. Soome "Kalevala" koosneb runodest 
eesti "Kalevipojas" nimetatakse neid lugu~ 
deks. 

LURO-EEPILINE - luuriline (tundealane, mee
leolutsev) ja eepiline (eepose aimestikku ka
sitlev) samaaegselt. 

REGIVARSS (regilaul) - vana eesti algriimi
line rahvalaul. Regivarsi algriimis esineb 
alliteratsioon - kaashaalikute kordumine s6-
nade alguses (naiteks "kandsid kokku kivike
si" - "k") ja assonants - vokaalide kordumine 
s6nade esimestes silpides (naiteks "aga alla 
allikaisse" v6i "janustelle jahutuseks" - "a"). 

MERIKOTKAS (Haliaeetus albicilla) - maail
ma v6imsamaid linde, esineb paljude rahvas
te rahvaluules . Kalev lendas merikotka (P6h
jakotka) turjal Viru randa. Ameerika merikot
kas _(Haliaeetus leucocephalus)- Bald Eagle 
on Uhendriikide vapilind ja indiaanlaste pea
ehted tehti selle linnu sulgedest. Praegu 
peaaegu ulemaailmselt looduskaitse all. 

TAEVAKUMM (taevav61v, taevalagi)- vana
de uskumuste kohaselt sinine kuppel , mis 
kattis lamedat maad ja millel liikusid tae
vakehad. Maailma aarel puutusid taevas ja 
maa kokku. 
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PAEV (kuu ja paev) - "paike" vanas keele
pruugis (naiteks "paev paistab" - "paike pais
tab"), sellest "paevali ll", "paevavari", "paevi
tama" jm. 

ILO - eesti rahvaluules esinev nimi, personi 
fitseeritud (inimesena kujutatud) ilu , kunsti , 
muusika, laulu ja luu le kehastus. 

AAS - sUtega koetav tulekolle , mida sepiko
jas kasutati raua kuumutamiseks. (Gustav 
Suitsu luuletus "Noored sepad" - "vasarad 
meil vuhisegu , aasi tuli tuhisegu .. . "). 

LOOTS- masin , millega puhutakse tu ult aasi 
tule 6hutamiseks. Runolaulus pilt likult kuju
tatud kopsudena - "l66tsakopsud". 

ALASI - puupakule monteeritud massiivne 
terasest alus, mille peal toimub sepitsemine 
- tuli se raua tagumine . Soome sepa juures 
16hki l66dud alasi kujutus on Lembitu m66ga
meeste ruhma margiks. 

PINNIMINE - traditsiooniline metalli t66tle
mise viis , millega metall taotakse 6hukeseks 
v6i vormitakse soovi kohaselt - kilbiks , kiiv
riks , kausiks , katlaks. Puusepa haamril on 
uhel pool s6rg naelte valja t6mbamiseks , ka
telsepa haamril on pinn - ummargune nupp 
metall i pinnimiseks. "Pinnimine" - pealetUk
kiv kusitlemine (koolis, kodus) on originaalist 
tehtud slangis6na. 

KEEDU-RADA - raua kokku sulatamisel 
(keevitamisel , "keetmisel", sveisimisel) jaab 
rauale uhendamise kohta markiv vorp - kee
durada. 

LINA (Linum)- taevasiniste 6itega taim, mi lie 
kiududest valmistatakse linast riiet. Lina 
seemnetest valmistatakse linaseemne 61i (Lin
seed oil) . 

MEELESEPA (Myosotis)- eestikeelse botaa
nilise nimega - "16osilm". Siniste , valgete ja 
roosade 6itega aia- ja metsataim ning umbro
hi , millele on rahvasuus antud sentimentaalne 
tahendus - "ara unusta mind" . 

AARE- kallis varandus . "Aare" on kasutusel 
ka eesti mehenimena. 



Heino Joe RUNOLAUL: poiste ettekandena Kanada Jamboree! CJ'85 Guelphis 

Uusi lipulaule: 

Artur Gronberg kirjutas hindava arvustuse Artur Taska raamatule "Motte id eesti rahva si.im
bolitest" Lund, 1988 (Meie Elu, 1.juuni 1989). Karpes - Uusi lipulaule - Otleb ta: 

Uhiuusi lipulaule loodi Eesti lipu 100-aastaseks juubeliks kolme tuntud autori poolt. Salme 
Ekbaum alustab akordiga: "Olgu v6i unistus, see on me usutunnistus: sini-must-valge". 
Kalju Lepik asetab aktsendi samuti alguss6nadesse: "V6tame si.ille paikese. V6tame sulle 
sinise taeva, valged pilved ja musta maa." 

Heino Joe lipulaulus, kus lipu valgele varvile leidlikult on omistatud sugavam tahendus, 
asetseb tuumik 16puridades: "Sinine ja must ja valge. Taevas, muld ja p6hjavesi. Kellele 
need aarded antud, hoidku nagu oma hinge!" 

See 88-varsirealine eepilise li.ii.irikaga runolaul kanti ette skautide suurlaagri "Eesti Lipp 84" 
pidulikul suurl6kkel 60-liikmelise poistekoori poolt trummi ja kellade saatel. 

Kanada skautide VI jamboree! esitati sama runolaul luhendatult arhailises inglise keeles. 
T61ke tegi dr. Peeter Auksi - inglise literatuuri professor Landoni (Ontario) litlikoolis. 

Poiste runolaulu ettekanne CJ'85: 

Laulis toole taevasepad, 
taevakummi sepitsejad. 
Tule aasil tuhisema, 
166tsakopsud kohisema, 
haamrid laulma alasille 
kill-k611, kill-k611 k61isedes. 

Taevakumm sai valmis taotud. 

Sellest peale sinitaevas, 
nagu ema hoolitsedes 
kummardab maailma Ole. 
Sealt said varvi lina6ied, 
meelespea-lillekesed, 
p6hjalaste sinisilmad -
usaldavad, lootusrikkad. 

Tolge vanasse laulikute-aegsesse 
inglise keelde 

Singing put the sky smiths working, 
Heaven's circle dome a-making. 
Put the fiery forge a-flaring, 
put the bellow lungs a-sounding, 
and the anvil hammers singing 
kling-klang, bing-bang metal ringing. 

Heaven's circle dome was hammered. 

Since then have we heaven's blue sky, 
like a mother over bending 
mortal children softly tending. 
Since then have we flax-fair-flowers, 
soft blue blossoms flax-blue flowers -
north men's hard blue eyes unflinching, 
rich in trust and hope unending. 
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NOORTE KARAJAS 

Lugedes artikleid ajakirjanduses, viibides aktustel v6i seltskondlikel koosviibimistel , jalgides 
k6nelejate s6nav6tte ja kriitikat - ikka enam ja enam torkab silma rahva Uksk6iksus ja tui
mus. Eestluse elutu le 166mav leek paguluses on vaibunud vilkuvaks tulukeseks hallil tule
asemel. On vaja tegusid ja eeskujusid, et ajalukku ei laheks lihtsad kuid traagilised s6nad 
- oli kord .. . 

Karajas? "Mis karajas?" kUsid sa endalt. Kas noored on jalle hakkama saanud Uhe karu
tUkiga? 

Lugu ei ole seekord traagiline , vaid igati r66mus nahe meie noorte seltskondlikus elus . So
na "Karajas" oli vanasti tuntud ja tarvitatud valjendus rahvakoosoleku kohta. Sama on see 
praegu - ku igi maned sajandid hiljem ja kaugel kunagisest sUnnihal list. 

Olles lahema vaatluse alla v6tnud Toronto seltskondliku elu noorte seas, avastasid "nuia
mehed" (Lembitu lipkonna vanemskaudid), et noorus on jaanud v6rdlemisi saatuse hoo
leks. Otsustasid tarvitusele v6tta ergutuspritsid ja korraldada igal kuul Uhe noorte selts
kondliku Urituse - karaja. Veel otsustati , et karajas peab elustama eesti laulu , tutvustama 
noortele eesti kunstnikke, andma Uldhariduslikke teadmisi kUsimus-spordi kaudu ja et tulu 
laheb viimase sendini heategevaks otstarbeks - selleks motto : "R66m meile - tulu neile, 
kes seda rohkem vajavad!" 

NUIAMEESTE (VANEMSKAUTIDE) KARAJAD. 

I KARAJAS - 8. OKT. 1953 

Tervi tuseks: Teretulernast ! Me elustarne uhte 700 - aastast asja . 
Muin as -Eestis kogunes rahvas, eriti noored, karajatele n6u pidarna . 
Kar a j as o li rahvakoosolek, aga seal o li ka l6bus tus i . 

Meie vanad peavad ka karajaid, vahest 6 ige kararikkaid . Nad ei ·ni
rneta nei d nii . 

Me i e karajas on veidi erinev rnu i stsest, on rnoodne . Laulu uhiselt, 
6pirne uusi, kuul arne ettekandeid ja o l e rne r66rnsad . 

"R66rn rneile - tulu neile, kes seda r ohkern va javad! " 

Iga sent laekunud rahast l aheb abistarnis-u l esanneteks , korraldajad 
ei v6t a sen tigi , seekord - invaliididele . 

Korr a l dajad : Lernbitu nuiarnehed. Asjarnehed on Jur i Jaan Kingisepp 
ja Jaan Karlsson, kes ajavad koiki karaja asju . 

Tegelaste tutvustarnine. 

Tulevi kuplaanid: Iga kuu esirnesel neljapaeval kell 8 6htul. Soovi
vakk tul evi kus, pange soovid vakka. Noorte l aulik on rnuug i l . Seda 
laheb karajatel vaja . 
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I NOORTE KARAJAS 
Neljapaeval, 8 . okt. 1953, Vana -Andrese kirik 

KAVA : l . 
2. 

3 . 
4. 
5 . 
6 . 
7 . 
8 . 
9. 

Tervituseks 
Paeva kara: "Pojad, tutred, t ostkem 

(Noorte lauluvara 80) 
Klaveri soolo - Kasper Kangro 
Uus l aul : "Minu peig on ka l amees " (NL 69) 
Humoresk: "Ki ri isale s uv i last " 
Laulu kama 
Nupuvotted - Kaius Me i poom 
Uhislaul : "Meil merivood on vabad " (NL36) 
Lopetamine 

Korraldajad: Jaan Karlsson, Juri Kingissepp 
Kl averisaade: Gunnar Mi tt 
Sonur: He ino Joe 

"Room me i le - tulu neile , kes seda rohkem vajavad! " 
Si ssetul ek : Eesti soja i nvaliididele Saksamaal 

Lembitu Nu i amehed 

Oks karajas, arvult kolmas: 

haaled 

Algab tervituss6nade ja paeva-karaga: "Pojad, tOtred , t6stkem haaled ... ". Hoogsaid uhis
laule ja uue laulu 6ppimine - "kalevite" lipkonnajuht Gunnar Mitt on klaveri taga ja "lembi
tute" Heino Joe vehib hoolega takti. 

Sellel karajal esinevad kaks head noorkunstnikku. Tiina Tuvikene deklameerib tundesuga
valt Betti Alveri "Susa" ja Marie Underi mustilise "Valge lind". Ja Ellen Parve oma sarava 
sopraniga r66mustab k6iki uhe 16busa rootsi rahvalauluga ning "Markii" aariaga Straussi 
"Nahkhiirest". Pikad ja sudamest plaksutatud aplausid. 

Jargnevalt esineb poisteorkester- taies koosseisus Lembitu Kotka salk - hoogsate rahva
ja skaudilaulude popuriidega. Salga kaheksa poissi eesotsas juhi Ants Suleviga moodus
tavad selle linna parima kammerorkestri , hoolimata puudulikest instrumentidest (vaike 
trumm - haavlitega taidetud pudel, suur trumm - vana kummut). Aplaus, n6utakse lisa
pala! Orkester annabki lisapalana muugile oma loteriipiletid, et suviseks suurlaagriks selle 
rahaga muretseda marsiorkestriks vajalikke manguriistu. 

"Nupuv6tted" - karaja kusimus-sport on Kaius Meipoomilt. M6nedki nupud ragisevad ras
kest m6tlemisest ja 16puks saavad k6ik nupud jalle veidi avaramaks. "Kes v6ib noorust, 
noorust keelata, kui ta tahab, tahab h6isata ... " 16peb karajas. Nagemiseni jargmisel! 

Karajad lahevad ulesmage. Esimesel oli 76 osav6tjat - $17.27, teisel 120 - $33.28 , 
kolmandal 140 - $40.42 . Parast seda kirjutas skm Hans Peets Montrealist: "Karajas 
tundub olevat hea asi , aga kirjeldage lahemalt mis ta on. Tahame ka teha, sest arvame, 
et organiseeritud karatsemine ehk karajas on t6hus kasvatuslik tegur .. . " 

Oss Karakas , karajaline. 
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7. NOORTE KARAJAS 11. NOV. 1954 

"Karageme, kui me kaime, 
mur ageme, kui me voime -
noored noorella ealla, 
vanad v anall a polvella 

soovitab Kalevipoeg noortele ja vanadele. Me elame sellisel maal, 
kus muresid ja tosiseid mot teid antakse palju murda . Muidugi - nii 
saab edasi, aga selle edas ijoudmise hind on k orge - meie unustame 
oma laululusti ja unustame roomsa meel e . Sudames s e ei jaa enam ruu
mi iluks, ornuseks ja kaas tundeks. 

Noorte karajad aripaeva ohtutel, kutsuvad meid kesk askeldusi ja 
muret r oomsaks tunniks. Karajad jatkuvad seekord seitsmendaga ja 
karajate mottoks on endiselt : "Room meile, tulu neile 
Seekordne karaja sissetulek laheb abistami skomitee kaudu ees ti 
van ake stele Saksamaa vanadek odudes, et nemadki teaksid, et nad po le 
eestlastest unustatud . 

J a r oom heateost , r oom meeldivast ohtust ning h oogsast laulust jaab 
meile: "Karageme kui me kaime ... " 

Lembitu nuiameeste nimel terv itan Teid k o iki ja meie avame karajate 
teise hooaja paeva karaga . 

Tanavune karajas tutvustab meile eesti vanu rahv apille j a kes kmi s e 
n oor vanema polve kunstnikke ja muusikategelasi. 

Torupilli jutt, t orupillimees ei ole a l at i Juss , v ahest on Vo l li . 

VII NOORTE KARAJAS 
Neljapaeva l, 11. nov. 1 954 , Vana - Andrese kirikus . 

KAVA: 1. 
2. 
3 . 

4. 
5. 
6. 
7 . 

8. 
9. 

Av amine 
Paeva kara: "Po jad-tutred t os tkem haaled " (NL80 ) 
Muistne pill jutustab 
- t orupill: ma ngib W. Varik 
Uhislaul: "Julgesti juhtigem sammu" (NL40) 
Nupuvotted - koos tanud Rein Taagepera 
Uu s laul: "Kus on kurva k odu" (NL82) 
Otma r Pell o laulab: " Soome sepa sa jatus" ooperist 
"Kalev ipoeg ". Klaveril Sa l me Lohuaru 
Uhislaul: "Ikka julge p o i ste meel" (NL 3 1 ) 
Lopetamine 

Klav erisaade: Gunnar Mi tt 
Sonur: Heino Joe 

"Room meile - tulu neile, kes seda r ohkem vajavad !" 
Tulu : vanadele Saksamaal 

Lembitu Nuiamehed 
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~_u_·k_s_u_s_e_a_s_j_a_-a_j_am~in_e~~~~~~~~~~ 

Haldamine ehk asja-ajamine h6/mab kogu Dksuse igakO!gset tegevust. 

Asju tuleb toimetada vaga korrektselt, korraparaselt ja tapselt. 

Siia kuulub: Tegevuskavade labiviimine 
Majandus - eelarved 

- aruanded 
- sissetulekud 
- valjaminekud 

Varade hooldamine 
Side kodudega - Ohiskonnaga 

RINGKIRJAD 

Hea ja aktiivse skautDksuse ilks voorusi on tihe side juhtkonna ja perekondade vahel. 

Sidet peetakse suus6naliselt (telefoni tee/) ja kirjalikult. Suus6naline side on kiire, kirjalik 
side aga kind/am ja pDsivam. Kasutatakse hasti koostatud ringkirju. Ringkirjas peab ole
ma k6ik vajalik informatsioon asjalikult ja kDtkestavalt s6nastatud, vajaduse korral isegi il
lustreeritult. V6imalik on huvi aratamiseks kasutada Eesti kuude nimetusi, illustreeritud 
Ombrikke ja filatelistlikke postmarke. 

Ringkirjad on m6eldud talletamiseks, vahemalt tegevusaasta valtel ja on kasutatavad ka 
poiste treeninguks. 

Tavaliselt saadetakse esimene ringkiri aasta alul, aratuues koonduste alguse aja, koha, 
liikmemaksu suuruse ja tahtpaeva ning muu vajaliku, tingitud eriolukordadest koos aasta 
tookalendri ja juhtiderulliga. 

Teine saadetakse vanemate paeva aegu, tegevusaasta keskel. Sisuks: vanemate paeva 
pidulik koondus, vanemate koosolek ja muu vajalik. 

Ko/mas kevadel JOripaeva ja tegevusaasta 16puga seoses. 

Lisa ringkirju v6ib valja saata seoses suuremate Oritustega, naiteks Dksuse aastapaev, ta/
vine lumelaager, suvelaager (nadala v6i paar nadala/6pu), majanduslik eriaktsioon, jne. 
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Eesti kuude nimetused: 

jaanuar - naarikuu 
veebruar - kililnlakuu 
marts - paastukuu 
aprill - jilrikuu 
mai - lehekuu 
juuni - jaanikuu 

juuli - heinakuu 
august - 16ikusekuu 
september - mihklikuu 
oktoober - viinakuu 
november - talvekuu 
detsember - j6ulukuu 

Heino ala ti propageeris, et hea skautilksus teeb ka jarjekindlat varbamist hundude tasemel 
ja tootas valja Lembitule jargnevad: 

(1) kiri potentsiaalsete uute poiste vanematele 
(2) seletus Skautilksus "Lembitu Maleva" ajaloost ja tegevusest 
(3) varvimisraamat "Meie Ootame Sind" po/sile 

(1 ) Kiri 
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Lugupeetud lapsevanem ! 

Mani aeg tagasi sai Teie poeg vaikese varvimisraamatu "Meie 
Ootame Sind " kutsena astuda Lembitu hunduparviku noolepoisiks. 
Sellega kaasas oli luhike seletusleht Lembitu Maleva kohta. 

Teame et kutse otsust ei tee vai ke poiss ise, vaid tema vanemad . 

Skautlik noortetoo on vaartuslik . Sellest osavot t taiendab iga 
poisi kasvatust, eriti nendel aladel mida ei paku kodu ega tei
sed organisatsioonid ja tegevused . 

Skautuksus Lembitu Malev asutati 27.novembril, 1949. Sellest 
ajast saadik on Lembitu ridadest lei.bi kainud rohkem kui 1,000 
noort, paljud kellest on nuud nii Eesti kui Kanada uhiskonnas 
juhtivatel kohtadel. 

Lembitu Maleva sihiks on pakkuda noortele huvitavat ja mitmeke
sist tegevust mis opetab elu teadmisi . Loodame et Teie juhite 
oma poja Lembitu ridadesse, noolepoisina hundu - parvikusse . 

Lembitu Maleva pidulik avakoondus sellel aastal toimub laupae
val, 25 . septembri l, algusega kell 11:00 honunikul , Peetri kiriku 
ruumides. Seal voetakse ka vastu uusi liikmeid. 

Telefonid informatsiooniks : (parviku juht), (parviku abijuht) ja 
(Lemhi tu juht) . 

Lugupidavalt, 

maleva juht maleva sekretar 



(2) Seletus 

SKAUTUKSUS "L E M B I T U MALEV'' 

SkautOksus "Lembitu Malev" kasvas valja 10.mail 
1949 Torontos asutatud vanemskautide "K6ue" sal
gast ja moodustati lipkonnaks 27.novembril 1949. 

Liikmeskond 
SkautOksus "Lembitu Malev" koosneb neljast poiste 
Oksusest mis on nimetatud muistse Eesti teemal: 

• "Noolepoiste" hunduparvik (7-11) 
• "AmmukOttide" skautrOhm (11-16) 
• "M66gameeste" vendurskautide rOhm (15-18) 
• "Nuiameeste" vanemskautide pere (19-23) 

Poiste Oksuste tegevust aitavad kaasa "Lembitu Ma
Jeva" juhtide kogu ja vanaskautide pere "Lembitu 
Jelled" , kuhu kuuluvad peamiselt poiste vanemad. 

Kasvatuslik tegevus 
"Lembitu Malev" on organiseeritud perekonna-sOstee
mis ja Ohisesse s6bralikku Lembitu suurperre kuulu
vad nii poisid, nende vanemad kui ka juhid. lgaOks te
gutseb vastavalt oma v6imetele , v6imalustele ja ~uvia
ladele. K6ikide osav6tt on alati teretulnud - val1aar
vatud poiste koondustel, mis on ainult poistele ja nen
de juhtidele. 

Juhtide kogu peab pidevat kontakti vanematega, isik
likult ja rigkirjade kaudu . Selle aluseks on uskumus et 
tulemusrikka kasvatustoo eeltingimuseks on vanemate 
ja juhtkonna usaduslik ja informeeritud vahekord. 

Poistesse istutatakse eesti vaimu ja eesti keelt, sel
leks survet avaldamata. Kasvatus toimub lojaalselt 
Kanadale, kuid Eesti vaimu , ajaloo ja kultuuri raami
des. 

Kasvatuse sihiks on positiivne ja igakOlgselt arenenud 
inimene, kes hasti edasi j6uaks isiklikus elus ja jaaks 
taiskasvanuna tubliks eestlaseks. 

Kasvatus toimub Iii.bi huvitavate tegevuste ja mangude 
mis teostavad enesearendamist nii isiklikes huvides 
kui ka skaudi-tehnilistel aladel. 

Plaanitud tegevust juhib ja viib Iii.bi valitud juhtkond 
kasutades: 

• koonduseid - Jaupaeviti Peetri kiriku ruumide s, 
kindlaksmaaratud kellaaegadel 

• suurOritusi - naiteks paraadid, OhisOritused teiste
ga, aastapaevad 

• valitegevust - laskespordi harjutus, ujula ja spor
ditegevus, kanuu retkede korraldamine , purjetami 
ne, talipaevad 

• Jaagreid - igal aastal suvelaager ja kaks suusa
Jaagrit. 

Peale selle on poistel v6imalus osa v6tta eesti ja ka
nada skautide suurematest Oritustest: suurlaagritest ja 
jamboreedest - Kanadas ja teistel maadel. 

"Lembitu Malev" omab tegevusteks vajaliku varustuse 
ja kasutamisel 6petatakse nii julgeoleku reegleid kui 
ka varustuse heaperemehelikku hooldamist. 

Juhtlause: "Kui iiks siida ja iiks hing!" 

"Lembitu Maleva juhtlause tuleb "Henriku Liivimaa 
Kroonikast". See juhtm6te on vanim , mis eesti vaim 
setest varadest on kirja pandud. Selle andis ee.stlas
tele Sakala vanem Lembitu parast v6idukat Umera 
Jahingut 1210. "Lembitu Maleva" mark - neli kokku
pandud katt - kujutab juhtm6tet piltlikult. 

Liikmeskonna tingimused 
"Lembitu Maleva" tegevusest osav6tmine n6uab, et 
poiss on registreeritud Maleva li ikmeks ja omab kor
raliku ja maarustekohase vormiriietuse. Liikmemaksu 
suurus teatatakse iga tegevusaasta algul. 

Liikmemaks katab eesti ja kanada registreerimise 
maksud, kaelaratiku , sole , markide ja k6igi eestikeel
sete 6ppematerjalide kulud. 

lnformatsioon 
Lah em at tegevusse puutuvat informatsiooni saab jarg
nevate juhtkogu liikmete kaudu : 

• Otdiselt: nimed 

• Hundud : ja 

• Skaudid: telefoni numbrid 

• Vendurskaudid : 

1.augustil , 1992. 
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II 
VARVIMISRAAMAT 

JA HALLID RATASLAE.VAD 
SiNiS£l t<OTKAJARVI: L 

3 4 

ME IL ON ROHELISED TELGID 
JA PUNASED K4 NU<JD 
~ 'korKA JA~VEL 

. f!:; 

MEIL.. SAAB PAL.JU 1-JALJA 



MEIE MARK ON: 
K'ULDSED KAED 

MEIE OOTAME SIND -
TULE LE MB ITU NOOLEPOISll<S ! 

Kll ... P 
(PR.Wf-J 
l<OLLASi; 
~G1GA) 

MEI~ 01.'eME (.6MIHTIJ NOOLEPOIS1() 

lbAl.. Po1SIL ON O"'IA NOOI... 

6 

SIN INE 

vAL.GE 

~ESTI 1...IPP 

NOOLEPOISS 
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Kutse ilksuse juhtkonnale osav6tuks tegevuse planeerimise paevadele - maapaevale -
mis toimuvad igal aastal enne tegevusaasta a/gust: 
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Torontos, l o ikuskuu 30 . paeval 1 97 5 . 

+ 
Skautuksus 
LEMBITU MALEV 

Armas kaasjuht ! 

See on kutse Sulle LEMBITU MAAPAEVALE 1975. 

Maapaev toimub Kotkajarvel mihklikuu 13 . ja 14. nadalal opul . Algus 
laupaeval kell 1 0 . 00 , lopp pahapaeval kell 15.00 . Transpo rdiks lepi 
kokku kaa s juhtidega - keda sa soidad v6 i kes Sind soidab. 

Majutamine Kotkajarve hoone tes, Lembi tu kulas ja suvilates . 
kaasa magamis- ja tualett-tarbed . 

Vo ta 

Toitlustamine uhisk66gist tasuta. Toidu kvaliteet - esmaklassiline. 

Arvatavasti pole vaja pikemalt seletada maapaeva sisu . Luhidalt 
siiski: 

1 . roomus jallenagemine parast suvevaheaega, 
2. ulevaated suvistest uritustest - " Kodumetsa " , laager Kanadas, 

"Metsakodu " , maailmalaager Root s is , "Nordjamb " , maailmajamboree 
Norras - vastavatelt asjameestelt, koos arutlusega, 

3 . m66dunud aasta aruannete koostamine Eesti Skautide Malev Kana-
das aastakoosolekule, 

4 . juhtiderulli koostamine eelseisvaks tegevusaastaks , 
5 . eelseisva aa s ta tegevuskavad, 
6. majandusaruanne ja eelarve, 
7. saun ja koldeohtu laupaeval , pahapaeval (ku i ilm lubab) uhine 

jalutuskaik Kotkajarvel. 

Igaluhel on maapaeval ulesanded. Luba, et meenutame ka neid : 

1 . vota kaasa k6ik vajalikud andmed oma aksuse voi oma t66ala aru
ande jaoks, 

2. tule valja uute ideedega - mida saame tul evikus paremini ja 
tohusamalt teha, 

3 . raagi labi oma s6pradega, kes vo iksid alustada tegevust juhti
dena Lembitu Malevas . 

Tule tingima ta , et meie room oleks taielik ja tbb o leks tulemusrikas . 
Tea ta tulekust voimalikult kohe telefonil Haro ldil e, Askole, Vellole 
voi Heinole . Nagemiseni Kotkajarvel, 

kui uks suda ja uks hing ! 

maleva vanem maleva juht 



Naide: Tegevusaasta esimene ringkiri k6ikidele Oksuse liikmetele. 

-0-~&. 

~~$.\ 
Torontos , 24 . mihklikuul 1975 . ..... .,#~ 

~~~$ 

Skautuksus 
LEMBITU MALEV 

K6ikidele Lembitu perekondadele . 

UUS SKAUDIAASTA ALGAB . 
Skautuksus Lembitu Malev alustab tanavu oma 28 . skaudiaastat. Novemb
ri l6pul on uksuse 27 . sunnipaev . Aas ta al gab hilinemisega, kuna 
meie skaudikodus - Peetri kiriku ruumides toimub umbe reh ituse 16 pet a 
mine. Pidulik avakoondus on selleparast laupaeval, 18. o kt oobril. 
Avakoondu se ja tegevusaasta u ksikasjad on jargmises ringkirjas. 

TOOTAB TULLA HEA AASTA . 
Viisteist Lembitu skauti ja juht i viibi s mOOdunud suve l Rootsis eesti 
skautl i ku n oo ruse Metsak odu Maai lmalaagris ja Norra s rahvusvahe li sel 
skautide jamboreel Nordjamb ' 75 . Nad tu lid koju suures skautluse 
vaimustuses ja r ikkalike kogemustega . Iga hea kulv t6otab ka head 
vi lja. Nii o n loota vaga head skaudiaastat. 

LIIKMESKONNA REGISTREERIMINE. 
Korra kohaselt toimub iga aasta alul uksuse liikmete regist~eerimine . 
See kehtib nii uute kui ka seniste lii kmete kohta. Registre~r· imiseks 
kasutada aral6ig atavat riba kaesoleva ringkirja all. Tingimata mar
kida aadressi juures postikoodi number ja perekonna haiguskindlus tus e 
(OHIP ) number . 

LIIKMEMAKS . 
Uksus peab kahjuks suurendama liikmemak su summat, kuna Kanada skauti
de organisatsi oon , kuhu ka meie kuu l ume , tostab liikmemaksu ja see 
voib tulla kuni $10.00 isikult . Lembitu Maleva liikmemaks algaval 
aastal uhelt pereko nnaliikmelt on $17 . 00 , kahelt perekonnaliikmelt 
$30.00. Kui uhest perekonnast kuulub uksusesse rohkem kui kaks lii 
get, s{is on ulejaanud l iikmemaksust vabad . Ka k6ik juhid (va lj a ar
vatud opilased ja 1Uiopi lased) tasuvad sama liikmemaksu. 

MIS SELLE RAHA EEST SAAB? 
Kanada skautlusele minev osa katab organisatsiooni opereerimiskulud , 
mille jaotus ei ole meie teha. Olejaavast osast tasume Eesti Skauti
de Maleva Kanadas ja Eesti Skautide Liidu liikmemak su , mille eest 
igale perekonnale saadetakse noorteajakiri "Tulehoidja ". Oksusele 
jaavast osast tuleb katta p o i s te kaelaratikud, soled, vo rmitunnu s ed, 
koik katse- ja teenetemargid, 6ppematerjalid ja eestikeelse skaudi
kirjanduse kulud . Liikmemaks ei kata tegelikult koiki neid kul utusi . 
Oksuse eelarve tasakaalustatakse onnetaalrite muugi ja o unapaeva tu-
1 ude ning t oetuste abil, heaperemeheliku majandamisega ei ole uksus 
27 aastaga pankro tti lainud . Seda pole ka tanavu karta. 

KUIDAS REGISTREERIDA JA TASUDA LIIKMEMAKSU? 
Saatke registreerimisleht ja tshekk kirjutatud "Lembitu Malev " nimele 
p ost iga uksuse maj andus juhile: (nimi ja aadress ) . Terna andrnete jar
g i koostatakse "Tulehoidja " tellijate ja uksuse ringkirjade postini
mestik ning allliksuste nimestikud . Liikmemaksu tasumine kviteeritak
se, kuid see p o le kahjuks tulumaksust mahaarvatav. Registreerige ja 
tasuge liikmemaks vo i malikult kohe, et vabataht lik juhtkond e i peaks 
tegema lisat66d meeldetuletustega. 
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Soovime Teie perele tervist ja edu eelseisval skaudiaastal! 

Kui uks suda ja uks h ing ! 

maleva vanem , maleva juh . 

REGISTREERIMISLEHT 
Palun registreerida Lembitu Maleva liikmetena 1975/76 . tegevusaastal : 

Perekonna- ja eesnimi 

1 . 

2 . 

3 . 

4 . 

5 . 

Perekonna postiaadress : 

Alluksus (noolepoiss, skaut, mere
skaut, vendur) 

Pos tikood : Telefon : OHIP number : 

Juurdelisatud liikmemaks : $ Allkiri : 

Naiteid Lemqitu ilmbrikutest (vaata jargmist ringkirja): 
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SkautUksus Lll!BITU HAL...""/ Tor ontos - Kui Uks siida j a iiks 
1
'1 in 

Heino Joe, ··106 Mag.1ood Crt 
Toronto, Ontario, M6S 2M6 

Skautuksus LEl1BITU MAI.EV 

Heino J 0e, 106 Magwood Crt 
Toronto , Ontario M6S 2M6 

/ . 
' II 



Naide: Teine informatsiooni ringkiri ilksuse liikmetele. 

Skautaksus 
LEMBITU MALEV 

See osa on poistele ! 

Hei, sober ! 

KODEVA KOLDE A.ii.RES 
tuletame meelde moodunud suve laag
reid , matkasid ja mange . Naud algab 
s kautlik sisetegevuse hooaeg uute 
ponevate aritustega . Kai alati koon
dustel , et sa ei jaaks ahestki heast 
ilma . 

UUS AASTA ALGAB VOISTLUSEGA, 
mi s lopeb kevadel . Siis ant3kse pa
rematele poistele auhinnad . Mis tu
leb teha? 

Sinu ulesanded : 
1. Loe igast ring-kirjast labi 

poiste osa . Kasi vanematelt tund
mata sonade tahendust . 

2 . Muretse omale 3-rongaga kaust . 
3 . Pane koik Lembitu ring - kirjad 

jarjekorras kausta ja hoia kaust 
kaeparast . 

4 . Hoia alles koik Lembitu ambrikud 
kausta vahel suures ambrikus . 
Sa void suu r ele ambrikule teha 3 
auku ja asetada ka selle kau sta. 

Seekordsel ambrikul on vana eest i 
sodur ja noolepoiss . Postmark on aks 
pohjaindiaanlaste 4-margilisest see
ria st . 

Mis voistlusega edasi juhtub , seda 
kuu lecl hiljem . 

Torontos , 11 . viinakuul 1975 . 

Koik i dele Lembitu perekondadele . 

TEGEVUSAASTA AVAKOONDUS 
to1mu b l aupaeva l 18. o kt oobril Peetri 
kiriku saalides . Koik votavad sel 
lest osa ja on paraadvormis i'ilavoo
dega (sarbid ! ) . Noolepoistel algus 
kell 10 . 00 , ki'iikidel teistel kell 
11 . 00 . Vanemad on teretulnud . 

REGISTR EERIMISE JA LII KMEMAKS U 
koh ta oli pohJa lik in f ormatsioon 
eelmises ringkirjas 24 .mihkli
kuul . Registreerida ja liikmemak:~u 
tasuda saab avakoondusel. Tahtaeg 
on 1 . talvekuul . 

NOORTE SUURLOKE KIRIKU HEAKS 
to1mub k1r1ku saal1s pahapaeval , 16 . 
talvekuul algusega kell 18 . 00 . 
Lembitu poisid ja Rajaleidjate tad
rukud aitavad sellega Peetri kogu 
dust (eh itusfondi) . Tanuks tasuta 
skaudikodu ruumide eest . Et te kanded 
on molema aksuse noortelt . 

MUUDATUS RINGKIRJADE SOSTEEMIS, 
i ll ustreer1tud am br1kud Ja r1ngkir
jad . Filatelistlikult margistatud 
ambrikud on kasvatuslik projek t j a 
voistlus poistele . Virgut age poisse 
lugema nende eriosa ri ngkirjast ! 
Muretsege neile odavad 3- ring - kaus 
tad, et nad saaksid ringkirjad sa i
litada kaustas . Samuti tuleb neil 
sail itada kirjaambrikud . Voist lu s 
lopeb kevadel sisetegevuse hooaja 
li'ipul . Aidake sellele projektile 
kaasa - eriti nooremate poiste pu
hul . Ilma kodu abita ja virgutuseta 
ei ole poistel vi'iimalik vi'ii:;tlu:::t. 
lopetada ega ka vi'iita . 

TANASE RINGKIRJAGA ON KAASAS : 
informats1oon vanematele - meenuta
m1seks l a b1 l ugeda ! 
tOOkalender 1975/76 - asetada nahta 
vasse kohta kodu voi poisi toa sei
nale . 
juhtiderull 1975/76 - asetada aad
ress- vo1 telefon1raam~tu vahele . 
Ringkiri aga andke koo s ambr-ikuga 
oma pojale algava proj ekt i jaoks . 
Kui vajate taiendava t informat
siooni prnjekti kohta, sii s heli:;
tage juhtidele . 

Lembit.u tervitusega 
kui aks sada ja aks hing ' 

maleva vanem , maleva juht . 
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Naide: Asata tookalender mis saadetakse k6ikidele Lembitu perekondadele. 
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LEMBITU MALEVA TOOKALENDER 1975 / 76 

Lembitu Maapaev 13 / 14.september 
Juhtide noupidamine 

Avakoondus 
Registreerimise tahtaeg 
Suurloke kiriku heaks 

18.oktoober 
l.november 

16.november 

Lembitu 26 . aastapaev 30.november 
Teenetemargid, hobesoled! 

Joulukoondus 
Uue aasta koondus 

Lumelaager 1'76 
Lumelaager 2'76 
Vabaduspaeva koondus 
Vabariigi aastapaev 
Onnetaaler! 

Looduskaitse aktsioon 
Ounapaev 
Juripaeva paraad 
Teenetemargid! 

Loppkoondus 

Suvelaager 

20 . detsember 
10. j aanuar 

17 / 18 . jaanuar 
14/15. veebruar 

21.veebruar 
22.veebruar 

marts / aprill 
24 . aprill 
25 . aprill 

8 .mai 

17.-25.juuli 

* Uksikasjad ja muudatused tehakse 
teatavaks ringkirjadega voi te 
lefoni teel. 

** 

*** 

Laagritest osavott toimub alati 
eelregistreerimisega. 

Uritustelt puudumisest juhtidele 
ette teatada telefonil. Juhtide 
telefonid on juhtiderullil. 

Kinnitage see leht seinale! 



SKAUTUKSUSE MAJANDUS 

Lembitu Maleva tulud laekuvad liikmemaksudest, toetustest, skautide 6unapaevast, 6nne
taalrite levitamisest. Se/lest kaetakse: 
- kaelaratikute, s6/gede, katse- ja teenetemarkide kulud, 
- paljundatud 6ppematerjalid ja kasiraamatud, 
- laskemoon, 
- asjaajamise kulud, 
- ringkirjad, 
- kinnis- ja val/asvarade ostud ja nende korrashoidmise kulud. 
K6ik laagrite kulud kaetakse osav6tu maksudest. 

ONNETAALER. 1952. aastal t6i Heino Joe valja 6nnetaalri idee ja kavandas esimestel 
aastatel ka taalri. Hiljem on taalrit kujundanud teised skaudis6brad. !gal aastal vabariigi 
aastapaevast (24. veebruar) kuni JOripaevani levitavad k6ik eesti skaudid Kanadas 6nne
taalrit vabatahtliku annetuse - toetuse - eest mil/el puudub Olemmaar. Alammaaraks on 
$1 .00, viimasel ajal $2.00. 

ptJTAJA - pane b&eti nlnt.&,..H . 
___., kobta I . 

r "" .,,. 

PEA ME8LES - me aaame rah• poia 
anu jlrg!, kee &unu ..Ul!eid. 
Sellep&rast on t.a"htie, et pe.lju 
poiese on Tl1.ju :. 
p;LISTA POISID LABII T e a t a 1 

£tte vahiiat.ada ja WSA V~TA1 
PURAS T&i UONISTATUD . aJNAIQ\V 

Tlll.ek &unapinale1 
EESIUJULIX\JS V<l!MIRIIETUSES. Baba ihla puhul. 
Tillmaln&ntel T&i tuulejakk. 

lobts ST. MONICA llRlllJ SAAL, Urik on Broadwa7 U
nnal lisna I onge-pooleu oteaa • 

>,,, 1 Hoou:POISID TU1EVAD PEE'IRl DRllUSSE 10,oo. 1 ~ID ja VkROOIUD otae ST.Ka!ICASSE t,oo. 
- - 1 a ll p i' 8 T & t l7ookt 

Ounap&na l&p.otea1ne1 
~~S!RVEEIUT>Jt:S! 10ll.IDELI 
- (dOllllte) ,,. Mi@ 
Tegew~b !tell 12,oo ~ St; Honio& 
ldl'ilrua - poi81d ffalt lilea noppida. 

V~te ab11 
TOW'TADA .AUTODEGA POISSE KIJilGllOHl'ADW 
~A sEALT flGISf, Y.Ili tKil«J JUURDE. lDI 6Ji 

AJA. IONIROLLIDA POI$! JA AID.AT.A, KUl 
fEKIB KliiGi !iXDldlDp;d\b. Ga aaaka1te tulla t 

~Ji6:8TI pi&t,e I 

QOOOWIU. SXAUTUJSEL& 
TllW slCAOMsustELt - raba uame poiate anu 
jl"rg1, kee bu ln1t.uid ja aitte ko111tud 
rahs j.:rgi. Tegellkult. pole ••• ~Nl'E Mt1UMINB 
vaid ~ ON TANUIS .ANNETAMISE mt. 
On Untia et 16II POISlll TULEKSID Vil.JAi 

y.AllANDAG!, et tl!l1taeite, 
TANAGE JUBA iTTI - Hldadea, et poiss tuleb, 

6nnetaalri levitamisel on rahakogu
mise k6rval suur kasvatuslik vaar
tus. V66raste inimeste k6netami
ne, sudi esinemine, vabalt raakimi
ne, nupukus levitamisel, jarjekind
lus, pusivus, /evitamise organiseeri
mine (ettetellimised, kokkulepped, 
kattetoimetamine) ja Oldiselt julge 
pealehakkamine (mitte eestlastele 
levitamine). 

Eesti Skautide Malev Kanadas trO
kib taalri. Kulud kaetakse taalri 
mOOgist, Olejaanud tulud lahevad 
Oksustele. Paremaid levitajaid hO
vitatakse raha!ise preemiaga JOri
paeva paraadil. 

SKA UT/DE OUNAPAEVon nii ma
janduslik kui kasvatuslik tegevus. 
Kanada skaudid mOOvad 6unu va
batahtliku annetuse eest igal aastal 
Ohel oktoobri kuu nadala/6pul (ree
de 6htul ja laupaeva hommikul). 
6unad ostetakse hulgimOOgi hinna
ga Ohiselt terve piirkonna ulatuses. 
Puhastulu saab mOOja Oksus 
omale. 
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TOOTUNNUSTAMINE 

T E E N E T E M A R G I D kasutuses Eesti Skautide Malevas kuni 1940 

SKAUDISOPRADE TEENETEMARK 
SVASTIKA noelaga ja lindiga . 

Valge emailiga ris t kuldses metallis mille 
peal rohelise emailiga skaudi mark (nagu 
E-margi l) . 

Molemad o lid identsed , noelaga margil puu 
dus ulal kinnitusrongas . Lindiga margil 
oli sinine muareesi i dist lint . 

Annetati peavanema kaskkirjaga . Marke an 
ti teeneli stele vanematele ja skaudisopra 
de tegelastele - oli ohtralt liikvel . 

Hitleri haakrist erines Eesti skaut ide 
svastikast - selle poolest , e t mark koo s 
harudega moodu stas ruudu , oli ainult mus
tas varvis ja diagonaalselt - t oetus uhele 
nurgale . 

EESTI SKAUDIJUHI TEENETEMARK . 
Kaheastmeline teenetemark , mille alam aste kandi s 
nime teenet edi p lom . Sell e omaja vois kanda vor 
mil rohelisest muareesiidist lindi paela . 

Korgem aste skaudijuhi teenetemark oli kullava r
viline saehamrnastega ratas (kreissaag? ! ), mille 
keskel musta email iga svastika ja sellele kinn i 
tatud kuldne ilma lindita skaudi miniatuurmark . 

Mark annetati peavanema kaskkirjaga ja neid oli 
liikvel vahe . Riks Tonuri k ogus ja vist Hans Ta 
ril (Tartus) . 

Margid on joonistatud malu jargi (mul on nagemis 
malu) ja umbes loomul ikus suuruses , 

Heino Joe (Jamesaare) kavandatud au- ja teenete margid kasutuses 
Eesti Skautide Liidus (valismaal) 1960 kuni tanaseni 

195 0-te aastat e lopul oli tekkinud vajadus skaudisoprade ja skaudijuhtide 
teenete hindamiseks . Minu poole p66 rdus selleaegne Eesti Skautide Li idu 
peasekretar Aksel Vaigur Rootsist kusides, kas ja kui pal ju ma maletan ees 
tiaegsetest teenetemarkidest ja millistena ma naeksin uusi vastavaid marke 
ning sta tuute paguluses . 

Tegin skm Vaigurile sam a ulevaate , mis leidub s el lehel , mark i des eelkoige 
oma pohimottelikud se isukohad : 

• arusaamatuste arahoidrniseks loobuda svast ika (haakristi) kas utam i 
sest, 

• anda markidele nimet used , nagu neid uldi selt praktiseeritakse marki 
de puhul (Vabadusrist, Kotkarist, Georgi rist, jne . ) . 

• skaudijuh t ide teenetemark muuta kolmeastmeliseks , mille alumine aste 
asendak s teenete diplomit , keskmine t eenete marki ja ulemine ast e 
oleks uus - kui moned vajavad kaotatud mark idele asendus t, siis 
omatud margi toestamisel anda need valja vast avalt sellele, 
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• rakendada margid paguluses kusjuures Eesti Skautide Liidu KeskbOroo 
omab endise Peastaabi oigused nende valjaandmisel . 

TAMMETAHT ( skaudisoprade teenetemark) noe
laga (II jark) ja lindiga (I jark) . 

Kuldne metall, valge ernailiga stiliseeri
tud tammelehed, lehtede holrnade:3 kul<.i:3ed 
tammetorud . Peale pandud i·ohelise ernai
liga ilma lindita skaudimark . Gaidide 
soovil muudeti hiljem marki ja asetati 
liilia alla rohelise emailiga ri:;tikhei
naleht . M5lemad samasugused, lindiga rnar
gil sinine siidimuaree lint . 

POHJATAHT (skaudijuhtide teenetemal"k) 

Kujutab nelja stiliseeritud liiliat, 
rnillele peale pandud neljaharuline 
pohjataht Eesti riigivapiga . Stili
seeritud liiliate vahel vaikesed amar 
joonelised liiliad . Lint : turnesinine 
muareesiid triipudega . 

Mark jag une b jarkudesse jargnevalt : 

Jark Metal! Liiliate email Lindi triibud 

III Pron ks Si nine uks triip 
II Ho be Must kaks triipu 

I Kuld Valge kolm triipu 

Oma uksuses 
Maleva ulatuses 
Olemaailmsed 

Statuudis on sailinud reegel , et korgema jargu puhul enam madalamat ei kan
ta . Selle ale on nurisetud , kuid kellelg i pole olnud narvi rnuudatusettepa
neku tegemiseks . Selle tottu on " joulupuid " v!he . Teine reegel , et skau
d i soprade ja juhtide teenetemarke ei anta labisegi . 

Ok toober 1989 

Eeskujuliku Hundu mark 

Taastada eeskujuliku hundu mark (hundu E
mark) juureso l evalt esitatud kuju l . Mark 
on kollasest metallist 28mm ko rge ja kan
takse paremal rinnal (rinnatasku p66nal ) . 
Erandina teistest hundumarkidest (ka hoolsa 
hundu marg i st) kantakse seda mark i ka skau
di- ja juhivormil . Margi annetamine toimub 
sarnaselt teistele teenetemarkidele uksuse 
ettepanekul , maleva staabi otsuse l ja 
skautmasterite kogu koondise kinnitusel . 
Marki voib anda hundule tema viimasel hun
duaastal vo1 esimesel skaudiaas tal (soo
v i tav vanematepaeval , kui poiss annab skau
ditootuse). Margi saaja peab olema : 
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1. sooritanud koik hundu pohikatsed (er ikatsed valja arvatud ) 
2 . sooritanud eesti erikatse 
3. olnud viimasel hunduaastal pesavana voi pesavana abi 

Torontos, 12. novemberi l 1983. 

ESL ringkirjas #124, 9.juunil 1984, taastati hundu E-mark punkt 6. all 
31.martsil, 1984. 

Lembitu Rist: SkautOksus Lembitu Maleva teenetemark 

Teenetemark rajati Lembitu Maleva 25.aastapaevaks 1974. 
aastal. 

Teenetemark kujutab endast Lembitu kateristi, mi/le lindiks 
on eesti voo. Voo kujundas Kihnu vookuduja Elisabet Ar
get. Voo on mustrilt J6elahtme kihelkonna voo erinevates 
varvides. Ruuget asendab sinine, tumerohelist triipu asen
dab pruun. 

Teenetemargi kujundas Heino J6e ja metallitoo tegi Johan
nes Kann. 

Oksusesisene teenetemark, valja antud 1.detsembril 19 7 4 
kauaaegse truu teenistuse ja erakordsete teenete eest 
Lembitu veerandsajandi puhul- kullas 7 isikut ja h6bedas 
24 isikut. 

Margid anti Die Lembitu veerandsajandi sooma-ajal vanematele ja juhtidele Peetri kiriku 
saalis. 

K6igi loetletud markide pi/did asuvad Loomingu osas (algus lhk. 236). 
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I;) Kotkajarve 

lq)j.jr.l""D "'41MUD M \aP~l> Vi~N.40 
ICDTWIJAAv& ~. 
TlJUL 1'1A,.,1a ~L JA VA/MIS sUDAMA 
llt!eSoco~ 1.00ME s3PlwSE ~. 

SlltGUYAO M.4NNlll ~ ~ MZllJal) 
~~, 
18uMVAO l"llUD - UU5 ~llC4JJ.4vr MEIS 
01'\4 ic.leo• NMI> AilH!~ MIU.PA. , 

NOOl.Q.l 7SAA J,4 TlllA$E5T" ~ 
SAIH l(o~li ICALIMI... 
"'4a1'111 ICIH M0Cou""0, llQll;4 'l'lllUIH VE. 
l<On<AJAAVllL.£ 1'1d.o1SI nu.'""· 
VllS : I.AC ~. 5llHAD: JAMf~ '"5 

Heino kasi tegutses virgasti Kotkajarve leidmise, arendamise ja valjakujundamise juures. 
Kull aga vaikselt ja ilma fanfaarita. Sama/ ajal kui ta seda tegi, kujundas ta Kotkajarve 
maa-ala serval oleva Orujarve aarde Jamesaare kula. Seal, temale kingitud maatakil, oli 
ta enda ja ta pere metsa- ja skaudikodu. 

Heino enda kavandi ja skaudis6prade abil ehitatud peremajas, tookojas, paadikuuris ja 
paargus peegelduvad tema oskused ja ideed. Selles kulas on rakendatud paljusid ideid 
tema oma raamatutest, "Ranikivi" ja "Lugu kabist, lugu kannust". /gas vaikeses esemes, 
mooblitakis, mangu- v6i tooriistas on naha tema armastust looduse, skautluse ja eestluse 
vastu; nii kollis, mis varavas valvab, et Kotkajarvel k6/aks ainult eesti keel, kui vanas eesti 
paargus nikerdatud /6kkevanatoo/is. 

Tootoas leiab nuud aset Jamesaare skaudimuuseum, avatud k6igile, kes kiJ/astavad Kot
kajarvet. Paargus, kus Jamesaar 6htuti Oksinda tule aares istudes m6tteid m6/gutas, 
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kuidas p6nevusega hoida noori eestluse ja skautluse juures, void veel vaimus kuulda tema 
haaravaid, mustilisi 16kkejutte ja r66msaid laule. Seal on veel kuulda sadade eesti noorte 
ja vanade skautide, ning MO-taste lauluhaali, soojendatud Jamesaare n6iarohuteedest. 
Mada/al 6uekaljul leiad tema terasest "Ranikivi" kaane, mil/el tema enda juhtlause: 

"Muts maha eesti mineviku ees, 
kaised Oles eesti tuleviku parast." 

Jargnev kogumik kirjutusi Heino enda sulest annab p6gusa ulevaate Kotkajarvest nii na
gu Heino seda nagi: 

Kohe parast eestlaste asumist Kanadasse toimus suvelaagrite soetamine noorte jaoks. 
Ontarios on neid praegu kolm: J6ekaaru Udoras, Kotkajarve Muskokas ja Seedrioru L6una
Ontarios. 

Motidunud aastad on naidanud, et vajadus suvelaagrite jargi on pusiv ja aastatega suure
nev. Suvelaagrid on vajalikud organiseeritud tegevuseks ja uhistunde ning rahvusliku 
meelsuse kasvatamiseks. 

Nendele omadustele noorte juures rajaneb kogu meie rahvusgrupi tugevus ja tulevik. Su
velaagrite kUlvi 16ikavad otseselt k6ik eesti organisatsioonid ja kogudused, kaudselt aga 
k6ik eesti ettev6tted. 

Maa-alalt ja tegevusv6imalustelt suurim eesti suvelaagritest on Kotkajarve vaba6huparadiis 
- Wkikene vaba Eestit, nagu me seda naha tahaksime. Selle piirkonna on noortele raja
nud ja ka praegu hooldab seda TESS - Toronto Eesti Skaudis6prade Selts. 

Traditsioonidega liikumine. 
Skaudis6prade liikumine algas Eesti vabariigi algaastail, kui eesti skautlus elas suures t6u
superioodis. S6prade seltsid asutati k6ikide noortemalevate juurde. Riikliku toetuseni 
1938 olid s6prade seltsid skautlusele ainsaks majanduslikuks toeks. Nad vastutasid ka 
kasvatustbo eest: skautide peavanem ja peastaap valiti Eesti Skaudis6prade Seltside Liidu 
Esindajate Kogu poolt. 

Eesti skaudis6brad Kanadas moodustasid oma organisatsiooni 26.oktoobril 1951 . Selts 
inkorporeeriti 11.augusti! 1954 juriidilistel p6hjustel nimetuse all: "Estonian Christian Youth 
Relief Association". Hiljem muudeti nimi "Toronto Estonian Scouting Sponsors Associ
ation". Selts on kasvava liikmeskonnaga tegutsenud tanaseni, on hooldavaks organisats
iooniks k6ikidele Toronto skautlikele uksustele jaj6ukohaselttoetanud eesti noortetbbd Ka
nadas. 

Eesti maa eesti noortele. 
Seltsi esimene ulesanne oli leida maatOkk, kus noored saaksid tegutseda ja laagreid kor
raldada eesti keeles ja eesti meeles. Hoolika otsimise tulemusena leiti ka praegune Kotka
jarve ja 21 .aprillil 1953 osteti seal esimene metsakrunt. 
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Jamesaare metsa- ja skaudikodu Kotkajarvel 

J/imes/1/ire teeviit 
Keelevalvur ·suur Koll" 

Terasest "R/inikivi" kaas 6uekaljul Paadikuur - esimene peavari 
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JllmeslUJre t(JlJkoda - nOOd skaudimuuseum 

POstkoda - paargu Heino J(Je peremllrk 

L6ke paargus 
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Kotkajtirve Metsakooli esimene lend 1987 

Metsakooli 16pus6/g 

MO - Metsaillikooli - loeng paargus 
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Heino maal Wuiamehed" 
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Kotkajarve sOnd 1953. 
Kotkajarve "avastamisel" olid kaastegevad kolm eesti metsameest Oskar Sisask, Juhan 
Oinus ja Arkaadi Valli, kes Kanadasse saabunult ei hakanud kulutama vabrikute uksi tooot
simiseks, vaid haarasid sae ja kirve ning siirdusid metsa t661e. Omandasid metsa raielan 
gid ning tootasid iseseisvate ettev6tjatena. Nendelt sai metsakrundi otsinguil olev Toronto 
Eesti Skaudis6prade Selts Kotkajarve "aadressi" ja koht omandati kohe parast fi.Hisiliselt 
vaga rasket, kuid vaimselt vaga Olendavat Olevaatust. Kotkajarve metsas sai sel ajal liiku
da um bes pool kilomeetrit tunnis. Samal 1953.aastal t6ngus pulldoser metsa esimese vae
valise rajaja seal peeti esimesed skautide ja gaidide laagrid. Laagrite oovalvuritel oli tege
mist, sest koogi ja toidutelgi umber varitses tol esimesel aastal tihe pesukarude , rebaste, 
okassigade ja t6hkude naljane ring . Kotkajarve omandamisel naitasid suurt riskijulgust aga 
ka suurt ettenagelikkustToronto Eesti Skaudis6prade Seltsi tegelased Hendrik Tanner, Ak
sel Nippak ja kapten Georg Orav. 

Hilisemate juurdeostudega on praegu Kotkajarve piirkonna suuruseks Ole 400 aakri ja see 
haarab kahte jarve - Kotkajarve ja vaiksemat Orujarve. Maastikuliselt vahelduv - liiva- ja 
kruusap6hjaga lagendikud ja n61vad kohati valjat6usvate graniitkaljudega - on Kotkajarve 
ideaalne laagripaik. Seda taiendab omakorda rikkalik taimkate , kus on esindatud enamus 
liike Kanada sellele vootmele iseloomulikust taimestikust. Rohked , v6rdlemisi julged ja 
inimesele mitte ohtlikud loomad ja linnud pakuvad vaatlusv6imalusi loodusehuvilistele 
skautidele-kopratammid, pesitsemise- jajoogikohad. MOrgised ussidja taimed puuduvad 
taielikult. 

Kus suured kaljud on punased. 
Esimene valge mees Muskoka piirkonnas oli prantslane Samuel Champlain, kes sinna 
teostas avastusretki alates aastast 1615. Piirkond oli tol ajal asustatud indiaanlastega, ke
da tanapaeval tunneme huroonidena. Esimene sailinud maakaart piirkonnast on valmista
tud kahe inglise ohvitseri poolt aastal 1751, kes teostasid luuret prantslaste kindlustuste 
kohta. Muskoka paljud jarved on seal nimetatud Oldiselt "Huroonide jarvedeks". Muskoka 
nimetus parineb huroonide keelestja tahendab paika "kus suured kaljud on punased". Pa
rast Kanada vallutamist prantslastelt ostsid inglased Muskoka piirkonna indiaanlastelt 1815. 
aastal 4.000 inglise naela eest kokkuleppega, et tasu maksetakse valja pika aja jooksul 
kaupades - vaipades, pussirohus ja terariistades. Selle sum ma maksmine Ontario reser
vaatides elunevatele indiaanlastele jatkub veel praegugi ja Kotkajarve hinnaks selle kursi 
kohaselt on um bes 3-5 centi. Piirkond kaardistati 19.sajandi keskpaigu 100-aakrilisteks pik
likeks tOkkideks ja avati kolonisatsiooniks. lnglise kolonistid said maa tasuta ja neile anti 
asustuslaenu. Tolleaegne asustus andis kOll jarvedele nimed- neid hakati hOOdma kaldal 
elanud asunike jargi - kuid siis rajatud taludest on vaevalt Okski tanapaeval tolleaegsete 
asunike jarglaste kaes. Asunikud lahkusid peale metsa mahav6tmist ja mOOmist kaljude
rohke p611upinna ja korduvate laastavate metsap61emiste t6ttu. 

Parast asunike lahkumist sajandivahetusel vajus Muskoka uuesti unustuse ruppe ja piir
konna tanapaevane asustus on tekkinud enamasti parast aastat 1920. Muskoka on nOOd 
populaarne suvitus-, kalastus- ja jahipiirkond. Ta populaarsus t6useb veel. Suurlinnade 
inimeste tung loodusesse, Oha paranev autoteede v6rk ja viimase immigratsiooniga kaasa 
toodud suusaspordi levik muudavad Muskoka aasta-ringi puhkusepaigaks. 
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lgale Kotkajarvele saabujale on r66msaks Ollatuseks eesti asula leidmine Muskoka suvitus
piirkonnas. Varavasilt Otleb: Toronto Eesti Skaudis6prade Selts- Toronto Estonian Scou
ting Sponsors Association. See on inkorporeeritud organisatsioon , mis tekitas Kotkajarve 
ja mis seda praegugi hooldab. 

Kotkajarvel on terve asula vajalike hoonetega, on noorteuksuste metsakodud ja Orituse 
toetajate suvekohad. Kotkajarve on populaarne laagrite ja suurlaagrite korraldamise paik, 
metsaulikooli kodukoht ja rahvatantsijate ning paljude teiste eesti noorte mangumaa. 

K61ab veidi pateetiline, kuid Kotkajarve on samal ajal eestluse ausammas , nahtav mark, 
mis tahistab tuhandete eesti naiste ja meeste vabatahtliku tao ja majandusliku abi panust. 
Armastust nooruse vastu , koostoo-tahet ja vastastikust usaldust. llma nende omadusteta 
ei oleks meil Kotkajarvet. 

Kotkajarve elab ja areneb edasi. Tore on olla osaline seal , kus vaikese vaevaga saab teha 
suuri ja 6ilsaid tegusid! 

K6ik Oritused Kotkajarvel kasvatavad noortes lugupidamist Eesti mineviku vastu - see ta
hendab isamaa-armastust, esivanemate austamist, perekondlikku kokkuhoidu ja eestluse 
tulevikku. 

Kotkajarve on skautlusele tasuta. 
Vastandina teistele suvelaagritele ei korralda TESS - maaomanik - Kotkajarvel noorte
laagreid, mille tulu langeks temale . Kotkajarve koos k6igega, mis seal leidub, on skautlu
sele tasuta kasutamiseks. Laagrite korraldamise algatus ja nende v6imalik tulu laekub 
skautlikele noorteuksustele. TESS on ainult toetaja osas. 

Noortelaagrid Kotkajarvel. 
Esimene skautide laager Kotkajarvel toimus juba 1953.aasta augustis, nimega Kaljukunka. 
Ja sellest peale on seal toimunud mitmed laagrid igal aastal. 

Kotkajarve nagu on muutunud skaudis6prade, noortejuhtide ja sadade lastevanemate Ohise 
tubli too tulemusena. Ragastik v6tab Oha enam s6braliku pu istumaastiku nagu , kuhu pe
sitsema kogunevad laululinnud ja kus paikesepaistelisi laagrivaljakuid h61mab mets. 

Eesti kasi ja kirves. 
Kotkajarvel ehitatakse lakkamatult. Raakimata neist tuhandetest dollaritest, millega kruusa, 
pulldoseri ja tasuta labidameeste tbotundide naol on sillutatud Kotkajarvele siirduv Estonian 
Road (Eesti Tee) , on seal sooritatud muudki , mille ees v66rad v6ivad kergitada kubarat 
ja omainimesed Otelda, et asi on tehtud taitsa eesti moodi. 

Kotkajarvel ehitatakse. 
Noortelaagrid ja -tegevus n6uavad vajalike ehituste pustitamist. Esimese hoonena rajati 
sinna 1954 Jarvetare. 1956 kook ja toiduladu , 1957 saun , 1958 peamaja ja lahtine soogi
r6du. 1965-66 ehitati Kotkajarvele kohvik-soogisaal , pesuruumid ja kaimlad. 

1966 s6tse ja lelle tared (Lembitu kula algus). 1967 ait, kanuu kuur, raadio ruum. 1970 
terasest pi.isiv veetorn ja peretare mitmed terasest lipumastide hoidjad. 1971-72 koogi-
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Kotkajarve ei ole veel valmis. 

kohviku taiendamine, ruudukujuline suur soogir6du, 
vee klosetid, laoruum. Pusivad kaimlad ja pesuruu
mid all-laagritele. 1972 Rajatare - Rajaleidjate ko
du Kotkajarvel. 197 4 Jarvetare kapitaal remont -
P6hjala TOtarde kodu. 1976 Kalevi maja - Kalevi 
lipkonna kodu. 1986 maleva traktori kuur. Kotka
jarvel on supelsillad, kiigemagi , tantsup6rand , man
guvaljakud, hiis, metsakirik ja veevark . lga aasta 
toob sinna midagi uut, mis juriidiliselt kuulub kull 
TESS-ile , kuid tegelikult on eesti noortele puhenda
tud rahvuslik uhisvara. See k6ik on loodud uks-
meelse too ja uhise majandusl iku panusega. 

Olud ei ole v6imaldanud Kotkajarve kujundamist 16petada. Eestlaste elu stabiliseerumine 
Kanadas v6imaldab teha 16plikke kavu. Nende koostamiseks ja teostamiseks taaselustas 
TESS-i juhatus 1964 Kotkajarve Komitee. Juhatus kinnitab komitee kavad ja puuab leida 
majanduslikke v6imalusi kavade teostamiseks . 

Eeldused tegevuseks Kotkajarvel. 
* Aastate eest s6ideti Kotkajarvele 4-5 tundi. Paranenud liiklusoludega on aeg 

luhenenud 2.5 tunnile ja luheneb veel. 
* Kotkajarvel v6tab organiseeritud tegevusest osa aastas 300 kuni 400 noort. lgal 

neljandal aastal (suurlaagrid) t6useb see arv ligi tuhandele. 1972 "Kotkajarve" 
maailmalaagris toidul 1200. 

* Kotkajarve on looduslikult sobiv igasugusteks uritusteks, omades kaks suplemisk61-
bulikku jarve, parkimisvaljakuid, pidu- ja manguvaljakuid , laagriplatse, telkimise
alasid , 16kketeatri ja, mis k6ige tahtsam, rahulikke nurgakesi m6nusaks araolemi
seks. Nendele lisanduvad aastate tooga loodud mugavused: pidu- ja oobimisruu
mid, saunad ja kohvik-soogisaal. 

* Kotkajarvel ei ole v66raid peremehi. K6ik mis seal on , kuulub TESS-i kaudu eesti 
noortele ja eesti uhiskonnale. 

Kotkajarve tulevikuplaanid. 
Kohvik-soogisaal on talgutooga 16petatud ja on ilusaim ehitus Kotkajarvel. Uus hoone tee
nib kulalisi laagrite ja pidustuste ajal ja on jahedatel aastaaegadel noortele soogisaaliks. 
Ehitusmaterjali ostul tehti laenu ja TESS-i esimene kohustus oli v61a tasumine. 

Talvekasutamiseks on Kotkajarve juba varustatud kutteseadmetega, isoleeritud ehitused 
(peamaja ja kohvik), sest talv Kotkajarvel on nagu loodud suusatajatele. 

Hooned vajavad pidevat hooldamist ja korrashoidu , mida loodetakse ka tulevikus teostada 
tasuta tooj6uga - heade abilistega. Materjalide eest tuleb aga tasuda. 

Laagri siseteid on vaja parandada igal aastal parast talvekahjustusi. Kotkajarve 
sisses6idutee, Estonian Road, on nuud omavalitsuse korrashoiul. 

Supelrand. Kotkajarvel on loomulik liivarand. 
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Looduskaitset Kotkajarvel teostavad noored ja kavas on piirkonna jark-jarguline 
Ombermetsastamine - okaspuude rikkaks segametsaks. 

Tule kaasa ja aita! 

KOTKAJARVE MONUMENDID 
(Tulehoidja 111989) 

Kes ehitasid, millal ja miks? 
Kotkajarve tanased ajaloo-kirjutajad on enamasti k6ik need, kes ise asja alguse juures ei 
o/nud. Selleparast on informatsioon puudulik ja vajab tulevikus taiendamist. Uhe asja v6i
me siiski /Ohidalt kirja panna - Kotkajarve monumendid- kes neid ehitasid, mil/al ja miks? 

Tungalnoole kaljukiri - 1954a. 
Raiutud poiste poolt lipuvaljaku kaljusse. Ende! Loo 
joonistas tahed ette ja iga suurlaagrist osavotja kat
setas oma oskust kivimeislitega tootamiseks. 

Peamaja ja Saare viikingilaev - 1958a. 
Kotkajarve peamaja ehitati Saare suur
laagriks 1958 Heino Joe arhitektuurilise 
ja Aksel Salumetsa struktuurilise ka
vandi jargi - vana eesti suurtare. Vii
kingilaeva peamaja seinale tegi ja nae
lutas kohale suurlaagri juht Heino Joe. 
Tare katusele kavandatud ja lmant 
Meieri poolt rauast tehtud tuulelippu ei 
juletud Oles panna pikse hirmuga. NOOd 
on Saare peamaja tuulelipp Jamesaare 
paadikuuri katusel "piksevardaks". 

Kanada ja Eesti piiripost - 1955a. 
Hundulaagri "Laager-riik Eesti" 1955 ja Ka
nada piirile soovis laagri juht Teas Tanner 
piiriposti. Heino lubas selle raiuda, kui tuu
akse puu ja arvas - kOll sellega asi jaab. 
Varsti tulid Teas Tanner, Ain Soodor ja 
Rein Lasin suure kase tOvega. Tootemi 
kavandas ja raius Heino Joe, kulutades 
selleks kolm paeva. Tootem oli alul prae
guse kirikutee korval. Kuna arvati, et koht 
pole sobiv, siis toodi tootem-post Jamesaa
re ouele, kus see on praegugi. 
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Kohviku ehitajate aunimestik 1965-66. 
Kotkajarve kohviku kavandas arh itekt Kennet Meipoom ja hoone onnistati 25 .juuni l 1966. 
Kohviku seinal ukse korval on ehitajate aunimestik. Peamised ehitajad olid Lembitu lelled 
ja tanuks tOo eest andis TESS-i juhatus tasuta krundid Kotkajarvele Hilja Jukkumile, Ola 
Vastopale , Raid Vaikemaele ja Herbert Talpakule. Tasuta krundi sai ka arhitekt. Aunimes
tiku kujundas Juri Punno. 

Kotkajarve varav ja Tanneri ma!estustahvel - 1972 (kivi/kotkas), 1980 (tahvel). 

Kord kui bulldoser tootas praeguse varava 
juures, olid too juures abiks dr. Valdemar 
Tammemagi, Egbert Runge ja Heino Joe. 
Suurtest kividest tekkis idee kuhjata neid 
varavapostiks, mis voiks olla ka Kotkajarve 
praktilise teostaja Hendrik Tanneri males
tusmark. Kui kivid olid kohal , siis tegi 
Heino Joe kotka joonise ja Ende! Leis pai
nutas ja keevitas torudest kotka struktuuri , 

:....--"""--~~~~ ~ /, p millele Olev Kindlam moned aastad hiljem 

Lembitu sunnikivi - 1979. 

~ / tegi rauast suled peale. 
4,Jb<Kb~ 

!dee tuli suurtest kividest Lembitu kUla tanumal. 
Lembitu randmeristi ja numbrid kavandas Heino 
Joe ja Mart Magi loikas need valja roostevabast te
rasest. Kivide tostmine sambaks ja installeerimine 
tehti Lembitu lellede poolt Lembitu Maleva 30.aas
tapaevaks. Sambal on Oksuse sunnipaev 27.XI 
1949. 

Skautluse 70. aasta juubelikivi - 1982. 
!dee autor ei ale teada, kuid Egbert Runge organiseerimisel vedasid poisid Anton Ounapuu 
valjakule lipumasti juurde 'suure kivi. Sellele asetati pronksist tahvel, mille valuvormi 
Gustav llvese kavandi jargi loikas Otto Rannamae. See oli aastal 1982 Hobejarve suur
laagri ajal. 
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Kotkajarve vabadussammas - 1967-68. 

Sakala vanem Lembitu kangelas-surma 750.aasta
paeva tahistamiseks otsustas skautOksus Lembitu 
Malev ehitada Kotkajarvele vabadussamba. Heino 
Joe idee jarele (maasse loodud m66k) kavandas 
samba Juri Punno. Samba kivid kandsid kokku 
poisid 1967a. suvelaagris. Terasetoo tegi lmant 
Meier. Samba ladusid Gies Lembitu Maleva juhid 
eesotsas Arni Ka.arid ja Ervin Milvekiga. Samba 
avas Lembitu 1968a. suvelaagris TESS-i esimees 
Alfred Kahro. 

Sammast nimetatakse vahest nime jargi eksikom
bel Lembitu sambaks. Tegelikult on sammas k6i
kide Eesti eest langenute malestuseks. Lembitu 
nimi ja aasta-arv on sambal selle parast, et Lembi-
tu on esimene teadaolev Eesti eest langenu. 

(Heino s6nav6tt samba avamisel 16.juunil 1968) 

Kivi aga kanti kivi peale, 
kaljusse on loOdud m66k, 
mitusada meest, mitutuhat meest 
tapetud on Eesti eest. 

S6jas6na s6udis Riia poole, 
raiutud on rahva pea, 
mitusada meest, mitusada meest 
tapetud on Eesti eest. 

Meie suviharjalaagri laulu s6nad meenutavad 21.septembrit 1217, mil Eesti suur vanem 
Lembitu langes Pala lahingus. 

Terna sangarisurma 750.aastapaeva malestamiseks kandsid tema maleva poisid kivid kok
ku ja mehed ladusid need kivid kivi peale. 

Kui mehed surevad isamaa eest, siis lahevad nende kehad ja luud mulda. Ainu It malestus 
jaab jareltulijatele austamiseks, 

Kotkajarvel juhtus aga, et maapoues lebanud kivid t6usid mullast ja said sambaks . . Nuud 
need kivid elavad ja jutustavad Lembitust, kes langes ja nendest mitmest sajast tuhandest 
mehest, kes on langenud eesti eest. 

See on Lembitu kivi, kangelaste meenutaja. 
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Uus metsakiriku kellatorn - 1988. 
P6hjanaela suurlaagris avati arhitekt Kennet Meipoomi kavandatud ja koos poja Alreku ja 
venna Viidasega ehitatud kellatorn , mille malestustahvli - Kotkajarve 35 - 16ikas Otto 
Rannamae. 

llusa emakeele ausammas - 1988. 

Uudismaa autahvel - 1988. 

Hundude ja hellakeste ehitusprojekt 
P6hjanaela suurlaagris . ldee ja ka
vand - Heino Joe. Tehnilised teos
tajad Asko Ki.itti ja Ulrich Valvur 
abilistega. Valuvormide kujundid 
16ikas Arvo Medri. Hundud ja hel
lakesed korjasid kivid ja jaadvusta
sid oma kaejaljendid tsementplaati
desse. 

Sammas avati 24.augustil 1988. 

P6hjanaela suurlaagri 16petamisel avatai kohviku seinal autahvel nende nimedega, kes toe
tasid Uudismaa aktsiooni 1981-82 aastal. Tahvli kujundas rakenduskunstnik Ji.iri Punno. 
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ADI~ 
( EEST!.A~Tt PUHA METS ) 

~anadel eestlastel ei olnud kirikuid. 
~ Nende palve-paigaks oli puha metsa-

salu voi lagendik metsas - h i i s. 
Seal oli al tariks ohvriki vi voi ki ·videst 
laotud alus ja sageli voolas seal allikas. 
Ohverdamisel ja palvetamisel pandi k.i vile 
viljateri voi visati allikasse hobera.hasid. 
Hiie-postide ki.ilge seoti varvi l isi l ir.te ja 

~· 
Hi i es ei tohtinud puid raiuda .:ga taim.i kor
jata. Hiieta.at hooli t ses selle eest, et hiis 
oleks alati puhas ja korras. Hiies tuli olla 
vaga vaikselt . 

otkajarve hiis asub padri kus metsaki
riku taga. Seal on kolm posti ehk 
hiie-samma.st. Nendele on loigatud 

l margid ja aasta-nwnbrid. Need tiihistavad eestlaste voi tlust oma 
i maa. ja rahva vabaduse eest. 

i Esimesele samba.le on raiutud muinas
i soouri nagu. nao all on arvud 1208 
I ja 1227 - sel ajal toimus Eesti 
,1
1 Huistne Vabadusvoi tlus. Keskmisele 
'j samba.le on loigatud Eesti Vabadusrist 

1 ja Vabadtissoja arvud 1918 - 1920. 
l Kolman:ial sambal on tiiht "E", lllida 
! viima.ses sojas kand.sid eesti si5durid 
j sak.sa so ja. vii es. Arv on 1.2J.2, ku.i so-

l
' da algas. See sOda ei olegi veel lop-~ 
penud, sest Eesti ei ole veel vaba. 

!Kui sa ei ole hiies kiiinud - llline kord sinna ja vaata.-, mis seal on. 
! 
I 

L ___ _ 
Jamesaar, 

hiie-samma.ste raiuja 
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NOORUSELE PUHENDATUD HOONE 

Kotkajarve kolmenurkne kohvik onnistati ja avati. 

H66guv-palaval laupaeval , 
25.juunil 1966 toimus Kot
kajarvel Toronto Eesti 
Skaudis6prade Seltsi uue 
hoone - Kotkajarve kohvik
soogisaali avamine. Nada
lal6pul viibis metsas ligi 
300 inimest, kuna samal a
jal toimus Lembitu lipkonna 
suviharjalaager, suurlaagri 
talgud ja juhtide n6upidami
sed. Avatalitusest osav6t
jad ei mahtunud k6ik kohvi
kusse ja kuulasid talitust 
avatud uste ees lahtise 
soogir6du katuse all. 
Piduliste pere andis uuele 
hoonele kiitva hinnangu ja 
TESS-ile laekus toetusi uue 
maja "hambarahaks". 

Nagu uue hoone avamise puhul ikka, tehakse viimased haamriloogid veel m6ned minutid 
enne pidulikku si.indmust. Avamispaeva hommikul kais kohviku juures vilgas too . lnstal
leeriti valjuhaaldajate si.isteemi ja kohviku koogi veevarki. Ehitusmehed tootasid samal ajal 
laagri koogi toidujagamise platvormi ehitamisel ning vahva naispere silus hoone Ombruse 
n61vaku id. 

Toad katkestati 16una ajal ja kell 4.00parast16unal koguneti uude hoonesse avapidustuse
le. Hoene on imponeeriv oma kolmenurkse kujuga, mida katusena katab kolmetahkne pi.i
ram iid. Huvitavalt kujundatud akende read vaatavad metsa vahel vilkuvale jarvele ja n61-
vakutele. Sama huvitav on ka hoones asuv moobel, mille valmistasid vanad skaudid. 
Hoene ja moobli kavandas skaudiperest sirgunud noor arhitekt. 

Hoene avamisele saabus rivikorras laagris viibiv Lembitu lipkond ja laulis hoone avalauluks 
"Eesti on me isamaa .. . ". Onnistamistalituse pidas kauaaegne TESS-juhatuse liige praost 
Emmanuel Lepik. Hoene avas ja pi.ihendas eesti noorusele TESS-i esimees Henrik 
Tanner. 

Hoene ehitamisloost ja tulevikukavadest andis Olevaate Kotkajarve Komitee esimees Heino 
Joe, testes esile eesti taomehe tublidust Ohiskondlike taode juures ja markides eriliste tee
netega mehi. 

K6ikide ehitajate ja toetajate nimed on tekstitud ukse k6rval asuvale seinapaneelile ja see 
nimestik taieneb veel. 
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MALESTUSESEMEID KOTKAJARVE KALLASTELT - 1966 

Esivanemate r6ivailu rinnan6eltel ja kaartidel. - Vaike "koll" meenutab: raag.i eesti keelt! 

Kotkajarve vaikesest laagripoest, mida korraldab Toronto Eesti Skaudis6prade Seltsi Kot
kajarve Komitee, on v6imalik osta mitmesuguseid malestusesemeid. Omaparasem neist 
on kahtlemata "Kotkajarve koll" -tootemit meenutav vaike nikerdatud puuslik, mi lie pead 
ehib karusnahast tutt. "Kolli" saab naharibaga rinda riputada ja neid on ka alusel lauale 
asetamiseks. 

"Kolliga" on kaasas vaike kokkuvolditud kaart, mis omaparasel viisil virgutab k6nelema 
eesti keelt, jutustab muinasjutu "Kotkajarve kollidest" ja annab koguni "kolli laulu" s6nad 
laulmiseks. 

Puusliku koos juurdekuuluvaga kavandas Heino 
Joe ja see oli kaua ilma nimeta. Nime andsid 
puuslikule n.n . rahvuslased oma ajakirjas puusliku 
"papa" karikatuuri avaldades ja teda kolliks nimeta
des. Nimi adopteeriti otsekohe ja nuud ei saa 
enam keegi vaita, et "rahvuslaste" liikumine ei ole 
uhiskondlikult kasulik olnud. "Kollid" aga taidavad 
"papa" missiooni ja puuavad poistele ning Wdruku
tele m6nusa huumoriga eesti keelt suhu panna. 
"Kollide" nikerdamise tegid Lembitu lelled, vanad 
skaudid, kes oma pere jututundidel lasid ka katel 
kaia. (Vaata kollilugu Loomingu osas lhk.251) 

Naispere v6ib Kotkajarvelt kaasa viia rahvariietes nuku - rinnanoela, mis on kasitsi maa
litud Lembitu s6tsede poolt. Nukk ei ole enam taielik uudis, sest s6tsed debuteerisid selle
ga juba viimastel Eesti Paevadel. 

Nukk-rinnan6el on aga saanud populaarseks ja seda on rohkem n6utud, kui tublid naised 
neid j6udsid valmistada. Nukud esindavad k6iki iseloomulikumaid ja ilusamaid eesti rahva
r6ivaid ja on valmistatud nii tapselt kui niisugust vaikest asja uldse saab teha. 

S6tsed muusid rahvaroivastega onnitluskaarte. Rahvar6ivas kujundid on maalitud 16u
endile ja see omakorda kinnitatud kaardile. Kaart on rahvuslik, kuid nii neutraalne, et seda 
v6ib kasutada igasuguseks 6nnesooviks. S6tsed oma poolt maalitud suveniiridega anna
vad lelledele silmad ette, kuna too on aega, pusivust ja suurt tapsust n6udev. Laagri ajal 
teenivad need kunstiandega naised Kotkajarve kohvikut, mis on samuti Toronto Eesti 
Skaudis6prade Seltsi ettev6te laagri kUlaliste elu kergendamiseks. Laekuv tulu laheb koh
viku ehituskulude katteks. 
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Heino kujundatud ja joonistatud (1) Ex-Libris raamatuplaadid endale, (2) fantaasia lend: 
poiss kotka tiivul, tee/ kodu vabastama (Kotksjarve muinasjutt), (3) fantaasia lend: kO/itud 
hea seeme idaneb hammastavalt ruttu ja hasti, ja (4) pilt oma metsakodust. 
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II Looming 
. 

Heino tatoveeritud profiil endast (1973) 
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Meie jaoks, maamuna on valke. 

Enamikule Tulehoidja lugejaskonnast on ka teada, et 
Jamesaar oli see mees, kes vaevu j6udis p6genikuna, 
pagulasena Rootsis kanda kinnitada, kui juba hakkas 
ringi vaatama, kuidas on valjavaated eesti noorele luge
mismaterjali saamisel. Temast saigi Tulehoidja looja ja 
ristiisa. See oli 1946.a. sOgisel, kui Jamesaar esimese 
Tulehoidja numbri valja andis, ning surmani pOsis ta TH 
juures ihu ja hingega. 

Tulehoidja laul 
Sonad: Heino Joe 
Viis : Meil merivood on vabad 

Me laiali maailmas, 
kuid veri on meil Oks. 
- Keel, minevik ja aated 
jaand me parandiks. 

Sest hoia tungal k6rgel 
kui pilkane on i:ii:i. 
Et kauge sober Sulle 
naeks ulatada kae. 

Heino kujundatud ja joonistatud "Tulehoidja kaaned 
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JUTUD 

Heino oli vaga mitmekesiste v6imetega loov inimene, kes sailitas poisiliku reipuse oma elu 
16puni. Heino lausa pulbitses ideedest. Jargnevalt on aratoodud osa ta mitmekesisest loo
mingust a/ates tema loodud noorteajakirja "Tulehoidja" esimese numbri juhtkirjaga. Ta kir
jutas enda (Heino Joe) ja teadaolevalt Dheksa kirjaniku sulenime (varjunimi- pseudonym 
- nom de plume) all. "Heipaberiba", "Jamesaar", "Koldevana", "Laanehunt", "Tillu 
Kratt", "Vandiraiuja" ja kolm varianti ta enda nimetahti, mi/lest Dks on ta peremark ~ , 
"H.J." ja "Hj". 

NR.1 MIHKLIKUU 1946 

EESTI POISID JA TUDRUKUD! 
"Kodukoldelt" astub "Tulehoidja" Su ette, noor lugeja! 

Ta tahab hoida nooruse- ja vabadusetuld l nagu Sinagi, 
et sellest kord sOOdata v6idutuld koduma~I. 

"Tulehoidja" on ajakiri k6igile eesti noortele , eriti aga 
organiseeritud noortele. "Tulehoidja" peab 6igeks , et koik 
eesti poisid ja tOdrukud kogunevad eesti skautide ja gai
dide ridadesse , sest Ohiselt me oleme tugevad. Meil on 
praegu eriti tarvis tugevust: esivanemate parandi -
vabadustule hoidmiseks. 

"Tulehoidja" ilmub igas kuus koos "Kodukoldega" ja 
toob noortele huvitavat lugemist kodumaalugude , noor
soojuttude, praktilise t66 ja skaudi- ning gaiditarkuste 
naol. Ta pOOab noortele anda huvitavaid mange, laule , 

napunaiteid juhtidele ja Olevaadet eesti noorte elust Rootsis ning mujal . 

"Tulehoidja" kaast661isteks on k6ik noortes6brad ja juhid. K6ik noored on kutsutud ki~jutama "Tule
hoidjale'', et leida teed ajakirja lugeja kohalt ajakirjale kirjutaja kohale . Kirjavakast leiavad noored 
vastused k6igile oma kOsimustele ja v6ivad otsida Ohendust oma s6prade v6i teiste eesti noortega. 

Tule kaasa oma ajakirjaga ja saa Sinagi tulehoidjaks ! 
Koldevana. 
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TULELUBADUS 
Voidutuled sel aastal on kustunud. Aga meil on selgesti meeles, 
kuidas leegid jooksid mobda piki kuivi puid tiles suureks 
!Okkeks. See tuli sai nii hele, et valge jaanioo taevas hamardus 
selle korval. Meie ei nainudki Hamarikku ulatamas paikest 
Koidule, sest meie silmad olid kiindunud leekidesse. 

Aga sa nagid L e m b i t u t ratsutamas neis leekides 
tuhkhallil takul. Ja t5siseid mehi koos temaga, harjanahkseis 
kiivreis , raskete kilpide, m55kade, odade ja nuiadega. Nad 
ratsutasid vaikides llibi tule- pikas, 15ppematus reas - lounasse. 
Kas Sina ise polnud see, kes ratsutas Lembitu paremal kael ja 
varjas oma kilbiga teda? Kas Sa ei maleta neid m55gahoope, 
mis langesid Sinu kilbile nagu aike? Kuidas Sa vaarusid nende 
all, kui kogusid end jalle? Tuleta meelde, kuidas raiuti labi 
raudmeeste ahelik seal lounas viimaste eesti kiilade raj al! 

Kas Sina polnud see, kes istus kindral Podderi korval Vonnu 
poole viiva raudtee tammil? Mliletad, kuidas labi leekide 
miirisesid raskete soomusrongide rattad? Kuidas mehed 
5iendasid kahuriplatvormil, piihkisid higi ja tulistasid? Kuidas 
koik viitasid 15unasse - relvade rauad, meeste silmad, kaed ja 
siidamed. Sa vaatasid kindralit ja imetlesid meie meeste 
voidujoudu. 

Neid oli sadu tuhandeid kangelasi, kellega me polesime iiheks 
voidutule leekide juures. Sinul tuksatas silmanurkades ja kurgus 
- oleks tahtnud nutta ja hOisata korraga. Nii suured olid 
mbbdunud ajad ja nii jouetu tundus olevat tanapaev. 

Me korraldasime sailinud voidurelvade iilevaatust. Me 
teritasime koik rauad ja h55rusime kilbid haljaks, enne kui 
andsime oma tulelubaduse. On Sinul veel meeles tulelubaduse 

armastada isamaad rohkem, kui midagi muud 
maailmas, oppida emakeelt ja hoida esivanemate 
vabadusevaimu, jaada truuks oma rahvale 5nnetuses, 
voitluses ja voidus!" 

Sa lubasid need sonad huultelt kirjutada siidamesse. Ara neid 
unusta, sest tuleval voidutulel anname aru selle aasta lahingutest 
ja uuendame tulevannet vanade voidukangelaste juures. Hoia 
oma relvad vahedad ja haljad! 

Koldevana 



LIPP TORMIS 
P AEKIVISE TORNI TIPUS oli peaaegu ala
ti tuuline. Kui all Toompea nolval oli soe 
paikesepaitava tuulega, siis iileval enamasti 
vingus ja vilistas ning puhus liibi tiheda so
duripluusi . See oli vinge koht, kus me hoid
sime oma Vabariigi pealippu - siimboolset 
sellele tuulisele ja tormisele maale. Lipu 
heiskamine iga paeva paikesetousul ja lange
tamine loojangul oli Toompea lossi vahtkon
na eesti s6durite iilesanne. 

24.VEEBRUAR oli enamasti kiilm ja kole. 
All-linna lurnistelt katustelt t6usid suitsude 
valged paelad tuuletusse taevasse. Lumi 
krudises ja polised puud vanadel kindluse
vallidel uinusid harmatise katte all. Aga 
iileval Pikk-Hermanni tipus ikka puhus. 
Kohmetanud katega sidusid suure lipu paraja 
koiejameduse lipuliini kiilge. Sober, teine 
sodur, hoidis lippu, et tuul seda ei rebiks 
kaest. See tehtud, tousid kaks katt liputervi
tuseks. Siis tousis sini-must-valge, vottis 
tuult, rullus lahti, sikutas tugevasti lipuliini 
ja tousis varda tippu. Uus paev Eesti Vaba
riigis, iiks jarjekordseid Vabariigi aastapaevi 
oli alanud. Me tervitasime jalle. 

IDAKAAREST TOUSIS punane paikeseke
tas ja varvis kiilmroosaks linna suitsud ja au
rud. All-linnas heisati lippe suurte hoonete 
katustele. Siin-seal kondis mees redeliga ja 
kinnitas sini-must-valge kaunistama majade 
fassaade. Kuskil avanes aken korge gooti 
maja teravas viiluotsas ja sealtki langesid 
Eesti varvid inirntiihja tanava kohale. Koik
jal katuste ja valjakute valge lumi ja need 
kolm karget rahulikku varvi. 

DLAL TORNIS aga laksus ja plagises lipp 
parajas tuules. Valgeks varvitud lipumast -
paras noor telefonipost - mis vaadates nais 
nii hapra ja sihvakana, varises lipuga kaasa. 
Kop-kop-kop - koputas lipuliin vastu 
varrast. "Tead sa," titles sober- teine s6dur, 
"siin tomi tipus on kuningatunne." 

PIKK-HERMANN kulutas aastas palju lippe. 
Meil ei olnud kombeks, et lipp lasti lehvida 
luitunud naruks, ja asendada uiuega alles siis, 
kui ta koos pehastanud nooriga alla kukkus. 
Meie varvid olid alati puhtad ja saravad. 
v ahest soid tormihundid lipu paari-kolme 
paevaga, raju kandis lipu lomghaaval laiali 
iile Tallinna. Uus heisati ma~ti. 

V AHEPEAL ON LIPUTORNIS olnud mi tu 
porutavat hetke. Saatuslikul juunipaeval 
1940 tormas sinna tiles juudi noormees , rebis 
alla sini-must-valge ja heiskas punase - na
gu pilkeks tema rahvusgrupile Eesti Vabarii
gis voimaldatud kultuur-autonbomia eest. Ta 
kirjutas oma nime Eesti musta raamatusse, 
nagu Eesti nimi on Israeli kuldraamatus. Ei 
tea, mis tunne sel noorukil seal tornitipus 
vois olla? 

KUI HABETUNUD METSAVENNAD koos 
saksa s6duritega jargmisel aastal tormasid 
Tallinna, siis kiirustas iiks metsavend kohe 
tiles Pikk-Hermannile, et kaua poues varjatud 
varandust asetada oigele kohale. Ta ei 
lehvinud kaua - varsti asendati see Saksa 
sojalipuga. Aga siis kui 1944.aasta tules ja 
tormis Eesti jalle jaeti saatuse hooleks, siis 
oli sini-must-valge jalle tileval. Seekord t6i 
ta alla idalase kuulipilduja-valang. 

SINI-MUST-VALGE ei lehvi praegu seal 
korges tornis. Teda ei ole voimalik naha ka 
okupeeritud Eesti kodudes. Aga saatuse 
tormis lehvib ta endiselt, rebenenud 
nurkadega, raju kannab iiksikuid 16ngu iile 
maailma. Meie ei suuda teda praegu 
asendada uuega - ootame ja vaatame -
varvid on veel selged. 

Kiili tuleb aeg! 
HEINO JOE 
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KAS MALETAD VEEL? 
Sellest on tagasi ainult kolm aastat. Sugismaru ul

gus Laanemerel, paat rabeles lainetes, mille harjadelt 
tuiskas nakku kulma vett. Mootor turtsus 8.hvarda
valt ja jlli koguni seisma. bo tuli. Ei ainustki troos
tivat tuld vilkumas pimeduses, aina lainete kohin. 
Inimesed tootasid ja palvetasid, andsid mattes luba
dusi Jumalale ja isamaale ning loopisid vett paadist. 
Ohukene paadilaud seisis elu ja surma vahel. Elu 
v6itis, sest Sa oled siin ja loed neid ridu. 

Niisugust meres6itu, nagu oli meie oma kolme aasta 
eest, ei tunne ajalugu enne meid. Kunagi varem pol
nud nii paljud inimesed nii vllikestes paatides sugis
tormidega sooritanud merematka. Polnud varem nii 
paljud harjumatud kaed kllivitanud mootorit ja hoid
nud rooli. Polnud varem nii suures ulatuses s6idetud 
ilma kompassi ja merekaardita. 

Kas Sa oleksid valmis veel Uheks selliseks meres6i
duks? Oleksid veel nous jatma k6ikja mangima sur
maga? 

Sa kusid- on seda vaja? 
Keegi ei tea, kas seda on vaja. Keegi ei title aga, et 

seda ei ale vaja. Meie ihkame tagasi isade vabale 
maale, kuhu jlli kodu ja suda. Kus, kuidas ja millal 
vabanevad kodurannad? - seda ei tea keegi. Surm 
seisab endiselt vaba kodumaa ja meie vahel. 

V6ib-olla n6uab saatus, et meie jfille ise peame ule
tama selle surma. Mitte kull paadiga, sest minevik ei 
kordu, aga surma Uletamiseks on palju teid. 

Kas Sa oleksid selleks valmis? 
Kui ei - siis oled Sa nagu uppunu, kellelt elul ja tu

levikul pole midagi loota. Kui ja - siis hoia julgete ri
dadesse! Veel v6ib olla teha tegusid, mida ei tunne 
ajalugu enne meid. Meil on vahe kaotada, aga palju 
v6ita. 

Koldevana 



Tulehoidja 311956 Piiha-Jiiri. tdnapiieval 
PUHA-JURI ALUST AS SELLEGA - ta surmas kurjuse lohemao 

Neetud Linna varavas, kui koletis tuli ogima oma ohvrit. Sellest ajast 
me tunneme lohet, kes halastamatult tallab oigluse viljavaljadel , neelab 
inimesi, rahvaid ja maid. Me tunneme lobet ka iseendas - kuidas ta 
viskleb ja vingerdab kadeduse ja viba betketel meie sUdametes ning kui
das ta kuum hingeobk touseb meile pabe ja poskedesse. 

SEE ON OTSUST ATUD - meie ei tarvitse enam Pieatuda kUsimu
seks, meie teame, et ta tuleb surmata. Halastamatult, sest see elukas ei 
naudi 6. skaudi seaduse kaitset. Meie peame ainult teadma, kuidas teha 
koletisele !opp. Seda me peame harjutama, sest lohdapja roo nouab 
head tegijat. 

PUNANE KURJUSE LOHE laiutab meie kodumaal ja nee
lab inimesi, kes ei ole teinud midagi kurja. Nad kannatavad 
abastuses ja pisarates, nagu Neetud Linna elanikud. Eks ole 
siis meie Uesanne raiuda selle lobe tubandeid paid, kus iganes 
naeme neid tousvat. See jubib meid Eesti tl!ltvustamisele ja 
valis- ning vabadusvoitlusele. 

TEINE LOHE - mitte vabem kuri esimesest varitseb ja ah
vatleb meid reetma esivanemaid, kombeid , keelt ja Eesti kul
tuuri. See lobe oskab naeratada ja naitab barva bambaid. Ta 
koguni tootab sulle onnelikumat elu - anna ainult oma bing. 

Selle lobe obvriks langevad ker
gesti need, kelle elu koosneb kae
tud lauast, soojast pesast ning 
monudest. Ta neelab su valutult 
- aga sa !abed igal juhul ta koh
tu . V aritse seda naeratavat lohet 
ja tee temalegi !opp, naeratades. 

AGA ESIMENE LOHE mollab 
meis endis - kurjuse, kadeduse, 
viha ja vaenu lobe. See on koige 
Jahedam ja selle varitsemine on 
kerge. Me saame teda tabada ja 
surmata igal hetkel. Sa vist tead, 
et kurjuse vastu saab otsustavalt 
voidelda ainult see, kes ise ei 
kanna endas madalaid kirgi. 

Selleparast leidis muistne lobe 
oma lopu PUha-JUri ja mitre Vae
nu-Villemi voi Alatu-Aadu kae 
Jabi. 

TEEME LOHE SURMAMI
sest harjumuse - viskame talle 
lingu sappa, tombame ta habi
posti oma sUdames ja raiume ta 
pea. Kui sa vajad kedagi noori 
hoidma, siis nimeta ainult - iga 
toeline sober on alati valmis sind 
badas aitama. 

Heino Joe 
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Tuletooja 

Kui tuli kodutare koldes kustus, siis vottis isa 
tuleraua ja tulekivi, rnillega raius sademeid kuiva 
taela. H66guvast taelast stitidati kuiv kasetoht ja 
sellega laideti uus tuli. Koldetulel keedeti rooga ja 
sealt stitidati peerg ahtaks silmavalguseks suitsenud 
to as. 

Seda onnetust, kui isa oli kodunt ara ja koldes oli 
kustunud viirnne elav stisi, sest tuleriistad seisid a
lati isa taskus. Siis oli kaks voirnalust - kas konu
tada ktilmas ja pimedas tares ilma sooja toiduta, 
voi rutata ktilast tuld tooma. 

See oli laste hooletus, et koldetuli suri ja lapsed pidid selle beaks tegema. Kasikobamisi otsiti 
stitevakk tarenurgast ja siis algas jooksutee otse tile lurnise valja naabriperre. Pakane naksutas 
aiateibas ja tahed sirasid laotuses, aga metsas varitses naljane hunt. Dhe hingega tuli jooksta. 

Ei tuletoojal olnud naabriperes pikka juttu, seda teab vanasona veel tanapaevalgi - "tulid nagu 
tuld tooma". Tulemold pandi poolenisti tais elavaid stisi, tuhka raputati kaitseks peale ja siis 
jooksujalgu tagasi. 

Hundihirmu enam polnud, sest metsakutsikas pelgab tuld, aga oudne oli siiski ja tuhka tuiskas 
silrnnakku. 

V arsti oli r66mus tuli koldes ja kodutare oli jalle saanud selleks armsaks paigaks, mis ta pidi 
olema. Niiviisi oli vanasti, kui kodu piiriks olid tare neli suitsenud seina. 

Ntitid on kodu saanud suuremaks ja see on kogu Eesti seal mere taga. V66ras peremees valitseb 
seal ja meie ise peame olema v66rsil. Aga kodutuli - see on meie hoida ja vabadusleeki kanname 
meie oma stidameis. Ei see tuli haabu ega kustu ka alanud pagulusaastal. See olgu valus tuli, sest 
sellega tuleb kord kodutare v66rast saastast puhtaks p6letada. 

Koldevana 

Tulehoidja 111946 - .. 
POI STE SOJAVAGI 

Lugu Rakvere linnast 

Oli aasta algus 1926. Linna poiste seas 
levines kulutulena ponev uudis - Rakveres 
hakatakse asutama poiste sojavage. Vaba
duss6da oli olnud mitte vaga kaua tagasi ja 
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poistel olid alles elavalt meeles sojastind
mused. Sellest ei olnud poisid saanud osa 
votta nooruse tottu, kuid ntitid tuli oota
matult voimalus asja parandada. Sest kui 



juba asutatak:se sojavage, ktill siis on sodagi 
varsti tulemas. Poisid juba unistasid, kuidas 
nad lbtivad, nii et punastel pakad valguvad. 

V anemad inimesed, kes asjast kuulda said, 
vangutasid paid ja ohkasid: "Voi juba jalle 
Iaheb lahti hirmsak:s verevalamiseks - am
must see alles oli!". Neid tegi see lugu 
litlemata tosiseks ja kurvak:s. 

Moned poisid olid asjast rohkem teadlikud 
ja need jutustasid, et sojavage klill ei asutata. 
Pidi asutatama Uks poiste selts, kus poisid 
saavad marssida ja mundrit kanda. Seltsi ni
rni pidi olema "koudid" voi "soustid" - paris 
tapselt ei teatud. Moned poisid tegid selle 
pohjal juba otsuse ara, et "soustiks" nemad 
ktill ei hakka, enamus aga ootas ponevusega, 
mis sest asjast saab. 

Uhel heal paeval tuli kask - poisid kogu
negu kesknadalal kell kolm pritsimeeste saa
li ! Kask randas suust suhu ja vaevalt oli 
moni poiss, kes asjast ei kuulnud. Tuli pikk 
ja raske ootarnise aeg, sest oli alles esmas
paev. 

Need poisid, kes enam koolis ei kainud, 
piirasid juba homrnikust alates pritsimaja 
saali ees. Oige sojavae kogunernine algas 
alles kell pool kaks, kui koolittiti oli loppe
nud. Pool kolm karatses ja mlirgeldas saali 
ukse ees kellasepp Michelli kella all niisu
gune vagev poiste jouk, et inimesed pidid 
mtitidudes astuma soiduteele. Moned peatu
sid ja ktisisid: "Mis siin lahti on?". Poisid 
vastasid, et pole suurte inimeste asi, neid ei 
voeta ja nii ei saanudki keegi asjast oiget 
aru. 

Parajasti siis, kui politsei kohale joudis ja 
tahtis poisse laiali ajada, tuli liks suurem 
poiss saali uksele ja karjus "Sissel". Hirmsa 
mlirina ja klobinaga valgus poistesumm uk
sest sisse ja trepist tiles. 

Saalis kogunesid poisid koolide jargi kam
padesse ja hakkasid arutama selle uue seltsi 
asju. Tarku oli aga vaga vahe. Nii palju oli 
saadud siiski kuskilt teada, et kogu asja ajab 
liks kaitseliitlane. Tahendab - asjal on siis
ki soja maik juures. 

Moned poisid, kes enam koolis ei kainud, 
olid saali eeskojas ja suitsetasid. Niiviisi 

andsid nad hoopis parernini s5duri plaani 
valja. Kui kisa eeskojas ja saaliski lak:s juba 
liiga valjuks, lak:s akki ootamatult lahti saali 
klilguks ja sisse astus sirge mees kaitseliidu 
vormis. Poiste suud jaid paugupealt kinni, 
saalis muutus haudvaikseks. Eeskoja piibu
mehed tulid robinal saali sisse, kui nemadki 
tardusid siin paigale. Kindra! astus nuud s5-
javae ette ja koik ootasid kasklust. 

"Mina olen leitnant Heimich Silber, praegu 
kaitseliidu instruktor Rak:veres," tutvustas 
kaitseliitlane end. "Ma olen olnud skaut ja 
nuud olen ma skautrnaster. Ma kutsusin teid, 
poisid, et jutustada teile skalJitlusest ja kui 
see teile meeldib, siis asutame tana siin Rak:
vere skautide maleva." 

Siis hakkas skautmaster jutustama vaga 
paljudest asjadest, mida poisid enne ei olnud 
kuulnud. Koik vaatasid talle otse suhu ja 
kuulasid nii hoolega, et korvad olid pikad. 

I 

Koigest ei saanudki aru, rnid,a ta jutustas, 
kuid koigest kokku selgus, et see asi on pal
ju vagevam kui sojavagi. 

Muidugi tahtsid poisid, et asutatak:se Rak:
vere skautide malev. Ja siis pandi poisid rit
ta ning parast jaotati see rida jarjest llihema
teks juppideks. Nii sai valmis kolm rlihma, 
igas rlihmas neli salka ja igas salgas kal1eksa 
poissi, pealikudja muud asjamehed veel pea
lekauba. 

Lopul laulsid poisid taiest rinnast skautlde 
hlirnni "Eestimaa mu isamaa" ja hlilidsid esi
mest korda elus "Alati valmis!". Rak:vere 
skautide malev oli valntis ja tahtis alati val
mis olla. 

Heino 
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Piiike piilub aknast 

Pfilke piilub almast ja meelitab. Veel Iiputab vahest 
lund, aga kevad on juba v6idukfilgul. Lilled almalaual 
olid kogu pika talve nukralt ki:issis , nuud aga sirutavad 
natl uusi kasvusid valguse poole. Pfilke meelitab! 

Pfilke meelitab ka Sind. Kas Sa pole tunnud seda, vaa
deldes sulavee niret tanavarentslis v6i nahes tilkuvat 
jaapurikat katuseraastas. Niiviisi kevad murrabki sisse. 
ikka veetilk veetilga jargi, kuni paasevad valla suured 
veed, puhkevad pungad ja upuvad 6itekullusesse 
nurmed. 

Lahenevatel kevadpuhadel tunned seda kevade tulekut 
veel enam, sest siis on koolistja t5i:ist vabadel paevadel 
rohkem aega margata pfilkese kutset. Vaata, kas pfilke 
tuleb mangima varvilistele puhademunadele Su laual. 

Nii nagu kevad nuud astub voidusammu ule sulava lu
me, nii algab varsti vabaduse ja 6iguse v6idumarss. Al
les asja napistas paukuv pakane, siis hakkasid raastad 
tilkumaja nui.idjooksevadjuba sorinal. Kui Sa ise pole 
sellest lugenud, siis kuuled Sa seda ometi vanematelt, 
6petajatelt ja juhtidelt. 

Eelseisvad kevadpaevad n6uavad, et oleksid.valmis osa 
votma algava kevade suurest voidumarsist. Sajaad ma
ha, kui astud olja ti:intsi sammuja lohistadjalgu. Juba 
nuud hoia pea pustija kuunita vaatama kaugemale, kui 
jalgade ette. Ara kohku tousvast lumepilvestja akilisest 
torrnist. Need on taanduva pakase viimased vihal66tsu
mised. Agedad kull, aga tulemusteta. 

Pi:ii:ira va.Ija koduumbruse ki.ilg oma kaardil ja aseta 
kaarditasku koos kompassiga kevadpuhadelauale . Siis 
naeb pfilke, et oled kuulnud ta kutset. Ole valmis para
jal paeval valja pi:ii:irama Eesti kodupaiga kaardikulge. 
Mis sell est, et teekond neile radadele v6ib viia veel kau -
gemalt Iingi, kui oleme praegu. Kodumatkaks ei ole 
ukski teekond liialt pikk ega ukski padiik liialt tihe. Ko
dutee on ju kevade ja valguse v6idumarss! 

Koldevana 



Tu/ehoidja 211946 

SEADUSESILM SUDAMES 
Jalgpallivaljakul on kibe heitlus. Meie 

edurivi murrab vastase poolkaitses. 
Tormajad soodavad osavasti palli 
teineteisele , teevad keerulisi 
pettemanoovreid ja poolkaitse jaabki 
seljataha. NOOd tormab vastu vastase 
kaitse. Nende juures tekib rOsinat, hetkeks 
naib pall olevat kadunud ja siis ilmub pall 
uuesti, lennates osavast loogist vastase 
varavasse. Vahekohtunik vilistab 
k6rvulukustavalt. 

Ent palli ei saadeta keskvaljakule. Varav 
oli loodud kaitse seljatagant, vastupidiselt 
mangu seadustele. 

Mangu seadusi tuleb austada, nagu k6iki teisigi seadusi. 

Seaduste juurde kuulub ka nende taitmise jarelvalve. Manguvaljakul valvab vahekohtunik 
seaduste taitmist, kodu seadusi kaitsevad vanemad, koolis 6petajad, riigis politsei ja kohus. 

Politseid nimetatakse sageli "seadLJsesilmaks" ja see valjendus sobib k6ikidele 
seadusetaitmist kontrollivatele asutustele. 

Meie elu ja kaitumist normeerivad skaudi ja gaidi seadused. Kus on "seadusesilm", mis 
valvab nende taitmist? 

Ni..H.id me tulemegi selle suure erinevuse juurde, mis on meie organisatsiooni seaduste 
ja k6igi teiste seaduste vahel. Suurem osa seadusi lasuvad meil teiste poolt maaratud ko
hustustena, mida me p e a m e taitma, kui tahame olla perekonna, kooli , riigi v6i 
Ohiskonna liikmed. Nende taitmist kontrollitakse t e i s t e poolt. 

Skaudiks ja gaidiks oleme saanud vabatahtlikult ja oleme vabatahtlikult kohustunud 
taitma neid seadusi. Me ju andsime t6otuse selleks. Keegi v66ras ei kohustunud taitma 
neid seadusi. Keegi v66ras ei kontrolli meie seadusetaitmist ja "seadusesilm" - see asub 
meie sOdameis. Mida valvsam on meie sOdamesilm, seda tublimad poisid ja tOdrukud 
suudame olla. 

V6i kui te soovite t6husamat kontrolli? - siis seegi on olemas. See silm asub taevas ja 
naeb ka pilkasemas pimeduses, kui me oma sOdamesilma kergemeelselt tahame sulgeda. 

Koldevana 
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Tulehoidja 511965 

HEINO J{)E 

C11~~ Nobf.b 
SUVI HARJAPAEVAL on paev k6ige pikem ja 66 k6ige !Ohern. Mida kaugemale pohja poo
le laheme, seda luhemaks jaab oo - kuni polaarjoonel ei lasku paike Oldse silmapiiri taha. 
On Oks pikk paev - 24 tundi. 

SUVE KOIGE PIKEMAT PAEVA on pidupaevana tahistanud k6ik p6hjamaade rahvad. 
K6ikidel rahvastel on selle kohta muinasjutte - meil ilus lugu Koidust ja Hamarikust. Luhi
kesel ool suudatakse tulesid, pustitatakse ritvasid pargadega, tantsitakse ja lauldakse kogu 
oo. See on pohjamaa luhikese suve pulmapaev. 

KRISTLIK USK ei juurinud vana paganliku suviharja kommetja selleks polnud ka vajadust. 
Suvihari oli aasta-ajale rajatud komme ilma ebausu tembutusteta. Et tahtpaeva siiski viia 
kokku kristliku kalendriga, selleks nihutas katoliku kirik puhaku Johannese surmapaeva sel
lele paevale. Nii tekkis meie rahvakalendrisse jaanipaev (Johannes - Juhan - Jaan), jaa
nilaupaev - paev enne seda ja suviharjatuled nimetq.ti jaanituledeks ehk jaanikuteks. 

EESTI VABAUSSOJA LOPUL, kui idavaenlasega oldi juba peaaegu valmis, sai noor Eesti 
Vabariik uue ootamatu runnaku osaliseks. Latist alustas pealetungi eesti sakslastest koos
tatud "Landeswehr" koos seal asuva saksa vaeosa n.n. "Raudse Diviisiga". Nende sooviks 
oli Eestis taastada feodaalset korda ja Eesti muuta sakslastest valitsejaga hertsogi-riigiks. 

SEE SELJATAGUNE LOOK likvideeriti kiiresti. Eestlaste ajalooline viha saksa vallutajate 
vastu tiivustas s6dureid. Soov oli - jaanipaevaks sakslased Eestist valja! Nii ka toimus 
jajaanipaeval 1919 andis Eesti 16unarinde Olem kindral E. Pedder korralduse sini-must-val
ge lippude heiskamiseks. Eesti pind oli vaenlastest vaba! 

NII SON DIS VOIDUPUHA, mida iseseisvas Eestis ja ka praegu vabas maailmas tahistatak
se rahvusliku pidupaevana. Suttivad v6idutuled on sisuliselt samad suviharjatuled, millega 
esi-isad sajandite eest tahistasid valguse v6itu. Sudasuvel loitev 16ke on saanud uue ja 
sugavama matte. Valgus ja vabadus t6useb, kuigi seda ajuti varjutavad pimedad paevad 
ja orjuse ood. 

SUVIHARJATULI, VOIDUTULI - see on t6otuse tuli, leegitsev t6otus. Selles tules on esi
vanemate parand, vanaisade vahvus ja meie tuleviku lootus. Valgus ja vabadus v6idab! 

190 



Tulehoidja 311946, 511967, 411974 

, JOULU 
LE I B 

See oli madalate ja korstnata majade ajal, kui talurahvas 
elas m6isa orjuses ja leivale pandi sekka haganaid, sest 
muidu ei jatkunud perele kogu aastaks. See leib kuivas 
kivik6vaks ja kolde ette sellega ei v6inud tu Ila - leib v6ttis 
tuld nagu tael. 

Perenaine kOttis hagudega rehetoa-ahju ja suits voolas nagu hall madu ahjust Oles parte 
vahele, rullis seal ringi ja tungis unkaaugust seina jaetud suitsumulgust valja. Si Im ad v6ttis 
kibedaks ja lapsed viidi ahjukOtmise ajaks lauta lammaste juurde sooja. 

Kui kUtmine 16ppes ja tares jalle 6hk oli soe ning puhas, pani perenaine leivad ahju ja 
magus leival6hn taitis siis pigitunud seintega tare. Lapsed kOpsetasid kolde serval 
paistekakku. 

J6ululeivale ei pandud haganaid lisaks, j6ululeib oli puhas. Millest siis muidu teadis , et on 
j6ulud. Puhtad 61ed p6randal ja puhas leib laual, niiviisi olid j6ulud. 

Kui j6ululaupaeval varane videvik oli saanud j6ulu66ks ja lapsed k6ik magasid juba, v6ttis 
perenaine rasvakOOnlaga laterna ja peremees kamalutaie puhtaid j6ululeiva viilukaid. Nad 
laksid valja madalast tareuksest ja astusid lauta. Sellel 6htul anti puhast leiba k6igile 
loomadele laudas, et nemadki teaksid- on j6ulud. Ei j6ulu661 tohtinud olla kadedust kellegi 
vastu. 

NOOd on ajad saanud uueks, elu on toredam ja kergem, j6uludki ilusamad. 

On see nii k6ikjal Ole maa? 

Ei vist - s6ja jalajalgedes ei kasva viii. KOllap on neil j6uludel inimesigi, kellele hea 
peremees ei too puhast j6ululeiba. 

Ko Ide van a 
1946a. lopp 
MEIE El TOHI KANNATAJAID UNUSTADA kallil j6uluajal. Seal on ju meie omakseidki ja 
s6pru. Koostame oma j6ululauast toidupaki neile saatmiseks ja palume j6ulupalves kogu 
maailma rahu, leiva ja 6nne eest. 

Ajad on saanud uueks, alga uued ja paremad inimesed. 
Ko Ide van a 
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Tulehoidja 211989 

TELE FON I MANG kaib nii, et mangijad asuvad ritta. Mangu ju ht Otleb esimesele mangijale 
korva sisse varem valmis moeldud lause. Noortele mangijatele on kullalt 3-sonalisest lau
sest, mida vanemad mangijad, seda pikem voib olla lause. Mangijad Otlevad lauset korva 
sisse sosistades edasi. Viimane mangija rea lopus Otleb lause valjusti. 

Lopus 6eldud lause erineb sageli mangu juhi poolt 6eldud lausest. Sageli on see nii nalja
kas, et saab naerda. Kui on mitu salka, siis voib ka mangust teha voistluse. Millise salga 
lause on veatu voi koige vaiksema veaga. 

AGA MIS SllS, kui lause ei lahe Ohe mangija suust teise korva - vaid on kogu aeg Ohe 
mangija peas. Laheb aga aastast aastasse koos mangija vananemisega. Selle kohta on 
tore naide asja ilmunud gaidide koguteoses "Malestusi gaidirajalt" lehekuljel 63. Sund mus 
on Ole poolesaja aasta kestel tundmatuseni muutunud. 

VOLGAAARSED - UHUU, UHUU! Paralepa skauditare juures gaidilaagris kuuleb valvur 
Ohel 661 kova hOOdu: "Volgaaarsed, volgaaarsed - uhuu , uhuu ." See oli skm Heino Joe, 
kes magas tare lakas ja jutustas jargmisel hommikul, et oli ohtul lugenud raamatu Volga 
joe kohta ja 66sel sellest und nainud. Nii kolab Agnes Pank-Pedaja malestuspilt gaidira
jalt. 

INDIAANI ARMUHOUD. NOOd toome valja tunnistajad ja jutustame lugu nagu see viie
kumne aasta eest oli. Gaidid olid toepoolest laagris ja head skaudivennad otsustasid neid 
roomustada. Kui laagris oli antud 66rahu signaal ja tOdrukud pugenud telkidesse, kolas 
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metsast filmi "lndiaani armuhOOd" serenaad: "Ohtul laulan sull, uu-uu-uu, uu-uu-uu ... ". 
Laager jai surmvaikselt kuulatama. Kui armuhOOd kolas kolmandat korda, siis tormasid 
tOdrukud taskulampidega metsa serenaadilauljat tabama. Kedagi ei leitud. 

Selle asemel kolas nOOd hoopis teiseltpoolt metsast vastus: "Kaugelt vastad mul, uu-uu-uu, 
uu-uu-uu ... ". NOOd tormati otsima teisele poole. Ka seal polnud I<• dagi. See serenaad 
on Osna pikk ja see lauldi lop uni - ikka Ohelt ja siis teiselt poolt met£ 1st. Ja vaesed tOdru
kud otsisid Ohel ja teisel pool, et armuvalulisi poisse katte saada. 

Nad otsisid taskulampidega labi kogu metsaaluse, kuid ei tulnud mottele, et poisid voisid 
olla mandide otsas. Teisel hommikul tegid laagri juhid otsuse, et Oks pidi olema Heino 
Joe . Aga kas teine oli Helmut Tammiste voi Siimo Joe voi Laigu Kusti, see jai selgitamata. 
Filmis laulsid seda Jeanette McDonald ja Nelson Eddy. 

Jamesaar 

Tulehoidja 

ARP - LAMMASJARVE ISAND 
Kivitaksija 

Arp libistas end porandapalkidesse jaetud 
august alla ja hOppas venesse. See oli 
66nsaks poletatud jame mannitOvik, raske 
t6ugata ja s6uda, aga kindel lainetuses. 
Ta haaras udja ja hakkas venet valja t6u
kama vaikOla postide ragastikust. 

Valvur oli kuulnud ta hOppemOtsatust ja 
tuli oma uriseva koerakarja saatel vaatama: 
"Sina, Arp, kuhu nii aegsasti?" 

"Joale, kalu raiuma," vastas Arp ja toukas 
vene viimaste vaiade vahelt valja. 

Udu ei olnud veel jarvel horenenud ja 
mahkis alles kaldaid, kuid Arp tundis kodu
jarve ka udus. Ta s6udis Ohe IOhikese ae
ruga sinna kanti, kus jogi vingerdas valja 

Lammasjarvest ja ruttas pahisedes kalju
seinast alla mere poole. 

Udu helenes aovalges ja kadus j6ele jou
des hoopis. Nagu oleks voolav vesi ta siit 
alla merre kandnud. NOOd polnud enam 
soudmise vaeva - tuli vene hoida ainult 
voolu keskel ja vesi kandis ise. Suurte 
leppade katus libises Ole pea kohalt . 

Oha kiiremini voolas vesi ja kaugelt kostis 
langeva joa mOrin. NOOd oli aeg ajada kal
dale, et ei juhtuks nii, nagu vana Ragiga 
mullu , kes ei suutnud oma venet tuua voo
lust valja ja ajas joast alla. Ta murtud liik
metega keha p61etati koos venega joakal
dal ja tuhk heideti vette . Juga oli teda taht
nud ja antigi - lepituseks. 

Arp ajas vene randa ja kiskus Oles kalda
le. V6ttis siis venest luust vastrad ja oda 
ning liikus edasi mOriseva vee poole. 

Kartusevarin asus alati hinge joale lahe
nedes, sest joas elas vagev haldjas, vage
vam kui koik teised haldjad Ombruse met
sades ja jarvedel. Joakurgus suitsev vesi 
oli ta hinge6hk, mida ta puhus oma mOrise
va laulu vahele. Tai oli suur meelevald: kui 
tahtis, vottis inimese, muljus luud-liikmed 
sogaks ja viskas siis randa. Kui aga juga 
oli heas tujus, siis andis ta rikkalikult kalu . 
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Suurim neist visati siis joale tagasi , et ta ei 
saaks kalastajale 6elaks. 

Vanad mehed k6nelesid , et joahaldjas ol
la uhke loomuga. Kunagi 6ige ammu oli ju
ga langenud kaljuseinalt otse merre. Aga 
ta murrab igal aastal kalju kuljest panku 
iahti ja randab piki j6ge ulespoole - tahab 
olla k6 rgem ja laulda valjemini. Okskord 
tu levikus pidavat juga tulema jarve juurde 
ja viima jarve ara. Tagasi merre, kust jarv 
oli tu lnud, sest uks vesi ei pea olema k6r
gem teisest . Siis sureb kalarahvas jarvel , 
sest kuival ei anna vaikula kaitset vaenlas
te ega kiskjate vastu . Siis pidi ka haldjas 
surema v6 i minema tagasi merre, kust ta 
on tulnud. 

Arp ei osanud seletada seda vaenu ini
meste vastu , sest eks talle isegi antud k6ik, 
mida ta soovis. 

Arbu vanaisa ei olnud uskunud enamuse 
vanade meeste juttu . Ta utles, et juga v6ib 
seisma jaada, kui ta tahab. Seda tahtmist 
v6ib ka inimene joale peale sundida - pe~ 

ab ainult m6istma ja peab olema tugev s6-
nade poolest. Ja ta 6petas Arbule s6namist 
ja loitsimist, mida tuli toimetada joa raasta 
all langeva veevall i ja kaljuseina vahel. 

See, kes saab hasti labi joahaldjaga ja 
suudab ta seisma sundida, sellest saab 
kord Lammasjarve isand. 

Parast vanaisa surma jatkas Arp neid kai
ke joale, mida nad enne olid kahekesi soo
ritanud. Varahommikuses hamaruses pu
ges ta joa raasta alla, luges ja loitsis seal. 
Rohelised veemassid langesid murinal alla 
hauda ja nendest h66gus kulma, aga tohu
tut j6udu. Olla lahilahedal sellele hirmsale 
joule, lausa selle kaisus , aga ometi valjas
pool hadaohtu - see pani Arbu varisema 
nagu hallahaigus. 

Vanaisa tarkuses6nadest aga said joa 
murinas uued veel vagevamad loitsud. 

Kui joahaldjas hakkas s6nadele kaasa 
lausuma, siis istus Arp kaua vaikselt , kuu
las, kas s6nad on 6iged, ja puges jalle 
valja. 

Kala6nn tuli koos joahaldja s6prusega. 
Ta raius vastraga 16hesid, kes tUkkisid ka
restikus ulespoole , ja purikaid, kes seisid 
surnud nottidena k6ige kiiremas voolus . 
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Need ajas ta 16puseid pidi pajuvaati , suuri
ma aga heitis joahaldjale ohvriks vahuta
vasse hauda. 

Lammasjarve kalarahvas hindas mehi ja
hi- ja kalasaagi jargi ning Arp oli hinnatud 
mehi. Habemikudki kuulasid, kui ta kula 
n6upidamistel k6neles . 

Tanase vitsataie riputas ta vana remmel
ga oksa ja pani oma vastra selle juurde 
margiks, kes on saagi peremees. Siis ta 
astus piki karestiku serva k6rgete kalda
kaljude vahel alla mere poole, et mere 
naost vaadata tulevate paevade ilma. 

Paevatera oli just punetades merest t6us
mas. Arp ronis suurte s6najalgade ja puu
de vahelt Oles ranna kaljuvalli poole, et lu
geda seal Ulal paeva teretamise s6nu . 

Aga ... kas ta kuulis 6ieti? Ta seisatas 
hetkeks varisenud kaljupankade vahel ja 
kuulas teraselt. 

Nagu oleksid kiviklibud kolisenud sammu
de all ja kostnud summutatud k6nek6ma. 
Arp surus oda tugevamini kuivanud kala
soomustest korbasesse pihku ja lomitas 
kaljupangale piiluma. 

Kaugemal puude all liikusid s6najalad ja 
inimkogud tulid lahemale . Juba seletas 
silm ode, nuie ja kirveid lahenevate habe
mike 6lgadel. Kaks , neli , viis, ... ikka veel, 
... meesterodul ei nainudki 16ppu tulevat. 
Arp libistas end sugavamale kaljutUki varju 
ja kuunitas sealt vaatama. 

Need olid MUlkajarve habemikud , sealt 
rohtuvalt ja haisevalt jarvelt. Kumne paeva 
teekonna ida pool nad elasid ja neil polnud 
ei naisi ega lapsi. Omberkaudsetest kula
dest kaisid nad roovimas naisi ja tudruk
lapsi, kuid madajarve aurudes needki surid 
varsti. 



Arp tundis neid juba poisieast. Siis paas
tis ta end ujudes nende kirveste alt, aga 
ema ja oed viidi MOlkajarvele surema. 
Lammasjarvel polnud siis mehi, kes oleksid 
samuti kirvestega lainud omakseid tagasi 
noudma. 

Arp motles joahaldjale. Kas tema voim 
kOOnib veel siia alla randa? Kas ta aitab
rikaste kalaohvrite eest? 

MOlkajarve habemikud tammusid teiselt 
poolt kaljurahnu Arbust mooda ja peitusid 
jarsu kaljuseina alla sonajalgadesse. Kaks 
neist hiilis edasi ja poordus joeorgu . 

Arp kasutas silmapilku , ronis sisalikuna 
kaljuseinast Oles ja kihutas podrana Lam
masjarvele . KOia merepoolne sild oli veel 
kaldale Ohendamata, aga juba kohmitseti 
seal hommikusi toimetusi. Mehed seadsid 
paate ja relvi, naised kOpsetasid kiviplaati
dest tuleasemeil ja kurjustasid mOravate 
laste ning koertega. Ujudes joudis Arp kO
lasse ja ruttas hingeldades kOlavanema 
onni. - '~'\ 
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NOOd ei olnud enam viivitada. Pooltosi
nat mehi haaras kivikirved, vibud, nooled ja 
odad ning ruttas joe poole , kOlakostitama 
MOlkajarve piilureid. Naised ja todrukud 
soudsid paatidega roogudesse peitu ja poi
sid ning koerad said kOlas vaba voli karat
seda - et kOla ei paistaks kahtlaselt vaik
ne. Suurem meestesumm ujus relvastatult 
otse Ole jarve ja siirdus labi metsa mere 
poole, Arp teejuhina ees. 

KOllap need kaks roogatust sealt j6elaht
me juurest tahendasid habemikkude piiluri
te loppu . Edasi , aina edasi! 

Mets kaljukalda serval horenes p66sasti
kuks. Sealt liiguti luurates nagu saarmad, 
korjates teelt kaasa kaljukamakaid ja kivi-

puru . Veel monikOmmend sarnmu lagedat. 
NOOd tousti pOsti ja tormati karjudes kalju
servale . Kivid vihisesid alla sonajalgades
se, kust vastuseks kajas voigast vandumist, 
ulumist ja karjatusi. Kaljuserval vedelevad 
kivitokid korjati Oles ja saad

1
eti rinnakust 

alla. M6ni nool tuli vingudes alt vastu , aga 
juba pogenesid habemikud joostes ja kar
judes piki randa paevatousu poole . Neid 
oli jaanud Osna vaheseks . 

NOOd roniti alla ja asuti jarele jaanuid ta
ga kihutama. Hoogsast viskest varisevaid 
ode ja nooli lendas neile jarele . Pogenejat 
on seljatagant kerge tabada. 

Lammasjarve mehed kogunesid varsti ki
virahes varisenud vaenlaste juurde. Moned, 
kes veel polnud surnud, loodi kirvestega 
maha ja seda tood ol id tragid toimetama 
need, kes voitluses olid hoidnud nahka. 
Vaenlaste relvad korjat i kokku ja kOlava
nem pidi need jagama voitlejate vahel. 

NOOd alles margati, et kOlavanem oli ara. 
Keegi polnud seda agedas v6 itluskahmlu
ses marganud. Huigati ja otsiti , kuni vii
maks ta leit i - lamamas k6rgel kaljuserval , 
pea rippumas Ole kalda , verine luupinnust 
voolitud nool silmas . 

Arbu venel soidutati ta kOlasse . 
KOlavanema tuleriida juures valiti Arp uu

eks Lammasjarve isandaks. Terna esime
sed vanemas6nad olid : "See oli joahaldjas, 
kes juhtis mu kaiku . Juga jaab nOOd 
seisma." 

Ja mehed uskusid oma van~ma sonu. 
*** 

Aga juga ei jaanud seisma, nagu ei jaa 
seisma Okski asi maailmas. Vesi murdis 
lahti kaljupanku ja liikus samm-sammult 
Olevoolu kuni Lamasjarveni, vabastas selle 
kallaste kammitsast ja juhtis alla merre, ku
hu igatsevad kokku koik veed. 

Arp oli siis ammu poletatud riidal ja kala
rahvas ammu hakanud pollurahvaks sama 
Lammasjarve kaldal. Aravoolanud Lam
masjarvest tehti varsti uued nurmed. 

Praegu konelevad vanade aegade uuri
jad, et sellel kohal - Virumaal , Kunda 
lahedal , asunud muinasjarv, sest vaikse 
Lammasmae kingu juurest leitakse luust 
nooleotsi, vastraid ja mu id iidseid asju . 
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Tulehoidja 211947 

Eeskujulik skaut Raks 

1.Eellugu 

Kui Maks Maagerjas esmakordselt tuli hundi 
salga koondusele ja tahtis astuda skaudiks, 
siis jai valja istuma tiks suur hundikoer. See 
istus rahulikult oues, vaatas vahel paremale, 
vahel vasakule ja vahel pani pea viltu ning 
kuulatas. 

Selsamal ajal oli Maksil seal sees kibedad 
minutid. Poisid kogunesid koik karjas tema 
timber ja aina ktisitlesid: "Mis su nimi on, 
kui vana, kus koolis kaid, mis ametit isa 
peab, kas sormed suus vilistada oskad, palju 
sa kaugust htippad ... " ja veel tuhat muud 
asja. Maksil tousis higi otsale, aga siis 
lopuks titles huntide salgajuht, et void ktill 
meie salka jaada ja koik teised hundid tegid 
heakskiitmise urinat. 

Maks tombas enne suure hulga ohku sisse, 
kuni julges pajatada omapoolsed tingimused: 
"Aga ma tiksi ei tahagi tulla. Mui on tiks so
ber - kui selle ka skaudiks votate siis tulen." 

Salgajuht titles, et muidu ei voeta kedagi -
toogu sober naha, ktill siis tehakse otsus. Siis 
Jaks Maks Maagerjas tahtsa naoga ukse juu
re, avas selle, vilistas korra ja suur hundi
koer oligi volksti toas. Tombas korra Maksil 
keelega tile nao ja nuusutas siis poisid kor
rast tile. 

Selline vaba kaitumine loi hundi salga roo
paist valja. Aga Maks jutustas ilma ktisimata 
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selle sisseastumise loo. 
"Nimi on Raks , kolm aastat vana, kooli ei 

voeta koeruse parast, isa oli ka ametilt koer, 
vilistada ei oska, kuid ulub stidantlohestavalt, 
kaugust htippab hooga tile 5 meetri ... ". Ja 
need tilejaanud tuhat asja. 

Raksile nais hundi salk meeldivat, sest ta 
oli nuuskimise lopetanud ja kontrollis kikis
korvu, kas Maks esitab ta andmed oigesti. 

(Muide, olgu oeldud, et Raks voeti hundi 
salka veel vagevama heakskiitmise urinaga 
kui Maks.) 

2. Salga laul ja proovitembud 

Jargmisel koondusel pidid Maks ja Raks 
oppima huntide laulu, sest iga korralik hunt 
oskab uluda. Lau! ise kaib nonda: 

"Ui-ui, ui-ui, hunte palju, 
toa taga tonte palju. 
Hundid tondid ara soid, 
ise sk:audikampa loid." 

Laulu viis oli veel vahvam kui sonad. Kui 
poisid seda laulma hakkasid, siis pistis ka 
Raks heleda haiilega uluma ja tombas nii va
gevasti, et poiste laulutorud jaid lausa lukku. 
Salgajuht vabastas siis Raksi laulmisest, sest 
ta! tundus olevat haiilemurdmine ja edasi 
kuulas Raks vaikselt pealt. 

Kui !au! oli Maksil selge, siis naitasid poi
sid, mida nad oskavad. Salgajuht tombas ni
nastja mangis niimoodi havaii-gitarri (Raksil 
tulid selle juures haleduspisarad silma). Purr 
viskas saltot, Ants ja Lonts tegid kahe peaga 
mere-elajat, Jiiri keerutas lassot ja Kudru sei
sis katel nii kaua kui soovisid. 

"Mida sina, Maks , oskad, naita valja ," kti
sis salgajuht. 

"Mina ei oska ise midagi", titles Maks, "a
ga ma oskan teid opetada". Ja siis ta tegi 
hammaste vahelt "Tst" ning Raks tOusis ka
hele jalale ja tantsis polkat tile toa. Paaril 
poisil, kes tantsida ei osanud, laksid suud 



imestusest lahti. 
"Aga see on alles suure nalja algus", titles 

Maks ja siis sooritas Raks veel jargmised 
tern bud: 
1. Htippas ohku ja piiiidis iilesvisatud puu

pulga kinni. 
2. Langes sumult pikali, ajas keele valja ja 

sulges silmad (mangult). 
3. Ajas oma saba taga ja oleks selle ara 

hammustanud, kui Maks oleks rohkem kii
rust tagant sundinud. 
4. Sitsis ja andis kappa. (Skauditervituse 

lubas Maks ka ara opetada.) 
5. Stititas ja kustutas elektrilambi. 
6. Avas ukse, aga kui uks lukus oli , siis kii

kas 3 korda, sest "Keera lukk lahti" on kolm 
sona. 
7. Toi kojast varnast Maksi miitsi ja viis pa

rast tagasi. 
8. Utles ara, millisel poisil oli voileib tas

kus. 
(Koigi suud olid lahti, Maksil ka - naerust 

ja Raksil vasimusest.) 

3. Auhaavamine 

Vana kraade ja kraade sell kondisid tana
val, kui salk marssis piihapaeval metsa ja 
Raks jooksis taga. 

Kraade sell naitas napuga Raksi ja titles: 
"Nae - neil kamba koer!" 

Vana kraade vastas: "Mitte ei saa aru, mil
line neist koer on. Nii tihtemoodi teised 
koik." 

Salgajuht andis siis kaskluse: "Seis ja rivi
tult!" ning salk kogus kraadede timber. "Nii
sugust asja tuleb vabandada" noudis salga
juht ja Raks urises kurjalt. 

Vana kraade loi varisema, naitas napuga 
Raksile ja titles: "Tead ... see on koer, ma 
saan aru ktill." 

"Ei, see on skaut Raks", titles salgajuht, "ja 
kui sa kord nii targaks saad kui Raks, siis 
void ka skaudiks tulla." 

Siis marssis salk edasi ja Raks kais seni 
tagurnistel jalgadel, kuni kraaded jaid nurga 
taha. 

4. Appi! Laps upub! 

Uhel stigissuvisel paeval olid poisid mere
aarses metsas ja kaevasid liivaktinkasse hun
dikoobast. Sellele pidi nimeks saama Kolme 
Ookulli Koobas ja see vooderdati seest kai
gaste ning kadakatega, et liiv seintest sisse ei 
variseks. 

Raks oli Iainud salgajuhi Joa! metsa musti
kaid sooma, sest tema too oli liiva valjakraa
pimisega juba tehtud. 

Siis parajasti kui hundid istusid einet vot
ma ja Maks vilistas Raksi soogile, kostis 
rannast naisterahva hadakisa: "Appi ! Appi ! 
Laps upub!" 

Poisid viskasid kohe voileivad samblasse ja 
pistsid jooksu. Ranna! seisis noor ilus tume
dajuukseline naine, ringutas kasi ja rappus 
haledast nutust. Paadisilla otsa juures paistis 
keegi vees olevat - vist heitles seal laps 
veevoogudega. Poisid jooksid tile lageda 
ranna, nii et kopsud kippusid lohkema. 

Kui nad rannale joudsid, ootas iillatus juba 
ees. Raks tuli parajasti veest valja - vette
kukkunud laps riidepidi hammaste vahel. Ta 
oli joudnud kiiremini kohale ja sai kangelase 
au enesele. 

Noor naine, kes oli vist lapse ema, torrnas 
kohe lapse juurde ja salgajuht andis kasu: 
"Purr jookseb ja helistab arsti autoga kohale! 
Lahem telefon on kohvikus. Teised teevad 
uppunule elluaratarniskatseid!" 

Kobe vottis aga salgajuht kasu tagasi , sest 
vaike ttidruk oli rohkem ehmunud kui uppu
nud ja tuli ema kate vahel lakastades meele
markusele. 

See oli suur onn, et hundi salk oli sel pae
val rannas koobast ehitamas ja et valedajalg-
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ne Raks oli astunud skaudiks. Ainus vaike 
onnetus oli , et koertele ei anta elupaasteriste. 
Aga ajalehes ilmus salga pill, mille peal koik 
poisid naeratasid ja Raks istus ees - must 
keel suust valjas (sest ta oli soonud musti
kaid). 

5. Varga tabamine 

Jargmisel aastal, tihel ktilmal martsiohtul 
laksid hundid taskulampidega metsa varga 
jalgi ajama. Seda teadis kindlasti salgajuht, 
kuidas need jaljed olid tekkinud ja nende 
ajamine polnud Raksi abiga ka mingi kunst, 
aga oli vaja teha tahelepanekuid jalgede koh
ta ning jareldusi nendest. Neid pidid poisid 
tegema. 

Teekond laks mooda metsavahi talust ja se
al kargas Raks jalgedelt minema, nagu oleks 
tal mangust isu tais. Laks nuuskima metsa
vahi koeri - arvasid poisid ja Ants titles ko
guni, et koer jaab ikka koeraks, olgu ta siis 
skaut voi mitte. 

Varsti kostis metsavahi ouest Raksi hauku
mise larinat ja keegi ahkis ning kirus. Poisid 
piirasid talu ja lahenesid igast ktiljest, sest 
asi paistis kahtlane. A vanes p5nev pilt. 

Keegi mees oli pugenud metsavahi aida al
la ja Raks tiris teda sealt valja. Mehel oli 
kaes votmekimp ja vool suur puss. Mees sai 
viirnaks aida alt valja ja tahtis ara joosta, 
kuid poisid laksid Raksile appi. Mang lop
peski nonda, et lubjatolmust valgete riietega 
mees anti politseile tile ja politsei tanas sti
damlikumalt kui sellisest ametist vois loota. 

Parast lakkus Raks kaua aega Jund ja poi
sid arvasid, et varga ptiksisaartel vois olla 
vaga halb maitse. Voi olid ta riided valged 
kustutamata lubjast ja Raks pidi seda parast 
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kohus kustutama. 
Varas oli plaanitsenud oma Wb just skauti

de manguga samale ajale, sest metsavaht, ja 
tema koerad olid kodunt ara. Ta oli kaua 
muukinud aida tugeva luku kallal ja tiritas 
parajasti labi poranda sissetungirnist, Raks 
aga sai jaole. 

Poisid ootasid parast, et tullakse jalle 
pildistama, aga lehemehed olid kokkuhoidli
kud ja panid sisse vana pildi . 

6. Piiha-Jiiri pidu 

Jtiripaeva pidustustel teatas skautmaster kogu 
rahva ees: "Tanasel, kogu maailma skautide 
pidupaeval ptihitseb hundi salk suurstind
must, milline harva juhtub tihe skaudisalga 
elus. Kolm skauti sellest salgast on korraga 
teeninud (edasi veidi peenema haalega) ees
kujuliku skaudi margi. Kahele neist on mar
gi maaranud skautide peavanem oma kask
kirjas, kolmandale aga ei saanud maarata, 
kuna selle skaudi kirikukirjad polnud korras. 

Siiski otsustas meie maleva juhtidekogu 
omal vastutusel ka sellele kolmandale skau
dile anda eeskujuliku skaudi nime ja erimar
gi,, mis talle kohane." 

Ette kutsuti salgajuht, Maks ja Raks. Saa
litais rahvast plaksutas ja htitidis hurraa. Ka
hele esimesele kinnitati rinda eeskujuliku 
skaudi margid, mis on toredaim skautide 
markidest ja rahva kiiduavalduste saatel lak
sid nad tagasi kohtadele. 

Raks tiksi jai lavale. Ta sitsis sonakuuleli
kult, kui talle kaela pandi tuliuus kaelarihm 
skaudimargi ja h6beplaadiga, mille peal sei
sis kiri: "Mina olen eeskujulik skaut Raks. 
Kes oled Sina?" 

Parast pidulikku toimingut andis Raks 
skautmasterile viisakalt kappa ja haugatas 2 
korda ("Alati valmis!"). 

See t6estistindinud lugu on kirja pandud 
hundi salga Kolme bokulli Koopas ktitinla
valgel parast seda, kui Raks oli tapnud seal
samas koopasse roomanud mtirgiussi ilma 
omapoolsete vigastusteta. 



Aeg ajalt Heino pidas vajalikuks kirjutada satiiriliselt. Ta enda s6nade jargi selleks, et ma
gajaid aratada v6i ummikut ehk venitamist kiiremalt sihi/e suunata. Samas oli ta ka v6ime
line vaga stJgavm6tteliselt kirjutama. 

(Tulehoidja 311955) 

Meil koikidel on vahest tunne, et 
skaudi seadused ei klapi t apsalt mee
todi ja taktikaga, eriti kui viirnased 
puutuvad rneie organisatsiooni eluoi
guste kaitsmist, majanduslike eeldus
te loomist voi rnuud, mis viib meid ~ 
skautluse siseel11st valja. Ma mot- ~~ 
len siin skautli ku tagasihoidlik- ~~ 
kuse ja "energilise tegutsemise"vahe
korda. 

See tunne tekib siis, kui me ei 
motle, vaid votame seadusi t aht-ta
helt nagu rumal mees,kes otsustas ha
kata elarna piibli jargi ja kelle napu 
alla sattus M3tt.27,5 ( •• ja l aks k5r
vale ara ja poos enese tiles.) 

Hotelge uppuja paas trnisele. Me su
keldume ja uppl1ja haarab meist kinni. 
Me anname talle louahaagi voi vHHname 
ta ki-i tt. Siis rebirne ta junkseid- voi 
kaelapidi kaldale, vabastarne ta m~r
gadest riietest ka sel juhul , k~i ta 
on vooras t ildruk v oi naine. Siis veni
tame ning klopirn0 teda, et saa da vett 
kopsust vnlja. Jargmisena rebirne tal 
keele suust valja ja seome loua klilge 
ning siis hakkame teda sikutama ja 
muljuma kunstliku hingamise tegemi
seks. 

Arge kasutage neid votteid kunagi 
inimese jt111res,kes pole uppunud - sel 
juhul voib jargneda vanglakaristus. 
Upplinu juures voib aga sarnade votete
ga teenida ~lupaasteristi. 

Nonda siis - kt1i kahtlus Sind vae
vab - isti1 maha ja motle see lugu l a
bi. Vota omale siht silmade ette ja 
otsusta tee sinna skaudi siidametun
nistuse jargi. Kui Sul see on. 

Simi ~AA-1;~' ,11 

cf - - H --v t:l..a/l_...!..,' --~ 
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VAJA~KSE POl sse: ... 
••• kes suutl.a.vad kan:la kivi, mis esimesel katsel tundub liiga re.ske, 
••• kes astuvad s1is veel eda.si, kui nad on n~rkemiseni visim.ld, 
• • • kes julgevad tunnistadA k&ike, mis nad on te:l.nud head v&i balba, 
••• kes panevad vajadusel kie tulle ana ustavate sapre.de eest, 
••• kes ta51%V3.d kartmatult iga solvamise ja teotuse, 
••• kes rUhivad an.a sihtide poole rasknstest hoo].jmata, 
••• kes ka1ts6'Vad emast nargemaid j8. na1s1, 

••• VAJATAt<SE M/;H( ! 

If 
VAJA'"TAk~E ilJDR.lAKL-{tD •.. 

••.• kes teavad, et aniastus ja truudus on naise suur:imad aardQd, 
• • • kes hoiavad ilu, mis loodus on an:innd, 
••• kes usuvad, et n.aise tugevus on tema enms, 
••• kes ls&vad s1lm.ad ma.ha. inetuste, labasuste ja tooruste pihul., 
••• kes julgevad sidu&i sOduri baava ja silitada vaeslapse pead, 
••• kes kannavad ubkusega esiemade vana hobedat, 
••• kes kA'ivad Qll8. sabra korval ka siis kui rad.a on kitsas • 

. . . VAJATAK.5~ NAtSI I 

Vajatakse eesti mehi ja naisi. 



Heino portree endast (1975) 
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Noortele eesti keele arendamiseks ja viljelemiseks kirjutas Heino pidevalt jutukesi. Jargne
valt aratoodud kuus Lembitu kirjadest- "noortekirjadest" - mida Heino jagas tOdrukutele 
ja poistele kaks aastat, on ilks naide. 

Teiseks naiteks on kogumik kirjutisi "llusa emakeele" sambaga seoses. Samba kavandas 
Heino ise, tegi ka too joonise, mi/le jargi sammas ehitati. 
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Siin korval on jouhunehe pilt ja 
kirjeldus. Moned sonad on oiged, 
moned on valed. 

TOinba koik valed sonad 
maha ja jllta ninult oi
f,()d jarr.lo. Sul f\O:'!.b jil
rolo jli~mn 11 n:l.indust, 
kokku 13 sona. 

Siis mine isa voi ema 
juurde ja lase noid toOd 
kontrollida. Kui koik on 
oiged, siis annab ema. 
sulle ube piparkoogi roh
kem kui muidu -

auhinnaks. 

- jk~ •.J., 
tung1pw1t>-1tou~ t:f apj-llU#f IV~ 
hungitu•te pot Koik arrnlstavad jOulU111eest 
lcizlci tuato l<o'lt ' 

- 1capott 1 sellepA"rast on tal palju 
••&reg• ••bad hiiiidnimesid: 
, .. , ,,.,,. saapad J0uLUMEES, JOOLUTAAT. 

c!!!'T •• ~°i::~ JOULUVANA, JOULUISA jne. 
Kas sa tead veel mane? 

Hiiiidnimi on nickname. Hollandis on jOulumehe 
nimi Saint Nick - Piiha Nikolaus. Sama mis Santa 

Claus inglise keeles. 



Lirtludo elu 
ta.lvel pole 
suurem asi. 
Kill.Di ja nalg 
toevad elu 
kibcdaks. 

Kas sa toidad 
linde ta.lvel? 

Putuktoidullscd soO\~ad mceleldi rnsva, kui<l see 
ci tohi olla soolan9. Igas kodus loigatakse liha 
ldiljest suurE:1d rasvatukid ti:ra. Kui need panna 
tiihja sibulavorlru ja torgata. lilbi maned pulga.d 
lindudole jalatoeks, siis on sul joulusoo'kln lin-
<lude jaoks. 

Rasvatulcke voi sula
tatu<l maged~t rnsva 
saab pann.:i. kuivanud 
miinni- ja kuusekabide 
soomuste vo.b.ele ning 
riputada need siis 
puu otsa. Need on nagu 
ehted jOulupuul ja 
varsti tulevad ka 
linnud. 
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Seern..nctoidulised linnud 
rasva ei soo. Aga nad 
soavad mceleldi leiva
puru, sccmneid, kaern
holbcidja mitmosuguseid 
ta:i.n1.soid toidujaanuseid. 
Kiirsoo1da nendele lin
dudf:'.llc saad teha kaho 
ininutig". 

Veta knks riidepuud ja 
kinga.karbi kaas. Kaane 
asemel kolbo.b ka vinee
ri- voi papitiikk. Riide
puid tuleb veidi vaana
ta, et need soogilauda 
korral.ikult ja kindlas
ti hoi.aksid ka siis kui 
tuul puhub. 

Kui sa toitu maa peale 
riput,'.:l.d, siis on naa.b
rur>e k:i.sr.id kohe linde 
piiiidmar.. Toit jaa1> vars
ti ll.lillc a lla. • 

Jargmine number on lindude vaa.tlemine• Kas sa 
tunned koiki ·linde, kes SU joolupuud- ja soo"klat 
k\ilastavad 7 

VAKS RJID£
PUcJD JA K.INGAK.\R~I KAAS 



All~1~ 2 !R;VJ on,. ) 
Lembitu poiste suvine laager. 

Sed8. nruidugi ka, kuid laager 
sai an2.le nime kavatsusost 
Kotkajarvele maad juu.rde osta. 
Enne kui meio Kotkajiirvele tu-
1.ilnc, olid jarve rannad juba 
m\iudud Clearwnteri Pionoeride 
Laagrile. 

Nuud pakuvad pioneerid maad 
miiua ja meil on ostu-eesoigui. 
Vaata kaarti - meie m~a on 
piiratud tumeda joon9ga, uus 
in.aa - UUDISMAA - bn varjuta
tud, 

Toronto Eosti Skaudisoprade 
Solts palub koiki eestlasi 
w:in oshid~el appi tulll\, 
Osamaks voi annetus on $ 100. 
Toetaja nimi lab.eb kirja uu
disma.a nut~hvl:Lle. 

WDISYiAA LAUL 

Uudismt!est.e ~. 
tuu.l.llmseste tuulismaa, 
riiga.meeste rammumaa. 
Meelieeeste menSIJlll82., 
W:irismeeste v~idumaa, 
sOn.ameeste sammmuaa. 

Maru mees saab me.a k&est j&u., 
tiaru ma.a saab mehelt jau -
kAngelaste k2.ur..ism.aa ~ 
Maru maa teeb mehe !W:o, 
maru 11ees teeb 111<'.&le nlio -
Kot.kl;.jli:rve '111Jdism&a ~ 

KOTKAJJARV(; 
UUDIS 

' ' . 
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JAANITAR_ oNNXARIKJJU 
MlLLEsr SEE !MEL.IK NIM/ ON TULNUD ? 

sarvcd 
~~n 

JAANUAR sai nirrle vana roo-
111a jumala JANUSE jargi. 
Janus oli iga alguse jumal 
ja teda kujutati kahe-nao
lisena: u'ks ees, toine ta-
ga. . ... 
Ar,n NAARIKUU - vnnn oosti 
n."\.mi jallnuori kuule 7 

)00 aastat tagasi pandi 
kehtirrla KALENDER ja aasta 
esimest paeva nimetati 
UUE-AASTA PAEVAKS. Kalend
ri tutvustajateks olid ki
riku-opet.8.jad, kes sji~ 
olid sakslased ja rootsla-

kaolas, tai,;uri,:,1d1 
piiilratu<.I b~\Jl:~5 
seJ.ja ~ ja "7'ITJri st s•ba taga, 

- scd. Nad nimetasid seda 
ptievs. "neu jaar'', "nuu 
jaar11 (inglise "new year"). 
Nii siis NUU-JMRI-KUU, 
vdllest rahva suus sai us
na ruttu NAARIKUU. 

Naariool kaisid van~sti sokuks riietatud poisid ja noor
mehed majast majja, togid n~lja ja soovisid inimestela 
HEAD UUT AASTAT. Need olid naaris0ku1. 

VU SEE KIRI KOJ'U 
ja anr..·!l lrn. vanc!1t~ t8le lugoda L 



Kapsal on eesti keeles 
kaks tabendust: 
1. ristoieline taim, mida 

kasvatatakse koogivil
jana ja siiuakse varskelt 
voi hapeniatult (sauer
kraut). 
2. raamat, mis sattus va

le isiku katte. Popu-
~~ d laarse jarjehoidjana sel-
~ ~ (E::< L3 lise raamatu vahe~ .. kasu.-
l<AP.SA~... .rA .JARJEHe>ir>i.A tatnkse pnljaks so&lud 

hceringat. 

Sirrul on kindl~sti k~hesuguseid ra.amatuid: 
KASIRMMATUD (entsiiklopecdia, sonastikud, skautlu

se ja huvialade kasiraamatud ja muud) 
JUTURAAHATUD (va"lja Inoeldud ponevad lood - fil<tsi-

oonid) 
Voib olla, et sul on koguni rohkem raamatuid: 
TEADUSLIKKE ja POPULAARTEADUSLIKICE, REISIKIRJU, ME
MUAARE, LUULEKOGUSID ja rouid. 
Koik sinu raamatud kokku on SINU Rft.AMi\'IUKOGU. 

Kas sinu raam.atukogu on korras7 

d on reastatud Kas r.n.amatu 
riiulile? I 
matute nimc 

Cas sul 
rsr:<u TO~ro 

on raa-
111."li: .JbaH t~ \ 

teek? 

Kas sinu 
raamatud 
on rnargi
tud sinu 
nirlega7 

-stik voi karto- ~ee: 30. au.r· !f'g I 
~adress: .ltJ 8a.tfwa:; fv~i/,,t,..lt. j 

DEN'i' IFI".:A':'ICN GA?.D Xr: .24 

:jame: .~· ~im~ I 

!late o:· Birth: l.Z.j~./f'/tJ Inimese toend 
;.dd':"e s 3: T~ i).,;·11<..1~ 
No : 'f&J 
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JAi..ll Vf\RA RA.\l'./\TUK O}i.J 

T:U tAl: U'JU x;.:f,;f" f«J" Ae:rhtu1ft 
:\u t cr: flt,if# Jae 
Triik:':.a n st-9.: l'Jf{O 

Nr: 42.. 

R:l<'.1.ill<:t tu toend 

Sul on tublid juhid 
ja natl opctavad sul
le igasuguseid tarku 
as ju. 
Koike nad siiski ei 
suuda opetada. Sel
leks on olemas head 
kasiraamntud. 
Raamatust saab vaJi
da just seda, mis 
sulle eriti meeldib. 

K~::>i juhtidelt, 
kust· neicl raamatuid 
~aab~ 

PAKSUC> k'.A~IRAA MA'T'UI> 

Negu inimestel on tema 
isikut tOesta.v tunnis
tus, nii peaks see ole
ma ka iga.l rarunatul. 
Vaata, kuidas see asi 
on korraldatud kooJi 
voi Jinna raamatukogus. 
Kusi raamatukogu-hoid
jalt - ta seletab sulle 
meelelcli. Raama tute ni
mostiku tegomino oi tee 
kulu. Tore on vaadata 
k orra st,;'\ tud raama tukogu • 

sest1 keeles: 

He:-bert l1ichebcn - Skc:utllkl!l t!'el 
Heino J3e - Ants An!C"U!llees 

- Ra:n.1ki-.,i 
- Lugu ~.Abict, lugu ~a'.n....,.ist 

Ao 'lo.ks - I.okka1·a;;.inat 
Helgi Rcsen - Eellil:oste ja ga.Hide 

nilngud 

inglise keeles: 
Lyn Cock - Brownie ::<l!rlbook 
Dorothy Crocker - Guid·:> :iandbcck 
T'ne Cub 3ook - ~r..lda hun:iura.a.-r.a t 
CarAd!.an Scout Ean:l.boo)( 
Canadi.:ln '," entu.rer :~.:!.rrlbook 
Scout Handbook - ;.ihenir~de r:kauil 

kasj:;.:.:~at 

Field':;,oo:~ - Uh'3ndriikide skaudi ~ehnika 
ja J.oociuse kasir1ai1!A t. 

* Nida Juku ei opi, 
seda Juhan ei moista. 

* Mida Manni ei opi, 
seda Hari ei mOista. 

* lviida opid noores eas, 
sul"Il\ani sul seisab peas. 

* Tarkus ei kiisi leiba, 
aga rumaluse east tuleb 
vahest maksta. 

ON VA H&\~ 11JALAR4AMATLJD" 



S'~ttL on ~Kaol; 
NAPPUDE~ ON NIMED 

E13sti keel.es oli van'lsti igal na
pul oma nimi. 

Poial oli TAITAPPER, sest tabatud 
tai (louse) pigistati poidla. kliu
nega katki. 

POTINOOLIJA kaapas meepurgist ja 
moosipotist magusat, kui ema ei 
nairrod. 

PIKK PEETER ei vaja tutvustamist. 

NIHETIS-MATS - nimotis-sorro oli 
tab.tis sorm, sest seal kanti sor
must. Kui koegi tahtis kuradiga 
lepingut sohn.1.da, siis ta pidi 

F.lasid kaks vcnda: Sulev ja 
Nieul. Sulevil oJ.id sormcd, 
Nigul~l olid napud. Sulevil 
oli sormus SOI'Jn!3S jn ta kD.n
di:::; sonnkindaid. Nieuh.1 ei 
olnud na'past nh'pus oga olrF.ld 
ka nappl-::lnCl".:M. AgfJ. t.nD.r:i 
w~i::il<lis nO:put.oo. 

l<Ol·ll?IVAO ICAIMUO JA VAPR.AM'\P Vi:llNAO 
KO'Tl<AJAAVI!: ~L..D"-1-. • 
1lJV&. MANGUS JAAWI. JA VAMVUS SUOAMGS, 
ul1£'SKO().,) I.COME S<lPR.USE l<Ul.OA . 

SIRGUVAI) MANNIO JA l(ASVAVAI> KVUSEO 
lf.OTI<AJ.l~V! l<Al.D'IL., • 
rausEVAP Pl/UP - UUS l<DTKAJAINE ME-15, 
01'\A ICAEG4 Nea> Ao\Nll"1t MUI.PA. 

l"OOLliL! TGA.4 .J.4 TM4S~ ~ 
SJl\1N l(on<AJARllll: ~ l.l>.41. . 
.AA:ll'Jll> ICUI MOOollVAI>, I~ TAllAN Vfa. 
l(OT1<;( J'AA.11& L.£ ~ASI TII I.I.A. 

VllS : LAC ~, 531\41>: JAME'.sAAR 1965 

andma nimetis-sorroest 
kolm tilka vord. Kurnt 
nndis sello eest raha 
vOi voimu, kuid sai pa
rast vere arrl.ja hinge 
ornale ja Ui."ks sellega 
otso por.gu. 
VAIKE ATS nn vH:tke ats. 
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(.)() ~')/) 

~rn~~@~oNrmm&J~~UJir(OO@ 

~ 

0 o~ 1 ~~ d 

,mEBRUAR sai nime kiiiiti
lap~evast, mis on ig~l 
a~s"t.al 2.veebruaril. 
Hii siis KUUNJ J\KUU. 

Enamasti on vecbruaris 
ka iiks liikuv pliha 
VASTLAFAEV - klriku-
c.:;i.sta pa astu algus. 
Ta:r...'.\vu on v.:i.stlnpa10v 
:-~ 3. v e e bru<lri1. 

If• Vastlap:\eval )£>.sti liu
Q.1, et linad r.asti kas
VCl.l~sid. Soodi h0rn~- ja 
on-suppi se.'.'.-j<ilgadcga. 

Kiiiinla piiovnl piihitsoti ka toliku kirikus 
kiiiinl:lid, Oimi::;tarnnta kiiiinlaid ci toh
tinud kir:lkus poletada. 

c-~ Hid.a pn.remjnj_ vurr vurises, 
sed:?. })~.remini k.:i.svc>. sid vil
jD.d. Euidugi - s e e oli eba
usk. I;,cr,i ki:iiin1a tuld ei 
toht.inud puhudcc. kustutada. 
Kiiu111:-i. pi1hmrd no t2d. tule
k.'.lhju. S '1l
lcph~rnst t.'.l.r
vi to. ti le 0e;:l. 
munbnt~j : .... ~ 

'~RJ-KONT .. 

t c•hti Dea s iib"ruluust, ir.illol" 
tori;ot1 "i " :;e k~ks auku. llon
doc.t pnnli ) abi lui;ev nvor. 
l\ co n \ \...'"l1ni s '>l .. 1a t <\Mb..'\1 1 : 1.~ol 
hnl;l"13 vurr vuri "°'"". 



KDJGAD TEHAKSE SAAPA-VABRIKUS 
Tlinapaeval on koik saapad ja 
kingad vabrikus tohtud. Nii 
siis need koik poaksid olema 
iihteviisi head. 
HEAD KINGAD JA HALVAD KINGAD 

Tegelikult on siiski nii, et maned kingad on head ja 
rneeldivad meile. Teised on halvad. Head kingad on 
rneile armsad ka siis, kui need on juba vanad. 
NIKS SEE NII ON? 

Kingi tehakse mitut 
erincvat stiiJi ja 
rnootu, rnitrnel viisil 
ja mitmest materja
list. Isegi kaks sar
nast kinga on erine
vad: u'he jacks sattus 

~aM<IS 

~~~tab """""'~""'--f 

hea ja pehme nahk, tcise j.o.oks 
on ju voetud looma seljast~ ). 

KINGA TULEB IfOIDA J A HOOLDADA 

k0va voi vigane (Nahk 

Kinga headus oleneb palju kinga omanikust. Kes Ol11a 

kingi korralikult puhastab, kuivatab, maarib voi oli
~. laikima harjab ja &igeaegselt para?Xiab, selle 
kingad on ilusad ja piisivad kaua. 
Toeliselt hea 
ja mugav king 
voi saa bas on 
seda vaart,et 
tema elu-iga 
pike?Xiada. See 
koik on sinu 
teha, kui sa 
viitsid.,. 
ei viitsi ••• 

viitsid? 

Kll./G ON "PUWKUSEL" 
Taida king 
puhkuseks 
kortsuta tud 
ajalehega. 
Siis ta ter
vitab sin:i 
puhkuse lop
pedes Tiisa
kal t - ei 
aja nina 
pi:isti. 
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Kui nii, 
sils 

palllge 
ldrig-
soppa: 

POOL
TALLAD 
ja 
KONTSA
PLEKID l 

KA SIIS KUI SA KINGA 
EI KANNA, 
pead sa kinga eest 

LIGUNEN(Jf) 
LAB!-M~'l<JAP KINGA/) 
l. P~~e harja ja veega pori maha. 
2 • Maari pealsen&.hk paksul t sisse 

kastoor- ehk rits:inus-oliga ja 
pane ld.ngad kuiv:ima. 

3. Kuivad kingad maiiri S3apa-kr9e
miga ja loo U:i.ld.r.ia. -------------

Ritsinus-oll i.mbub marja ~;;:-~ 
se ja surub vee valja 
Ritsinus-oli ei riku :iaha Lai.get 
nagu teevad enamus olisid • 
Rits:inus-Oli on miiiigil a~egis 
a~st.irohuna. VOta tubli lonks ja 
k?ik mis sul sees, tuleb ta ant 
va1.ja. Magu jaab tiihjaks • g 

hoolitsema. Hoo-aja
jalatsid: san:laletitl, 
tennis-kingad ja ~
dest suvekingad 18.be
vad talveks puhkusele. SMusa-saapad, 
soojad botikud ja saarikud jalle puh
kavad soojal ajal. 

Pane jalatsid puhkusele a.lies siis, 
kui oled need puh~Gt.'.i.rrud •• 

KING KONG 
Moned saapad ja ld.ngad on 
toelised monstrid. 
Tegeliku.lt on monst.rid nen
de oma.nikud • 

KWGAH0ISTATUS 

Uks hiil• je. ka.ks saba 

---------------------• -e:B-e+ 
p"Ctoud u~ lJup1-·ro+sud 

Ats see astus, kingad jalas 
viiet aastat juba, 
aga ikka saaresaapaid 
isalt ihkas taga. 

Kingad voeti, saapad anti, 
aga - oh sa valut -
Ats ei jeksa saapaid kerxla, 
Ats n\iud paljajalu. 



CESTI ICEELES on moned naljake.d scmad, m:i.da void J.ugcda 
r:1cic moocli voi juudi moodi (juudicl loovo.d kc:;urpic.li,pa-· 
rcm<'.lt vasakule) - ikka saed sama cona. 

Uhe ::;ona kchtH on tchtud moistatus: LOE Hil-iD EEST VCI 
TAGANT OTSAST - IKI~ TOUSEN NJ\AST JA HETSAST. - Udut 
i ~uida:::; on 11 udu11 inglise kcclos 7 --

Tceme :r.ioistatuso ka teise kahe otsagc, sOl"Ul jaolrn. Sel
l e pead i se ara arvama: KAS I,OED TAGAllT, VOI l·OED EEST 
- RISTI LEiftJ) TIPUST JA ORELI SEEST. 

[(oJ.mac kahe otsaga sona ta11enda. b posti v8i tulpa' mis 
l ~o.nnt>.b monda ehitust v8i ka.tust. Vc:i.hcst tehaksc sec ka 

lihtcalt kaunistuceks, vahest pan
nak::;e sinna otsa moni kuju. Kui sa
mo.l sonal muuta alguse- voi lopu 
tabt, r.iis kaib selle kohta mois
t~tus: UHTEPIBI KASVAB LAUDAS, 
TEISTPIDI KASVAB KARJ PJl1AAL. 

Siin tooclud sonade .seletused on ldr
jutatucl. jr.lad pusti. Kas sa tead 
veal conu, mis on kahe ots i'l'Sa• 

POJ.LI-VOLLI DUUiJL 

Ja"nes istus raudteeroopa peal, 
laulis1 polli-volll duudl-duud.l-dil. 
Crna hambaid puhastas ta seal, 
laulis: polll-volll duudl-duud.l-dil. 
Laul1s nil, laulis naa, 
laulis: polli-volll duudl-duudl-dil. 
Kui ta vtimaks rcngi n.iigi, 
kobe pikad sliared tegi, 
laulis: polll-volli duudl-duudl-d11. 

Siga seisis toas seina.kella ees, 
laulis: polli-volli duudl.-duudl-dii. 
Motles, mis on kfill solle kella sees, 
laulis: polli-volli duudl-duudl.-dil. 
Laulis nii, laulis naa, 
laulis: roll1-volli duudl-duudl-dil. 
J a kui 100ma hakkas kell, 
siga ehmus nagu hull, 
laulis: polli-volli duudl-duudl-dii. 

)! 
I 

JIIUI)[ 
I 
)I 
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0t'taC• 
IULAKIRI 

..__.___.... ;'a poid-atL----
6 1t_82._ 

d MARTS- PAASTIJl<VIJ 
~ P..\AST on osalln• voi t&ie~ toi:iust lool::imd.:le usulla

- tel pohjustal. Vanasti at""l'&ti, et ~stumine j& 
~lvetanill• 111Uudab iniJne•• paremak1. 

PAASTUKUU (martsi vana nimetus) Eestis pb.'rincb katoliku 
ajast. Enne uiestousmise piihi soO<li lihatoi

du as01nel ~. voi ning rasva asemel ~ne-oli. Liha 
tohtis votta alles esimesel uiestausmise pi.ihal - sellest 
ka nirnctus lihavotte pUbad. Paevalille-seemnctc voi li
na-seomnete oli aga nimetatakse paastu-olik.§_, vene kee
lc pilko.miseks 11 posla-masla" (posnoje maslo - paastu-voi). 

MARTSI nimetus omakorda tuleb vanade roomlaste kalend-
rist. l·fa:rts (ladina Hartius) oli piihendatud roo

ma sojajumal l1ars 1 ile - samuti nagu punane ulaneet 

~· 

MAR~ - KE.VADKt.JU 
KEVADKUU oli arvatavasti \irg-vana eesti :i:iJ:l1 cartsile, 

sest m.iirtsis on kevadine '.:>ocrip.lev. Katoliku 
ajal Ub.istas paastu-caarj!=,_ofu - 25.::iarts eesti rah
vaka.lerxi..-is kevade algust. Sellest pii'eV:ist lllcsid Wci
ru..lrud ai ta D!Agama. neljas soogikord - kesl'..hocr:Llt (kell 
9.co - 10.00) tul1 juurde ja valguse sa'"-"liseks ei toh
tinud enan ohtuti tuld siiiidata. Hindi vart'lrl nagama ja 
~rt;ati vare:n. 



11 Nuuska oma nina puh
takst11 iitles tadi 4-
aastasele Aadile. 
11 Ei nuuska, 11 vastas 
Aadi, "see on naiste 

SEPP 

01E Roos10RG 
~oeu~ ~Ul"AMt1'1E 

too~" - Aadil oli oigus. Kodus oli ema alD.ti A.a.di 
hastanud, aga vahest tegi seda vanem Ode. 

nina pu-

ME.HE.D NAtSTEST NAISED MEESTEST 

Liihikesel pingutu- TUBljMAO Pika-ajalisel pingu
sel on mehed naistest palju I tusel jatkub ne.istel j0udu 
tugevamad. kauemaks ajaks. 

Troopilistcl- ja 21i..9:gestiku ekspeditsioonidel, kus tuleb 
kasutada par-lsmaalasi - kardjaid, on naised moostest 
pareniad. 
Pika-ajn.lisel na1.gimisel jaab inimeno esiteks kohnnks, 
siiG p..1.istotnh u1.os ja lopulrn surob. Hohocl kannnto.vad 
nb:Lr,iiidct vlihom ja hakk.:ivnt.f vnrom pl1.i::;totnma. Kui macs 
juba sureb, siis haklmb naine paistetama. 

Mlt<S ~ 
Loodus on maarnnucl n .. '1.istelo 
elu eclasi-andmise {Ucsarrle 
ja on neid vasta.valt chita
nud ning varusta.rmd. 

HEA SKAUT 0mbleb ise kojj< om.a margid 
vonni-pluusile ja olavoo1.e' 
ta noelub ise om.a. sukad ja sokid, 
anbleb uuesti ette Cira tulnud n0obid 

~ ja teeb koik kiiresti hlida-vajalikud 
~~ parandused. 

1 ~~ HEA GAID - encl1.st-moistotavaltt 

~ NOOLEPOISS ja IIE.LI_.i\KE 7 
Iga Mats 0 Nerrlo kohtn vool 11 sonclu.st11 oi olG, 
peab oskama an.a p\il<;se 
lappid&. 
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Van.1sti oJ..id meostel ja naistel erinevacl 
to&l ja iilosan:led. Mehed tootasid valjas, ,f \! 

· / 
}leie vaike Malli', 
sinisilmane, I : 

llnalakake, 

~food olid kodus ja kasvatasid 
lap5i. Naistel puuclusid polli
tilisocl oigused - nnd ei saa
nud v.o.ll<la. Nad ei tohtinud 
olla a.rstid, advokaadid, ar
bitektid, insenerid - raaki-
ma t..'"!. kohtuniku, parlamcn:li 
liil<J.110 voi ministri ametist. 

on tubl.i he~~· 

Tema ai~b isa •\ ;· 
virgaks tiitreks ~ bl 
iga too1.e visa i• · l'--J=-""' 
on he~kene~~1+~ 

Huucl on ajad muutunud. Naised 
voivnd pidada koiki aroeteid nagu 
mehcclki - va'ljaarvatud eriliselt 
rasked toOd, mis neile kaivad u'le 
jou: lc.:i.ovurid, tuukrid j.t. 
Naisod sc.avacl meestega vordset 
paJJ~a, kui natl teevad sama toOd. 

Pole enam meoste toid ja naiste 
toid. IIuncludo ja hellakeste, gai
dide j~ sb.uticle katsokavad.ld. on 
usna s~.rnasod. 

Kui r.d.m kord SUKAKut>uJ>. SE Pr 
valid a ;1nlc too, :MA'I'I .P.AUD~L 
siis vali see, 

,,...., 
OIE Q.ooStORG 
HOSUS'tf AAUTAMl"if 

mis sulJ.e meel-
d:tb ja r.dda sa teha 

KoigP. 
peenemAd koY.ad 
on al.:iti mehed. 

suudad. 
Vanasona uUcb: ku:i..dns tOo, 

non:la paJJ<:. 

II J!lna t ercta t tule siill. t II kar jUS Vaike 
Aadi, "Uks tadi laneb telofoni-posti 
otsa1 11 

"His seal imolikku, see tc'.di on tele
forti-tehnik - paneb uusi tclei'ono ma
jadesse,11 utles ema. 
Aadi: 11 Hina li.11en ka tel of oni-posti 
otsa, kui ma suureks saan. 11 

11 Ka.11is Aadi, 11 siU.:t..-:i.s er.w. Aad:i. 
pead, 11 kas sa ei rile, et sec on 
naiste too ••• 11 

l'tl.s sn cmdast nrvad? VII SEE. KIRI kOJtr, 
anna vanema telo lugoda ~ 



Il!GREDIENTS: sodiuin podiwn, potassium k<i.rvucciu.m, fat, 
wa tergun powder, silicon ldlpkonn etc. 
-----------------------------------------

i·~D.no.<la scadused n&uava<l, et ienle toiduJ_c olcks kirju
t .:i. tu<l pnlccn:lile, mida see sisaldab. Scdo. l~O:s~m tnide
t<:>.lrno korrnlikult. Ainus viea on, et cuur huJJ;: inimesi 
ci tea, mida need nimetusod - eriti kui need 011 kemi
kaal:i.d-ta1i.endavad. 
Kui sinul on kodus tarku raama tuid: entsiiklopoedia, 

keemia- voi ka -toitlusta
mise kasira.3I!Ultuid, siis 

VIISi<UM?-D!D VIEU 

Viiskiiimneni vibu, kuuslriilran'3n1 kubu, 
seitsel<U:omiend sarapuu-keppi. 
Ilusti, kenast1, 
nell, viis korda jarjest1. 

Onu ira mag a, l.:iikka. rege ta g a , 
sest su hobune on vasinud. 
Ilust1, kenast1 ••• 

Naabri Ha.ri oll ilus plika, 
poiste poole tema vaata.s ikka. 
Ilusti, kena.sti ••• 

Kui ta ho=.ikut1 tuba piihlds, 
luua-varrega ta n1na ni.ihkis. 
Ilusti, kena.sti. 

Haall lcarjus iile aue -
Juhan visand talle vett paue. 
Ilusti, kenast1 ••• 

Taat tule koju, taat tulo koju, 
eit pani sulle supi .sooja. 
D..usti, kei'lo'.lst1 ••• 

Naabri kur1 l·luri jooksis 1:1&nu 
ja mini jala-saiirest hammustas. 
Ilusti, ~ena.st1 ••• 

~ tudi-ludi, hapu-pillna-pudi, 
iiks vana tudi soi seda sodi. 
Ilusti, kenast1 ••• 

'lilsk'Wnmeni ri.da, kuuskiimmend rada 
seitsekiirrlmend laulu-salmi. ' 
D.u.st1, kena.sti ••• 

puua kindJ.aks teha - mis 
ained need on ja milloks 
on need toiclu.lo l:i.so.tu<l. 

Suurem osa kcmikaalc on 
lisatud s0lloks, ct aine
te roiskwnist va'l tida. 
Tervisele ohtlilC.:o 2.:i.ncid 
ei lubata toittu1ole l:i.sa
da • Ohutu n.ino oi tarv:i.. t
se ago. tcrvi::>ole l~asulik 
oL1a. 

Juba van:i.d egiptlased os
kasicl. ke11dkao..lide abil 
liha sa'.ili tada. ICui ncid 
tanapaeval leitnksc, siis 
me nimotnmc noicJ. i;mumia
teks. 
Soo varskot toituL 
Soo seda, l'1i 11_e sisu on 
sulle arusandav~ 
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Koikides kultuurkeeltes - kalendri kuudel srunad n:lme
tused. Koik need tulevad vanast Rooms.st, kust tuli ka 
meie kalender. Enamasti on kuude nimetused tuleta.tud 
Rooma jumalate ja tahtsate meeste n:imedest. 

Nell viima.st kuud anstns on orllndiks - nende nimotu
sed tulevad nUlllbritest: 

SEPI'EMBER - eesti rahvakalendri 
OKTOOBER - eesti vana kalendri 
NOV'E?4BER - moie 
DETSEMBER - vana kallis eesti 

MIHKLIKUU 
VIINAKUU 
TALVE'KUU ja 
JOUWKUU 

Vasta.vad numbrid ladina keeles on SEPTEM - seitse, 
OCTO - kaheksa, NOVEM - iiheksa ja DEC:El-1 - ki:imrne. 
Igaiiks teab , et september on ju iiheksas , oktoober 
kiimnes, november Uheteistkiirones ja detsember ~
teistkiimnes kuu. Kes nuiid siis selles kalendri kiisi
muses ja kuude n:lmetustes loll on? 

Keegi pole loll. Vanas Rooma kalendris oli marts 
es:imene kuu ja siis olid nwnbrid oiged. Selle asja 
nimi on TRADITSIOON. Koik teavad ja keegi ei kava.tse
gi parandada. 

~1-11111~ 



llMEnlKU N/MEGA 'TERMOMGETER.. 

CRFK 

. 
0 0 

!3LAVHOB&; VOi 
PllRITf./S 

Kraadiklaas - TERMOMEETER (soojuse
mootja) naitab, kui soe voi kiilm on 
ohk valjas voi toas. Kraadiklaas nai
tab meie keha temperatuuri - ka meil 
on palav:ik - rohkem kui Y? 0 c·. 
Lihtne kiill, kuid kraadikl.aas leiu
tati all.es kolmsada aastat tagasi. 
See on ohutiihi klaas-toru, mille all 
otsas on vaik'3 kuul. Torus on alav
hobe (mercury) voi varvitud pii;ltus 
"(al~ohol). 

Soojaga vedelik torus 
paisub ja liigub uJ.es, 
kiilmaga tombub kokku 
ja labeb alla. Klaas
toru on kinnitatud 
ska.ala peale, mille 
numbrid naitavad 
teniperatuuri. 
Rootsi fiiusik An
ders CELSIUS vot-
tis aluseks vee 
jaatumise (0) ja 
keemise (100). 
Prt>.ntsuse fiiiisik 
R.A.F.de REAU11UR 
jagas sama vahe 
80-ks. 

C F 

Sakslane Gabriel D. FAHRENHEIT 
vottis aluseks inimese keha tempe
ratuuri (100). 
Need kolm on tuntumad ja tarvita
tavamad termomeetrid. Kanada lliks 
hiljuti file Fahrenheitilt Celsiu
sele - CENTIKRAADILE (sajandik
kraadile). 

'See auur loll kraadilclaaa ei 
ole vaikeseat eugugi parem -
naitab tapaelt ••m• palju.• 
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Kirjutise sellesse numbrisse 11 KRAADIKLAAS 11 valmis-
tas ette Andres Loorits. Alates uuest aastast - 1983 
votab 11 1.embitu KIRI" vastu kaastood koikidelt meie 
tudrukutelt ja poistelt. 
MIDA? 
....._..;__.;__- . 
Mida kirjutada? Nida joonistada? 
Koike, mis sind ennast huvitab ja mis voiks ka teisi 
huvitada. Kui sa pole kindel, siis kUsi s&pradelt ja 
juhtidelt: 11 Kas niisugune asi voiks kedagi huvitada?" 

Koik maailma teadused ja tarkused, skauditarlrused, ime
likud asjad, mis on juhtunud ja juhtuvad, naljapildid, 
ristsonad, moistatused, head naljad ja anektoodid. 
KUIDAS? 
Kirjutatud kaastoo olgu kirjutatud nii, et lugeja sel
lest aru saab. Koik keelevead parandat1=1.kse, nii et 
sinu kirjutis ilmub heas eesti keeles. Kui sa monda 
eesti sona ei tea - pane see sisse inglise keeles. 
Tolgime selle eesti keelde. 
JOONlSfUS£D JA PJL-D!D 
Joonistustega on asi noudlikum. Neid ei hakka keegi 
umber joonistama, sest siis pole see ju enam sinu too. 
Joonistus tuleb teha tindiga, musta tindiga, kindlate 
ja ~aste joontega. Varvipilte, samuti halle ning 
uduseid jooni, pliiatsijoonistusi meie triikitehnika ei 
tunnusta. 
TOrME.TAMlNE 
Viimane sona on toimetajal - mis 18.'heb lehte 
ei J..ahe. Selleparast on vahest kasulikum 
enne kUsida, kui hakkad tegema. 
suurt ja vaevarikast tood. 

ja mis 

,•et tutOO~~ O ~d T1"! ··~•A.ly •wll-[wC ~z l\ll~O~ 'wll-[w~ lSt•l•'P~ tueed 
lSW<t•• '•ltt•r ·uaan~ lU'flq•g l"••d - tl•Pl.'fU t•P8l•rr ll••tnA Stl•et •Pl" 'ttlpo~O~~ ••n~~t•i 



KUI SKAUDIJUHID omavahel 
raagivad, siis natl tar
vitnvnd vahest liihendeid, 
millest poisid aru ei 
saa: Aa-Kaa, Maa-Paa, Pee 
Arr jne. 
11aa-Paa on tegelikult 
LFl-1BITU MAAPAE\T - Lem bi tu 
Maleva. juhtide neupidami
ne - kaks paeva Kotkajar
vel septembri kuu algul. 

/f1?J t/fi 

Aa-Kaa on koikide Kanada 
eesti SKAUDIJUHTIDE AAS
TAKOOSOLEK, kus e.rutatak
se eesti slrnutluse iildisi 
Asju. AK p00-Wlrne oktoob
ri algul Kotkajarvel. 

Al<~ 
JiiiHiir 

A&sta Ulcs on ajamerre Wnd, 
aasta Ulcs on ajamerre liind, 
kustunud on laagril8kked, 

NOOLEPOISTE EEST/ t<EEL.E 

.-t<aSSID--
KASSIDEL on selleparast pikad 
ja k0verad sabad, et igaiihele 
meenutada: 
KASS kirjutatakse kahe essiga 

Koik kassid, mets-kassid, ko
du-kassid, kirjud kassid, sii
ami kassid ja angoora kassid. 

Monad kassid on siiski ilma 
sabata ja kirjutatakse Uhe 
essiga lopul. Need on kajakas, 
harakas, nugukas, lolle.kas 
upsakas,p~rjokas ja kiisimus: 
~1 

Vahe on lihtne: 
kui kass teeb "mjau11 

- 2 ss-i 
kui ei tee "mjau" - Uks ss. 

lllU1"tud mOOdimd usta raskuaed ja talcked. 
A - I1 Ja maJsv marsih taas, 

Kas teie kass on nupukas voi 
lollakas kass7 

on k1ndlad noorte read: 
A-A-A-A-A-.1-Il 
Homne Eesti siin jDJ.a t&stab pead~ 

hsta teine jll.le se1.sab eea, 
aasta teine j&l.le sei.sab ees, 
rlbukaarelt we noole 
lellllUtalle files 8initaen. poole. 
A - lt! Ja malsY mars1h taas, 
on k1ndlad noorte read1 
A-A-A-.1-.1-.1-ltt 
Bame Eesti siin jLl.le tOstab peadt 
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suuri 

Metsajoulupuu idee - skaudi 6.seadus - "Skaut on loodu
se ja loomade sober" - saasta iiks noor kuusk havingust. 

* Esimese paguluses pidasid StokhoJmi Kalevi lipkonna 
skaudid 1946 Heino Joe juhtimisel. 

Metsajoulupuu idee - mottesild ja palve nende eest, , kes 
ilma koduta ja jouluvalguseta viibisid orjadena Siberis 
ja metsavendadena kodumaa metsades. 

~ 
Molemad metsajoulupuu esialgsed ideed on kustunud. Kem
me ise on jaanud piisima. !gal aastal enne joule kogune
vad noored ja vanad polevate kii'iinaldega. 

Kas sa oled kunagi kainud7 See on omamoodi elanrus. Tana
vu on metsajoulupuu 20.dets.kell 19.30 Wilket Creek 
Pargis (Eglinton x Lesiie). 



~~ nliiid nutt, 

Punanina, hirvokcno, 
ninn holkiv:nagu kuld. 

j~"ita n\ilid jonn ja kuula tiks jutt: 
"Jouluvana meile on teol! 
Ta nimesid loeb ja ritta neid soab, 
kes tubli voi halb, soda ta teab. 
Jouluvana meilo on teell 

Ta naeb sind kui sa magad, 
sind tunneb kogu aeg, 
teab, kas sa oled hea voi halb, 
ole tubli nlilid, heldene aeg~" 
On joulude rutt, sa jata nlilid nutt, 
jata nUUd jonn ja kuula liks jutt: 
"Jouluvana meile on tool! 
Tal kotis on pasun, kaasas on trumm: 
tuutu-luut-tuu ja tam-ta-ra-tamm! 
Jouluvana meile on teell 
Ja kabarpea nukk, kes naeratab sul, 
auto1i ja rongid ja laevad on tal, 
jouluvana meile on teell 

Siis algab tlidrukutel 
jf.\ poistol roomukuu, 
;,.:tab ohita tuLl m1inGulinn 
kodus Umber joulupuu! 11 

On joulude rutt, sa jata nUUd nutt, 
jnta nUUd jonn ja kuula Ulm jutt: 
11 Jouluvnna moilo on tool! 11 

Kos te?a·. kaugelt nagi, 
arvas kohe; et naeb tuld. 
Koik teised vaiksod hirved 
Punanina pilkasid 

U1e valjade soidab saanike ja hirvemangu ringis 
Punanina hUlgasid. 

Jouluohtul lumisel 
titles joulumees: 
"Punanina hirveko, 
naita tuld mu saani ees!" 

lumi keerleb teal, meie na~rame. 
SUda heliseb kuljustega koos 
oo, mis room on valges lumes' 
saanisoidu boost 

Kuljuste helinal Ule kogu maa 
oo, mis ro0m on valges lwncs ' 

11 :,~a:iina hirvekene l 11 soita saaniga! 
huudsid t0isod hirvod koos 
11 nli\id olod koigi lommik, ' 
hirvokuulsus ajaloosl 11 
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keha-o!ad ilrna kehafa 
Q :>?t 

POIKIUi:A.D: 2 Sorm pop nimega. 6 Ratta osa. 7 Ratt3 osa. 
8 Aktusesaal. 9 Ratta osa. 11 Pehme iJ.m tal
vel. 12 Sojakirves. 13 Uus maa. 

PUSTREAD: l leht
puu. 2 Puu kroon. 
3. Taim aias (ka 
raamat). 4 Mooto
ri osa. 5 PUha
Jiiri ohver. 10 H20. 
11 Kui Uks •••• 

Rists0nade lahen
dused anda hilje
malt 15.jaanuaril 
Andres Looritsale 
kes on ka selle 
ristsona-moista
tus e koostaja. 



IGAL AASTAL JALLE ••• 
• • • ilmub joulula.ps ••• 
••• algab raske nalja-aeg 
talvelindudele ••• 

Muidugi - loodus on selle 
nii sea.dnud, et linnud pea
vad omal jou1 talvd iile ela
ma. Seda nad teevadld.. Aga 
see on ka looduse poolt sea
tud, et tuhanded hukkuvad. 
Halval aastal ldimned tuhanded. 

Linnuseenmed poes on suhteli
selt odavad. Jaa"k-rasva tiikke 
(beef fat) annavad moned 
lihunikud muidu. MOned votavad 
29 centi na.elAst. 

Kui oled asja hasti seadnud, siis 
saad selle 29 cendi eest nalja ja 
roomu dollari eest. 

Kusi juhtidelt - natl on ka koik 
lindude sobrad~ 
----------------------------------~ Ring on tais ! 

Es:iJnene l[MB/TU K/R/ 
ilnru.s jouluteks 1981. 

Koikidele tudrukutele ja poistele 
HAID PiiHI, HEAD UUT AASTATl 

-----------------------------------

--
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ILUSA EMAKEELE AUSAMMAS 

"P6hjanaela" suurlaagris oli hundude ja hellakeste all-laagritel "salajane" ehitus-projekt -
ausamba pi.istitamine ilusale emakeelele. Asi sai alguse Jamesaare 16kkejutust i.ihisel 16k
ke6htul, kuidas eesti keel tuli keelte iludusv6istlusel teisele kohale maailma keelte seas. 
V6istluslause oli "s6ida tasa Ole silla". 

Jargnes suur kivide korjamine ja kaejaljendite ning nimetahtede tegemine samba plaatide
le. Ki.imme skauti ja vanaskauti aitasid teha tsemenditood. Samba jalg on noorte kogutud 
kividest, t6otusblokil on 48 kaejalge ja nimetahed, mis kinnitavad tahet raakida ilusat eesti 
keelt ja alati v6idelda eesti keele elu6iguse eest. Olal tiitelblokil on s6nad "ILUS EMA
KEEL", hundude mark - hundipea, hellakeste tibupoeg ja muinas-eesti paikeserist. 

Laagri 16puks sai sammas valmis, ainult t6otusbloki all olid toed. Metsai.ilikooli ajal v6eti 
toed ara. Sammas asub Kotkajarve lipuvaljaku aarel noorte tammepuude ringis. 

AO-llAllBA RIKI - Lipuv~ljaku-poolne kUlq 

WM 
JN 
MO 
ERa 
ERe 
PR 

Willie MERE 
Juhan NURMBERG 
Mark OTEMA 
Eerik RANDSALU 
Esko REMMEL 
Priit ROSENBERG 

TR 
PSa 
DS 
MS 
AS 
PSe 

Taavo ROSENBERG 
Paul SAUMETS 
Daniel SCHAER 
Mihkel SCHAER 
Andres SEHR 
Paul SEHR 

P.IUlllJl:SS-llIST - Jarve-poolne kUlq 

KLK Kersti-Li KUUTAN SR 
LL Lelli LUUD IR 
KM Karin MARLEY LR 
TM Tiiu MARTIN KU 
VM Vilja ROMAN-METSMAA KTa 
HO Helli ORAV EA 
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Skai RAAMAT 
Inqrid RANDSALU 
Laine RAUDSEPP 
Kadri UUKKIVI 
Krista TAMMARU 
Enno AGUR 

llSLLAlllJl:SS HlR1t - Metsa-poolne kUlq 

MT 
CH 
EM 
RK 
KTe 
HH 

Mark TUVIKENE 
Cindy HARM 
Elin MARLEY 
Riina KINDLAM 
Kaili TELMET 
Helve HESS 

. '/ I 

0--- -< -. 
~ 

LHe 
TH 
LH 
LK 
MK 
AK 

Leila HESS 
Talvi HESS 
Lisa HOGG 
Lia KALJURAND 
Merike KOLGA 
Aili KUUTAN 

>/· .>"~ 

BIJllDoHlRlt - Peamaja-poolne kUlq 

AA 
HA 
MF 
HJ 
KJ 
MK 

Andrus AGUR 
Hillar AGUR 
Mark FISHGRUND 
Heikki JAASON 
Kalev JAASON 
Mart KALJURAND 

AK Andres KOLGA 
ELa Erl k LAAR 
ELe Erik LEPIK 
AL-L Andres LIPP-LEPIK 
ML Martin LUUD 
KM Kristian MEDRI 



Ema ja isa, vanaema ja vanaisa 
- aidake mul lendlehte lugeda~ 

ILUSA £MAKEEL£ 
VABARIIGI AASTAPAEVAL 24.VEEBRUARIL 1989 Nr. 1 

~Unnipaevaks tehakse kingitusi. 

Mis me kingime Eestile? Mida 
Eesti vajab? 

Eesti vajab vabadust, kuid seda meie kinkida ei 
saa. Eesti vajab haid tUdrukuid ja poisse. Seda 
me saame kinkida. Me oskame head olla. 

Kui sinu kodus on Eesti sUnnipaeva kohvi, pidu
lik eine voi pidusook, siis 

AI TA EMAL LAUDA KA ITA, 
PANE LAUALE EESTI LIPP JA KUUNLAD, 
PANE LAUALE LILLED. 

Enne sooki loe soogipalve. Kui sinu kodus soogi
palvet ei loeta, siis loe ilks luuletus. 

Uks lihtne luuletus. 

EESTI , SULLE KUULUN MA 
ELADES JA SURRES KA. 
SINA - MULLE KEELE ANDJA, 
MINA - SINU LIPU KANDJA, 
KEEGI MEID EI LAHUTA! 
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ALBERTA provintsis on tiihi-maa, 
kus midagi ei kasva. Selle-pa
rast nimetatakse seda kohta 
BADLAND. 

Seal asub Alberta DINOSAURUSTE PARK, 
sest sealt leitakse praegu nende suur
te sisalikkude luukeresid, mune ja 
isegi jalgi. 

Dinosaurused elasid mitu-sa.da miljonlt 
aastat tagasi. Uks dinosaurus jalutas 
iile mud.a, tuul puhus sellele liiva pea-
l e ja jaljed. kivistusid - muutusid ki-
1riks. 

UHENDRIIKIDES, CALIFORNIA osari1g1s 
asub HOLLYWOODi linn. Seal on suu
red filmi-stuudiod ja seal valmista
takse suurem osa ameerika filme -
neid mida me kinos ja /TV-s naeme • 

Hollywoodis elab palju kuulsaid filmi-
nai tlejaid - filmi-tahtesid - ataarisid. 

Uhes kohas on na.d astunud pehme tsemendi sisse ja 
seal voiva.d turistid nende koikide jala-jalgesid 
naha. 

EESTI STAARID on need tiidru
kud ja poisid, kes tahavad 
alati raakida ilusat emakeelt. 
Nende kae-jalgi voiva.d koik 
vaadata Kotkajarvel, kus need 
on muutunud kiviks ja seisava.d 
tuhandeid aastaid. 

Kui meil vahvaid tiidrukuid ja 
poisse leidub, siis elab ees
ti keel ka tuhandeid aastaid. 



Teie koik tunnete teda. Ta on ilks 
meie seast. Ta ei saa aga kolme 
keelt korraga naidata. Selleparast 
arvavad koik, et ta1 on ainult ilks. 

Need kolm keelt on EESTI, inglise ja prantsuse kee
led. Kui inimene moistab ja raagib mitut keelt, siis 
iltlevad eestlased - tal on mitu keelt suus. 

Ta on eesti tildruk - selleparast on eesti keel kir
juta tud esimesena ja suurte tahtedega. 

' Killl on rumal, kui eestlane ei oska eesti keelt. 
Utleb: "Mina olen eestlane, aga ma ei oska eesti 
keelt." Uks neeger iltles kord: "Mina olen valge mees 
aga mul on must nahk." Kas te usute seda? 

Kai.slwdstJS-~US' 
Kas see pole sama asi? Ei ole. 

KAKS-KEELSUS on, kui inimene vabalt val.
dab kahte keelt, kui ilhes 

riigis on kaks ametlikku keelt. Kanada 
on kakskeelne maa (inglise-prantsuse). 

Inimesed arvasid vanasti, 
et ussid on halvad, kuna 
neil on "kaks keelt". 
Oeldi - sa vana kahekeelne 
madu (uss). 
U ssil on ainul t ilks keel 
ja see on kahe-haruline. 
Ussil ei ole kiisi - ta 
katsub keelega. 
Uss ei ole kuri. Ta ham
mustab ainult enda-kait
seks. 

KAHE-KEELSUS 9n kui raa
gi takse ilhte ja moeldak
se voi tehakse teist. 
Koik valetajad on kahe
keelsed. Kahekeelsed on 
halvad inimesed. 
Kakskeelsed on targad 
inimesed. 

ll~<nUV~ 
JALJED 

PARAST LUGEMIST PANE LENDLEHT 
SINISTE KAANTEGA !LUSA EMAKEELE 
MALESTUSVIHIKU VAHELE! 

Teed sa head 
voi teed sa paha 
- ikka jaavad 
jaljed maha. 
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H ELLAKESED ja HUNDUD 
koos VANEMATE SOP

RADEGA ehitasid Kotka
jarvele ILUSA EMAKEE
LE AUSAMBA. 

Meie ausamrnas meeldib 
koikidele. Pilte ja 
lugusid sellest on il
munud eesti aja-lehte
des. 

TORON'ID 
Koigepealt kirjutasid 
ILUSA EMAKEELE AUSAM
BAST meie lehed VABA 
EESTLANE ja MEIE ELU. 

ROOTS I 
Seal ilmub eesti koige 
suurem ajaleht valis
maal - EESTI PAEVA
LEHT. Seal oli mitu 
pilti ja kirjutist 
meie samba.st. 
EESTI 
Kaks ajalehte avalda
sid 1ilhikesed teated 
meie ILUSA EMAKEELE AU

SAMBAST. Need olid KODUMAA ning SIRP JA VASAR. 

Praegu kaunistab ILUSA EMAKEELE AUSAMBA pilt skautide 
onnetaalrit, mille kujundas vana-skaut kunstnik Jilri 
Punno. Kui sinu vanemad selle ostavad, siis pane see 
siniste kaantega malestusvihiku vahele. 

'IDRONTO EESTI UHISPANK annab ie,al aastal valja oma aas
taraama tu UHISPANGA UUDISED. Selles on ka meie sammas. 

(~J Valjaa.ndja "Uhing Eesti Tulevik" * KUUnlakuul 1989 

~--



ILUSA EMAKEELE LENDLEHT 
SKAUTLIKU NOORUSE JURIPAEVAL 2J.APRILLIL 1989 Nr. 2 

m®ill ~l!:iOOP) Lf'[![JrkO@~ 
() 

I gal rahval on orna keel. Kuidas ja miks see nii on? 
Inimesed on koik sarnased aga keeled on erinevad. 

EESTI MUINASJUTT 

ALGUSES EI OSANUD INIMESED ULDSE RAAKIDA. Siis otsus
tas TAEVA-TAAT neile anda keeled. Ta pani suure katla 
tulele ja hakkas sellega inimestele keeli keetrna. 

c:::::. KUI KEELED OLID V ALMI S , 
siis andis ta. igale rahvale 
kasu tulla oma keelt vastu 
votrna. 

ESIMESED 'IlJLIJAD OLID EEST
LASED ja said katla pealt 
koige rnagusama osa ja koige 
ilusama keele. Kiina nad tu
lid teiste ees, siis hakati 
neid nimetama EESTLASTEKS. 

NII 'IlJLI tiKS RAHVAS TEISE 
JARELE. Iga rahvas sai oma
le erineva keele. 

MONED LAISAD JAID VIIMASTEKS 
kui keeled olid juba valja 
jagatud. Nendele kaapis Tae-

vataat kulbiga ~ pohjast riismeid ja kondi-puru ja 
viskas "latsti" katte. Selleparast kolavad maned kee
led nagu latsumine ja ladin. 
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PIIBLI-LUGU 
1.Moosese raamat 11 

VANASTI KONELESID KOIK 
INIMESED MAA-ILMAS UHTE 
KEELT. Nad. otsustasid lihes
koos ehitad.a korge torni, 
mille i!..E£ ulatuks taevasse. 

JUMAL V M TAS EHI TAMI ST. Tal
le ei meeldinud et koik ini- c: 
mesed saavad selle torni kau-
du taevasse tulla. Ta segas 
inimeste keeled ara, nii et 
ilks ei moistnud teist. 

NII EI SMDUD UHISELT EHITADA. 
Torn jai pooleli ja inimesed 
hajusid laiali Ule kogu maa
ilma. 

SEDA KOHTA, KUS INIMESED KOOS 
ELASID, NIMETATI 1'AABELIKS. 
Tomi nimeta.takse Paabeli torn. 
Kui vahest palju erinevaid 
rahvaid on koos, siis oeldakse 
seal on koos terve rahvaste pa.abel. 

KEELE-TEADUS 

KEELE-TEADLASED UTLEVAD, et keel on ainult inimeste
le omane suhtlemisvahend, millega inimesed saavad 
valjendada oma motteid ja :Wndeid. 

KEEL ON TEKKINUD JA ARENENUD koos inim-kultuuriga 
erinevate rahvaste juures. Selleparast on igal rah
val oma rahvus-keel. Eestlaste rahvus-keel on eesti 
keel. 

KOIGE LIHTSA:'1 KEELELINE VALJENDUS ON RAAKIMINE. Aga 
on veel teisigi valjendus-vorme: kirja-keel, luule
keel, laulu-keel. •• Kas tead. veel monda? 



Praegu saavad eestlased. 
pida.da Uhendust valis-maa-ilmaga. See on voimalus, 
mida polnud ligi .50 aastat. Koik, kellel on sugulasi 
vfilis-rnaal, soidavad siia klilla. Aga Eestis on tu
hand.eid eestlasi, kellel valis-mail sugulasi ei ole. 

R)!SSE JA Tt1DRUKUID EI LASTA EESTIST VALJA. 

Na.d pa.luvad meid: ULATA MULLE KASI KIRJA-SOPRUSEKS! 

KIRJA-S0BRAD on need, kes kirjutavad teine-teisele. 
Kirjutamine ei ole kerge. Eriti siis, kui Sinu eesti 
keel ei ol~ hea. Sellest aitava.d lile Kotkajarve Met
sakooli NAIDIS-KIRJAD. 

Naidis-kirja.des on laused, mille seast saad valida 
omaJ.e sobiva.d. Ttihja.d kohad taida.d ise sisse. 

Kui Sina ta.had omale leida kirjasopra Eestis, siis 
raagi sed.a Oma juhile voi helista otse metsakoolile 
- telefon 766-5107. 

Mina 
oma kodus 
Toronto, Ontario 
postikood, Canada 

ICTRJAS0BRA NIMI 
Tanav, rnaja number 
Postikood, asula 
ESTONIA I U.S.S.R. 

•
·--·· -

. 
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Naised peksavad keelt. 
Keele-peks on vahest 
valusam kui harilik 
vitsaga peksmine. 

MILLI SEID "KEELE" -SClNU 

HARILIK PEKS kaib vit
saga. 

KEELE-PEKS kaib keele
ga. 

KUIDAS keelega pekstak
se? 

KUIDAS keelt pekstakse? 

KEELE-PEKS ON 
•kui inimesed taga-sel
ja kellestki halba. raa
givad, 
ekui keegi labeb salaja 
teise peale kaeba.ma. 

SA 'IEAD? 

Koige-pealt muidugi koik keeled: EESTI KEEL, inglise 
keel, pra.ntsuse keel, rootsi keel, saksa keel jne. 
Jargmistena: keele-tead.us, keele-peks, keele-uuendus, 
keele-riihm, keele-korraJ.dus, keele-seadus jne. 

Uurl, mis need sonad tahendavad~ !gal sonal on oma 
tahendus. 

KAEJALG - Ilusa emakeele lendleht - on Kotkajarve 
Kaejalje Maleva .vaike ajaleht, mis ilmub tahtpaeva
deks. Hoia KAEJALJE numbreid oma gaidi- voi skaudi
asjade juures ILUSA EMAKEELE MALES'IUS-VIHIKU vahel. 
Malestus-vihik on Kaejalje Maleva liikme-raarnat -
kui Sa kirjutasid esilehele oma -all-kirja. 
Kord aastas koguneb Kaejilje Malev Kotkajarvele, et 
moota kui palju meie kaed ja eesti keele oskus a.as
taga on kasvanud. 

-) YlilJaandJ& "Uhlng R"ti Tulerlk" • JUrlkuul 1989 



MARGID JA MUU KASITOO 

Heino o/i t6eline koolmeister, selle ameti k6ige laiemas mattes. Ta oli kirjamees, k6ne
mees, s6nasepp laulus6nadele, laulumees, luuletaja, joonestaja, joonistaja, punuja, kunst
nik, kujur, puunikerdaja, p6imija, aednik, arhitekt, fotograaf, k06sner-sadulsepp, ajakirjanik 
ja innukas noortejuht. K6iki ee/-/oetletud alasid o/i ta v6imeline ka teistele edasi andma 
- 6petama. Jargnevalt osa ta mitmekesisest loomingust-kasit66st. 

Eesti skautlusele: 
1945 - Stockholmi "Kalev" lipkonna mark 

Salgajuhtide kooli mark "Hundi kapa jalg" 
1958 - Saare suurlaagri mark 
1960 - Skaudijuhi teenetemark "Pohjataht" (3 jarku) 

Skaudisobra teenetemark "Tammetaht" (2 jarku) 
1962 - Eesti skautluse 50a. malestus munt (medal) 
1975 - "Kodumetsa '75" laagrimark 

Nordjambi esindusuksuse treening/sportsark "Herilasega karu" 

Lembitu Malevale: 
Oksuse kate risti mark (kaks varianti) 
Vits-solg kaelarati voruks 
Hobe-solg - poiste teenete (tubliduse) mark 
Kuld-solg - Lembitu Maleva (lipkonna) juhi tunnus 
Lembitu rist - hobe ja kuld astmes - juhtide teenete mark 

(Heino idee - Juri Punno viimistlus) 
Moogameeste (vendurskautide) peremark 
Nuiameeste (vanemskautide) peremark (stiliseeritud) 

Suvelaagrite margid: 
1965 - Nooletera 
1969 - Moirgav 20 
1970 - Koprakants 
1971 - Rohutirts 
1973 - Kolmiktera 
1974 - Lembitu Veerandsada (Heino idee - Juri Punno viimistlus) 
1975 - Kodumetsa (gaididele/skautidele kes ei lainud "Metsakodu" suurlaagrisse) 
1976 - Olymbitu (samaaegselt Montreali olumpiaadiga) 
1978 - Kaljukunka (Lembitu 25a. Kotkajarvel) 
1979 - S6jasarve (Lembitu 30a.) 
1979 - Malestusnoop "30a. Eesti Skautlust Kanadas" 
1980 - Kullakaevurid ("Vikerkaare" Rootsis) 
1981 - Uudismaa 
1982 - Valgeranna (Doberani malestuseks) 
1983 - Minijambo (osa poisse maailmajamboreel A!bertas) 
1984 - Eesti vimpel - kanti solel (Lembitu 35a.) (samaaegselt suurlaager "Eesti Lipp") 
1985 - Metsaraja (Noolepoistele - skaudid viibisid Kanada jamboree! "CJ'85") 
1986 - Paralepa 
1987 - Parnu (Eesti skautlus 75a.) 
1989 - Anton Ounapuu (Lembitu 40a.) 
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NAITEID HEINO KAVANDATUD MARKIDEST 

Nahk oli Heino lemmik materjal markideks. 

Pilt (1) 
Margid tikitud tootes v6i tehnikas. 

1 - Lembitu uksuse kate risti mark 
2 - Nuiameeste (vanemskautide) peremark 
3 - M66gameeste (vendurskautide) peremark 
4 - Lembitu kate risti mark (variatsioon) 

Pilt (2) 
Margid leotatud nahale truki plaadiga sisse surutud jaljendid. Nahatooks on tarvis plaadid 
valmistada metallist ja sugavamalt soovitada. 

1 - 1967a. "Olympitu" suvelaager Montreali olOmpia mangude ajal 
2 - 1978a. "KaljukOnka" - suviharja ja sOgis - kaheosaline laager 

(Kotkajarve 25a.) 
3 - 1973a. "Kolmiktera" suvelaager 
4 - 1985a. "Mini-Jambo" suvelaager 
5 - 1986a. "Kotkajarve - Paralepa" suvelaager 
6 - Jamesaar - Heino skaudi nimekaart 
7 - Naharibast s61mitud Lembitu rist 

Pilt (3) 
Margid naha tootes v6i tehnikas. 

1 - 1980a. "Kullakaevurid" suvelaager (kanti Omber randme) 
2 - 1989a. "Anton Ounapuu" suvelaager - ainult Oks tehti 

metallist ja kinnitati Lembitu vabadussambale Kotkajarvel 
3 - Oks Heino mitmetest ex-libristest nahk margina tema enda tarbeks 
4 - 1982a. "Valgeranna" suvelaager 

Pilt (4) 
Stockholmi "Kalevi lipkonna" mark 

Pilt (5) 
Mark valatud valgest metallist 
1965a. "Nooletera" suvelaager 

Pilt (6) 
1960a. kujundatud skaudijuhi teenetemark "P6hjataht" (3 jarku) 

Pilt (7) 
1960a. kujundatud skaudis6bra teeneten:iark "Tammetaht" (2 jarku) 
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Pilt (10) 
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Pilt (11) 

Pilt (8) 

Pilt (12) 

Pilt (13) 



Kogumik lumelaagrite marke. 
lgal talvel toimuvale kahele nadalal6pu lumelaagrile kavandas Heino margid ja laulu , koosk6-
las laagri teemaga. Materjal v6eti linnast kaasa ja kolde6htul , kus toimus laagri teemat selgitav 
veste, koos laulu 6ppimisega panid poisid ise margi osad kokku ning viimistlesid margid. Ena
mikel aastatel lisandus teises lumelaagris mingi osa esimeses tehtud margile. Lumelaagrite 
teemasid noppis ta igapaevasest elust. Eriti meeldisid talle loodus nahted. 

Kuu ja paikese varjutused, komeedi ja meteoori rannud , lindude ja loomade talvine elu , talveuni 
ja rannak 16una poole talvitama, virmalised ja sademed koos vana eesti mutoloogiaga. 

Ohel suvel s6id sajajalgsed t6ugud (caterpillars) Ontarios , eriti Muskokas k6ik puude lehed ara 
ning randasid massiliselt maapinnal , hadaohustades maantee liiklust (limaselt libe). Jargnev 
talv oli aga lumevaene. Heino! kohe hea idee : "Lumet6uk" soi lume ara, hadaohustas talvist 
liiklust - suusatamist . 

Pilt (8) 
Mitmed materjalid. 
1 - Nahk riba, keskel Lembitu risti s61m kujutab lumehelvest, all stiliseeritud kuuse oks "harmas 

mets" 
2 - "Kabi" : manni kabi , p6hi varvitud ja kleebitud narmas otsaga nahkribale 
3 - "Kratt" : puust parl peaks, nahkriba kateks , puu oks kehaks ja suletutt sabaks 
4 - "Halley komeet": komeedi peaks 1 o senti, kleebitud nahkribast sabale 
5 - Nahk ketas millel stiliseeritud 3 L tahte (Lembitu Lume Laager) kui linnud 

taevalaotusel 
6 - "Ookull" : nahast nagu, puu parli silmad, sulest kere ja nahkribast keel 
7 - "Kuusk": neli puu parli seotud ristiks 
8 - "Kolm talve lindu" : kreeka pahkli (walnut) koor kokku kleebitud nii, et sulg ja pael 

kahe vahele jaavad, varvitud , silmad peale kleebitud (vaata joonistusi lhk. 242.) 
9 - "Jaapurikas": metalli treipingilt saadud raua laast , varvitud , pael labi aetud ja 

puuparlist pea otsas 
10 - "Ku Id kuljused" : vasekarva kuljused seotud nahkriba otsa 

Pilt (9) 

1 - "Lumeraitsakas" 
2 ja 3 - "Suusaraja" kaks mar1<i. Esimesel suusakepi jalg - Lembitu rist ja 3-L'ist koosnev 
suusarada. Teisel huppav janes (Kanada 1 OOa. 5 sendine) rajalsuusatamise kiiruse tahis . 
4 - "Kulmataat" 
5 - "Karukapa" 
6 - "Lumekristall" 
7 - "Kuu ja Paike" 
8 - "Lumet6uk" 
9 - "Jamesaare 50" - Heino 50 aastat skaut 
1 O - "Pakase" 
11 - "Lumekakk" (Nyctea scandiaca) 

Enamik Heino loodud skaudilaagri marke on toodetud kodusel (skautliku isetegevuse) teel. 
Siin on toodud vahesed mis puht tOostuslikult (kommertsiaalselt) toodetud. 
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Pilt (10) 
1 - 1975a. "Kodumetsa" suvelaager, uhiselt gaididega 
2 - 1987a. "Parnu", eesti skautluse ?Sa., suvelaager 
3 - 1979a. Eesti Skaudid Kanadas 30a. malestusnoop 

Pilt (11 ) 
1 - 1969a. "Moirgav 20", Lembitu 20a. suvelaager 
2 - 1979a. "Sojasarve" suve laager 

Pilt (12) 
Ainus "Anton Ounapuu" sauvelaagri metall mark (asub Lembitu sambal) 

Pilt (13) 
1 - "Lembitu veerandsada" suvelaager 
2 - Lembitu teenete rist 
3 - Taval ine vitssolg 
4 - Hobesolg (kuld on sama kujuga) 
5 - Lembitu mark 

Pilt(14) 
Heino loodud mi.istiliste voimetega malestus esemeid. 
1 - Kotkajarve koll 
2 - N6iapaun 
3 - Paike/kuu 
4 - N6ianukk 
5 - Kilk 

Pilt (15) 
Lembitu Malev jatkab markide tegemist Heino jalgedes. Naiteks on toodud kaesolevad 
laagrimargid. 
1 - 1993a. "H6issa 40" suvelaager - miniatuur Koll (Kotkajarve 40a.) 
2 - 1993a. "P6hjanaba" lumelaager 
3 - 1992a. "Ekoloogia" lumelaager 
4 - 1992a. "Eesti kroon" suvelaager 
5 - 1991 a. "Tam me" suvelaager 
6 - 1990a. "Puuslik" lumelaager 

Heino kavandatud ja valmistatud: 

Pilt (16) 
1958a. "Saare" suurlaagri mark, Kotkajarve peamaja seinal 

Pilt (17) 
Vaiksem nikerdatud versioon "Saare" suurlaagri margist mis asub Heino metsamaja esiku 
seinal. 

Pilt (18) 
Lembitu rist 6hukestest seedrilaudadest - laagri varavast alal hoitud 
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Pilt (16) Pilt (17) 
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Pilt (26) 
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Pilt (19) Pilt (20) 

Pilt (21) 

Pilt (22) 

Pilt (24) 

Pilt (27) 

Pilt (23) 

Pilt (25) 

VURTSU·POOD 
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__ _ . __ _J 

Pilt (28) 



Lisaks vormil kantavatele markidele, kavandas Heino laagri varavaid ja laagri ehitusi. 
Programmi abistavaid-taiendavaid silte, plakateid, kaarte ja tahvleid. 

Pilt (19) 
Telk vihu saun Kanada jamboree! CJ'85 

Pilt (20) 
Eestlaste all-laagri varav CJ'85 (kujutab 4 kilbiga viikingi laeva tais purjes) 

Pilt (21) 
Kapadookia kaart (selgituseks vaata "POhajOri laul" lehekOljel 254) 

Pildid (22) ja (23) 
"Parnu" suvelaagris tutvustati noortele laada kombeid ja tegevust. Heino kirjutas ning joo
nistas k6ik sildid, m6tles valja tegevuse ning oli ise see "kuulus habemega leedi" mustlaste 
kuninganna "Zimsabimsa Burajumba" kes ennustas tulevikku kaartide , kaejoonte, kohvi
paksu ja pussuhaisu jargi. Pilt (22) alaosal on rivistatud karutantsitaja, karu, habemega 
leedi (Heino) ja laada kordnik. Pagari ja vurtsupoe sildid on endast m6istetavad. 

Pilt (24) 
Heino enda meelis rivitrumm, milliseid Lembitu Maleval on kolm. 

Pildid (25), (26), (27) ja (28) 
1979a. lumelaagri margi idee kolm naidist ja margi valmistamis 6petus. 
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Arenenud ilu meelega loova inimesena katsetas Heino maalimist, voolimist ja skulptuuri. 
Ta saavutas tahelepandavaid tulemusi. Samaaegselt temaatilise aine otsingule katsetas 
ta erinevate materjalidega. Skulptuuri tarbeks eelistas Heino tsemendi morti. 

Pildid (29) ja (30) 
Maalid 

Pilt (31) 
Nahast voolitud kOlalisraamatu kaas 

Pildid (32). (33), (34) ja (35) 
Reljeefid 

Pildid (36) ja (37) 

Tsement mordist skulptuurid. Tarvitatavad tarbeesemed mille sisemuseks on pudelid. 

Pilt (38) 
Kalevipoeg m66gaga (asub Heino metsakodus). 

244 



Pilt (29) Pilt (32) 

Pilt (31) Pilt (33) 

Pilt (34) 

Pilt (36) Pilt (37) Pilti (38) 
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Pilt (39) 

Pilt (41) 

Pilt (46) 

246 

Pilt (47) 

Pilt (40) 

Pilt (45) 

Pilt (44) 

Pilt (48) 



Puidu kasitluses, eriti voolimises ja vestmises (puu 16ikamises) oli Heino meister. Samuti 
tundis ta end kodus puu koore ribade, juurte ja okste kasutamises punumiseks ja p6imimi
seks. 

Pilt (39) 
Nikerdatud ja maalitud v6tmelaud tema metsakodus 

Pilt (40) 
Puust nikerdatud oolamp (Oksikskautide mark) 

Pilt (41) 
Puust kahvel, nuga ja lusikas 

Pilt (42) 
Grupp kilke 

Pilt (43) 
L6petamata puulusikas 

Pilt (44) 
Puu koore ribadest viisk mille ees lapse pastel 

Pilt (45) 
Puu laastudest marss 

Pilt (46) 
Puust p6hja ja kaanega kasetohust karp 

Pilt (47) 
Kasetohust p6imitud korv 

Pilt (48) 
Marss ja pooratud vits r6ngad 
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Heines peitus paras jagu karsitust, mis ajas teda pidevalt looma. 

Pilt (49) 
Tohust kerega kahe nahaga (otsaga) trumm. Eriti huvitav on selle nui, naine ja mees pead 
koos. 

Pilt (50) 
Ohe otsaga 66nsast puust meeste peadele toetuv trumm. 

Pilt (51) 
llustatud uhe otsaga 66nsast puust trumm. 

Pilt (52) 
Lumelaagrite markidega ilustatud nahk vest. 

Pilt (53) 
Sojasark ja kiiver. 

Pilt (54) 
Vana koll (1 O x 1 Ocm.) ja kaks 1966a. kolli (2 x 2cm.) 

Pilt (55) 
Suur koll (20 x 20cm.) Heino metsakodus (cm. on kere kUljem66tmed) 

Pilt (56) 
MOkoll - Metsaulikooli koll. 

Pilt (57) 
Heino raiutud "Laager-riik Eesti" piiripost (totem pole) mis praegu asub ta metsakodu 6uel. 
Taamal Heino tootuba. 

Pilt (58) 
1966a. kaks maalitud kaarti ja nukk rinnan6el. 

Pilt (59) 
lndiaani kaelakeed mitmesugusest materjalist. 
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Pilt (50) 
Pilt (52) 

Pilt (49) 

Pilt (51) 

Pilt (53) 

Pilt (54) 

Pilt (55) . 

Pilt (58) 

Pilt (56) Pilt (57) Pilt (59) 
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K6rvallehel on Heino kujundatud ja joonistatud 1952, 1953 ja 1954 aastate Onnetaalrid. 

K6ige populaarsem Heino loodud malestusese on 1966 aastal kujundatud "Ko~kajarve koll" 
(vaata - "Malestusesemed Kotkajarve kallastelt" - leheki.ilg 177) 

Kollist raakides peab mainima, et 1966a. loodud kahele variandile lisas ta veel suure m66-
dulise "Vana kolli" ja suutuks taiuslikuma "MU" v6i "Ulikolli" Kotkajarve metsai.ilikooli tar
beks, kus seda igal aastal vaid i.iks valja antakse hinnatuma lektori austamiseks (vaata pilti 
leheki.ilg 249) . 

Heino kavandas veel "Suure kolli" v6i nagu ta ise naljatas "Kolli vanaisa", mille asukohaks 
ta maaras oma Kotkajarve metsakodu s6 idutee otsa. Betoonist kolli hoidmise ankru valas 
ta ise, kolli aga valmistasid ja pi.istitasid ta s6brad , kaasjuhid ning vaimees 1991 a. Lembitu 
Maleva "Tamme" laagri ajal. 

1993a. Kotkajarve 40a. juubelit tahistava Lembitu Maleva "H6issa 40" laagri margiks kasu
tati vaikse m66dulist "Tillu kolli" mida kantakse 61aku noobi all. 

Kuna k6ik Heino looming on seotud eesti nooruse kasvatamisega, ki.ill aga skautluse kau
du, si is esineb osi ta loomingust ka mujal selle raamatu tekstis v6i teksti k6rval. 
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Lembitu maleva laul 
Orig inaalselt: Noorte Laul 

Riho Pats 

Edasi, edasi Lembitu pojad , 
vabaks me isade maa! 
:,: Tormates jogedeks paisuvad ojad 

piiskadest meri kord saab. :,: 

Vabaks me laevuri rannad ja saared 
polduri nurmede voo . 
:,: Valkugu toomehe vasara kaared 

tulevpaevade t6os. :,: 

Naarikuul hanged ja kevadel toomed 
ehivad saravat maad. 
:, : Uhiselt muredki roomudeks loome 

poldudest taganeb paas. :, : 

Sudames paisugu metsade muha, 
laualudest elagu laas. 
:,: Muldagi kadudes meile jaab puhaks 

mu istsete isade maa. :,: 

00 KANADA 
Tolge: Jamesaar 

Oo Kanada. Mu kodu, sunnimaa. 
Hardunult sind, su pojad teenivad . 
Suda hoogumas SU tousu naen. 
Karm, vaba Pohjamaa, 
ja sinu eest, Oo Kanada, 
toes valvel seisan ma. 
Refraan: 
Oo Kanada, suur, vaba rnaa. 
Su eest toes valvel seisan ma, 
Oo Kanada, su eest valvel ma. 

Oo Kanada. Vahtra ja mannimaa. 
Lai preeria, joed voimsalt muhavad. 
Mu aare on su avarus 
veest veeni Ole maa. 
Saad suuremaks mu lootuses, 
karm vaba Pohjala. 
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Refraan: 
Oo Kanada ..... . 

Oo Kanada. Su sinitaeva all 
uus touseb polv, sind hoiab 

korgemal. 
Sa seisad labi aegade 
veest veeni Ole maa. 
Mu armastatud sunnipaik, 
karm, vaba Pohjala. 
Refraan : 
Oo Kanada .... . . 



Omera joel 
Viisil: Colonel Bogey March 
Jii.mesii.ii.r K. J. Alford 

-, ., /

Lembitu poiste s6prusring 
on kui Oks sOda ja Oks hing : 
veri, ja taotud teras, 
ja kodu-kamaras juurdunud hing. 

Valus? - siis ainult vilista, 
raskused naerdes Oleta. 
S6brad, 61g-61a k6rval 
ja kii.sikii.es on Lembitu ring. 

Suur vanem kui maasse 16i m66ga, 
saatis laiali kii.skjalad kiired : 
"Aeg nOOd on teha, mis saab, 
aeg on valvata kodumaa piire !" 

Kanuu-laul 
Viisil : Kaiser Bill 's Batman 
Jii.mesii.ii.r 

,, 
Kui taevas helgib hele kuu , 
siis teine kuu paistab jarves 
ja iga kaldal kasvav puu 
jalad pOsti on jii.rves. 
Siis tuleb poiss ja ta kanuu, 
vahutav juga on jii.rves: 
kildudeks kuu ja pildudeks puu, 
ainult pool pilti jaii.b terveks. 

[Laulu korratakse vilistades ja siis lauldakse 
sama salm uuest i pianoga alustades ja for
tega l6petades.] 

Kohtamine Kotkajarvel 
Viisil: Lac Loma 
Jii.mesaar (1965) 

Kohtavad kaimud ja vapramad vennad 
Kotkajii.rve kaldal. 
:,: Tuul mii.ngib jii.rvel ja vahvus sOdames, 

Ohes-koos loome s6pruse ku lda.:,: 

Sirguvad mii.nnid ja kasvavad kuused 
Kotkajii.rve kaldal, 
:,: t6usevad puud - uus Kotkajii.rve mets, 

oma kii.ega need panime mulda. :,: 

Noolele tera ja terasest tarmu 
sain Kotkajii.rve kaldal. 
:,: Aastad ku i mi:ii:iduvad, ikka tahan veel 

Kotkajii.rvele tagasi tulla. :,: 

Kotkajarve Kai 
Viisil : Red River Rose 
Jii.mesii.ii.r 

P61iste puude all lookleval teel 
matkates seiklused ootavad eel. 
Jii.rved ja maed ja uus tundmata maa 
mul ' iga miiliga tuttavaks saab. 

Kordus-salm: 
Matkates meeles mul Kotkajarve Kai 
Kotkajii.rvele maha mu'st jii.i. 
Kui taeva t6useb kuldkollane kuu, 
tagasi j6uan ja annan tal ' suud. 

Kaldal ,kus karu kord mustikaid soi 
allikast p6der veel hommikul j6i. 
Januselt joodud saab karastav s66m 
uuesti virgub se 'st matkamis-r66m. 

Kordus-salm : 
Matkates meeles mul ... 

Ohtul, kui paikene loodesse veab, 
salk sammud Kotkajarve le seab. 
Lahkudes olin ma viimane mees, 
nOOd Iii.hen lauldes ma k6ikide ees. 

Kordus-salm: 
Matkates meeles mul .. . 
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Voistlus-laul 
Jamesaar 

Vajuta gaasi ja vaata ette, 
hoia ikka naerul suu -
siis oma soovid kuhjaga katte 
saab me malev Lembitu ! 

Suurlaagrite huik 
Viisil: Jamboree laul 1947 
Heino Joe 

1. Saare - saar, Saaremaa, 
kodurand Saaremaa. 

2. Tuule - tuul, Tuulemaa, 
kodurand Tuulemaa. 

3. Eesti eest, Eestimaa, 
kodurand Eestimaa. 

POha-JOri laul 
Viisil: Westerwald -Saksa rahvaviis 
Jamesaar 

Kaugel Kapadookias 
elas Kapa kuningas, 
iga paev ta praadi soi, 
kapast piima peale j6i. 
llus, armas tOtar oli tal, 
kasvas lossis, oitses nagu sinilill, 
6itses nagu sinilill 
Kapadookias. 

Kapa riigi kalda peal 
jarvekene oli seal, 
jarve pigi-mustas vees 
lohe-madu pesitses. 
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lga paev end valja lohistas, 
kena, noore tOtarlapse kugistas, 
tOtarlapse kugistas 
jarve kalda peal. 

Katte joudis vilets jarg, 
Kapa riik oli nutust marg. 
Printsess Sinililleke 
si:ii:idaks viidi lohele -
neiu istus kaldal nuuksudes, 
hirmus, kole lohe-madu lahenes, 
lohe-madu lahenes, 
oh kui vilets jarg ! 

Akki kappas julge sell 
lumi-valgel hobusel -
POha-JOri , nagu tead, 
iga paev teeb teistel ' head. 
Lohe pead koik maha raius ta, 
Ohe - kahe - kolme mooga-li:ii:igiga, 
kolme mo6ga-li:ii:igiga, 
JOri - julge sell. 

Selle parast skaut nOOd peab 
tegema kord paevas head. 
Lembitus on k6rgem taks: 
meie teeme paevas kaks ! 
Head kes teeb, ei see jaa vaesemaks, 
iga uue korraga saab rikkamaks, 
korraga saab rikkamaks; 
skaudi-poiss teeb head ! 

Suviharja laul 
Viisil: Walt Disney "Lumivalguke" 
Jamesaar (1964) F. Churchill 

Koik poisid: 
Kui paike paris k6rgelt kaib , 
kool hakkab saama otsa, 
siis lauldes laheb Lembitu 
Kotkajarve metsa. 

Kordus-salm koikidele: 
Suvi-harja! 
Laager jalle kaes, 
poiste-karja 
naed Kotkajarve vees. 



Kordus-salm juhtidele/vanematele: 
Kotkajarvele, suvi-harjale 
naeratavaid poisse kutsub paike. 
Kotkajarvele, suvi-harjale 
paik'se-pere koguneme k6ik. 

Noolepoisid: 
Siin metsas iga noolepoiss 
saab elevanti naha, 
sest saasest huva jutuga 
v6ib elevandi teha. 

Skaudid ja mereskaudid: 
Must kapten oma laevaga 
kord s6itis mere v6sas. 
K6ik, mis ta ri:iovis vaevaga, 
nuud peidus p6dra pesas. 

S6tsed ja emad: 
Me poistel' suppi keedame 
ja katame neil' laudu, 
sest teadgi - et armastus, 
see kaib k6hu kaudu. 

Lelled, juhid ja isad: 
Mis poistel' raske, meile jaab, 
me kunagi ei nuta -
hea isa aitab pojale 
ka ukskord naise v6tta. 

Janes istus raudtee roopa peal 
Viisil: Polly-Volly 
Jamesaar (1936/37) - Suurem6isa 

Janes istus raudtee ri:ii:ipa peal, 
laulis: polli-volli-duudl-duudl-dii ! 
Oma hambaid puhastas ta seal, 
laulis: polli-volli-duudl-duudl-dii ! 
Laulis nii, laulis nii -
laulis: polli-volli-duudl-duudl-dii! 
Kui ta viimaks rongi nagi, 
kohe pikad saared tegi, 
laulis: polli-volli-duudl-duudl-dii! 

Siga seisis toas seinakella ees, 
laulis: polli-volli-duudl-duudl-dii! 
M6tles, mis on ki.ill selle kella sees, 
laulis: polli-volli-duudl-duudl-dii ! 
Laulis nii, laulis nii, 

laulis: polli-volli-duudl-duudl-dii ! 
Ja kui li:ii:ima hakkas kell, 
siga ehmus nagu hull, 
laulis: polli-volli-duudl-duudl-dii ! 

Linnuvalla laul 
Viisil: Pikku ryssa Piaterista - Soome ringmang 
Jamesaar 

Kotkajarve puude otsa 
rajatakse linnuvald. 
Saased kaovad - kand ja varvas, 
mustal karbsel valgub tald . 

Kordus-salm: 
Linnu-val-lall-laa, 
linnu-val-lall-laa, 
linnu-val-lall-laa, 
saab Kotkajarvele. 

Lembitul on oma malev, 
linnul oma pesakond. 
Suvel laulab Lembitule 
iga Kotkajarve lind. 

Purjekate laul 
Jamesaar (1973) A. Kaarid 

Tuul mangib purjel, puhkaval jarvel 
loojangupaikse h6belaastusid naed. 
K6ik kauged rannad laev katte annab -
maailm on vaike, suur unistus jaab. 

Rooliga kindlalt on kasvand kokku 
paikesepruunid skaudi kaed. 
Tuul mangib purjel, puhkaval jarvel 
loojangupaikse h6belaastusid naed. 

Kui t6usvad tormid ja pilved karmid, 
lainete hambais p6rgutantsu-tuur. 
Laev seda kannab,kes tal hinge annab -
mees ise vaike, kuid ta suda on suur. 
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Rooliga kindlalt on kasvand kokku 
paikesepruunid skaudi kaed. 
Tuul mangib purjel , puhkaval jarvel 
loojangupaikse h6belaastusid naed. 

Kotkapesa laagrilaul 
Viisil: Minu isa majakene 
Jamesaar (1977) 

Kotkajarve kotkapesa, 
kalju-rinnal k6rge mand -
kotkapilk ja kotkakisa 
:,: kuulge k6ik ja hoidke end! :, : 

Kordus-salm: 
Hei, hei-hei, hei, hei! 
Tiibade alla tuult, 
v6idulennuks t6useme 
Kotkajarve pesapuult. 

Verisulil pesapojad , 
ees meil seisab kotkalend, 
meheteod ja v6idurajad, 
:,: kuulge k6ik ja hoidke end! :,: 

Kordus-salm: 
Hei, hei-hei, hei. .. 

Kaljuvalla valjala 
Kaljuvalla hundulaagri laul 
Jamesaar (1966) 

.., .,,. , , 
Kulla kallid kuulake, 
mis me teile laulame. 
Kaljuvalla Valjala 
hundupoiste naljamaa. 

Suplen Kotkajarve vees, 
konnadega s6bramees. 
Kaljuvalla Valjala .. . 
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K6igil pudrukausid ees, 
kes rohkem soob, on v6idumees. 
Kaljuvalla Valjala ... 

Olek6rrel s61med sees, 
muskleid naitab taitsamees. 
Kaljuvalla Valjala ... 

Saase mina surnuks loon, 
suure parmu ara soon. 
Kaljuvalla Valjala ... 

Juhtidele teen head meelt, 
naitan neile eesti kee lt. 
Kaljuvalla Valjala ... 

Ohtul, kui on taevas kuu , 
vastu tahtmist laulab suu : 
Kaljuvalla Valjala, 
ah-ah-haa ja ah-ah-haa! 

Moisson jamboree laul 
7. Maailma Jamboree laul 1947 
T61ge:E.Uustalu, E.Loo ja Jamesaar 

Me poisid i.ile kogu ilma 
skautluses leidnud s6pruse 
ja lauldes suure s6prusringi 
me vennavaimus ki:iidame. 
Me poisid i.ile kogu ilma 
skautluses leidnud s6pruse. 

:,: Jambo Jam Jamboree 
Jambo Jam Jamboree. :,: 

Hea skaudivaim 
15. Maailma Jamboree laul 
T61ge: Jamesaar (1983) , 

Skaudivaimus 
me sammume tormisel teel. 
Suured me tana 
ja homme suuremad veel. 



Vaikida ei saa 
laulus lainetav v6im, 
kasvab Ole maailma 
hea skaudivaim. 

Refraan: 
Hea skaudivaim , 
nagu kuldne paikesekuul , kevad-tuul , 
paistab maailma, 
paitab m6tteid me suul 
sarab k6ikjal, 
kus sirgub skautluse taim -
sinule ja mulle 
hea skaudivaim. 

M66dunud uhkusest 
algab uus meie tee. 
Suuremaks saab 
ja pikemaks, paremaks see. 
Jumalast sOdames 
lauluks t6useb me vaim. 
lgaOks teab, see on 
hea skaudivaim. 

Refraan : 
Hea skaudivaim .. . 

Skautluses kainud 
seitsekOmmend ja viis. 
Maailma jamboree! 
Oheks saanud me siin . 
Seisame koos' kui 
vendluse vagi ja h6im. 
Jamboree! kohtame -
hea skaudivaim! 

Refraan: 
Hea skaudivaim ... 

14.maailma jamboree laul 
T61ge : Jamesaar (1975) 

Koik laulame Sam, Jaak, ja Jaan, 
Erik ja Lee: hei Jamboree! 
Viis s6rme on kael oo jamboree 
lahme kaljutippu. 
Elu on hea, taevas on pea -
r66m k6igile. Hei jamboree! 

Viis s6rme on kael oo jamboree 
jutustame k6igile kui hea on sul, 
kui maru mul, tule ja nae; 
hei jamboree, viis s6rme on kael! 
Oo jamboree 
Nordjamb, Nordjamb. 
Jamboree ..... 

Paralepa valss 
Viisil: Roslaagen valss 
Jamesaar 

Ma istun siin Paralepa mandide all , 
ja rannal on lainete parg, 
siin pilliroog kahiseb uinustavalt, 
on liivajoon 16pmata marg . 

Siin istun ja vaatan, kus kajakaparv 
liuglemas on Ole vee. 
Kus haarataks mereveest kalake harv 
ja l6pul on ta elutee. 

Rampa-rampa 
Jamesaare skaudilaul 1930 
Viisil :Marche Militaire (Schubert) 

Rampa-rampa, rampa-rampa, 
rampa-rampa-rampa-rampa, 
poisid rivisse! 
Ei rongikaiku me tegema lae, 
vaid meie rOhm laheb matkale. 
Ei meil pole kerge kellelgi, 
kellelgi, kellelgi, 
varba peale kerkib viii -
tuleb konnasilm. 
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Aastakoosoleku laul 
Viisil: Detgae Battre - Roots i viis 
Heino Joe 

£ £J n J5 11 '1 f 
0 
I 

:,: Aasta uks on ajamerre laind, :,: 
kustunud on laagril6kked, 
murtud moodund aasta raskused ja 

t6kked. 
A - K! Ja malev marsib taas. 
On kindlad noorte read. 
A - A - A - A - A - A - K! 
Homme Eesti siin jalle t6stab pead! 

:,: Aasta teine jalle seisab ees, :,: 
vibukaarelt uue noole 
lennutame ules sinitaeva poole. 
A - K! Ja malev marsib taas. 
On kindlad noorte read. 
A - A - A - A - A - A - K! 
Homme Eesti siin jalle t6stab pead! 

Linnuse rajamine 
Viisil : Ma k6ndisin vainul 
Jamesaar 

b I ) I I ; ...... 

Me kanname kive ja koorime palke, 
et kerkiks me linnus ja tugev ta saaks! 
Me liidame rahne ja 16ikame laudu, 
k6ik tootame virgalt, sest valmigu kants! 

Paerahnud, paerahnud, paerahnud, 
paerahnud, 

kivilademed, kivilademed, kivilademed, 
kivilademed . Lademed! 

Mael tehakse alust, paks kivide rida 
ja t6useb me linnusel, tugev kui paas 
all palkidest valli. Ning nurkadel torne 
siis valvureil varuks, kus sarvede huud: 

Raudkatlad, raudkatlad, raudkatlad , 
raudkatlad, 

tuleheitjad, tuleheitjad,tuleheitjad, 
tuleheitjad. Heitjad! 
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Tonka-jonka 
Jamesaar 

Tbnka-jonka; tonka-jonka, 
tonka-jonka; tonka-jonka
poisid rivisse. 

Ei rongikaiku me tegema Jae, 
vaid meie salk laeb matkale. 
Ei meil pole kerge ke llelgi, 
kellelgi, kellelgi . 

Varbale vist kerkib viii , 
tuleb konnasilm. 
Tonka-jonka, tonka-jonka, 
tonka-jonka, tonka, jonka, 
poisid rivisse. 

Kilk 
Lembitu sugislaager Ritsikas 
Viisil : Laena mull linnutiib 
Jamesaar (1971) 

;~ ~- r ,' ~ n ~ ===== .. , r i 
7 

:,: Kriik-kriik rohutirtsu viis! :,: 
Hommikul paiksekuul 
Kotkajarve tagant valja ronib siis 
algab rohutirtsu viis. 

:,: Kriik-kriik rohutirtsu viis! :,: 
Naerul suu Lembitu 

Q 

sug islaagrit Kotkajarvel naudib siis 
k6lab rohutirtsu viis. 

:,: Kriik-kriik rohutirtsu viis! :,: 
Lehti soob, laulu loob, 
sugis aga varsti katte j6uab siis 
vaikib rohutirtsu viis. 

Kriik-kriik, kriik-kriik .. , 



Lembitu kivi 
Lembitu suviharjalaager '68 
Kotkajarve vabadussamba avamine 
Viisil: Oh mina vaike mehikene 
Jamesaar 

Kivi aga kanti kivi peale, 
kaljusse on 166dud m66k. 
Mitusada meest, mitu tuhat meest 
tapetud on Eesti eest. 

S6jas6na s6udis Riia poole: 
raiutud on rahva pea! 
Mitusada meest, mitu tuhat meest 
tapetud on Eesti eest. 

Kivi aga kanti kivi peale, 
kaljusse on 166dud m66k. 
Mitusada meest, mitu tuhat meest 
tapetud on Eesti eest. 

Kivi kanti kalju peale, 
tapetud on Eesti eest. 
Sona s6udis rahva poole, 
tapetud on Eesti eest. 
Kivi kanti kivi peale, 
mehi t6useb Eesti eest. 

Kolmiktera 
Kolm iktera laager 1973 
Jamesaar Ain Alias 

Kolmiktera, kolmiktera, 
kolmiktera noolel 
:,: taeva-, maa- ja vetevaimud 

need on meie poolel. :,: 

Taevavaimud sinisemad, 
mustad mullavaimud, 
:,: valged vee- ja vihmavaimud, 

need on meie h6imud. :,: 

Tugev suudab taevast t6sta, 
mullast viljatera, 
:,: vapraid vesi katel kannab, 

see on kolmiktera! :,: 

KOii siin suures ilmatallis 
Lembitu 34.aastapaeval 
Viisil: Venna s6jalugu 
Jamesaar (1983) 

Kull siin suures ilmatallis 
looduse loomaaias 
kasvab mehi mitmet sorti 
igat seltsi inimesi. 

Jumalikke jutumehi 
kangekaelseid kaubamehi 
murelikke memmepoegi 
karukapa kangelasi. 

Skaudiselts on selleks tehtud 
malev selleks mehitatud 
et oleks poistele p66ripaika 
kangelastele kasvupaika. 

Nobedamad noolepoisid 
arukamad ammukutid 
sudikamad s6jas6itjad 
m66dukamad m66gamehed 
nuiamehed-murakarud. 

Mida skaudis tehanekse, 
mida skaudis 6petakse 
poistele maast-madalast. 

Seal on vanged vaaniskaelad 
tublid taku-taltsutajad 
need teevad poistest mehepojad, 
roostekindlad rauatl.ikid 
teraksesta s6jataprid. 

Lembitulle 166mapoisteks 
Lembitulle 166mameesteks 
esimesteks Eestilegi. 
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Koprakants 
Viisil : Muhulaste kulalaul 
Jamesaar 

:,:See on muhulaste lauluviis :,: 
:,:kui kalja j6id,nad laulsid siis:,: 

:,: Nuud on see Koprakantsi laul :,: 
:,:· kaib kolmekumne mehe j6ul. :, : 

:,: Meil laagris pole uhtki meest :,: 
:,: kes ei pea lugu jarve veest. :,: 

:,:See vesi on pehme nagu siid, :,: 
:,:parast pudeliga koju kaasa viid :,: 

:,:Kuus paati , igauks neist pikk, :, : 
:,:see on meie "punalaevastik". :,: 

:,: Ja hiina laevu, neid on kaks, :,: 
:,: need puhudes lavad suuremaks. :,: 

:, : Kaks laeva jalutavad vees, :,: 
:,: kui vanta keerab laevamees. :,: 

:,: Vaikulal jalad all on ka, :,: 
:,: kuid jalutada see ei saa. :,: 

:,:Neil poistel,kes liialt ujuvad, :,: 
:,:pardi jalad kasvavad. :,: 

Moirgav kakskummend 
Lembitu laager 1969 
Viisil : Lands knechtide laul 
Jamesaar 

Kui ameeriklased vallutasid kuu, 
siis kakskummend sai Lembitu. 
Poisist kasvanud on taitsa Eest i mees 
tarkus peas ja raudset rammu randmetes, 
mi:iirgab siin ja laulab jarve peal 
kakskummend aastat siin ja seal. 
:,:Me Lembitu on nagu puu, 

on nagu tamm, mis kasvab veel. 
Kui tormituul ta oksi painutab, 
siis tugevamaks tamm veel saab!:,: 
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Kolli laul 
Viisil: Vandra metsas Parnumaal 
Jamesaar (1966) 

l'i) ,, . ~ , ,-, -# I+ 

Kotkajarve kalju sees, 
umpampii, umpampaa, 
elab koll ku i taitsamees, 
umpampii , jah-aa. 
Kari lapsi on tal ka, 
kolli keelt nad raagivad, 
umpampii ja umpampaa, 
umpampii jahh-aa. 

Tiru I ii-kol 1-koll 
tirulaa-koll-koll 
tirulill-lall-lall-lall-laa. 

Linnas kais kord vaike koll, 
koju tulles oli loll. 
Porssis ainult v66rast keelt, 
teistel tegi kurba meelt. 

Et v66rast keelt ei tuleks suust, 
selleks koll on tehtud puust. 
Meenutagu vaike koll, 
et meist keegi poleks loll. 

Klementiin 
Viisil: 0 my darling Clementine 
Jamesaar 

I 11~ ;'~ ,, ' 

Kaljukoopas, kaugel laanes, 
kulda otsis seal ja siin 
vana kaevur, mullat6ngur, 
ja ta Wtar Klementiin . 

Oo mu kall is, oo mu kallis , 
oo mu kallis Klementiin. 
Tuli surm, s~ ara noppis, 
nuud mu elu on selge piin. 

• 

Kaljukoopas-pas, kaugel laanes-nes, 
kulda otsis-tsiss seal ja siin-siin-

siin 
vana kaevur-vurr, mullat6ngur-gurr, 
ja ta Wtar-tarr Klementiin-tiin-

tiin . 



Oo mu kallis, oo mu kallis ... 

(lgal jargneval salmil korratakse uks 16pusilp 
rohkem nii kaua kuni nende laulmine on 
v6imalik.] 

Uudismaa laul 
Jamesaar (1984) 

Uudismeeste uu'dismaa, 
tuulismeeste tuulismaa, 
rugameeste rammumaa. 
Meelismeeste mangumaa, 
vaarismeeste v6idumaa, 
s6nameeste sammumaa. 

Maru mees saab maa kaest j6u, 
maru maa saab mehelt j6u -
kangelaste kaunismaa! 
Maru maa teeb mehe nao, 
maru mees teeb maale nao -
Kotkajarve uudismaa. 

Veerandsada 
Viisil: Hiiu kUlaviis 
Jamesaar (1974) 

Noolepoisid : 

I £ ,.' 

Uhte uhket ma ei hooli 
kahte kanget ma ei karda. 
Uhked loon ma upakile 
kanged kahekapukile. 

K6ik: 
Veerandsaja aasta eest ja 
siis Kanada oli vaene. 
Ei olnud eesti skaute siin 
ega olnud eesti gaide. 

Siis kaskis Inglis' kuningas: 
tuleb eesti skudid teha. 
Et igauks siin Kanadas 
saaks taitsa skautlust naha. 

Uks laevatais tul i Rootsimaalt 
ja teine toodi Saksast. 
Ja kolmas toodi Rootsimaalt 
ja neljas tuli Saksast. 

Siis k6igepealt sai Lembitu 
kelle nimeks nuud on malev. 
Ja Lembitul oli poegi kaks: 
uks Viiking , teine Kalev. 

Neist esimene poeg laks hangele, 
teine elab priskelt praegu. 
Ja Viru oli kolmas poeg, 
laks Kalevisse hiljaaegu. 

Neljas poeg oli Saare mereskaut, 
kes jarvelaineid kuuris . 
Ta kumme aastat tagasi 
jalle koduranda tUuris . 

Se'st laulust v6tku 6ppust k6ik, 
kel k6rvad peas, et kuulda. 
Kui sarab silm ja naerul suu, 
siis skautlus ei lae mulda. 

SOgispaike 
Sugislaager 1964 
Viisil : The Happy Wanderer 
Jamesaar 

,, c ,,' 1.1 , 1 i Pl ! , , ! 

Nuud sugispaike kuldamas 
on Kotkajarve puid 
ja laulev lipkond Lembitu 
veel sammub laagri-teid. 

Kui sugistormid tallamas 
on Kotkajarve puis, 
siis raudne lipkond Lembitu 
saab ...... teist aastat tais! 

Kordus-salm: 
Rallarii, rallaraa, 
rallarii, ralla-ah-ah-ah-ah .. . 
rallarii, rallaraa 

1. veel sammub laagri-teid. 
2. saab .. .. . teist aastat tais! 
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Mini-jambo'83 
Viisil: Alberta Jamboree Laul '83 
Jamesaar 

Vapramad konnad 
mbllavad tormise l veel, 
vaiksemad seiklevad siin -
mini-jamboree!. 
Tahtis pole, kui suur on vesi v6i konn, 
tahtis on, et konn (3 lboki rinnale) vahva on. 

Hea skaudivaim nagu kuldne 
paikesekuul - kevadtuul, 
paitab maailma, 
paitab m6tteid me suul. 
Sarab k6ikjal 
kus sirgub skautluse taim 
sinule ja mulle - hea skaudivaim! 

Lembitu sugislaager '70 
Jamesaar 

29 - 0 - 6 - - - - - - -
-------17 

17-17-3-0-5 
38 - 0 - 6 - - - - - - - - - -

-------14 
14-14-2-5 
21 - 0 - 2 32 - 0 - 1 
62 - 0 - 1 61 - 0 - 2 
29 -06 

17 - 17 - 05 
(IBM) 
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LUMELAAGRITE LAULUD 

Kulmatants 
Viisil : Virulaste tants 
Jamesaar (1972) 

Laske kaed ja jalad kaia, 
see on Kotkajarve ku lmatants. 
Kuumad koerad, soojad saiad, 
Lembitul on jalle lumetants ! 
:,: Kulm ja lumi, 

kulm ja hanged, 
suda soe, suu k6rvuni! :,: 

Hoia kuivad oma jalad 
Viisil : Tipperary 
Jamesaar (1974) 

g! e ~ I I t1 il~ 1 ! ~ ~ -, [' -.[ ' ~ -
!,. "" -7 . .... 

Hoia kuivad oma jalad, 
pea kulm ja k6ht soe -
siis sul iial ei ole muret, 
et m6ni haigus sisse poeb. 
Maari hasti oma suusad, 
ara eksi metsateel -
Lembitule iga mehepoega 
homme tarvis on veel! 

Maga hasti ja maga ruttu, 
maga norskamata -
parast linnas siis pole juttu: 
uks mats ei m6istnud magada. 
Suusata nii, et puud ja kivid 
k6ik terveks jaavad teel -
Lembitule Kotkajarve metsa 
suvel tarvis on veel. 



Kes tegi tahed taevalakke 
Lembitu lumelaager komet Kohutek 
Jamesaar (1974) A. Ka.arid 

:,: Pajatage poisikesed, 
tunnistage taadid! :,: 

:,: Kes tegi Liles taevalakke 
laia lumelauka? :,: 

:,: Pajatage poisikesed, 
tunnistage taadid! :,: 

:,: Kes aga puuris paadi p6hja 
uputuse augu? :, : 

:,: Kuhu mina paasen poisikene, 
t6rgun taadikene? :, : 

:,: Torkisin mina taevakummi 
tahekeste silmad. :,: 

:,: Kuhu mina paasen poisikene, 
t6rgun taadikene? :, : 

:,: Paadip6hja puuriaugust 
vesi paaseb valja. :, : 

Jaapurika laul 
Viisil: Oks karbes istus 
Jamesaar (1985) 

:,: Tilk, tilk, tilk, tilk. :,: 
:,: Tilk, tilk, tilk, tilk, 

tilk, tilk, tilk, tilk! :,: 
Tilk, tilk, tilk, tilk - tilk! 

:,: Siis kui raastad tilguvad, 
tilguvad, tilguvad, 
kasvavad jaa-purikad, 
jaa-purikad, jah! :,: 

:,: Tilk, tilk, tilk, tilk. :,: 

:,: Jalle kaes on naarikuu, 
naarikuu, naarikuu, 
lumelaagris Lembitu 
Lembitu, jah! :,: 

Tilk, tilk, tilk, tilk - tilk! 

Rampa-ram pa 
Viisil : Schuberti Miltaarmarss 
Jamesaar (1976) 

Rampa-rampa, rampa-rampa, 
rampa-rampa-rampa-rampa -
algab suusas6it. 
Lumes on jarved ja metsad ja maed 
harmakristalle puuokstel naed, 
Kotkajarvel lumi suul 
naarikuul, kuunlakuul , 
lumelaager Lembitul, 
algab suusas6it! 

Skaudielu 
Vana skaudilaul (1928-29) 
Jamesaar (1977) 

~ b PJ') I I 
- ··~ ,, "' 
Kui j6udnud kevad, 
siis skaut ju teab, 
et peab linnast valja minema. 
:,: Oo skaudielu 

ja laagri v61u, 
ei neid v6i kullalt 
kiita ukski suu ! :, : 

Ta matkab metsi 
ja s6uab jarvi, 
ei lahku temast iial r66mus meel. 
:,: Oo skaudielu ... :,: 

Ta pambud v6tab 
ja laagri t6ttab 
ja matkal metsi, jarvi imetleb. 
:,: Oo skaudielu ... :,: 

Kustahes metsas 
v6i kallas kitsas, 
kuid telgi li:ii:ib ta ikka ulesse. 
:,: Oo skaudielu ... :,: 

Kui tuleb tali 
ja kulm on vali, 
siis kolde a.ares noori 6petab. 
:,: Oo skaudielu ... :,: 
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Nuud lumelaagris 
siin Kotkajarvel 
skaut vanu laule meelde tuletab. 
:, : Oo skaudie lu ... :,: 

Kotkajarve taga rabas 
Vi isi l: Saksa s6durilaul 
Jamesaar (1980) 

I ~ ! p p ~' 

Kotkajarve taga rabas -
talveund ! 
Vana isakaru magas -
talveund ! 
Kotkajarve taga rabas 
vana isakaru magas 
rahus talveund. 
Ole karukoopa 
ja Lile kandude, 
Lile kulmanud vee 
laheb meie suusatee. 
Maga vana j6mm, 
maga karu-m6mm -
kuni tuleb kevade. 

Lovikutsikad 
Viisil : Aknast 6ue vaatab Mati 
Jamesaar 

Lembitus on vahvad poisid, 
nagu 16vikutsikad -
:,: kuidas lumelaagris kaisid , 

seisab le hes lugeda. :, : 

Kotkajarv on lume sules, 
lennul liugleb suusatald . 
:, : Hoogsalt rinnakutest Liles -

andke teed ja hoidke alt! :,: 

Koopast kostab karu norin, 
naljavalus hulub hunt. 
:,: Lihastes on m6nus surin -

siin on eesti poiste punt! :,: 
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Mehe-eas kui kokku saame 
siin v6i seal v6i uksk6 ik kus, 
:,: lumelaagrit meenutame -

eesti keel meil ikka suus. :,: 

Taevahulkur 
Viisi l: Vaata Jaaku - kaanon 
Jamesaar (1986) 

)&b ( I ! ! . ~ .. 
Taevahulkur, taevahulkur, 
Halley - ley, Halley - ley, 
:, : kolmveerand-sada aastat: :,: 

terve tuur, terve tuur. 

Lumelaager, lumelaager, 
Halley - ley, Halley - ley, 
:,: kaks korda aastas :,: 

terve tuur, terve tuur. 

Kotkajarve, Kotkajarve, 
Halley -ley, Halley - ley, 
:,: kaksteist kuud aastas, :,: 

terve tuur, terve tuur. 

Nyctea scandiaca 
Viisil : Klementiin ja Vingerka 
Jamesaar (1984) 

lgal j6mmil, igal mehel, 
suusad sahisevad all -
haaletult siis hange kohal 
lendab valge lumekull : 
Nyctea Scandiaca, 
Nyctea Scandiaca, 
on Snowy Owl ja Lumekakk 
Nyctea Scandiaca. 

lgal mattal, igal kannul 
peas on valge lumemuts, 
ootamatult 6hku t6useb -
ara lendab nendest uks: 
Nyctea Scandiaca ... 



lgal suvel Kotkajarvel 
laagris k61ab lauluviis. 
Kaugel p6hjas, lausa tundras 
oma mune haudub siis: 
Nyctea Scandiaca ... 

************************* 

HUNDUDE LAULUD 

Noolepoiste marss 
Jamesaar (1937) 

:,: Noolepoiss olen ma, 
tahan meheks kasvada! :,: 

:,: Mina uhes teistega 
marsin r66msa lauluga! :,: 

:,: Noolepoiss tipp ja topp, 
laula kaasa hopp-hopp-hopp! :,: 

:,: Mina uhes teistega ... :,: 

:,: Kui ma kord suureks saan, 
vahvalt kaitsen isamaad! :,: 

:,: Mina uhes teistega .. . :,: 

Me oleme noolepoisid 
Viisil : Me oleme moosekandid 
Jamesaar 

Kordus-salm : 
:, : Me oleme noolepoisid 

ja tuleme Eestimaalt. :,: 

:,: Mina aga m6istan poksida: :,: 
Poksin, poksin, poksin, poksin, 
poksin, poksin, poks-poks-poks. 

:,: Mina aga m6istan maadelda: :,: 
Murran, murran, murran, murran, 
murran, murran, murr-murr-murr. 

:,: Mina aga m6istan magada: :,: 
(K6ik poisid norskavad kooris) 

:,: Mina aga m6istan vilistada: :,: 
(K6ik poisid vilistavad kooris) 

:,: Mina aga m6istan eesti keelt: :,: 
Raagin, raagin, raagin, raagin, 
raagin, raagin eesti keelt. 

:,: We are the Cubs of Lembitu 
and are Estonian. :, : 
Raagin, raagin , raagin , raagin , 
raagin, raagin eesti keelt. 

Ai kibu-kabuke 
Viisil: Labajalavalss 
Jamesaar (1933) 

:,: Ai kibu-kabuke, varvasjalake, 
hunduparvik laks laagrisse. :,: 

Suur juht tiris telgirulli , 
pesavana vedas veeambrit, 
abijuhil oli tootem turjal, 
vasar vanemal pesavanal. 
:,: Teised poisid t6id supipada, 

hellkapp aga jooksis taga. :,: 

Noolepoiste lahingulaul 
Jamesaar 

Hoidke eest - siit tulevad eestlased 
m66kade moll ja taprite tants, 
ei nuud jaa seisma lahingu tules 
ukski vaenlase linnus V6i kants. 
Hoidke eest - see on Lembitu vagi 
s6jas ja tbbs kui uks suda ja hing. 
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Noolepoisid Kotkajarvel 
Viisil: Oige ja vasemba 
Jamesaar 

Labi laia laane-metsa 
kulgeb Oksik tee 
alla orgu, kOnka otsa, 
Kotkajarvele. 

Kordus-salm: 
Hei-hei , me laulame, 
hei-hei, nii vastab laas. 
Hei-hei , me laulame 
Kotkajarve laulu . 

Seal on piibrid, muda-kapad 
paisutanud jarve, 
sinna poisid laeva-sepad 
ehitanud parve. 

Paksus metsas ragistades 
karu murdis rada. 
NOOd on poisse karu-rajal 
jooksmas mitu-sada. 

Siis, kui v6sa varjust markad 
p6dra hiigel-sarve 
ja kui jooksta sa ei j6ua -
eluga tee arve. 

Kaur kaib jarvel kalastamas 
lagistades naeru. 
Muskli-rullid katele 
saab see, kes t6mbab aeru . 

Mustas maskis varga-nagu, 
pesu-karu, hiilib. 
bi:isel jarves toitu peseb, 
kaela-pesust viilib. 

Okas-siga suures naljas 
ei ta vali si:ii:iki. 
Talvel pakasega valjas 
soi me laagri-ki:ii:iki. 

Harg-konn i:ii:isel jarve-sopis 
t6mbab t6rre-pilli. 
Poistel suurest ujumisest 
lainud varbad villi. 
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Pisikene saase-piste 
kulmule teeb sarve, 
kolm paeva kratsimist 
ja alles siis on terve. 

Kannu otsas kr6bistades 
orav narib kabi. 
Vaarikasse madistades 
tormab poistevagi. 

Kotkajarve maed on tehtud 
k6vast kalju-kivist, 
vahvaid eesti poisse leiad 
noolepoiste rivist. 

Kotkajarve Paralepa laul 
Jamesaar 

K6mm-k6mm, k6mab Kotkajarve, 
vastu kajab Kanada! 
K6mm-k6mm-k6mm ja oi-oi-oi, 
noolepoisid tulevad. 

Mull-mull-mull-mull Kotkajarves, 
kalad ujuvad k6ik reas. 
Mull-mull-mull ja oi-oi-oi, 
noolepoisid nende seas. 

Pinn-pinn-pinn-pinn pin isedes 
lendab Kotkajarve saask: 
pinn-pinn-pinn ja oi-oi-oi, 
kuidas paasen tema kaest? 

Parr-parr-parr-parr Paralepas 
vanad s6brad jalle koos -
parr-parr-parr ja oi -oi-oi, 
k6ik on k6vas lauluhoos. 



Ranikivi laul 
Maailmalaager 1972 Kotkajarvel 
Hundu all-laagri laul 
Viisil: Colonel Hathey 
Jamesaar 

Li:ii:ime tuld . 
1, 2, 3, 4 ja 1, 2, 3 
li:ii:ime tuld . 

Ranikivi rauda li:ii:ib 
tulesademeid nii teeb 
tooge taela tOkk 
tooge tohu tOkk 

:,: et tuli suureks saab. :, : 

Li:ii:ime tuld. 
1, 2, 3, 4 ja 1, 2, 3 
li:ii:ime tuld. 

Taevataadi kaes on valk 
vihma sajab silmapilk. 
Valgu sahvatus! 
K6ue kargatus! 

:,: Li:ii:ime tuld. :,: 
:,: Et tuli suureks saab. :,: 

Valk ja pauk. 
1, 2, 3, 4 ja 1, 2, 3 
valk ja pauk. 

Ainult see on ti:iitsamees 
kellel tuli sudames. 
Kasi ulata! 
Tule meiega! 

:,: Li:ii:ime tuld . :,: 
:,: Et tuli suureks saab. :,: 

Li:ii:ime tuld . 
1, 2, 3, 4 ja 1, 2, 3 
li:ii:ime tuld. 

Ranikivi rauda li:ii:ib 
tulesademeid nii teeb 
tooge taela tOkk 
tooge tohu tOkk 

:,: et tuli suureks saab. :,: 

Koievedu 
Noolepoiste suupilli kaanon. 
Viisil : London 's burning 
Jamesaar 

Tiri-t6mba, tiri-t6mba, 
kui j6uad, kui j6uad, 
siis vasta, siis vasta, 
on mehed kui rauad ! 

Hei-hopsadi hundipoega 
Viisil : Labajalavalss 
Jamesaar (1945) 

Hei-hopsadi hundipoega, 
teine poiss on tondi-poega. 
Kui temal laheb ti:ii:i nurja, 
siis muud-kui kirub kurja. 

:,: Mina naeran aina, pea pusti, 
selleparast laheb koik hasti . :,: 

Noolepoiste laagrikoogis 
Jamesaar 

Noolepoiste laagriki:ii:igis 
katlas keevad imesi:ii:igid: 
Tana on meil maiuspalad 
16unaks - vaalaskalajalad . 
Homme aga k6huk6di 
elevandi londi - kondi - udi. 
M66dupuu peal kasvand 6unad, 
praetud hiireherne kaunad. 
Supis taevasoku sabad, 
P6hja ja ka 16unanabad, 
k6ige sekka p6gusat 
si:ii:ime linnumagusat. 
Teadagi et jahimees 
ikka prisket toitu si:ii:ib. 
Ja et muidu - vahi - mees 
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vahest naljapilli li:ii:ib. 
Ku i k6ht on ta.is ja meel on hea, 
siis kustund tuleasemel 
leiba luusse laseme. 

Oorahu/Tapto 
T61kinud: Jamesaar (1945) 

Raugev paev, algav i:ii:i 
H61mab jarved ja laaned ja vee. 
Onnista puhkajaid 
Jumal suur. 

Sademete Saare laul 
Jamesaar 

Raksub kaljul meeste samm 
jarvel laksub lauluviis. 
Nagu muinasjutus ammu 
kajab vastu tammehiis. 
Refraan: Lahme reisipaunad kukil 

silmis suvepaikse naer. 
Juba 16igatud on rukis 
juba r6uku pandud kaer. 

S6itis Kalev h6belaeval 
Sademete Saarele. 
Ei me poisid karda vaeva, 
vaba kui on kodutee. 
Refraan: Lahme .. . 

Fanfaarmarss 
Jamesaar (1935) 

:,: Skaudipoiste sirge rivi sammub v6iduteel :,: 
:,: edasi ja edasi! :, : 

Ei rasked paevad, murem6tted 
takista meid teel. 
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Meil selged sihid eel -
on noorusj6udu vee l! 
Ei rasked paevad, murem6tted 
takista meid tee l, 
sest skaudipoisid oleme, 
skaudid oleme ! 
(Vilesoolo) 

:,: Skaudipoiste sirge rivi 
sammub v6iduteel :,: 

:,: edasi ja edasi! :,: 

Kui sarav hommikpaike 
Jamesaar 

Kui sarav hommikupaike piilub telki voodisse. 
Siis ki.ilakuked laulavad, oh t6uske i.ilesse. 
Siis arkan uue paevaga, kaib kaasas melodii 
ma h66run silmi i.imisen-ailii, ailoo, ailii. 

Viis s6rme labi tuka soen, see hommikutualett, 
siis ki:ii:iki laen ja 166tsun tuld ja potti valan 

vett. 
Et hommikuks peab saama ki:irt, see teada 

ammugi 
seks segan soola, jahu, vett, ailii, ailoo, ailii . 

Siis metsas algab luuremang, et v6sa variseb. 
On see ni.ii.id okastraat v6i pi.iks, mis 16hki 

kariseb. 
Saal metsloomi terve polk ja linde pealegi 
nad vaatvad pealt ja hi.ii.iavad, ailii , ailoo, ailii. 

Keskpaeval, siis kui paike praeb ja turja 
k6rvetab, 

on nahad jookstud tuliseks ja higi n6retab. 
Siis pi.iksid lepap66sasse ja jarvevette tsumm, 
me tervitame ahvenaid, plublii, plubluu , 

plublumm. 

Ku i paike veereb metsa ri.ippe 6htul puhkama, 
siis koguneme 16kkele,laul hakkab k61ama. 
Veel kostub uuest v6imsasti me paeva 

melodii, 
ja kaja vastab samuti, ailii , ailoo, ailii. 



Kodumetsa laagri laul 
Jamesaar (1975) 

Tudrukud: 
Kotkajarve valged kased, 
mannid vaigu 16hnaga, 
vahtrav61vid rohelised, 
paike suudleb jarvega. 

Koor: 
Kodumets, r66mumaa: 
vahtrav61vid rohelised, 
paike suudleb jarvega. 

Tudrukud: 

: 

16kkesuitsu valget paela 
kaljurinnalt t6usmas naed. 
Kuusik Ole jarvekaela 
sirutab mul oma kaed. 

Koor: 
Kodumets, r66mumaa: 
kuusik Ole jarvekaela 
sirutab mul oma kaed. 
Kodumets, r66mumaa, 
kodumets mu laulumaa. 

Tudrukute koor: 
(algab ja saadab kogu poiste laulu) 
Pam - pam - pam - pam .. . 

Pois id: 
Poisid arge aega viitke, 
ise oma vahvust kiitke -
laul ja samm ja aerut6mme 
naitab - kes on mees v6i memme. 

Mehe hind on too ja vaprus, 
olgu kund v6i olgu taplus. 
Kus aga kirvelooke kajab, 
sinna saavad teed ja majad. 

lsad Kotkajarve metsa 
ehitasid kodumetsa, 
aga Kotkajarve n6uab 
neid, kes teda hoida j6uab. 

Tudrukud : 
Kotkajarve valged kased, 
mannid vaigu 16hnaga, 
vahtrav61vid rohelised, 

paike suudleb jarvega. 

Koor: 
Kodumets, r66mumaa: 
vahtrav61vid rohelised, 
paike suudleb jarvega. 
Kodumets, r66mumaa, 
kodumets mu laulumaa. 

Laul mitmesugustest nuiadest 
Viisil: Minu veli virvipuu 
Jamesaar 

Kaldal kasvab HUNDINUI 
6llekastis SANDINUI 
surnuluu on TONDINUI 
:,: Nuiameestel SOJANUI. :, : 

Pussi huutaks' TULENUI 
juudi nina KOLE NUI, 
varga taskus VALENUI 
:,: Nuiameestel SOJANUI. :,: 

V6mmi vool on KUMMINUI, 
murtsu jaoks on TRUMMINUI, 
PUDRUNUI on MAMMINUI -
:, : Nuiameestel SOJANUI. :,: 

Edev tOdruk JONNINUI ; 
kommunisti SUNNINUI, 
m6nel mehel MUIDUNUI -
:,: Nuiameestel SOJANUI. :, : 

Vahvnoika 
Vabariigi algaastate slang 

Vahvnoika, tSetvertnoika, 
kehvnoika balalaika, 
ropnoika ja nagaika, 
stoika, lamavoika. 
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Saare huik 
Moisson ' jambo laulu refraan 
Saare huud 1958 

Saare, saar, Saaremaa, 
kodurand Saaremaa. 

Tuule, tuul, Tuulemaa, 
kodurand Tuu lemaa. 

Eesti eest, Eestimaa, 
kodurand Eestimaa. 

Kadakaselt sitke, 
manniselt visa -
mina, isa, VANAISA! 

Metsiku laane joululaul 
Viisil: Rio Grande 
Jamesaar 

Roovel peksis j6uluvana, 
paljaks riisus ta, 
p6genes si is Mehhikosse 
kingikotiga. 
Lapsed kurvastasid vaga: 
"Kus on j6ulumees?" 
Suured poisid naersid aga: 
"Muinasjutt vaid see." 

Lembitus kui teada saadi 
roovli koeratemp -
vile kais, ja teele tormas 
terve poiste kamp. 
Roovel k6rtsis kinn i voeti , 
kus ta viina j6i. 
Poisid raudus katega 
Torontosse ta t6id . 

J6uluvana astub jalle 
lume-tuisand tee!. 
Lastel kingitusi jagab, 
k6igil r66mus meel. 
Roovlijahist jutustab vaid 
16unas k6rbetuul. 
Roovel kullatud sai Lile, 
ripub j6ulupuul. 
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Punanina hirvekene 
Jamesaar 

Punanina hirvekene, 
nina helkiv nagu kuld . 
Kes teda kaugelt nagi, 
arvas kohe, et naeb tuld. 
K6ik te ised vaiksed hirved 
Punanina pilkasid 
ja hirvemangu ringis 
Punanina hulgasid . 

J6ulu6htul lumisel 
utles J6ulumees: 
"Punanina hirveke, 
naita tuld mu saani ees!" 

"Punanina hirvekene !" 
huudsid teised hirved koos, 
"nuud oled k6igi lemmik, 
hirvekuulsus ajaloos!" 

Jouluvana tulek 
Jamesaar 

' 

On j6ulude rutt, sa jata nuud nutt, 
jata nuud jonn ja kuula uks jutt: 
"J6uluvana meile on tee!! 

, 

Ta nimesid loeb ja ritta neid seab, 
kes tubli v6i halb, seda ta teab, 
J6uluvana meile on teel! 

Ta naeb sind ku i sa magad, 
sind tunneb kogu aeg , 
teab, kas sa oled hea v.6i halb, 
ole tubli nuud, heldene aeg !" 

On j6ulude rutt, sa jata nuud nutt, 
jata nuud jonn ja kuula uks jutt: 
"J6uluvana meile on tee!! 
Tai kotis on pasun , kaasas on trumm: 
tuutu-luut-tuu ja tam-ta-ra-tamm! 
J6uluvana meile on tee!! 
Ja kaharpea nukk, kes naeratab sul ; 
autod ja rong id ja laevad on ta! , 
J6uluvana meile on tee!!" 



"Siis algab ti.idrukutel 
ja poistel r66mukuu, 
saab ehitatud mangulinn 
kodus Omber j6ulupuu!" 

On j6ulude rutt, sa jata nOOd nutt, 
jata nOOd jonn ja kuula Oks jutt: 
"J6uluvana meile on teel!" 

Kuljused 
Jamesaar 

Ole valjade s6idab saanike, 
lumi keerleb teel, meie naerame. 
Suda heliseb kuljustega koos, 
oo, mis r66m on valges lumes 
saanis6idu hoos! 
:,: Kuljuste helinal Ole kogu maa, 

oo, mis r66m on valges lumes 
s6ita saaniga! :,: 

Vaike trummipoiss 
Jamesaar 

I I I I 

Siis k6iki kutsuti 
taram-pam-pam-pam 

vaatama kuningat 
taram-pam-pam-pam 

kes laudas sOndinud, 
taram-pam-pam-pam 

et viia kingitusi 
rampam-pam-pam 
rampam-pam-pam 
rampam-pam-pam 

Kutsuti austama 
taram-pam-pam-pam 

isegi mind. 

Jeesus lapsuke! 
taram-pam-pam-pam 

Ma vaene poisike 
taram-pam-pam-pam 

ei sulle kinkida 

taram-pam-pam-pam 
ma midagi ei saa. 

rampam-pam-pam 
rampam-pam-pam 
rampam-pam-pam 

Las sulle mangin ma 
taram-pam-pam-pam 

- mul on trumm. 

Lembitu 25.aastapaevaks 
Jamesaar (november 197 4) 
Viisil: Sull ', Sull' Jehoova ... 

t&:bttie I / ,
1 

I I ,'11 

Nii nagu hommikusest kastest 
taas jalle virgub paev paiksene. 
Saab skaudipoisi jala-astest 
kord kindlal sammul mehe elutee. 
Sa Jeesus, meie matkakaaslane, 
me juht, me kompass, kaart ja 6ige 

tee. 
Meil aita homme olla parem, 
kui paeval tanasel me olime. 
Et sihile me j6uaks varem. 
Et Okski vendadest ei maha jaa. 
Kui vasind s6bra pauna kannan ma 
siis - Jeesus, meie vendlust kinnita! 

Suur Jumal, 6nnista me lippu, 
kus ristiks kokku pandud eesti kaed. 
Meid t6sta ti:ii:i ja elu tippu, 
nii nagu Sina 6igeks pead ja naed. 
Sa paita palves langetatud paid, 
meist lase t6usta inimesi haid. 
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1. Ranikivi (lehekUlg 273) 

2. Saadikud polvpOkstes (lehekulg 315) 

3. Ants Ankrumees (lehekulg 350) 

4. Lugu kabist, lugu kannust (lehekulg 397) 

5. Noolepoisi raamat (lehekulg 443) 

6. Lembitu skaudi-raamat (lehekulg 493) 
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RANI KIVI 
JAATMAA JUTUD 

Heino Joe 

STOKHOLM 1950 
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0 ks ranikivi jai mu kuuetasku, 
mul poisiksel kui IOppcs lingulask. 

* 
Kun olcn, kuhu lahen siit? 
Kaen pigistan iiht vaikest kivikildu, 
mis tasku jai, kni loppcs lingupild . 
Voib clu mind veel siia-sinna pildu. 
mnl kaasan noornsest iiks ranikild. 

HENRIK VISNAPUU. 

SEE ON TEILE, Jukk ja Madis, Juri , Mati , Sulev ja Toomas. 
Ei teie tarvitse aina V3hticla pudi-padi-kaupluste manguasjaderiiulit 

ega hobby-ii.ride vaateaknaid . Kull meil omal on ka mondagi. Siit see 
nuud tuleb . • Ranikivi. on killukene kodunt kaasa toodud Eesti muinas
aeg:i, vana-vanaisade vaart asju . Tarkade raamatute varal olen ma 
need kirja pannud ja tiles sirgeldanud tanapaeva eesti poistele tooks 
ja manguks. Ma annan need teile katte sooviga: 

Miits maha Eesti mincviku ees, 
kaiscd iilcs Eesti tuleviku parast! 



l\i1 kTKATEED toovad Sind vahest 
p6lismetsa , kus samblahabemed ri
p:iva.d puuhiiglaste okstelt ja korged 
sona1alad kasvavad rinnuni. Inim
kasi ei ole siin puutunud loodust, 
iidsed tiived on vanadusest varise
nud maha, sammaldunud ja kodu
nenud. Sa astud suurele tiivele, kuid 
see vajub nagu kiisn su jala all. 
Suurte puude varjust piiluvad sulle 
vaslu lohn ava varjulille valged tiiht
silmad. 

Kiibikuningas v6ngutab korgel 
oksal oma kaharat saba ja riihn 
raiub auku 66nsasse tiivesse, nii et 
laastud lendavad. Ta teab, kus asu
vad koige maitsvamad tougud . Ha
maras pilgutab silmi suur ookull. 

J a:; t ma a - ma hajaetud pold. 

Ta ei pogene, sest ta niieb halvasti 
paevavalgel. Kaugel miikitab mets
kits ja vaala ... kas need pole haa
vikuemanda ·pikad korvad , mis pa is
lavad p6osa tagant. 

Polismets sunnib su sammu hiili
vaks, sa liigud ettevaallikult, vaat
led , imetled ja kuulatad . Sa oled 
nagu suures sammastemplis ja ime
lik ning v6imas tunne tiiidab su 
poksuvat siidant. 

See on looduse ja kaugete aegade 
suurus, mis on pugenud su poue. Ja 
sa sooviksid, et see seletamatu suur 
tunne jiiiiks alatiseks su rinda . 

R :' n i k i v i - k va rts. hnll-vcilgc µool -lt\ bipa i::-lev ki v i. sis~dd a b rUni (Si). 
L _1 n g u In s k. Ii n g up i Id - kivide vi skam inc Iin guga. 
I 1 _ctn e - - mui st ne. igivnnn . 
Lo hn a v v ;i r ju 1 ill - h~isti 16hnnv. v;1ike ste va lgete Oitega Iill niad.arali s te 

<u_gukonnast (Aspcrula odoratn). Kasv<lb var j11 listes kuuse- ja segametsades. 
K ~1 lJ 1 k u n 1 n gas - ora va mee1itusn in1i. -
Ha av i k u em and - ka tuttsaba. p ikk-k orv. vemmalsaa r - janese meelitus

n1n:i: Jahimehed vanasti nimetasid jahilo01n i meelitusnimedega sest usuti 
et mge nime nimetamisega kadus jahi6nn . ' ' 
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SA TAHAKSID olla indiaanlane, 
polismetsade mees, kelles l oled lu
genud nii palju ponevaid lugusid . 
Sa tahaksid pi.islitada oma telgi ja 
tootemsamba rippuvate viiiinkasvu
dega iirgmelsa servale , valmistada 
vibu ja nooled ning ki.ittida me ts
loomi. Sa tahaksid varitseda vaenu
like suguharude soj amehi ja oppida 
salaparaseid metsa tarkusi - kuidas 
siii.idata suilsuta lokkeid , liikuda 

i.ile 66tsuvate miilkasoode, meister
dada relvi, trummisid , tiii:i- ja tar
beriistu ning kaunistada neid pole
tuskirjade ja salamiirkidega. 

'Orgses looduses ja loodusrahvasle 
lihtsates oskustes on oma volu. Sa 
arvad, et indiaanlased on suured 
eeskujud sel ala!. 

MU I gas - ka laugas - kinnikasva inata muda-auk soos. 



s EE EI OLE NII. lndiaanlased 
olid i.iks vii mas e id loodusrah
vaid, keda valge mees kohtas maa
devallutamisel. Sellepiirast on neist 
kirjutatud nii palju. Aga nad ei ole 
kaugeltki a ins ad eeskujud metsa
tarkuste ja lihtsa elu ala!. 

Muistses Eestis elasid mehed kes 
olid kangemad kui indiaanl~sed. 
Nad valmistasid koik omale ise ala
tes vibust ja nooltest ja lopetades 
kindlustatud linnustega . Nad kiitti
sid ja kalastasid polismetsades ja 
jiirvedes. Nad ajasid vaenlaste ja 
ko~rak?onlaste jiilgi padrikutes ning 
ka1tses1d kangelaslikult oma maad . 

Nendest meestest on kirjutatud 
viihe. Aga nende jiiljed ei ole ka
dunud. Muinasleidude ja rahvapari
muste kaudu uurivad teadlased 
muinasmeeste elu. ·Palju, mis sajan
dite eest vajus unustuseholma saab 
jiillegi selgeks ja touseb elama'. Meil 
on niiiid eeskujud omalt maalt ja 
oma meeste seast. Ja peaasi - nad 
on meie kauged esivanemad - sama 
liha ja sama veri, sama visadus ja 
vaim. 

See on vana-vanaisade ranikivi 
meie lingu jaoks. 

Linn u s - maekingulc ehilat ud inuin~ skindlu s mullavallidele pil stitatud palk
a1aga. 

Koe r a k o on 1 an e - ka pc:n inukk - koerapealine ki skja inimene. Vanasti 
nimetati nii Eesti st idapool seid rOO vrahvni d . · 

Pad r i k - metsatihnik , ragastik. 
Muina s I e id - maapouest leitud mulstse aja ese. 
Rah v a par i mus - suust-suhu edasl antud vana jutt, lugu vol Iaul. 
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t~JAf~ltK 

---v 
,@&J 

~ Poh'slu.s 
ltont1rnaio sr:rvwd~I 

Km SOJA6ARV1E HA.AL kaikus 
Jabi ki.ila ja magedel si.ii.idati mar
gutuled, siis tombasid mehed selga 
sojasargid, haarasid relvad ja rutta
sid lahingusse. Samaste siirkidega 
mehed raiusid riii.itlcid Umera joel 
ja voitlesid visalt linnusevallidel. 
Ki.ill neid sojakuubesid on nainud 
muiste ka Rootsi kaljurannad . 

Nii nagu indiaanimanguks on vaja 
sulgedest pea-ehet, rahupiipu ja 
tomahavki , nii on eesti muinasman
gul vaja muinasmehe riietust ja 
relvi. Need muretseme koigepealt -
teeme ise, · ~u sec on mehe ko
hane. Ei soiasargi tegemisel raskusi 
tule, kui hoolega uurime joonistust 
ja juhiskirja. 

Muinasmehe sojasiirki kanname 
kaitseks tava lise riietuse peal. Ni i 
see oli ka vanasti ja nahksark pidas 
kinni monegi noole ja noaloogi. Ki.ill 
meie sojasargist tuleb memmelegi 
r66mu , sest selle varal tuleme man
gult ja laagrist tagasi marksa puhta
malt kui muidu. Kui muiste soja
sark vottis vastu vaenuvere prits
med, siis see tanapaeval kannatab 
pori.ia puuvaiku. See on just paras 
roomamiseks ja rassimiseks. 

s 0 j a s a r v - loomasarvest vo i metallist pasun. mille puhumisega kutsuti 
kokku. scijamehi ja teatati lahingu algust. 

Ka i k um a - valjusti kolama. kajama. . 
M ii r gut u 11 - kilnkale silildatud tuli. millega teatati kaugematele naabntele 

vaenlaste tulekust. 
M em m - ema meelltusnlml. 



Solc.vitsa ke.e.rufam/ne 

2 . f:olev/fs roinuta
fabe ummorgu
$€/z.; voffava jo
medusego f'"'ufu. 
kl/ konarlv$ed si
lvfakse (1<-JUVCJfO

raga '>.rge 

~ 
ofsfe9a ronga IOf'

tne va/m(J flt.AU ('tO/ 
r.eene mdall•saego. 
Hilv korda vmlier 
f'"" lt.eeratud yif
sod saame J:orra
go v1'h ad mtlrne 
sole jaolts Lo;keof
sad/oodame vo1 
f/nufamc llOltlw -
vol loffmt seda t,. 
ha va;laval meiifri· 

'

he/ 

. . 

. 

. 
Vlfsrolg so;asar91 
k.adL'se 11'/nnda -

misw 

SoJASA.RK kinnitati kurgu alt 
solega, sest solg polnud vanasti 
mitte na iste asi. Tanapaeva meeste
riietusest on solg kadunud ja nais
telegi on see ji.ianud rohkem ilu
kui tarbeasjaks. Aga vanasti. enne 
kui tulid noobid , oli solg kinnitus
noela eest. 

Meeste soled olid lihtsamad kui 
naistel ja peamiselt kasutasid mehed 
vits-solge. Vaikese solega kinni ta ti 
noopideta siirgi kaelus ja suuremaga 
sojasiirgi rinnaesine. 

Kui solg oli hobedast, kingitud 
voi vanematelt parandatud, siis ar
vati selles peituvat voluvoim, mis 
kaitses selle kandjat kurja eest. Sel
lise solega vois noiduda ja tulevikku 
ennustada. 

A©5===~ 

Solelt.aled fl.eall
Ja kUlgvaafes. 

T(;.lof ... d hoburauasof,5 
- iol.,era meisfrifoo . 

Kui vana Kalev lamas surisangis 
siis noudis Linda sole abil arsti: ' 

Eit pani sole soudernaie, 
Lepatriinu lendamaie: 
.soua, solgi, joua, solgi, 
Lenda lepatriinukene ! 
Minge arsti otsimaie, 
Tuuletarka talitama, 
Sonatarka soovimaie ! • 

Kiili esivanemate solg sojasiirgi 
ees tuleb meile ka tiinapaeval on
neks. 

v o 1 u vol m - noiavolm. 
Tu u I et a r k - Tuuslar - lark. kelle voimuses oil tuuli kasutada. 
Son at ark - tark, kes ravis sonade pealelausurnisega. 
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KOU1 lfOOTU: 
1. Pea umbermaat. 
2.0haesiself kuklo
hha. 3.Uhe k.o,.vo 

koholf fihe kohole. 

1 o: 

S'OJAKtJBAR~T vo.fa1i ~hing_~s !'.~'?· 
Jwifseks nuio" k1rve- JCI m_oo~loo· 
kk:le vos1u. SOjak.ubar fehfi mifoll/sf, 
sogeli mefolllribadest sest vanodioli 
mefallivaen.e aeg. Rlbadesf lziibar el 
k.odsen.u.d ;ucid talest: lwid suv
re !Oo!Jihoo l"'dus si/rlz.i lu'nni'. 

3. 0 
0 

2. 0 0 

0 :o 

S't!/ok.Uboro volmistomiseks vofo,,.,e kol'?" moa/., jo la:- . 
It.Orne nende jorgt' kolm 2 cm laiusf riba 1 mm pa_le
susesf vol9~_v_oslz- .vai v_ol9emefqll-plekisf R1bo_d f'omu
fame reo ;or91 JO rnorq;me Ora k._,k/wneef1m1se ko· 
hod. Vasfova/f n:urefsefud voskneetC/c Sf-'u' :':'sele;wu
rime cwgud marqilud koh1adesse. So/_akuh<?." on 
uhffas/ f'.ea'!ofe, J£//p(' or_osf feeme 5< /fe ~He }"11'c/e~f 
murumuls1. MurumvlJ ommeldakse 1•<!Josl J11lu.1f _vi/

d ifoof.J <Sf mu1fasf wi J 1ni -

~ t 
LJ s ojoltubara 

meta/losad 

Hvri.unvfsi ,;;1 

D . . 
Koklzvomme!dud 

mvrumr:.fs . 

s~f vdlasest n i'dt:rf <;i,/v ta:. 
gt on joon/u/. [nne lo/lwmisf 
f'roovi f?90 kokkv fraoqel
dada iuqevost roberisf mu· 
rumufs. Scilejurgi a/le> /01/za. 
riidest sii/ui:i /o amble kokkv. 
/'1urumiAfs/r10 voib wseda
do lw vono vdlki:ibar(,I um
rnargust lag'f't!<;,_d. '"' ">< x 
Murvmulsif1asr1me mefa//. 
kubora sisse, loikam~ oro 
alf vlw/Cd..,.,a odre ja nee. 
dime somooegself meTo/losod 
kokJw n1ng murvmulri kiAba· 
ro sis>e. Horjufa neef1misf' j 

Q enne foole awm/sf, 
u ses f rvh.os '.oo nef.v"': 

( v1funJd 1~t1sfr1kiilt . 
Vmarf'•oga nett mi/le 1/rge 
ofs ho.amerdatakse laiak.s. 

NMIBI MEEST AGA Ml'ITE Metalliribasid margivad tanapaeval 
valged paelad. MIEHE MOTS!. ja .Miits on rnehe 

au. - k6nelevad vanas6nad. Mehe 
viiartus seisis targas peas ja kate
rarnrnus ning selleparast pidi pea
kate olerna mehe viiariline. Mehe 
tarka nuppu tuli hoida lahingus ja 
kiihmluses ja sellepiirast kanti s6ja
kiibarat. 

Metallirikasle maade rahvad meis
terdasid omale vagevad s6jakiibarad 
ja kiivrid. Meie maa oli metallivae
ne, sellepiirast ajasime labi lihtsa
maga. Muinasmehe s6jakiibara jargi 
on kujundatud ka see sinine valge 
ristiga murumiits, mida meie poisid 
rneeleldi kannavad laagrirniitsina. 

Ramm - joud. k>ileramm - kalejoud . 
Ka h m 1 u s - kasitsivoitlus. 

S6jakiibaraid oli 6ige mitut sorti 
ja joonisel on neid toodud terve 
rida. Lihtsamad neist olid tehtud 
tugevast nahast. Germaanlased ja 
skandinaavlased armastasid s6jakii
baratele kinnitada sulgi, linnutiibu 
ja loomasarvi. Eesti muinasmehe s6-
jakiibar oli lihtne ja karm nagu 
mees ise. 

See tuleb muinasmangul pahe 
panna. 



..... i ' ...• 

P~oluo mblu$ed. 

J ALAVARJUDE poolest oli muist
ne aeg vaene - kui me m66dame 
tiinapiieva m66duga. Ei siis olnud 
kiimmet sorti jalatseid, nagu praegu. 
Ega olnud tarviski. Kingad tehti 
jalakatteks: tii i.i jaoks lihtsamad , 
joudeaja ja pidu jaoks loredamad . 
Kingasortisid oli vahe, aga nimesid 
011 selle ees t jiille tublisti. 

Tiiiipiieva kerikingad tehti raagna
hast ja sageli jiieti neile karv talla 
alla , et oleks vastupidavam. Pidu
kingad tehti parknahast. Kerikingi 
erinevate nimede all tarvitati kogu 
muistses Eestis. Eriti uhkeid kingi 
tehti liiiinerann ikul ja saartel. Sealt 
piirinevad ka pildil olevad krook
kingad. Uskuge voi ei , kuid kroo
ked niiriti mii rja naha ~isse. Nii oli 
kingameistril tublisti niirimist. 

Tiinapaeval tasub kerikingi val
mist.ada me tsa jooksu voi laagri 
jaoks. Niiiid teeme need muidugi 
parknahast. Kui hormade asemele 
paneme kinnitusrihma , siis teeme 

J 6 u de a e g - vaba aeg. 
Ra a g n a h k - parkima ta nahk 

juba puhta kannaga kingad - seisa
vad paremini jalas. Aga ka ilusasti 
umber siiare mahitud kinganiiiirid 
on toredad, eriti kui kasutada kit
sast pehmet nahkrihma. Ilusate ke
rikingade valmistamine on paras 
mehetiiii . 

Moista, moista, mis see on? 
ttks hiir ja kaks saba -
pastelking ja paelad taga. 

~1 
I 
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Alumine 

~:~'~~~~~~~;--'-~~~~~~~'~'~ 
2. '--~~--~~=~--= :1 ____ J_J~ 
3 i;::_:-___________ _ : I ----- - ='- ~ ~ I 

4 o=======:c::::::J:=µ==r========:::::q~ 

5 c;:nnt~ I u11111111im I ~HI~~ 

.f/ Yibu te9emise /arjekord ~ 

~ 
5d!k 

vibu ofJos 

Vibu ~: fuiv iwusk vol' soar; suure kuu· 
re fu1vonud ok.s vo1 noor famm Pildiuseh 
s/nu f'iklws, )om eduseks 4 x 4 cm vol 3 U>t. 

fabimoodus. kul ~asu~d umarqc:tl/1u_1-'d 
Valmisfamme 1 }1"'9e'lo1rndisele laf1le mar91d 
moo-dud· ke'*.Jzoht; se//est 2 cm ufes JO /Oun 
ollo kiic(lideme mar<pd. l<ummaf11t.t ·15 on 
ofJ~ r,oole - os", m1do e1 voolt/-a {'eenemolcs~ 
OIJfesf 5cm - fa/em os" vibuno"or1 k 1nn1-

Nool tamisds .2. Vibul'.uu vool/takse iW!gt. 
jook.seb de/f ohe_maks J Vtbulzaure SISe/zu/9 VOO · 
ombu,,.,1· lifak.se oh.emails 'I Voo!imtsf umardafak
se/ ule Ila• se 5 Vtow saab /Of>lilu.t ku_J1.1, olsfessr lol
v1'b1JSt VO· 9afalzse sa/gud ndor/ jaoks j a mafu-

Sakulf fokse vif?u_ nende .(</jheda/f noc)rtjp Al:;ie 
_ f''de moh:~ok.se noor190 l/aata Rodz1 roo 

voffeid f'Oremal aare/ toodui:I ofsavaadel'dt //// 
TO"h~<r-.one='se//s .· aro ('Otte nu9a vibukaare 
vC1hskU',/e Wlge noa/Odte .tofia/f rebeneb ombu

misel [lind !alrf1'. Mahi noorid korroliitull /o ase!O 
moht)e CJlla veeR:J'ndluf !timi. //,bu ,Jfemme osa 11eo6 
jaoma 8 cm f''llon alumisest Paem.,lo vibv 1 a "'''nisllt 
vooft'mi~f Jz.vn/ vibu vofa~ Sujuva JO uh/lase Jzaure . II 
V/bul'loori keerufame J-4 llingJef1.alraad1sl, tqaJlzJ 2.5 
mpikJl ,,CIMe o~a J('leisime _ Stfm1..<se, teise olsa so/mime I 
vibu /Ziilqe. Kut me v1bu f!I kasuta. ~/is la seme 111-
muse si!ilgu.st vilfja. Stimus -

r._teis. rt: 
~~'•CD unoord = 1p111nom 



MA JUTUSTAN sulle muinas
meeste relvadest ainult sel tingimu
sel, kui sa annad lubaduse olla nen
dega ettevaatlik. Muinasrelvad on 
peamiselt jahiriistad, aga need on 
samaaegselt ka tapariistad ja nen
dega voib tiinapiievalgi teha kurja, 
mida kunagi elus ei saa heaks teha. 
Relv on meeste tarbeasi. Me hed aga 
teavad, mida voib teha ja mida 
mitte . Relvadega ei nalj a tata. 

Sa oled ehk kunagi meisterd anud 
omale vibu toorest oksast ja ambu
nud sellega paarkiimmcnd meetrit. 
Ara pahanda, et ma iitlen tott , aga 
see oli konni vibu . Selle vinnas ta
misel ei olnud vaja kogu lihaste 
joudu miingu panna . Tiiitsa mehe 
vibu on tehtud kuiv<ist puust ja 
norgajouline ei suudagi scllega am
buda . Nool lendab vibunoorilt nagu 
olitatud viilk - sada meetrit on 
naljamiing. Tee omale ~e lline ! 

Ambumisel ha;iratakse vibu tuge 
vasti vasakusse kiittc ja sirutatakse 
kiisi viilja ola korgu scle . Parem 
kiisi, millega vibu vinn as tatakse, on 
kovcrdatud kiiiinarnukiga tostetud 
sama korgele. Sihtimisel olgu nool, 
nooletera ja mark iihcl joonel. Kau
gcid miirke ambudes pcab sihtima 
miirgi iilcmisele servalc voi koguni 
selles l iilcspoolc . sest noole lennu
joon on kaarc!, ujuline. Vinnasta 
vibu sujuvalt, samal ajal sihtides ia 
piiiista rahulikul t ! 

Ni/v11s• lzaib ambumine Vaata as~nt/!fi 

f'011l.Jde mOht'sf~ if.lad ·1e1damc md
n, ~ft (J//o k.wcJ(,Ji H!£ lll; ,t>, >(c/Q l'f(jed 
ji.JVn1.:ielf 19a '71Ql'l, ·S( .;J//u ('t.Jf"I~ 1ii'rn1 I 

Am bum a - vlbuplisslga, vlbuga laskm.a . 
Konn - kasvus kangu Jiianu, viletsakene . 
S u j u v a I t - tihetasaselt-aeglaselt. 
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N'oole tvalmt'stome lwivost okste/O TT 7k ? ) 
.lzi.Ju3es wl saoresf 60-lOcmri- ~ • ~ 
R.a. V'oolime lf()o/e iihflaself 8-
!Jmm lobimooduli.seks;o viilime NOAPAKK valmistotak.se luvs1voi' 
Sa/gu vibunoor/ .JoolzS noo/e,jh- lifvarf f'UU!•f /'OoliJw s//(ndri Jw
~J~ fe otso. Terava noo- jvh'1e. libomisi on r121fesse /iJ!go· 
___::;; 'I:::/ 90 lolkome sulest 3 fud .;.es voi l'aor i!narot, milk st 

1.;.u.,· -10-12 cm11ill- noo fero ve/di loo/ ulatab. Vooli~ 
Jiu n ole raba ook.1- misel ast2fafolue tioo fera Otiaros· 
se~ se /a tomma1olue enese!Joole . 
~ /VC)apollJt. asendah hooVltfnool· 

fe vi.bu odovorfe p m.1.u/ vooltmisel 

Sv(j ar vomis 1100/e!e Rinnite:1111iulls. -

-~z '~ M~oa~'f'"1wcJ1,'9:2a t.;;;;;;;ooto~-m'~"~ 

;:; ;noallll; -
)u/gede _ 

oseFamine . ,Sv/e aselame 2 cm SOJANOOL T k,;m;/a-
n.oole lo(luSt' ;i:A. me markiloskm/sell.s Noole tna. 

hi'mime vt?ld/ spiroalselt noole )elle fera on metal -
varrde.. Vind/k&Jku seafudsu- I/sf vii/dud Jo [lisfefak.se noole, 
fed fl0'1.IZVO.c/ rloo/e fenttuft1ir- ofSQ saefud lohesse nin9 ma-
fem.t:l jCl ltJ°ndlu.stavad sir90>10. hlfakse. KOLKANOOL oflfo',,yr 
lenn.ujoone.. ~ kovasf f!UUSI o1Ja-
Kui k8'/il. ,3 . . . 9a. Tombi ofsa f1~1e 
sulqe on /11- )vie vmd/k.Oik- 1:;uurifokse auk s1sse. 
mifuf1 ra19aje . . si/s . ~1im,f<:lltse see n.ooleot-
"'oh1me. koiilide slltgede roof- sa I" vooli'fa!l-
sud lillmmasfkl ohoff fugeva se valml1peale ~ 
rui'd/qa. N1ioi a/la asdame vu- /1imi kuivbm•sf ~ 
11.indlat him1 Selle uksillu sule, Koll!.C:moolega 
1n1s ambwmiul li[uab vaslu Jt.iif/f, ' karµsn.aholoomija /ina'e. 
Vlbt.Jkaorl; mlfh:<J'me. omo f'_e- V!USTAV NOOL tehf( keiht1I oon-
remijlrqJqa. Nii fearn.c noolt <Ji- sasr ftool~t lwmm.as~i /oigak 
gesf1 vioule oseltlda. _ auk . S1ls f,i'mifi rioofed k.okku jt:1 

~·~ Noole saba c.n valmis.' -~~ f0-t2cm 



HEAST VIBUST tahtsam on hea J llOLC/NOOLED 

nool. KO•e"k' kui,.nud, h,J,. ~ 
s~lgede asetusega: l~~a kerge voi (jr 1JlJl1[ 
l11ga raske nool e1 vo1malda korra- ~_, 
likku ambumist. Valmista iiks nool , 
proovi seda, leia vead ja tee siis )'ee nool ei lendo 11/bvlt /Voole .>obo.> 
jargmine. Mida rohkem sa nooli on auk, m1'll~t on /obi vibvnoor. 
meisterdad , seda paremad need saa
vad. 

Nagu tanapaeva soja- ja jahi
mehel on milmesugust laskemoona, 
nii oli muistsel vibukiitil mitmesu
guseid nooli . Terava metal!- voi 
luuots<ilise sojanoolega ammuti 
vaenlasi ja suuri loomi, tiimbi kolk
noolega k<1rusn<1haloomi ja linde , 
kelle nahka ei tahetud vig<istada. 
Kaheharulise kahvelnoolega ammuti 
kalu ja kolmeharulise volunoolega 
kurje vaime. Vaenlase hoonete voi 
laeva sUUtamiseks kasutati tule-
nooli, mille teraviku Umber mahi-
tud torvatakud voi kasetoht enne 
ambumist sUiid<ili . Vilistav nool oli 
vaenlase hoiatamiseks ja seda kasu-
tati ka linnujahil. Kui linnud kiiti 
eest lendu tousid, siis ammuti jargi 
vilenoolega. Vile kohutas linnud 
laskuma okstele v6i veele ja siis 
oli aeg jahinoolega ambumiseks 

Ara sihi egn ammu kunagi ini-
meste eg<i siiiit11te linducle ja loo
rnade peale. K a lump nool meie tu
gevalt vibult voib inimesele teha 
raskeid vigastusi. 

Marklauaks tee olepalmikust ke
tas voi kasuta samblakotti . Kui sa 
koti kahe nuiiriga keskelt kokku 
tornbad, siis jiiabki mulje, nagu 

l<'olmt1haruline nuol f'ronltJter(;lv1£.,, 
ja rc;udscfe korvalharuclego. Ko/me· 
'lrorulisfd noo/td usvf( olt!vaf noio
voirn io nendegu ammuf/ lturye ,,,;;i
me. Kolm horu t~hend"'vad vo1mu 
oh,.,-, vele- Jo vaimudevolla .Jle 

ol eks sellel pea ja vuiikoht. Hirmsa 
viha vi.iljavalarniseks void ju kotile 
joonistada mustavuntsilise vana
mehe pea - sa tead ki.ili, keda ma 
mti tlen. Seda vanameesl void i;m
buda ka siis kui sa ta elusalt ki.itte 
saad . 

Pa 1 mi k - mitmest keennest kokku poimilud (palmitsetud) asi. 
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NQO/e/ufr'I enne 
11.oll.k .,c;mbl&niff 

l'fuinasmeltecl 
lzandsicl noolr
n,,~ sef;'ol wutl· 
'"~ V'QJQ}lu 6la. 

k.Dhal Ambvmisek 
asud~ veek noo/. 

rorema 1We90 ule 
vosalzu Olojo QSe/b

ti" vi/Jvnoonle. 

~ 
r/lde sert1 
ltolllw.1 

1?1i'de horgnev 
suv .JOOD omb· 
lustt sirs". 

R 
~=-=-,...,,..--~ 



Odamehed otsa peale , 
Tapperid taga rindaje, 
Nuiamehed nurga peale, 
Ahingid abiks aarele, 
Voidumehed lagedalle , 
Nende varjud vosandikku , 
Metsasalka salamahti, 
Noolingid miie ki.ii.iru pe ale; 
Lingumehed libamisi 
Kahel poolel kalda peale ; 
Ratsumehed rahe kombel 
Vaenuroogu r.oodamaie' 

N IIl\'l:OODI KORRALDAS KALE
VIPOEG malevat lahinguks . Iga 
mees pidi olema omal kohal. Ja iga 
mehe relvad pidid olema omal 
kohal. 

Nooled on ornad asjad ja neid 
tuleb hiisti hoida. Vibumehel pea
yad need alati olema kiiepiirast. 
Selleparasl tulebki valmistacla noo
letupp. 

Nooletuppe kanti va nasli kahte 
moodi: scljal ja ki.iljel. Rohkem ka
sutati seljal kandmist, sest see voi
maldas vabamat liikumist padriku
tes. Ki.iljel kandes kinnitati noolc
tupp vasakule viiii ki.ilgc , suuclmega 
seljataha. Nool voeti sel juhul pa
rema kaega seljatagant. 

Puuliistud nooletupe ki.ilgedel on 
selleks, et tupp ei vajuks kortsu. 
Kui sinul on viiga tug\v riie , siis 
pole liistusid vaja ja omblemist on 
vahe111. 

Ah in g - mitme ha rnga hargitaoline Hiogi r ii' t. ka sut ;i ti kalapiiligiriistana. 
No o Ii n g - ammuklitt. 
Rood am a - roogusid viilja votma (ka lade puha>lmn.i sel l . 
Su u e - avaus. koopasuu, joesuu, kolisuu. Suue, suudme. 
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N UIA IVlEES oli vanasti kardetav 
sodur. Ta oli nagu tank tanapaeval. 
Kus ta nuia keerutas, seal oli iimb
rus !age. Karp nouab kandjalt kan
get kaerammu, sest sellega vehki
mine pole kerge too. Selleparast 
meiegi votame karbi kerge kepp
mooga asemele ja harjutame kemp
lemis t sellega . Kaks nu iameest proo
vivad vastastiku kangust paremate 
ja vasakute katega. Aga ette vaatli
kult, et ei la heks vastasele ka te ja 
keha pihta ! Pea m eeles, et kui karp 
tabab, siis kondid ragisevad. 

* 
P IIBLIRAAMAT jutustab suurest 
mehekoljatist, kelle nimi oli Koljat. 
See oli hirmsa jouga mees, aga pi
sike karjapoiss Taavet viskas selle 
me he linguga surnuks ja kogu Kol
jati malev pani hirmuga jooksu. 
Niisugune voimas riist on Jin g hea 
mehe kiies . Lingult visatud kivi 
lendab kohutava kiirusega ja mitu 
korda kaugemale kui kaega. Tiip
selt viskamine linguga on r aske, 
aga nae - Taavet oli karjapoisina 
harjutanud ja tabas marki . 

Harjuta linguga lagedal r annal, 
kus lingukivi ei tee kell elegi viga . 
Ma rkiviskamist harj uta veest vii lj a
vahtiva kivi pihta. K es poistes l vis
kab linguga koige kaugemale ? 

Kemp I em a - v6itlema, vehklema . 

Nln 1i :i1 .-Ofod ta/fe lm9v-

n~~·;~/';;:~~tro~sa;: 
/Vh: m.a svrvcl JOrmt

i:E t;J/Ja Avo IVhent "oer 
f'""'!J'ol C!f.01: sel/1sf oluwh 

~ 

lin9vi!ivi 
J(Q 'IOhO
f.Jki/f tu
JO/wolr.J, 
muidw lt'1 · 
Jab'" Q,.o 
j ul>o R.urvr&1,,,/stl. 

Kvi sinu v/b1.4 
j O / nif "vihont ~. 

lf sclft.90 CJmbvdo 
e/ /C~o, siis on jt£.. 

-lt.uh~meftcvibw ." '1i,,n m~ . 
ht +DO tuvod ,loloci. Sc/It: 
--~go soDll> itDrJwsf laslo. 
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KOU1E NOT/GA ruu 

foj'omeAed ja mefsavennad 
o'o'bis1d 190 1'lmaga vafas no11'. 
fult cicires Ko/me nof/90 fule 
jao~ lo/gafakse foorid11,ao/1'sf 
"Jto/m ufif!/11'/dw(f fukfu'. J:aks OS(· 
fafokJe 'fuule suunas maa;yn
na/e 1S - JO un vohega. Wen 
de valtefe seafalue fuiv/o/cs/ 
ja ronf(sid k01mos noft aseta
fokse olumt$fe ;u:ale koltele 
foorele [Wikf":'..,!e. Nof/lu/i siiJ
dafakse (lealltuule ofs asf ft.a. 
le oksfe (l~lerni'1 mh.ufafaizse 
nolte laliemale , Hea noft'lu// 

/?olelJ .. ko . 
91.1 oo, 

I<. UI MUINASMEES LAKS met
sastama, siis tuli ta! sageli valjas 
olla paevade kaupa, Seda juhtus nii 
suvel kui ka talvel. Mees pidi oska
ma omale viiljas peavarju ehitada 
ja sellise tule siiiidata , mis pakase 
eest kaitses. Niiviisi nuputati noti
tuled. 

Hiljem on notitulesid poletanud 
sojamehed pikkadel s6jas6itudel ja 
kaugetel luurekaikudel vaenlase 
seljataha . Viimati ja vist praegugi 
poletavad neid metsavennad varja
tud soosaartel. Notituled on soomc
sugu meeste iidne mctsatarkus. 

Tosi kiill, notitulesid ei saa siiii
data metsast korjatud oksarisust ja 
raagudest. Selleks tuleb otsida tuu
lemurd voi koguni suur puu maha 
lasta. Aga selle eest poleb notituli 
kogu oo. On kord polema lainud 
ja poleb ilma valve ja kohendmni
seta. 

Mets a st am a - jahti pidama, 
Nu put am a - valja motlema, 
Soos a a r - korge ja kuiv seljandik soos. 
T u u I em u rd - tuulest murtud puu. 

KAH[ ll. 'OTl6A TULi 

feh.aiu.e jomlliam.a.lesf ,,oir,·_ 
clest K<;mmftj!. : fahutalzu lt.lr
v~a .:iks .iW Tahutud l!U!jele 
luJolt.se fo s!sse ja r11~ 
seafaizse nof,d /}ealeliuii, tallu· 
ti,1cl JWjjed vosfonv'sl Vahele 
asefortakse (?Ufqad, el no'll'/
de vahele 1aoiu. ruvhtl li.,,le 
jaoks. Nolte tuld> fuqula, el 
need r-.olemisel el veerdls 
ttai9c.lf Kaks oksletf va:fu
a/usl vaidam/s/ ja nofifuli' 
nende vah.el - s~ onf!a· 
.-as Odb/mlsflaik Ito falveJ 

TUI~ wum,_,; kli'ry,ab 
vasfu 'ar.;ultafu

s~ oksija rec· 
9eldubmo· 

9cy_atele. 
'>oe,1 

Pakase puhul tuleb okstest var
jualused ehitatla nii tule lahedale 
kui voimalik, Sellest piisab, kui 
varjualuse katuseharjade vahe on 
sama lai nagu notitul e laius. Otsad 
tulevad kinni ehitada ja varjualuse 
peale kuhjata Jund. 

TuJi On niikaua SU sober, kuni sa 
teda valitsed. Kui ta su valitsuse 
alt paaseb, siis on ta valmis kurja
tegija ja vihane vaenlane. Sellepa
rast ole metsas tulega ettevaatlik ! 



Kcya ehifomiseks ;oonirfafohe 
kohe voio jo no0rl abil maa
f''nna/e kJ:2Ja f.'Oranda sµu,-,,,
ne ring. tVeli 'ferifafud iu ngo 
lalfi seofaizu ,)/alt Ro.Uu /a 
torgalbk.se rin9/oonel moom:. 
Nende 11eale /aotakse lahf/-

se!f fe/sl latte, Rt.mi 
kJ:Jda on kullalf 

hhe. /Imo Rok
kuseoludja 

rnaass e.. 
forqafud 
f1ohJ-

\J' 

H1iumaa/, Jlelfermaa- Suu
ru>toisa volul/se/ twjaOb 
fe.e iia~s !'aremale vks 
fol"! mi/le oue/ asub vilmseidt,usf
koaosid £esfi's. See on laofud r,ollu.lu~ 
VtJf a /usmuurile, roiizad f'oi9ut/ 
koefud adruqa. Ko/a laes, fohrnu
nud r,oio/uulon .t'elyi..-17/', kunog/ne 
r,a;ahoic(;a. Nwd on 11acla maas 
ko/mel ilmZ f11id/asfel on l!.oja nime -
rusclziPAAl<Glf. Koda nimtfafaiLJ vet/ 
ROIGASKOOA, Pt)5 n<OOA jo SUVEJ<()(}K 

laff1defa voib k_odo i?oki!u varise
da. Ukseavojaefakse kahe tuge
va /a/, vaht.li ;o Jeofakse vol nae
lvtotallse kaks ukse kor
gvsf rtJa&ravaf roikpuud· 
vlt.s va!;a- , teme sme
(loole . ll.ltse Rohol 

fodafakse /oft,: 
de fvved ('Oik
fl!!-'-'de vohele. 

TuleoJe kojar 
toevafakse 

Ko.Joie a/use 
17onem.in.e: 
l at/cl au

»i fofakse " 
ring/le . 

1'1Cifasfe,ga kadµd k.oda. ~ Kolla on ehdafud fulease 

K onA ON KOIGE VANEM EHI
ru.s, millest meil on teateid. Palju 
aastatuhandeid tagasi oli see ini
meste ainsaks eluascmeks. Siis kat
sid muinasmehed koja tohu . okste 
ja mii tastega ning see pidas sooja 
ka talvel. Hiljcm kui ehitati palk
majad, jiii koda toiduvalmistamise 
kohaks. Mones kohas taidab koda 
suvel praegugi neid iilesandeid . Elu
maj a on suvel soe nagunii, ei taheta 
enam seal tuld teha ja sooja juurde 
saada . Nii on see Hiiiumaa paa rgu 
mitmctuhandeaastaste muistse te ko
dade otsene jiirglane. 

Sama! ajal on koda ka ta11apa eva 
telkide eelkaija , sest telk pole mi
dagi muud kui riidega kaetud koda . 
Roikaid on jiianud viihemaks sest 
telk pinguta takse tiles noorid~ga . 

Meie ehitame koja mi:ingumajaks. 
Teeme nii suure, et sinna mahub 
kogu salk . Kui selle pealt katame 
matastega , si is peab see ka vihma . 
Teisel kevudel Hihev<td mattad hal
jendama ja koda on siis nagu tiikk 
teda iimbritsevat Ioodust. Koja ukse 
teeme roigastest, topime samblaga 
ja katame kasetohu ga. Keskele 
teeme maasse kaevatud ja kividega 
kanditud tuleaseme, et tuli ei pi:ia
seks poletama porandal kuivanud 
rohtu . Koja seinte aiirde teeme ma· 
gamisasemed ja siis voime seal ka 
oobida . Siis on meil oma tuba - · 
oma Juba! 
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ROOV/KUO 
Jalgrado iile soo va/. 
mi5foli rooviltu'//zsf-('d.· 
me/e pinnose.Je asefof1Jd 
laff1dltrt Solorajo f1"1tuf 
05efot,' roovikuCI mcli'll 
lt.omoro a/la . Ku/ voen
lonL solorojo o vasfat, 
s1is /u3rva/daf/ il.esult 
moned roov/kud ja 
VOMlone Uf'<Ji'O.fi 
sohu. Suuremod 
terd solru fehN 
!'oiqiti aseta!Ud 
rooviltufest v"I 
hoolt.ubude.sf 
lite ~oo f1i1&,#b 
Ila o invl f nefjo 
roovilluga - f<:;,-
9t1mine µoar fu leb 
5J/$ a lot,· et/e f-05.fa. 

S 00 ON TOMA MAA, iitleb 
rahva konekiiand. See tiima maa -
umbekasvanud jii rv voi joekallas 
ootsuva mii ttakamara ja ohtlike 
laugastega ei kannud inimest. Sohu 
vois sisse vajuda ja uppuda . Aga 
tile soo oli liihem matkatee, soot sai 
heina teha ja sodade ajal vois vaen
lase eest varju leida eraldatud soo
saartel. Inimesed pidid leidma voi
maluse iile soo piiiisemiseks. 

Piisivteed sohu ehitati roovikutest 
ja hagudest. Vaga tiimast kohast 
iilepaasemiseks tuleb kasutada poik
lattidest valmistatud vaipa - latid 
iihendatakse noori voi viiatidega , 
nii et tekib lihedapulgaline redel. 
Siis ei saa iiksikud latid jala alt 
sohu vajuda ja paiiseb isegi tile 
laugaste. 

SOORAJAD 
(i!e 500 motk~s v"/ IVmol 
heit'lo feh.e.s forvrlo/, · ro/osid 
Pajuvi/josf voru uhen.doft'nti~ 
ntiloorest v<iaf1oego /a 1t:/m11: 
fof,- sidtmU)O ;,afo JW/ge. 
Soora/adeq&1 71i°/ludes oo/u 
Lits roovik. olafi ~asos -
~sleron!Joi!s: Oto! muis/h.r, 
'all fana;raevone 5-ooraja . 

1111~/ 

Sool liikudes kanna alali kaasas 
iihte roovikut. Selle saad asetada 
poigiti rinna alla , kui sa siiski peak
sid sisse vajuma . Roovik hoiab sind 
peal abi tulekuni. Sohu vajunud 
inimese paastmine toimub samuti 
nagu jaaaugust. Laheneda tuleb 
roovikute voi redeli abil. Soost 
paastmiseks voib kasutada ka paas
teliini. 

Sool liikumise oskust peavad tund
ma koik metsavennad. 



Ko/o de w ilsufamln.e j a 
sulfsuafy'vde eh/famine 
Jn . vdgo noor kunsf -
11i51bol!a a inulf sadaaas· 
fat vana. L/ha swfsufa
m1ne on sel/e eestvaga vo

no kamme . Suilsufbmi
seks rfrr.uht/ //ha korsf. 
nasse vi5i rehefoa ode 
IW/9e Reh.efuba meil 
(!.ore , selleµiirasf ehi
fome su;'fsuohju. 

Sw'fsufam15el kcrsutofokse k.ulteks 
Korroltk sui/Juaht' on neh1urk- lqta;tuicl Vorsked (!<Sfud l!olad ase-
"" tel/iskivist ehifvs.t mi/le kU/. tome suifsu ja Mbme u:n/ lahf/-
9£ on somufi· fe!lisrest eh1fa- se k.0£1nego, kuni k.olod on fombu
fud kuftekolle. Lfhf; ama ohju nud kuivaks. Sti's suleme kaane.Ja 
voime teho µi5h;,odeh f1UU· voi sw'/Jutome . Kogu foimin.9. k.estoo 
t,lekklvrmisY: Paris /ihtso a fy'u umbes J2. fun d /. l<uldse 7aike and
kaevame mao sisse j a ehita. miseks tti5fefame sul fsufami>e la
m e m01as1ego korgeniaks !J.uf ah/u s k.i5rvenogeseid Soolom e 

lavda d esf k.oanega, m1/fe SQo/oga C = I 

Ah.Ju suifsuruum kaefokse 'kalocljomeda. ~ ,.~ 

vahelr. tihcndusdz• ase1albk <n .· ,,..-.,,..~ ~ ... i'\ 
se kofirile. Ko /UJ!Tekolde/ / teob ofe . (_ ::-:'' • Suil-Juruum >.':'I \ 
mo u/z.s, ef dgedof fufd Ollu j uurde- '-
voplu valumdomiseqo svmb utada. 
Voiksemad kcllad odoku w ihuh
mlse/z.s silmaru'd/ traotvardasse, 
suuremaid sw'fsu101okse fraotvor-
gu/. Vo;d<:Jd jo fraotvork .. o/gu_ lzu. . . 
gesh s155eriandavod j o vobovodo-
vad. .... 

':/~s~'f h"/J,1c/~~'f!:i~~h ~ ;~ ·:~~;~~ / 
· k.u lma vo1 fuult'Je ilmoga. , (, -~ ; ; ~ 

TrJnni seinad .Jahtr..waCI ; ~..:~;::::::;-· _.:.__ __ -___ -'-'__,_ 
rutfv /a sdnoaarsed ko- -
fad k.'f'uvocl jaoma foo - korra!tk sul fsuahi 
reks. loblloikes 

K ALASUITSUT AMISE MEIST-
RIKS ei saa keegi raamatu ega 
kirja jii.rgi. Seda ametit tuleb oppi
da tegeliku too juures kogemuste 
varal. Aga piiris hea suitsuahju 
void siiski kirjelduse jargi valmis 
teha ja siis tulevad varsti ka koge
mused. 

Selle tiiii juures on terve rida 
p1s1asju - ei tohi teha ahju liiga 
ii.gcdat tuld, sest siis lahevad kalad 
polema. Tuli ei tohi olla aga ka 
liiga nork, sest siis kuivavad kalad 
ii.ra. Milla! suitsutamine valmis 
saab, see olcneb vii.ga palju ahjust. 
Esimesi ahjutiiisi tuleb seeparast 
hoolega kontrollida - seda sa ju 
tunned, kas kala on loores voi ktips. 

Suurtel kaladel tuleb enne suit
sutamist sisikonnad valja votta. 
Pead aga jiietakse otsa. Vardasse ei 
saa neid ajada seepiirast, et suitsus 
pehmeks muutudes kukuvad nad 
vardast maha . Kui juhtub, et kohe 
ei saa suitsutada, siis tuleb kalad 
enne panna verisoola. Ka soolakala 
on voimalik suitsutada, kuid siis 
tuleb neid enne leotada. Varske 
suitsukala on siiski koige parem. 

Liha suitsutamine on juba kee
rulisem to iming ja votab aega 3-4 
pii.eva voi vahest veelgi rohkem. 
Rasvase liha suitsu tamisel aseta 
mingi anum suitsuruumi porandale . 
Rasv tilgub siis selle sisse ja stitti
mise oht on vaiksem. Koigepealt aga 
te£> ahi val mis! 

s i s i k o n d - s iseelundid . . . 
v eris 0 o J :-- keri,:e so~lamme, .m1s. teha kse kohe, et liha 

suitsutan11seni voi pans-soolam1s.en1. 
voi kala sailiks 
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KAISETOHT ei ole mitte ainult 
hea tulehakatus, vaid ka toormater
jal paljudeks toocleks. Toht on nii 
tugev, et sellest valmistati vanasti 
mitmesuguseid kotte, karpe, vakka
sid, torbikuid, marsse, voosid ja 
isegi jalatseid. Tohul on omadus 
kuumuse mojul keerdu kiskuda ja 
ta ujub vee peal. Keerdunud tohu
rulle kasutati seeparast muiste ja 
kasutatakse veel tiinapiievalgi vor
gukuppudena, mis hoidsid kala
vorgu iilemise aiire ujuvana. Tohu
soast saame sel viisil valmistada 
kaelariitivoru. 

Hiidakorral saab tohust meister
dada isegi lusika ja see on piiris 
tugev, kui oksast augud labi puu
rime ja puutikkudega kinni lOome. 
See on aga paraku robkem hapu
piimal usikas, sest kuuma supi sees 
kisub lusika kaha koveraks. Tohu 
kovernsse-kiskumise tungi on iira 
kasutatucl kuue tohuga vaka tege
misel. Vaka! on tohu sisekiilg val
jas, sest toht kipub sedapidi keerdu. 

Marjul kiiies tarvitati vanasti ikka 
tohust karpe ja torbikuid, sest siis 
polnud korvi kaasavotmise vaeva. 
Korv tehti metsas. Kui meie niiiid 
asume tohuloole, siis peame meelcs, 
et tohtu voib votta juba langeta
tud puudclt viii jiimedatelt halgu
delt. Elava kase koorimine tohu 
saamiseks on karistatav kuritegu, 
sest kooritud kask sureb. Meie aga 
oleme looduse-subrad . Valgekooreli
sed leased on pohjamaa looduse 
uhkus. 

Tu 1 eh aka tu s - si.ii.itematerjal. 

Tohusvgade jalizam1: • 

-

Korbi 
r.ohja 
tehak.se 
k.oori!vd wse!il<Jwdest rist selle f1eok 
loigafakse tohvsf Was Jo S•• omaltar
cfo ivn1•,1(af<;1i<se JOiie r;,/'/Jdwd"'}O (f'G'nld
/Oone ;orgi) 
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Pussilul'f' volmMafpkse viiesf 
Keeruline sltkesf jo ohulzese.sl tohusoast, 
too olgus m1/le lo/use mbarab 17,ussi!u[le 

su1.1rus Viis s1.1go murtakse ko
hekorro, fohu siseriool joob s/sse. A79u~e teqemlne 
on roske - uur1 sedo ulofolevole!f ;oomsfeJf'Edasi 
j;Jlkotalzsc f1.unumist ensuundades k.ulqevald r1basid 
loba>ell kokkv jlii/mides, el ruud'1d tulevod oi9ecl 
Ku1 f"!f'(' on (laraS.f!tl<k. , moodusfame SU<./. keerafes 
iile;oanud ofsod to/sn.,rqa all korvale jo rwnudes 
toqasi tvre vul1'sr_innar Su9,ode ofsoa 11e.i'detakse 
ruufude ollo jo loiqofok.se ara Valm1:S Turtle seotak. 

se lit)/~ Tohusf voi nohost aas _ 
· Onndik too !or'!' 

rn~~~;,11+- S1rge.Jervolise voo f1:<:nvme tt vol 
6 .,~ fohvr1ba~ Alt.t!>fClme na · 
qu rµ~ifi,1('f'A . JofJ<afO vo/me /lo- ?'. 

ht/ viisil - r.unvdes naqu f'"'ssl- v, '/;:.'l. 
turre. et voo ;oab kah.Owrdneja , '1f 

1 

Seesf OOneS, VO,. m inneS fleofe I 

olw/amlJI' '1~e. Jhe~:?"f!sele f1vnu!':'I· 
sele - si1s 1 ao.b voo ohem.. Sa.12Jl1se 
servago nalsft.voo f!Unulaksc kohcsf 
soost Selle rvnvm.ile saa,d setgt.k.;, RJ.,,1 
vootod erinevo ;oonesfi'k.uqo marqi
fud fbhu111ndade kalku voe /ur,t~S.--.. 
Voorondlo 11010 kUlge 11.unuClci fohu· 

sugodega vo1 omm.flda valmis voo 
ofla nahafvk.1 cJJil "if: 

;j{l; 
7/~-1 Tohuf1unuja tcioru'sf on L UDA 

-lvusr voi "Jl.ovas/' f'IAUSf fU,(90 i 
. Oont> tohvsuga.de l6b1toprirruseks 

s1rqest.rva-~ 
line voo ~ _ :_____/ Na!stevro 



T OHTESEMETE PUNUMIST oi
gupoolest peaks oppima nii, et i.iks 
naitab ette ja teised teevad. Meie 
teeme aga kirja jargi ja see on 
voimnlik ainult siis, kui hoolega 
jiilgid jooniseid ning pus1vusega 
harjutnd. Punumisharjutusteks voib 
kasetohu nsemel kasutada ka joo
nistuspaberist loigatud ribasid. Kui 
toovotted selged, siis asume toole 
tohusugadega. 

Pussitupe tegemisel on rasked 
kohad: alustamine, sellelt i.ileminek 
punumisele ja lcipuks ilusa suudme 
moodustamine. Kui sa neid votteid 
paar korda proovid, siis peaks see 
minema. Tohust tupp sobib kitsate
ralisele pussile (nagu soome puss), 
mis kinnitub tupe suudmesse oma 

jiimetla peaga . Laiateralistele pus
s idele tohust tupp ei sobi. 

Tohust voo tundub veidi imeli· 
kuna, kuid kui teed selle heast vi .. 
gadeta tohust, siis taidab see piiris 
hasti nahkrihma i.ilesandeid. Voo ja 
pussitupe punumisel tarvitatavaid 
tohusugasid ei ale hea jatkata siin 
toodud jatkamisvotete jargi. Jatka
tud suga jaab jatkukohalt paks ja 
takistab punumist. Sellepiirast piii.ia 
r.encle tOode juures tohuribad jat
kata liimi voi puuvaiguga. 

Sugade jatkamine on vajalik mit
mesuguste karpide ja korvide tege
misel. 'Omarguse karbi valmistami
sel on kasutatud kolmandat jatka
misviisi, mis valjastpoolt on koige 
huvitavam. 
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Vtiskucte valmisfom15el osefofi ulu A.oortsuga sik
sakiliseH vorvosfest konnom; nii el kulqedele ja1d J?iir
vod 0k Jiormad 5iis !'vnuli ' vorva,sle 11ooll alus!o
des ulzs r•kk WyO edOS• - fa9aS1 VI/SU 'faf/aks k'o se/ 
le soo kecrt.11?ohfadesse joavod hormod.Hormadest 
lob• . toi:nn:rofl noor; m1! ffoiob v1iseu jdas Tovoline 
eesfi vnsk oh J-' sugo lo i 
E~sf, vnsu fohu;ood _;ooksid r11ku1tjo risl1; soome 
Vllsul ago on soad/,alo suhles (1cu9//,jo vi/sule 
f1unufa/z..se lw (lf:O n£ n.o.gu lb'n.qole. Sugasici 
fvleb osefodo ni• 1701/u, et soaks told Peaine ku· 

Vii'su hormodest 
aefi' noor !obi 
vil;k leotofl mCJr: 
/oks /a fi5mmoti 
s!i$ n6ori90 .Jo/a 
umbtr Vi•sua Tdili 
rojukooresf-

1undoTok.5e s1i"s 
iil9donud of;te .,..,. .... 11111111 
Je.okku roimi
mis ega S./e 
>V'V feJ;.ib 500 
olsfe fo40 si rv 
ru.Jm•se7 vosu 
sisse Tohu s1-
sekiil9 j oob 
vOfO(' OOfe 

":"~~y~~~,-~ <~, ' 
!;~~,,./{'" ~~ 
~<JljJ,"iiYA>.~ ~- -

Horss f'V 
nufokse so

muf, no9,,, 
soome v1i:svd, 

w idla1ode 
su9ode90 
Svgode ar

vvgo maaro
tokse seljoto-

Soome viisud guse suurvs · 
, , es1~uf9,: Jo lokk .4,_ 

;undofaf<:!e rorosl ule;oon,_uJ otste 
kvkku r1o•mm11sega Lorut ule;oan.ud 
vfsoJ f1vnu1Uksc sisse !1urs1 1.:.Ul9e 
Jzmn,/ofoizse konderihmad vi) i voo jo 
fonfakSI' nagu Hd/okoffi vol klif etarJi.uT 

argi{loevc:tviisk, 
kadakokooresl -

kuivo t!mo v1'isk, 
nunekoorest -
piihor.Cievov1i'sk, 

Jeasefohvsf -
rulmoviisk.. 

VnsKusrn KANTI VANASTI 
peamiselt too juures. Koval toome
hel kulus neid 3-4 paari nadalas. 
Jarelikult tuli siis nadalas sama 
hulk paarisid valmis teha . Kiili nii 
see amet selgeks sai. Niiskel heina
maal ja vihmaga arvati viisku pare
maks jalatsiks kui pastel!. Vesi, mis 
viisu sisse laks, tuli sama kergesti 
jalle viilia. Seda jutustavad ka iihe 
vana randlaste polka sonad: 

Soome viisud ia marss on tohu
punuja meistritood, nouavad head 
materjali ja hoolikat tegemist. Eriti 
tahtis on just iilejaavate tohusugade 
otste sissepunumine. Kui me aga 
oleme valmis saanud pussitupe ja 
voo, siis ei jaa me ka nendega jannL 
Laagrisussidena on soome viisud 
mugavad ja kerged ning vaike marss 
on omaparasem ki.iljetasku kui koik 
poetaskud kokku. Marss oli muinas
mehe seljakott. 

Kilu-Mari tuli kalarannast, 
vesi temal tilkus viisukannast . 

Keriking sellevastu peab vett ja 
lirtsub jalas. Monel pool kanti viis
kusid ka talvel kuiva ilmaga pak
sude villaste sokkide otsas. Raagiti , 
et viisk olevat soojem \mi nahast 
jalatsid. 

J a nkna .. i' ki i a am a - hadasse jaama, i.ilesandega mitte toime tulema. Jannitus
- raskete maastikui.ilesannetega matk, hail<. 



N tHiD alles laheb naljaks lahti, 
sest nilild tulevad korraga k6ik 
kara- ja milrtsutegemise riistad. Kui 
muinass6durid tormates vaenlase 
hirmutamiseks mookadega kilpidele 
tagusid, siis olid ka muinasaja Jas
tel oma milrtsutegemise asjad . Ta
napaeva pillide ja leludega vorrel
des on need killl isemoodi, kuid 
toredad on need siiski. 

Kilk oli pisike ritsikas kodutare 
koldemililris, kes oh tu videvikus 
kriiksutas oma ritsikalaulu . Lapsed 
tegid ka omale kilgi ja laulsid siis 
paris kilgiga voidu. Kui kilk on 
tehtud hea kolaga puust ja .Jaulu
taja. tunneb asja, siis on raske 
eraldnda puukilgi ja piiriskilgi hiiali . 

Vuristi on tuule undamise matki
miseks. Vurriluul on aga hoopis 
pikem Jugu seljataga. Vurri tehti 
vastlapiieval, sest siis oli materjal 
kiieparast. Vana kombe kohaselt 

L el u - manguasi. 
Mat k Im a - jarele aimama, jiiljendama. 

llURR 
fehaltse 

5ea /aloluusf: 
• keskeJf r,u.uri

talzse a.Uk lab/ 
10 august aefakse 

lohi 1tCor fuheksa· 
R-u./wistlr ~. 

Noor/ ofsad so/mifakff. 
Kurvfl::l tUJonle nronect. 

lzuru.d µeale jo hak
k.a d(j test 1tSmba"1a 

- vurriluJl'ff" 
haklloh 'liir

lema. 

keedeti vastlapaevaks seajalgu oa
voi hernesupis. Kui k6hud olid tais 
soodud, siis meisterdati kontidest 
vurrid ja tommati neid nii, et maja 
huugas. Liulaskmine kelguga vast
lapaeval pidi tulema linakasvule 
kasuks. Vurri vurin aga tahendas 
koike head korraga. Kui sina omale 
vurri meisterdad, siis niied, et see 
on oige. Halva tujuga hakka vurri 
tombama ja tuju paraneb kohe. 

Karisti oli tarbe- ja karariist kor
raga. Kui meil on olemas need neli 
.pi!li., ei siis tarvitse enam laenata 
memmelt potikaasi ja plekkiimbreid 
.orkestri. jacks. Siis on meil mui
naspoiste orkester. 
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£'ef-udel oil r.w.',/umal PEKO, 
iuzda !will vif'asalves ;a ..Ou/ 
vojo rOl'lule ;a ltaryamaole v!/
mlsei:S. Pei= Q.i' volmfsh'fud kase
f'UUST /a /'"°foe! of/ hi seilse 
auftu kuvnolde rctt'gvfanr/sd•. 
kUJnlavoha, tUJe /a folmuga of/ 
/!PO!'"'" muufunud musfaks. 
Vks reko oil foodud Eesf/ Rahm 
f1uuswm / - sel!e.Joonls on si/n 
foodud lt..oos moo'ludega. ~/se. 
lu kaesf Ms//;':. Kos ri'eko ka a/ 
tab ?' si/s vas fas selu:,K,;;11 lo a/
lab, ml/las fa mu/du on rehfud.'* 

Pelz.o ees1, moOdud 
anfud ct.n1!meefrJ!t.s. T~m., ka omale e.ko _ mllfe 

Kuunalde 
/!oi9utus 
lagireal 

/WI! famalaks, agJ' JuJJnla/a. -
/alts v0• lomb/a!usdcs . 1<'1.:1,./o/afa fre
rne $Clu reko moolude j&rg1, lamb/
a/use ago ttoale va!k.sun.a. 5,,.f/eles 
vofame 25 cm /"'tfwse 7 x 7 cm fZUTJ· 

fulu'. [ .siploon//e /a kUfele ~e joo
"-'fe all anlud k'ovona/ /arg1'. 11,',ru
fafucl osad lo/kame Cira sae /a noa

ga. ~ravaks j&anud 
'Jzand/cl u,nardame 

Peko foojoon/s. \ 

/a n/kerdan-te na~ 
kaedjo jolaol oma. 
ma/lse n!ng oskusfekolro-
5<tll Peilo alus&s wfl:lme 
2 cm !'afuuse 18x18 cm. 
ho.;ve.ldafud laut:1lukl 
Peko ja a/use !'eiMme v0! 
vOrvime mus/alts vO/ fume.· 
/'ruunlk.!i L1i'm /me 11eJo 
alusttfe ja vahafame .,.,;;,· 
lak./me. Lambl;'olalts Jt,;,. 
svf,;,fovol /t.uol olgu 
iehasl ;u'li!lt labl !'""". 
rifud ave /uhfme 
aselomfsek.s. 

L abil'uurflud auk ;uhfme /aoks. 

- 40 

-23 

Pek.o ku§'elf, arv..d 
11oifavod Jmbumo;,fu. 



l\!lurNASMEHED USKUSID ju
mala olevat looduses, sest nad ei 
tunnud veel ristiusu 6petust. Neil 
olid pUhad tammemetsad, hiiepuud 
ja allikad. Palumine toimus koos 
ohverdamisega - pUhade puude 
kiilge seoti voosid, paelu ja lindi
kesi ning pUhadesse allikatesse 
kraabiti hobelaastusid ehete kU!jest. 
Puujumalaid eestlastel ei olnud. 

Setud aga elasid piirimaal vastu 
venelasi ja nende juures oli m6nigi 
asi teisiti kui mujal. Neil olid ka 
puujumalad - · ainsad, mida Eestis 
teatakse. Nende puujumalatega nad 
tembutasid veel poolsada aastat ta
gasi. ttks setu mUUs kord oma puu
jumala 15 rubla eest ara, kuid ostis 
varsli hirmuga tagasi. Ei tea, kas 
kartis puujumala kiittemaksu v6i 
hakkas ta! muidu kahju. 

Vahest on meie poistelt kuuldud 
kiisimust - et miks eestlastel toote
meid ei olnud nagu indiaanlastel. 
See on umbes sama kUsimus, nagu 
- miks eestlased ei olnud inimsoo
jad. Nae ei olnud ! Oli targem rah
vas, ei kummardanud puukujusid 
ega soonud ka teisi inimesi. 

Kui meil siiski on kange tootemi
valu, siis v6ime ju naljaparast ka
sutada setude pekot. Siis ei saa 
keegi iitelda, et meil moni vajalik 
asi puudub. 
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MusTLANE kutsuti kord une
naos pidulauda putru sooma, aga 
lusikat ei antud. beldi, et see peab 
igaiihel endal olema. Nii jai must
lane unes soomata. Teisel oi:il ma
gama heites pani mustlane lusika 
pea alla, aga siis jalle ei nainud 
pudrusoomist unes. Niiviisi jutustab 
vana rahvanali. 

Tanapaevalgi on see nali a jako
hane, aga teisest vaa tevinklist. Kui 
sind sooma ku tsutakse, aga nou
takse, et lusika pead ise meister
dama - mis sa siis P.eale hakk ad? 
Puulusikate voolimine on vana 
kunst, mis tanapaeval leiab vahe 
kasu tamist. Muinasmehecl aga tar
vitasid ainult puulusikaid ja need 
tehti ise . On hoopis teine tunne , kui 
sa sood omatehtud lusikaga oma
keedetud toitu. 

KAii[ KAllAGA NAL/A · 
LUSIKAS - ult.> lvvra;s 
svhu. feine habemesse .' 

Kahe kahaga naljalusikas soku
tah pulmalauas pruutpaari ette . 
Sellega margiti ara, et kaks inimest 
on niiiid asunud iihte leiba. Ahe
laga lusikas jalle on rohkem tore
duse asi ja naitab lusikameistri voi-

meid. Ahela nik crdamine ei ole 
raske too, kuid aega see votab. Joo
niselt ni:ied, kuidas puupulgast saab 
korralik ket t. 
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lgo116evo'1<: 
vCJl9usealli/ws 
oli r i ir':f 
fvlejolqo 
OHk ... dud 
roudsei 
; 11·tol.:.us, 
IYl/'f/t.' 

t.<Jryusl 
> ll.(.Jf/ 
bilu 
ob if 

1'1uinustore /qoroevose 
(!iiruvolguse osemel farvi -
faff f1_idur.aevodel kuun/ova/: 
yusf Se.lie/ts voln1isfo/," 1Wlin
lo1d kodus lamborasvast 

N 
P1ir9u hoidi5 kol
demuuri f'roklw 

of tufe;'ulqa ;1andud 
1LAK voi Pll-IT KL.iu

nolde hoidmise.ks of/ va;o 
r,eenrn-ra1Cf as/u Puvsl kui)rila/ol9u 
wrsuf1 KOO/YLAPl!PUDE.l<S ravasf fao
fud lvhlrdd a_ga KUUNLA·AHELATU.S, 
sesf nende, korqus o/i rovdrongo p 

JI!' ohejo obi! fe!Uav. . 
Kuunlof'_1~bud ri1y1us1d foes, kuid 
me1e >'01rne Samoloodsl!ld teha ko 
louole ju se>n a le, Jeosufod~s hvvi -
tovoid okso~overikke Kuunlof'1/pu
dc o:;ud olid kmnilatvd kok-h.u 
sis ; e/vilumf~e feel voi 1/hendotud 
~ rvlkadegaJ 

M6/~mad~ Jumilus-
v1i>1d on !t5b1l6ikes 1 

\ 

Kuunlat'i're Jo 
-o.heloid eesku/uks v6f
fes voime valmisfado 
nagusoid lae- orm(;lfuv
re, la"'f'etfe, laua-
lumf'e ja t?.Uvnlo/al
gu kodu s.isusfomi
sek.s - eltkfrilom -
ride ja -/fUqnolde 
ga ne>qu fana
rdeva[e kohane .' 

Kuunlof1iibud 
tore la v o le 

u1<.s [>itf> 
wvnlu
/aloks 
sdnole 

Aga i.ikskord algab aega, 
Kus koik piirud kahel otsal 
Lausa Jahvad lokcndama , . . 

NEED ON ·Kalevipoja. JOppen
nustuse read. Tulevaste valgemate 
paevade saabumist kujutatakse ka
hest otsast poleva piiruna. Ometi 
oli piirg see koige vaikesem valgu
seallikas, mis pimedatel talvekuu
del valgustas muinasmehe koda ja 
taret. Piiruvalgel vooliti oda- ja 
noolevarsi, meisterdati too- ja tar
beriistu ning naised valmistasid 
peent JOnga. 

Ki.ii.inlad tehti lambarasvast k as l
m is e. tee!. Puust ki.ii.inlakirnu va
lati keeva vett ja selle peale sula
rasva. Kepi ki.ilge seotud ki.iiinla
tahid kasteti kirnu, lasti rasv vahe
peal hanguda ja kasteti jalle. Seda 
tehti niikaua kuni kiii.inal sai soo
vitud jameduse. Sama! viisil val
mistati ki.ii.inlaid ka vahast Vaha
ki.ii.inlaid kasutati suurtel pidupae
vadel, sest poleval vahal oli meel
div JOhn. Vahakiiiinal on tarvitusel 
tiinaseni, lambarasva asemele on 
aga tulnud toostuslikud rasvained. 

Parematel ja joukamatel paeva
del valgustati maja kiii.inaldega . 
Vanades ki.ii.inlapiipudes ja -ahela
tes on hilisemate laelampide ja ar
matuuride jooni. 

Hang um a - jahtudes k6vaks t6mbuma. 



Mwnas!?ere rn~.Jafarv£!e hulga.s oli 
uks olu1/semaid kirsf, rn/do fosufa· 
f,' en de ja rti'efuresem<.lc hoiukdta -
no. Kirsf,_,cf ol/d enomasft ' eliilafud 
rielja nurgasamba9a, m 1Ue roonfe 
sisse kciisid kir~ Mfdauod. f(irs · 
fv kaas oli li!.umer, ena.m.as/, kolmu/ 
lauast ja k.ciis le./r;jf<A kul/~ J!.U«Sfhin 
qcde vo'i sagarafega. Kir.s7u ava1n1-
sel kas<Ala:/.' 'taan.e wa.I hcudt>ttick.'i 
//.irsf"'f':_r.tlka. Sagdt oh li!.1r.sfu uh.es 
o!Jas k.A(jelaw:>..JO nii,tl, mi/le/ ho/I. 
µecnema/d as;u /(ir.s/.., l<.aas;a es/
k.Ut9 oft ka.wu:Stafud s1sselo1gdeqa., 
fiarva ko. (lflelu sk/r;acltf9a 'K:rs'f osw 
enam.asf: aidas . Et k/nfr.tS ofevad 
riided saatsh" hea !Oh.no, sdleJt.s or.
tali k;i--sf"' ntaa~jeth ema / t. loh.'10. -
vaid rohfus/cl, riidekoiCle ot:<slv la:.
~.do.fi koiroMv. 

BERNARD KANGROL on luule
. tus ·Ema roivakirstul,. Luuletaja 
on selles edasi annud seda pi.ihapae
vatunnet, mis valdab poega ema 
riidekirstu vaadeldes. Koirohu!Oh
nalises kirstus on kirjusid void, 
litrites tanusid, solgesid, rohusid ja 
ra tikuid . Vanade aegade ilu ja ma
lestused olid talletatud kirstu kaan e 
all a. 

Tanapaevane kirstuvara tuleb 
nende eesti noorte katest, kes tiiiis 
ja mangus tahavad tallata esivane
mate muistseid radu. Muinasmangu 
tarbeasjade jaoks ei ole majas sobi
vat ega ka vaarikat kappi voi pani
paika. Nende hoidmiseks teeme 
kirstu, et koik asjad oleks koos jn 
korras. 

Ko i r oh i - korvoi eline poolpoosas pujude sugukonnast (Artemisi<l absin
thium). Kasvab kui vadel liivastel teeservadel, kuivatatult kasutat.nkse koi
rohuna . 

R 6 h u d - kettidest ja litritest ehted, mida Hiiumaa naised rahvariiete juures 
kandsid puusadel. 

Ta 11 et am a - alal-hoidma, siiilitama. 
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La11i noiad l.asutasio' noio
eJiie arbufrumm! <jef/e 
(1iirisfam/sega ajcn fa 
end lovesse - kaofas 
mee/emarlluse ) a 
feqi hifem ar9ates 
ennustV'si Arvalt;el 
mee/Qnorkuuf u J e 
a;Cll rc!indas no/o 
vaim '-augelel far
wde feed"el Arbu· 
frurnm/ nahde joo
n1stofud mbrk/ole 
jorqi so/ enn,,s·. 
tado igamus 
Muinosa;a tar. 
kadd mt1( ko 
c/,,mao./ ol/o' 
0rvafavastio
mruu9U5eo' !rum · 
nud 

nu'seks 11vurih' frvmrn i 
1unsse augud. Nahk, 
!oigali rarajallJ /a ltan~n. 
aaresl na/iaribo ~ noongc;r 
PealdombOtrJJstlzs leofolt' l'lafik, 
rehmdzs Noh.le kmnllaff(!lafe lv:9t¥0 
nahanbaqa, mis jooltsis ltere sers 
;'a Iv/I lure /}tale ~ude ~oho! Stal 
f10l'td. liinn.//.,sriba /Obi frvmminah. · 
ka. ttfti,,,d a.u3v Vaafa joonist· -t IU· 
resse on r:uvrd~d eutqud, :(. A.~ 
auJu.<dest fvleb .einrv!Vsnoa 11.Jn.naie 
ja l<ibistab !r,vmm,inoh.a dare, 3 km · 
nifvsriba kaik. /ab1 l<trt. . Trum""na-

J(ALEVIPOJAS. ja rahvamuisten
dites on palju juttu Lapi noidadest, 
Tuuslaritest, tuuletarkadest, sona
tarkadest ja soolasortsidest. Kui 
neist nii palju riiiigitakse, siis on 
nendega muinasajal palju tegemist 
olnud. Loitsimisest, noidumisest ja 
soolapuhumisest ei tasuks praegu
sel haritud ja opetatud ajal iildse 
mitte riiiikida . Meil on muinasmiin
gutarvete seas puudu iiks oluline 
asi ja kui me selle tahame muret
seda, siis peama paraku tutvust te
gema ka noidadega. See asi on 
trumm, mida muinasajal kasutasid 
ainult targad ja noiad. 

Meil ei ole t~inaseni siiilinud 
ainustki eesti muinasta rga trummi. 
Trumme on aga siiilinud meie 
pohja- ja idapoolsetel hoimudeL 
Muude tarbeasjade sarnasusest voi
me jiireldada, et meie arbutrummid 
olid samased nagu hoimudel. 

lto.Jts lt.asufaf/ /larlti'mala .wikanahka. 

Muinastarga arbutrumm ei ole 
lihtne valmistada, kuid indiaanlaste 
tom-tomidest see keerulisem ka ei 
ole. Kui juba trummi teeme, siis 
olgu seegi esivanemate plaani jiirgi. 
Joonis jutustab sulle koik . 

Noltoribo 
J<1,~,.,.e. 

RJ>o 1a<v1 mdarolC>~ 
sc loual< N>.clufof.,d 
f""11tJOfJJ fa /oudo Ip, 
galvd fe.,uvo noo .o-

Jit.nto.090 

Lo l ts l ma - sonadega noiduma. midagi noidusvacl esile kutsuma . 



~~ !PA ,_ ... rr enk na1-
ta/a valmis fati 
luusl v6i vascst. 
£no.mas!/ ok sre 
kolmesori/ine vi
gur, harvcm/n.i 
n5ngas. Trumm cl
domise! hikw °.'fl 
tn,-mminaha! uhe 
margi j u.w-est l{i
se j u.urde ;o or
b11/ o j uluslai lv
fevaid svrtdmusl. 

Heie ei vafmisfo orbulrvmm: 
nc51'durn/j clz s. Jest nO/du:; f!/ 
Jobi hurilud IC:,nc.'liaeva 
ArbuktAmmiqo fn!Jusfo m/
n c Jauyu l:;a roU:. vn nol· 
; o - as/ob, se>f fv levikku 
ku/undalokrc tc1r1a;1C<cval 
sefq< f'W /o ;-wMo Judom<
qo Aga ;ion's loomvlruu 
orbufrumm sob,b vaga 
hO.,/i ka siqnaaJ/de and

, ~is eks ,Jo. la_uludele, saafe
Ai;::::o;;#<s'Jl:::,,,:'"~> muu~ika /10 r is fomJJ eks. 

/'1o rg4 lrumm,'rioholc 
/oon,'5 /ok le11akoure -
vee v6/ /ooma verega 
- nadj v id ru.mu
fea>11ruuri id 5eof 
o/,d /1.0/dj od jo ;u· 
ma/used knnud j a 
loomad. kqj a d j a 
u idad r.01'f?e /a iiuc.r. 
/ Luo..c//d, H..1v'1ad,jne 
- ;,'oonisfalvd /ih/sus· 
folud joon/eqo /1e i 

le ci fee roskus/ ne;d 

~Vlbumce.s 
/,Av Noid~ 
-~ l1ooilma •A 1 

m<-es " 

A 1ke ~ 
JOONl5TUSI 
TRU/1111/YAl-IAL 

morke k<:/u ndado j u vrcsolcvofe n6idcte 
; orgi Tovo//s eJ! o/, trumm,nahJ:, <iaresfo -

1ud f<aJtcf<Ordfe joorze90 ja J:.CJk(1t.Hl..izj rnQ/". 
, qdvd 

JooniJ/uslego kac!ud !rvrnm,nahk . risliga. 

1-lAALE TEKITA'MlSEKS on vaja 
trummile juurde meisterdada veel 
trummipulk voi -pulgad. Tanapaeva 
trummidel on tavaliselt kaks pulka. 
Muinastrurnmil oli iiks ja sedagi ei 
saa nimetada pulgaks, ennemini oli 
see haamer. 

Kui meile niiiid sellest piisab, et 
meie trumm hiialt teeb, siis voime 
ti:io lopetada. Kui me aga soovime, 
et meie trurnm oleks voimalikult 
muinastrummi sarnane, si is peame 
trumminahale maalima margid ja 
lisaks veel nikcrdama selle vaikese 
viguri , millest trumm on nime saa
nud - arbu . 

Siis on meil trumm nugu muis
tegi. 
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F" • "" -••••• s:sos ~T!iS'<fr: !A') •. • s r ...... - 1 ••• ~ .. - r 

···~ Puu>f val'?1is1olud f"oo·- PoleluskJl:/ad fe),f/ 
;,'a forberi/sfad koun/s- erif/ sel/eits valmiifa-

lo// r1'lt.lwa'lz.!;fll IO!'Juz- /o f'OlefuI- fud kmrelraudodega, m/J ad' 
kir/od'f'gO- 01/ekonnucl, 4hfud, fulcs kuumalzs ja. vg/ufaf,· stis 
resu-/a vaal/iturlk.aO: "'D/'fl/o..01/ /!'"'le . Temr.draJJdad<!! uks/k.u
mO'ogod, vdmevokad, rang'/'uucl fesf ku/w1'dt'fe.sf moodu,tctf, ·,<AJ
ia f'UUSac/ufar:f o//d l?_oi/z ilOUnfs- red m(,,lsf>-/d, f'OOrdid ja ON'la
'fafud Peamisdl ltaun/slal/ milme- mendid ~mj1elraudade kasufa
ruqusfe rolduslu'fadcga. ••• mine noudir me/sfrilt i/um<ZJZ!t 

Po/<1fusrauo fomri 1 I ~ R1nglsid/a n'n-
oi's wi'//li vo!;o mus I- - 9/ osi r ole.fat/ 
•i ~'ul/sW, n1i' q} --= c-' raudforusf tU. -
C:he va;'ufomlseg_a • , . ,, t!L____) fud ;:ii51elvsrou-
feJUv5 ,,,;fu markt'. Ta111f"Clud 1a ler//f1SUroud doCl~a . k'ulsoo . 
S'elh'seicl raudas/cl. •••• .......____ vi{; ('unk'(/oone-
roome va/m/sfado ra.uaf?u/gas7' I/sf r/1191; siis v/i/;f, foru rerva •!
voi janr12dosf rtci.12/asf N'uudjorg. S/ssa Jiifsud. f<ingi OS"O toamisclt_r 
ruzb r/da raudadenailelclja 'l_o· vii/if/ ora foru rervo madalo
uhe Juurv; on femo rsletur/a~. maks. S'tin fu!evad ndikd: 

6/~ef/~p;(y 
·:· " • •!• .,. + 

0 ()( Muid f'.olefc.1Jkir/o morke saame. __ 
ku/u,.,cfoda (>fekir1ba1( andes riba 
ofJole soov1lvd "":;u. Mi" saarne S 
- ft.arzsaraua, V ja l'unk/,r<Z.Od. 

(l(f;ULJ 
Sc VI\ ·:::. -·-l .... -·-

Hus fr/ 1«Jl~famlsde asud<ts /oo -
nisfame enne musfri ruule . 5,;·s 
osefome koik "'o/olikual rouaof 
hio"guvaiefe st.Hele kuuma.riema . 
Po!eforn/sef/ahtunud roua ;:.ane
rn.e sJfele 'fagas/;'a kar"''fome 
vahel'eol feisf. Ka~ldemefo rtr
f,,fusraua'ade90. foo'fader kasu
fo kae.kai&~IU vona ltinnasf.' 

Va.9'a /qvin~ n~lsf oli k<l(1saraucl. 

P~remark I Paleluikir/ad1:qa w rr1uu / a k.!lk. 

.*· ... ······························,,~-". : : :~.~:o 
, I • • .... T 

......... ' •····••·•·•····•••·•·•·•·· ..... __ , 

l\lEIL ON NUOD terve rida asju, 
mis oleme meisterdanud muinas
manguks. Need on tehtud hoole ja 
armastusega , kuid need voiksid olla 
veel ilusamad. Asume ni.ii.id mui
nastarbeid kaunislama poletuskirja
dega . See on huvilav too. 

Kiiigepeult joonista kavandid nen: 
de esemete kaunistamiseks. Kui 
kavandid on head, siis kopeerime 
need kaunislalavale esemele. Ja siis 
liiheb Jahti poletamine. Kui sinu 
moodsas kodus puudub lahtine tule
kolle poletusrnudade kuumendami
seks siis kasu ta gaasipliiti voi prii
must. Poletuskirj as id on voimalik 
teha ka luubiga piiikese abil , aga 
see vo lab mitm ekordselt kauem 
aega . Toi.i ei tule nii puhas kui pole
tusraudadega ja pea legi pole see nii 
tehtu<l n3gu vanasti tehti . 

Poletuskirjad sobivad koikidele 

Luu p - suurendusklaas. 

Poklusorname.nf Olle -
llan'lU~ Ma,..tna, laanemaa. 

puueseme tele, m is on peitsimata ja 
va rvimata. Meil on kaunistada kilk, 
vuripuu, karisti, lusikad ja kirst. 



:~ 

Ouemar91'd loiga
fakse puusse 17uh
fa V-lwjulise noo-

loi/:lega. 

lOhula k.ula ouemorgld Saaremoall: 

Hw'nasf'ere tOori/sfod ja Jeala11uunlsed ol/d 
morgilud rere - vo/ ouemorglgo. See oil 
enamasti" f1ere nime lihfsustarud alqfoht; 
r,ere asukoh/i;r vo/ n/me iseloomusfav l:!v
/und vol man/ geomeefril/ne vigur. l<w' 
poeg lahkus lsat-:tlust 51i's fci/enda> to l'e
remork./ mane joonego. Nil' noikivocl oue
morgid ko 11erede omovohelist .rugulusf 
Pe.rem6rgic1 ol/d enamosft'ruusse 16/gafuet; 
horvemini f1.i51elofud. 
Huin.osmeesfe.jo~losfena. fee;m~ me/eqi' 
onto ['erentorg/cl JO marg1me nenclega. 

om.a tdo- JO tarber1i'stocl. hr~ark.. ok:Ju i>doomusfai-; ku/cl 
vaima/iku/I /ihtne. ef sdle loikam/ffl vohe!Ulztd vo(;a el lon9e. 
S1i'n on r/da nt1'tmesugu se/d rtaife/d 17eremarklde A!uJ't,,nclamt'seks. 
Esimeses reas on rere n/metohledest fulefofut:f marg!cl: l 
£, S, t1 ja AV n/ng HJ kokkuf?o/m/fulf N/mefahfeclego ;ne-
remork.. ei tarv/lse sugu9/ .lzoosne- • 
do ees-;o ;urekonnonm1e rdhle - P£R£HAR610: 
dest ses see ei ofe iJh.e irv'm ese.. + 
monogram;n, void (lere f<Oronda- LL AA \N 
fav n1mernark.. Te1ses rea.s on (!ere ~ 71"'~ M 
nlm.esf fulelolucl miirgicl.· v1bC/, IOke, 
12uusk-. roomus /nimene. .Jo koda. n/mefohtedesf fuletafud, 
Neid mork.e voikslcl kasu.fada r.ere· 
.konnad: Ambur; Loi~ Kuusk, Ro-o
mus jo Vanc:dalu. Tcwl/s/ 11eremiir
k.e vo1'b k<y'undada ;uaa.egu t'ga 
ees!,jtcirase 11erek..onnanirne J.O':f}/ 
KQlmon.das reo.s on geom ee'fr,/1secl n/me Jorgi kujundafud, 
~'und(d, m is sobivad f7eremark/- )( ((( <) EIJ 
di?.le.s. On va/alt:e., e/ .te6. need ole& 
fohendusega sesf -fahend".refa (le.re-
m.ark.. on v.,;ene asi Oma f'erem.Or-
qi ku:Jun.dab ja lo/flab iga mees t'se. vol' vahalf loodud 

N lMI EI RIKU M1EEST - i.itleb 
vanasona. Sellele lisatakse veel: -
kui mees nime ei riku ! !gal mehel 
oli nimi ja sellel'! vastav nimemark. 
Ri.ii.itlitel ja aadlikel kuulus nime 
juurde vapp. Eestlastel vappe ei 
olnud, aga selle eest oli igal perel 
orna pere- voi ouemark. Kui meie 
muinasrnangus liiherne tagasi kau
gesse aega, siis votame tarvitusele 
ka selleaegsed peremiirgid ja tiihis
tarne koik orna tarbed oma rnargiga. 
Siis teab igai.iks, kes on nende tar
beasjade v6i relvade peremees. 
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J .Aii.TMA.A JUTUD esivanemate 
unustatud tiiii- ja jahivaljadelt joua
vad lopule. See oli linnu nokaotsa
tais sellest, mis nad rneile on pa
randanud. Kui sina tunned huvi 
selle vaarika, kuid ni.ii.id rohtunud 
teeraja vastu, mida rnuinaseestlased 
sajandite eest kaisid, siis voime 
kord teha pikema ja pohjalikuma 
matka . Sellelt teelt on ammutada 
palju meile uut ja huvitavat. Aga 
ka palju visadust ja vaimu, mida 
vanasti oli rohkem ja mis nui.id 
kipub jaama kasinaks. 

Am mu tam a - viilja tostma. 

Tanapaev nouab eesti meestelt 
jalle esivanemate sitkust. Nad pea
vad oskama koik ise valmis teha ja 
luua, meisterdada ei-millestki tarvi
likke asju. Jalle peavad mehed 
olema raiutud kui raudakangist, 
teraksesia tehtud tornid. Seda meie 
teame, mis on jaanud seljataha -
aga mis ootab ees, seda ei tea keegi. 

Selleparast peab uuest polvest 
tousma vapraid voitlejaid .. . 



... ja vasimatuid ehitajaid . 
Meie maa on sadu kordi soiaga 

puhtaks rullitud , tuli on soonud 
hooneid ja katk tapnud rahvast. 
Aiga Eesti on ja lle tousnud . 

Kanna kuuetaskus esivanematelt 
paritud ranikivi . Ara ehita oma 
koja juurde indiaanlaste puujuma
laid. K.asva Eesti uueks tousuks! 

M ii ts maha Eesti mineviku ees, 
kiiised iiles Eesti tuleviku piirast ! 
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Eellugu 
Sojasark 
Soled 
Sojakiibar 
Kerikingad 
Vi bu 
Nooled 
Nooletupp 
Karp I Ling 
Notituled 
Koda 
Tiima maa 
Suitsuahi 
Kase to ht 
Pussitupp / Voo 
Viisud / Marss 

SISUKORD: 

Kilk / Vuristi / Karisti I Vurr 
Peko . ... .... .. ........ . 
Puulusikad 
Tulejalad 
Kirst .... ...... .. . . ...... .. . ... .. . ........... .... .. . .......... . . 
Arbutrumm 
Ar bu mine 
Poletuskirjad 
Peremargid 
LOpulugu 
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-----, --

N oorte vanematele 

"Aus ta oma isa ja ema, et sinu kasi hasti kaiks ... " - see ei ole kask mitte 
ainult lastele. See on kask ka vanematele: ... kasvata oma lapsed nii, et 
nad sind austaksid. 

Eesti rahvas on vaike ja meile pole kunagi antud pearolli ajaloo suurel naitelaval. Meie 
ei ole kirjutanud kuulsusrikkaid peatiikke maailma ajalukku, aga meie pole ka inimkonna
le andnud hirmsaid oppetunde, nagu paljud suurrahvad. Oleme visalt ehitanud oma maad 
ja kultuuri ning meie voitlused on toimunud eluoiguse ja olemasolu eest. 

Nuud, kus viibime laialipaisatuna, oleme esmakordselt sattunud maailma kriitilise silma 
alla ja kuulnud palju komplimente eesti soo visaduse, elujou ja tubliduse kohta. Sellest 
voime jareldada, et meie vaikne kodusopikene on kasvatanud maailma mood us hinnatavaid 
inimesi. Kahju on ainult sellest, et neid hinnanguid ei ole meile antud kui iseseisvale rah
vale, vaid enamasti kui t66vaele ja immigratsiooniks ning touparanduseks sobivale materja
lile. Meid on hinnatud kui vaartuslikku lisamaterjali uhe voi teise maa rahvastiku taiendu
seks . 

Niikaua kui meie ise peame endid rahvuseks omaette, oma kultuuri loojateks ja kanclja
teks , ei tohi meie laskuda touparandusmaterjali tasemele. Meie teame, et see mis meie ta
napaeval oleme, on paljude eelnenud inimpolvede arengu ja kujunemise vili. Oleks patt 
iseendaja esivanemate vastu , lasta end vaetisena laiali riputada maailma kesapoldudele. 
Selleparast peame mineviku ja oleviku nimel ehitama tulevikku. 

Vanemate austamine, pere- ja sugukondlik kokkuhoiutunne, rahvuslik uhtehoid, koduar
mastus ja isamaa-armastus on uhine tunnetekompleks, mis on kujunenud aastatuhandete 
jooksul. Veel ei ole sellele joudnud lisanduda rassi-, inimkonna- ja maailmaarmastus, vaa
tamata et rassivaen esineb. Voibolla, et maailm kunagi areneb ka nii kaugele, aga meie 
raagime sellest mis on olemas. Meie ei saa eelpool loendatud tundeid lahti harutada ja 
eraldada uksteisest nagu koie keermeid, sest need on tihedasti poimunud ja uksteisest ole
nevad. Kui meie uhe neist tunnetest valjajuurime, siis kahjustame sellega ka teisi. Selles 
peitub praegu traagika, mis varitseb sadu eesti perekondi v66rsil. 

Paljud vanemad soovivad teadlikult voi alateadlikult , et nende las test saaksid kannatavate 
eestlaste ja koduta pagulaste asemel mane suure jajoulise voora rahva liikmed. Nad soovi
vad oma lastele head, soovivad, et lapsed oleksid onnelikumad kui nad ise. Selline talitus
viis ei ole mitte ainult rahvuslik kaotus, vaid ka vanemad ise voivad oma lastest ilmajaada. 
Dmberrahvustumisega kaob isamaa-armastus , sugu- ja perekondlik kokkuhoid, kodujaab 
vooraks ja vanemaid habenetakse voi nad huljatakse. Lastele head soovides on vanemad 
neist ilma jaanud. 

Vanemad peavad arvestama, et nad kunagi ei saa voora uhiskonna taiuslikkudeks liikme
teks. Lapsed kujunevad selleks kergesti . Siis pole imestada, kui lapsed kuuluvad uhte, 
vanemad teise rahvusesse. kui nad ei pea lugu vanematest, kes neile keelelt, mottelaadilt 
ja traditsiooniliselt on voorad. Looduslikjarglaseteadvus on vaga vaike side kui koik vaim
sed sidemed puuduvad. 

Ehita oma elu nii, et sinu lapsed kannavad edasi sinu kultuuri, traditsioone ja ideid. Ara 
murra sajanditesse ulatuvate esivanemate vaimset parandit voora kultuuri ipook-oksaks. 
Kasvata oma lapsed eestlasteks. 
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Noorte paralt on tulevik. Kelle paralt on noorus, see kasutab tulevikku . Niikaua kui eesti 
noorus on eesti rahva paralt, niikaua kasutame oma tulevikku. 

KASVATUSE KOLM SEKTORIT 

Meie ei marka noore inimese sirgumist paev-paevalt, sest see toimub pikkamisi. Sirgu
mist voib kontrollida ainult nende pilgalate varal. mida isa pikemate voi h:ihemate vaheae
gade jfugi kriipsutab uksepiidale. Nii ei nae meie ka noore kasvatuslikku arengut. Marka
me aegajalt ainult uute heade voi halbade sonade ilmumist sonavarasse. huvialade , kombi
neerimisoskuse, suguelulise teadlikkuse j. t. nahete ning omaduste ilmnemist. Milla! ja kus 
ilks voi teine neist idanema hakkas ja millisel maaral seda m6jutasid valised tegurid, seda 
uuritakse tavaliselt ainult halbade asjade puhul. Kust lapsele head asjad kulge hakkavad, 
seda ei uuri keegi. 

Kasvatuslik protsess toimub pidevaltja koikjal kus noor viibib. Nii saame kasvatuslikke 
sektoreid maarata just nende viibimis- voi tegevuspaikade jargi. Me saame neid kolm: 

k 0 du , 
k 0 0 1. 
n o o r t e o m a il h i s k o n d. 

Ko d u on vana toe kohaselt koige olulisem kasvatussektor. V66rsil viibides , kus mole
mad vanemad t66tavad. voi koguni ilks neist puudub, kipub see sageli olema teisiti. Sellest 
on kahju. Siin on illesanne vanematele tuleviku huvides - kujundada kodu voimalikult 
korralikuks ja rahvuslikuks kasvupaigaks tousvale polvele. 

K o o l praegustes oludes on enamasti v66rkeelne ja tal on tfilta kasvatuslikud ning ope
tuslikud wesanded v66ra Uhiskonna huvides. Need ei pruugi sugugi vastata meie kasva
tuslikele sihtidele ja toekspidamistele . Eestlased asutavad visa organiseerimisega tfilendus
ja pllhapaevakoole, kus maned tunnid nadalas opetatakse rahvuslikke aineid. Selline abi
kool onjoud omaette, kuid paraku kipub voorkeelne kool oma mojudega illetama rahvusli
ku abikooli saavutused. Abikooli saavutused olenevad suurel maaral opetajast. sest rah
vuslikud a i n e d muutuvad rahvuslikuks k a s v a t u s e k s vastavalt sellele kui hin
gestatult neid opetatakse. 

N o o r t e o m a il h i s k o n d kasvatussektorina haarab noori valjaspool kodu ja kooli: 
spordivaljakul. t66kohal, tanavalja noorteorganisatsioonis . Vabal kodumaal, kus rahvusli
ku kasvatuse moment ei olnud murekilsimuseks, voideldi tanava, kui kasvatusliku pahe 
vastu. Oli aga endastmoistetav, et lapsed kasvasid eestlasteks ka ta.naval. 

V66rsil viibides ei ole loomulikult kujunenud eesti noorte ilhiskonda kui niisugust illdse 
olemas. lsegi mitte tanava naol. Okskoik kui tihedasti eestlased ka koos ei elaks, v66rad 
domineerivad ikkagi. Noorte oma uhiskond tuleb siin organiseerida ja ainus moistlik tee 
selleks on noorteorganisatsioon. Seda olukorda moistetakse ja vaba kodumaaga vorreldes 
on noorte organiseerimise alal v66rsil suhteliselt rohkem ara tehtud. Sellele tuleb ka tulevi
kus suunata pearohk. Oludest tingitud puudulikku kodust kasvatust ja v66rkeelset kooli
kasvatust suudab edukalt tasakaalustada ainult hasti organiseeritud eesti noorte oma 
ilhiskond. 

ERINEVAD SEISUKOHAD 

Eesti noorsoot66 kohta voorsil on avaldatud mitmesuguseid arvamusi. Nende arvamuste 
juures on enamasti esinenud pohimottelik viga, et kilsimust ei vaadelda Eesti ja eestluse 
kui terviku seisukohalt, vaid kitsaste erihuvide vaatevinklist. Koige pealetUkkivam neist 
arvamustest on olnud noorsoo poliitilise kasvatamise noue. Meie teame, et poliitiline kas
vatus- poliitharidust66 on omane diktatuuridele. Demokraatlikes maades, nende seas ka 
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Eestis, on kasvatuse sihiks olnud kodanik, kes vabalt ise otsustab poliitilistes kusimustes. 
Kuna kogu vabasse maailma paasenud eestlaskond voitleb just demokraatliku Eesti taasta
mise eest, siis pole pohjust nende totalitaarsete tendentsidega eriliselt arvestada. 

Kull on aga pohjust siin kinni naelutada neid kasvatuslikke kuritegusid, mis rumalusest 
voi kuritahtlikkusest toimusid Eestis poliitilise kasvatuse alal. Kui meie vaatleme esimese 
kommunistliku okupatsiooni ajal positsioonidele tousnud nooremat kommunistide kaadrit, 
siis voime nende taimelavadena ara markida uksikuid organisatsioone. Iseseisvuse viimas
te aastate eriolukord takistas m6nev6rra nende tegevust. kuid seda agedam oli voimule 
paasenud tegelaste hoog. Siin ei ale midagi vabandada, sest kui neis organisatsioonides 
ei suvendatud kahjulikke ideid, siis olid organisatsioonid ometi liiga norgad, et vaaropetuse 
levitamist liikrneskonnas ara hoida. Siin ei ale koht nende organisatsioonide loendamiseks, 
kuid eesti rahvale on need toonud kannatusi ja pisaraid, mis oleksid voinud olla olemata. 
Minevikku ei saa parandada, kull aga silmi lahti hoida tanaste ja homsete poliithariduste
gelaste suhtes. 

Eesti noorsoot66 raami ei mahu ka sodurikasvatus, nagu seda on harrastanud vallutuste
le valmistavad maad. Kodaniku kohustused kaitsevalmiduse alal maaravad sellelaadilise 
ettevalmistuse ulatuse. 

Vaga sageli on fuitatud ja uritatakse noorsoot66d rakendada mitmesuguste sihtidega tais
kasvanute organisatsioonide pealekasvu kindlustamiseks . Majanduslike vahendite abil on 
sel alal mondagi onnestunud. Tulemusteks on olnud kitsal alal ulepingutatudja kasvatus
liku harmooniata noorteorganisatsioonid. Ideaalne on, et noorsoot66 toimub uhiselt koiki
de rahvuslike joudude toetusel ja selles vormis, mis vastab koikide toetajate soovide kokku
votetele, Sellisel tool on suurimad eeldused teenida kogu rahva tulevikku. 

Vabas maailmas viibivate eestlaste iseseisvusvoitlus ja rahvuslik noorsootoo on teinetei
sest olenevad ja osatahtsuselt vordsed tegevusalad. Esimene neist lopetab oma ulesande 
kodumaa vabanemisega, teise tootulemusi aga vajame just sellest hetkest alates. Iseseis
vusvoitlus, motlemata iseseisvuse tulevastele kandjatele on tuhja koti pustiajamine. Rah
vuslik noorsoot66 ilma iseseisvusvoitluseta on vilja kuhveldamine olemata kotti. Meie ei 
saa takistada noorsoo havitamist okupeeritud Eestis, kw! aga selle rahvusele kaotsimine
kut siin. Ja meie ei saa ka loota ainult neile noortele, kes Eesti vabanemise hetkel kodu
maal on alles. 

Tode on see, et uhegi valjasumud rahva saatust ei maaranud selle rahva targad pead, ' 
vaid uleskasvamata jaanud lapsed. 

MILLINE NOORSOOTOOVORM? 

Iseseisvas Eestis tegutses palju noorteorganisatsioone, enamus neist uleriigilise osakonda
de vorguga, ja koik need suleti kommunistide poolt. Noorsoot66s tekkis tuhik, mis kom
munistliku okupatsiooni ajal taideti komnoorte ja punaste pioneeride organisatsiooniga, 
saksa okupatsiooni ajal n. n. Eesti Noorte organisatsiooniga. Meil ei ale pohjust uhtegi 
neist vaadelda eesti noorsootoona, sest need olid poliitiline importkaup, millega taheti "um
ber kasvatada" vaba eesti noorust. Toeline eesti noorsoot66 sai taas teaks alles paguluses. 
On vaga iseloomulik, et paguluses peaaegu ainsatena tousid ellu skautlikud organisatsioo
nid. Organiseerumine toimus spontaanselt ja omal algatusel ning alles hiljem hakati saa
ma selleks kohalike voi valismaiste sosar-organisatsioonide abi. Skautlik noorsootoo seisab 
praegu taiesti omal jalgel. 

Eeltoodud nfude lubab oletada selle noorsootoovorrni tugevat sisulist joudu. 
V6rreldes skautlikke ja mitmesuguseid teisi noorteorganisatsioone, markame olulist erine

vust kasvatuse eesmargis. Skautlikud organisatsioonid: gaidid, kodututred, noorkotkad 
ja skaudid tunnustasid kasvatuse eesmargina igakulgselt arenenud Eesti Vabariigi koda
nikku samal ajal kui peaaegu koik teised taotlesid hoopis kitsamaid sihte: kehakultuuri 
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viljelemist, maaideoloogiaja pollumajanduslike teadmiste suvendamist, noorsoo karskus
t66djne. Sellest olenev on ka organisatsiooni huvi liikmeskonna vastu. Kui mond erisihi
list organisatsiooni huvitab tema liikmete tublidus ainult tehtud alal , siis skautlik organi
satsioon tunneb esmajoones huvi noore edasijoudmise, kaitumise, uldise kasvatusliku 
arengu ja tuleviku vastu. Skautlikus organisatsioonis viljeletavad tegevusalad ei ole siht 
omaette, vaid vahendid, millega saavutatakse kasvatuslikke sihte. 

Skautlus on rohkem kui organisatsioon, ta on kasvatuslik liikumine. Liikumise ideoloogia 
raames toimub piiramata tegevusvaljaga noorte isetegevus. Tegevusalade valik on vaba ja 
eriti on rohutatud need alad, mis noori koidavad. 

Selleparast andke kaesolev raamat nuud edasi oma lastele. 

Eesti skautlus paguluses 

Eesti skautluse sihiks paguluses on voimaldada noortele kogu maailmas tunnustatud 
skautlikku kasvatust, mis kodumaal keelati vooraste voimude poolt. Seda teostavad noo
red e est i u ks us ten a rahvusvahelise sopruse alusel ajutiste kodumaade skautlikes 
organisatsioonides. 

Skautlus voimaldab noortele tundma oppida ajutise kodumaa parisrahva toekspidamisi, 
keelt, kultuurija kombeid tihedas koost66s sealsete skautidega. Skautlus annab noortele 
voimaluse aga ka Eesti maa, rahva, ajaloo, kultuurija meie taotluste tutvustamiseks teiste 
rahvaste noortele. 

Skautluses kasvavad noortest tosised eesti mehed ja naised, kes hoiavad au sees eestlase 
head nime. armastavad oma isamaadja rahvast ning teavad, mis see armastus neilt nouab. 

Skautlus on koige sirgem tee voorsilt tagasi vabale kodumaale. 

Skautluse pohitoed 

SKAUDISEADUSED 

1. Skaut on usaldatav. 
2. Skaut on truu Jumalale ja isamaale . 
3. Skaut on abivalmis. 
4. Skaut on sobralik. 
5. Skaut on viisakas. 
6. Skaut on looduse sober. 
7. Skaut on kuulekas. 
8. Skaut on roomus ja naeratab raskustele. 
9. Skaut on kokkuhoidlik, t66kas ja visa. 
10. Skaut on puhas mattes, sonas ja teos. 
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SKAUDITOOTUS 

'Too tan oma au juures teha parimat, et taita oma kohustusi Jumala ja Eesti isamaa vas
tu, igal ajal aidata ligimest ja talitada skaudi seaduste jargi." 

SKAUDIJUHTLAUSE 

"O l e v a l m i s !" 

SKAUDIHUUDLAUSE 

"I s a m a a e e s t - a l a t i v a l m i s !" 

SONAD JA TEOD 

Skaudi seadusi, tootust, juhtlauset ja huudlauset teab iga skaut. Kuid mitte selleparast, 
et neid noutakse skaudi katses, vaid selleks, et nende jargi elada. Skaudi vaartust m66de
takse tema toekspidamiste, kfiltumise ja kommete jargi. 

Skaudi seadusi, tootust, juhtlauset ja huudlauset kasutavad eesti skaudid e e s t i 
k e e l e s ka siis, kui nad loevad voi utlevad neid v66raste skautide seas. Nii nagu me 
Meie Isa palvet loeme ainult eesti keeles. 

Rahu ja veridlus 

Skautluse looja lord Robert Baden-Powell oli sodur. Ometi ei loonud ta skautide liikumist 
mingiks noorte armeeks, kus poisse ette valmistatakse sojalisteks ulesanneteks. Hoopis 
vastupidi. Ta kujundas skautluse selleks, et inimkond kasvaks oilsamaks ja kaoks pohjus 
tulevasteks sodadeks. Ta lootis , et koikide rahvaste noorte vennalikkoost66 Uhiste ideaali
de teenimisel kasvatab vastastikust usaldustja moistmist. Skautlus ongi kujunenud suu
reks rahu ja vendluse teguriks, kuigi s6jad ei ole veel maailmast kadunud. 

Baden-Powell rohutas korduvalt, et iga rahva noorte esimeseks sihiks olgu teenida oma 
rahvastja isamaad, sest rahvuslikud kultuurid on need, millest ehitatakse kogu kultuuri
list ja paremat maailma. 

Koik need inimesed, kes skautlust nimetavad militaristlikuks voi internatsionaalseks ja 
rahvust eitavaks liikumiseks, nfiltavad sellega, et nad skautlusest midagi ei tea. 

TEENIGE ISAMAAD! 

"Esimeses lokkejutus ma utlesin: Ma loodan, et iga poiss tahab mingil viisil teenida oma 
isamaad. Kuid ainult ta ht mises t ei piisa, sa pead ka teadma k u id as sa teenid. 
Ja ma loodan, et sa nuud oled oppinud terve rea asju, mis sa vajad oma isamaa teenimi
seks." - Nii utleb Baden-Powell skautluse pohiraamatus "Scouting for Boys" 26.lokkejutus 
(Rootsi valjaanne 1943), mis kannab pealkirja "lsamaa-armastus ehk meie kohustused ko
danikena". Ta rohutab selles peatukis vajadust m 6 t e l d a r o h k e m t e i s t e l e 
k u i is e en dale, motelda oma isamaale ja kaasinimestele. 
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Jargmises lokkejutus nr. 27 "Meie ulemaailrnne vendlus" on alapeatukk "Soda". Sealju
tustab B.-P.: "Kui soda puhkes septembris 1939, siis ml.is, nagu oleks meie t66 ebaonnes
tunud. Aga igal medalil on ka oma teine kwg: lootused tarkasidjalle, nahes kuidas skaut
liku liikumise liikmed pUhendusid oma isamaa teenistusse, nahes kangelasmeelt. mida ka 
koige nooremad sageli nfiltasid. Kui sama vaim saaks tiivustada meid ka rahuajal .. . " 

Neis luhikestes karbetes on skautluse suurjuht annud tunnustuse me i e skautlusele . 
Eesti skautlust tiivustab praegu just see isamaa teenimise ja kangelasmeele vaim: motelda 
r oh k e m n e i I e, k es k an n at av ad or j as tat u d Ee st is ja vahem motel
da iseendale. Ja selleparast on meie organiseeritud noored igal paguluseaastal teinud roh
kem teeneid Eestile kui organiseerimata noorus suudab kogu paguluse kestel. 

B.-P. ei ole puudutanud skautlust paguluses , sest ta kujundas selle liikumise vabade 
maade noortele. Saatuse tahtel ei ole inglased kunagi pidanud voora voimu eest oma maalt 
pogenema. B.-P. ei osanud ette naha, et uhele maale, kus tegutsevad skaudid, voib osaks 
saada nii karm saatus. Aga ta mugandas skautluse isegi pimedatele ja kurttummadele. 

Meie skautlus on lord Baden-Powelli motetevaljakujundamine maailmas laialipillatud pa
gulas nooruse tanapaeva ja tuleviku kohaselt. 

Saadikud polvpiikstes 

Eesti Vabariik kaotas teises maailmasojas ajutiselt oma iseseisvuse. Suur osa eestlasijfil 
kodumaal voora vaenuliku voimu alla. Ainult vahesed paasesid vabasse maailma. Koik 
vabadusse paasenud eestlased on e e s ti r a h v a s a a d i k u d. Nad teevad kodumaal 
vaevlevate inimeste nimelja Eesti Vabariigi tuleviku huvides koik voimaliku kodumaa taas
vabastamiseks. Me oleme pisarais ja rusikas katega kodumaal kannatava rahva ainus loo
tus. 

Rasketel aegadel oma elu eest voideldes ei ole meie rahvas vahet teinud meeste ja poiste 
vahel. Muistsete iseseisvusvoitluste ajal kinnitas vanem Lembitu, et meie jatkame voitlust 
ka siis, kui onjarel uksainus kuunrapikkune poisike. Vabadussojas tormasid esimestena 
lahingusse koolipoisid. Meie voime olla uhked, et suur osa nendest olid skaudid. Ka prae
gu ei tehta vahet meeste ja poiste vahel, sest isamaa on hadaohus. Praegu on noortelgi 
meeste ulesanded. 
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ENESEKAITSE VOi POLIITIKA? 

Dks tagasihoidlik tegelane kirjutas mulle, et meie peame 
hoidma eesti skautluse poliitikast eemal. Terna nimetas 
poliitikaks seda, kui meie skautluses taotleme kodumaa va
bastamist. See on voora vaatevinkel. Voorast rahvusest 
korvaltvaataja voib nimetada Eesti saatust uheks osaks 
Noukogude Liidu vallutuspoliitikast. Meile ei ole see mingi 
"poliitika" vaid elukusimus. 

Meid kohustab see "poliitika" voitlusele maa ja rahva va
baduse taastamiseks. See ei ale vaieldav, vaid see on iga 
eestlase rahvuslik kohustus. 

See ei ole poliitika. kui meie vastu hakkame kallale tun
ginud roovlile. Ei. see on enesekaitse. Ja iga hea skaut 
tunneb enesekaitsevotteid. 



PUHA-JURI JA LOHEMADU 

Kogu maailma skautlus pO.hitseb nooruse kevadpuhana jO.ripaeva. Paev on omale nime 
saanud muinasjuturuO.tli PO.ha-JO.ri jargi, kes ligimesearmastusest tormas voitlusesse ja 
surmas rahulikke inimesi terroriseerinud hirmsa lohemao. Uhel jO.ripaevapeol kusis O.ks 

sobralik valismaa skaudijuht: "Kas teie , eestlased, ei saa 
unustada seda, mis toimub teispool merd? Kas teie ei saa 
r66mu tunda paasemisest vabasse maailma? Kas teie ei saa 
unustada rahvuslikku momenti ja rakenduda uldinimlikule 
voitlusele koige halva ja inetu vastu nagu tegi PO.ha-JO.ri? 

Ei, meie ei saa just selleparast, et oleme skaudid ja 
tahame talitada nagu PO.ha-JO.ri. PO.ha-JO.ri ei lainud rotte 
tapma, kuigi need kindlasti ka olid inimestele tUliks. Ta 
tappis lohe, selle koige suurema kurjuse. Nii tahame teha 
meiegi. 

Me ei jooksnud lohe eest. et r66mu tunda oma paastetud 
nahast. Me oleme nagu iga vaba rahvas , kellele eelkoige on 
tahtis oma eluoigus ja all'es siis misjonit66 mustade maal. 

... tfilta oma kohustusi Jumala ja Eesti isamaa vastu ... 

See on osa skaudi tootusest, mille on annud koik eesti skaudid. Meie andsime selle too
tuse omal vabal tahtel. Meie ei unusta sedaja keegi ei saa seda meilt votta. See lause on 
praegu koike olulisem meie skautluses. 

Iga skaut valjaspool kodumaad on eelkoige hea eesti isamaalane. Eesti rahva O.he liikme
na elab ta kaasa meie O.hises t66s ja voitluses - kus ta ka ei elaks voi oleks. Eesti skautlus 
on O.ks osa eestlusest v66rsil. Meile voib v66rsil seada norme ja nouda, et see oleks rah
vusvaheline ja erapooletu kasvatuslik liikumine. See on aga me i e s k a u t l u s ja sisu 
sellele anname meie ise. Sisu maarab, kas skautlus on last em an g v 6 i me h e
t 6 6. 

ANDKE KEISRILE, MIS KEISRI KOHUS 

Iga saadiku ja diplomaadi k o h u s t u s e k s on austada selle maa riigikorda ja sea
dusi, kus ta viibib. Vastasel korral peetakse teda ebasobivaks valismaalaseks ja noutakse 
tema arakutsumist. Aga tema u le sand e ks on teenida oma maa huve. Seda teeb 
ta oma asupaigamaa seaduste raames. 

Samu ti on ka eesti skautlusega v66rsil. Meie austame ajutiste kodumaade O.hiskondlikku 
ja skautlikku korraldust, kuid meie jaame eesti skautideks, kes oma tegevuses teenivad 
oma maa ja rahva tuleviku huvisid. Seda juhtub vahest, et v66raste korraldused ja meie 
huvid kipuvad minema vastamisi. Siis on meie wesandeks hea saadikuna leida n.n . diplo
maatlik lahendus - et hundid on s66nud aga lambad on alles. Diplomaatlikul teel on meie 
skautluses v66rsil tulnud lahendada mitmesuguseid kusimusi. 

SAADIKU ULESANDED 

Eeltingimuseks koigile on sinu i s i kl i k t u b l i d u s koolis, t66kohal ja skautluses. 
Halb inimene ei saa teistele midagi selgeks teha, neid mojutada voi opetada. Temale vas
tatakse 10.hidalt: "Mis sa seletad - vaata parem milline sa ise oled!" Sellest on kahju, kuid 
meil on vabasse maailma paasenud eestlaste hulgas ka uksikuid halbu esindajaid. Seda 
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rohkem peavad paremusele puudma need, kes selleks vaimelised. 
Sinu ulesanded saadikuna on jfugmised: 
1. Tutvustada vaarastele Eesti maad, rahvastja saavutusi kaikidel elualadel. 
2. Tutvusdada vaarastele Eestile tehtud ulekohut ja meie taotlusi. 
3 . Matelda iga sammu ja tegevuse juures, kas ja kuidas oleks vaimalik siin teenida 

kannatava kodumaa huvisid. 
4. Olla maadukas, sest teiste tt1t1tamisega ei saavuta midagi. 
5. Olla lojaalne sellele maale, kus sa asud. 
6. Tfilendada omi teadmisi kaigil aladel, mis puudutavad Eestit. 
7. Tootada kaasa neis ettevatteis ja organisatsioonides, mis teenivad Eesti maa ja 

rahva huvisid. 
8. Matelda iga sammu ja tegevuse juures, kas sa sellega otseselt vai kaudselt ei aita 

Eesti vaenlasi. 
9. Olla salliv teisitimatlejate vastu, kui nad siiski on head eestlased. 
10. Olla h ea Eesti Vabariigi kodanik - kuni oma elu ohverdamiseni, kui kodumaa seda 

vajab. 
Neid ulesandeid ei saa t:'iitma asuda jfujekorras esimesest alates. Neid saab tfilta kas kai

ki korraga vai uldse mitte . Need on nagu skaudi seadused, uhteviisi vafutuslikud kaik. 

VAENLANE LUURAB! 

Iseseisvas Eestis mangisid skaudid sageli panevaid mange kujutletava vaenlase tabami
seks. Vaenlase osa mangis sel juhul teine skautide salk vai ruhm. Praegu on olukord 
teistsugune. Vaenlane valitseb praegu Eestis ja tema eest pagenesimegi vaarsile. Agata 
on meie kannul ka siin. 

Eestis keelati kommunistide tegevus 1924.aastal pfuast ebaannestunud l .detsembri mas
sukatset. Paljudes vabades maades, kus kommunistid seni pole tarvitanud vagivalda, on 
nende tegevus aga lubatud. Nii ongi vaimalik, et me liigume ta.naval vahest karvuti oma 
rahva surmavaenlasega, istume samas trammis vai kohvikus ja tal on vabad kaed meie 
kahjustamiseks. Ta ei tohi siin kull tappa ja kuuditada, kuigi ta seda meeleldi teeks. Aga 
ta vaib luurata meie tegevust, levitada valeteateid ja laimu ning teha muud meile kahju
likku. 

Vaenlane vaib petlike lubadustega ahveldada poisse kodudest pagenema, et neid siis viia 
Naukogude Liitu. Vaenlane vaib saata oma agente meie ridadesse, et saada teateid meie 
toost ja levitada laimu nende vastu, keda ta eriti vihkab . Vaenlane vaib oma kasilastega 
sumbutada meie vaitlusvaimu isamaa teenimisel ja puuda meile sulle veeretada vahem
tahtsamaid Ulesandeid. Ta vaib isegi anda valja ajalehte vai ajakirja, milles halvustatakse 
meid ja meie tood. 

Siin ei ole vaenlane valimuse jargi tuntav. Ta vaib olla koguni sabralik onu ja kaneleda 
eesti keelt. Siia ei saadeta luurama neid hirmsate nagudega kuritegijaid, kes teevad tapa
taad Siberi surmalaagrites ja NKVD keldrites. Siin liigub murdja hunt vagura lamba na
has. On vaja vaga head skaudi silma, et teda tunda. 

LUURA VAENLAST! 

Meie ei tarvitse mangida praegu kujutletava vaenlasega, sest ehtsaidki on liikvel. Me ei 
pruugi neid ka otsima minna, sest neil on ulesandeks tulla ise meie juurde. Aga nende 
avastamiseks peab olema v a g a h e a s k a u t. Hoia silmad ja korvad lahti! 

Ara jutusta uhelegi kahtlasele vaarale oma vanematest, eestlaste elust vai skautide tOost, 
ka siis kui ta seda uurib. Ara anna aadresse ega nfilta elukohti ja fua kanna laiali kirju, 
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mille sisu sa ei tea. Selle asemel puua selgitada, miks v66ras selliste asjade vastu huvi 
tunneb ja kes ta on. Kui sa oma kahtlustustes oled taiesti veendunud, siis otsi voimudelt 
abi. Siinpool raudeesriiet on politseinikud meie sobrad. 

Hea skaut ei tee asjatut hairet, aga kui sul toesti oigus on , siis korveta, sest sellist voima
lust ei esine sageli. 

Skautlus kasvab ja areneb 

See skautlus, mille lord Baden-Powell asutas aastal 1907 Inglismaal, on tanaseni palju 
muutunud. Tegevusvaljad on laienenud, uusi tegevusharusid onjuurde tulnud, katsekavu 
on taiendatudja viimistletud, vormigi on muudetud. Skautlusele on palju uutjuurde an
tudja vananenut arajaetud. Inglise skautlusest on saanud paljude rahvaste skautlus, tu
geva rahvusliku omaparaga ja kindla ulesandega - teenida kogu maailma nooruse vendlus
liidus oma isamaadja oma rahvast. Tuhanded innustatud skaudidja skaudijuhid on kaa
sa aidanud selles suures viimistlemist66s. Skautlus kasvab ja areneb edasi niikaua kui 
leidub sellest mangust huvitatud noori. 

P6him6tetes on skautlus aga jaanud selleks, mis ta oli. Nii on praegugi skautluses: 
kasvatuslik siht - hea kodanik, ruutel, gentleman, 
kasvatusviis - noorte juhtimine individuaalsele enesekasvatusele, 
toovorm - noorsoo isetegevus, vabaohuelu, salgasusteem. 

Nii on skautlus nagu heale pinnasele istutatud puu, mille juured on pusivad ja tugevad 
ning mis ajab j6ulisi uusi oksi. 

~) 
SkAUOIO MWll/SU ( 
n~ HaoiMclt<ijo -..,. 
rii.s 1~ ... oodt 

"°'" .. 
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SKAUTLUS EESTIS 

Skautluse alguse kohta Eestis on erinevaid andmeid. Peavanem Nikolai Kann miirkis esi
mese uksusena saksa "pfadfinderite" eeskujul tegevust alustanud Tallinna Peetri realkooli 
ruhma aastal 1911, mis aga varsti tegevuse lopetas. Tapsemaid andmeid on Pam us 1912a. 
vene "rasvetshikute" eeskujul asutatud ruhma kohta, milline kinnitati tsaariaegse Venemaa 
skautide peastaabi poolt nimetuse all "Baltimaade skautluse pioneer", kuna ruhm oli esi
mene registreeritu Baltimail. Ruhm tegutses pikemat aegaja vottis 1917 .a. revolutsiooni
paevil oma vfuvideks sini-must-valge. Andmed Parnu ruhma kohta piirinevad uhelt ruhma 
asutajalt Ervin Tammanilt. Aastal 1914 asutati skautide ruhmad Tallinnas Aleksandrija 
Nikolai gurnnaasiumides. Koik need uksused olid tegevust alustanud voorkeelse kirjandu
se mojutusel. Esimese eesti skaudiraamatuna ilmus kasvatusteadlase Hugo Valma sulest 
brosht1t1r "Skout Inglismaalja mujal", mille autor redigeeris aastal 1912, kuid mille ilmu
mise aastat ta ei nimeta. 

Hoogne skautruhmade asutamine toimus aastatel 1916/ 17, mil asutati skaudid Viljandis, 
Tartus ja Tallinnas. Kohe aga saabus esimene tagasili:ii:ik. Algas Eesti Vabadussoda - va
nemad skaudid laksid s6javakke, nooremate tegevus vaibus juhtide puudusel. Aastatel 
1920/21 toimus uus tous, skautide read tfilenesid ja eesti skaudid voeti vastu Londonis 
asutatud ulemaailmsesse skautide liitu aastal 1920. Sama! ajal alustas tegevust teine 
skautlik organisatsioon "Noored Sepad", kes endid nimetasid rahvulikeks skautideks. 

20.miirtsil 1921 asutati Tartus peetud skautide kongressil Eesti Skautide Malev t1hise 
keskorganisatsioonina ja hakkas ilmuma ajakiri "Eesti Skaut". 1923 Tallinnas toimunud 
II kongressil voeti vastu Eesti Skautide Maleva Pi:ihimaiirus. Liikumine kasvas ja kujunes: 
asutati skaudisoprade seltse ja seltside liit, Skautmasterite Kogu ja Akadeemiline Skautide 
Selts. Suvel 1926 korraldati I eesti skautide suurlaager Tallinna lahedal Pirital. 

Aastal 1930 t6ijalle uue skautliku organisatsiooni "Noored Kotkad'', mis Kaitseliidujuu
res poolriikliku organisatsioonina viis skautluse maa noorsoo juurde . Noored sepad lopeta
sid tegevuse ja liitusid noorkotkaste voi skautidega. Toimusid II suurlaager Parnu Valge
rannal 1932 ja III suurlaager Haapsalu Paralepas 1936. 

Skautlus kujunes edasi. Herbert Michelsoni sulest ilmusid kasiraamatud "Skautlikul 
teel" ja "Meeste ridadesse", noorkotkaste peastaabi valjaandel "Noorkotka kasiraamatud" 
j.t. Algas teadlikjuhtidekaadri kasvatamine kursusteja 6ppepaevadega. Aastal 1940 saa
dakse luba "Metsamargi kursuste" (Gilwell-kursused) avamiseks Eestis. 

Noorkotkaste ja skautide organisatsioonide vahel tekkis pingerikas voistlus, mis uha e
nam selgitas vajadust skautliku noorsooti:ii:i koondamiseks uhise keskkorralduse alla. Uhi
nemislabiraakimised ei andnud aga soovitud tulemusija aastal 1939 liideti molemad orga
nisatsioonid rahvusvahelise labikaimise huvides vabariigi presidendi otsusega. Uhiseks 
peavanemaks maarati s6javagede ulemjuht kindral Johan Laidoner. 

Aasta hiljem - sugisel 1940 katkestati skautlik noorsooti:ii:i ebaseaduslikult kommunistide 
poolt. Vfuksemad noorteuksused tegutsesid aga edasi nii kommunistliku kui ka saksa 
okupatsiooni ajal poranda all. 

EESTI ESIMENE SKAUT 

Eesti skautluse algaastatel tousis silmapaistva kujuna paljude algatajatejajuhtide seast 
esile Tallinna Realkooli v6imlemis6petaja An to n 6 u n a p u u. Terna algatusel alusta
sid Tallinnas tegevust eesti skautide ruhmad aastal 1917. Kui varem skautluse organisee
rimine oli toimunud saksa ja vene eeskujudel, siis pt1t1dis Anton Ounapuu seda noorsoolii
kumist motestada ja kujundada toeliseks e e s t i noorsoot66ks. Ta oli skautlusega tut
vunud oma opingutel Soomes ja rakendas saadud kogemused kohe kodumaal ti:ii:ile asudes. 
Anton Ounapuu sirgejooneline ja suur iseloom ning noorte kaasahaaramise oskus muutis 
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tegevuse hoogsaks ja elavaks. 
Eesti Vabaduss6ja puhkedes astus Anton 6unapuu vanemate skautide eesotsas vaba

tahtlikuna s6javakke ja voitles pealikuna Kalevlaste Maleva ridades. 2.aprillil 1919 tabas 
teda luurel olles surmavalt vaenlase kuul. 

Anton 6unapuu on oilsa iseloomuga, suurte skautlike teenetegaja vabadusvoitlejanajaa
nud ajalukku kui esimene Eesti skaut. Terna langemispaigale pustitasid Petseri skaudid 
malestussamba, mis aasta hiljem havitati kommunistliku okupatsioonivoimu poolt. 

VABATAHTLIKE VAEOSA "EESTI SCOUT" 

Selle nimetuse all asutati 17.detsembril 1918 Viljandis vabatahtlik eesti vaeosa. kus pandi 
maksma skautlikud pohimotted ameerika skautide eeskujul. Sodurid andsid truudusetoo
tuse olla "vend skaut" igale lahingukaaslasele ja voidelda p6him6tte all - "uks koigi eest, 
koik uhe eest". Skautide vaeosa koondas oma ridadesse koolipoisse ja kirjutas oma nime 
auga Eesti Vabaduss6ja ajalukku. 

Kuigi skautide rugemendil puudus otsene side tolleaegse eesti skautlusega, tutvustasid 
skaut-sodurid oma kangelaslikkusega skaudi nime koige paremast kuljest ja andsid sellega 
hoogu kogu skautluse tousuks. Skautide rugement jfil "Scoutspataljoni" nime all ka meie 
vabariigi iseseisvusaegsete vaeosade kooseisu ja Eesti Sakutide Malev kinkis vaeosale ta
numargiks partisaanuksuste musta lipu, millel Puha-Juri valge hobuse seljas tapab lohet. 
Selle lipuga loodi side skautide - paremusele puudvate noorte ja vabadusvoitlejate vahel. 

VANAD JA NOORED KASIKAES 

Eesti skautlus on olnud noorte liikumine , kuid samaaegselt ka meie iseseisva elu juhtiva
te inimeste sudameasi. Aktiivsete ja tegevate juhtidena votsid skautlemisest osa end. hari
dusminister Nikolai Kann - peavanemanaja end. minister J a a k H ii n er son 
- alul peastaabi ulemana, hiljem skaudisoprade liidu asutajana ja esimehena. Skautide 
ridadesse kuulus vabariigi president K o n s t a n t i n P a t s aupatroonina, riigimees 
J a a n T 6 n i s s o n auvanemana. kindral J o h a n La i d o n e r Uhendatud skautli
ke organisatsioonide peavanemana. Peale nende suurte meeste on skutluse ridadesse kuu
lunud malevate ja lipkonade auvanematena, vanematena, sopradeseltside juhtivate tegelas
tena ja tegelike juhtidena pal ju haid eestlasi koikidelt aladelt: professorid, ministerid, kor
gemaid sojavaelasi ja teisi. 

Vanem polv moistis skautluse suuri ulesandeid ja ulatas oma kae noortele toeks. 

VANADESOPRADEKALJUSONAD 

President Konstantin Pats, Eesti Skautide Maleva aupatroon: 
"Skaudid, olge valmis koigele heale ja ilusale ning olgem valmis vastu votma seda t66d, 

mis isamaa kord teie peale paneb!" 

Riigivanem Jaan Tonisson: 
"Meie rahvusliku tuleviku kandjad, meie noored peavad arenema vabaduse, korra ja ko

huse vaimus, kui nemad peavad oma ulesannete kohaseks tousma tuleviku paevil. Niijaab 
tosise skautluse vaimule Eesti noorsoo tulevases arengus suuri wesandeid, ilma et ajutised 
voolud suudaksid sumbutada noorte vaba enesearenduse, isetegevuse ja enesedistsiplinee
rimise ideed." 
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Haridusminister skm. Nikolai Kann, Eesti Skautide Maleva peavanem: 
"Skaudid on valmis kasvatama Eestile juurde ikka uusi salku tuliseid isamaalas i ja ha.id 

kodanikke ... Kuigi meie peaksime ajutiselt kaotama oma iseseisvuse , siis ei loobu meie 
oma tahtest ka tulevikus. Skautlik noorte organisatsioon mitmekumnetuhande liikmega 
olgu iseseis ev organisatsioon ja temalt voetagu see iseseisvus siis , kui ta enam ei kasvata 
Eestis noorsugu selles vaimus, nagu ope tab meile seda praegune skautlus ... " 

Haridusminister kolonel A. Jaakson: 
"On ju kindel see, et noorte organisatsioonid tekkisid kaugelt enne isegi meie riigi olemas

olu , nagu skaudid, mis on ilks vanemja auvafusem organisatsioon." 
"Mitmelja mitmel korral on minuljuhus olnud viibida skautide keskelja konetada ka uk

sikuid skaute ja minul onjaanud mulje , et see liikumine on korda saatnud noorte isetege
vuspollul palju ilusat ja vaartuslikku meie kodumaale ." 

Gaider Eleonore Hiinerson, Eesti Gaidide Maleva peavanem: 
"Ma olen veendunud,, et need, kes on olnud tublid gaidid, on tublid isamaa tlltred ja et 

neist saavad iseseisvad koduhoidjad ja tublid emad, kes oskavad ka oma lapsi kasvatada 
r66msateks ja toovoimelisteks Eesti riigi kodanikkudeks. Meie ei vota gaidlusest kaasa mit
te ainult parimaid malestusi, vaid ka oskusi ja elur66mu." 

Minister skm. Jaan Hiinerson, Eesti Skaudisoprade Liidu asutaja: 
"Skautlus arendab noorsoos patriotismi, koigi isiklikkude joudude kujundamist ja raken

damist ulesehitamiseks, et eesti rahvas voiks rahus kosuda. Kui keegi meie rahu rikkuma 
ja vabadust riisuma tuleb , siis on iga kodaniku kohus kallaletungijale relvadega vastu as
tudaja kodumaa kaitseks ka oma varaja elu kaalule panna. Kuid skaudid ei sisenda mitte 
juba maast madalast peale soduri meelsust ja voorusi, nagu oleks sodimine tema elu ulim 
eesmark." 

Professor skm. Karl Sarai, Eesti Skautide Maleva II ja III suurlaagri vanem: 
"Suurlaagris naeme, kuidas laagri , s .o. uhe teatava uhiskondliku organisatsiooni huve 

ara ripub igast uksikust osavotjast .. . Selleparast suurlaagreist voivad isegi vanemad tege
lased nii mondagi oppida noorteltja omale korva taha panna." 

Piiskop Johan Kopp: 
"Ma olen oma pika elu kestel voinud paljude inimeste teedja saatustjalgidaja ka kogeda 

ning tahele panna, kui sugav tode on selles Jeesuse Kristuse sonas ning tootuses : "kes mi
nusse jaab ja mina temasse, see kannab pal ju vilja. " Teie tahate kanda head vilja inimeste
na ja eesti rahva liikmetena - jaage ustavaks meie esivanemate ja meie Jumalale. Siis te 
leiate endid alati kogu oma elus ja taos, ka kannatustes ja voitlusteski, kui need peavad 
tulema, seisvat kindlal pinnal ning saate osa onnistusest, mida Jumal voib ja tahab anda 
neile, kes teda armastavad ja usaldavad temale. Ja teie eluvili on r66muks teile enestele 
ning onnistuseks meie rahvale. Seda aidaku Jumal!" 
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EESTI SKAUTIDE TAHTPAEVI 

Jaanuar 
3. Eesti Vabadussoja lopp 1920, 2-minutiline leinaseisak langenud 

kangelastete malestamiseks. 
8. 

Veebruar 
22. 
24. 

Marts 

Lord Baden-Powelli surmapaev 1941. 

Lord Baden-Powelli sunnipaev 1857. 
Eesti Vabariigi aastapaev. 

20. Eesti Skautide Maleva aastapaev. 

Aprill 
2. Anton 6unapuu kangelassurmapaev 1919. 

23. Juripaev - skautide kevadpUha. Juri66 aastapaev 1343. Asutava Kogu 
kokkuastumine 1919. 

Mai 
2.puhapaev- Eesti emadepaev. 

Juuni 
Rahvuslik leinapaev kuuditatute malestuseks 1941 . 14. 

23. Voidupuha - Vonnu lahingu ja landesveeri voitmise malestuspaev 1919. 

November 
28. 

Detsember 
1. 

Eesti Vabadussoja algus 1918. 

Rhavusvaheline skautide emadepaev. 

Tfilenda seda loetelu oma uksuse aastapaevaga! 
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Kalevite lapsed 

Sa oled kuulnud koneldavat vanadest perekondadest, kes teavad oma esivanemaid sadu 
aastaid tagasi. Nendest sugukondadestjutustavad vanad kroonikadja need inimesed voi
vad uhked olla oma esivanematele. Ka meil Eestis teostati paritolu voi sugupuu uurimisi. 
lnimesed soovisid selgitada oma kaugeid esivanemaid. 

Meie ei saa selgitada oma esivanemaid vaga kauges minevikus, sest meie maa on olnud 
sodade ja voitluste tallermaa. Sadu kordi on koik kirjad ja raamatud langenud tule ja 
ruustajate ohvriks. Ainult moni uksik eestlane suudab selgitada oma sugukonda kauge
male kui Pohja Sojani aastatel 1700-1721. Siis kaovad enamasti koik ja.ljed. 

KES ON SINU ESIVANEMAD? 

Millisesse vanasse ja vaartkasse perekonda kuulud sina? Kes on sinu esivanemad? Voi 
oled sa uks neist, kellel ei ole auvaarset minevikku? 

Igal inimesel maailmas on vanemad, nendel jallegi vanemad, ja nii ulatuvad meiegi esiva
nemad tuhandetesse aastatesse. Sina ei tea kwl nende nimesid, kuid sa tead, et natl olid 
eestlased. 

Meie rahva ajalugu jutustab kangelaslikest voitlejatest, julgetest meresoitjatest ja paindu
matutest meestest. Eestlaste sangariteod ulatavad teistegi rahvaste ajalukku. Need koik 
olid s i n u e s i v a n e m a d . Sinu perekonnakroonika on Eesti ajalugu, voitlejate ja ehi
tajate ajalugu. 

UURI OMA PEREKONNAKROONIKAT! 

Kas Lembitu polnud uks sinu esivanemaid? Kas ei olnud see uks sinu isaisasid, kes tegi 
maatasa Sigtuna? Kas keegi sinu perekonnast ei olnud Dmera aares ruutleid raiumas? 
Kas sina ei polvene neist neljast vanemast, kes Paide lossis ahvardasid ordumeistrit? 

Sa ei tea nende sunniaegasid, nimesid ega elukohti, sest nad olid tundmatud kangelased. 
Aga natl olid sinu esiisad. Loe oma perekonna ajalugu! See on kirjas E e s t i a j a 1 o o 
raamatus. 
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Muistsed ajad jutustavad 

Eesti riik on noor, aga eesti rahvas on vaga vana. Palju maid maailmas olid siis veel avas
tamata, kuijuba ajalookirjutajad markisid ides esimesi teateid eestlaste elustja tegevusest. 
Eesti ajaloo kestel on paljud rahvad kasvanud suureks, teised suuredjfille hoopis kadunud 
maapealt. Meie oleme jaanud endiseks. Voibolla on sul sellest kahju. et meist pole tous
nud maailma suurvoimu, kelle ees koik oleksid varisenud? Aga i m e on see kuidas uks 
vfilke pusib - seisab aegade mollus nagu rauatukk. Arstid utlevad, et uks tervise tunnus 
on pusivalt uhtlane kehakaal. Kui see maksab ka uhe rahva kohta, siis on eesti rahvas 
kull terve nagu purikas. 

Eesti ajalugu on pikk. Ma jutustan sulle maitseks sellest pikast loost maned palad. 

EESTIMAA SAAB OMALE NAO 

Palju aastatuhandeid tagasi hakkas Skandinaaviast ja Soomest Eesti maa-alale valguma 
tohutu urgjaa. Hiigeljaamassid havitasid looduse, kundsid segi maapinnaja kandsid en
daga kaasa suuri kivimurakaid - randrahnusid. Siis kord hakkas jaa lounaserval sulama. 
Tekkisid suured veekogud: jarvedjajoed. Urgjaa oli see, mis andis Eestimaale tema prae
gused pinnavorrnid. 

Jaapiiri taganernisega ilmusid louna poolt metsloomad.: karud, hundid, rebased, janesed, 
tarvad (metsveised), podradja rnitmesugused linnud. Jarvedesse jajogedesse siginesid ka
lad. Nii sai Eesti saagirikaste metsade ja kalarohkete vete maaks. 

Siis tuli inimene. Muinasleiudjutustavad, et inimesed elasid Eestis juba 7,000 aastat en
ne meie ajaarvamise algust. Need olid kalur-kutid, kes rajasid oma pustkojad vete aarde. 
Nad kuttisidja kalastasid ning nende ainsaks koduloomaks oli koer. Kui metsadja kala
veed saagist tuhjenesid, siis randasid kalur-kutid uude paika. 

MUISTNE ISESEISVUSE AEG 

Pikapeale muutus randav rahvas paigaliseks. Ale poletarnisega tehti metsast poldu ja 
randlased ehitasid laevu. Nendega peeti uhendust ule mere naabermaadega, kust toodi 
soola, rauda, hobedatja muud mis meie maal ei leidunud. Vastutasuks anti oma saadusi: 
nahku, mett, vaha, lina, kanepit ja vilja. Eestlaste kaubaretked ulatusid sel ajal kaugele 
Venesse, Taani, Rootsija Soome. See oli vabaja onnelik aeg. 

Dksikud pered moodustasid kulakonna, kellel olid Uhised pollu-, heina- j ;:i karjamaad 
ning hiiedja ohvripaigad. Maakaitse huvides koondusid kulakonnad kihelkonnaks, kellel 
oli uhine linnus. Nii kujunes muinaskindluste vork ule kogu maa. Hiljem liitusid kihel
konnad sojalistes huvides maakonnaks. Kulakonda, kihelkondaja maakondajuhtisid vaa
rikatest meestest valitud vanemad. Muinas-Eestis oli 8 suurt maakonda: Saaremaa, Llia
nemaa, Jarvamaa, Harjumaa, Ravfila, Virumaa, Sakala ja Ugandi ning 4 vahemat: Vaiga, 
Mohu, Nurmekund ja Alempois. 

Sojakfilgud - roov- ja tasuretked olid sel ajal sagedased. Iga tfilskasvanud mees oli relva
kanclja. Valveteenistust teedel, randadel, piiridel ja linnustes peeti kordarnisi. Sojasoidul 
moodustati uhine malev uhe vanemajuhtirnise all. Vanad urikudjutustavad, et eestlased 
olid tub lid sodurid ja kardetavad vastased. Nii ilmusid ootamatult, voitlesid vahvasti ja olid 
siis ammu juba kadunud, kui suudeti organiseerida vastupanu. Kaks sajandit (1000-
1200 a. p . Kr.) valitsesid eestlased kogu Llianemerd. Seda ajajarku kutsutakse Eesti vii
kingiajaks. Aastal 1187 havitasid eestlased Rootsi tolleaegse pealinna Sigtu111a. mis prae
gugi on varemetes. Ka Stockholm olla nime saanud eestlaste sojaohu tottu. Linna ehitarni-
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se ajaks taoti veeteed tiiis piistpalke (stokke), et saarlased oma laevadel ei paaseks ehitajaid 
kimbutama. Kuna uus pealinn ehitati saarele, siis see saigi nimeks Palgisaar . 

TERVE INIMPOLV VOITLUSI 

Teated eestlaste joukusest levinesid saksa kaupmeeste kaudu ka Saksamaale ja sealt kor
raldati ristisoda Uianemeremaade paganate vastu. Vallutatud maa pidi piihendatamaJee
suse ema Maarjale ja sealt pfuinebki nimetus Maarjamaa. Ristisodijate etteotsa as us voit
lushimuline piiskop Albert. Asutati Moogavennaste ordu ja see tungis koigepealt latlaste 
ning liivlaste kallale. Kaheksa aastaga alistati ja ristiti need kaks tugevat rahvast. 

Eestlased olid ristisodijaile kova pahkel. Kakskiimmend aastat piirasid moogavennad 
eestlaste linnuseid ja piiiidsid maal kanda kinnitada aga ikka jalle l66di nad tagasi. Sak
samaalt veeti iiha uusi ristisodijaid mahal66dute asemele. Eestlaste vastu rakendati voit
lusesse ka latlasedja liivlased ning samal ajal algasid Pihkvaja Novgorodi venelaste r66vi
kfilgud Eestisse. Aastal 1227 vallutati Saaremaa ja alles siis oli voora voimu all kogu Eesti. 
Meile sai saatuslikuks vooraste arvuline iilekaal, parem relvastus ja sojatehnika ning see, 
et iiksikud maakonnad ei olnud iiksmeelsed. 

Eestlaste sojaline voim oli murtud, aga vabadustahe elas edasi. Veel sadakond aastat hil
jem - mandriljiiri66lja Saaremaaljaagupipaeva eelohtul (24. juulil) 1343 tousid eestlased 
vallutajate vastuja Pohja-Eestis raiuti sel korral palju sakslaste ning taanlaste paid. Taani 
on eestlastele tanulik oma riigilipu eest. Kord kui taanlased Tallinnas olid suures hadas 
riindavate eestlaste kaes, olla see punane valge ristiga lipp taevast maha langenudja voit
lejatele uut hoogu annud. Ei tea milline lipp neil oleks voinud olla, kui eestlased tookord 
tulist sauna poleks teinud. 

PAL.JU VOORAID PEREMEHI 

Muistse iseseisvusvoitluse lopust peale oli Eestil palju vooraid peremehi. Meie maad on 
valitsenud sakslased, taanlased, rootslased, poolakad ja venelased. Maa krus paljude sa
jandite kestel rasketes voitlustes iihe kaest teise katte. Vanade losside ja kindluste vare
med Eestis jutustavad sellest keerulisest ajast. Sodades said koige rohkem kannatada maa 
pfuiselanikud - eestlased, sest nendelt nouti sojamoona vagedele, nende hooneid poletati 
ja neid tapeti. Sodade jargi laastas katk maad ja noppis needki vahesed, kes olid paase
nud. Osna paaril korral on Eestimaa olnud nil lage, et inimest kohtas nagu imelooma. Aga 
rahvas sigines jalle. Poletatud hoonete asemele ehitati uued ja s66ti jaanud pollud pandi 
uuesti vilja kandma. 

Vooraste peremeeste ajast on parim malestus rootslastest. Nende valitsemise aega 
(1561-1 700a.) nimetatakse ''vanaks heaks Rootsi ajaks", sest natl vahendasid orjust, asu
tasid koole ja kirikuid ning kohtlesid rahvast paremini. Oks raskemaid aegu aga oli Vene 
valitsuse ajal (alates 1710.a.). Siis valitses Eestis koige raskem orjus. 

EESTI TOUSEB JALLE 

Eestlased kogesid, et jouga ei suuda vfilke rahvas enda heaks midagi ara teha. Sellepa
rast valiti uued relvad - tarkus ja joukus. Asutati laulukoore ja seltse, korraldati laulupi
dusid, hakati valja andma eesti ajalehtija raamatuid, koguti raha eesti kooli asutamiseks, 
ehitati seltsimaju, talupojad kogusid raha ja ostsid talud pfuisomandiks. Seda ajajarku 
(1860-1885 a.) nimetatakse rahvusliku arkamise ajaks. Siis tulid venelased mottele, et 
eestlased tuleb umber kasvatada venelasteks. Koolides keelati eesti keelja eesti elule tehti 
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igasuguseid takistusi. Muidugi ei saanud eestlastest venelasi, sest pole lihtne tarkaja are
nenud rahvast rumalamaks kasvatada. Uus rahvusliku tousu aeg algas juba aastal 1895. 
Uued eesti ajalehed virgutasid rahvast teadlikule vabadusvoitlusele, asutati esimesi eesti 
gumnaasiume, Eesti Rahva Muuseumja ehitati Estonia teatrimaja. Eestlaste arv linnades 
oli kasvanud nii suureks, et ukshaaval voeti linnade juhtimine sakslastelt ule. Rahvas oli 
saanud kupseks iseseisvale elule. 

EESTIVABADUSSODA 

Es imen e maailmasodaja Vene revolutsioon kujundasid olukorra, kus eestlased said teos
tada oma sajandite unistuse ja kuulutada Eesti iseseisvaks demokraatlikuks vabariigiks 
(24.veebruaril 1918). Saatus maaras, et no or vabadus pi di tules ja veres ristitama. Samal 
paeval kui kuulutati valja iseseisvus, vallutasid saksa okupatsioonivaed Eestija nende lah
kumisel (28.novembril 1918) tungisid vene kornmunistid noort vabadust larnmatama. Al
gas Eesti Vabadussoda ja kogu rahvas as us kangelaslikult kaitsema oma maad. Alguses 
oli ebaeduja punased vallutasid kaks kolmandikku Eestist, aga siis l66di nad valja rutem 
kui nad tulid. Teise vaenlasena tungisid lounast Eestisse sakslased. Nendegi kasi ei kfil
nud paremini - sajandite viha arkas eesti meestes ja mone kuuga kihutati sakslased Riia 
linnani. Selle voidu tahiseks puhitseme Voidupuha 23.juunil. 

Vabadussoda oli raske heitlus, sest vaenlane oli tugevas ulekaalus. Meie meestel puudu
sid relvadja varustus- need tuli votta vaenlaselt s6jasaagiks. Vabadussoja voitis eestlaste 
kangelasvaim ja vabadustahe. Sellest on kirjutatud raamatuid. Loe! 

EESTI ISESEISVUSE AEG 

Nagu jaaaeg kundis umber Eesti maapinna, nii muutis iseseisvuse aeg koike seda, mis 
asus selle maapinna peal. Eesti sai jalle uue ja i I u s a nao. Maa jagati rah vale ja tekkis 
palju talusid. Hariti uudismaid ja muudeti viljakandvaks endisi soid. Voeti tarvitusele 
moodsad p6llut66riistad ja t66viisid. Meie pollumajandus kasvas nii tugevaks, et voisime 
varustada ka valismaid. 

T66stus kujundati umber Eesti olude jaoks. Eesti too tis vineeri, paberit ja puumassi, tse
menti, riidekaupu, klaasi, masinaidja peaaegu koiki tarbeid mida maa vajas. Maapoueva
radest hakati kasutama polevkivi, turvastja fosforiiti. Teedja liiklusolud muutusid kiiresti 
eeskujulikuks. Asutati uusi kooleja ehitati koolimaju. Kiirestijajouliselt arenes teadus, 
kirjandus ja kunst. Eesti sportlased tousid maailmaklassi. Koik kasvas, arenes, edenes 
ja muutus uueks ning paremaks. Kes Eestist lahkus enne iseseisvuse aega ja iseseisvuse 
lopul sinna tagasi tuli, see ei tunnud enam ara seda maad. Nii palju oli muutunud Eesti 
nagu rahva visa t66ga. 

Aga vaenlased ei maganud. 1924 a. l.detsembril tahtsid kommunistid vagivallaga muuta 
Eestit kornmunistlikuks riigiks. See ei onnestunud. 

VIWATERA KAHE VESKIKIVI V AHEL 

Teine maailmasoda purustas Eesti iseseisva elu. Saksamaaja Noukogude Liidu vahelise 
kokkuleppe tottu murdis Noukogude Liit Eestiga solmitud rahulepingu, ja noudis surve ah
vardusel omale sojalised baasid Eestis. Hiljem lavastasid venelased Eestis "riigipoorde" ja 
vene relvade toetusel laks voim kornmunistide katte. Kohe algas kogutud varade havitami
ne jatuhandeid hfild eestlasi kuuditati sunnitoolistena voi ebaseaduslikult voetud sodurite
na Noukogude Llitu. Tuhandeid eesti mehi pogenes metsadesse ja voitles metsavendadena 
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kommunistide vastu. 
1941.a. suvel puhkes s6da Saksamaa ja Noukogude Liidu vahel ja sakslased okupeerisid 

ka Eesti. Saksa okupatsioon (1941-1944 a.) kurnas maad majanduslikult, sest suure so
jamasina kfilgus hoidmiseks oli vaja koike voimalikku, esmajoones aga toiduaineid. Koos 
sakslastega voitlesid venelaste vastu ka tuhanded eestlased- mitte selleks et teenida Sak
samaa vallutusiha, vaid et kaitsta kodumaad koige verisemaja vaenulikwna voimu vastu. 
Sugisel 1944 vallutasid venelased Eesti uuestija noukogude terror valitseb meie kodumaal 
ka praegu. Vaevaga loodud varad on voetud nende omanikelt, rahvas on puupaljaks r66vi
tud ja keegi ei saa julge olla homsele paevale. 

Eesti lootus ei ole surnud. Rahvas kannataval kodumaal loodab paremate pa.evade tule
kule ja koik eestlased vabas maailmas teevad oma parima kodumaa vabastamiseks. Meil 
on pal ju saadikuid maailmas ja nende seas oled ka sina - saadik polvpukstes . Ara lase 
Eestit pettuda sinus. 

AJALUGU OPETAB 

Okski olnud olukord maailmas ei kordu samal kujul, kuid ometi on ajaloost oppida. Aja
lugu ei ole mitte ainult selleks, et teada kuidas vanasti elati ja mis 500 voi 1000 aastat ta
gasi juhtus. Aga mineviku tarkustest tuleb seada tuleviku tahised. Kuula, mis muistsed 
ajad opetavad! 

Hoidkem iihtel Ohendus teeb tugevaks . Kui Muinas-Eestis oleksid maakonnad uhiselt 
motelnud ja tegutsenud, siis oleks Eesti ajalugu voinud olla hoopis teisiti. Vabadussoda 
oli voidukas selleparast, et koik tegutsesid koos. Kui eestlased omavahel tulitsevad, siis 
ei suuda meie midagi - uhiselt suudame palju. 

Tarkuses onjoudl Vaikesed rahvad, nagu meie , ei suuda midagi teha voimu jouga. Meie 
ainus tugevus on vaimujoud. Meie ei voi omale lubada suurte rahvaste luksust, et moned 
on targad ja suurem osa rumalad. Selleparast opi ja pinguta nagu sa vahegi jouad. Saa 
haritud ja oskustega inimeseks. 

Joukale avanevad ukasedl Eestlaste rahvuslik arkamine toimus koos j oukuse tousuga. 
See ei olnudjuhuslikult nii. Joukus tasandab teed haridusele. Ka tanapaeval valitseb or
jus, kuigi moodne orjus. Rabele sellest valja ja saa vabaks meheks, kellele avanevad koik 
varavad. Ara aga seajoukust tarkusest korgemaks, sest siis ei oska sa avanenud varavat 
oigesti kasutada. 

Salakeel ja salakiri 

Sinule meeldivad salakirjad, salatahestikud ja salatindid. Nende abil saab kirjutada ja 
teateid edasi anda nii, et v66rad seda ei moista. lsegi signaliseerimisel on sama volu, mille
le lisandub veel vo!malus teateid edasi anda kauge maa taha. Heal salgal ja ruhmal on 
oma salakiri, mida tunnevad ainult salga voi ruhma liikmed. 

Praegu oleme eriliselt eelistatud olukorras, kuigi elame v66ral maal ja v66raste keskel. 
Meil on kasutada salakeel ja salakiri, mida moistavad ainult eesti skaudid. See on e e s
t i k e e 1. Me voime koneleda salajasi asju paris avalikult vooraste kuuldes ja nad ei taipa 
sonagi. Kui sina selle raamatu annad mone v66rast rahvusest sobra katte, siis moistab ta 
ainult uksikuid sonu ja peab koige lihtsamaidki asju sinult kusima. Sinu tolkimisest 

334 



0 

0 

0 

• 
\ 
• 
' 

335 



"IM(llll, TU'tC llAHP 
w.6NtLta VAU~T WA· 
dlLT ! "1Ji.Lf"[ TIUlNIN~ 1 • 

oleneb, kas ta illdse milles tki aru saab . 
Nilild on aeg alati kasutada meie salakeelt. Las 

inimesed vaatavad ja imestavad, et n ae - inimesed 
nagu meiegi , konelevad omavahel, aga midagi ei 
m6ista. Eriti suurt imestust aratab see pois te seas 
kui te tegutsete koos v66raste skautidega. Valtides 
v66rkeelseidja rahvusvahelisi sonu, muudame oma 
keele nii salajaseks, et ainus tki s 6na selles t ei 
moisteta. 

Skautlike illesannete juures ja v6istlus tel on meie 
salakeel eriti tahtis. 

Voi on sul parem salakeel oma salga voi rilhma 
jaoks? 

MEIE SALAKEELE MUUD VOORUSED 

Eesti keelel on teisigi voorusi. Esiteks on see meie e m a k e e I, mida eestlased on kone
lenud sajandeid. Teiseks on meie keel ilks i l u s a ma i d k e e l i maailmas. Teatavasti 
hinnatakse keele ilu tfilshaalikute rohkuse ja susisevate haalikute vahesuse jargi. Nii ongi 
eesti keel hinnatud itaalia keele jargmiseks. Kolavuse poolest sobib eesti keel vaga hasti 
laulukeeleks. Kolmandaks on eesti keel i I m e k a s ja v a l j e n d u s r i k a s. Ei ole 
midagi, mis meie ei saaks tolkida eesti keelde. Eesti keeles ilmuvad ajalehed, ajakirja d ja 
raamatud nagu teisteski keeltes. 

On ilksikuid eestlasi, kes habenevad oma keelt. Kui neile oleks voimalus demonstreerida 
paljude maailma rahvaste susisevaid, lurisevaid ja m6misevaid keeli, siis inimesed alles 
m6istaksid, millise vaartuse nad omavad eesti keele naol. Ja siis nad habeneksid oma te
guviisi. 

MITU KEELT SUUS 

Niiviisi oeldakse inimese kohta, kes koneleb mitut keelt. Keelte oskus on ilks tarkuse 
tunnuseid ja oeldakse koguni, et k e e I e d on maailma v 6 t i. Uhtegi keelt, mis me os
kame, ei tohi unustada, eelkoige aga mitte emakeelt. Koiki teisi keeli peame 6ppima, ema
keel aga on muidu saadud. See on meie v a n e m a t e k a l I i s p a r a n d. 

Keskajal kasutati julma karistust: kui keegi oli keelega kurja teinud (midagi kurjasti ko
nelenud), siis loigati sellel inimesel keel suust. See oli ilks raskemaid karistusi. Kes meist 
tahaks iseennast nil julmalt karistada, et laseb omal eesti keele suust ara loigata? 

Laulu voim 

Eestlased on laulurahvas. V66ra surve all otsisid esivanemad alati lohutust laulus , sest 
laulus sai inimene vabaks. Venestamise ajal, kui eestlaste rahvuslik elu oli takistatud, 
asutati laulu- ja manguseltse. Laulus tunti oma vaimset suurustjajoudu. Esimene lau
lupidu Tartus 1869 sai rahva aratajaks ja sellest peale kasvasid laulupeod osav6tjate arvult 
ning vaimustuselt. V66rad, kes on jalginud meie elu ja ajalugu, iltlevad: e e s t i r a h
v a s I a u I i s e n d v a b a k s! 
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Soome hoimude muinaslugu "Kalevala" jutustab laulu vagevast voimust. Vana laulutaat 
Vfilnamoinen ei votnud vaevaks oma vastastega rinnutsi kokku minna - ta laulis natl ha
bemeni maasse, nii et ainult peanupp jai valja vagevat laulu kuulama. 

Need vana suuruse paevad pole kadunud. Laulu voim elab kui leidub laulumehi. Ja neid 
meie seas on. 

OMA LAULUD JA RAAMATU LAULUD 

Meie noored on v66rsil kujundanud uue moistatuse: moista, moista, mis see on, mida 
teised oskavad raamatust, aga meie oskame peast? Vastus on: laulda! Meil on nii palju 
luulet ja laulu kui mitmel rahval kokku. Kui vabal kodumaal kasvanud eestlased laulma 
hakkavad, siis jatkub laule jfujest paariks paevaks. See on eeskuju. mille poole pOOda. 

Kord kuulsin lihtsat taati kontserdilt tulles Otlevat: "Laul oli ilus kull , aga polnud oma." 
"Kuidas nii?" kOsisin mina. "Paar laulu laulis, needki raamatust, " vastas taatja lisas: "Kui 
mina laulma hakkan, siis laulan peast piki paeva". 

Kull see nii on, et raamatu laulud on ajutisedja oma laulud on peas. Lauluraamatud on 
ju selleks, et sealt sonu oppida. Selleparast eesti skaudid laulavad palju. 

"Kalevipoeg" jutustab laulu voimust: 

Kui mina hakkan kuulutama 
Laulujoada laskemaie, 
Vana lugu veeretama: 
Ei mind joua ohjad hoida, 
Ohjad hoida, koied kOita, 
Pilved pikad ei pidada, 
Taevas laia talitseda. 
KOlad jaavad kuulamaie, 
Moisad motteid markamaie, 
Sak.sad parves seisemaie. 
Linnad eemalt luurimaie . 

Meil on tarvis eesti rahvas veel kord vabaks laulda! 

Ara eksi oma oues 

6eldakse, et isegi pime ei eksivat oma oues. Ta tunneb sammude arvu ja haale kaja jargi 
Oksikute esemete asukohti ning liigub koduouel nagu nagija. Vahemasti nii targad peame 
meie, nagijadki, olema. Meie koduou on Eesti, kuigi moni noorem meist ehk pole kunagi 
seda maad oma silmaga nfilnud. Koduks jaab see ometi. 

Ma annan sinule jargnevas loos moned sammukaugused ja esemete nimed, et voiksid 
kaugusest hoolimata naha ja tunda seda maad. 
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SAADIK TUNNED RASTI OMA MAAD 

Iga valissaadiku kohustus on tunda hasti oma maad. Kuidas muidu saab ta oma maad 
tutvustada voorastele . Ja on vooraste seas neidki , kes tunnevad Eestit vaga hasti- nende 
ees voib rumalana sattuda hoopis piinlikku seisukorda. 

Teadlik saadik eijutusta pudrumagedestja piimajogedest. Tajutustab asjalikultja usu
tavalt seda, mis on tode. 

MONED MEHED TUNNEVAD VEEL PAREMINI 

Meie ei tea, millal meie jalad puudutavadjalle Eesti muldaja somerat. Aga see aeg voib 
pea tulla. Siis voib tuIIa tarvidus kasutada koguni vaga peent Eesti kaarti - topograafilist 
kaarti , kus on kirjas koik kraavid ja kunkad. Selle kaardi kasutamise eelduseks on Eesti 
geograafilise kaardi tundmine. Motle siis sellelegi! 

Eesti on me isamaa 

Visa t66 ja raskete ohvritega asutati aastal 1918 eestlaste polismaale demokraatlik Eesti 
Vabariik. Praegu on Eesti ajutiselt okupeeritud vaenulike voimude poolt, kuid pole seIIega 
oiguslikult kaotanud oma iseseisvust. Suured maailmariigid - Ameerika Dhendriigid ja 
Inglismaa tunnustavad endiselt Eestit iseseisva riigina. 

Eesti on noor ja vfilke riik, aga ta on meie oma. Meie oleme uks osa Eesti riigist. Kuna 
meid on vahe, siis peame olema tublid, et vaprusega tfilendada seda, mis suurusest puudu 
jaab. 

EESTIMAA 

Eesti asub Llanemere idarannikul. Pohjast piirab teda Soome laht, laanest Laanemeri 
ja Liivi laht, idast Peipsi ja Pihkva jarved. Llanemeres asuvad saared: Saaremaa, Hiiu
maa, Muhu j .t . vaiksemad. LU.hike mandripiir vastu Venemaad labistab asustamata soid 
ja rabasid, mandripiir Iounas vastu Lltimaad on keeleliselt maaratud. Eesti asend ranni
kul voimaldab rahuajal labikfilmist koikide rahvastega. Sojaajal on see asend ohtlik, sest 
Eestist saab valitseda Soome lahte ja Llanemerd. 

E e s ti p i n d a I as t (4 7,550 km2) on ligikaudu mandri all 41, l 50 km2 , saarte (arvult 
818) all 4 , 100 km2 ja jarvede (arvult ligi 1,600) all 2 ,300 km2 • Maa suurim pikkus edelast 
kirdesse on ule 350 km, loodest kagusse ligi 250 km. Eesti piiri pikkus on ule 4 ,000 km, 
sellest on maapiiri umbes 600 kmja merepiiri ule 3.400 km. Mandri rannajoont on umbes 
1,160 km. 

Seile raamatu ruum ei voimaldajutustada suIIe Eestist nii palju kui sa sooviksid. Sa mu
retse Eesti kaart oma kodu seinale ja vaatle oma isamaad jargnevate andmete abil. 
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Eesti maakonnad 
Maakond 

1. Virumaa 
2. Tartumaa 
3. Harjumaa 
4 . Parnumaa 
5. Llianemaa 
6 . Viljandimaa 
7 . Vorumaa 
8. Saaremaa 
9. Jaivamaa 
10. Petserimaa 
11. Valgamaa 

Suurus km2 

7387 
7019 
5683 
5450 
4780 
4057 
4043 
2965 
2763 
1891 
1511 

Eesti magede korgused 
Magi 

1. Suur-Munamagi 
2. v allamagi 
3. Kuutse magi 
4. Vfilke-Munamagi 
5. Emumagi 
6. Ebavere magi 
7. Rutu magi 
8. Laiuse magi 
9. Karstna magi 

Korgus m 
317 
290 
217 
205 
166 
146 
146 
144 
140 

Eesti suuremad jiirved 
Jaiv 

1. Vortsjaiv 
2 . Suurlaht 
3. Dlemiste jaiv 
4. Saadjaiv 
5. v agula jaiv 
6. Veisjaiv 
7 . Ermistu jaiv 

Suurus km2 

284 
14 

9 
7 
6,5 
6 
5 

Eesti linnad 
Linn 

1. Tallinn* 
2. Tartu* 
3. Naiva 
4. Pamu* 
5. Nomme 
6. Viljandi* 
7. Valga* 
8. Rakvere* 
9 . Voru* 
10. Haapsalu* 
11. Kuressaare* 
12. Petseri* 
13. Tapa 
14. Paide* 
15. Turi 
16. Toiva 
17.Kunda 

Elanike aiv 
145,000 

60,000 
23,800 
21,800 
21,700 
13 ,000 
10,400 
10,300 

6,500 
5,000 
5,000 
4,900 
3,800 
3,500 
3,300 
3,200 
3,000 

18. Poltsamaa 3,000 
19.Johvi 2,500 
20. Mustvee 2,500 
21. Moisakula 2,400 
22. Otepaa 2,200 
23. Elva 2, 100 
24. Sindi 2,100 
25. Antsla 1,600 
26. Kallaste 1,600 
27. Kilingi-Nomme 1,500 
28. Kardla 1,500 
29. Jogeva 1,300 
30. Keila 1,200 
31. Suure-Jaani l,lOP 
32. Mustla 1,000 
33 . Paldiski 740 
Tarniga (*) margitud on maakonna linnad. 

Eesti jogede pikkused 
Jogi 

1. Pamujogi 
2. Vohandu jogi 
3. Suur-Emajogi 
4. Kasarijogi 
5. Keila jogi 
6. Jagala jogi 
7. Vfilke-Emajogi 
8. Pirita jogi 
9. Valgejogi 
10. Naivajogi 
11. Kunda jogi 
12. Piusa jogi 

Pikkus km 
150 
118 
104 
99 
94 
93 
92 
78 
76 
73 
64 
62 

Maapinna kasutamine Eestis 
Pollu- ja aiamaad 24% 
Heinamaad 21 % 
Karjamaad 16% 
Metsa 21% 
Kasutamiskolbamatut 

maad 18% 

Rahva tooalad Eestis 
Pollumajandus 63,5% 
Ti:ii:istus 18,7% 
Kaubandus 5,3% 
Transport ja side 3, 7% 
Uhiskondlik tegevus 7,0% 
Muud ti:ii:ialad 1,8% 

Liik.lusteed Eestis 
Laiari:ii:ipmelist raudteed 
Kitsaroopmelist raudteed 
I klassi maanteed 
II klassi maanteed 
III klassi maanteed 

1212 km 
879km 

2457 km 
8224 km 

11028 km 
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Andmeid Eesti pollumajandusest 
Talundite arv Eestis 133,400 
KO.lvipinnad km2 : 

poldhein 
rukis 
kaer 
kartul 
nisu 
Jina 

Koduloomade arv: 
hobuseid 
veiseid 
sigu 
lambaid 
kanu 

P6llusaagid km2 tonnides: 
rukist 
kaera 
otra 
kartulit 

1, 

1790 
1470 
1440 

670 
540 
150 

208,000 
690,000 
303,000 
514,000 
004,000 

109 
88 
84 

1026 

Eestis oli iseseisvuse ajal 1,200,000 elanikku. Pealinn on Tallinn. 
Eeltoodud andmetest naed, et meie maakonnad ja linnad olid vfilkesed, maed madalad 

ja j6ed liihikesed. Need ei ole rnidagi nimetarnisvaarset v66raste maade suurte linnade, 
korgete magede hiigeljogede korval. Ma ei toonudki neid selleks. et sa vordlema hakkaksid. 
Ma tahtsin vaid nfudata. kuidas isegi nii vfuke maa annab leibajajoukust oma rahvale, kui 
rahvas hoole ja visadusega ehitab ja harib oma maad. 

SINI-MUST-V ALGE 

Eesti rahvusv:lrvid siindisid rahvusliku arkarnise ajal. Kui dr. H. Rosenthali (Lydia Koi
dula 6emees) algatusel aastal 1881 asutati Tartus esimene eesti iiliopilaste korporatsioon 
'Vironia" (Virumaa ladinakeelne nimetus), siis valis see oma koosolekul iiliopilase (hiljem 
praost) A. Mohrfeldt'i korteris oma v:lrvideks sini-must-valge. Need v:lrvid kandusid taja
reltulija Eesti Dliopilaste Seltsi kaudu rahva sekka ja tousid meie rahvusliku iseseisvuse 
siimboliks. 

Eesti rahvusvarvid tahendavad: 
S i n i n e - sinitaevast, usku eesti rahva tulevikku ja soprust, truudust ning 
usaldust. 
M u s t - rnineviku mure- ja vaevapaevi ning Eesti mullapinda, rnillest meie 
rahvus ammutab oma eluj6u. 
Val g e - kodumaa kaskede v:lrvi , lootust valgemale tulevikule, siidamepuhtust. 
ausust ja oiglust. 

Eesti lipus ei ale kirevaid varve nagu paljude rahvaste lippudes. Sini-must-valge on tosi
ne ja karm lipp nagu meie saatus rninevikus , olevikus ja tulevikus . Sini-must-valgeid varve 
kannavad eesti skaudid v66rsil oma kaelaratikus ja lippudel. 

Eesti lip u m 6 6 dud on 11 m66duiihikut pikutija 7 m66duiihikut laiuti, nagu maa
ras Riigikogu 27.juunil 1922. Normaal-lipu suurus on 105xl65 cm. V:lrvid on iihelaiused 
ja iilalt alla jarjekorras: sinine , must, valge. 

Lipu h e i s k a m i s e k s ja l a n g e t a m i s e k s on rahvusvaheliselt kujunenud 
kombed. Talvel heisatakse lipp kell 9 homrnikul ja langetatakse pfilkese loojangul. 
l .martsist l .oktoobrini heisatakse lipp homrnikul kell 8 ja langetatakse samuti loojangul. 
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l(l\ HCISW.AVA.0 LIPU? 

Lipp eijaa kunagi Mseks vardasse ja heiskamisel ning lan
getamisel ei tohi lipp puutuda maad. Lipu asend vardal 
koneleb sumboolselt: t<lismastis - vabadust ja r66mu , 
poolmastis (heisatakse enne Illes ja siis langetatakse pool
masti) - kurbust ja leina, t<liesti allakistuna - alandust, 
teotust ja habi. 

Iseseisva Eesti Vabariigi stlmboliks on sini-must-valge lipp 
Tallinnas Toompeal Pikk-Hermani tornis. Praegu lehvib 
seal ajutiselt kurjategijate verev lipp. Ja selleparast kuu
lubki iga eesti skautide tlksuse varustuse hulka eelkoige 
sini-must-valge lipp, mille Ilks skaut kord heiskab Pikk
Hermani tippu. 

Selle lipu all, mis igas skautide uksuses on varutud Pikk
Hermani torni jaoks, annavad eesti s ka udid oma skaudi
tootuse. 

RIIGIVAPP 

Eesti riigivapp on kujundatud Tallinna linna vapist ja see omakorda on Taani paritoluga, 
sest taanlased rajasid praeguse Tallinna. Taani kuningas Valdemar II maaras selle vapi 
13.sajandi alul Tallinnale . Samasugune vapikujund esineb veel praegugi Taani kuningate 
kilbil. 

Vapil on kolm sinist lovilakalist leopardi kuldsel kilbil. Kui vapikilpi tlmbritseb kuldne 
tammeparg, siis nimetatakse seda suureks vapiks. V<like vapp on parjata. 

Riigivappi kasutati eesti mtlntidel, riigiasutuste pitser eil , valisesinduste ja konsulaatide 
seintel. Organisatsioonidel lubati vappi kasutada Vabariigi Valitsuse ots usel ja nii tuli rii
givapp ka Eesti Skautide Maleva margi stldamikku. 

Voorsil viibides kaunistavad eestlased oma kodusid riigivapigaja sini-must-valge laualipu
ga Pikk-Hermani alusel. 

Esivanemate parand 

Maailmast lahkudes parandavad vanemad tavaliselt oma vara lastele. On aardeid, mis 
hoitakse ja parandatakse koguni polvest polve, kaugetelt esivanematelt lastelastele ja nende 
lastele edasi. Ainult vahest harva, kui lapsed on htlljanud oma vanemad voi reetnud oma 
perekonna, jaetakse nad parandist ilma ja antakse vara voorastele. 

Meil on selliseid aardeid , mis polvest polve edasi parandatakse ja mis meie kord peame 
edasi andma oma lastele. Meie paritud varad on oieti kahesugused - tlhed mida ei saa 
kaega katsudaja silmaga naha, teisedjalle paris silmanahtavadja kaegakatsutavad. Nah
tamatuid varasid on palju ja koige vaartuslikum neist on v i s a d u s. 

Kui sina oma perekonnakroonikast (ma motlen siin Eesti ajalugu, nagu varem oli jutuks) 
loed, millised havingud, rtltlstamisedja katkud on k<linud Ille eestlaste maa, siis sa mois
tad seda. Ktlmneid kordi on maa tapetud ja poletatud puhtaks, nii et inimese jalajalge ei 
olnud leida kumnete penikoormate ulatuses. Aga Eesti pole jaanud inimttlhjaks, ei ole ka 
voorad asukad tulnud seda maad taitma. Ikka jalle on oma rahvas tousnud ja ehitanud 
maa elamisvaarseks. 

Kaegakatsutavaid asju meie parandis on samuti palju. Koige esimene on aga E e s t i-
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m a a , meie oma maa. Sa ehk kusid: "Kuidas nii? See maa on ju vaenlaste kaes. Mis 
parand see on, mida mul pole?" 

Aga see ongi niisugune lugu selle maaga, et seda ei saa parandada kellelegi, kes ei taha 
ohvreid kanda maa eest. Too ja voitlus kuulub selle parandiosa juurde juba iidsest ajast. 
Nii oled sinagi parinud Eestimaa koos nende lisadega. 

Ma ei hakka siin loendama koiki paritud varandusi. Kui seda raamatut loed , s iis leiad 
need isegi. Ma tahan ainult puudutada siin sinu parandioigust. 

SINU PARANDIKIRJAD 

Kui keegi parib midagi oma vanematelt, siis laseb ta parast seda need varad kirjutada 
oma nimele . Ta laheb ametiasutusse, kus tehakse pitsatite ja allkirjadega paber, et need 
ja need asjad, mis enne kuulusid sellele, kuuluvad nuudsest peale ta pfuijale. 

Praegu on sinulgi paras aeg oma parandikirjad korda seada. 
Visaduse kirja ei saa korraga katte. See antakse valja osakaupa sinu kooliopetajate ja 

ti:ioperemeeste poolt. Koik head koolitunnistused voi edu tool ongi kokku see visadusekiri. 
Parandi teise osa kohta pead aga tunnistuse tegema ise ja see on juba lihtsam. Sinu pa

randikirjadeks on : 
Eesti kaart, 
sini-must-valge laualipp. 

Need kaks sea oma kodus aukohale. Need nilitavad, et sa oled oma esivanemate parija 
aga mitte moni varanduseta ja koduta maailmahulgus. Sinu vanemad lubavad meeleldi 
ruumi molema jaoks. 

Kui sinul suurt Eesti kaarti ei ole, siis pead selle ise joonistama. Vilike kaart on ikka kui
dagi kattesaadav ja selle jargi suure valmistamine on vaid visaduse kusimus. Mul on tut
tavaid poisse ja tudrukuid, kes Eesti kaardi on valmistanud reljeefina, ommelnud suureks 
seinavaibaks voi vfuvinud ara triikitud kaardi. Laualipu saab kokku ommelda kolmest sii
dipaelast. 

Avaras kodus void oma parandikirjasid tiliendada veel jargmiste asjadega: 
Eesti vapp, 
kodumaakonna voi -linna vapp, 
vabariigi presidendi j.t. juhtivate eesti meeste pildid, 
maastikupildid Eestist, 
pildid eesti rahvariietest. 

lnglasi nimetatakse traditsioonidega rahvaks. Koneldakse, et inglise sadamati:ioline, ka 
siis kui tal sarkigi pole , kannab ometi lipsu - kasvoi paljal rinnal. Lips nilitab, et tegemist 
on harragaja Briti maailmariigi kodanikuga. Meie oleme vilikese Eesti kodanikudja meile 
pole lips nii tahtis. Aga meie tahame olla oma maa peremehedja parijad. Selle parast meie 
seame oma paritud varad nii , et need alati oleks silma ees. 

Sa oled eriti onnelik, kui sul on parandikirjade hulka seada moni kodumaalt kaasa too
dud vaartese : peotilis Eesti mulda, esivanemate voi kodu pildid. Need on otsene side kauge 
ja armsa maaga. Minul on kaasas uks kivi, mis oli kord Haapsalu linna algkooli 6uel. Sa
jad eesti poiste ja tudrukute jalad on jooksnud ule selle kivi. Need olid minu 6pilased ja 
paljud neist olid minu skaudid ja hundipojad. Esimese kommunistide okupatsiooni ajal 
vottis uks poiss selle kivi maast ja tahtis sellega virutada moodamarssivaid punavaelasi. 
Oks kaas6petajaidj6udis vahele, vottis kivi poisi kaestja kirjutas sellele: "Aeg annab aru
tust." Siis ta andis selle kivi mulle ja ma panin kivi portfelli. See kivi on mul kaasas ja see 
on kallimaid malestusi mis ma oman. Ma usun seda, mis kivile on kirjutatud. 
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KUS SA HOIAD OMA SKAUDIVARA? 

Sulle koguneb aegajalt ka skautlusega seotud malestusesemeid. Kui vanemad lubavad, 
siis hoia neidki oma parandikirjade juures. Sinu skaudinuga, nikerdatud matkakepid, 
suurlaagrite vimplid , laagrimargid ja salga lipp (kui sa oled salgajuht) on seal koige vaarika
mas paigas. 

Paiguta koik oma parandikirjad ja muud kallid esemed maitsekalt. Sa void selleks nou 
kusida monelt kunstimaitsega sobralt voi oma juhilt. 

Oma tuba - oma luba 

Iga eestlane v66rsil teab , kui vaartuslik on oma toanurgake. Meie inimesed on pidanud 
kaua elama pogenikelaagrite barakkides, voorastes korterites ja kaasuurilistena teiste juu
res. Selleparast oskavad nad hinnata oma koduja oma peavarju vaartust. See on nii paris 
eestlase moodi - meie ei taha teisi segada, ega taha ka, et meid segatakse. 

Samu ti on skaudikodudega. Voorad skaudid annavad meile lahkesti voimaluse koos kaia 
nende ruumides. Seda voimalust peame ka esialgu kasutama. Aga natl ei noustu sellega, 
et me nende kodu oma soovide ja maitse jargi umber sisustame. Ja nii ei saa ukski vooras 
skaudikodu naljalt eesti noorte toeliseks koduks. See on nagu kodutute oomaja, kuhu 
minnakse hada sunnil ja kust lahkudes pole kahju. 

Selleparast juba esimesel kogunemisel vooras skaudikodus alga ta oma skaudikodu mote. 
Seda motet ara jata enne , kui see teostub. 

VOIMALUSI ON PAWU 

Koige lihtasm on soetada vfilkest kutmise voimalusega pugerikku, mis sobib s a l g a 
k o du ks. See voib olla pooninguruum, kelder voi korralikum kuurinurk. Samuti voib 
salgakoduna kone alla tulla vana ratastel veetav putka, hiigelsuur tunn voi isegi korstna
jalg. Loomulikult nouab tood selle muutmine kasutamiskolbulikuks. Valgustuse ja kut
mise kusimused peab lahendama eelkoige. Aitab aga ka tormilaternja plekktUnn raudahju 
asemel. Voibolla lubab mane poisi isa voi moni lahke naaber oma maa peale praakmaterja 
list ules kopsida lihtsa hoone . Rootsis kolbab selleks kasutada suuri kaste, milles autosid 
importeeritakse. 

Vfilksemates linnades on voimalik ehitada mattakattega hurtsik voi koda linna servale . 
Igatahes saagu see kui vfilke ja vilets, kuid meil on vaja kohta, kus omaette koos kaia ja 
ise olla oma peremees. 

R u h ma k o d u ja isegi l i p k o n n a k o d u m66dud annab valja harilik koetav tu
ba. Soovitav manes vanas voi ari- ja laoruumidega umbritsetud majas , et meie laulja hiiii
ded ei hfilriks umbruse elanikke. 

Salk, rllhm voi lipkond ilma peavarjuta on kurb asi. Sellisest viletsusest ei taha raakida
gi. Igatahes eesti meeste mootu nad valja ei anna. 

KODU JUTUSTAB ELANIKEST 

Mina tean juttu uhest vaesest puuraiujast, kes olnud nii vaene, et tal polnud isegi nime
sid oma lastele andmiseks. Ja kord kuulsin raagitavat vaesest perekonnast, kes olid nii 
vaesed, et nende toa porand uppus mustusesse ja amblikuvorgud rippusid seintel. Sa 
moistad vist isegi, et puuraiuja polnud vaene. Aga rumal oli ta kull, kui ta isegi lastele ni-
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mesid ei leidnud. Ka see mustuses poorlev perekond polnud vaene , kull aga liiga laisk vee , 
liiva ja luuaga poranda kuurimiseks . 

Meie ei ole ''vaesed", selleparast anname oma kodule vageva nime , hoiame ta puhtaja si
sustame korralikult. Puhtus ja sisustus muudavad kodu toeliseks koduks ja kodu sisemus 
iseloomustab selle elanikke. 

M 6 6 b Ii t saame valmistada metsast toodud roigastest voi pakk-kastidest. Viimased 
voivad samaaegselt olla ka panipaigad ja riiulid. Papiga voi kotiriidega katmine ja v:'irvimi
ne muudab kastid ilusaks. Skaudikodusse sobivad ka koik parandikirjadja uksuse skau
divarustus ning seal voime neid paigutada endi soovide kohaselt. Teenfutaja voi kompassi 
seame ka oma skaudikodusse , et igauks teaks koduteed. Kompassiringi voib maalida voi 
poletada lakke , voi naelutada porandasse. Lisaks ilmakaartele tuleb siis markida ka 
suund, kus asub Eestija kui palju sinna on kilomeetreid. Ukse alla vitstest punutud matt, 
akendele eesriided, kuunlajalad lauale, Baden-Powelli pilt okstest raamis seinale ja .. . oo , 
neid toid on palju. Ise motleme valja ja ise teeme! 

IGA ASI MAKSAB 

Oks hiidlane utles kord, et maailmas ei saa midagi muidu. Isegi peksa ei saa muidu, kui 
tuleb enne tiili norida. Kull see nii on, ja skaudikodu rajamisel tunneme seda hasti. Aga 
maailmas on ka ilks asi, mis maksab koige rohkem - see on ta he. Kui sinu tahe on ko
vem eelseisvatest raskustest, siis lahendadja suudad uskumatuid asju. Sellep:'irast asume 
skaudikodu kusimuse kallale raudse tahtega. 

Koigepealt selgita, kus ja milliseid voimalusi on. Kuidas neid lahendada? Kui koik plaa
nid on peetud, siis asub kogu salk ulesande juurde. Voibolla, et selleks tuleb isa voi naa
brimehe poole poorduda haledate palvetega. Voibolla tuleb maaomanikule kogu salgaga 
appi minna paevaks igas kuus voi votta ulesandeid koristamise voi valvamise alal. Voib
olla, et tuleb kaua raha koguda ja see korraga lauale panna, voi igal kuul koguda vanapa
berit ja see :'ira muua skaudikodu uuriraha saamiseks. Voimalusi on nii palju, et neid ei 
oska kaugeltki ette naha. 

Igal juhul otsi ha.id inimesi ja noortesopru. Neid leidub rohkem kui sa arvad. Aga nad 
ei tule ise mottele, et nende tiihi maatiikk, mahajaetud suvila voi kasutamata kelder voib 
sulle ja su sopradele olla nii tahtis. Kuuluta kas voi ajalehes , kui sa neid muidu ei leia. 

Varandused 

Parandikirjade juures oli juttu varadest ja nende hoidmisest. Seal on juttu aga sellest 
koige vahemast, mis meil olema peaks. Kui meil on oma kodu , siis saame motelda palju 
rohkemate varade soetamisele. Iga too nouab ju vastavaid tarbeid - kingsepal on liistud, 
ratsepal pressraud. Saadikul on omad asjad. Hea, kui need on igauhel, aga hadakorral 
aitab ka kui need on skaudikodu kasutavatel noortel hulgapeale. Siis saab korralikult val
mistuda nendeks ulesanneteks, milleks Eesti kohustab. 
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RAAMATUD 

Kolm esimest ja koige tahtsamat on Eesti ajaloo, maateaduse ja oigekeelsuse kasiraama
tud. Koik need on voorsil saadaval. Ajaloo alalt muretse Ojamaa-Varmas "Eesti ajalugu" 
voi Parijogi-Algma-Koit "Eesti ajalugu algkoolidele". Maateaduse raamatutest tean sulle 
soovitada ainult ilht -A. Leht "Eesti". Eesti keele alalt on parimaks raamatuks E. Muuk 
'Vruke oigekeelsus-sonaraamat". Nendele lisaks tuleb neljas paris endastmoistetav raamat 
igale skaudikodule - "Piibli raamat" voi vahemasti "Uus Testament" eesti keeles. 

Kuijoud kohe ei kanna, siis muretse vahehaaval veel teisi raamatu-varandusi. Saadikule 
vaga vajalikud on "Eesti Vabaduss6da", teatmeteos "Eesti", Kreutzwaldi "Kalevipoeg"ja pal
jud teisedki raamatud eesti kultuuri, spordi ja vanaaegse elu-olu aladelt. Siis jarjekorras 
soeta ilukirjandust - "Noorte ORTO" noorsooraamatuid ja teisigi ha.id. Koige lopuks ara 
muidugi unusta skaudikirjandust. Eesti keeles on ilmunud Michelsoni "Skautlikul teel" 
ja minu "Ranikivi" . Voorkeeltes on skaudikirjandust eriti palju ja ka nendest vali paremik. 

Raamatud maksavad palju , selleparast seadsingi nad siin varanduste ritta. Aga nad on 
seda vaart, et mitu korda nou pidada ja voimalusi leida nende saamiseks. Ma tean isegi 
ilhte niisugust noorte raamatukogu , kus koik raamatud olid kingitud. - iga poisi silnnipae
vaks kinkisid ta sobrad kogusse ilhe raamatu ja siis kirjutati raamatusse, et see on skaudi
kodu raamatukogusse tulnud selle poisi niimitmenda silnnipaeva puhul. Raamatute mure
tsemiseks on vaja teha kava, millises jarjekorras neid soetada. Siis on vaja raamatud mar
kida kataloogi, muretseda raamaturiiul voi -kapp ja seada ametisse koguhoidja , kes raama
tuid laenutab ning korras peab. 

OMA KAEGA LOODUD VARAD 

Kodu sisustamisel tuli teha oma kaega mitmesuguseid moobli- ja kaunistusesemeid. 
Nendele lisaks voib aga teha veel palju muud. Vanasti olid inimesed nii tublid, et mehed 
ehitasid majad alusmililrist kuni katuseni ja naised valmistasid riideid kogu perele. Tana
paeval kipub elu minema ilha rohkem selle vanasonajargi, et "suuga teeb suure linna, kae
ga ei tee karbse pesagi". 

Raamatuid meie ei saa ise teha, selleparast teeme seda mis saame. Oma kaega loodavaid 
varasid on terve rida: 
6 p p e v a h e n d i d: signaliseerimislamp ja -lipud, signaliseerimis- ja lippudetabelid, 

Eesti maakonna- ja linnavappide tabelid, rahvaroivaste tabelid voi maakondade 
rahvaroivais nukud, solmedetabelid, tulede ja telgitilupide mudelid, laevade mude
lid, mudellennukid jne. 

man g u v ah end id: ping-pong, male, kabe, tapsusviske mangud. 
s a 1 g a var us tu s: salga lipp, pitser, varakirst, tegevusraamat. 

Neid asju voiks veel loendada, kuid ma ei taha sinult votta avastaja ja algataja roomu. 
Kuidas uhte voi teist asja teha, selle kohta leiadjuhiseid paljudest kasiraamatutest. Val
mistatud eseme headus oleneb sellest, kas see on tehtud innustunult voi teiste pealekrumi
sel ja sunnitult. 

Oks on aga pans kindel - igauks, kes skaudikodu jaoks mane eseme valmistab , annab 
sellega tilki oma hinge sinna kodusse. Ta hakkab sellest peale rohkem hoolitsema kodu 
puhtuse, heakorra ja tuleviku eest. Selleparast tasub seada t66kawa kusimus: mis oled 
sina teinud oma skaudikodu jaoks? 
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MUUVAJALIK 

Lausa koiki asju ei saa meie siiski ise valmistada. Nende muretsemiseks teeme jallegi ka
va, et olulised saaksid soetatud varem, vahemtahtsad hiljem. Ja nende juures kerkib jalle 
see vana mure - raha? Raha ei otsi sind - sina pead teda otsima. Ei ole sugugi skautlik, 
kui sa iga vajaliku veeringu palumise ja kerjamisega kokku kogud. Esimene tee raha saa
miseks on t66. Kui aga lahked noortesobrad sulle ja sinu s6pradele midagi annavad, siis 
ara arva, et see endastmoistetavalt on nii. See on suur lahkus ja vastutulekja see vaarib 
ta.nu. 

Homme parem kui tana 

Vahest vfudetakse, nagu oleks skautlus laste mang, mis noortele meestele ja neidudele 
ei sobi. Sellisel vaitel voib olla kaks p6hjust: koneleja kas ei tunne skautlikku kasvatus
susteemi, voi ei ole ta nfunud noori mehija naisi skautlemas. Gentlemani kfutumisreeglid, 
mis on skaudi seaduste aluseks, sobivad hasti tfusealisele noorusele ja isegi vanad voidak
sid nende jargi elades. Skautluse tegevusalad ei ole millegagi piiratud. Iga tegevus, huviala 
ja t66, mis mahub gentlemani elureeglite raami, mahub ka skautlusesse. Skautlus on: 

pisipoistele ja -tudrukutele - huvitav mang, 
suurtele poistele ja tudrukutele - ponev ulesanne, 
noormeestele ja neidudele - elu kujundamise teenaitaja, 
meestele ja naistele - maailmavaade. 

Selleparast sobivad skautlusesse mehed kOOnrapikkusest kuni habemikunija naised nu
kumangijatest nende emadeni. 

JAGUNEMINE V ANUSEASTMETE JARGI 

8--12 eluaastani 
12-16 eluaastani 
16-25 eluaastani 
Ole 20 eluaasta 

meespere naispere 

hundipojad hellakesed 
skaudid gaidid 
vanemskaudid vanemgaidid 
vanad skaudid, skaudisobrad 

LIPKOND 

Uhe asula v6i linnaosa noored moodustavad lipkonna.. Normaalselt kuuluvad lipkonda 
kolm uksust eri vanuseastmetes: skautidel- hundukari, skautrlihmja vanemskautide pe
re, gaididel - hellakeste pere, gaidruhm ja vanemgaidruhm. Vanad skaudid ei kuulu lip
konna koosseisu , vaid tegutsevad omaette. 

Lipkond on nagu suur perekond, kus on oma mangumuru, v6istlusvaljakja noorte noupi
damisring. Lipkond koondab koik selle Ombruse eesti noored Ohisesse s6prusringi ja ule
minek uhest Oksusest teise toimub murranguta. Koiki pidulikke sundmusi ja tahtpaevi 
puhitseb lipkond uhiselt. Sisuline t66 toimub aga Oksustes eraldi. 

Normaalse lipkonna korval voib olude sunnil esineda ka vahemaid ja suuremaid. Kui 
asulas puuduvad mones vanuseastmes noored, siis moodustab lipkonna esialgu ainult Oks 
uksus. Aegamisi kujuneb sellest suur lipkond. Kui aga noorte arv paisub nii suureks, et 
m6ni vanuseaste moodustab juba kaks uksust, kuid ei soovi veel eralduda iseseisvaks 
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lipkonnaks, siis on voimalik selle tootamine vana lipkonna raames. 

LIPKONNA LIPP 

Lipkonna lipp on ruudukujuline, suurusega 70x70 cm. 
Parempoolsel kuljel kannab lipp Eesti sini-must-valgeid 
vfuve, vasakpoolsel lipkonna vfuvi, marki ja nimetust. 
Sini-must-valge kulg tahendab skaudi huudlause esimest 
poolt - isamaa eest, teine lipu kulg teist poolt - alati 
valmis! 

Eesti skautidel Rootsis on lipkondade lipud aarestatud 
8-1 Ocm pikkuste kuldsete voi hobedaste narmastega ja 2m 
pikkuse lipuvarda otsas kantakse kuldset marki: skaudid 
odaotsaks lihtsustatud liiliat, gaidid ristikheinalehte. Kui 
kohalikud skautlikud eeskirjad ei nae ette lipkonda skauti
de uksusena, voi kui lippude jaoks on kehtivad erinevad 
eeskirjad, siis moodustatakse lipkond omavahelise kokku
leppelise uksusena ja kasutatakse lipkonna lippu meie oma 
kokkutulekutel. 

Lipp on lipkonna puhadus. Lipp seob meid Eesti Skauti
de ja Gaidide Malevateks ja malevad on tukikene Eesti Va
bariiki. 

EESTI SKAUDI VORM 

Kuuludes v66raste maade skautide organisatsioonidesse, on eesti skaudid kohustatud 
kandma selle maa skaudivormi. Meie kanname seda lojaalsuse ja ta.nu margiks, et meile 
on voimaldatud elada vabalt. 

Sellele vormile kinnitame meie eesti skaudi voi gaidi margi vasakule rinnataskule . Eesti 
Skautide Maleva mark naitab, et meie samaaegselt ikka veel kuulume Eesti malevasse . 

Kui skaudid iseseisvast Eestist soitsid valismaale suurlaagrisse, siis sidusid natl kaela eri
lise ratiku, mida tavaliselt ei tohtinud kanda ukski skautide uksus. See ratik oli lipus inine 
1,5 cm laiuse musta kandiga - Eesti esindusratik. See seoti kaela Eesti esindajana - saa
dikuna valismaale minnes . Kui meie nuud viibime saadikutena valismaal, siis on loomulik, 
et meie kanname ka saadiku kaelaratti. Kui sa selle kaelast votad, siis ei ole sa enam Eesti 
saadik. 

Kui kohalikud skautlikud eeskirjad keelavad avalikult sellise ratiku kandmist, siis saame 
seda kanda omavahelistel kokkutulekutel. Onaga voimalik, et eesti kaelaratile antakse si
nu ajutisel kodumaal eluoigus. 

Eesti skautidel Rootsis on oigus kanda oma kaelaratti. Et see eralduks paljudest rootsi 
sinirattidest, kannavad skaudid selle seljatagusel kolmnurgal valget rombikujulist marki 
kolme vapiloviga. 
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Terasahel 

Lipkonnast koneledes vaatasime skautlust ulevalt. Lipkond on nagu hoone katus, mida 
naeme lennuvaatlusel. Nuud aga vaatleme alt, vaatleme alusmuilri ja nurgatalasid. 

Skautlust ehitatakse nagu korralikku maja: koigepealt olgu tugev alusmuur, s~llele ehita
takse hoone ja lopuks pannakse peale katus. Alusmililriks on skutlikust tegevusest huvi
tatud noored, kes ise koonduvadja kujundavad oma salgad. Salkadest kasvavad ruhmad, 
ruhmadest lipkonnad. Asutada skaute - see tahendab asutada salkasid. Vahest on teh
tud ja tehakse selliseid vigu, et maaratakse juhid ja pealikud, need maaravad omakorda 
alljuhidja need hakkavad varbama poisse ning tiidrukuid. Ka nii saab mingisuguse skaut
luse, kuid see tuleb pinnapealne ja vedel. 

Tugevatele salkadele rajatud skautlus on kindel maja. Tugevad salgad omakorda tekivad 
innustunud pois test ja tiidrukutest. Salga kohta on Hus vordlus - salk on terasahel, mille 
tugevuse maarab koige norgem luli selles ahelas. Eks see olegi nii? Mis aitab tugev teras
kett, kui uks lull sell es on roostetanud ja habras. Motle sellele, kui sina kord asutad oma 
salga. Vali selleks oma koige paremad sobrad. 

SOPRUSE JOUD 

Uues Testamendis Joh. 15, 13 on 6eldud: "Suuremat armastust ei ole uhelgi, kui see, et 
tema oma elujatab oma soprade eest." See on kuldne piiblisalm koikidele salkadele ja nen
dele, kes tahavad ehitada salkasid. Koige suurem maailmas on armastus, see on sopruse 
alus. See kirjuta omale sudamesse! 

Sopradest koosnev salk on suurem joud kui terve rugement kokkukasutatud poisse voi 
tiidrukuid. Milline suur tunne on olla ilks liige sellises salgas, kus igauks voib usaldada 
oma kaaslast nagu iseennast, kus igauks on valmis kae tulle panema oma sabra truuduse 
eest. Milleks see salk koik voimeline ei ole! 

Kui eesti poisidja tiidrukud nii koonduvad, siis seisab Vaba Eesti meie ees kindlalt nagu 
Pohjanael pilkases 66s. 

SALGAD TORMIDES JA TULEVIKUS 

Eesti ajalugu ja eesti skautluse ajalugu on viimased aastakumned krunud kasikaes, sest 
skautlus tahendab vaba eesti noorust. Skautlus algas siis, kui puhusid varskemad tuuled. 
Sumbunud ja rasketel aegadel tombus ka skautlus k.itsamaks. Viimati tundsime seda 
kommunistide ja saksa okupatsiooni aegadel, sest vaba noorsoot66 ei sobinud kummalegi 
okupandile. Ega skautlus selleparast ei sumud. Oksikud poiste ja tiidrukute salgad panid 
maha vormiriietuse ja lipud ning t66tasid vaikselt edasi. Mangivaid poiste ja tiidrukute 
kampasid ei suuda likvideerida miski voim. Selleparast oli meie porandaalune skautlus 
okupatsioonide ajal peamiselt tublide salkade ajalugu. 

Meie ei tea tulevikku. Voibolla, et ka tulevikus tuleb takistusi meie vabale skautlemisele 
- et tuleb vormiriided ja lipud maha panna ning raamatud ja varad Ole anda. Siis jaab 
skautlus jallegi ainult salkade olgadele. Selleparast peavad eesti salgad olema tugevadja 
kindlad sopraderingid. 

Eesti skautide ja gaidide salkadel on suur ulesanne kogu eestluse huvides, millest seni 
on raagitud vahe. Meie aga teame kui tahtsad olid valejalgsed tiidrukud ja poisid metsa
vendade hoiatajate ning sonumitoojatena. Salkadesse koondunud poiste ja tildrukute kau
du on meil sideteenistus ja teadete edasiandmise vork paljude eesti perekondade ja kodude 
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vahel - kindlam kui telefon ja post. Selle sidevorgu uhendustraate ei ole kerge labi loigata 
ega kirju toimetada tsensuuri. See on meie raskete aegade raadio. 

Hoia kere kova! 

Nende kolme sonagajattis uks toost pahkliku kaega pollumees oma poegajumalaga, kui 
see siirdus sodurina kodumaa piirisid kaitsma. Ta soovis sel lihtsal viisil nii vaimset kui 
ka kehalist tugevust raskeks teekonnaks. 

Eks meilgi ole praegu jalge all sojatee. Oleme kull kaugel kodumaa piiridest, kuid relvi 
ei ole me pannud kaest. Voitlus kfilb. Selgitustoo ja Eesti tutvustamisega kaitseme meie 
kodumaa oigust tuleviku iseseisvale elule ja taotleme selle peatset saavutamist. 

Puudlikkuse ja edasiruhkimisega koolis ning oma tooalal kujundame uut vage Eesti ules
ehitamiseks. See on sama oluline nagu iseseisvusvoitlus. Kui kord tuleb aeg seada oiged 
mehed igale vajalikule alale, siis on hilja pidada loendust ja hakata kasvatama vajalikke 
oskustega inimesi. 

Skautlemisega karastame oma vaimuja harjutame jalga astuma ausa mehe teerajal. Ees
ti huvid peavad kruma kasikaes meie isiklike huvide ja puuetega. Voi siis nende ees, sest 
Eesti on esimene ja siis alles oled sina. Tuleta siin meelde oma skauditervitust, kus sa ko
verdad isiklike huvide vfilkese sorme uldhuvide poidla alla. 

Voitlus krub ja puhata voime siis kui kord Eesti on tugev ja terve , nagu oli vanasti. Poolel 
teel ei tohi raugeda. 

Loodetavasti leiad sa siit raamatust monedki matted , mis sulle omale pole pahe tulnud 
voi mida sa pole joudnud lopuni motelda. Arenda neid iseendas ja oma umbruses. Ole 
Eestile hea saadik. Hoia kere kova! 

LOPPSONA 

"Saadikud polvpukstes" ei taotle olla noorsootoo tehniline kasiraamat, sest meile ja meie 
noortele on kattesaadavad paljudes keeltes ilmunud noorsookasiraamatud, kus uldideoloo
gilisi, pedagoogilisi, metoodilisi ja tehnilisi kusimusi vaga hasti on kasitletud. Kull tahab 
see raamat olla uheks torvikuks, mis valgustab vooraste helgiheitjate valguses hamarusse 
jaavaid nurki. 

Tanan paljusid eesti poisse ja tudrukuid, noortejuhte, noorte vanemaid, kultuuri- ja polii
tikategelasi, kes kusimuste, arutluste, sonavottude, vaidluste ja ka muksudega aitasid vor
mida selle vfilkese raamatu nagu. 

Heino Joe. 
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Tolmetuse vahem~rge: 

Heino oli alustanud jargmise raamatu - Ants Ankrumehe - kolmanda 
valjaande kirjutamisega kui ta suri. Panime selle raamatu kokku Heino 
markmete ja teise valjaande alusel nii et see sisaldab k6ik muudatused 
mida Heino oli kirja pannud. 
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SKAUTUKSUS "LEMBITU MALEV" 
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Esimene valjaanne 
Teine valjaanne 
Kolmas valjaanne 

1956 Toronto 
1959 Goteborg 
1994 Toronto 



Piihenduseks 

Kaesolev valjaanne 
Sinule Ants 
SALGAJUHT. 

on puhendatud 
Ankrumees 

Praegu juhid Sa oma skaudisalka, aga 
v6ibolla kord seotakse Sinule kaela 
skautmasteri ratikja Sina maarad kurssi 
Eesti skautluse laeval - oled t6eline 
ankrumees. 

Need on soovid ja lootused Sinule, mille 
teostamise maarajaks oled Sina ise. 
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Eessona kolmandale valjaandele 

"Ants Ankrumees" ilmus Torontos 24.veebruaril 1956 Eesti Skautt66 Keskus Kanadas kir
jastusel piirituspaljunduses, seega kuni 100 eksemplaris. Kanadas tegutses sel ajal salga
juhtide kool. Saatesona kohaselt oli raamat moeldud nendele salgajuhtide kooli opilastele, 
kes polnud v6imelised kooli loengutest ja harjutustest eestikeelseid markmeid tegema. 
Raamat vastas seega salgajuhtide kooli kavale. 

"Ants Ankrumehe" teine valjaanne ilmus Rootsis joulukuul 1959 Eesti Skautide Liidu Kesk
buroo kirjastusel offsettrukitult G6teborgis. Sisult oli teine valjaanne sarnane esimesele , 
alapealkirjaks endiselt "Saateraamat salgajuhtide koolidele". Lisatud oli humoristlikke il
lustratsioone Uno Ongilt ja paarkummend valget lehte markmete jaoks. Trukiarvu ja sal
gajuhtide koolides kasutamise kohta ei ole andmeid. Mone aastajooksul oli ka teine valja
anne muugilt otsas. 

Kaesolev - "Ants Ankrumees" kolmas valjaanne on rahulduseks kodumaal tegutsemist 
a lustavate skautuksuste soove salga t66d kasitlevate raamatute jargi. Kolmandal valjaan
del on alapealkirjaks "Kasiraamat salgajuhtidele" ja on teatud maaral umber redigeeritud 
kodumaa oludele vastavaks. Lisatud on keskkonda ja Jooduskaitset kasitlevad peatukid. 

Autorina tunnen r66mu. et 35 aastat tagasi koostatud raamat ikka veel kasutatav ja koguni 
otsitud on ning et mul sel viisil on voimalik kaasa aidata nende juhtide ja poiste pingutus
tele, kes kodumaal raskusi ja takistusi trotsides Eesti Skautide Malevat taastavad. 

31 . detsembril 1989. 
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Mis on skautlus? 

Skautlus on mang, mis pakub poistele ponevat ja kasulikku tegevust ning kasvatab neid 
sealjuures tublideks meesteks. 

Skautlus juhib poisse vabasse loodusesse tegutsema iseseisvalt ja usaldama oma oskusi, 
taibukust ja ji:iudu. 

Skautlus ei tee klassi-, rassi- ega usuvahesid, vaid istutab poistesse ki:iiki mehelikke vooru
si: isamaa-armastust, ausust, tahtekindlust, algatusvi:iimet, vaprust, kuulekust, usku ja 
uhiskonna teenimist. Skautlus kasvatab eluji:iulisija r66msaid inimesi, kellel on puhas Su
da ja selged silmad. 

Skautluses juhivad poisid ise vendluse, si:ipruse ja uksteise isikupara austamise pi:ihimi:it
teil. 

Skautliku kasvatuse loppsihiks on kehaliseltkarastatud, erksa vaimuja tugeva kolblusega 
kodanik. 

Nanda opetas skautlust poistele selle liikumise looja lord Baden-Powell. See ki:iik on meel
dinud poistele, sest skautlus saab varsti 90-aastaseks. 

Eesti skautlus on veel rohkem. Eesti skautlus on poiste voitlus iseseisva Eesti eest. Relva
deks selles voitluses on need mehelikud voorused, millestjutustab Baden-Powell. Tublidus 
koolis ja t66kohal , t66kus ja kuulekus kodus ning vahvus skautluses kasvatavad poisse 
mehisteks eesti meesteks, kes teavad milleks neid kohustab Eesti isamaa. 

Eesti skautluses on poiste eeskujudeks muistsed eesti mehed , kes ennemini surid kui lask
sid endid orjastada ja vabadusvoitluste si:idurid, kes ei hoolinud endist kui kaalul oli maa 
ja rahva saatus. 

Eesti skaut ei vannu alla ka koige raskemates olukordades, vaid ruhib raudse tahtega oma 
sihtide poole. Hoida au sees eestlase head nime, armastadaja teenida oma isamaadja rah
vast - need on eesti skautide koige korgemad sihid. 

Seda ki:iike teostavad eesti skaudid skaudi seaduste piirides. Nad teavad, et halb inimene 
ei saa ka hea eestlane olla. Sa tunned skaudi seadusi? 
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Salga siisteem 

SALK 
Skautliku liikumise loomi~el vottis Baden-Powell alguksuseks 6 - 8-liikmelise salga poisse. 
Salk t66tab taielikult poiste oma-algatuse ja isetegevuse pohimotteil, sest vanemate juhtide 
kasi ulatub salga t66sse ainult salgajuhtide valjaoppe ja ideede ning juhiste andmise kau
du. 

Salga suuruse maaras B-P kahe kogemuse jargi. Vaga vahesed poisid tahavad olla uksi
kud. Tavaliselt on igal poisil paar-kolm head sopra. Soprade kamba kokku tulekul tegele
takse mitmesuguste huvialadega ja voetakse ette hiiid ning ka h albu uritusi. 

Sojavaes on enamasti operatiivseks alguksuseks 10-m eheline jagu, kes on iseseisvalt suu
teline teostama luure- , kaitse- , ehi tuse- ja k ergemaid lahinguulesandeid. 

Sopruse ajal tekkinud poistekambaja sojavae j ao vahepealse astmena kujundas B-P skau
tide salga, arvestades, et 2 -4-poisiline kamp ei ole kullat s uuteline maastikutegevuseks ja 
laagrieluks ja et 10-poisiline uksus on raskesti juhitav uhele poisile ka siis kui ta on va!ja-
6petatud salgajuht. 

TOOJAOTUS SALGAS 
Salk on nagu jalgpallimeeskond, kus igal mehel on oma kindlad ulesanded. Erinevus salga 
ja jalgpallimeeskonna vahel on see, et koikides meeskondades on tapselt samade ulesanne
tega mehed , salgad aga leiavad ise - milliseid asjamehijust nende salk vajab. Nii ei tarvit
se igas salgas olla mitte tapselt samad ametmehed. Dks on aga kindel - uheski salgas, 
uheski heas salgas ei tohi olla "ametita liiget"' "portfellita ministrit" voi "sabaluli"' kellel pole 
midagi teha. 

Millised asjamehed ja millised iilesanded? 
Salgajuht - parimja algatusvoimelisem skaut salgas - kavandab jajuhib salga tegevust, 
lahendab koik arusaamatused poiste vahel, esindab salka ruhma juhtidekogus, kannab 
ja hooldab salga lippu . 

Salga abijuht - tiiidab vajaduse korral juhi ulesandeid ja aitab teda. Peab salga nimestik
ku ja annab edasi teateid telefoni voi kirja teel. Kui asi pole teisiti korraldatud , siis kirjutab 
salga tegevusraamatut voi kroonikat. 

Laekur (rahamees , puuk, kassameister) - kogub salga liikmemaks u ja vajalikke rahasid, 
peab kassat ja kassaraamatut. Kui salgal on oma panga-arve , siis see on laekuri nimel. 
Peab olema vaga tapne ja valjamaksude puhul kokkuhoidlik nagu shotlane. 

Varahoidja (varamees, aidamees, laoh oidja) - hooldab ja korrastab salga varustust, kui see 
pole jagatud erialade jargi eri asjameestele. Peab varustuse nimestikku . Salga kirst 
on tema kodus, kui salgal pole oma kodu selle hoidmiseks. 

Sanitar (esma-abi andja, tohter, valuvotja, soolapuhuja, noid, iimma-emand) - hooldab ja 
kannab vajadusel kaasas salga esma-abi pauna ning tiiidab salgas arsti ulesandeid. Teab 
tapselt, millal on tarvis kiiresti otsida arstiabi. 6petab esma-abi salga poistele. 

Pioneer (kirvemees, insener, ehitusmeister, m ereskautidel pootsman) - hooldab, teritab 
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ja olitab salga tera- ja tooriistu ning oskab neid hasti kasitleda. 6petab tooriistade tarvita
mist ja korrashoidu salga poistele. Kavandab salga laagriehitused ja salgakodu sisusta
mise. 

Signalist (telegrafist, kaugeraakija, radist, Samuel Morse)- hooldab ja kannab salga signa
liseerimistarbeid ja sidevahendeid ning oskab neid hasti ja maaruste kohaselt kasitleda. 
Ope tab signaliseerimist ja valiraadio kasitlemist salga poistele, tootab valja salga salakirjad 
ja koodid. 

Kokk (perenaine, kortsmik, pudrukorvetaja) - kindel mees salgas , kelle valmistatud toit 
on alati soodav. Oskab mitmesuguste toitude valmistamist ja opetab kokatarkusi salga 
poistele. Laagris kavandab jajuhib salga koogi ehitamist. Korraldab toi tude valmistamist, 
lauakatmistja serveerimist kui salk votab kulalisi vastu. 

Koiki voimalikke salga asjamehi eijouagi siin loendada. Salgas voivad olla veel sporditree
ner, solmetaat, lokkevana, toimetaja (kui salk annab valja oma ajalehte voi ajakirja) , laulu
juht, mustkunstnik, pillimees, ilmaennustaja, raamatukoguhoidja, tulemees, lendur ja sa
da muud asjameest vastavalt salga huvialadele ja vajadustele. Muidugi - salgal pole vaja 
lendurit, kui salk ei tegele mudel-lennukite ehitamisega. Ja laulujuhiks ei sobi valida pois
si, kellel lauluhaalja muusikaline kuulmine puudub. Teosta t66jaotus oma salgas nii, et 
ukski asjamees ei tarvitseks olla laiskelajas, vaid et igauks oleks ametis nagu mesilane. 
Parem igal mehel mitu ametit kui et monel mehel ei ole uhtegi. 

Salgajuht 

Kaks kindlat asjameest on igal salgal: salgajuht ja tema abi - parimad mehed salgas ja so
brad omavahel. Et teada - milline peab olema salgajuht, selleks vaatame korraks salgaju
hi ulesandeid. Ma vordlen siin salgajuhtimist uhe teise tooga, mida veidi tunneb iga poiss. 

SALGA JUHTIMINE - AUTO JUHTIMINE 
Kas Sinu salk on korras? Kas pois tel on kullalt tahet ja energiat, skauditeadmisi ja koos
tood? Hea autojuht kontrollib enne soidu algust bensiinitanki, oli, jahutusvett, patareid 
ja kumme. Tee sedasama oma salgas ja paranda vead! 

Stardimel Salk hakkab liikuma Sinujuhtimisel pikkamisija ettevaatlikult ning votab alles 
hiljem taie hoo sisse. Auto tombame kohalt ara tugeva esimese kaigugaja sujuvalt, et kee
gi soitjaist ei saaks muhku pa.he. Mootor on kulm ega kannata suurt pinget. 

Salk liigubl Nuud paneme au tole sisse teise ja hiljem kolmanda kaiguja voime rahulikult 
gaasipedaalile suruda. Kui salgal on hea soiduhoog sees, siis void kiirust suurendada. 

Ohtlikud kurvid. Ara vota oma ulesannet kunagi kergelt. Sageli on teel ootamatuid kaa
nakuid ja nendest on kerge valja kihutada, kraavi soita voi vastutulijaga kokku porgata. 
Anna pidurit, kui naed ohtlikku kurvi ja pane uuesti gaasi, kui koik on klaar. 

Ara soida pimedasl Kui Sa koged, et Su poisid on liiga "tumedad vennad", siis valgusta 
ja 6peta neid. Nagu autojuht suutab tuled, kui ilm on pime v6i sajune. Kui Su silmi pi
mestavad vastusoitjate tuled voi paike - voi kuulsuse sfua - siis kasuta paikeseprille ja 
lase edasi. 
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Tiihi kumm. Igal korralikul auto! on varuratas terve ja korraliku kummiga - et alla panna 
kui moni kumm jookseb tuhjaks. Autoga ei saa soita sel juhul, kui uks kumm on tuhi. 

Salkjookseb kinni. Hoolimatul juhtimisel voib Su salk takerduda raskustesse nagu autod 
vahestjaavad kinni mudasse voi ei suuda uletadajarsakut tousu. Valdi muda-auke ja va
heta teisele voi esimesele kaigule, kui soit laheb vastumage. 

Salk ei vaja enam juhtimist. Moned narrid salgajuhid utlevad, et nende salk olevat nii 
hea, et juhtida pole enam tarvis. Siis on asi korrast ara, sest salk on juhist ule kasvanud 
ja vanal juhil pole enam midagi pakkuda. On tarvis uut ja targemat, voi on aeg, et iga 
poiss asutab ise uue salga. Dkski auto ei soida ise. 

Kui Sa nuud eelolevad read veel kord labi loed, siis naed mida salga juht peab oskama ja 
suutma. Selleks pole aga tarvis olla eriline kunstnik, sest ka auto juhtimise voib ara oppi
da iga normaalne inimene. 

MONED NAITED 
Karjajuhtloom. Moned loomad liiguvad karjades nagu puhvlid, hirved, lambadja hundid. 
Igas sellises karjas on Uks juhtloom, kes jalgib hadaohtusid ja annab oma kaitumisega 
marku tegutsemiseks - runnakuks voi pogenemiseks. Salgajuht on nagu hea juhtloom. 
Ruma! juhtloom tormab aga vahest oma karja eesotsas kuristikku. 

Allohvitser (vaike kuningas) . Tajuhib ning kasutab, kuid ei tee ise midagi. Temale meel
dib, et teda kummardatakse, austatakse ja tervitatakse. Salk taidab sellise juhi kaske vas
tumeelselt ja vajub varsti laiali. 

Eesliajaja. Ta tuubib vemblaga tagant oma torkuvaid poisse ja kui need viimaks liikuma 
hakkavad, siis istub ta nende turjale ja votab voiduroomsalt kiitust vastu , mis ei kuulu te
male vaid kogu salgale . Eesliajaja halvem valjaanne on politruk, kes kaib kuulipildujaga 
salga taga ja ahvardab iga vastuhakkaja maha lasta. 

Eesel ise. See on salgajuht, kes usaldamatuses voi halva valjaoppe tottu ei anna poistele 
tood ega tegevust, vaid kuhjab koik enda turjale - ta on eesel salga karu ees . Kui poisid 
tudinevad, siis istuvad nad koik karule ja lasevad eeslit vedada. 

Seebimullide puhuja. Salgajuht, kes fantaseerib ning kavandab, kuid ei suuda midagi viia 
teostamisele. Salk peab ainult plaane ega tee midagi. Nende kohta kilib vanasona - suuga 
teeb suure linna, kaega ei tee karbse pesagi. 

Poiste sober. Hea salgajuht on poiste toeline sober ja usaldusmees. Ta tunneb huvi poiste 
vastu ka valjaspool salga t66d ja kuulab nende koduseid- voi koolimuresid ning aitab kui 
saab. Ta ei utle kunagi: "Minge ja tehke!" vaid "La.heme ja teeme!" Dlesannete jaotamisel 
annab ta eelkoige too iseendale ja siis alles teistele. Ta harjutab koiki skaudialasid ja puu
ab igal alal olla parem voi vahemasti sama hea, kui vastava ala asjamees. Temale pole ku
nagi vaja meelde tuletada unustatud asju. Terna sona on usaldatav ja poisid on nous oma 
kaed "tulle panema" tema eest. Ta ei luba midagi, mida ta ei suuda teostada. Temast saab 
kord skautmaster ja uks juhtivaid mehi oma kutsealal , seltskondlikus, uhiskondlikus voi 
poliitilises elus. Oma poistele on ta e e s k u j u. 
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Salga lipp 

Salga lipp on salga koige suurem varandus - salga iihtekuuluvuse ja voitlusvaimu siimbol. 
Salk kannab oma lippu koikjal: voistleb ja voidab oma lipu all, aga votab ka vastu kaotused 
ja tootab lipu juures veel rohkem riihkida ja piiiida. Salga lipp on lihtne ja julgete joonte
ga, nagu salk oma tegevuses. Salga lipust hoovab j6udu ja tahet - kui see on oige lipp ja 
selle all on 6iged poisid. 

Ma tean iihte salka, kes enne v6istlusesse tormamist kogunes oma lipu umber ja iga poiss 
haaras hetkeks kaega lipuvarrest. Siis mindi! - See salk oli peaaegu alati voidukas. Ma 
olin ise selles salgas ja need olid hundid! 

Salk valmistab ise oma lipu , sest omatehtud lipp on kahekordselt armas. K6nnide jaoks 
miiiiakse vabrikus tehtud salgalippe skaudiaridest, aga nende lippude all on vaga raske 
suuri tegusid sooritada. 

Joonista eelkoige kavand oma salga lipujaoks. Sa void seda naidata monele vanale ankru
mehele ja kiisida ta arvamist. Kasuta salga lipu valmistamiseks mehelikke materjale - ee
listatud on puu ja nahk. Ara kunagi kasuta siidi ega lfukivaid materjale - jata need nais
tele riietuse jaoks. Salga lipul peaks olema lihtsate joontega salga looma voi linnu kujutus, 
tema pea v6ijalg. Sa void sinnajuurde p6imida ka oma lipkonna margi. Aga lipp voib olla 
ka puust loigatud ja selle juurde sobib lisada poiste peremargid. 

Kinnita lipu kiilge koik voistluste auhinnad kui need on lindid voi ripatsid. Kinnita sinna 
kiilge ka laagrimargid kui need on puust, riidest voi nahast. Metallist laagrimargid aseta 
lipu nikerdustega kaunistatud varrele. 

Ara unusta oma lippu koonduseruumi nurka priigikasti korvale. Ara kinnita kunagi luuda 
ega porandaharja lipuvarre alumise otsa kiilge. Ara vasi, kandes oma salga lippu! 

Sinu poisid hindavad salga lippu samuti nagu Sina seda ees teed. Pane see lipp lehvima 
sinikorguste kohale! 

Salga vaim 

Skautide salk erineb igast muust organiseeritud poiste grupist, kuigi ka need v6ivad koos 
kfua iihise tegevuse huvides. Skautide salk on kindlam, tugevam iihistundega ja sellepa
rast suuteline palju rohkemaks. Volutegur, millest see oleneb on s a l g a v a i m. 

Salga vaimu kujundaja on salga juht ja see vaim karastub seda tugevamaks, mida enam 
salk viibib laagrites ja matkadel, mida rohkem ta ehitab ja t66tab, mida rohkem ta teeb 
koik vajalikud tarbed uheskoos oma katega - mida enam tal tuleb vaeva naha ja raskusi 
iiletada. Poiste kodukohtade lahedus ja tihedam kooskaimine on omakorda tegur hea salga 
vaimu kujunemisel. Salga vaimu loomine on nagu iiksikute ketiliilide kokkujootmine tuge
vaks ahelaks. Heas salgas on need liilid vordse tugevusega. Hoolitse, et Sinu salgas ei 
oleks norku ega roostetanud liilisid, mis esimesel pingutamisel katkevad. Ahela tugevuse 
maarab koige norgem liili, sest kui see laheb, siis on ka ahel katki! 
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Vetted salga vaimu kasvatamiseks 

1. Elav ja ponev tegevus, eriti maastikul. Oiesanded, mis nouavad iga poisi pinguta
mist ja kogu jou koondamist. 

2 . Salga kodu soetamine ja sisustamine, salga onni ehitamine, varustuse valmistami
ne ja muretsemine. 

3 . Salga saladused. 

4. Vastastikune abistamine Olesannete ja too juures, mis poistel tuleb taita kodudes . 
Salga talgud rOhma, lipkonna voi Ohiskonna huvides . Uhis ed h eateod. 

5. Vastastikused kOlastusedja tahelepanu osutamine salga liikmetele haiguse korral. 

6 . Salga poiste sOnnipaevade pidamine isiklike voi salga kingitustega. 

Nagu Sa naed, on salga vaimu voti Sinu taskus , sest koiki neid asju on voimalik organisee
rida ja korraldada. 

Nanda saabki Sinu salgast imetlusvaarne poiste kamp. kes jaavad sopradeks ka tulevikus 
- voibolla kogu eluks. 

Ma olen siin jutustanud heast salga vaimust. Salgas voib aga kummitada ka kurivaim. 
Kadedus , Oksteise tagaraakimine , naaklemine, monede poiste nookimine, eraldi hoidvate 
gruppide tekkimine salgas ja Oksmeele puudus iseloomustavad salga kummitust. Kummi
tuse valjakutsumiseks ei ole vaja midagi teha - oige on koik tegemata jatta. 

Salga tegevusraamat 

Heal lapse! on mitu nime: SALGA TEGEVUSRAAMAT. SALGA KROONIKA. SALGA LOGI
RAAMAT (mereskautidel) , SALGA AJALUGU voi JUTUSTUSI SALGA ELUST JA TEGEVU
SEST. 

Tegevusraamatusse pannakse kirja koik salga tegevus koonduste, mangude, voistluste, 
matkade , haikide , pidude , kOlalisohtute ja laagrite kirjeldused. Sinna tuleb ka markida 
rOhma, lipkonnaja maleva Oritused kui need salgale omavad erilist tahtsust. Viimased kir
jutatakse luhidalt. Tegevusraamatusse asetatakse ka koik salga fotod, joonistused, kaart
visandid, pidustuste kavad, salakirjad, voistluste otsimisjuhised, ajalehe-valjaloiked milles 
onjuttu salga tegudest voi pois test, tahtsamad kirjad salga kirjavahetusestjne , nii et tege
vusraamatu lehitsemine annab pohjaliku ulevaate salga elust. Tegevusraamatusse voib 
koguda ka tahtsaid autogramme, matkal saadud kleebikaid ja liibistatud kohtade posti
templeid. 

Kas ostetud voi tehtud? 
Hea salk teeb tegevusraamatu ise - nii saadakse ainulaadne raamat maailmas , millist ei 
ole kellelgi teisel. See voib aga lasta valmistada koitekojas (kallis lobu!) voi osta lihtsalt va
hetatavate lehtedega ringblokk voi tavaline kaustik. Viimase valimust saab parandada kaa
ne-Ombrise valmistamisega, kaante valmistamisega ja vahelehtede sissekleepimisega. 
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KUIDAS VALMISTADA TEGEVUSRAAMATUT? 
Paber -valge joonteta, tindi- ja vesivarvikindel kirjapaber, moned paksemad lehed joonis
teks ja fotode kleepimiseks. Suuruselt mitte vfilksem kui kaesolev leht ja mitte nii suur. 
et salk selle laagrisse kaasavotmiseks peab ostma karu voi veoauto . 

Kaaned - pikemalt pildilehekuljel. Kui salk on vaga noor voi vaene, siis tee lihtsa d papist 
kaaned ja seo ostetud (aukudega) lehed lihtsalt nooriga kokku. Kaaned on kaunistatud 
salga margi , peremarkide ja kirjadega. 

TEGEVUSRAAMATU KIRJUTAMINE 
Kirjuta tindiga voi pastakagaja vaga puhtalt, sest pliiatsi kiri tuhmub lehitsemisel. Sirgete 
ridade saamiseks kasuta valge lehe all kirjutamise ajaljoonestikku. Kui Sa teed eesti kee
les vigu. siis lase mustand labi vaadata emal. isal voi monel teisel "kirjatundjal'' . Tegevus
raamat on salga ajalugu. Ajalugu ei kirjutata pliiatsiga, rapaselt ega vigadega. 

Kui salk on otsustanud kasutada piltkirja lisaks tavalisele kirjale, siis jata iga lehe eest ser
vast uks kolmandik vabaks piltkirja markide jaoks. Igal juhul jata korralikud puhtad a.a.
red. Piduliku valimuse jaoks kasuta lugude alguses suuri joonistatud algustahti! 

Siin raamatus on maned naited uhest tegevusraamatust. Nagu naed, on kolmandik lehe
kuljest jaetud piltkirja ja kaunistuste jaoks, kasutatud on suuri algustahti. Selles salgas 
kirjutavad poisid tegevusraamatut jarjekorras. Allkirjad on nende skaudinimedega ja pe
remarkidega. Igal koondusel laheb raamat uue mehe katte. 

Kirjutise pikkus ei ole maaratud. Midagi ei tohi siiski jaada kirjutamata. Ara lase tege
vusraamatut ajast mahajaada - nii kuhjub palju t66dja tegevusraamatu kirjutamine voib 
koguni katkeda. 

Moni salk kirjutab ainult uhe loo igale lehekuljele. Iga poiss paneb selle juures valja oma 
parima, et aastate parast voiks vaadata vana tegevusraamatut uhkustundega. 

Kui alustate tegevusraamatu kirjutamist kaua parast salga asutamist, siis kirjutage eel
lugu , kus margite salga asutamise ajaja koik tahtsamad sundmused, mis on toimunud en
ne tegevusraamatu alustamist. Siis ei ole ajaloos kustunud kohti. Samasugune vahelugu 
tuleb kirjutada siis , kui monel pohjusel on kirjutamisel tekkinud vaheaeg. Kui salk lopetab 
tegevuse ja poisid asutavad uued salgad, kuhu nad edasi lahevad, siis kirjutab viimane sal
ga juht loppsona. Raamat laheb lipkonna, maleva - voi koguni Eesti noorsootoo arhiivi. 

Salga pitsat 
Kas seda on tarvis? 
Sellele ei oska ma vastata, sest see oleneb 
salgast. Monel salgal on pitsatit hadasti 
vaja. teised on saanudja saavad ka vist tu
levikus labi isegi ilma salga liputa. Nii et 
seda peab otsustarna salk. 

369 



Kuidas pitsat teha? 
Pitsatid koosnevad kahest osast - jalj est ja 
kaepidemest, mis parast liidetakse kokku. 
Jaljend tee linoolist v6i kummist- joonista 
kujutis enne tagurpidi materjalile ja loika 
ettevaatlikult valja. Kaepide voib olla m6ne 
poisi nikerdus puutukist - orav, kapp, ok
sast 66kull, sarv, kont v6i lihtne puutukk. 
Kaepideme tald olgu liivapaberil nuhitud 
hasti siledaks ja sellele liimitakse parast 
jaljend. 

Kui salk ei suuda kohe korralikku pitsati 
muretseda (kui seda on kiiresti vaja) , siis 
v6ib ajutise pitsati loigata korgitllkist v6i 
isegi pooleks loigatud kartulist v6i kaali
kast. See ei pea kaua vastu, kuid uhele pi
dukutsele, v6istlus-valjakutsele v6i puhad 
6nnitlusele alla l66miseks on see kullal 
hea. 

Salga pitsatihoiclja on see. kes saadab valja salga kirjad v6i kirjutab tegevusraamatut. 

Salga asjaajamine 

Korralikuks asjaajamiseks on salgal m6ned raamatud, mida peavad vastavad asjamehed 
Koige esimene ja tahtsaim neist on salga nimestik (nfilde on eraldi!). Salga sissetuleku 
ja valjaminekud kantakse kassaraamatusse (vaata naide!)ja varustus vararaamatusse (vaa 
ta naide!). Salga asjaajarnise raamatud on tavalised, kuid vastavalt lineeritud vihikud 
Peale selle on veel uks taskuraamatu suurusega vihik - salgajuhi markmik, kuhu salg 
juht sisse kannab poiste osav6tu salga ja ruhma tegevusest, salga n6upidamise otsused 
nende teostamise tahtpaevad, koonduste markmedja muud. Salgajuhi markmikus on ig 
poisi kohta uks lehekulg. kuhu juht margib koik andmed ja markmed selle poisi kohta. 

Salga kassaraamat (naide) 

Aasta,kuu ~issetuleku v~i valja- Sisse- Valja- Kassa 
kuupaev mineku nimetus tulek minek seis 
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Tegevusraarnatuta ja asjaajamiseta salk on nagu juhuslik poistekarnp, kelle tegevusest ei 
jaa muudjalge kui malestused (nii kaua kui on meeles). Niisuguse salga ajalugu on kerge 
kirjutada: "Oli kord O.ks skautide salk. See asutati, tegutses ja suri. Rohkem me temast 
ei tea , aga s ee oli O.ks salk." Mis ta nirni nO.O.d oligi? 

Salga varustus 

Varustuseta salk on nagu relvateta sojavagi, kes voib k0.11 marssidaja kooris "Tervist! " kar
juda, aga rnitte pal ju rohkem. On moeldav, et varustus on olemas Skaudisoprade Seltsil, 
lipkonnal voi rO.hmal. Aga seda tuleb siis laenutada ja vahest on see ese , rnida salk just 
vajab, teistele valja antud. Selleparast muretseb hea salk omale vajaliku skaudivarustuse. 
Sellega tuleb alustada koige vajalikumatest asjadest nagu t66riistad ja raadio-telefonid ning 
jatkata, kuni salgal on taielik varustus. 

Kuidas on see voimalik? 
Salga varustuse muretserniseks on kaks voimalust: 

1. Salk kogub raha liikmemaksudest, salga fuituste korraldamisest voi tooga. Selle 
raha eest ostetakse salga varustus , rnida ei ole voimalik ise teha. Koik voimalik aga 
tehakse ise ja salga raha eest ostetakse ainult materjal. 

2. Salk koostab varustuse muretsernise kava ja iga poiss O.he varustus-eseme . See 
on k0.11 salga vararaamatus ja salga kasutada, kuid kuulub sellele poisile. Esimene 
viis on parem, sest siis pole uue varustuse muretsernist kui moni poiss salgast lah
kub ja oma asja kaasa votab . 

Kui salk laheb laiali, siis otsustatakse varustuse saatus - kas antakse uutele salkadele, 
rO.hmale , lipkonnale voi jagatakse poiste vahel isiklikult. 

Salga O.ritused, rnillest tulu voib saada: salga pidud, kus salk esitab poiste vanematele ma
ne poisi kodus (voi salga kodus, kui see on kO.llalt suur) omaopitud 10.hinaidendi voi segaet
tekandeid; loteriid, rnille piletid mO.O.akse poiste sugulastele voi ka teistele skautidele ja mil
le voit (voi voidud) on saadud kingituseks voi midagi muud - olenevalt salga leidlikkusest 
ja algatusvoimest. 

Toad , rnida salk voib teha: vanade ajalehtede kogurnine ja mO.O.k. sama toirning tO.hjade pu
delite ja tekstiiljaatmetega, murude niitrnine ja kastmine, peenramaa kaevamine, lume roo
kirnine ja isegi laste valvamine vanemate araolekul. Raha teenirniseks laheb vaja head 
skaudi vaimu - et Sa oskad too leida ja et Sa raatsid oma tulu anda salgale. 

SKAUDIV ARUSTUS 
Telgid - eeskujulikult varustatud salgal peaks olema O.ks voi kaks elarnutelki vastavalt 
poiste arvule, varustuse telk, to.kk puldanit voi plastkangast koogitelgi ehitamiseks ja kerge 
paikesepuri voi katus, rnillega varjata s alga s oogilauda laagris. Telgid on enamas ti Skaudi
soprade Seltsil voi lipkonnal, kuid oleks hea, kui need on salgal. Voi on lipkonna omad, 
kuid on antud salga hooldarnisele ja kannavad salga marki. 

Koogivarustus - keedunoud, pann, .<'imbrid, pesunoud, noad. kulp, puhastusvahendid 
jne., rnille tapse nimestiku aitab koostada rO.hma juht voi moni teine laagrikogemustega 
vanemjuht. Ka see varustus on enarnasti lipkonnalja salk muretseb koogivarustuse alles 
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siis kui kaik muu on olemas. Paar vruksemat potti ja pann on aga vajalikud igal matkal 
ja haigil. 

Tooriistad - on tingimata salgal endal: uks suur lahkumiskirves ja 1 - 2 vrukest skaudi
kirvest, vibusaag, vasanuga vai kiin. Neile lisanduvad luiskja viil teritamiseks - kui neid 
ei saa laenata mane poisi isalt. Skaudikirved langevad varustuse nimestikust ara, kui sal
gas on head skaudid. Igal heal skaudil on nimelt oma skaudikirves ja skaud1nuga vai -
puss. 

Sidevahendid- moodsal salgal on kaks raadio-telefoni. Treeninguks signaliseerimis-lipud, 
morselambid, viled. Paikesevalguse kasutamiseks signaliseerimisel oli vanasti vahend ni
mega heliograaf. Selle ehitamine ei ale raske ja kindlasti leiab manest vanast entsuklopee
diast vai tehnilisest kasiraamatust selle pildi. Signaliseerimisel kasutati morse-tahestikku. 
Kaiki vahendeid peab olema kaks, et salk saaks opereerida kahes grupis . Signaliseerimis
lipud aga tehakse ise - ostetakse ainult riie. 

Paasteliin -vee- ja jaa-annetustel kasutamiseks -vahemasti uks, hea kui rohkem. Paas
teliini t.apsusvise maapinnale joonistatud ringi vai ruudu sisse on Skandinaavia skautide 
sport. 

Esma-abi-paun - kuna salk peab olema vaimeline kergemaid haavu ja vigastusi ise "lappi
ma". Paljudel maadel on muugil mitmesuguse sisuga esma-abi-karbid. Seda on aga vai
malik ka ise teha: puust kastikene, nahast vai puldanist kott vai ostetud vruke kohver. Si
sustuse jaoks peavad olema taskud vai kummipaelast aasad . Sisustus tuleb poole odavam, 
kui see ostetakse lahtiselt. 

Latern - on vajalik laagris ja 66mangudel. Elektri-patareiga t66tavaid laternaid on mitme
suguseid, maned neist annavad kaugele ulatavat tugevat punkt-valgustja on varustatud 
punase plink-tulega. Kogu 66 kestel valgustava tulena laagris on koige kindlamja odavam 
vana-aegne petrooleumi tormi-latern. 

Solmimis-noorid - on igal poisil, kuid salgal on olemas veel uks varu-komplekt - uks n66r 
iga poisi jaoks. Need on tapselt uhepikkused ja -jamedused kinnimahitus otsdega ja 
nendega toimuvad vaistlused. 

Lisavarustus - lipu-liin ja plokk, mitmesugused n66rid, spleisimispulk, varustus telkide 
lappimiseks eraldi kotis, kuunlad ja muud. 
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Skaudivarustuse luksus-esemed 
Kui salk omab koik hadavajaliku, siis voib motelda ka mugavustele. Koik jargnevad ese
med voivad salga elu muuta palju toredamaks. 

Binokkel loodusvaatluseks ja signaliseerimiseks kaug-distantsil 
Summer heli-morse harjutamiseks 
Tondivokk, vurripuud, kilgid 
Vibud ja nooled, vibuspordi marklaud 
Ohupuss voi vclikekaliibriline vintpuss 
Voolikpaat voi kanuu 
Muusikariistad - f166did, suupillid, trummid 
Signaalsarv, fanfaar 
Ujumiskrae voi paastevest vetelpaaste harjutusteks 
Tulepuur, tuleraud rani ja taelaga 
... ja tuhat muud ponevat eset, mida Sa naed spordiaride akendel voi riiulitel, mis 

uksinda ostrniseks on liiga kallid ja millega saab kogu salk lobu laialt. 

Varustuse hooldamine ja hoidmine 
Salga varustus voib olla salga kodus voi varahoidjajuures, aga seda voib hoida ka hajuta
tult, nii et iga eriliiki ese voi esemed on vastava asjamehe kaes. Selle kusimuse lahendab 
salk otstarbekuse jargi. Okskoik kus ja kuidas neid hoitakse, igal juhul on nad sisse kan
tud salga vararaamatusse, margitud salga nime voi margigaja varahoidja peab uute sisse
kannete tegemiseks alati tapselt teadlik olema varustuse olukorrast. 

Salga varustust tuleb hoida hoolsamalt ja paremini kui oma isiklikke asju , sest see on 
uhiskondlik vara. Oma asjadega void teha, mis tahad, sest need on Sinu omad. Sa oled 
ise maksnud nende eestja void neid ka lohkuda (mis pole sugugi skautlik tegu!). Salga va
rustuse soetamiseks on aga pingutanud kogu salkja need asjad on usaldatud Sinu hoole 
alla. Usalduse kurjasti tarvitamisel kaotad Sa soprade usalduse. Ma usun, et ukski poiss 
ei taha omada uhiskondliku vara havitaja kuulsust. 

Suure osa salga varustuse hoidrniseks peaks salk muretsema kapi voi kirstu , kus koik on 
korralikult koos. Kirstu ehitamise ideid vaata korval-lehekuljelt. Varustust tuleb kontrolli
da iga paari kuu tagant- seda teostab varahoidja koos mone abilisega voi kogu salk. 

Milleks? -Telgidja puldanid voivad ruumis seistes niiskudaja hallitama minna. Kuu aega 
niiskena hoidmist havitab telki rohkem kui terve suvi laagris. Koogivarustusel on roosteta
mise oht - koik metall-esemed vajavad k erget olitamist. See oli ei tohi aga puutuda telke 
- oliplekke telgist valja votta on vaga raske. Trummide nahad tuleb seismisel lodvendada, 
kummist esemed (voolikpaat) vajavad talgiga puudertamist jne. Kui salk midagi omale mu
retseb , siis uurige pohjalikult selle eseme korrashoiu noudeid - nonda seisab salk kaua 
joukas. 
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Salga tegevus 

Salga tegevuse kohta on avaldatud erinevaid seisukohti nii kasiraamatutes kui kajuhtide 
koolides. Maned skaudijuhid naevad salga toad ainult rilhma too osana viimase raamides 
- nfilteks salga koondus on osa rilhma koondusest, milleks iga salk asub ise nurka. Sama 
k ehtib ka maastikutegevuse kohta - rilhm laheb valja ja tegutseb salkade kaupa. 

Osa skaudijuhte arvavad, et salkade too suurem osa toimugu taiesti omal kael. Muidugi 
tuleb ka selles teenida rilhma too sihte, kuid see ei tarvitse toimuda rilhmajuhijuuresole
kul. See tooviis nouab aga vaga tublisid ja has ti koolitatud salgajuhte. Mina pooldan ja 
kasitlen seda voimalust! 

Salga tegevus jaguneb kahte ossa: 

1. Dlesanded ja tegevuspunktid rilhma/ lipkonna tookavast. 
2. Salga iseseisev too ja elu. 

Need kaks osa on nii tihedasti poimitud teineteisega, et tegelikus toos on neid raske eraldi 
naha. 

Salk riihma tookava alusel 
Rilhma tookavas on alati punkte, mille teostamine toimub kull rilhmaga, kuid mille ette
valmistamist ei ale kerge voi illdse voimalik teha rilhmaga. Dksikute skaudialade pohjalik 
harjutamine nagu solmed, spleisid, koidised, signaliseerimine, jalitamine, jaljevormide vot
mine , haavasidemed on rilhma t66s teostatavad pealiskaudselt, sest poiste arv on liiga 
suur. Neid voib rilhma koondusel opetadaja demonstreerida, aga igale poisile eijatku seal 
aega harjutamiseks- liiati mitte tippvormi saavutamiseks. See toimub salkade toos. Dksi
kute a lade oppimine kaib koos voistluste ja katsetega ning selleparast jaab salgajuhi illes
andeks a idata oma poisse rilhmas esirinda. Sama kehtib ka maastikumangude, matkade, 
haikide ja laagrite kohta. Lilhikesed s algalaagrid on rilhmalaagri ettevalmistuseks. 

Salk omal kael 
Peale rilhma t66kava illesannete on salgal lopmata hulk voimalusi tegutsemiseks omal 
kael. Siia kuuluvad: 

salga kodu, salga onni ja noupidamiskoha ehitamine 
salga varustuse muretsemine ja valmistamine 
salga sisuline illesehitamine - laulud, hililded, salakirjad , salamargid, vilesignaal, 
salga telefon, kiirkogunemise kavad jne. 
salga maastikumangud, matkad, looduse uurimised, haigidja laagrid oma huvides 
poiste huvialade harrastamine - sport, mudelite voi esemete ehitamine, kogude 
koostamine, musitseerimine jne. 

Omal kael tegutsemine tihendab salga vaimu ja annab salgale leidlikkust ning varskust -
muudab salga joukamaks nii varaliselt kui ka vaimult. 

Salga tegevuse pinge 
Kooskaimise sagedus pole ainult salgajuhi ja poiste teha. Siin mangivad oma osa kaugu
sed poiste kodude vahel, tooillesanded koolis ja kodus ning muu s kautliku tegevuse sage
dus. Peateguriks on ja jaab siiski poiste huvi asja vastu. 

Eeldused heaks salga tegevuseks on poiste kodude lahedus, kaimine ilhes koolis voi kooli-
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tUObis (et koolivaheajad oleksid samal ajal) ja et poisid oleksid head sabrad. Normaalne 
salk peab koos kaima vahemasti paar korda kuus, ka siis kui n1hma koondused toimuvad 
igal nadalal . 

SALGA KOONDUS 
Maned salgajuhid teevad seda ruhma koonduse-kava ja-plaanijargi, kus kaik rivistumised, 
ulevaatused ja appused on teostatud samuti, ainult vahemate poistega. See pole just kaige 
parem tee, kuna salk pole niivard skautUksus kuijust perekond. Perekondlik saprade kok
kusaamise vaim on salga koondusel aigem. Muidugi - salk avab oma koonduse tseremo
niiga ja lapetab samuti - nagu ka heades perekondades valitsevad oma tseremoniaalsed 
kombed. Olevaatust, puhtuse kontrolli rivistumisega ei tarvitse salgas teha, kuna juht 
naeb oma 6 - 7 poissi ka tegevuse juures kullalt hasti ning vaib oma soovitused edasi ael
da. Kui ruhma koondus on vahelduse huvides jagatud paljudeks eriosadeks, nagu skaudi
appus, laul, vaistlus, mang, lakkejutt jne., siis ei tarvitse see nii olla salga koondusel. Sal
ga koondusel on vahem poisse , huvi on koondatud tihedamaltja salk vaib oma koondusel 
tegeleda ainult Ohe vai paari alaga. Kui aga salgal tekib tegevuse kestel huvi mane teise 
asja vai vahelduse jfugi, siis kasutab hea salgajuht selle huvi kohe ara. Nfilteks - toakoon
dusel hakkavad poisid laulma. Seda ei tohi takistada, vaid sellest saab haarava lauluharju
tuse kogu salgale. Koonduse kohaks on salga kodu vai selle puudumisel mane poisi kodu. 

SALK MAASTIKUL 
Esimeste kevadlillede tarkamisest kuni lehtede langemiseni ja esimese lumeni on salgal 
palju vaimalusi maastiku-tegevuseks. Pargid, metsatukad ja jaeorud on iga~aevaseks 
maastikutegevuseks kullalt head, ainult matkadeks ja haikideks tuleb minna k'augemale 
metsadesse. Maned salgad peavad suvel kaik koondused valjas. Loodusvaatlus (sipelgate 
ehitust66, !include pesitsemine ja poegade toitmine, metsloomad j oogikohal jne.), annab sal
gale luuramise oskustja on heaks pusivuse harjutuseks. Jalutuskfilgud kindla ulesandega 
ijaalagunemise vaatlus, kogudeks materjalide leidmine - puude lehed, liblikad, jalgede kip
sijaljendid) on sageli huvitavamad kui ettekavatsetud panev mang. Luuremangud, signali
seerimine valjas, kauguste ja karguste maatmine , moondamine - kaik need on see aige 
skautlus, mida saab teha ainult valjas. Matkad ja haigid (matkad valjas 66bimisega) on 
vastupidavuse proovideks salgale ja salk apib palju ka siis, kui ei ole kaasas Ohtegi vana 
matka- vai haigi-"kala". Maastiku-elu ise apetab. 

SALK SPORTIMAS 
Ainult Oksikud suurema koosseisuga meeskonna-mangud ei sobi salgale, kuna poisse on 
vahe. Kaik muud spordialad on aga lahti: kergejaustik, maastikujooksud, varkpallja muud 
on head salgaspordid. Talvel lisandub neile suusatamine, uisutaminejajaahoki. Sportida 
saab aga ka siseruumides - ping-pong, noolte pildumine , vaibolla isegi poksimine. Ja siis 
ajuspordid nagu male ja kabe. Spordialad, mis nauavad teatud vahendeid - need tuleb siis 
muretseda salga kirstu. 

TOOOHTUD 
Neid vaib paigutada salga koonduste raamidesse, aga on ka maeldav, et salk korraldab va
rustuse ja mudelite ehitamiseks vai kogude korrastamiseks erilisi tooahtuid - eriti siis, kui 
need toimuvad mane poisi koduses t66kojas. 

LOKKE- JA PIDUOHTUD 
Hea salk on nende korraldamiseks alati vaimeline ja need teenivad siis ka m eelelahutust, 
rahakogumist - kui pi du on has ti ettevalmistatud, nii et selle vaib teha maksulise. Kulalis
teks on viimaseljuhul poiste vanemadja omaksed. Salk vaib aga kiilla kutsuda mane teise 
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salgaj6uluvorsti-6htule, korraldada 6una-6htujuhtide kogule, kupsetada orgi otsas vorste 
ja lull.a laulu , jutustada lugusidja anektoote v6i raakida vanas6nu, m6istatusi , ilmaennus
tusi ja konekaande. Koik need 6htud nouavad head labimotlemistja kavandamist ning et
tevalmistusi tervelt salgalt. Kui teil muud midagi pole "ette kanda", kui ainult kaks viini 
vorsti igale kulalisele, siis arge kulalisi parem kutsuge. KO.lalisi ei kutsuta mitte selleks, 
et salgast halba muljet jatta. 

On hea, kui salk ehitab omale kunstliku lokketule: punane elektripirn vineerist alusel. mil
le umber on kinnitatud riit- v6i koonustuli. See on vajalik talvisteks l6kke6htuteks , kui 
salgal pole v6imalust istuda kudeva kamina ees. 

Tegevuskavad 
Salga tegevuskava esialgsel kujul koostavad salgajuht ja abijuht ja seda saab has ti teha 
siis, kui lipkonna- ja ruhma t66kavad on juba laual. Kava on arutlusel O.hel salga 
koondusel, kus iga poiss avaldab oma arvamist , tehakse muudatusi ja parandusi ja 
maaratakse kava loplikult kindlaks. Salk teeb oma tegevuskava tavaliselt kolmeks, mitte 
aga rohkem kui kuueks kuuks. Tegevuskava koostatakse kirjalikult - O.ks eksemplar 
sellest on salgajuhile, teine pannakse salga kodu seinale. 

Salk pull.ab v6imalikult taita tegevuskava. Olude tottu on v6imalikud muudatused - need 
otsustab salk enne, selle asemel, et parast seista kurva naoga otsuse ees - see jai ara ... 
Salgajuhi leidlikkus voib anda salgale huvitava tegevuskava. Selle teostamiseks laheb aga 
vaja pusivust. Ideevaene juht ei oska koostada head kava ja pusivuseta juht ei suuda ka 
hea kavaga midagi teha. Ara v6ta oma salga tegevuskavva "lillasid elevante'', mida salk 
kunagi ei suuda teha - naiteks: 1955 mai kuul ehitab salk High Parki Eiffeli torni ja ju uni 
kuul t6rvatakse kuu mustaks. 

Salga tegevuskava naide: 

...---~------------------------ - ·- - - --
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Tegevuskava peens used ja tapsemad uksikasjad viimistleb salgajuht koos abijuhigaja need 
on kirja pandud salgajuhi markmikus . Kui koik uksikasjad oleksid poistele juba ette 
teada, siis poleks neil midagi ponevat oodata. 

Salga laager 

Kahe- kuni nelja-paevaline nadalalopulaager on salga laagrituup "omal kael". See laager 
ei noua tingimata pusivamaid ehitusi, toiduainete jarelvedu . ega neid sadu pisiasju . mis 
pikemas laagris on vajalikudja mille korraldamiseks on vaja vanemaid skaudijuhte. Salk 
votab toiduvarustuse kogu laagriks kaasa - kas igal poisil isiklik (halb moodus) voi Chine, 
millest iga poiss toob teatud aine . 

Salga laagrisoidust peab tingimata teatama ruhma- ja ka lipkonnajuhile. Ruhmajuht an
nab salgale laagrisse kaasa hulga napunaiteid kaasavoetava toidu ja varustuse osas, aitab 
koostada toidukava ja tegevuskavu . 

Kui laagrikoht asub kaugel, siis on soovitav salgaga kaasa kutsuda moni skaudijuht, tubli 
vanem- voi vanaskaut. Voi korraldada koguni isade-poegade laager, kus isad elavad laagri 
korval omaette. Praeguste skautide isad on enamasti olnud ise ka skaudid ja natl saavad 
laagris poistele opetada "nokse" h ea laagerdamise, kalastamise, vahipuugija loodusvaatlu
se alal. 

Juhtidelt laagriloa saamisel ja vanemate kaasa kutsumisel salga laagrisse on ainult ilks 
mote - JULGEOLEK. Laagris on voimalikud tuhat hadaja onnetust, a lates uhe poisi nap
puloikamisega ja lopetades terve salga uppumisega voi metsatulekahjuga. Laagrisse ei 
minda selleks. Kui midagi taolist peaks juhtuma, siis on garanteeritud , et vanemad ei Juba 
kunagi oma poegi salgalaagrisse - voibolla keelavad koguni skaudiks olemise. 

Erinev salgalaagri tuup on salk ruhma- voi lipkonnalaagris. Paljud uksused praktiseerivad 
seda oiget skaudilaagri kommet, et iga salk saab omale eraldatud laagripaiga ja elab seal 
omaette. Sellise laagri vastutus lasub juba laagrit korraldavatel vanematel skaudijuhtidel 
ja salgale jaab ainult laagrist r66mu tunda. Niisugune laager on palju ponevam kui ruhma
voi lipkonnalaager, kus salgad on kiilutud kulg-kulje korvale kitsal laagriplatsil. Arutage 
seda kusimust juhtidega kui teete jargmise laagri plaane! 
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Hasti valjaehitatud SALGALAAGER 

Korval visandil nmdatud laagri ehitamine on voimalik nlh
ma- voi lipkonnalaagris, kui salk elab seal omaette ja laagri 
kestvus on vahemasti uks nadal. Luhema ajaga on salk 
vaevalt voimeline koikideks t66deks. Numbrid visandil on: 

1. Laagrivarav salga margi ja poiste peremarkidega 
paku otsast loigatud puuketastel. 

2. Eesti lipp, kui laager ei tarvita ainult uhte pealippu. 
3. Salga lipp. 
4 . Elamutelgid. Neli poissi telgis. Heaks laagriks on 

need telgid paremad kui uks suur salgatelk, kus 
koik on koos. 

5. Varustuse telk poiste ja salga varustuse jaoks. 
Koik varustus, valjaarvatud magamiskottja maga
misriided, on poistel seal. Magamiskott ja -riided 
asetatakse telki. 6osel, kui poisid magavad, on ela
mutelgis kokkupandult poiste seljariided. Varustu
se telk suletakse vihma ajal ja 66seks, muul ajal on 
see avatud. 

6. Veevotu sild, pikkus olenev kaldvee sugavusest. 
7. K66gituli puust raketel. Pealispind on kaetud savi 

voi mudaga, millele ehitatakse kivist tulease. Pliidi 
korgusele toodud k66gituli on mugavamja voimal
dab puhtamat toiduvalmistamist. 

8. K66gi t66laud ja toidunoude hoidla. Kuivad tule
puud uheks paevaks on t66laua all. 

9. K66givarustuse telk. 
10. Roiskvee valamujajaatmete auk. Valamu on kae

tud kuuseokstest kaanega ja vesi valatakse sellest 
labi. Jaatmed kaetakse kloorlubja voi liivaga, et 
valtida karbseid. On samuti soovitav katta okstest 
kaanega. 

11. Tee latriini. 
12. Salga s66gituba varjulises paigas. 
13. Noupidamisring ja lokkevaljak. Istmepakud sisse

raiutud onarustega mugavaks istumiseks . 

Luhemat aega laagerdades langevad ara vahemtahtsad ja 
aegavotvad ehitused, need teostatakse kergemal kujul. 
Matkalaagris pustitab salk telgid ja ehitab tuleohukindla 
tuleaseme. Uuri kasiraamatutest ja laagritest ehituste uk
sikasju, siin pole ruumi! 
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Salga kodu 

Meil on alaline mure ruumidega skaudit66ks , sest ruume on vahe ja needki on koormatud. 
Selleparast on salkadel harva voimalusi kasutada avalikke kooskaimise kohti. Kui see 
olekski voimalik, siis pole ometi moni tuhija kale saal salga oige kodu. Salga kodu muuda
vad koduseks ja mugavaks salga oma margid, varustus ja asjad seal sees . 

Selleparast tuleks salga tegevus viia poiste kodudesse, kus vahemasti uks salga liige on pe
remees oma majas ja kus on juba "skaudi lohn" sees. Koige parem lahendus on, kui salk 
saab monelt h ealt onult voi isalt keldriruurni voi p66ningu oma kae jargi sisustamiseks ja 
kasutamiseks. Voibolla saate isegi abi materjalide ja too naol, et ruumi muuta ilusaks ja 
puhtaks . 

Niis u gune ruum muutub kohe salga koduks , kui seal on laudja istmed kogu salgajaoks, 
salga lipp ja kirst, sobivvalgustus ning skaudiasjad seintel. Pildidjargnevatel lehekulgedel 
juhivad Sind salga kodu kujundamisele. Need on aga vaga lihtsad naited ja sa void alati 
leida ning teha rnidagi toredamat. 

Esemed salga kodus ja selle seintel: 

Salga lipp, Eesti lipp seinal voi Eesti laualipp. 

Pildid seintel- president Pats, kindral Laidoner, Baden-Powell, pilte oma skaudijuhtidest, 
salga pois test, salga tegevusest ja salga looma pildid. 

Skauditarkuse oppetabelid - solmed, semafor, morse, riikide lipud, mere-signalisatsiooni 
lipud, lokete, telkide, laevade, laagriehituste tuubid. 

Mudelid laevadest, lennukitest, laagriehitustest. 

Metsatarkuse kogud - lehed, suled, puud, jaljed, loomade ja lindude topised ja nahad. 

Signaliseerimislipud, signaalsarved, trummid. 

N66ripuu ja solmirnisn66rid. 

Poiste peremargid istmetel, puuketastel, vimplitel. Matkakepid, lumekingad, pussid, 
loomade sarved. 

Kunstlik lokketuli . 

Poiste leidlikkus voib anda salga kodu sisustamisel meeldivaid ullatusi. Aga vaadake ka 
kodusisustamise ajakirju - seal on klubiruumide kavandeid, mis on usna salga kodu 
moodi. 
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Salga "noksud" 

SALGAHUUD 
Salgal on hOOd enda tutvustamiseks. Selleks vaib olla salga looma haalitsus Ohendatud 
mane huvitava riimitud lausega. Mida omaparasem ja !Ohern see on , seda parem. Pikk 
vemmalvarss !abase riimi vai sanastusega pole suurem asi. HOOuga saavutatav mulje ole
neb pal ju selle esitamisest - salk peab oma hOOdu harjutama. 

Maned nfuted: Juht huppab pOstija a lustab: "Huu-uu-uu-uu!" hundi hulgumist. millega 
Ohineb kogu salk Okshaaval. Selle lappemisel tausevad poisid kordamis i ja igauks Otleb 
taustes valjusti : "Hunt! " Kui iga poiss on oma hOOde hOOdnud , tauseb kogu salkja hOOab 
kooris : "Hunt! ''. 

Aeglased. rutmilised katel66gid paljastele palvedele (piibri sabal66gi laksatus vees) . salgaju
hilt pikk hele vile (piibri hoiatussignaal), salk tauseb pOstija poisid teevad korraga skaudi
tervituse . Selle juures hOOtakse kooris: "Insenerid - piibrid!" 

Nfuteks olgu ka Oks "mage" hOOd: "Meie salk on hiigla maru (oma kiitus haiseb).sest et te
ma nimi karu, marju s66b ta hoolega. malema suupoolega!" - Ei maksa pahaks panna, kui 
teine leidlik salk selle peale kiituseks hOOab: "Lasteaia konekoor! ". 

Peale salga hOOu (tutvumishOOu) vaib salgal olla veel erilisi hOOde - vaistleja ergutami
seks. kiituse avaldamiseks, s66giaja lapetamiseks , suplemisel vette hOppamise signaaliks 
jne. HOC1de tuleb aegajalt uuendada, kui vanad "ara kuluvad". 

Mani isamaa- vai skaudilaul vai Oks salm sellest. Salga luuletajad vaivad aga teh a ka erili 
sed salga-kohased sanad manele tuntud viisile. Ka laulu juures tuleb meeles pidada, e 
oma kiitus haiseb. Kui see kiitus on aga Ohendatud vaga hea naljaga, siis ei haise. 

SALGA VILESIGN 
Lindude nimelised salgad vaivad kasutada vilesignaalina salga linnu haalitsust - kui see 
on matkitav. Muidu on soovitav valida algustakt manest tuntud laulust- kutseks. Vastu
seks on teise poisi vai kogu salga vilegajargmine vaijargmised taktid samast laulust. Nai
teks: vile skautide hOmni algusest - nootide asemel kirjutatud sanadega. Kutse: "Eesti
maa"; vastus: "Mu isamaa!". 

SALGA PIDULIKUD KOMBED (tseremooniad) 
Koonduste alustamine ja lapetamine kfub heal salgal oma tseremooniaga. Maned nfute 
salkade koonduse-kommetest: Poisid vatavad tuppedest oma skaudipussid, tastavad nee 
(terad Olespoole) nao ette silmade kargusele (tervitus ja valmisoleku taotus!) ja l66vad nee 
koonduse algul selleks ette nahtud puupaku sisse pOsti. Lahkudes vatavad nad pussid, 
teevadjalle sama tervitusvotte ja panevad pussid tuppe tagasi. Hrna pussita olek koondus 
ajal tahendab- me oleme sobradja me vahel on rahu! Keskaegsed rOOtlid panid kirikuss 
minnes relvad ukse karval olevasse relvakambrisse. 

N oorkotkaste salga koonduse avatseremoonia oli ette nahtud. Salk oli ringis ja sirutas va 
sakud (sudame-poolsed) kaed keskele salgajuhi kae peale. Siis oeldi koos: "Oleme sobrad 
oleme aumehed, oleme eestlased!". 

384 



Uue poisi vastuvotmine salka toimub pidulikult siis, kui ta on labi teinud katseajaja soori
tanud skaudi katse. Maned naited: Salga lipp on asetatud lauale. Uus poiss paneb kae 
lipule, teeb paremaga skauditervituse ja iitleb: "Ma tahan olla hea skaut. Tahan olla hea 
Lembitu ammukiitt (lipkonna ja riihma nimi). Ma tahan olla hea kotkas (salga nimi)! ". 
Selle jfugi joonistatakse poisi peremark salga Ii pule voi kirjutab ta oma nime tegevusraama
tu tootuslehele. 

Uus poiss seisab iiksikult, salk liigub tema eest m66da. Iga poiss peatub ja paneb oma ot
saesise vastu uue poisi otsaesist, surudes ta pead tagasi. Uus poiss surub vastu. See on 
tarva (metshfuja) salga uue poisi vastuvott - vanad piihvlid pusklevad uut piihvlit. Selle 
jfugi kinnitab salga juht uue poisi vormile tarva salga lindid voi margi. 

Voistlusesse minekul voib salgal olla tseremoonia. Vaata naidet lehekiiljel 362 kuidas seda 
tegid minu hundid. 

SKAUDINIMED 
Erinevate nimede andmine on vaga vana komme, mida on harrastanud vist koik rahvad. 
Neid anti vahvatele austamiseks ja halbadele pilkamiseks voi monitamiseks. Te teate aja
loost Inglise kuningat Richard Lovisudantja Moskva viirsti Ivan Julma. Indiaanlased ka
sutasid "tootemnimesid" ja monedel on need praegugi perekonnanimedeks. 

Kui salgas on naiteks poiss, kelle nimi on Johannes , siis hiiiiavad poisid teda huiidnimega 
Juku, Juss, Jukk, Hannes voi kuidagi teisiti. Kui see Juss on aga vaga vahva poiss, siis 
antakse temale salga poolt skaudinimi tema omaduste jargi - Raudkapp (tugeva kaega), 
Kou (valju haalega). Nukits (vigurivant), Kaval-Ants, Vibumees (hea laskur) jne. Poiss voib 
siis kasutada seda nime salga t66s kas oma eesnimega voi ainult seda. Naiteks: Mart 
Raudkapp. Nukits Jarv voi ainult Vibumees. Minu skaudinimi on Jamesaar. Nime andmi
ne voib olla seotud salga piduliku tseremooniaga. 

Piiiidke valtida indiaanlastele omaseid nimesid, sest me oleme eestlased. Valge 6okull, 
Suur Kotkas ja Valkuv Skalp on tOOpilised indiaani nimed. Valtige ka liiga "voimsaid" ni
mesid, mis voivad kujuneda naeruvafuseks nagu Magedevoitja. Murdlaine, Kohtumoistja 
jne. ja "vedelaid" nimesid nagu Pudi, Suss, Kapard jne. Salk ei naeruvafuista omi poisse. 

Poisile, kellel puudub peremarkja kes ise ei oska seda kujundada , voib salk anda peremar
gi- joonistatud puukettale, hukkunud laeva lauatiikile, suurlaagri lokkes polenud roikale, 
kasetohule voi nahale. Peremark ja selle andmine voib olla iihendatud ka skaudinimega. 

Salga "noksud" tootab valja salk ise ja salgajuhil on selle juures oluline osa juhendajana 
ja suuna-andjana. "Noksudel" on aga motet ainult siis kui salk neid toepoolest kasutab. 
Pole motet salga laulul, mida ei laulda, ega skaudinimel, mida isegi meeles ei peeta. 
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Salga onn 

Kui salga metsamatkad ja -mangud sageli suunduvad samasse piirkonda, siis on pohjust 
asuda salga onni ehitama. Nanda saab salk linnakodu korvale veel metsakodu. Suurlin
nade poistel on selleks vahe voimalusi, sest pOsivamat onni kui lihtne tuulevari pole motet 
ehitada metsistunud parginurka, prOgimae lahedale voi tfilsehitamata ehituspiirkonda. 
Niisugustes kohtades tuleb tegemist piirkonna valvuri voi omanikuga. Ja kui sellest onnist 
kuu jooksul moodub 1000 jalutajat, siis vahemasti sajal on kiusatus seda lohkuda. Paris 
pohjuseta, sest inimene lohub alati meelsamini kui ehitab. 

Salga onni on motet ehitada eestlase maale (peremehe loal). suvekodusse voi skautide laag
ripiirkonda. Raskestijuurdepaasetav soosaar (metsavenna punker)- kui niisugune on la
hikonnas - oleks koige ideaalsem. 

Hea salk ehitab onni valmis kolme nadalalopuga. Hiljem on seda voimalik tfilendada si
sustusega, kOttekoldega voi isegi raudahjugaja muuta onn talvekindlaks. Muidugi selju
hul. kui sinna on moeldav teha suusamatkasid. 

Siin raamatus ei ole ruumi onni ehitamise Oksikasjadeks. Laagriehituste oskus annab eel
dused ja julguse onniga alustamiseks. Skaudi-, pioneeri- ja metsamehe kasiraamatutest 
voib noppida Oksikasju ja alati on hea enne nou pidada mane vana ankrumehega, kes on 
enne onni ehitanud. 

Salga onn on suurim luksus , mida skaudisalk omal joul en dale voib lubada. Salkasid, kel
.lel on oma onnid. ei ole maailmas palju. LehekOlg 388 naitab sulle monda voimalust onni 
ehitamiseks. Voimalusi on aga tuhandeid. Uurige koigepealt oma salgaga 

kuhu te voiksite onni ehitada, 
milline onnitOOp oleks seal koige sobivam ja 
kas teil on abi ja lootust ehitamisega toime tulla? 

Ehitamist kergendavad maekOlje sisse voi pinnasesse kaevamise voimalused. Aga siis tuleb 
muld voi liiv seest vooderdada laudade voi vitstest punutud seinaga -varisemise kaitseks. 
Kaljukoobas, kaljusein voi suure kivi kOlg on samuti vaga hea, kui seda mooda ei voola alla 
lume sulamise- voi vihmaveed. Onn puu voi puude otsas nouab aaretu kindlat ehitamist, 
sest salk kaalub Osna palju ning maakeral on tugev kOlgetombejoud. Mitme puu otsa ehi
tamisel tuleb enne uurida, kuidas need puud tuules koiguvad. Kui iga puu koigub ise suu
nas siis tuleb onn alla esimese tormiga - kui ta pole ehitatud lootsapilli taoliseks. Eriline 
luksus on onn vaikesel saarel. vette rammitud vaiadel voi koguni parvel. Unista nendest, 
tee tuhat kavandit, uuri voimalikku asukohta ja koiki Oksikasju ja all es siis - EHITA! Toe
line onn on terve salga jaoks - ja mitte ohuloss. 

POISTE NIMEPUUD 
Dkskoik kui hasti ja leidlikult ehitatud salga onni varitsevad kaks oh tu: onn vananeb ja 
muutub tarvitamiskolbamatuks ning salk vananeb ja "kasvab onnist valja". Molemad ha
dad on valditavad - kui salk suudab elada "igavest elu", s.t. ikka jalle tuleb uusi poisse, 
kes salka edasi arendavad sama nime ja traditsioonidega. Siis on need uued poisid onni 
peremehedja korrastajad ning asendavad onnivaimustusest valja kasvanud mehi. Kui va
na maja fassaadil on ehitamise aasta-arv 1890 - siis miks ei voi salga onnil olla laua sisse 
poletatud 1950? Miks ei voi seinal olla pikk nimede rivi poistest kes seda onni on kasuta
nud? 

386 



Salk muutub "igavesemaks" sellega, kui poisid istutavad onni juurde oma nimepuud. Puu
de iga iiletab mitmekordselt inimese eluea. Kui seda plaani edasi arendada, siis v6ib poiste 
nimepuudele lisaks istutada nimepuid ka eesti rahvajuhtidele, kultuuri- ja poliitikategelas
tele, sportlastele ja kas v6i skaudijuhtidele. Siis saab sellest puistu v6i hiiemets v6i - ole
nevalt puude valikust koguni dendropark (haruldaste puuliikide puistu) - looduslik vaata
misvaarsus . 

Kui salk niisuguseid motteid molgutab, siis on tarvis tingimata iihendus v6tta metsa- ja 
looduskaitse meestega. Nad on lausa vaimustatud, et leidub poisse, kes kannavad peas 
niisuguseid m6tteid. Nad aitavad teid planeerimise, n6uannete, istutamismaterjalide ja iga
suguse moeldava abiga. V6ibolla, et kord pannakse sinna puistusse v6i hiide malestuskivi 
v6i monument pealkirjaga: SELLE PUISTU RAJAS EESTI SKAUTIDE HUND! SALK 1985. 

--------
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LOODUSE SOBRAD 
alga onni ilinbrus on endastmoistetavalt looduslikult heas korras ja puhas. Ei ole moel
av, et onni kiilje all on priigimagi voi solgiauk voi et tiihjad konservikarbid. pudelid. plas
.k- ja paberpakendid on koguni maastikule laiali loobitud. 

ga mis siis, kui teie onni naabrusesse tulevad "loodusesobrad", kes teevad lokke, hakka
ad "suvitama". jooma voi loodust riiiistama ja riivetama (loodame, et nad teie onni ei ha
anud lohkuma). 

utsuda korravalve? Teatada nende auto number voirnudele? Asuda l66mingusse selle 
ouguga. kui arvate et salk voiks j6u poolest nendega hakkarna saada? 

6imude abi otsimine on aarmine vote ja garanteerib. et teinekord situtakse teie onn tais 
6i tehakse koguni rnaatasa. Skaudid ei puua mitte ainult ise paremaks saada, vaid muuta 
arernaks kogu maailrna. Mis see jouk teeb. kui te sobralikult lahenete ja kusite: "Kas me 
ohirne aidata teil koristada? Siis kui tulete teine kord, on mets jalle puhas". 

iiiid oled Sa uue olukorrajuures, mida siin varem ei ole kirjeldatud. Salgajuht peab va
est olerna diplomaat, rahvakasvataja ja looduskaitsja korraga. Sa arvad, et see lugu on 
6irnatu? Miski asi maailmas ei ole voimatu. Sa teadju . et ameeriklased kaisid kuul 1969. 

alga saladused 

eed, kellel on Uhine saladus, need hoiavad a lati kokku. Selleparast on armastajapaaridki 
agu kaks tuvikest kiilg-kiilje vastas. Kui Sina kord tulevikus leiad omale toreda eesti tild
uku . kes Sind arrnastab ja keda Sina armastad - siis Sa koged seda kokkuhoidmise asja. 

a niiiid on salk ... ja kui salgal on orna salad used, siis hoiab ka salk kokku. 

SALGA SALAK.IR! 
alk kasutab salakirja kui on vajadus jatta moni salajane teade avalikku kohta - et ainult 
eatud rnehed moistaksid seda. Voi kui on tarvis kirjaga teatada midagi vaga tahtsat. Sa
akirja voti on ainult salga liikrnetel ja kui see kellegi poolt avastatakse , siis teeb salk uue 
alakirja. Salakirjade nruteid ma siin ei anna, sest neid on tuhandeid. Uuri skaudikirjan
ust voi kusitle vanu ankrumehi! Kasuta ka salatinte, mis on nahtamatudjailmuvad kuu
utarnisel voi kemikaalide m6jul. 

SALGA SALASIGNAALID 
ahest on salga juhil voi poistel tarvis teatada rnoningaid asju teiste kuuldes, mis siiski 
eavad jaarna saladuseks. Sel juhul tarvitab salk salasignaale , mida teised kiill naevad 
uid ei moista. Ma tean iihte salka, kes 6ppis kasutarna kurtturnmade katemarkide tahes

ikku ja kasutas seda voistlustel kui raakida ei tohtinud. Aga signaalid voivad olla ka liht
arnad. Naiteks - salga juht karnmib juukseid ja lahkub ruumist. Vahehaaval kaovad ka 
oik salga poisid iikshaaval ja valjas toimub kiire noupidamine. 
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TEADETE VAHENDUS 
Vahest on tarvis edasi anda vaga kiireid teateid. Kui salga juht peaks seda telefoneerima 

J.(f!RTEA Te SKEEM 

PO NEVUS 

(kui poistel on telefonid) voi suuliselt edasi teatama, 
siis votab see kaua aega. Salgal on susteem - sal
ga telefon . See tahendab, et poisid telefoneerivad 
voi viivad virgatsina ijalgrattal, trammi voi bussiga) 
teate edasi jargmisele poisile. Asula suurusest ja 
poiste elukohtadest olenevalt voib teade saada eda
si antud isegi mone minutiga. 

Salga kiirkogunemiseks peab samuti olema kindel 
kava kasutades koiki voimalikke liiklusvahendeid. 
Vaikelinnades on peaaegu koikidel poistel jalgrat
tad. Suurlinnades tuleb kasuks see , kui moni 
poistest saab tulla au toga ja korjata peale ka koik 
teeaarsed salga liikmed. 

Kui juhtub, et salkjaab uniseks ja loiuks - pois tel kaob huvi tegevuse vastu ja natl hakka
vad salga tegevusest korvale hoidma - siis tuleb tegevusele lisada pipart: anda poistele po
nevust, ergutavaid seiklusi ja salajasi Olesandeid. Kui mind omal ajal valiti hundi salga 
juhiks Llane Skautide Maleva Viikingite lipkonnas, siis olid hundid vordlemisi "alla kfil
nud". Terve salk kogunes kull algul, kuid kui nahti, et uus juht pole ka mingi fakiir, siis 
jatkus endine loidus. 

Ma olin sunnitud siis fakiiriks hakkama. Me rakendasime koik salga saladused, aga need 
ei mojunud kauaks. Tuli kasile votta midagi kangemat. Me katkestasime siis salga 
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koondused skaudikodus ja valisime salgale salajaseks noupidamiskohaks sugava keldri 
Haapsalu lossi varemetes. Varemed olid tol ajal valgustamataja sinna tuli ilmuda ilma tas
kulambita- et keegi meid ei markaks. Keldri trepil pani iga poiss ette papist pealuu-maski 
ja vottis umber valge lina, nil et me tundsime seal uksteist ainult haale jargi. Keldrit val
gustas vfilke kuunal. 

Teised salgad - kotkad ja rebased said varsti aru, et huntidel on kasil midagi salaparast. 
Nad puudsid jalitada ja luurata meie poisse salad use avastamiseks. See an dis omakorda 
ponevustjuurde. Me seadsime sisse signaalsusteemi, mis kustutas kuilnla kohe kui keegi 
avas keldri valimise ukse . 

Me ei teinud seal keldris - "Pimedas Pealuus" - midagi erilist. Arutasime ainult, kuidas 
muuta meie salka koige tugevamaks lipkonnas ja koostasime sellekohase tegevuskava. 
Koik poisid votsid osa neist salanoupidamistest ja ka hiljem jatkuvast salga t66st. 

Ma olen hiljem mitu korda kahelnud, kas nii tugev pipar oli oige? Moni poistest oleks voi
nud ennast haigeks ehmatada voi saada eluajaks hirmukompleksi. Midagi taolist eijuhtu
nud - tulemus oli vastupidine. Neist poistest said vaga karastatud ja julged mehed, kes 
teadsid, et koikide ebamaiste jajubedate asjade taga pole muud kui inimene ja tema hirm. 

Me rakendasime neil keldri-noupidamistel salga 
julguseproovi - iga poiss pidi taitma mone 
suurt julgust ja enesevalitsemist noudva ules
ande - tooma 66sel kell 12 surnuaialt teatud 
haualt peidetud kirja, kuulatamaja kirjeldama 
suda661 varemetes kuuldud haali, varitsemaja 
korrale kutsuma tooreid mehi, kes halvasti 
kohtlesid oma hobuseid jne. 

Me seadsime sisse salga kirjad ja kogunemise 
teated salatindiga. 

Me korraldasime salgale vastupidavuse proovi
kuu, mille kestel tegime pikki ja pingutavaid 
matkasid nadalaloppudel - ilmastikule vaata
mata. Keegi ei tohtinud muud kaasa votta kui 
toor-toiduaineid: toorest liha ja kala, kartuleid 
ja jahu. Me jagasime salga kaheks ja otsisime meren56vlite peidetud varandusi kaheks re
bitud kirjade jargi. Me jalitasime monda inimest markamatult terve paeva jooksul nagu 
detektiivid. Panime valve terveks paevaks mone majajuurde ja tegime kindlaks koik inime
sed, kes sisse voi valja kfilsid. Me tegime palju muud, mida skaudid normaalsetes oludes 
kunagi ei tee . Koike seda ainsa sihiga - saadajuba poistenajulgeteks , otsustusvoimelis
teks, tugevateks ning tublideks terasmeesteks. 

Pipar aitas - meie salgast sai tugev ning uhtekuuluv uksus kauaks ajaks. Me ehitasime 
salgale metsaonni, mis hiljem ara lohuti. Me avastasime lohkujaja tegime veel teise onni , 
veel paremini peidetud kohta. Me elasime ule palju toredaid paevi, mis koik on kirjas hun
di salga tegevusraamatutes. 

Sina arvatavasti ei saa korrata neid ponevusvotteid, mis olid voimalikud uhes Eesti vaike
linnas aastatel 1928 - 1930. Sul ei ale lossivaremeid ega sugavaid salakeldreid. Voibolla 
on sumuaiad 66seti lukustatud ja neid valvatakse. Sind voidakse tabada sumuaiavargana. 
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Ega ma eijutustagi selleks . et Sind ahvatledajargi tegema seda mida hundid kunagi tegid . 
Sa pead ise leiutama ponevat praegustes oludes. Sa ju tunned iimbrust ja olusid ning 
tead. mis Sinu poistele on ponev ja erutav. Ja lopuks on see Sinu salk. mille tegusid kir
jeldatakse Sinu salga tegevusraamatus. Igaks juhuks - hoia oma pipratoos valmis! 

Uued salgad 
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Sa oled loodusteaduse tunnis oppinud. kuidas paljunevad 
uheraku lised algloomakesed. Rakk kasvab suureks, kuni tema 
tuum jagu neb kaheks. Molemad tuumad eemalduvad ja raku 
plasma koos nendegajaguneb kaheks . Meil on nuud kaks vaikest 
rakku. 

Mesilasperedes hautakse pidevalt valja noori mesilasi. Igas uues 
haudes on ka uks ema. Kui uus ema on karjest valjunud, siis len
dab vana ema koos oma perega valja - otsima uut pesapaika. Se
da nimetatakse pereheitmiseks. 



Nanda tekivad ka uued salgad. Kui ilks salk on kasvanud liiga suureks 10 - 12 poissi, siis 
toimub salgas pereheitmine. Normaalselt lahkub salgast poolte poistega salga abijuht vai 
mani tublim skaut, asutab uue salga, valib uue nime ja alustab salga mangu otsast peale. 
Tal on kaasavaraks rikkalikud kogemused vanast salgast. 

Erandjuhtudel - kui on palju organiseerimata poisse ja nende skautideks vfubamine on 
kasil, siis lahkub salgast 2 - 3 tugevamat poissi ja igauks neist vfubab omale uue salga. 
Nanda tekib salgast uus ruhm, mis tavaliselt valib juhiks vana pahisalga juhi. 

VEAD SALKADE KOOS&EISUDES 
Pea ia ialad eraldatakse. Salk poolitatakse vane-
mateks ja nooremateks poisteks pahjusel, et nii 
natl sobivad paremini kokku. See on aige , natl so
bivad, kuid nii tekib uus salk, mis pole vanaga mit
te vaistlusvaimeline. 

MITre (VII 

1J~fJ/!~~H 
Normaalses salgas on poisse 12 - 16 vanuses, on 
algajaid skaute ja II ning I jfugu skaute. Van use ja 
vaimete jargi poolitamine on ebanormaalne nagu 
raku jagunemine tuumaks ja plasmaks. Salk on 
organism ja peab selleks jaama ka jagamisel. 
Erandjuhtudel vaib vanuse jargi poolitamist teos
tada, kui uue salga juht on vaga tugev ja puudlik 
ning pole karta, et uuest salgast tekib ruhma "las
teaed". 

IMELAPSED JA KONNAD PUDELIS 
Hundude uletulekul skautruhma tehakse hundudest sageli ~ 
salk, mille juhiks jaab ilks vfuskelt tile tulnud pesavana. See on 
kull madala tasemega ruhm vai erakordsete vaimetega pesavana. 
Normaalselt lahevad poisid laiali salkadesse ja igaluhel neist on vai
malik vabalt tiles puudajargumarkidejajuhi paelte poole. Vastasel 
korral on see pesavana nagu tropp, mis takistab poiste edasipaasu. 
Kui hundudel on nii tugev kambavaim, et natl eralduda ei taha, siis 
on kuskil midagi korrast ara. Ruhma olemas-olevad salgad on siis 
nii viletsad, et isegi hundud ei vaata aukartusega tiles nende poole. 
Vai ei tunne hundude juht oma t66d ja on hundud kasvatanud tu
geva salga vaimuga vaikesteks skautideks. Viimaseljuhul on kar
ta, et need poisid ei jaa ruhma pidama vaid kaovad varsti. Neile 
pole skautluses enam midagi uut ega huvitavat, sest natl saidjuba 
hundukarjas piimapudeli asemel piipu. 

Selles olukorras pole mingit vabandust ega erandjuhtu. 

SALK SUREB VANADUSSE 
Vanemate poiste salk, kes ei vata vastu algajaid, vaid tahab koos minna vanemskautideks 
(nagu vaibolla kord koos hundukarjast tuldi), on enesetapjate salk. Selle salga elu katkeb 
kaikide poiste lahkumisega. Salga varustus vaetakse kaasa, kuid salga lipp laheb muuseu
mi vai kolikambrisse . Salk on surnud. Kui see lipp kord antakse manele uuele salgale, siis 
pole see enam sama salk samade traditsioonide ja vaimuga. See salk on nagu uus mees, 
kellel on kull vana surnud mehe nimija kes kannab kadunukese pukse. Selline talitusviis 
on roim salga vastu. 
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Need on tiiiipilisemad vead, mis esinevad eesti skautluses ja millest me peaksime 
vabanema. Skautluse taset saab hoida sellega, et nooremad poisid alati opivad vanematelt 
ja et tublimatel on alati tee lahti iilespoole . Et iikski salk ei kao , vaid elab igavest elu ... 

Sinikorguste poole ... 

Ukski sportlane ei seisa voistlusvormis kui ta pidevalt ei harjuta. Ka skaudijuht ei seisa 
oma iilesannete korgusel, kui ta midagi uutjuurde ei opi. Ka koige targem mees maailmas 
ei suuda koiki asju ise valja motelda, vaid kasutab teiste kogemusi ning ehitab nendele 
edasi. 

Ma loodan et see raamat naitab Sinule esimese teemargi metsa serval - edasi matka ise! 
Mine lahtiste silmade ja korvadegaja nopi igalt poolt koik, mis Sulle Sinu t66s kasulik. See 
on salgajuhi "teaduslik t66". 

Kasuta oma kogutud raha hasti ning ara osta ainult maiustusi ega tarbeasju. Osta asju, 
mis Sulle toovad rikkust juurde. Ma motlen siin vaimset rikkust, juhtimiseoskust, teenai
tamist paremale elule ja uusi ideid. Telli endale vahemasti iiks hea skaudi- voi noorteaja
kiri peale 'Tulehoidja" , olgugi et v66rkeelne. Muretse endale skaudiari kataloog ja vaata 
kasiraamatute nimestikku. Muretse endale igal aastal 2 - 3 uut skaudi kasiraamatut. Sa 
leiad kulda nende lehekiilgedelt oma salga jaoks. Otsi raamatukogudest lugemisvara laag
rikogemuste, loodusrahvaste eluja metsatarkuste kohta. Kasuta voimalusi vanade ankru
meestega vestlemiseks ja vota neilt nende tarkus enne, kui nad selle endiga hauda viivad. 
Nad annavad Sulle koik, sest neile meeldib, et eesti skaudijuhtide uus generatsioon kas
vaks korgem ja parem kui nemad olid. Lisa sellele raamatule valgeid lehti ja kirjuta ning 
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joonista nendele koik salga tocks Oles nopitud kogemused kui neid leiad kirjandusest, mida 
Sul pole . 

Ma ei anna Sulle raamatute ja ajakirjade nimestikku. Kui Sul on huvi, siis leiad Sa need 
ise ja imestad, kui palju on head, mida Sa enne ei teadnud. Tee seda oma salga ja enda 
tuleviku parast - Eesti vajab haid salgajuhte ja haid skautmastreid. 

Selle raamatu sisu, Sinu kogemusedja teine kirjatarkus muutub elavaks alles siis, kui Sa 
seda kasutad oma salga t66s. Sa naed, kuidas Su salk s irgub ja areneb ja kuidas kasvavad 
tiivad, mis meid kotkastena kannavad sinik6rguste ja Eesti tuleviku poole. 

SALKADE NIMED 
Meie oleme eesti skaudidja valime traditsiooni kohaselt salkade nimedeks loomade ja lin
dude nimed Eesti loomastikust. Eesti poisid elevandi voi kaelkirjaku salgast on sama 
kurbkoomilised nagu vosainimesed frakkides voi pangadirektorid niudepolledega. Meie ei 
tarvitse endid ehtida v66raste sulgedega, kuna meie maal oli kOllalt toredaid loomija linde . 
Voi kuidas sobib naiteks Tasuja lipkonna Lovi salk? Ara vota salga nime loomaaia puurist 
- v6ta see kodumaa loodusest! 

Siin on Sulle salkade nimeloomad ja nende vcirvid Kanada ja Rootsi pohimaaruste jargi: 

Haugas, jahikull- Hawk- roosa, Falk- khaki-terrakotta. 
Hirv - Stag - lilla-must, Hjort - must-lilla. 
Hunt - Wolf - kollane-must, Varg - must-kollane. 
HOljes , viiger - Seal - punane-must, Sal - ... 
Ilves - Lynx - lilla, Lo - ... 
Kaaren, ronk - Raven - must, Korp - must-must 
Kajakas, tormilind - Seagull - helesinine-helepunane , Mas - .. . 
Karu - Bear - pruun-mus t , Bjorn - pruun-must. 
Kiivitaja - Peewit - roheline-valge, Vipa - roheline-orange . 
Koovitaja - Curlew - roheline, Spov - ... 
Kotkas - Eagle - roheline-must, Orn - roheline-must. 
Kagu , kukulind - Cuckoo - hall , Gok - hall-hall. 
Meigas, metstuvi - Wood pigeon - sinine-hall , Skogsduva - hall-hall. 
Piiber, kobras - Beaver - sinine-kollane, Baver - pruun-hall. 
Paasuke - Swallow - tumesinine, Svala - sinine-punane. 
Poder - Moose - khaki-hall, Alg - pruun-orange. 
P6ldl6oke - Meadow lark - purpurpunane-ruuge, Llirka - hall-khaki. 
Rebane - Fox - kollane-roheline, Rav - kollane-punane. 
Rahn - Woodpecker - hall-lilla, Hackspett - roheline-lilla. 
Saarmas - Otter - pruun-valge, Utter, pruun-valge. 
Teder - Grouse - sinine-roheline, Orre - pruun-sinine. 

HOljes , Ilves, Kajakas ja Koovitaja puuduvad Rootsi salkade nimekirjast. 
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Selle vih1ku tegemisele Tirgutajad on mu vanad s3br7.d 
ja aatekaaslased Virge Hint, Kutt llves, Tillu F.anson 
ja Ao 'laks. Nendele koigepealt palju ta.nu! 

Kui mina JO aasta eest sirgeldasin "Ranikivi" raan:atut, 
siis ma ei osanud uskuda, et see teema uks ini:::polv 
hiljem ikka veal ja koguni suurenenud huviga meid 
koidab. 

Ha teadsin, et ka.bi ei kuku kann'.lst kaugele. Aga et ta 
nii liihedale kukub, seda ma ei teadr.ud. Oma v1.saduses 
oleme loami2iku tule kustumise piiri iiletanud. Seda 
pean ma meie eesti mangu suuri!nB.ks roomuks. 

Vihikut om.a too'J.aualt ara saates tanan juba ette selle 
ka.sutajaid. Lis.an ka., et ma pole kutseline kirjuta,ja 
ega joonistaja ning teen seda tood lihtsalt selle
para.st, et seda on tarvis. 

Torontos, jaaniki.:.ul 1980 
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Taat ja memm la:hevad vara-hocn:dkul tOo1.e. 

Taat l.a.'heb metsa hagu raiuma. Vaata kuidas ta kirvest hoiab! Tal 
on olal tohust kaelkott ja jalas toiiust viisud. Herarn la.nab lehmi 
liipsma. Memmel on k3es puust liipsik ja jalas pastlaci.. 

Tagant !"'istab aida k.atus ja pere onne-puu - p:i.hl.akas. Taat istu
tas selle puu siis ku1 ta memme kosis. 

Ta.adi-melllllll! ajal olid i...~esed veel nii rumalad, et neil poln~d 
kauplusi, kust oleks holbus koike saada. Selleparast pidid memme
taati olema. targad ja tegema koik asjad ise. Taadi-mem:ne peres 
olid kOik tood jaotatud. Lapsed, keda oli terve kari - aitasid 
jOukohaselt kaasa. 



'I.AA.DI TOOD 

F6llutoo - kiindmine 
ldil'T<lmine 
aestamine 
heina. tegemine 
vilja koristamine 
uudismaa, kivid 

Ehitust.00 - hooned, katused 
ta rad, varavad 

F-uuseoa tOo - vankrid, reed 
tOOriistad 
puu-anu:na.d 
moobel '. 

HetsatOO - ehitu:i- ja tarbe
pirude raie 
kiittepuud, haod 

Looro..aC.e ta t'!T'Jne 
He=e aitar..ine - rasked toOd 
LObutooo - k...,_J..astami.ne 

jahil k.'iiz:d.ne 

~ on tuha t tOOd, 
m=el teist tuhat rchkem, 
~i !!lahuks siia kirja. 

HEI-l1'1E TOOD. 

Karja hoo:w.m-..ir.e - soo'bnine 
puhastamine 
liips!ltine 
vilJ..a piigami."le 

?ere riietam:ine - v:l.l1a. ja 
J..i.na tOOtleL".ine 
kud.~~:18 

Ombletn:ine 
Toidu valnist..?.ir.izte 
~ - koog:i:r..J.jad 

lilied 
Laste onet.::..~e - lugem:i..'19 

J..aull:line 
rehva-t.:i.rkus 

H.aja ko?Tashoid 
~llim- ja varvt.:d,;.nede kogu

i:tlne, kui7at=:ine 
Taadi ait.;-j,ne - heinatoo 

l'..a.rtu.lite p.?.ncrd.ne 
j a v8tz:..:1ne 

rehe~eks 

LOoutOOd - M..U"jlll ja seenil 
kiiit:ine 
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TULEKIVI ANDIS KtiLALE NIME 

TAAT RAIUB TUI. t> 

RANIKrl:z'.iu. Rani - kivi - kiil.a. Kolm.est sonast tehtud liitsona. 
Kiili on pi.kk nimi. 

Nimi ei ole ainult pi.kk, vaid ka vana. Esmakordselt on see kirja 
pandud lJ.sajandil: Rennikivi. Mcned sajand.id hiljem on kirjuta
tud Feuerstein (tulekivi -saksa keeles) ja Rer.ningshof, 

Rootsi ajal - 17.sajandil on tehtud iiics kaart, milJ.ele on milrgi
tud kU1a: Renisten. Sulgudes.;e on !<irjutatud Fllntan. Hiljem on 
lciil.a nimeta t'.ld Rennistein ja Raniki vi kfila • 

Pole kahtlust - see on ikka sama eesti kfila. Kirjutajad olid 
voorad. Nad tahtsid nii kirjutada, et nad ise ka aru saaksid. 
Igal juhul nad teadsid, mis kiila nimi Uber.dab. 

RanikivikiLLJlst on veel teada, et see oli vanasti teistest asula
test kaugel metsa sees. Labemate naabriteni oli tunni tee 1.2.bi 
laane. Vahest juhtus, et kfila kolletes tuli kustus. Siis pidid 
tulused olema kiieparast uue tule suutamiseks. Kes joudis nii 
kaugelt minna tuld tooma. 

Vana jutt raagib, et selle kii1.a meestel olid alati kaasas riini
kivi, tuleraud, .. taela tWcJ< ja tulehakatis. Selleparast. hakati 
kiila rW:ietama RANIKIVIKUI.A. 



TULUSED: TULW.AUD, TULEKIVI, TAEL, HAKATIS 

Eestl.ased tegid tuld tulerauaga. Vasa
kusse katte voeti tulekivi ja tael, pa
remasse tuleraud, Rauaga lo&!i riivamisi 
vastu kivi kuni siide lcndas tael.a sisse 
ja hakkas hooguma..Ettevaatlikult puhudes 
siiiidati siidemest tulehakatis ja sellest 
tuli. 

Need in:imesed, kellel 
rauda pol.nud, tegid 
tul.d kahte puutiikld. 
vastastikku hoorudes. 
Suitsu on nii kerge 
saada, tuld raskem. 
Vanasona utleb: "kus 
su1 tsu, seal tul.d ~ 11 

Nii et - kui kaua 
hoorud, siis tuleb 
ka tuli, 

AA.-..;IKIVI on k-rartsi sisal.dav hall 
kova kivi. Keeriili:;elt sisal.dab rani 
(silicium - Si). ?..ivia ial tehti riiiir
kivist kc!.:: b rariistad : noad, kir
ved, cda- ja nooleotsad, kaabitsad 
ja muud. 1500 aastat tagasi hakati 
Eestis riinikivi kasutama. tulekivina. 
Tuleloiin:ine (tuleraiumine) tuleraua
ga kestis Eestis kuni tulid tuletikud 
150 - 200 aasta eest. 
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VAl<AD TUlfAAUAD Ml.\JSE.UMISr 

TULERAUAXS sobib iga susinikurikas (siisi."li..~ - carboneum - C) 
raud. i<Oige kaeparasem on selleks kasutada vana viili voi sel
le ti.ikld.. Sepad andsid tulerauale ilusa kuju, et seda oleks 
monus tuleloomisel kaes hoida ja mugav taskus kar.da. 

. . . : 

TULETAEL 
POM6S FaMEN1;4AttlS 

SVANcJP "4S£ 
TUV£L 

TULETAELA saab koguda 
~etsast surnud kaske
de ja leppade tiive
delt. Teaduslikult on 
tuletael Uks seer. 
torikul:i ste 11:.gist 
(Fames fomenta?'ius). 
Puudel esineb kaks 
taela - hall ja must. 
Hall on oige. 

Taela tuleb leotada voi keeta tuha
leelises, kuivatada ja siis peii'iiieks 
kloppida. Taela tuleb hoida kuivas. 

Tuhaleeline on puutuha leotamisel 
saadud vedelik, mis katsudes tundub 
"libe". Leelist k;lsutati vanasti 
pesemisel ja seebi keetmisel. 

TULEHAKATISElS kasutame peeneid 
kasetohu voi puukoore kiudusid, 

. • ·· .. sulg-.i.:aastusid, torvatakku voi 
hiirepesa • 

' 
f ~ '-·-·-----·----"'...._ _ _......_...;:. .. ·- -..... 

TULUSEKOTT on nahast 
ja ripub vool. 

,...,~0 LIHT"Mt 'TVL16&1COTIS 



TULEKJRJADEGA (leekidega) kaunista
tud tulusekott omas maagilist joudu 
ja kiirendas tuleraiumist. Tanapae-
val n:l.metatakse seda "maagiat" hooleks ja oskuseks. 

TULE?.AUA PRilJTSllPI kasuta takse veel praegugi. Tulemasina ahk 
11
vii.1.gumihkli" rauast ratas ja tehiskivi annavad sademe, mis 

suutab poleva vedelikuga niisutatud tahi voi gaasi. 

tJLEsifj'!'/.:IS::; sO:;JJ) 
Pala, pala, tuleke, 
m:.r.a t.:ipa talleko, 
an.'lB. ~ulle sabake, 
e si siiii siiar.ie ke , 
karjussel kintsuke, 

........... kiilalisel kiilleke, 
;!!f Hff!!J; koeral lakeleemeke. 

'ii!if~~l1~0::2~~~::~ :::u 
Ei tuli minu poleta -
mina tule tuttavaida ! 
Ei suitsu n.i.~u sureta -
mina sui t.:iu sugulane ~ 
Ei vesi minu uputa -
mina vee venna.naine! (-poega1) 

lialjala :cihelkond, 1894 

;.;eic loit.3~e tanapaevalgi laagrites 
tuld ~uudates: 

"Siitti, siitti, ~ole. p§le - tui~!" 
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l<'UUSEST SAAB KOOA 

Koduta in:ilnene leiab peavarju lruuse all. Kuuske on kerge laid.a 
- la.tv nagu korge torn vaatab iile metsa. Kuuse all on i:immargu
ne tuba okka-vaibast porandaga. 

Jah.imehed ifobisid vanasti talvel lruuse all. tiad loikasid oks
tesse ukse-augu ja siiiitasid selle ette notitule. Nad toetasid 
lruuse tiive iimber viiiksemaid puid ja suurenaid oksi. Nii tekkis 
ajut1ne ~· 

KODA oil z:ietsa
rahvasta esime
ne au.mu. Tal
ve:•s kaeti koda 
tohu ja puukoo
re ga. Peale kuh
ja ':.i sa:mi:alt ja 
roiltu, koi;;c 
peale tulittaid. 
:fag"-misel--..s oil 
kojas na.hkade::t 
pesa.. :{oja kc s
kol poles tuli, 
h.-us keedeti 
toitu. 

Ssi::iene hoone 
P..'J:n:fr.:I. v:ildila s 
oli kir.d.last:.. 
:: c Ii J. 



Praet,il lai.su:,.,.vad ~{oda elarr.uks pri.mitiivscci rahvad Siberis. Neil 
on koj.J.s r.'.a.ga:.ri.::;eks nahkadest telk. Eestis J;.'.!.::;utati koda kuni 
vilm.:.se ajani suvekoogi."ia, kus: 

keedeti :riiiia i.>tlxlestale ja loomadele, 
tehti olut, 
oesti oesu, 
Pwias-Gti ja turbutati puun&usid, 
lah.:!.ti ja pul1a::;tati t apet1'd loomi, 
toili:c:,.,.ti !!!llid majapidamis-toid. 

SUVEKODA 

J' 
Ii .. --.\ lt ~.._~ SO.tMr>c...- • ... , 

. ........ --~ 

suvekob"k, suvekoda, rcigas
koda , :U..-rekob'k, piistkoda, 
pilukoda, pinukoda, pino, 
Saarer".aal j a EiiUll'.aa l -

Suvckoogis keetmisel 
ci liinud elumaja 
pala:vaks ja karbsed 
e1 tildrullud majja. 

Koja t uleposa aarestati 
ld.videga. Xeedukatel vci 
pada asetati kolmele Id.
vile. Vahcst oli pada 
keti voi tellitava korgu
sega lati otsas. Mones 
suvekbogis oli paja-kook, 
mida sai tule kohalt ira 
keer.J.ta. 

,..,~. I 

ruLEPESA 

Faja-kook (koogu) 
ja kolm Id.vi on 
Uina pa evar.i 
tur.nu::;tatud 
la.agr=.kocgi 
"noi<sud". 
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tlhel paeval (keegi ei tea,milJ.al) tegi iil<:s ~ees tabtsa avastuse. 
Tal oli vii.be latte raiutud ja laasitud koja jaoks ning need olid 
veidi jamedad. Ta proovis neid teisiti tiles laciuda ja pani puud 
ristamisi. Need ei piisinud hasti kohal - lci.ppusid veerema. Ta 

SelJ.e hoone alg-vorm - vahed 
seina-palkide vahel - elab 
edasi. Heina-kiitinid metsa
heinamaadel on nil ehitatud 
ja see on vaga hea. Heinad 
ei J.a.be kopitama ega llippa
ma. Mets-ki.tsed saavad paka-

loikas otstesse 
sa:lgud. 

Esimene 
ristnurk~ 
- ehitus
vote, mida 

oorast on kasutat.ud miljoneid ja 
~joneid kordi. 

Esimene ristnurga-mees ladus latti
dest k.atuse ja taitis seina-palid.de 
vahed samblaga. 

se ja siigava lumega talvel seinapragudest si.iiia na"'ks ida • 
Uhe la tv, teise tUvi 

+ 

"Kalasaba'', 
iihelt poolt 11 puhas 11 • 

Ehitajad piiudsid 
teha tugevama id ja 
ilusamaid nurki. 
Neid on 11\iud ligi 
paarkiimmer.d erineva t. 

Iga lllflister andis 
oma nurgale nime. 
Need olid kohalike 
erinevustega: 
koerakael, iilejala, 
11Itlst, uut-moodi, 
kalasaba jne. Vahest 
~etati ~urka meist
ri v6i kona nimega: 
Jaani-Antsu nurk, 
Tagame.tsa nurk. 

Honed on sii.a joonis
ta tud naiteks. 



quWzd ~·dad - ~ ~ 

Aid:i alla 

IGAKS ASJAKS 
OMA HOONE 

RIIDE...AIT - r:Ltdekirstud, 
tiidrukute m.e.gamis-koiit 
suvel 

Vn..JA..J..:r:: - vi.lja-salv3d 
ja tunnid 

TOIDU-AIT - :;oolatud l.iha, 
soola-ka.la, jan:i. 
tunjad p11ur.:,)ud 

Inimeste ja loanade 
elubooned ehitati 
Wisti mad.al.ad - et 
oleks:i.d soojad. 

Aidad aga ehitati 
nurgakividele - et 
oleks:i.d kt:.ivad ja 
et "valvurid" ';;aa
seksid aid~ a.J.la. 

UHf. KA1VS£ All.. 

kippusi..:i el.a.ma vaikesod kiskjad: llirgid, ru;.arit.3ad, tuhkrud, 
nugised, karbid ja vahest kog-.mi rebased. llad arvasid, et talu 
kanu kasvatatakse nende je.oks. (Koera 11 osakond 11 ) 

Aida s-i sse 
l:ippusid elama hiired ja rotid, kes arvas:i.d, et taati-menil!le 
kogusid vilja salvedesse nen:ie talve-toiduks. (Kassi "osakon.:i. 11 ) 
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~:.~~~ 
J(ES SIH"- Ol.!O?f ~ 

\"....r 
t!I.D-TUNTOD &:ST! KOERAD 

~. Kutsu, ~ (kutsik;l.s) -
Uldnimi noorele sobr!Llikule 
koera.le 

lh:ri, Hurr, Hurka (Murja.m), 
Miit.i, Miiid, llistii - enamasti 
----;rusta'koeraii:f mi 
~ - koer teistkarva kaelll

sega 
.kl:£., ~ ja !·hstu - Kalevi

poja koerad 
~.~.~ 
~.~ja~.~ 

Aid2-vtlvuri.-d, kes pidid mahtu
ma aid.a all.a. 

.JA Ml& TEJL. As.JA OL.I ? 

~ - Uldn:i.:ni ja meelitusn'imi, 
parisnimi siis kui on 
a.inus kass peres 

KOuts - isa.1<assi U1.dn:iXli 
~.~ 
Ints, Ants 
Kurr (kuniliul), ~. J!m: ja 
~ (nurru l00roa) 

Ai:iaval'1\ll"'1_d, kelle jacks oli 
alaliselt avatud vaike uks aida. 
suure ukse all nurgas -
kassi-auk, kassi-rou.lk. 
See oli suur usaldus ja. privi
laeg - umbes nagu tasuta pilet 
kogu aastaks. 



&rtt:~~ 
AIDAS - KIRSTUS JA RIIULIL 

Eesti mbOdunud aegadest, 
rahva tOO'lcusest ja iJ.u
mselest jutustavad mei
le sillinud ainelise 
kultuuri nilted: 

rahvari:id!ld, v00d, 
ld.ndad, shted, 
~nnud 
ja muud. 

Koik need ese:ned 
on valja toodud 
va11Pdest eesti 
talu-aitadest, 
mis olid nagu 
kul tuuri vara
ka.inbrid. 

Kirstu riiete vahele pani melll!ll igal siigisel ld.mbuksse varskelt 
kuivatamd koirohtu, teise kilnbu lohnavat 111Aa.rje.hsina. Kui ta 
siis vahest ld.rstu avas, ruttasid tiitred nuusutama. Aa-aa-ah~ 
11 See minu nooruse kevade lohn, 11 utles me11m1 ja pUhkis pollega 

silmanurka. ~-=~~~~ TU~M = .2 TIJM>~•T 
VIUA·s.ALV .IA ' 
11,.~uu~T 1/11..JA· KUMIW\ 

----V-IL~JA .. • .-10AS 

oli salves vilja sees peetud Tonni 
kuju. Poisid kaisid aeg-aj~t U'l.il'i.."Ja.s 

kas see praegugi seal ei ole. Vahes~ 
tundus, nagu oleks. 
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~ ~ ~tad,hkcl 
·PAI.JU NlMESID, ESEMEID VEE1 ENAM 

KAHE-SUGUSED PmrnOUD: SUURED JA VArx:.::sED: 

Ullllld.spuust - enamasti loodus
likud 68nsad puud, millele 
pandi p8hi alla 

.~ - oli puust treitud ja mahu
tas paar lusika-tait 

t.Ors - vois mahutada kuus meest 
-- pohjale istuma (kaarimis

t.Ors vi:i.navabrikus) 
laudadest - vitsutatud, vitsad 

hoidsid laudu koos 

MONED ANUHAD OL:ID MOODUD (ld.ndla suurusega) : 

tiinder - vana. viljamoot = J tal.linna ~· Sellest pinnamoot -
tli,r.drimaa - mille sai tais kiilvata iihe tiindriga 

~ - vana veini- ja 6llem56t "' 3 ~ (ainbri-tait) = J2 tallin-
na toopi (vana-aegne 11 1iiter11

) 

:!!!! - vana viina- ja 6llem06t • 4-0 ~ 

Ankur ja vaat olid kahe pohiaga, taitmiseks auk kiiljel, tiihjenda
miseks auk otsas. MBlemal augu.l kiis pwm (kork) ees. 

~LLEIGANN 
PUUNOUOE ICLt-llNGAS 

PlnrnOuDE PGRASTAMlllE: 

kii\irimine - harja voi nuustikuga ja tuha
leelisega 

keetmine - anum;isse pandi tulist vett, 
mis aeti keema kuUllllltatud 
kividega - keedeti lOhn ja 
mai tse 11va1.ja 11 

kahe 11hiaga n6udele pandi sisse kivi
kesi voi ja.'.tledat liiva ja loksutati -
puhtust kontrolliti nina abiH 
Er:.ti tabtis oli uurded seest 
puhtaks saada -



~ ja ~ (kil.1.je-ankur) olid ainult 
Uhe auguga' mis jiii kandmisel u1.espoole. 
V~bemasti Uks lahker oli igas talus 
ja sellega voeti pollule, heina-
m.s.ale voi cetsa jooki kaasa: 
piina, kalja, vett. 

Lass oli oeeneir.a te meeste riist 
ja vast.l~l t seilele pee ti 
seal sees kangem.a.t kraami. 

Ummi..Jmoudes boiti kuiv
aineid : vilja, jahu, soo
la, pa"hkleid, rnigul.aid, 
mis ei paisu tanud n0u 
seinu. Paisumisel need 
pragunesid. 

Kuivanud laudadest nou 
pandi enne tarvitamist 
vette ~ (ligunema), 
et turbuks tibedaks. 

KOik puwi&ude meistrid olid 
~. ~!Ou arms sepale n:1me : 

. . . .. . :-:.;::-;.:-:·. ·~. 

aamisepp, tOrresepp, 
kapasepp, kar.nusepp 

~aljalaulud, mis jutustavad 
i'UUNOlJDE K.<SU~·ll.5EST: 

Suur-:!ari ia Pisi-Poeter 

Suur-<lari l.a:ks 1inna laadale, 
?isi-Peeter pi.di koju jaa·ma. -· 

Pisi-Peeter puges piim.a.piitti, 
Pisi-Peeter uppus pi:i=piitti. 

Antsu pubul oil asi teistpidi : 

Ants 13.lcs rµist kos:izna 

• • • sai suure naise ta. 

-'nts ise 11t.1cs voodisse, 
pani naise toobrisse • 

Seal jubtus onnetus, 
Antsu naine j!ii kiliirakaks. 
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llnw1iitud ~ 
C!4AD HOJDSJD. KtfLAD KARTSJD 

Koige huvitavama 
aid.a on 3.jalugu 
"lira soonud". 
Aga ro8nel kaugel 
ho:i::nul on see a.it 
veel al.les. 
Sealtkaudu teame1 

Alguses oll see 
metsa puu otsa 
ebitatud lavats. 
Hiljem kasvasid 
scin.ld ja Y.atus. 
Seal hoiti ja 
kuivatati jahi
saag:i.ks saadud 
J..iha, Seal kui
vatati maa- ja 
r.letsa-rohtusid, 
I:".:i:h ni.."lid nime
tc.u.k::e 
ravin-t.'.!.:i:.:edeks. 

Jahisaagist ja loodus~ r;.villlitest olenes v--conast:i inimese heaolu 
ja elll. i·:etsa- ja maava:iJuud'9g'l ol:i tarvis hlisti llb:i saad2.. Sel
leparast hoiti samma.s-aidas ka noidum:ise :--'...:istu. '/i:ir.ustest 
sammas-a:l.tadest on leitud noia-trummide ja haldja-kujude jaa
nuseid. 

1laib ar'rata, et vanad eesti sammas-aidad lilivitati eestlaste ris
t:imise ajal koos biiepuude ja ohVTi-kividega. Aga v6ib ol.la, et 
need ol:id stis juba kadunud. Liha-'lidaks metsas pol.'!Ud vajadust, 
kui jah:imehed olid hakar.uJ. pollumeesteks. 



'!aat vihUeb 11 viimast11 

Taat jutustas laupaeva ohtul: 
"Kui saksu kiidetakse, siis raagitakse nende suurest soost - et 
on korgestsi:indinud (rootsi - hogboren, inglise - highborn, saksa 
- hochgeboren). Eesti rahvas on koik korgestsi:indinud. Koik on 
siind1nud saunas, la val. 11 

Saunas eesUane si:indis ja saunas ta suri. Saunas voiUes ta hai
guste ja b.iidadega, saunas raa1d.s ta Taevataadiga. Saunaga iiben
duses on palju tarkust ja palju komqeid. Heie 11~11 s0na on 
vi'hemasti 5000 aastat vana ja on niiiid tuntud igas ma.ail.ma keeles. 

SAUNA TERETUS 

Tere, tere, sau."lukene, 
tere , saunaleiiliikene ! 
Leiilii puile, leiil.ii maile, 
leiilii kutnDile Id. vile , 
leiilii sei.na salllillalulle~ 
Vihalehed virsutavad, 
kaselehed kasvatavad.. 

!Umsalu, 1905 

~: 
kase viht - igapaevaseks vihtlemiseks 

tamme viht - soja- ja reis:iJJ:ehe viht-
lemiseks, teeb kere ko
vaks 

pi.hla.ka viht aitab noiduste vastu 

kadaka viht - haiguste vastu, eriti 
lihaste- ja kondivalu
de puhuJ. 
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PIHL.A~ KAPAJ(.AS 

UUE SAUNA LUGU 

'lane. sauna. ahi oli upakil. Seinad ja katus olld ooredad. ~ lei
li viskasid, s:l.is l.aks &ues vibe soojemaks, sauna. sees ei saand 
a.rug:!.. 
Taat ehitas pinwna.ale uue sauna. "Kas saun jaao niiiid s:l.ia, 111ciisi-
sid lapsed. 0 Siin ahjupuud hasti libedal, 11 iitles taat ja naeris. 
Pere k.£is alati koos saunas. Uhel laupaeval l.aks taat parast tei
si Uksinda, utles et 11 vi.htleb viim.ast". 
Estlilzpaeval v8ttis taat vana sauna. maha.. Teisipaeval vottis ta 
uue sauna koost lahti, tassis palgid vana sau.'1.l asemele ja pani 
seal kokku. Kesk:nadalal tegi taat uue sauna ahju. Heljapiieval sai 
uus saun saril:ad ja katuse. Reedel ehitas taat uue lava ja pingid. 
LD.up~eval 1.3.'ks pere uude sauna. 
Uue kerise kivid olid heledad nagu kure munad. I.eili oli viihe. 
~ga uut ahju voi toorest peast lohki lciitta. 
Uhel pi.ihapiieval loikas taat saWlli ukse kohale palgi sisse numbri: 
1864. 

Sigi-sagi saunake, 
saunas ken<l leil.il<e, 
'[':)ta kappa, pese pead, 
pese puhtaks kaed ja jalad. 

Kar la' 1898 



Korstnata rehi-elamu oil eesti talu peahoone ks palju sajandeid. 
Miks niisugune maja? Kaks ponjust: talud kasutasid peamiselt tera
vilja ja Eesti s\igis oil varajane ning niiske. Vili vajas kuiva
tamist koetud ruumis. 

TERAVII.JAD: oder, rukis, nisu, kaer 

!ootmise· kaik parast pollult vilja koristamist: 
vili veeti rehealusesse 
vili vii.di re he tuooa parte peal.a kuivama 
vili toodi peksmiseks ja tuula~.iseks rehealusesse 

vilja-terad vii.di vilja-a.ita salve 

Rehetoas elati. Ruum oil pime ja suitsu tais. E'oatervislike tin
gimuste tOttu oli laste surevus suur. Inimeste keslan:ine eluiga 
oil al.la JO aasta • · 

Sal aja1 kui taati-memme elasid Ranikivi.kiila.s, toimus murrang: 
najadele ehitati korstnad 
hoone otsa ehitati kiietavad kambrid 
kambritele tehti 1.aud-poraDdad ja aknad 
valgustuseks hakati kasutama petrooll-1.ampe 

Ta.lu-elu mwtus palju mugavamaks. Taa ti-me!llllle jutustasid vahest 
lastele, kuidas siis el.a.ti, kui nemad lapsed olid. Lapsed kuula
sid ja raputasid paid. Nii nagu teie loete silt ja raputate paid. 
Nii nagu teie lapsed kord kuulavad teie juttu ja raputavad paid. 
Maailm J111JUtub pidevalt. 
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Vilja-aida nurgas ol.i kast ja 
selle sees kaks Uimna.rgust la.
med.at Id.vi. i!lemisel ldvil 
oli keskel auk ja serval kae
pide. Kui auku valati vilja
teri ja hakati Id.vi rlngi 
ajaina, siis voola.s jabu va1.
ja kahe kivi vah~lt. 
11Masina" n:imi : ids IKrJI 

Kui taadil polnu.d aega V'ESKn.E 
(vesild.vi, sest seal kasutati 
vee-j5udu) minna, siis sai 
vilja jabuks teha aid.?. nurgas. 
He= tOi toidu-aidast jalgade
ga tiirutl., mille o:.i.m:i. oli 
LEIVA...ASTI (ka astias) ja sa
gas sinna sisse rukki-jahu ja 
vett. Maitseks pani soola.. 

Leiva-tegei:d.se n5u oli ala.ti hapu ja ~ li.'ks hapuks juba paa
ri paevaga. Kibises kohe ! Niiud ~ menn rusi.1<as katega uut ja
hu taigna sisse, kuni see jai nii paksuks, et seJ.J.est sai leiva
patse vooll:l.a. Siis jattis taigna astjasse korl:;ipa.. Jeaar:imi-S:
bakterid tor,id imet - pool.ik asti sai tainast taiesti tils. 

Vahepeal ol.i rehctoa suur abi juba mitu tundi k(ideeyd. Ahju sci
nad cl.id pms tul.ised ja abi oli seest hooguvaid s\isi t.ils. 
Niiiic.i. oli la.st.el aeg omale leiba teha. Memm and.is k:!rlalu-t.ile 
tainast. Sellcst vool.iti koogi-taoline lame pats, mis pandi 
ahju-suule h.80guvnte s\ite paistele. Sellepiirast .llimetatigi la.ste 
leiba - PA!STE-<\A?\K. 

K.aku siite-poolne kiilg kerkis 
j a kilp se s • Niiiid tuli !!l.:ll!
roobiga kakku kcerata, et 
see i.ihtlaselt kiipseks. 

Piirast tOmbas me= seed 
ahjust va1.ja v6i lll.'l<lcas 
ahju seina aarde ja pani 
suured leivad ahju. 

Lapsed soid sel ajaJ. sooja 
kakku ja kuula.sid, kuidas 
ton:l.id pimed.?.s tare taga 
kolistasid. 'iarske leiva 
lOhn meel.itas ala.ti tonriid 
va.J.ja - eks neilgi olid 
kohud tiihjad. 

s~ 
;:::;{ : 

KiiPSES .AJ.JJUPAISTEL .. ...__ ' : 



KUI SAI TULD JA PEKSU 

:·1$ni :nine.!. ~st~eO :::GisarieJ:e, 
~Oni c:.rr-. ·;:, ~.:...:.i:.::c : 1 ::: , 

ma oler: s~p1.:;ell.i!-:ene, 

rauarail:.ja :;ull'..ne. 
.Suu: r.d.."1.:i. .:;oer.:.an rat!c:.a, 
keele !)a.:cl :·::..".::. :-c~edzr. :-aui.a, 
:1ain~G.d ~ ~:.z,j~::.i~:"..:. ::i , 

loualuud .-:cl ::.£St::2.::.Z '.l.;.:i, 
r.:okad. paenetl =i.'1:..::~::;eci. 

Y.ceru, l.823 

:·:idl'. t.'l .'lt :;eu:!.l:oias 

h:ibu::;urc.uad j~ 
rautD.::; ilooused 

rauast ~OOrj~~tcu! 
ehi tu~-r:::.;aci: :i..:r.g')d, 

~~epiicr.:ed,ri:i.v~j 
;:ar1ncius '.:.i:i0d 

SZ?AiJ,.;>.:, ol.::. tulekof,e. ::- ni.;; 
:-aua. l{UU!:tU"CC.r.1.isek:;. ~~Sl..J. hGGgu
vatela :riitcle p•uJ.:ti LCGI'~:lA 
tu'J.lt. R.auu r.:uutu::; i:ulas alul 
punasek:, siis koi.lascks ja lo
~..:uks val65~\:3. Se:ro tU$ti~ kuu=..a 
~aua pika-varr~te :J:~T::ZG.a. 
aasi::i.t AJ.S:C..Z je. i'..akkas rau
da tagu111a. 

Ki.ilin rau:.i oli ~:ova. ja jor.nl'.k;is, 
i-c 'JUD! rauu ;ruu.i..as r.:ehe sona. 

3apa abil.in~ el~' secaco:.ss 
tZcbas lOCt:a ja l6i ~~~~ 
haamriga. paugo.l. z:!.11..~1, kur_4.l 

sepp ·12.'ii<:;e ::~:.::=i.gl oil 
kCilk:"J et'tG lOC:~uci. :::LL sai 
t06'd teila r. :e~J, ii:es i:a 
tood ei ti:.:-_'!'..:.:i. 

~::;tillc ~c~:C.:.3 ~e?apaja.s tOod 
7aadata, ~:.:.:'..gi :;cal oil must 
~a l'.k:!.r:L·~:a.::;. ':'ere oli, kui.d.as 
~uga ~~J'""...a.~ rgu..:i seest ·til.1.ja 
"'.:'ule::ia - '.±'i!; !!lcned ~crr<-d ila
:i j:i a:.:.::. -;1i:ct r.i.'1g saigi 
noaks. ?.au;i::;t r.uga :~li kara.s
:a.e.~. :.:..::?.t '7i~~as tulise noa 
"re e t\i:-:.:L 

~0!..k :a.n:ed ~htsi:i 
lOOt:;a ~::=.;i ta. 
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LOODUS ANNAB, AGA TEADMA PEAD ISE 

Riide-aidas oil memmel 
va'ike kirj .! tud kirst, 
millel oil lllkk ja vo
ti. Selles k:i.rstus 
olid ri.idest ja nah2.st 
kotikesed, tohust kar
bid, laastust korvid 
ja puust putikesed. 
Nendes hoi:lis mel!ll!l 
oc;a maarohtusid: kui
va ta tud lehti, oisi, 
seemneid ja juurikaid. 

See on memme noiakiTst 
- utlesici lapsed. 

"Kirjak teeb ka noidust, 11 uiles == naerdes ja osutas Om.1 lem
mikule. Toepoolest - Kirjak soi kOik voililled ara suure isuga 
ja jattis koik tullkad kasvama. "Isegi loO!ll teab, mis on hea ja 
mis Cl). pa.ha. Eiks siis inii:lene ei peaks teadr.i.a. ••• 11 

Hemllll v5tt.is lapsed kaasa, kui l.a:ks maarohtusid korjama. KOige 
ta'htsam on tU?Xia miirgiseid taimi, sest nendeg~ voib kogemata 
elul.e J.Opu teha. K.asulikke taimi on hea tunda, sest need aita
vad b.3da ja ha.iguse korral. 

He1:1111 oil paris ld.ndel, et kui Looja on r.i.aa:i.JJna.le ja inimestele 
andnud m:!.ngi b.a.iguse, siis on ta sellele maaranud ka raTimi • 
..\inus 'P.l.ga on, et meie ei tea seda. Selleparast kogus memm tead
misi teistelt tarkadelt me=edelt ja t=tidelt. Ta katsetas ka 
ise tasa ja targu. 

11!-'.:i.s mail viga," naersid poisid ja j ooks::d ihu-aL:i.sti saunast 
kambrisse. "He=el koik rohud aidas noia-kirstus - kiill ta 
meici terveks arstib." l·luidugi ta arstis !;a , ae;a. see arstimise 
valu oil palju hullem kui see l=s jooks:nise r08!:1. 



HUMAL. 

Aida ja laud.a vahel, just pi.'lu
.!!!!.! taga oli pisike taraga pii
ratud pol.d, mida = ni.met.as 
Ulllb-aiaks. See oli nii vaike, 
et hotusega ei s~2.Illld klir.da ja 
inaad tuli koher:xiada hargiea. 
Mellllll tegi :::i.'1?1a villesed vaod 
ja ·.kasvatas seal kapsaid, kaa
likaid ja 1 siCula.id. 

Umb-aia.s kasvavate taimede eest 
hoolitses i:teCllll eriliselt. Ta kas
tis neid ja vaetas yirtsaveega. 
Kitlcus koik Wllbrohud, kuigi wnb
aed ja umbrobud pidanuks hasti 
sobim.a. 
"His pailapsed need umb-aia tai
med on7" kiisisid tiidrukud. 
11 Eks nii nagu teiegi, 11 vastas 
meum. 

Ka-osa-llO:.i:-::id k:ii:lid u:::b-aias 
muner.~s ja r::unadest tulid 
kansa-uszir~. ::eiie ri;;ut.:t..i 
7.a:aka pea~e "rOi ;i:.~.:;t.::.ti ~ad 
pulgaga l~i~ ks er.:-.e kui naci 
kapsad. ara scici . 

Huulhein kasvas raba serval. 
Olevat ni.me saanud sellest, et 
kui ohetis tuli lnmJ.ele, siis 
tuli ~a toore huul.1.eina 
lehega. !iuulhei!l sOi karbseid 
ja saasld. - kanju ainult, et 
liiga vane. 

Aida taga oli taou-aed, 
lcus ka svasi:l hu."!lalad. 
Need kerisid korgete 
ritvade imlber ja olid 
pii.rast rukld.l.Oikust 
kuhjaga t:iis pehmeid 
rohelisi k2.bisid. Neid 
koguti ja kuivate.ti. 
Taat keetis huma.L:iid 
ja pani humala-·liha 
olle hul;ca. K.auba-saks 
linna:::, kellelt ~t 
t.Oi soola ja rauda, 
tahtis nende eest hu
ma];l.id ja r..ett. 

Tapu-!!.ia rohu sees 
kasvasid koOr..r.ed, :n:i.ds 
mei:mi rimtas i::aosa
ti.l:-~-::i., kui tegi. haou
ka-o:;c.id. ::eici :Ja..~..a 
ka oeenleiva slsse. 

J.!UULH£1N 
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TA.IM 

llUt!AL 
Humulus 

ti MARA LEH WE 
HUULl!ElN 
Drosera 
rotund1fol1a 

J0HVIKAS 
Oxycoccus 
palustris 

KADAKAS 
Juniperus 

KALMUS 
Acorus 
calamus 

WARBIK 
Calluna 

Mid.a korjata 

&naoied ehk kiibid 

Ta:lme maapealne 
osa 

Marj ad 

Valminud marjad 

Oksad noorte 
kasvudega 

Juurik.as 

Ta:ime oitsevad 
ladvad 

Milla.l 

tlitsMja lopul 
- augustis 

61tseajal -
juuli - august 

Septembris 
Talvel enne 
1W11e tulekut 
Kevadel p&rast 
sulamist 

August - okt. 
kui raputades 
varisevad 

Toorelt kohe 
tarvi tamiseks 

Aprill - aai 
voi sept. -
oktoober 

6itseajal -
juuli - sept. 

Kasutamine Rav:i.toime ~ 
0 

Kuivatada ja kasutada teena, Rahustaja ja valu-vaigistaja :I: 

1 teelus ika-tli:l.s kiib:\sid ja poie-, neeru-, narvi- ja § 
klaas kuUJU3 vett - ohtul sUd11111ehA1guste puhul ;><; 

Kuivntada varjus tuuletiimbu- Lak3ko"ha rav:lm 8 
ses. K.a:;utada toena - napu- CJ) 

otsa -tliis klaas1 keeva vee 

~: peale - v&tta kollll korda 
paevas supilusika-tiiis 

Mahl koedetud marjadest Parandab palaviku-baige ene- ~ 
Mahl purustatud marjadsat, setunnet, alandab palavikku s: 
mahlajook, praeguse nilnega ja korget vererohku :i::-; 
aorss 

~ Kuivatada, ka.sutada teena - Seed:lmise korras taja 
lusikatiii:i peenendatud mar-
ju kl.aasi vee poale. Votta CJ) 

J - 4 korda plievas files supi- t:<j 

lusika-tliis korraga ~ 
Pehmendada tulises vees ja Ravib lihaste hlidasid ja 
kasutada saunas vihUemiseks ergutab vereringvoolu 

Puhastatud juurikad loigat.a Ergutab seed:lmist, vii."1.dib 
kiielaba-pikkusteks jupp:ldeks, gaaside tekkilllist 
kuivatada. Tee - nlipuotsa-
tliis juurika-puru ja kl.aas 
keeva vett - enne s(fo1ti 

Kuivatada varjus laiali llasVU111ise vastu ja niirvide 
laotatult, kasutada teana rahustamiseks 



~ 
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TAIH 
K A S K 
Betula 

KI.:IJVITS 
Rosa glauca 

KOIROHI 
~i.a 
absinthilllll 

TESK1ll1MEL 
}Jatricaria 
cha.marlll.a 

}iliia korjata 

Pung ad 

Noored lehed 

Noored oksad 

11:.l.jad ehk 
"m.ar j aci" 

Taime l.ad.vaosa 

01sikuci 

LOIDi .. W Klr<!l·:EI. :.a.dv:ui oisilo.ltega 
l'.atricaru 
matricaroides 

Millal 

Enne puhk""'ist 

Mai - juuni -
kui on U:iesti 
puhkenud 
Mai - juuni 

Siigisel enne 
.cfil.ma ku1 mar
j ad on ?m&Sed 

Oitsemise eel 
- juuni - juuli 

~tseajal 

Kasutamine 

luivatatult liks teelusika
tais ja pool kl.aasi keeva 
vett - iihe paev:t jagu 
Kuivatada tuuletanbusega 
ltatuse all. Tee - naputais 
lebti - kaks klaasi vett 
Siduda vihtadelcs ja kuivata
da varjus. Vi.ha leotis juus
te pesemi!;eks, vibt saunas 
TihUerniseks 

Vl.gastamata marjad pah&sta
da ja kuivatada ld.iresti 
5 - 6 bumi jooksul. Kasuta
da teena, ;a.eta magustoiduks 
voi keediselcs 

ituivatada varjulises lcoh&s 
ja ka.sutada teena - iik.s tee
lus i.ka tUs j a kales kl.a.as 1 
keeva vett, v&etalcse iiks 
supilusi.ka-tiiis erme sooki. 
I.1 j al dam1ne seJ.le rohuga 
tekitab krampe ja pi)Oritust 
!oirohuna riideldrstwl 

Iuivatada Jd.jresti vilus 
tuuletanbega rwmis.Iasu
tada teena 
Kurl-Stamiseks 
Kompressidelcs 
Pea pesemiseks, vannideks 

Ravitoime 

Soodustab uriini- ja higi
eritust. 

Peanaha haiguste vastu, 
annab juustele bea lohna 
ja J.aike 

Iiillutush&iguste vastu, soovi.
tav amia lastele talvel \a1i on 
puudus C-vitamilni.st 

Soogi-isu-tee 

Higistama ajav, laste 11::-ampe ja 
palAvikku viiltiv ravim 

Kurguh&iguste P'.ihul 
Paistetuse ja bllavade puhul 
Pebmen:lab nahka ja juuksei.d 

~ 
::tJ 
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§ 
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8 
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~ 
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TADl 

K tr U S K 
?icea abies· 

K0RVEN6Gzs 
Urtica. dioica 

KOOKEN 
Ca.rum cs.rvi 

Lm'ATEE: 
Thymus 

MUSTIKAS 
Vaccinium 
myrtillus 

MA i; a 
~ 
silvestris 

Mida korjata Mill al 

N ooreci ka.svud Kevadsuvel 
Okkad ~ti 

Kuuseva:ik Ai-ti 

Oiatolm Oitseajal. -
mai -juuni 

Lehed Oitsemise a.jal 

Seemned. J"uuli - august 

Taime iilem:!.st osa Oitseajal. -
51tega juu1i - sept. 

&rjad Valminult 

?ungad ja nooreci Mai - juun1 
kasvud 

Kasutamine Ravitoilne ~ 
Tee keetmiseks Iiillutuse puhul 0 

Reumatismi vastane rav-'..m ::I! Vannideks § Viirskelt miidanevatela Dilaint:1tseeriv 
haavadel.e, kuiv vaik tOr-

K11nndlab haavade para:oemist ~ vaseebilts 0 
Siilitada haavapulbr:i.na 0 
bsutami.seks (/) 

Kuiva.ta.d.a varjus hea t&L- Tee - sisemised verejooksud 
t-3 
~: 

bega kohas• 'l:eena - supi- Vann reuma raviks, pea pesemisel 
lusika. tais 3 - 4 karda kO&na ja juuste va:I.ja-~se ~ 
piievas, ja vamrideks vastu f;j= 
LOiga takse kogu t.a,j,mega Tee annab soogi-1su, viihim:Lab ;;: 
ja. pa.nna.lcse icuivama.s-- sisemisi valusi.d ja gaa.se, 
ned kolgi ta.kse laht1.. ergutab seectimist 

~ Tee - 4 - 6 supiJusjka 
tilt iihe lilt.ri vee koh-
ta, 4 - 5 spl. piievas c::: 

en Toi.du ma.itsesta.miseks txJ 

Kuivatada varjuli.ses ko- KO'barohi , pa la rlku. ja :oaogaa side ~ 
has. Kasutada teena ravilll 

Last.a nartsida ja slis Kohu-kinnistaja 
kuivatada kiirest.1 soo-
jas ahjus. Kasutada su-
pi v6i tee keetmiseks 

hl va tada tambega l"llllmis. Keedis bronhiidi j a koba vastu, 
Keeta keediseks ja v6tta vannid n&rvibairete ja unetuse 
l spl. ta:i.s korraga. vastu 
Kasvudest vazm 
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TAJM Mid.a. korjata. Millal Kasutamine 

OEI.::L\S 
~ 

PAISE~! 

'fussilago 

PAI.;;ZRJA:\ 
Valariana 

?rn.AKAS 
5or0us 

Jllll.r"...k:;.d ja vaJ.,. 
mi."lUd vil.jad 

~oored lebed 

J\rur'...ltad 

Marjari 

? 0 ii !. :..eheci. 
~CCWll 

:-larjad 

? AR~ 
~ 

Oisikud 

Siigi.sel 

?arast M.tse
mi.st 

Siigisel, 
sept. - okt . 

?arast as:imesi 
ooKiilmi 

J.uurikas pestakse k:iilmas 
vee s. mi;va ta.ta.kse • 
Juurikate ja see:!lllete 
pulber sisse v6tmiseks 

Kogutakse etteva.atlilmlt 
ja kui va tata.:cse - alumi
na pool iil.al. Teena sis
se ...-ottes raga puhul ja 
kanpressjna pai.stetuse 
ning b.auducise puhuJ. 

Juurika.d pestakse hoolega 
ja kuivatatakse kiiresti. 
Juurika.test va.lmi.stati 
kange tee, mida viieti l 
spl. J - 4 korda p&evas. 

Mustad ma.rjad eraldatakae, 
teised kuivatatakse kii
resti. A.asuta takse teaks. 

ltevadel parast 1'uivatatakse soojas p:!me-
l.ume minekut das rulll:l:i.s, kasutatakse 

teena 
Piirast va.lmimist Siil:itatakse jahed.as rnu-
septembris mis vee sees 

~ts'eajal ltu:1.vatatakse ~ulet&iba-
1.ises kohas. kasutatakse 
teena 

Rav.i.to:ime 

Kohulahtisuse ravim, vai,,-istao 
sisemisi verejookse 

ROga la.htistaja ja paistetuse 
alandaja 

Siidame-tilgad, rahustava i;;.:>aega 

Koba, maokatarr, ver=:ieS'.i.s 

I.abed kusetaede hai,,,"llste ravi::I 

!leUJU. ja liige sepoletik.u puhul 

Kiilmetamiee pub.ul joai:iseks ja 
kuristamiseks 
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TAll'i. 

RAUPROHI 
Achille a 

:-'."uS:' SQsTAR 
?..ibes r.igrum 

!m"""'T 
~o 

VAAR:AAS 
iW.::i.s 

VE?~·:A.'l.CC:l 
~nej_j.dor..ium 

~:..~-=-:<EAVAG~~ 
'ierOascum 

Mid.a korjata Millal 

J.civao .~a, Oi.sikud 0:1.tseajal 

Lehsd Oitseaj&l. 

Marjad ValminuJ.t 

Lehed Kogu SUV9 

Lehed ja va.-red J.lati 
:o.arjad 'lal:minuJ.t 

Varre<i Kasvua.jal too-
relt 

fu.te kroonJ..ehed fu.tseaja.l 

Kasutamine 

Kuivatatakse tuul.etanbes 
i\'asutatakse teen.a l spl. 
3 korda t:>l"evas enne sco-
ld. • 

l<asutat.akse teena kuivata
tult. 
Keedisena, ma.hl.ana v01 
kuiva ta 'bll.t 

V-a'.rsked l.ahed ja varske 
mahl haavadele ja haudu
nud kohtadesse. 
Segamatul• h.-uivanuci leh
ti kasutatakse teena -
l spl. J korda paevas. 

Toorelt teena 
Keedisena ja !<Uivatatu.lt 
teena 

Ta:ime mur,jclsel eri tub 
kollane vOi ruuge pi:!.m
mahJ., mid:i. kasutata.kse 

Kergesti var:i..seva.ici oisi 
tuleb koguda iga paev ja 
ld.irest:L ~vatada. i!oi
da ld.."lnises n&us. Kas-.i
t:i. takse teen.a ja ~ehtede 
puG.runa 

Ravitojm,e 

Soogi-isu tald.t.o.ja, verejook~-u
de tokestaja (veri :::i:iiil::ub kerge
Clini). ka kob.a.rohi 

?oie- ja neerukivl...de, reuma. ja 
liigeseva.l.ude ravi:n 
KUJ.metuse ja ~v'-ku puhul. 

'lerejookswie (kas sise::iiste) 
toY.estaja 

'lirgu":.ava ja ~ <.java toi
mega 

!'>aha-hai;rc..rte: soo:i...:l.ti:iiigaste, 
s.acna.spools • k:)!".::as-C -: -,:;de ja 
siigeliste rav'...:?1 

Ai tab iiheksa 1:.:i;;-.ise vas i;.i: 
neerude, p~ie, =..a.avaci.e, :Jha
:iste, i'AU.....~!>te, p.;.:.s-:.etus
te ja teiste ~a.d.e :uL=.ci 

~ 
~ 
t:l 
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KOLK - KILK-KILKt MEMM KUTSUB SOOHA 

-

Rarikivihiila igas pares rip!JUS lokulaud - aid.! uh2.ll, mwpi.:u 
o~sa t:Uljes voi eralcii katuse all. See oli oksteta kuuse-:.aud: 
:C81a-lzud, ~.illest oleks voi.~ud saacia hea V:.~uli. :.Ok..\.:u loOdi 
iihe voi kahe kovem.ast puust (kask,taz:mi,vacer,oun.i.puu) baam:iga. 

:.:gal perel oli oma lokusignaal. 
Taadil-!llecrael oli 

KOLK - ld.Jj.:-k:Ll..~, KCLK - kilk-kilk 

Rahvas titles, et taati-memme tant
siva.ci. labajalga. 

!faaoritel oli pcres isa, ema ja 
::ieli la.st. 1'lende lckk kiiis 

!{OLl: - KC~\ - kilk-:<:ilk-ki.lk-:<:ill 

Riiniki v..i.kfila 

'.:u.lel·:ai: itt ::.okk 

tugevad li:iogid 
l:olmekaupa: 

••• ••• • •• 
Kafm;.:!. ~ocr ja i:ista jcok
ru s:inna !onti kust suits 
":.0u~eb! 

Hillise loi-.-usignu:!..1 sa omals ve
taksid, h.....U sa loku er.ito.ci? 

:.Okula.uci annao koskslt ja ots
test. eri:.~e·.ra tooni, Liio:nise~s 
kasutata~;se 

tugevai<l, aeglasi ja 
n&ri;rei:i.:L:id, kiirei:i 

loi;ke. : ienC.e st koi<ku tehtigi 
lokusignaalid. 
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T\idrJ.kud oskavad siinni
piraselt (?) juuksepat
si palmitseda. Nende 
palmitsemist vaadates 
selgub. suk.a.paela punu
mise printsiip. 

Igavat~l siigis
ja talve-Ohtu
tel a.n:iis memm 
vahest lastele 
peotaie 10nga
juppe. 

Siis tehti 
voistu: 
1. kes koige kiirem 
2. kellel korralikum 
3. kelle kiri koige 

kaun:im 

Alustai:ie nelja longaga, zee t.Abendab 
- paneme kaks 10nga 11 koerakael" -aa
saga pulgale. Alustame kezkelt. Joo
Disel on iga 15ng varjutatud erin~
valt. Nende kiiiku jiilgides saab po
WJJ;ote selgeks. 

See on tegelikult neljast salgust 
punutu.d juuksepats. 

Niiiid en sinu ctna asi, mitu longa sa 
votad. Ikka sama kiiik - alusta kes
kelt ja files Ule, teine alt. Tehtu.d 
viga on kohe m.iirgatav ja lahti haru
tamisega parandatav. 

Ku!das tekib id.ri - kui tarvitad 
erinevates varvides longasici7 

Veta varvilised longad ja pane need 
teatud kombinatsioonides pulgale. 
10 cm pikkune proovi-jupp jutustab 
sulle ldrja tekk::imise saladuse. 



X~at1"ti§ed -fas~clw.! 
KES KELLEI·T LAENAS7 

w 
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:'.1 
l9 ,rt 
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I ~ f! ~~ 
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Sel ajaJ.. h.'"Ui 
eestla.sed 
ol:id kanged 
saunaneC.ed 
ja egiptla.
scd. ehitasid 
n-:ira.;.:Lide , 
pa.ndi seal 
Ul=s tihv 
surr.uci. 
pr"'"1!tse ssile 
il.auda kaasa. 

R.aniki. ·,rl....kiil.a 
:ne= ~eda ei 
teai."luc;., kui 
ta om:i. l;i.s
tele Spot.as 
t:il:~t:l'. 
hdUilist. 

10ine:!.Zngaci (·100 p:!.!drus) par.nl'.'.<se ::..ibi ti.Tr.>. "-Uk.i.de j1 pra8'.ld<>. 
l:Olez:.c_d otsad seot:.kse ld:Jli - i:J<s seir.:l ~:if'~e, ":eina !<Ur.iujale 
·1oi:i ~a. Keel.Ong :m kari'::..i.ci ;;i::i~.:;a:!.e. 

r-...:wa l..i!.gut.:lclsel iiles-a~ j:U\-ad ;iu..~J.~cst l.'.!.oi panci.ud 10ima-
10ngad ~aic;:ila. ?ragude st laoi par.dud 2.,;~~ci on kc.rd iileval, 
tei."le kord all. ?:.!rits kcelongaga :oi.:!a.o 1.0::..::e v::!:el edlsi ,a 
tagl'.si - nagu :Ustik telgedel. '/00-i!!Oog:i.6:1 ( Yoi ka pii."i t.sag;) 
liiuaksc i~a kcal.Ong kinni. 

:·'.eistri katsa: 

l. i:o<! .. long on iil:t.J.Ase ':.ug'!V'J..:;ega :±::-.i ta~.i t1.:d - voo 
tulab iil:t.J.Ase laiusega 

2. i:ucJ.e on unt1asa t.ug'!'IUS&ga k::_:-_...i :.0Qd\!d - •;ijij on 
fil.tlaselt tugev 
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"Niisugust asja, millest enam midagi ei saa, ei olegi olemas, 11 

utles taat. 11 Isegi sonnik on tarvilik ja polluJ.e on see koguni 
vaga hea. 11 

He:r:me l olici ka. suka 
ees noopide asemel 
sarvest poorad. 
"Taat ise tegi, 11 

iitle s memm. 

Kui sarve terav ots liihe
maks saagida ja sinna 
~ teha, siis saab sa.rvest 
~· 

Kui sinna kork ette panr.a ja jame ots 
kinni panna, siis saab sarvest siiiliti. 

See on niiskuse-kindel, selles voib hoida 
piiss:U-ohtu vai soola. 'la:usti hoiti. 

Sarve tule b puhuda 
nagu puhk-pilli: 
!mu.led ld.tsaks 
ja "ptiiii" - nagu 
sfilitaksid priigi 
suust. 

Sarv anna b ainul t 
iihe tooni. 

fiissirohu-sa.rve 
tarvitati siis 
kui olid ee·st-
1.r.etavad piissid. 
Sarvest oli menus 
piissirohtu kohe pussi torusse valada. 

Sai-•~d sirgeks kergema vaevaga: 
l, Sae sarv lahti 
2. Keeda ja siruta ettevaatlikult 

vCi 
2. ll.3.ari rasva voi oliga' kuUll:Uta 

ja siruta etteva<.tlikult 

Sar-rest saab teha 
mitmesuguscid ese
tieid, kui sarved 
sirgeks ajada. 

Tuntu:..::i meetod on pu
huda harja sabast kuni 
sarved sirgeks J..abevad. 
S~lleks on vaja palju 
joudu. 

Sarve tcotlemina: 
Sarvc saab - saagida, 
terava noaga loigata, 
ra::;pli ja viiliga 
siluda, llivapaberiga 
puha.:;i:ada ja puu-sce 
toU:mga poleerida. 



Luu on sarve::;t kovem ja tootl.e
mine on raskcm. Luust 11isud 
kaia ti .:.1 t sil.o<laks. ::eid ei 
olnud kun.:.gi vaj.:. siluda q;:i. 
tcritada. Ui.:.utami::;c teiir.i!ca 
oli tanapaevasest erinev. 

I. LIU·l<ONf, 
UISI< 

.· 2. i<AJ(S 
:: 3 . .l'AARAUO,. 

JAl.ARAllD 

Uks ui;;:, j.:. nael-kiiiintega 
jalarautl voi 
k.:.k:> ui:;ku ja ldGcs, rnillega 
tougati jalg~d~ vahelt. 
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Rats~Ut:L v;:,; lfUaJ-sika1uida&l 7 

VOI HOOPIS MJDAGI HUUD7 

"Jatke niliid jarele," 
titles me=, kui lap
sed koi.:,: ·rurriluud 
ja vuripuud hulgum.a 
panid. 11 7.utsute 
tuult ja tor:ni. Vii
:nak.s tulebki ja "':.Os
t;.ab tare katuse lira!'' 

7orm jil see ja 1:a 
teir.e kord tulemata. 
Aga kui puust kiJJd. 
rehetoa a..~ju ees 
killcSlltati, siis pa
ris kilk ahjupraost 
vast.as. Nil et ::iingi 
sal..:i.parane Uhendus 
r.enie toi:.tud ja pa
ris haaJ:te •rahel oll 
siiski ohm<:.s. 

Ranikivik'.J.1.as neid 
suhteid p~rnmalt ei 
uuritud. Oil muudld 
ter.a. Aga praegu ar
va•rad nuir.aste:id:!.a
sed, et need V'.z.ristid, \ilrrid ja kilgid on ~1ga ai1!illl t3cst~ ol
nud rr.aagilise :-.iojuga noiariistad. u sk nende sse kadus !-=-d.:i 
r:listad jaid alles. !!eed anti siis lastela ::Ungido..' 

~ui neid riistu on pa~JU ja kui 
on asja!1uviline r.:uu:::i.:.:1jU:1t, 
siis vOib tci~i pi:.le lisacie~ 
teha loY.k~-orkE;~tri. 

Le; t-,c::ill er. kir.dl.::;;ti paris 
i;-,uusik.:;riist. :·;eeloks i:ioialde 
vahel on puu- voi rohu:.leht ·1oi 
ohuke riba kasetohtu. 

Fane vastu huul:. jo. pi:r.u. !<'.ui 
ciled suuteline tegeLl"- Ku}:<' 
haa"lt, s~is peitub ~:5...~u s tale
vane kunstnik. !ia,r-·1ut.:a. - e7' 
ini..~:ond ei kaotak; iL1te 
:o.uu.rt talenti ! 



?-?etuv<i& 
JtfRIFAEv NUtiD KATTE SAI, PAJU KOOR SEE LAHTI LOI 

Oh secia •"i.lede lirir.at, kui kevad jot!di$ ?.ar.il:h-L:i.i::.J.a. Viledc 
:.o~omir.e o:..:. nagu valu: vaba silDtaFi2.k - ::uge. tas:;ust - iJ<'.jul oks 
Llf>~:l ~a ja"lle iilcs vile valLds. i<:Z.ik sar1::i.::;eC. , kuid ig:i.ili:el oma 
haaJ. . 

""Tile i fp en liihi!<e, kui ta kuivale jaab . ;:m. t.:>.had vilet homscks 
hoida , sii:; cane ta vette. Kui tahad, et 0-=..e rob,i{en; li:iseb,pane 
talle sisse hemes <oi vaike kivi. 

!CUI SU '!ILS EI TOOTA , siis: l. sa puhusid vale ot.'.;ast, 
2. sa tegid vile niiri noaga ja koik 101.ked on 11D:Ust.:id", 
). 8hk viiljub menest koore-vigastusest vOi valm.ztamise veast, 
4. vile puu mootmed voi koore paksus nouavad keele m08tude mautm1st. 

Katseta - teine voi kolrias vile "tOotab" t 
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~~el~ 
AINULT NIME POOLEST KELK 

Lepp on pehme puu. ;{es 
n.arr sellest kel.ku voi 
rege teeb? 
lepakelk ei olegi kelk 
ja le:iase reep minnes 
pole rege olemaski. 

Hein.ate ol pannakse kui v 
hein koigepealt vaikse
ma tesse kuhjadesse -
2adudessa. Hiljem vee
ti saod kokku suurde 
kuhja voi hein.akUUni. 
Vedamiseks 1'.asutati 
lepake11<u. 

Hein.asao poh~a alla raiuti vosast kaks korda mehe korgu3i leppi, 
pajusid v0i kasld.. Nende lehestiku peale tehti hei.'12.saad, :<:okku 
vedDllliseks secti kois Um.ber ttivikute ja hobune lohista.s puud koos 
hein.asaoga soovitud kohta . 

Lepakelguga sai 
tdi.a ka l.Oi::usoitu. 
K1.U olid head 
tro.a.vl.id ees, siis 
liiks soit nagu 
lapa.se reega, 
Kui 11 hobused" .tudi
nesid, siis vaheta.
ti osad. 

Vahest h.1kkasid 
hci::used lohk..i..~a ja 
k:ihutasid laoi vee
l onci Yoi U"J.e kivi
dc-kandude. 3iis 
1.0opes r-.a..'1g ja va
hest algas nutt. 

;.:e= utles ;Jii": 
11 Pill tu.le b pika 
ilu pea.le." 

::agu lepase reee;;i.. 



~~~~-c 
JA SELLEGA SAAB Natnusf TE.HA 
Lasta lecmik-ming oli ~ ehk ~· Selleks oli vaja illllatu hulk 
loomi, sest inimesed olid nad ise. Keegi (vist taat kunagi allllDU) 

opetas, kuidas loomi teha. Ni.iiid vaat.lsid lapsed haopinus ja isegi 
mets3.s - kas seal ei ole haid "locmapuid". 

i..ATV SAi 
v1GA\11J 

!J 
J
uus 
ICASVA'a 
~..u 

Lihtsad loomad 
olid jalgadeta. 
Jalgade jaoks 
oll vaja puuri, 

tiikk - isahobune 
miira - emahooune ruun - tool::.ocruseks 

kastreeri tud 
isahobune 

~ - hoeuse laps 
saJ.g - hobuse 

"teistl4eline" 

Kuidas puu oskas 
kas~da loomapuuks? 

Histi peetud hobustel 
kaelad r8ngas ja karv 
lliigib. 

Hobused ~ jargi: 

tOobobused 
soiduhobused 
ratsahobused 
voistlus-hol:used 

Kust.l, Z:usta, 
anna kaeru oma 
val.gel hoeusel! 

Ta.lumiingul oil 
v6lujeud - see 
tOi onne. 

l·!ida rohkem 
hobustega miin
gisid, seda. 
pare11iaks li:ks 
r.oeuseonn. 
I.ehmadega miin
ginine andis 
lehmaenne ja 
lammastega 
mangimine lam
baonne. -

See pole sugugi 
rumal ebausk -
seda cpeta takse 
r.i.ii.id 
oollutoo-koolides. 
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Perekond ~ 
ou]J., sonn - isaloom 
leipn _-;loom 
harg - too- voi liha

loomaks kast
re eri tud isa
loan 

vasikas - "laps" 
111ullikas - "teismeline" 

"Tutvustamisel11 utle: 

pull-vasikas voi 
lehm-mu.llikaS. 

Mcelitusn:ilni ja kutse: 
vissi-vissi-vissi~ 

!?erckond ~ 
jiiar - isal.ar.nna.s 
ill· lamma s - e.."ta-

lo om 
... ..all voon - "laos" 
oina; :-kastreeri:.. 

isaloom 

uteta.ll 1 

~ -1(01 l<.AB1 ON NllSK£ 

Perekond 3:;:GA 
kult, uos - isaloom 
;;;:s · -"°7m".aloom 
'Orikas - lihalocr.a.ks 
- kastreeritud 

isane siga 
porsas - "laps" 
kesik - "teismellne" 

His l)J1 uosik-porsa.:; 7 

::e ell tusnimi: not:;u 
Kutse: possa-possa~ 



J<~oe/uMted,, ~~tL 
AJAME KOERTE StitiKS 

!!Ooguv siisi kepp-napitsas. 
Ku1 sad.a plmoda.s keel'l!ta
da - h\:u! 
Ku1 siisi napitsa.st -;iiJ.ja 
lend.ab, zii.'.l ilic9 7:.a t.ina 
- :;ealt algab m~tsa
kabjutuli! 

SOEPOSS 

Paugud olid 
nii valjud, 
et :netsavaht 
tu1i aO:miga 
salakiitte 
otsima. 

KOERUSI 
keegi ei 
opetanud 
- kust 
need tulid, 
kes seda 
teadis? 

Keegi ei ostnud ega kinld.nud manguasju Ranild.vikiila lastele. 
Puudust neist polnud. Kui jai vabeks, siis tehti kohe juurde. 
Keegi ei korraldanud lobustusi. Puudust polnud neistld.. 

Vahest tehti i:O.emeelikuses koerusi, mis oleks voinud tegemata 
jaada. Vahest aeti need koerte siiilks. Kord ajasid Auka ja 
Krants koguni heinakuhja laiali. Huidugi mb1.l.asid kocrad koos 
lastega heinakuhjas. 

MAIDSTUSED: 

kase mahl 
lepa mabk 
piim-putk 
oblikas 
janese-

kapsas 
marjad 
piihklid 

NANGUASJ/..D: 

puust loana.d 
puust 

tOoriistad 
kabid 
putkest 

pritsid 
kartuli- ja 

hernepiiss 

SPORDIRIISTAD: 

kombitsad, kure j.:iJ . ..id 
vibu j.:i nooled 
lligud 
roetsa-puud rcnimiseks 
ki vid, kannud, 
kurnid, rattad 
ojad, kraavid 
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Kartulit voib alati 
loopida, ku1d sellel 
pole motet. Kui aga 
kartulil on tiivad, 
siis saab t omast 
kajakas ja sec juba 
lendab. Honi !ojaas 
lendab parer.ii.."li ~:Ji 
teine - oleneb, kes 
ta va1.ja h.lucius ja 
lendu laskis. 

"l<AJAKAS• 

KOMBITSAD, KARGUD, Ia:RE JALAD -
kcik on oig~ed ja neid •;Gib 
veel juurde m.Otelda. KOndinine 
naib nagu suur kunst, ku1d on 
iisna lihtne. 

Teele, 
teele, 
kure
kesed, 
iile 
metsa 
maa. 
iiie 
suurte 
linna.de, 
ii1e 
mere ka. 
Ikka, 
ikka 
leuna 
poole, 
kus see 
Egipti 
maa. 

Kadrist Kasvas Koige Kange~ Karkudel 
Kondija. Kc.sti Kinlds Kadr4 -1.s :corged 
KarguC.. Kadri Kobis Karkudele lCiiUni 
Katuselt. 
Kes Korgelt Kukub, Kukuo K0va=ti. 



IMETLUSVAARNE, KUI KAUA 

TUH:OO: ASI 

11 Ah, see ei ta.bend.a r.:ulle 
mitte tuhkagi \ 11 

Tuhk aga polegi nii tUhine asi. 
Paaril korral oleme siin kone
lenud tuhalee:;J.sest. Seda raa
matut lopetades olel:le uuesti 
tur.as. 

Tuhka mattunud seed polevad vaga aeglaselt edasi. 
Mitme paeva parast voib koldes voi lOkkeasemes veel leiduda elav 
siide. Kui a.nname ohku ja kiitet, siis tOuseb sell.est suur tuli. 
N:ii siittivad vahest kahjutuled. 

Tuld saab hoida kaua-kaua tuha poues, kui ini:nene selJ.e juures 
on tuJ.ehoidja. Vabaduse saaetki saab hoida kodukolde tubas. 

Heie lokker:l.ng on tais tulist tuhka. HOZguv siitehur..nik kulnab ja 
sinised leegid la.kuvad seestunud tukke. 
Kas niliid pole paras aeg matta kartuleid lOkketuhka? VOi kaali
kaid. voi ?12.ereid ? 

Kohendada seed tuhahunnikul uueks lOkkeks 
ja siis oodata. 
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4 hagu, haod - kiitteks raiutud ja kubudesse seotud v8sa 
kos:i..ma, kosis - naiseks votma 
holbus, h6lpsa - l.ihtne, kerge, ladus 

5 aestamine. aestama. - pollumulh silumine iikkega 
tara - tOkkeaed 
reb.epeks - terade eraldamine viljapeadest 

6 tuld tooma - Id.ire kU1.askaik, et saada siisi uue t ule jaoks 
9 hils (biietaat, hilepuu) - palvepaigaks piihenda ':.ud mets 

haldjas - kaitsevailn eest1 eelkristlikus usundis 
10 notituli - 2 - 3 pa~ist aeglaselt polev lOke 
11 turbutama, turbutat1 - puunOude paisutamil:le veeldnilaks 

lahkama - laht1 loikama 
l2 kopitama - niiskusest rikutud saama 

lippama, llpatama. - niiskuse tottu kolanatuks muutum.a 
lS T&rm - viljakuse-haldjas, n:imet.krisU.piihaku. St.Antoniuse 

jargi 
l8 h&:!Jn - sugulasrahvas; hOimla.ne - saadud sugul.ane 

lavats - vaike lava, platvorm 
20 upald2. - viltu vajunud 

pimlmaa - prlk, kus hoit1 kiitet (puupinud, haopinud) 
21 lll1U'Tang - jarsk muudatus, murdUIJrlne 
24 ld..rjatud - ld.rjadega kaunistatud, ld..rjad = I:!llst..-1.d 
25 UDbe.ed - aiaga piiratud ja ilma varavata va:i.'<e aia.maa 

ta PU.Ci - vaiinka svud 
oheti.s - leave 

J4 p00r· - noooi asernel kasutatud puust voi luust pulgake 
- poOrd-riiv ukse sulgemiseks 

35 kaia.ma, ~iat1 - poorleval terituskivil s:iJlu;la., teritama 
J8 traavlid - soiduhobused kes traavivad (jooksutehnika) 
41 n1ihk - puu koorealune kude , lca?!ib:ium 

putk - torukujuline tailne vars, ka taime n:lmi, 11 he:inputk11 

42 kiiiin - eraldi hoone, kus hoiti heinu (he:inak:Uiin). pohku, o~i. 
. vahest ka pollutOOriistu 

43 haudumine - pidev soojas hoidmine, lind h.ludub r.rune, siin 
m0eldud "blhas 11 keetmist 11 i..lr.2. veeta 

NBt Ebajarjekindlus sidejoonega kirjutatud. liitson.'.!de kasut.lmisel 
on teadJ.jku_lt - noorte lugejate holbustamiseks 



Tervituseks 
Taat ja mamm 

taadi tOOd, memme toOd 
ru'.r.ikivikiila, tulekiv:I. andis kiil.ale riline 
Kuidai; tu1d liiua, tulused: tul.ers.ud, tul.ald.v:I., 

tael, tulehe.ka.tis 
Kuusk opetas meest, kuusest sa.i koda, kojast 

sai maja 
Suured aidad - rikas talu, igaks asjaks oma 

ho one 
F.esti va.na kuld, aidas - kirstus ja riiulil 
Ammis.d, naud, riistad, kehad, palju nimesid, 

esemeid veal enam 
Unustatu.d a.it, on:a.d hoidsid, kiilad karlsid 
Kargestsiindinud raavas, taada et 5000 a.a.stat 

saunas kainud 
Maailm Wie ka. tuse all, ui-ui hunte palju, toa 

taga tonte palju 
Rawi kuulAs mehe sona, kui sai tu1d ja peksu 
Maa.:robud, loodus annab, aga teadma pead ise 
I.okulaud, kolk - ld.lk-ld.lk~ memm b.11tsub soCim.a. 
Pahd.tsetud sukapael.ad, juuksepatsist jul.gust 

v6tta 
Kangasteljed taskumOOdus, lees kellelt laenas 
Sarved ja kondid 
La.stemangud voi muusikariistad7 v6i hoopis 

m:idagi muud 7 
Pajuv.!.J.a, jUripaev nUiid kiltte sai, paju koor 

see lahti 101 
Lepakelk, ainult riline poolest kelk 
Talu ka.ri lepapuust ja sellega saab noidust 

teba 
Koerused, koerustiikid ajame koerte si.iiiks 
Tull tuha all, imaUusvaarne, kui ka.ua 
Tundma.ta sonad 
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Informatsiooniks vanematels 

S K A U T U K S U S "L E M B I T U M A L E V" 

A jalugu li.ihidalt 

Skauti.iksus 11 Lembitu Malev" kasvas va"lja 10.mail 1949 Torontos asutatud eesti vansm
skautide "Koue" salgast ja moodustati lipkonnaks 27.novembril 1949. Kevadel 1953 
kujundati suureks paisunud i.iksusest veel kaks uut lipkonda1 "Kalev" ja mereskauti
de "Viiking". Esimene neist tegutseb jatkuvalt, teine l.Opetas tegevuse mone aasta 
piirast. 1954 asutati "Lembitu'' lipkonnas vanaskautide pere "Raudhabemed". 
1958 eraldati 11 Lembitu" lipkonnast osa i.iksusi ja moodustati "Viru" lipkond. Osa 
poisse juhiti asutatavasse 11 Saare" mereskautide lipkon~a. 11 Raudhabemete 11 vanaskau
tide pere eraldati ja jatkas tegutsemist iseseisvalt. Umberorganiseerimise sihiks 
oli skautluse kasvatuslikes huvides kujundada poiste-i.iksused vordjoulisteks - nor
maal-lipkondadeks, vanaskautide u"ksused eraldada poiste-i.iksustest. 
Normaal-lipkonna ideest loobuti kohe piirast "Lembitu" ti.ikeldamist. 1961 asutati uus 
vanaskautide pere "Lembitu lelled" ja aasta hiljem vanagaidide pere "Lembitu sot
sed". 1964 liitus "Saare" lipkond koosti:iolepingu alusel "Lembituga", jaades tegut
sema mereskautide riihm.ana. Koostoolepingut revideeriti 1972, mereskautide soo.-il 
taastati "Saare" lipkonna nimetu~ ja kahe lipkonna koondis sai nimeks - skauti.iksus 
11 Lembitu Malev". 
1974 iiritasid maned juhid 11 Saare 11 lipkonna eraldamist "Lembitu Malevast". Uritus ei 
saavutanud vanemate poolehoidu ja i.iksikud lahkujad asutasid uue lipkonna "Viking" , 

Liikmeskond 

Skauti.iksus "Lembitu Malev11 koosneb viiest poiste- ja ~ vanemate-i.iksusest. Poi
sid alustavad skautlemist "noolepoiste" (7 - ll)hunduparvikus ja skautideks (11 ~ 
lli) minnes jagunevad erialaselt metsaskautide "Lembitu" ja mereskautide "Saare"lip
kondadeks, nimetustega "ammukiitid" ja 11 sojasoitjad"- Skaudiastmele jiir~nevalt on 
poisid vendurskautide (14 - 17) "mooga~eeste" rUlunas ja vanemskautide (17 - 23) 
"nuiameeste" peres. Taiskasvanute-riihmitustena tegutsevad 11 Lembitu Malevas 11 vanaskau
tide pere11 Lembitu lelled11 ja vanagaidide pere "Lembitu sotsed", kuhu kuuluvad peami
selt poiste vanemad. Taiskasvanute-riihmitused abistavad noori nende tegevuses. 

Uksuse kuuluvus 

Skautiiksus "Lembi tu Malev" on rcgistreeri tud Kanada skautide organisa tsioonis 11 Boy 
Scouts of Canada 11 ·suur-Toronto regioonis kui "Group 250-th" ja kuulub selle kaudu 
maailma skautide organisatsiooni. Taas-registreerimine: poiste ja juhtide nimestiku 
esitamine koos liikmemaksu tasumisega toimub iga kalendriaasta alul. 
Paralleelselt sellega kuulub "Lembitu-Malev" Eesti Skautide Malevasse Kanadas ja sel
ls kaudu ulemaailmscsse Eesti Skautide Liitu. Liikmete nimestikud eesti skautluses 
esitatakse igal sugisel uue te.gevusaasta alul ja liikmemaks ("Tulehoidja" tellimine) 
tasutaksc igal kevadel. 

Kasvatuslik tegevus 

Skauti.iksus "Lembitu Malev"on organiseeritud perekonna-siistecmis ja i.ihisesse sobralli
ku Lembitu suurperre kuuluvad nii poisid, nendc vanemad kui ka juhid. Igai.iks teg-rt
seb vastavalt oma voimctele, voimalustele ja huvialadele. Skauti.iksuse ringkirjad 
saadctakse sellepe:rast pcrekondadele ja koikide osavott on alati teretulnud - viilja
arvatud poistc koondused, mis on ainult poistele ja nende juhtidele. 
Poistesse istutatakse eesti vaimu ja cesti koelt ilma selleks ·survet avaldamata. 
Kasvatus toir.rub lojaal..susos Kanadale, kuid Eesti iseseisvuse taastamise ~aimus ja 
vabana cesti sisepoliitilistest mojutuftest. 
Kasvatuse sihiks on positiivne ja igakiilgselt arencnud inimene, kes hiisti edasi 
jouaks isiklikus elus ja jaa"ks ka taiskasvanuna tubliks eestlaseks. 
Skautu"ksuse tegevust teostab valitud juhtkond, kes poistele pidevalt kavandab huvi
tavat tcgcvust ja teostab enesearendamist kasvatuslikul ning skauditehnilisel alal. 

(Poordel~) 
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Juhtlause: "Kui tiks slide>. ja tiks hind" 

See juhtmote on vanim, mis eesti vaimsetest varadest on kirja pandud ja l eidub "Her.
riku Liivimaa kr oonikas 11

• Juhtmotte andja ci ole nimeliselt mafritl~tud, kuid voib 
arvata, et selle la skis kil'iku Sakala vanem Lembitu para st voidukat Ume 1•a lahingut 
1210. Lembitu - meie skautUksuse nimi-kangelane - oli eestlastc l J .sajandi vabadus
voitluse poliitiline ja sojaline juht, kes taotles liidulcpinguid naabritega ja 
suutis eraldi voidelnud maakondi veenda tfuiseks voitluseks, Lembitu juht.~otct pcak
sid koik eestlascd jargimz ka ta:napaeval. "Lembitu Maleva" mark •. neli kokkupandt:d 
katt: Pohja-, Louna-, Ida- j a Laane-Eesti - kujutab Lembitu juhtmotct piltli!<ult. 
Kas Lembitul oli isiklik vapi- voi peremiirk, selle kohta puuduvad andmed . Neli l~e:"':.t 
voeti mil'rgiks 1953. 

Liikmeksoleku tin0imuscd 

Koik poisid "Lembitu Malevas" peavad omama korraliku ja miiarustekohasc vormiriietusc , 
mis on miiugil skaudiaridcs. Kaclaratiku, sole ja koik margid sa.::.b poiss Uksus-:; lt. Sa
muti antakse poistclc koik cestikcc:lne oppematerjal. Need kulud kaetaksc liikr.ie!:lc>.ksu
dest, mis mitmeliikmelistel c perekondadelc on soodustusega. Liikmcmaksu suurus j a sel
l e tasumise tabtacg t catatakse tcgcvusaasta algul ringkirjaJ..isclt. 

Poiste koonduscd 

toimuvad hundudelc ja skautidcle laupaeviti Pcetri kiriku sadidcs kindhksmafratud 
kellaaegadcl. Vandurid j c. vanemskaudid miiaravad oma koonduste ajad j a kohad isc, !1uu
da tused koondustc acgadcs ja kohas t catatakse cclmisel koonduscl voi t cl efoni tecl. 
Tabtsamate iirit ust c t eated j a vajalik informatsioon saadetakse kodudesse kirjalikult. 
Koondustest osavott on poistelc kohustuslik ja koondustel kaiaksc vormiriictuscs. Puu
dumistcst tuleb ettc teatada alliiksuse juhile, sest juhid muretscvad t eatanatult koon
dusclt puuduva poisi parast samuti nagu vanemad muretsevad, kui ·poiss oigcacgselt ko
ju e i ilmu. 

Va.1.itegevus ja l .'.'.a grid 

on Uks oluline osa skautlikust kasvatusest. Selleks viiakse poissc oppekiiikudcl e , las
ke spordi-har ju tus t o l e 1 ujula sse ja spordi valja kule, k.'.'..nuuretkcdclc , pnadima tkada l e , 
lumc-(suusa)laagritessc j a suvclaagrite ssc . Koikidc ncndc uritustc juurcs on kaasas 
vastutav juhtkond. Poistcl on voimalus osa votta ccsti j n kanada skautide suurematest 
liritust cst : suurlaagritest j a jamboreedc st ulcmaailmselt. 
"Lcmbi tu Malev" omab vii'litegcvuscks j a laagrite:ks va jaliku varustuse : vaikckaliibrilisc 
spordiplissid, v.'.\liraadiod, t elgid, koedu- j a si:ii:iginoud, kanuud, voolikpaad id , kolm 
spordipurjekat j a mitmosugust muud varustust. Noolcpoistc jaoks on sellele lisak s mit
mesuguseid manguvahendeid j a muinas-ocsti sOduri 11 sojavarus t us " : nah2.st sargid, :--1..!!d, 
kilbid j a murumutsid. Varustuse kasutamisel opetatakse julgeoleku-reeglcid ja varus
tuse hoaperemeholikku hooldc>.mist. 

Informatsi oon 

Tcgevusaasta alguscs t oh.?.kso koikidcl c "Lcmbitu Maleva " pcrekondadclo t eatavaks t ego
vuse pohikava j P. j uhtidc nimostik. Tegevusse puutuva informntsiooni saamiseks pi:iorduda 
poist8 alli.iksusto juhtido poolo, Vaarnabteid ja kasvatuslikkc kiisimus i diskuteeridc>. ri:i~
l eva juhatusc liik!netoga . 
Vane mat e j a juhtkonna usalduslik vahekord on \ulemusrikkc>. ka sva tustoo eel tingimuseks. 
Selle cost juba ettc - palju tanu~ 

bj-II/77 
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EESSONA NOCLEPOISI VAN:J-iATELE 

• Noolepoisi raamat" jouab kaesolevaga Lembitu perekondadesse. Ra.a.ma tu 3-rin
giline koitekaust (Lembitu kasiraamat ) on moeldud nii kauaks kui poiss kuu
lub Lembitu Malevasse. Sisu lehed vahelduvad skaudiks, venduriks, vanemskau
diks ja juhiks minekul. Lehti saab vajadusel lisada ja vahetada. Kaaned ja 
sisu antakse iihekordselt ja liikmemaksu arvel. 

"Noolepoisi raamatu" korval on vajalik ka kanada hunduraamat - "The Cub Book". 
Osa meie toost - iihine kanada skautlusega, on antud selles raamatus ingl ise 
keeles. 

Poisi tegevus noolepoiste parvikus on kasvatuslikult tulemusrikas ainult 
siis, kui vanemad skautlusele kaasa aitavad. Mis selleks teha ? 

1. Tunda huvi poisi tegevuse vastu noolepoiste parvikus: kiisitleda - mis 
tehti, mis juhtus, mis meeldis jne. - ja kasvatuslikult olul istes kii
simustes kohe telefoniliselt nau pidada juhtidega. 
Osa votta skautlikest iiritustest, kuhu vanemad on palutud kiilal i s tena 
(pidulikud koondused, aastapaevad, vanemate ohtud, paraadid, lokke
ohtud ja laagrid) voi kus vanemate osavott on nauetav (vanemate koos
olekud, Wdstoo iiritused). 

2. lehitseda ja lugeda aegajalt poisi kasiraamatuid, et teada kats~te ules
arrleid ja nOu.deid. Palju katsepunkte loetakse sooritatuks vanemate 
(kooli, opetaja, treeneri j.t.) kirjaliku teate &lusel. Kanada hun:iu
raa.mat on inglise keeles. ~tsed selle jargi 9arviku koondusel soori
tatakse aga eesti keeles. Uksikud termin:l..d on tolgitud "Noolepoisi raa
matus11. Pois:l..d vajavad kodus tolkimise abi ja seda peavad tegema 
vanemad. Noolepoisi kodu peab poisile pidevalt opetama eesti keelt. 

). Uhtlustada kodus ja parvikus kehtivad kasvatuslikud normid. Skautluse 
kasvatuslikud nouded on: 
a. eesti keele kasutamine ~ ja eestlaste seltskonnas, 
b. korraliku ja viisaka kaitumise opetamine ja noudmine, 
c. oma toa voi toanurga hooldamine ja koristamine, isiklike esemete 
jOukohane korrashoid - vormiriided, riided, jalatsid, r aamatud, man
guasjad, toCiriistad ja muud. 

Lootus, et skautlus suudab poisse kasvatuslikult mojutada vanemate Ukskoik
suse korral, ~ole reaalne. Niisugusel juhul tu~eb kaaluda, kas on motet vae
vata poissi vastukaivate korraldustega ja kulutada aega ning raha. 

"Noolepoisi raamatu" sihiks on poiste kasvatust eesti skautluses edendada, et 
pois:l..d vaimustusega tegutseks:l..d hunduparvikus, et n3ist kasvaksid vaartusli
kud inimesed ja tublid eestlased. 

"Noolepoisi raa:mat 11 on vaike ja see on meeldud suhteliselt va"ikesele grupile, 
mis siisld. jarjekindlalt tegutseb juba 30 aastat. Grupi vaiksusest hoolimata 
oli raamatu jargi tungiv tarvidus. Koostamise toOd Rahvusvahelisel Laste Aas
tal lopetadcs annan raamatu tarvit.:i.jatele lootuses , et see toob poistele 
roOmu ja Ee stile ka SU. 

24.veebruaril 1979 
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EESTI NOOLEPOISS LEMBITU AJAL 

NOGLEPOISI NIMI ON VAGA. VANA. KUI LEMBITU AJAL ISAD 

VOITLESID LINNUSES VAENLASTE VASTU, SITS POJAD A.IT.A

SID NEID . NOBEDAD NOOLEPOISID KOGUSID ODA$ID JA NOO

LI NING KANDSID NEID VOITLEJ.t.TELE KATTE. 

NOOLEPOISID OLID N..J.GU POISID IKKJ,: NAD 6PPISID, ~

GISID, Li.ULSID Ji• Mi.iRJ.SID. Ni..D OSKJ.SID i.Gi. /.Li.TI sO
Ni. KUULDi. Ji. Ki~SKU Ti~ITJ\. 

1 



LEMBITU NOOLEPOISID TANAPAEVAL 

NOOLEPOISID ON EESTI POISID, KES ELAVAD TORONTO SUUR

LINNAS, KAN.ADAS. NAD KUULUVAD EESTI SKAUTIDE LEMBITU 

MALEVA NOOLEPOISTE PARVIKUSSE. 

NAD ON PARIS HARilIKUD POISID, KES OPIVAD, MANGIVAD, 

LAULAVAD JA MURAVAD. NAD MOISTAVAD JA RAAGIVAD AGA 

EESTI KEELT, HOIAVAD EESTI LIPPU JA TAHAVAD KASVADA 

TUBLIDEKS EESTI MEESTEKS . 

2 
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I. TE.AB NOOLEPOISI LU8ADUST JA SELL£ TAJ.lENDUST 

L1.H5At>USE MOISTMISEKS ON 17\RVIS nAOA: 
P.ARVIKU S EADUST 
NOOl.EPOISJ KOMSEID 
NOOL~POISI PAl..VEID 

2.. iEAB NOOLEPOISJ HUUDEID JA n:RVITUST 

HUUDED ON: NOOL.EPOISIE JUHTu.vs£ 

L.EMBITU JUHTLAUSE 

NOOLEPOISS TDVITAB VOR.MllWETtJSES. SELL.EPAAAST TA TEAS 

NOOLEPOISI ~VITUST 
NOOLEPOISI R11£Ttl5T 
NOOLEPOISI M~ 

KU I KATSE ON TEHTUD, srrs ANNAB NOOLEPOISS 1-UBADUSE. 



N OO L £PO IS J LU BADUS w!i!i!iiiiiiii!!!!!!!!!!i!i!ii@Jtt:::;:::.:·:·•· · 

'LUBA:£~;;::~f ~::' I 
TAITA PARVIKU SEADUST 

JA IC.HA 1-fEAD /6A PAEV ! " 

4 

P"RAST ~ ANNAS NOOLE
POlSS PIDULIKUL KOON!>USEL 

LUSADUSE . 

I. TellVlTADES lirt..EB LUSADUSE. 
2. ~6 EESTI SKAUPI KAELA

AATIKU, L.EM&ITLJ SOLE JA 
!CANADA MUNOU MARGI • 

.3. KIRJUTAS OMA NIME 
LEMSITU KILSILE". 

4 . SAA& NOOLf, MILLELE ON 
KIRJUTATIJD TEMA NIMI -
Nl"'1El"400LE. 

5. PANES OMA NJMENOOL.E 
PAll.VIKU NOOLETUPPE JA UTLEB: 
TAHAN 01..L.A TIJBLI L.EMBITtJ 
NOOL.~POISS! 

LUBADUSf6A SAAS POISIST 

~ l'IOOLEPOlSS. 
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PARVIKU ;::;::, 
SE;ADUS mm 

ii!Hiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiii!!!i//~/ 

AlRVIKU S£.ADUS ON KAIGS J..AUSET: 

I. NOOLEPOJSS ON KUULEKAS: 
'P\ KUULA8 KOPUS VAN£fwfA'T£, 

KOOL.IS 'OPETAJAT£, 
PAR.VOWS JlJHTIDE sONA. 

2. NOOLEPOISS ON KORRALIK : 
TA VAl.ll"fcJS ON -~~11<, 

TA l<Al'TUB l<OltRALllW~ 
~ ~·GIB VllSAKALT. 

NOOLEPOISS ELA& PAIZVIKIJ SEADUS£ jliRGI. 

5 



MINA Ot.EN 

l.EM&ITU NOOL£POISS 
JA RAAGlll EESTI l(UCT. .: 

I NOOLbPOlSI KOMBfD L. 
({(f}})/tt?ttttiti•i:i:i:i:iii•i•i ::•········ 

'\\\'i--------,------__, 

I. EMAl<E'EL 
NOOLEPOISS RN\"GIB ICODUS JA 
EESTLA5TE SEAS EESTI KEELT 

2. RUHT 
NOOLEPOJSS 

ISTUB, 
l<A"1s 

JA SEISAS 
ALATI SIRGELT. 

6 



4 . TUBLIDUS 

NOOLEPOISS KA
0

IB 
Tl~ffl VANNIS 

JA SAUNAS 

PESE"S KPiSI 
ALATI ENNE SOOK! JA 

P.A!lAST ~1"'11..AS 

r-•111111·•• ' NOOLE'POISS 
L5PETA8 
ALUSTATUD 
TOO. 

VIL!STAB, KUI ON 
VAL US, 
N.AERATA6, KUI ON 
RASKE. 

ON ALATI SOSRALIK JA t..AHKE. 

TEEB IGA PAEV ········· ·· ···· ·· 
UHE HEATED. . '::: ~ ~: ~ \ \ \ \ \: \ ~: \ \: \ \ \ \ l \ \ \ \ \ \ \ \ \: l 

7 
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NOOLEPOISID PALVETAVAD KA LAAGRIS. 

SELLEPARAST EHtlATI KOTKAJARVELE 
MEIS.AKtRtl< . 

INIMENE suuDAB vii1-1c:, Ku1 JUMAL !EDA Et A1TA. 

SE.I>A TEAB IGA NOOL ~POISS. 

SELLEPA.AAST TA l"AL.llErAB . 

8 

NOOL E POIS I <:> 
PALVED Ht 

:~~~~~;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~i~i~~~ i~ 
HOMMIKU-PALVE 

TAEVAISA AITA, ET 
OLEKSIN TANA PAREM 
KUI OLIN EILE ! 

'6HTU-PALVE 
TAEVAISA A I r;n., ET 
O!..FJ<SJN HOM"1E PAREM 

KUI OLIN itiNA! 

SOOGI - PALVE 
TAEVAISA, ONNISTA MelE 
I GA PAE VAST LEU3A ! 
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r NOOL E POIS! TERV/TUS trn 
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : '.::::::::::::: '.:::::::::: ~ :::::: :: ::::::::::::::::::::: : ::: ~::::::::::::: '.::::::::: 
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NOOLEPOJSS TOSTAB TER.V/TUSEKS 
KAl<'.S P.ARE.MA !<'AE ESJMEST 

SORME JA KOVERDA6 TEISE'D t<AK'S 
Pl)'fDLA ALLA, PEOPE'SA v)fLJAPOOl..c. 

SEAl>USES . 

VAl..VELSEIS. 
PAREM 1<As1 oL.A KoRGusEL. 
SORMED MUT"SIMARC>I JUUR.ES. 

TER.VITA"'11SEKS POLE vAJA JAADA 
SS:ISMA - -n'IQ..VITA 1<A1ES.' 

2 

9 

KAKS SoRIV'E POIDL..A ALL -

TIJGEVAM KAITSEa NOR6EMA.IP. 

PEOP~SA VAL.JAPOOLE - ALJSUS. 

KA0

Sl<l..US LIPU MEISKAl'lllSEL: 

"LJPU TERVITUSEKS VAl..VE'L. ! '' 

2 .VOTE ~ 
~~I LIPU POOL 

i'.ASI JAL.LE' 

~ ~UOAMELE ( 1.von: """ 
JA S.llS Al-LA. 

NOOl-E.POISID TEJ'l..Vrn.\VAD : 
LlPPUOE HEISKAMISE I.. JA 1.ANG-tTAMl~EL,. 
HUMNIDE r..AULMISE AJAL, 
eSINE.MISEL. 
JA Mv1ouG1 K'.011<1 ruTr.AvA/D. 

"TERE" UTLEMISt:: ASeME:L ~HAK~ 
TER.VITUS - KUI r-JOOL.cP01SI VORM 
ON SeL.JAS . 

J 



I NOOLE P0/51 JUHTLAUSE D K\:fa:\:\\:\\<:·\<· .. :-,:·.··.,:_. ....... 

HUNOU .JU~TLAUSE: "SAA PAREfvlAK5! /1 

VASTAl.AKSE TERVIT,Z\DES: 

"PUUAN KOIGEST JOUST!" 

ILMA MUTSITA -
~SI ~LA KO~GUSEL 

MUTSIGA -
SORME~ ~I JUURES 

KUI HUUTAl<S£: '°'LEMBITLJ - OLE VALMIS! II 

SllS: I. VASAI< f<As1 SUPAMELE 
2. NOOLEPOISI TERVliUS 
3. LEMBITU JUHTLAUSs 

::': \'' S3PRUSRING KITSA RINNAGA -
.,:///~, NAGU HARIL.U<UL.T ••• 

,_, / ·'!(::::/:":':;/: '-.§ 

"""" \.)\~ LEMBITu POISTE sf>~USRING -
PAREM KAS1 ULE,, VASAK !<Ast AL..T. 

10 
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) NOOLEPOISI RllETUS I 
HUNDU VORM 

TALVE. SUV EL 

LAAGRIRllETUS SPORDIRllETUS 

TEGEVUSE AJAL 
LSMBITIJ ANNAB LEl'V181TU ANNAS MiiTSl,ODA 

SPORl>ISARC.I NAHAST SOJASAR61 JA KILBI 



TO ROH TO 
UK~USE' NUMBER 2SO 
LEM&ITU M4RK 
EPJKATSE Mi\RGll> 

l NOOlEPOISl Mt\"RGID I~~\?(~;( 

:'.'~:;·~::~:.;.,.,, ; 
LcMBJTU Ma"RK 
2.SO, TOROl'fiO 
ONTAR.10 M)."RK 

WBA!>USE ANl>MISEL: 

KAELAIVHIK 
L.aMBITU .SOL.Ca 
L.USA!>USE MARJ< 
P£SA KO!.MNllRK' 

PUMAPA.EYAr<ooqs: 
VSUE'LU MARK 

K4.TSETE EEST: 

T"AHED 
ERi KATSE ~CilD 
TOLGI l'V\A:~K 
E'ESrl AATSE MARK 

JOOKSUKING~ 
KOO~l>USEL JA WGRIS, 
PIPUL NAHAST KINGAD 

JUHll(S: 

JUHi PAELAl> 

i..ooLSUSE EEST: 

HOOLSA HUNOU MARK 

EES)(UJULIKKUSE EEST: 

LEM81TU HOSE'SliLG 

IC.AL AASTAL SAAD UWE ~STAPUL,GA ; 

KIHVAI> _LOE! SllT RAAMATUST/ 
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KESl<PUNKT" 

TA.HE KATSED ~' ""'" 
!U!!!Hiiii!iiiiiii!i!!!!UH!!!i!i!!!H!i!H~i', .. ///f;:=~ 

NOOLEPOISTEL 

OH KUUS 
VllS 
OKS 

TAl1S.1<.ATSET : l<ANADA HUNDU l<ATSET 
~ l<ATSE 

I. MUST °T"'AHT - l.OODUS 
2. SININE T"'A~T - UHISKOND 

3. ROl1ELINE TAI-IT - SAAUTL.lJS 
4 . PUNANE TAHT - T~RVIS 

5. PRUUN TAHT - KA51rol) 

6. HOBETAJ..IT 

A 1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

7 . 
8. 

9. 

B 10. 
11. 

12. 

13. 

14. 
15. 

0 HOBETAl-IT 
, ... ;, ... '' Teab ja teeb kuus A n0uetest 

ja ~ B projektidest. 

Joonistad Eesti lipu ja tead varvide ta'hendust. 
Loed voi laulad Eesti hi.imni . 
Oskad gloobuselt voi kaardilt leida Eest:llnaa. 
Varvid varvipliiatsitega Eesti kontuurkaardi. 
Kopeerid Eesti vapi ja varvid varvipliiatsitega. 
Joonistad, palmitsed voi s61mid Lembitu margi ja tead selle 
tahendust. 
Tead, millal on Eesti Vabariigi aastapaev. 
Teed omale markmiku, kus on pesakaaslaste ja juhtide nimed 
ja telefoninumbrid. 
Tead eesti keeles oma telefoninumbrit, oskad eesti keeles 
te l efonil vastata ja ennast tutvustada. 

Kiilastad eesti kirikut, Eesti Maja voi mo:rxia muud eesti asutust. 
Votad osa eesti jumalateenistusest voi m6nest eestlaste piduli
kust ta'htpaevast. 
Kaid eesti taien:iuskoolis, ptihapaevakoolis voi votad osa monest 
vanusekohasest eesti organisatsioonist. 
Kaid mones eesti asutuses, aris voi ettevottes ja ajad asju ees
ti keeles. 
Koostad va1.jaloigete kogu eestiainelistest piltidest. 
Koostad eesti lauliku ja kirjutad sinna reed laulud, mida oskad 
lauld.a. 

13 



-;w:~=~~H~~K ~;1x;~~~~'~\WJll 
SUNN r MAA - MAA, KUS SA SUNt>I SID ;:;::::-:-:;:::::: .. :,:;::;:;:::;::;::;:;:;:::::E:::::::,:£·:::::::;:s::::::::T;:::::::,:;:J;:;. :::::::::::;:.;:;:::::::::.:::::::::;:;::;::::: 

iCODUMAA - MAA, Kl.IS SA ELAO - )G6.NA.t>A 
l~.a.MAA - MAA, ICU5T SINU VANEMAl> DI.I ISE.SEISEV VABARllK. 

EESTI SuNNJPAEV -TUI.ID - EEST/ 

EEST/ L..IPP 

SININE 
r.:t--------- ·-----< 

MUST 

VABAS?l/61 AASTAPA£V 

ON 24.VEEBRUARIL. ( 1918) 

EESTI VARVIDE TAHENDUS: 

SININE ON rA£VAS 
JA rv1Usr ON MAA, 
~E:Sit.ANE P~ 
SuOAMEGA! 

VAL-GE 
~:-r--------------.J <!!rn:::::rn:: vA.~1 LrPP vA.rNrPL rrmrifGA ! 

MIS ofot NOOL.EPOISI 
KOMiE Sl.JUREM AU ? 
l<'l.11 TA S).A8 1-iOIPA 

EES'T"t l-lPPU 
:: V~t SEl911- µA.I JUL1fl65 
·: AUV.4~. 

EESTI HUMN 

Mu isamaa, mu 0nn ja ro0m, 
Kui kaunis oled sa~ 
Ei leia min.a iial teal 
See suure laia ilma peal, 
Mis mul nii armas olaks ka, 
Kui sa, mu isamaa! 

Sa oled mind ju siinnitand 
Ja "iiles kasvatarrl; 
Sind tanan mina alati 
ja jaan sul truuks surmani! 
Mul koige armsam oled sa, 
Mu kallis isamaa ! 

Su file Jumal valvaku, 
Mu armas isamaa! 
Ta olgu sinu kaitseja 
Ja votlru rohkest' Onnista', 
Mis ii.al ette votad sa, 
Mu kallis isamaa! EESTI VABARIIGI VAPP 

Kuldne kilp ja kuldne ta.mme-parg, 
sinised lovid. 

14 
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EESTI 
KONTUURKAART 

varvimiseks j a oppimiseks 

Ka ardi lopetas: 

0 

~ 
OD 

~ 

D 

KIRJUTA SIIA KAARDILE MONED NIMED: I/'\ 
Eesti pealinn - kaks suuremat linna -=-- -
kaks suurt saart - kaks pikka joge -

~ iiks suur jarv. 
Margi •-ga Oma ema ja isa sunnikohad 
ja kirjuta koha-nimed juurde. 

• 

~I~ 

,J? -ir· 
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':,;,\//,.. 
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MAAKONNAP JA MALEVAO ·/: ~ :: · 

KUI UKS SUDA JA UKS HING! 1..o~t-IA 

NE!..J U~EHOATUD MTT. 

JOONISTAMISEKS 
VOTA RUUDVL INE 
PABER. 

PALMITSEMlSEKS VOTA NU.I R.IBA: 

PA&ERrr, PAELA, NAHKA, R11£T, l<'ASETOHTU. 

KfERA RIBAO KAHfKl)RAA. 

I 4 RISA 

1Bt/£l(OAAA j 
ASETAME KOLM ~ 3 R.ISA NII, ET UiA 
JAR.GM/NE 1-10 !AS 
EE!.Mt9E "UM8E~T 
!(.INN/ II - NELJAS 

POEB ESIM~SE 

SSEST" LAB/. 

SOLMIMISEKS 
viJTA AAKS NOORI OTSA . 

UHE:ST OTSAST TEE 11S" 
JA TEISE oTSAGA POE SELLEST 

1,..ABI 

464 

J.EM61TU SOI-ME 
(l<A GIL'w'fU.1 SOLMf) 
l'AWTA~KSE El·OS· S°1SL1'1E !'IA 

17 

1 

LEMBITU RIST. 

KAUNIS11'. LEMBITU 
MARGI, 1..EMBIT1J 
~ISTI JA L-£Ml31TtJ 
soLl"'IEGA oMA rueA 
JA Of"'lA ASJU . 



IGAS T~;~~;~;:~:~f••;~~~;;w;tf!!f~•ii'''!!li .... 
• on telefoni vastamisel oma kord ja ))' 

vanernad selgitavad sulle teie maja korda. J:( 

KUI TELEFON HELISES, SIJS ::t:t/:'t?:ttt?:?))(\}{ .. ·:··:, . 
• vota toru hargilt ja teata, et sa 

kuuled. Tavaliselt oeldakse "hallo", moni 
utleb oma telefoni numbri, moni utleb nime, 
moni utleb aadressi • 

• lase see hakkab raal<:ima, kes 
helistas. Kui ta end ei tutvusta, siis 
kiisi: 11 p2lun, kes koneleb7". Ara kunagi 
tutvusta ennast enne kui helistaja pole 
seda t einud. 

• kuula, mis helistaja soovib. Kutsu 
vanerind telefonile, kui sa aru ei saa voi kui tea
tatakse "long distance" • 

• ara anna voorastele om.a kodu, vanernate voi enda kohta 
m:L"lgisu[Ust informats iooni. Vabanda ja pane toru hargile. 11 Sorr; ! " 

KUI SINA HELISTAD,~ :t:?:??'{:ff'?:?:?::?'f:/f::r:t?'t?t?:?:?:=?:tt:r::r:?/:){ 

• koigepealt tutvusta, kes sa oled. 
• palu kutsuda see, kellega sa soovid raakida . 
• raagi oma lugu lUhidalt ja selgesti, aga ikka "tere"' "head 

aega", "palun", 11 tanan11
, "votke heaks" - nar;u viisakad inimesed alati 

t eevad . 

NOOL£POISJ MARKMIK ] 

VAIKE RAAfl.AT, MIS PARAJASTI }1AHUB TASKU 

NIM/ 

\ F 
·~ 'f 

\ ... 
ll . 
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( MARG ! ~~!.~~-°-- j ·%t 
{:}~{:}/ft:f}{:}~::}~:/:::::~ :~{{'.\? 

PF:ALt TAHEKATSETE ON NOOL£POtSTEL 

VEEL. MA~IKATSED 
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KOLM l<ATSET ANNAVAD ~RIO/ ~/NNALE: 

~:.;;J iram 
TOLGl f'-.1ARK 

.24 MARKI oN VARRUKATEL 

VII$ NE IST - 7EENINDUSMAR.G1D ON PAREMAL VARRUKAL.; 

ESHA...ABI TEE-JUh"T MEISTRI-MEES KODU-KORRASTAJA EID-PAASTJA 

KOU< iElSED - HUVIAL.AMARGID ON vA5AKUL VARRUKAL: 

ONGITSEJA KOGUJA VAATLEJA UISUTAJA LELUSEPP 
KUNSTNIK JALG...RATTUR RAKESTUS SUUSATAJA LAULIK 
SPORTLA!ili AEDNIK LOOMA-SOBER UJUJA METSA-MEES 
PUUSEPP MUUSIK LUGEJA MEESKONNA-SPORTLANE 

KOii< KATSEO PEALE EESTI MARGI ON KA.NA DA 1-WNOU-RAAMATUS. 

E f: ST I MARI< 
Noolepoiss, kellel on hobetaht ja kes tahab olla 
tubliln eesti poiss, teeb EESTI KATSE ja saab sini
must-valge EESTI MARGI. Eesti margi n&uded: 

1. Tead Eestit iimbritsevaid maid ja meresid ning 
Eesti vordlevat suurust teiste maadega. 

2. Tead Eesti suuremate saarte, la.htede, jogede 
ja jarvede nimed ning naitad neid kaardil. 

3. Te ad tants2J11aid siindmusi Eesti ajaloos:.: muistne vabadus-voi tlus, 
j\irioo vabastus-katse, arkamis-aeg ja Eesti Vabadus-sOda. 

4. Tead viis tantsat eestlast ja miks neid tantsateks nimetatakse. 
5. Tead Eesti riigi-korda ja seda, mis Eestis oli: parlament, presi-

dent, valitsus, koolid, sojavagi. 
6. Tead, kuidas Eesti sai omale lipu. 
7. Oskad eesti keeles lugeda ja jutustad, mida lugesid. 
8. Tead, miks vanemad voi vana-vanemad lahkusid Eestist ja millal. 
9. Tead miks eestlased valismaal kokku hoiavad ja kuidas nad seda 

teevad: eesti ajalehed, organisatsioonid, skautide iiritused, 
rahvuslikud iiritused, eesti ettevotted. · 

10. Tunned eesti skautide organisatsiooni Kanadas ja maailmas. 
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EESTr ON POHJAPOOI.SEIM KOLMEST BALTI REGIST: 

:<:. BOTN IA LAHT 
0 
:;c I 
::c I 
)> • 

I . 
/ 

S 0 0 Jo; E 

o~ 

R 0 0 T S 

""'\Vilnius • j 
'-·,./·_ ...... 

P 0 0 LA 

•Varssavi 

OTSJ EESTI KMRDILT (lehekfilg 15) 

~: Saaremaa , Hiiumaa, Muhu, Vormsi 

~: 

J6ED: 

Parnu l aht, Matsalu laht, Narva laht 

Parnu jogi, Kasari jogi, Vailes Emajogi , 
Suur Emajogi, Narva jogi 

JARVED: ?eipsi j arv, Pihkva jarv, Vortsjarv 

naidates tomba ring 
timber nende . 
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EESTI - ESTONIA 
LATI - LATVIA 
li:EDU - LITh1JA!'<IA 

EUROOPAS 
ON PAWU VAllERIIKE 
(ruutkilomeetrites ) 

1 , Albaania 27. 500 
2 . Belgia J0 .400 
3, Hollandi )4. 200 
4. Shveits 41.JOO 
5, Taani 44,JOO 
6. EESTI 47.500 
7, Leedu 55.600 
8. Lati 65 .700 

ILMAK~ARED 
EESTI KEELES 

N 
~ 

NORTH ~ 
NE. 

s 

naidates 
tule vee voolu .,,,,. 

I '''· suunas mere poole. ''\,. 
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PE.RE.KON NA 
JUTU-IUND 

UH£L OJ..ITUL NADALAS 
ON NOOLEPOIS/ KO.DUS 
PEREKONNA JLJTU·TlJND. 
~ JUTUSTAVAD JUTU-TUNNIL 

oma uutliseitl: 
mis on juhtunud koontlustel, 
eesti koolis, rahvatantsu harju
tusel ja sopratle seltskonnas. 

,,....~~::: ::- : - : ::: :- ::: ::: 

Natl tutvustavad vanematele oma projekte, 
katseitl ja saatlutl katsemarke. 

VAN.El-lAD JUTUSTAVAD JUTU-TUNNIL LASTELE 
oma perekon.~ast, esivanematest, 
entlistest aegadest ja oma nooru
sest. 

:::ESTI MARGI katse noutled arutatakse l.abi 
enne katse sooritar.Ust perekonna jutu
:.unnil. 

tea takse sinu 
perekonnas 
esivanemaid7 

KES NAD OLID, 
kus natl elasiC 
ja mis natl 
tegid? 

KUIDAS SINU 
perekond omale 
nime sai 7 

KUIDAS SINU PEREKOND 
Kanatlasse tuli-

KAS SUL ON SUGULASI EESTIS 
ja kuidas natl 
seal elavad ? 

JUTU-TU.NNI JAOKS ON PAWU 
Ktisn.;usr JA VASTUS£ID. 

Inimesetl !T!Uretsevad praegu va"lja-surevate loomatle ja taimede piirast. 
Vaikesed rahvad peavad entli eest ise muretsema. Selleparast eestlased 
opivad eesti keelt, abielluvatl eestlastega ja asutavad uusi eesti pe
rekondi. Heie ei taha, et eesti rahvas va"lja sureb. 
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lNOO.~E~fSJ PEREKOND L:t: 
; :: : :: ::::::::::: ::}}}::: : :: ~ :::::)::::}~ ~~~;~;~~~~~;~;~;~;~~~~< ~ ~~ ~{:):~:):~:}~ 

V A N A - V A ~ A - V A N E ~ A D 

i s a-is a 

Isa vennad on lelled, 
i sa oed on sotsed. 
Lel letutred, sotse
po jad • •• 

MI.DA K"\JG.:J.!.nL.C: HTh:C:VI:.::U, 
SE;:JA L-. El·;;,KS ru.F.ut<E.a 
SD<U PU1..:.i\0 .. 1\A- PUU . 

I GL ;,c;c;_:::.iol5IL ON 

vane ma id 2 
vana -vanem~ id 4 
vana -vana -vanemaid 8 
vana-vana-vana -vanemaid 16 
••• nende vanem~ id 32 
eaas i - nende vanemaid 64 
TAGASI KU t-< I LilioITill\ I 
(750 aastat - 25 inimp8lve ) 
on igal noolepoisil olnud 
i.i.J.e JO miljoni esivanemal 

MINA 

22 

Elna oed on tadid, 
ema v.ennad on onud. 
Tadi po jad ja onu
t iitred ••• 

JAAGM15£L LEHE:KULJEt.. 
ON SINU PEREl(ONNA- PUU 
TA8EL.. . 
HAKUI IS.A JA &Vi. A81GA 
~~DA Til\BEt..rr TArTMA. -
1'111 lc'AUGEL.E Klll S.AAt>. 

!<Ar.UTA NEID t"UMB~EIO, 
MIS ~tot INIMESTF PE.AS. 

naiteks~ 
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Nil EE:S • JA PE~EKOAINA.· /lllMI 

I. 

l<QllPAEVAD 

~ siinni-ae g 

t surma - aeg 

------------------------------ ------------------------------------------

2J 

470 



k1JIDAS EESTIS VANASTI 

Ka sojavage polnud . kui vaenlane ohustas maad, s11s viidi naised, lapsed ja va
randused palkidest linnusesse varjule. Koik mehed asusid linnust kaitsma. Vaata 
lehek\ilg 1. 

Sakslased soovisid onneli kku j a rikas t Eestimaad oma voiJnu alla . Riinnaku ette
kaandeks oli, et nad sunnivad eestlas i ristiusku. Sakslas i oli rohkem, neil ol i 
opet atud sojavagi ja parem relvastus. Eestlaste muistne vabadus-voitlus kestis 
28 aastat, kuid siis nad vasisid ja sakslased vallutasi d maa. 

JURIOO VABASTUS-KATSE 

Voorad olid juba tile saja aasta Eestit valitse
nud. Eestlaste linnused ol i d poletatud ja nende 
asemele olid ehitatud sakslaste kivist lossid. 
Rahvas jai j arjest vaesemaks ja elu oli r aske. 

Jurioo1. (ool vastu jiiripaeva) 1)43 ka t susid 
eestlased oma maa uuesti vabastada . Natl riinda
sid ootamatult: poleta si d lossid ja t aps id koik 
sakslased, keda katte said. Selle kohta on huvi
tav r aamat pealkirjaga 11 Tasuja 11

• 

Ee stlaste vabadus kestis ainult paar aastat. 
Siis tuli Saksast uusi sojamehi ja uusi ahneid 
valitsejaid. Algas uus orjus , veel rask em kui 
endine. 

PAWU VOORAID VALITS~AID 

Hooous mitusada aas t at. Eesti naabrid, kes olid 
suuremad j a tugevamad , tahtsid maad oma voimu 

alla. Kord valitsesid maad sakslased, kord venel ased, kord rootslased, kord poo~ 
lakad. Laastava Suure Pohjasojaga vallutasid venel ased Eesti r ootslastelt ja maa 

Uued a jaci t oid rruuda t -.:si ka eesti rahvale. Jar
jest r onker. eestlasi sai ~ooliharidust , rahva 
ri~kus kasva s. :iakka sid i.lmuma eesti ajalehed , 
kir jutati j a trUi<iti eesti raam.atuid, asutati 
laulukoore ja peeti l aul u-pidusid . 

Ees t l ased oppisid selles t, et ka vaike r ahvas 
on t ugev , kui t a on naritud ja jOukas , Eesti 
r ahvas nagu ar kas pikas t ja raskes t unest. 
Seda aja j ar ku n:i.r.etatakse rahvuslikuks arka-

24 
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mis-a iaks . Vaata lehekiilg 26 - Kreutzwald, Jannsen , ~oi~ula ja Jakobson . ~e s ~i 
ol i aga ikka gi Vene voirru all ja r ahvusli kule ar k::. ::-.i:el e jar r;nes venes ta i:-.i se 
~ - eestla~i t aheti kasvat ada venelastek ~ . 

EESTI VA EALUS-SODA 

Esimese ¥.iaailin.2. so ja tOttu lagunes Vene riik 
j a Eesti kuul utati i se seisvaks vabariigiks 
- 24.veebruaril 191B . Kommunistid tulid Ve
nemaal voirr.ule j c>. u :nt sid noore Eesti riigi 
uuesti vallutada . Eestlased hakkasid vastu. 

Vabadus -sOda 191B - 1920 oli raske sOda, sest 
ee stlastel polnud sojavage, 
relvi ega varust ust. Koik ·.!:;:c::,:::::::::::,.,_. ,., ........ ----·~----
tuli koguda vaenlase tule 
all voi votta vaenla sel t sojasaagiks. 
Soda loppes Eestile voidukalt. Vaata 
lehekiil g 26 - Tonisson j a lehekiilg 27 
- ?ats ja iai doner. 

Rahulepir.g Eesti j a Vene vahel kirjutati alla Tartus 
2 .veebruaril 1920. Venemaa utles end igavesti Eestist lahti ja tunnustas Eesti 
iseseisvust. Neli aast at hiljem uritas Vene Eesti i seseisvus t hiivitada massu
kats ega. 1940 havitas Vene Eesti iseseisvuse relvajou ja pettusega. 
Korranuniste ei saa usaldada. 

Kui tahad rohkerr. teada - kuidas Eestis vanasti oli - siis loe r aarr.iatut: 
Parijogi - Algma - Koit 11 Eesti ajalugu noorsoole 11 • 
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Arka.mis-ajal oppis Tartu Ulikoolis juba kaunis palju 
eesti iiliopilasi. Nad tahtsid asutada oma iihingut, 
kuid s~llek s ei antud luba. Siis nad asutasid salaja 
Eesti Uliopilaste Seltsi j a votsid varvideks 

SlNI-MUST-VALGE. 
Lipp onnistati otepa.3."l 1884 ja noored U.1..iopilased too
tasid lipu. a.11 elada ja tOotada Eestile. 

Uliopilaste eeskujul tegid seltsid j a Uhingud ol!'..ale 
sini-must-valgeid lippe. Vabadus-soja s olid eesti 
vaeosadel sini-must-valged lipud j a kaes idemed. 

Kui Eesti sai iseseisvaks, siis otsustas riigikogu 
(parlament) votta sini-must-valge Eesti riigilipuks. 
Eesti hundud ja skaudid kanr.avad Eesti varve oma kae
laratikutes ja sini-must-valget linti rinnal. 

25 



TAJ.ITSA/D EE.STLASI 

LEMEITU Sakala maakonna ~ Lembitu elas 750 aastat 
tagasi. Terna kodu oli Lehola linnus Sakalas. 

Praegu nimetatakse seda kohta LOhavere, Viljandimaal. 
Kui sakslased tulid Eestit vallutama, siis kutsus Lem
bitu koiki ee~tlasi kodumaad kaitsma. Eestlaste vagi 
loi sakslasi Umera joe lahingus ja Lembitu kutsus koi
ki voitlema kui i.iks siida ia iiks hing. Lembitu langes 
21.septembril 1217 Pala joe (praegu Navesti) kaldal 
peetud lahingus. Lahingut nimetatakse kuupaeva jargi 
Madisepaeva lahinguks voi koha jargi Pala lahinguks. 
Lembitu on meie skautiiksuse nimikangelane. Temast ei 
ole iihtegi pilti ega joonistust. Tema teed on kirjas 
"Hendriku Liiv:iI!laa kroonikas. 11 

KREUTZWALD Friedrich Reinhold Kreutzwald siindis 26.detsembril lBOJ Virwnaal. 
Kodutalu jargi hiiiiti teda Ristmetsa Vidrik. Kui ta kooli laKs, siis 

muudeti ta nimi saksakeelseks: kreutz - rist, wald - mets. Kreutzwald oppis 
Tartu iilikoolis arstiks ja toot.as arstina Voru linnas. Ta kogus rahvasuust lu
gusid ja laule ning pani need kokku Ubeks suureks lugulauluks nimega "~
~" (1B62). 11 Kalevipoja 11 lugemine ergutas eestlaste rahvuslikku uhkust ja 
ohutas vaba Eesti motet. Kreutzwald kirjutas veel teisi lugusid ja laule. Teda 
nimetatakse siinnikoha jargi Viru laulikuks ja Lauluisaks. Kreutzwald suri lBK . 

JANNSEN Johann Voldemar Jannsen siindis 16,mail 1Bl9 Parnumaal. Ta oppis kool-
meistriks (opetajaks) ja kostriks (organist:i.k_s). Jannsen hakkas ~us 

valja andma esimest eestikeelset ajalehte "Perno Postimees 11 (1857), niljem asus 
ta Tartusse ja hakkas seal valja andma uut lehte 11 Eesti Postimees". Jannsen 
kirjutas saksa lauludele eesti sonad ja andis need koos nootidega valja. Ta 
organiseeris esimese eesti laulupeo Tartus (1B69) ja oli selle juhatajaks. 
"Postimehe" nime j argi nimetatakse Jannsenit Postipapaks. Jannsen suri 1890 . 

KOIDULA Lydia J annsen siindis J.V.Jannseni tiitrena 24.detsembril 1B4J Parnu-
maal. Ta aitas isal ajalehte toimetada j a hakkas Lydia Koidula nime 

all esimese eesti na isena kirjutama naidendeid, luuletusi ja jutte. Koidula 
l avas t as esimese eesti naidendi (1870). Teda nimetatakse Kirianeitsiks. Koi
dula suri 1B86. 

JAKOBS O;~ Carl Robert J akobson siindis 26.juulil 1B41 Tartus. Ta oppis kooli-
opetajaks ja koostas esimesed eesti 0 eraamatud. Jakobson hakkas 

Vil j anciis viilja andna ajalehte 11~11 1878 ja ehuta.s eestlasi saksa mois
nike j a pas torite vastu. Nii kujunes Jakobson esimeseks eesti poliitiliseks 
juhiks. Ta suri ncorelt - 1B82, 

TONISS ON J aan Tonis:on siindis 22 .detsemoril 1868 Viljanillmaal. Ta lopetas iili-
kooli oir;usteadlasena ja andis valja a j alehte "Postimees". Vabadus

soja ajal kais Tonisson Eestile valisriikidest abi taotlemas. Kui lugupeetud 
riig:unees oli ta korduvalt Eesti riigivanem (peaminister) ja vabariigi valit
~ liige. Kommunistid vangis'W.sid Tonissoni 1940 j a kiiiiditc.s i d Siberisse, kus 
t a teadmatuses suri. 
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Tantsaid eestlasi 

PATS Konstantin Pats stindis 23.veebruaril 1874 Paniumaal. Ta lopeta s u"1.ikoo~i 
oigusteadl.o. sena ja toimetas Tallinnas ajalehte 11 Teatc>.ja" . Osava poliiti

kamehena organiseeris ta Tallinna linnavalitsuse Ulevotmise sakslastelt 1904. 
Suured Ulesanded langesid Patsi olgadele Eesti Vabariigi loomisel j a t a oli 1918 
es:i.mene Eesti Pe2r.'.inister. Temast sai Eesti Vabariigi esi~ene President 1938-
KollllllU..~istid van3istasid Patsi ja ta suri vangistuses 1956. 

LAIDONER Kindral Johan Laidoner stindis 12.veebruaril 1884 Viljandimaal ja 
val is ornc.le sojamehe elukutse. Ta lopetas Venemaal sojavae-akadee

mia ja voitles I Maailmasojas tsaari-vene sojavaes. Kui Eesti kuulutati ise
seisvaks vab.:?.ri:.g:iks ja vene komrnunistid tahtsid Eestit uuesti Vene voimu alla 
votta, astusid eestlased vastu. Al.gas Eesti VabadussOcla (1918 - 1920) . Kindral 
Laidoner kutsuti eesti sojavae Ulemiuhatajaks ja ta v:i.is soja voidukalt lopule. 
Laidoner vangistati komnunistide poolt ja ta suri vangistuses 1953. 

TAMMSAARE Anton Hansen, kirjaniku-nimega A.H.Ta111r.1saare stindis 30.jaanuaril 1875 
Jarvamaal Albu vallas Pohja-Tammsaare talus. Juba koolis ja ulikool i s 

oppides alustas ta tegevust ajakirjanikuna. Hiljem tegutses Tammsaare kiri anikuna. 
Tema tantsam tees, viiest koitest koosnev romaan "Tode ja oigus" on tolgitud 
paljudesse voorkeeltesse. Hasti tuntud on Tammsaare raamat 11 Porgupohja uus vana
pagan". Tammsaare suri 1940. Tema sajanda siinnipaeva puhul piistitati temc. l e Tal
linnas ausammas. 

PALUSALU Kristjan Palusalu stindis 10.martsil 1908 .Laanemaal. Ta hakkas ma~dlust 
harjutama juba noore mehena ja voitis Berliini oliimpiaadil 1936 r aske

~ maadluses kaks kuldmedalit. Palusalu tuntakse kui eesti tugevamat meest. 
Vana mehena on ta noortele maadlej atele treeneriks. Ta elab Eestis. 

Ifilmi Eduard Tubin stindis 18.juunil 1905 Tartumaal. Ta· oppis muusikat ja tegut-
ses koori- j a orkestriiuhina. Ta on komponeerinud palju muusika-palasid: 

orkestrile; soolo-instrwnentidele ja teatri-lavade j aoks. Suure soOllle heliloo ja 
Sibeliuse jargi nimetatakse Tubinat 11 eesti Sibeliuseks". Tubin elab pagulasena 
Rootsis j a tegutseb praegugi heliloojana. 

~ Paul Keres stindis 7.jaanuaril 1916 Narvas. Ta oli juba poisina huvitatud 
male-mangust ja tuli 19-aastaselt Eesti malemeistriks. Hiljem voitis ta 

sageli esikohti rahvusvahelistel male-turniiridel ja oli Uks maailmameistri 
tiitli kandidaat. Haailmameistriks ei onnestunud Keresel kunagi saada, Ta elas 
Noukogude Eestis ja oli selleparast sunnitud voistlema nOukogude maletajana. Sa
geli nimetati teda venelaseks, kuid Keres parandas al ati, et ta on eestlane. Ke
res suri 1975 Helsingis, Soomes, olles parajasti teel koju Kanadas toimunud 
maleturniirilt. Kerest nimetatakse "eesti male-kuningaks" • 

• 
EESTI MARGI KATSEKS PEAD TEADMA VIIS TAHTSAT EESTLAST. TEE OMA VALIK. 

MIS NAGU NAD OLID7 Ko:ikidest peale Lembitu on pilte. Otsi neid raamatutest j a 
tee va."1.ja loikeid ajalehtedest. Liimi need paberile ja pane "Noolepoisi raama
tusse". 

PEREKOi NA JUTU-TUXNIL JUTUSTA isale ja emale ta'htsatest ees tiastest. Voibolla 
on neil veel midagi huvitavat juurde lisada. Aga kuuro'evi ja aasta-arvusid ei 
ole vaja oppida ega meeles pidada. -
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All-iiksused - vaata Lembitu tamme harud! 

KU:i: SThuLT KUSTI'AKSE: 

"Sinu lipkond ?" /"Si:nu iiksus ?" 

"Sinu pa.rvik?" 
11 Sinu pesa 111 

28 

SIIS SJ:NA VASTAIJ: 

"LE H BIT U " 
11 NOCLEPOISID11 

___________ ,, 
(utle pesa varv ) 
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NOOLEPOISI 

PACK - PARVIK 

cub - hundu, noolepoiss 
six - pesa 
sixer - pesavana 
second - pesavana abi 
meeting - koondus 
law - seadus 
promise - lubadus 
cub motto - juhtlause 
salute - tervitus 
tenderpad - hell-kapp 

UNIFORM - VORM 

cub cap - hundunriits 
neckerchief - kaelaratik 
neckerchief slide -
- kaelarati-voru, 
- I.embitu solg 
jersey - pluus 
belt - ri.hm, veo 
six patch - pesa kolmnurk 
service bars - aasta-

pulgad 

STAR - TAh'T 

badge - mark 
proficiency badges-
- erikatse margid 
reauirements - n&uded 
angler - ongitseja 
artist - kunstnik 
athlete - sportlane 
carpenter - puusepp 
collector - koguja 
cyclist - j 2.lg-rattur 
first-aider - esma-abi-

andja 
gardener - aecinik 
guide - teejuht 
handvman - meistri-mees 
hous~ orderly - kodu-

korrastaja 
interpreter - tolk 
life saver - elu-paastja 
musician - muusik 
observe~ - vaatleja 

Sf5NA5TIK 1 
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personal fitness - rakestus 
petkeeper - looma-sober 
reader - lugeja 
religion in life - usuelu 
skater - uisutaja 
skier - suusataja 
swimmer - ujuja 
team-player - meeskonna-

sportlane 
toymaker - lelusepp 

( lelu - manguasi ) 
troubadour - laulik 
woodsman - metsamees 

NATURE - I.DODUS 
natural - loomu.lik, looduslik 
chemical - keemiline 
bird house - pesakast 
conservation - looduskaitse 
hatchery - haude-maja 
greenhouse - kasvu-maja 

NATIONAL - RAHVUSLIK, RAHVUS-

history - ajalugu 
coat of arms - vapp 
anthem - hiimn 
space - maa-i.lma-ruum 

SCOUTING - SKAUTLUS 

scoutcra..ft - skauditarkus 
reef knot - kalamehe solm 
sheet bend - jatkusolm 
bowline - sunnasolm 
round turn - aas 
two half hitches - liuglev aas 
clove hitch - seasorg 
code - kood, sala-tahestik 
map - k;;.art 

ACTIVITY - TEGEVUS 

roll, front roll - kukerpall 
leap-frog - kitse-hupe 
handstand - katelseis 
wrestling - maadlus, maadlernine 
gym - voimla 



INDIAANWED HL\L!ASID 01'.J. HEESTE VAR T KOTKA-SliLGE.DEGA. IGA TUE.I TEC EES':' 
ANTI UKS SliJ:.,G PEA-PJ.EIJ\ KiiU.E --- ,r KUNI NEISI SAJ: Ui-'..iG: PEA-EHE. 

KATSE-Mi>:RKIDELE LISAKS SA VOID 
O:ViALE TEEN IDA PRONKS, HOBE JA 
fil!1d2 KIHV ASID .-- --

JARGNEVATELT LEHT:c;DELT LEIAD 
KUIDAS KIHVASID SAAB. VALI E1-
NE KERGEM.l.D ULES/iliDE.D. 

KIHVASID KANTAKSE NOORIGA VOI 
MHK-RIBAGA VOO KtiI.JES. Vaata 
lehek:Ulg 11 ja 12. 

Kii:IV..l.DEL 01~ 01'-iA KlliDEL VAARTUS. 

5 pronksi = 1 hebe 
5 hobedat = 1 kuld. 

JO 
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j\JOQLEPOISI KODU OHUTA TUBA! OP/ VOODIT ~TMA ~ 
PANE Rl/DED JA KINGAD ALATI KAPPI 
TOA UKSE SILT ON EMA. VOi ;sA i<.A£S': 

KIHVAD 

478 

TA LU0A6 $ELLE UK5£LE PANNA, KUI 
TUBA ON KORl<AS . 

Eesti laual ipp - 1 pronks. Oma tehtud Lembitu mark seinal -
1 pr onks . Iga oma ehitatud lennuki voi laeva mudel - 1 pronks. 
Oma r aamaturiiul - 1 pronks. Oma eestikeelne raamatukogu: 
igal r aamatul on sees nimi ja koik raamatud on margitud 
n:iJnestikku . Iga 5 raamatu eest (nimestiku jargi) - 1 pronks. 
Om.?. ingliskeelne r aama tukogu: raamatutel n:iJned sees, koik 
ra 2.111~tud nimestikus. Iga 10 raamatu ee st - 1 pronks. 
Koik kihvad antakse ema voi isa kirjaliku tOendi alusel. 

Jl 



K'OMBITSAD 

k'A Et.KIRJAl(U 
JAL AO 

~ /x2"LAfTI 
2 JUPPI .2.~4" 
4 LtSLll<MUTlllGA FOL.Tl 

JAJ..AT"O~ K'0~6US OtJ 
RtGc..!LEE~V 

~ 
KIHVAD Tehtud kombits~d(isa abiga) 

32 

1 pronks. Komoitsatel kaimine 
- 1 hobe. Elevandi j alad teh
tud j a nendel kaimine - 1 ho
be. Kukerpall edaspidi - 1 
pronks. Kukerpall tagurpidi -
1 pronks. iiund.iratas - 1 hobe. 
Pea peal seismine - 1 pron.ks. 
Katel seismine (5 sekundit) -
1 hobe. Katel kaimine (5 meet
rit) - 1 kuld. 
Katsed tehakse narviku ja juh
tide ees. 
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'°Aksus.r-
P.i4 8 € RtS-,. 

PU~f 

VAATA LISALE.HTI 
RANIKl\/I JA 
LINNUVALLA! 

KI:,-VAD Lihtsarnad toOd (ka need, mis pole siin 
~ r aamatus) - 1 pronks, keerulisemad toOd - 1 hobe. Vaga 

keerulised asjad - 1 kuld. Kui isa teeb ja s:ina vaatad 
pealt, siis kihvasid ei saa. 
Siin tocciuci nai ted: viikingilaev - 1 pronks, vuripuu 
1 proriKs, kilk - l pronks; kasetohust karp - 1 hobe, 
linnu pesa.Kast - 1 hobe. 

MEISTRIHEiiE TOO OPE7AJJ.. Gl\ Tu:.A ISA VOI Ho;;:r: IIEA s5BER 
:.isa-tarkused: 

TOO JULer:::c:..;:x . Tooriistadega on kerge ennast vigastada. Kuidas toor::.istu 
.... hoida ja kasitleda, et vigastusi ei tekiks. 

TCORI:..37~.D::: KORR.hSriOID . Tooriistad labevad kergesti ni.iriks ja vahest ko
guni katki. Kuidas neici hoida ja kasitleda oiges
ti. Kuidas tooriistu teritatakse. 

l';J..'ISRJA~::::J :.:; iiOIIJ;.::n:E. Iga too juures voib osa materjale jaada kasutamata. 
Kus ja kuidas neid hoida, et jargmisel korral oleks 
votta . 

JJ 
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kA[LARA°T!VORU va/. 
mlslltm1H.k.s vdefukr e. 
Jiu fohusugc,J (nbo ) 
/o lc.Hfof>se k.fl.e.vu'i Vt>fJ 
pnruja ker.u' Umber 
r6n9v>s e !Ombuda 

11£ TSAl1EH£ LUS!XAS on ovoal-
,.,f fohufuk,rl; mi/Ide feholtie KUU[ 
sissek3ige, ;'a !Oheslofud oi<JaJI TOHUGA 
luj1ko v_arJ /o J!ahu Uhendalok VAKK on 
>< f'UL,f,kkuCle90 kuues f 11uslku/,lw lwjuksesf fohu · 

~ 
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Umo;yuse augu Vukko v<11b vol 
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0 ~ -= - S.,fsmendosf 
fohult ik15/ tee· 

me ('eole luko ndkaone 
TOHUST KARP sar-
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VUR/STI, 
VURIPUIJ, 
HULtiURon 
Oifs.elisfr/o 
lz.a'J0/7.011/e 
m iinguos,: 

Smmpoizsu 
ne L/" 15 un 

lavutUit.k on 
seofud fm f!'" 

kuse nOO'r / ofsa 

Jz&rarir'st; m dle9u. 17e· 
lifaf/ kl>(ljuM ka'JC< 

iuuresf Tdi"fu.d on JCC riis/" 
Jx 4 cm fWuf1i3fus/ mis 1Uf'f"dC 

JO k1uvt'dega klnntlafud racuntllJ ,,lOxJO Cl'>1. 
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Room/ ~hes otras- on hambuh'ne vi)// - Vt!&le/ud kOvaiT 
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PIL-K ~AS1 : 19b4 - l-Etv!BlnJ Elolt'T'AS .2.0~ ! 
~IHSPeSA JA PANI ~I.ES fo'OTJ(A• 

J~l2V5'.~, l.(COLJO£ ..JA ~IAVl'-"A,.E JU1.U'C>e. 

YAUGPT;A(..: l.OOC>l.lSK.\CTS& ""' SAANl.J.D ~op1..u.AA;eset<). ELAGl..I ! 
'"''ME:SE'O TEAVA.P PuTLU<AM!:>~KIO&' l4AV1TAV'Ar iOll'fEi. 
L-0001.lSe CiAA'>r'AM•NE OHU~A9 ft./IM~sr SIVNAsr. 

1964. A. 'T'Ei-ILSPESAP ON /.-AIVG£NUD A.TAHAM6A QHV!'2UCS· 

As.TA MOTE: AyAPESFT'SE'JAT&(... L.IWOl.IC>Si- (P~SAO p1.11.t0E ' •· 

.TA poo~sn oi<ST'e&...1 MAAS ~o..i1.1 sees) - ~1 l~,o.;.--.... 
. V, O'::f PA....:n.l L.OOC>USL-IKK~ P~IT.Sli7MISc ~ < . • 

f~
VOIMAL.U~I. ~ 

,'\.,. ~u~USPeS rTSeJATE<L.. ( (JESA!' 6oNSAT'ES 
~e Pl.l.1.AOS.S) Ot.I v6111'1.AL.LtSI vA~EM. P.A~IOSS' 
-~~. ~ 1A Hooi-OATUD MSTSADE.S (tc:t>Tl<AJARV'Gi..) 

. 11 ' l.A,.,Ge'rA'r.AKSe ooNSAD J4 l/~SEMCSO~Tt.1#<:£10 ""-"0,, 
~~ o,., )..1rw'DUOS: PSSAO· 

Sl.4<.I~ ~S-4 N"etSr ?01..e. S'-"'TS~tSE"r> 1!.S f>t.W~&E ()/;$.A-AUIGU AAIUMA. 
tJ~D PEAe ArTA"'1A ~-1-tN - A"""'t>6 ~All..'M ti>e<i'A 

VO/ '"'IM6Nt= TEHlSP~SAPEGA. 

PeSA
A..!6~ 0 

-~/4.V

1..INt.ILlC> Et41T'AVAt> 1GA£. AA~~AI. pesA
KASi1 "4t.<E PesA. NAP Sf oSKA VAN>. 
P6SAPFlAHTI l<DRVA~DAOA. 

~OD!.106 J,f, SL.4Vll..ATe 
J"i.WRES n.u.E9 T~IM 
~N~Oj,.j,.- P.S-5~ 
l"'\rL.L~ KAWSE >AAB 
AVAr>A PUHA srA~ iseKS 
p)ieA~T P'SS IT51S"1 l.S-

t4c:>e>AJA 
I-OPP". 

""' ---.... ... 6'1. \IOI 
KJZ.L.(VI 

l'IAR.J~ t.£HNV.AVA SU.UR~K~1 
S'at I-INN"' /1'1&.<NAD 

ltCA"tVSE • 
~rs 

v01 MURDIS po:rAD. 
i'El-/tSPFS.i. ORAllAKINO~Al<'.S -

PSM O~ 
"'f<ASllANWO" 
"TA1s. ~Asr 
ON i'l!!AV~.1 
~ID I-IND 

KOWTRO\.L" p~A 
1-As11..01~S. 
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M e:rAL.t. PL..AAT" l..Sf'JN(), AVA 
~rT~ ! Roovw HAMM A .S 
et t-lAKK'1 PEAl..E. . ~I •MA~CJ" ~ ISS~. 



TEHIS F>ESADE "ARH 1reK1uuk>. l.INNLJ\IAl-L.A '7& - 2 

f.E!! POL.S 1-•NNLI, \/AIP SIN(,) .TAOt<S er TeHlSPe•A SIL.MA SI 
"WAAVAKs: L.INO TE.es PESA KA VAWA .SAAPA StSSE., l(UI SA ~IPUTjil,[) 

I llAMAD SAAP~ SUVILA .JU"R.OE PL.lUDE OTSA} 

AAQ PAW&' 
L..11o1NUL.£ 
lS'T~PtJ~ 
- sea AffAS 
AINULT,., 
pr; SAlt.O o\l&.rr _ •• 

{ 

CV 
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P~llliil-
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L.INi./U L.llK PINO ia12uuS 

Ats>ic:A'aL-11( I 4x"'4 ~-IO 

'T ir-Vt-NI!! 
4x~ 7- II "'UUKO~IS'r'.4.IA 

VAll(E tc:RJUIU;"4til 

Mets A PW~ S1145 ~-10 

••~1£.t~D s~s B-12. 

.K.AA.a~e N~PP 6xG 8-14 

~H~ 7><7 B-18 

PuNARlt.!C>· ~S1"S 6x8 
~IS~MooDl.ID 

"""TUS Vi.£ tr 
IG4.&60EL.T =*" 
ff Si :z: - 3" 

ic:et.rr~1..L1 TAl!>.e1..1$r PESA 6oe~V '"'""'v 
s-1- MA~GI KAm -r".4G.41<il~u;. 

11.t.&~"- VOL RIPUT.C (~KSl.JD!) ""SI" P"'4lL! 
VEfrill(AAL.SILT ..,a, IM1ieu ~&.
l-A141COA ETT'ePOOL.~. 

~HISPE$.4De v'J.... v""4!MASrr ~ Mo&n:llT: 
UNIJ'-!4VA ~"""" VOi IOA POOl..£1 IPl!A.ALl'IE 

..-ifi:sAIJ.c6CNDU<C.. VOi \IEEK061l 
(MET'SAPJ.lSUIU) $1SRllAL, 

l..011o;.4 PESA !SE~ ol(S .... D, MIS Vo'M<S:ID ~IJ. 
P~R..ooVL.11..E rtO,P&l.Awucs, 

~EA t> soovrr:> ~ 
* TOO~MLI 'T£.t-i1SP6SADO 6HITAN!SeL. [ 

ale T'OR.;t>4T C..1MNl.4\/AAT"UlSI F'SSli~
PolllS& .J.A f?oS61'f>E 1bfT'Mt• 
5e tJtMG ~H"'UTV.EW~/Wl!IU 
J.3".41.. I 

~ PA !..:TU L.11'/NU.L.~ f 

&.,eN,...,.;INA ~~ ~ ~"6115 
~All NM Sr ~DOT l"\4oll ~ r-

6-9 I s-20 

6- IO I# !;-!JS 

5-B If" S-25 

~-10 13: S-20 

6-12. !l. I0-40 

6-16 JZJ. .a. I0-25 
1:snci.i~ 10-30 L.AHTr"4o 

~ 

~INNUllA!..I." \,M:!I.. 
~oo..,,e IUNGMAlii&1.u.t.UL: "PllCIU4 A.'{$11(" 

KOTl(A#~I! P'U"De° ClT.5J' 
IVTA~ICSE !.IAINWAl-0. 
~S!'O ~OVAD - !<AWi> .IA v~..-.s,. 
MLLrn\'- ~f-'. v.ii£AU& T~. 
t. tHNl.I - VAL• ~'- - LAA ( i i'ORO.O) 
~ ~TI<:A.TAA.VS~ / 

l.~M&irc.11. ON OMA v&"E,, 
1-INNUI. OMjQ PeMllt:o"'C' • 
.SWiL. 1..41,11.Ae j..EM&l'T"a.J'-6 
IG4 ~I"ARtl~ 1-INt>· 
1-11</fl/U.- v'AL.-~ - 1..-V. ( 3 tc:oRM) 
SM6 l'CC~V.tL.£ I 

:r.XM~SMir?, ''~ 



[ VANARAHVA TARKUS ). llii\l,,f-lli1ll\l1ll~f *ii,~' ,J\ii \l 
~NAO JNJMESED ON l«UA ELANU{) ND-JO£ ·'··:·::::ff:}:}{ 1·· t { '"·::::;:;}}'. 
ELUiARJ<US ON VANASQNADES. KUl

0 

OPIO ·::::::~t~r· · 11
ltU;u..oll' · -::::: 

VANASDl'IU JA 1"1?51sr.Arus1 sus KUSI OMA ·:::::· V ~ 
VANEMATELT Nt;NDE TAHENDUST MIPA 
TAMENDAV.AD Al.LAl(RllPSUIATIJD SONAP? (~ 

~?i:~~~~;~~daia~:· ·i ~'!b m I 
Kes kannatab, see kaua elab . 
K~s noorelt ~. see ~ vananag · 
Hada ajab harja kaevu. 
Ra a lei.mine ho be, Va"ik":llnine kuld. 
Kuidas too, nonda palk. 
Kes tuult kiilvab, see loikab tormi 
Valel on l~ed ja~ • 
Laisa nuga on niiri, tegijal terav. 
Vara too1.e, hilja voodi - no~ 

rikkus tuppa toodi. 
Suuga teeb suure linna, kaega ei 

karbse pesagi. 
~ ajab upakile, ~ ka:ima 

kapukile. 
Kelle jalg ~. selle suu matsub. 
~ lind piihib nokka, hiline sapu

tab tiibu. 
Parem vats rebenegu, kui hiiva rooga 

iile jaagu. 
Meest sonast, harga sarvist. 
Terav kirves leiab kivi. 
Magaja kassi suhu hiir ei jookse. 
Kes teisele auku kaevab, see ise 

sisse langeb. 
Kus suitsu, seal tuld. 
Parem iiks varblane kaes, kui ki:irrme 

katusel. 
Annab jumal tibukese, annab ka tera. 
Tegijal toed, magajal und. -
Homseks hoia leiba, aga mitte toed. 
Kes koera saba kergitab kui koer ise. 
Rut tu tehtud rumaF too, kaua tehtud 

kaunis too. 
Igal linnul oma l aul. · 
Uk s loll oskab rohkem kiisida, kui 

Uheksa tarka vastata. 
KIHVAD 

MOISTATUSED 

Raudne rott ja villast saba -
.. sukanoel ja long taga. 
Uks hiir ja kaks saba -

pastelking ja paelad taga. 
Punane pull:i..ke, johvist loake -

ise kui kurema.rjake. -
Loe mind eest voi takka otsast, 

ikka tOusen maast ja metsast. 
(Udu) 

Seest siiru-viiruline, pealt 
kullakarvaline.(Sibul) 

Hobu hirnub Hiiumaal, saba ulatab 
saarem:;;:;;:le. (Vikerkaar) 

Punane kukk katusel. (Tulekahju ) 
Siinnib siigisel, lamab jogedel, 

sureb kevadel. (Jaa) 
Lehm ei ole, aga piima annab. (Kits ) 
Kukub ja kukub, aga maha ei kuku. 

(Kagu) 
Kes ei pane magades silmi kinni. 

(Kala) 
Pesa maas j a munad taevas. (Ounapuu) 
Kutsumata kiilaline aga esimene 

toidumaitseja. (Karbes) 
Mees tuleb mullast, suur kiibar 

peas. (Seen) 
Kaib, aga kuhugi ei joua. (Kell) 

Tead kiimme vanasona peast - 1 pronks. Tead viis moistatust peast -
1 pronks. Hakkad vanasonu koguma, kui 30 kirjas - 1 hobe. 
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NOOLEPOISI LAULIK Tead iihe 1 1 pronks. aul u peast -
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NOOLEPOISID KOTKAJARVEL 

HEI-HOPSADI HUNDIPOEGA 
(Viis: Eesti rahva tants "Labajalg") 

HEI-HOPSADI HUNDIPOEGA, 
(Viis: Eesti rahvatants "Oige ja vasemba 1 ) 

WI LA.IA LUNE-METS! 

TEINE POISS ON TONDI-POEGA. 
KUI TEMAL LAREE TOO NURJA, 
SIIS MUUD-KUI KIRUB KURJA. 
MINA NAERAN AINA, PEA PUsTI, 
SELLEPARAsT LAHEB KOIK HAsTI. 

KULGEB UKSIK TEE 
ill.A ORGU, KtiNKA OTSA, 
KOTKAJ ARVELE. 

Kordussalzn: 
HEI-HEI, ME LAUUME, 
HEI-HEI, NII VASTAB I.AAS. 
HEI-HEI, ME Lt.UL.AME 
KOTKAJARVE LAULU. 
SEAL ON PIIERID, MUDA-KAPJJ) 
PAISUT.t.NUD Jij\VE, 
SINNA POISID IJ.EVA-SEPAD 
EHIUNUD P IJWE. 
Pi.KSUS METSAS RAGISTADES 
KARU MURDIS RADA. 
NtitiD ON POISSE KARU-RJ.4JAL 
JOOKSMAS MITU-Slill.A. 

SIIS, KUI VOSJ. VARJUST ~ill 
PODRA HIIGEL-SARVE 
JA KUI JOOKST.A SA EI JOUA -
ELU'.a TEE ARVE. 

KAUR KilB JARVEL KAI.AST.AMAS 
LAGISTADES NAERU. 
MUSKLI-RULLID !Gi.TELE 
SAAB SEE, KES TOMBAB AERU. 

MUSTAS MASKIS VilRGl.-N.&i:GU, 
PESU-KJ.RU, HIILIB. 
OOSEL Jij\VES TOITU PESEB, 
Kl.EU-PESUST VIILIB. 

OK.i\S-SIGJ. SUURES NALJl..S 
EI Ti. Vi.LI SOOKI. 
TALVEL PAKl\.SEM VALJ.t.S 
SOI ME LAJ.GRI-KOOKI. 
HAAG-KONN OOSEL JARVE-OOPIS 
TOMBAB TORRE-PILLI. 
POISTEL SUllREST UJUMISEST 
LAnlUD VJ.READ VILLI. 

PISIKENE sAAsE-PISTE 
KULMULE TEEB SARVE, 
KOLM pj·~A KR1 .. TSIMIST 
J J.. I.LI.ES SIIS ON TERVE • 
KOTKl.JiJtVE MAEo ON TEHTUD 
KOV.AST KALJU-KIVIST, 
VJJ:NJJJ) EESTI POISSE LEil.D 
NOOLEPOISTE RIVIST. 

VAATA JAAKU 

(Neljahaalne kaanon) 

VAATA JAAKU, VAATA JAAKU, 
UHKET MEEST i UHKET MEEST, ~ 
KELLADEGA SOIDli.B, KELUDEGJ. SOIDAB, 
PIMM, PJJ1M, POMM, 
PIMM, Pf.MM, POMM. 

Kui tahad seda laulu laulda inglise, 
prantsuse, hollandi, hispaania voi 
saksa keeles - vaata sonu: "Tho Cub 
Book", lehekiiljed 255 - 256. 

MtJ MUTSIL ON KOL'1 N1JRK}.. 

MU MUTSil ON KOLM NURKA, 
KOLM-NURKNE ON MU MDTS. 
KUI POLEKS TAL KOLM NURKf., 
SIIS POLEKS Tl. MU MUTS. 

DI.A PIJU SUPI SOOJ.A 

(Kolmehaalne kaanon) 

EMJ .. Pl.NI SUPI SOOJI.., SUPI SOOJL, 
11.PSED L'.ULSID: Hi.LLELUUJ/ .. , HL:I.ELUUJ.l.., 
KLIMBID SEES, KLIMBID SEES, KL.IMBID SEES. 

HIIR HtiPPJ .. S 

(Eesti rahvaviis) 
HIIR HiiPPJ.S~ KASS KARG/,S, 
VJ.NJ, Kl.RU LOI TRUMMI, 
KIRP IJCNl.ST Vi.LIA, 
NLHK-PtiKSID JI.LG/.. 
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KOTKAJARVE PARALEPA LAUL 

KOMM- KOMM , KDMAB KOTKAJARVE , 
VASTU KAJAB KANADA : 
KOMM-KOMM- KCMM JA OI-OI-OI, 
NOOLEPOISID TULEVAD. 

MULL-MULL-MULL-MULL KO'IXAJARVES, 
KALAD UJUVAD KOI K REAS. 
MULL-MULL-MULL J A OI -OI -OI , 
NOOLEPOISID NENDE SEAS. 

PINN-PINN-PINN-PINN PINISEDES 
LENDAB KOTKAJARVE sAASK: 
PINN-PINN-PINN JA OI-OI-OI, 
KUIDAS PAASEN TEMA KAEST? 

PARR-PARR-PARR-PARR PARALEPAS 
VANAD SOBRAD JALLE KOOS -
PARR-PARR-PARR JA OI-OI-OI, 
KOIK ON KOVAS LAULUHOOS. 

MATSI LAUL 

MATS ALATI ON TUBLI MEES, 
EI KEDAGI TA PELGA. 
EI KUMMARDA TA SAKSA EES , 
EI TOMBA KUURU SELGA. 

Kordussalm: 
JA KUI SEE LAUL MEIL KORDA LAEB, 
EI MEIE ICTMPU JAA. 

KORD MATS OMA PAMBUGA 
LAKS LABI MOISA OUE. 
SAKS TULI VASTU KARICTDES 
KUI KOIGE KURJEM KOUE. 

KAS SINA TOBRAS PARUNIT 
EI ENAM TUNDA TAHA? 
VOI ON SUL MUNAD MUTSI ALL , 
ET Mt1TSI EI VOTA MAHA? 

KAS TEAD, MA LASEN KEPPISID 
SU JAOKS TALLIST TUUA -
EI AI TA SEE, SII S LASEN MA 
SI.ND KASE OKSA PUUA. 

MATS VOTAB MUTSI MAHA Kt1LL, 
SIIS SEISAB SEE TAL POUES. 
SEE SUNNIB TOAS JA ICTRIKUS, 
AGA MITI'E MOISA OUES. 
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NOOLEPOISTE Mi.R.SS 

NOOLEPOISS OLEN P.J., 
TARAN MEHEKS Kl.SVJJJ.A.. 

Kordussalm: 
MDU. UHES TEISTEGA 
MARSIN ROOMSA LAULUGA. 

NOOLEPOISS TIPP JA TOPP, 
LAULA KAASA HOPP-HOPP-HO?P. 

KUI MA KORD SUUREKS SAAN, 
VABAKS VOITLEN Is.AMAA. 

ME OLEME NOOLEPOISID 

(Viis: "Me oleme moosekandid") 

ME OLEME NOOLEPOISID 
JA TULEME EESTIMAALT. 
MINA AGA MOISTAN POKSIDA: 
POK.SIN, POK.SIN, POKSIN, POKSIN, 
POK.SIN, POKSIN, POKS-POKS-POKS. 

MINA AGJ1 MOISTJ.N Mfu.DELD/'.: 
MURRAN , MURR1>N , MURRi..N , MURRJ.N , 
MURRI.ii' MURRAN I MURR-MURR-MURR. 

MINI• l.GJ.~ M6ISTAN Mt.GI.Di.: 
(Koik poisid norskavad kooris) 

MINA hGi. MOISTAN VILISTiJU.: 
(Koik poisid vilistavad kooris) 

MINi. M11• MOIST.i.N EESTI KEELT: 
RiJ:GIN I RXi:GIN' &J:GIN' Ri:.J:GIN' 
MAGIN, &·J.GIN EESTI KEELT. 

WE AfIB THE CUES OF LEMBITU 
I.ND l.!IB ESTONL.N. 
DO YOO KNOW \~T I Ci.N DO? 
ru:.;·:GIN, &·:i:GIN. &~\GIN, &-:LGIN, 
R.ij~GIN, Rl~GIN EESTI KEELT. 

KLEMENTIIN 

KJ1WU-KOOPAS, KJ-.UGEL k~J.IES 
KULD;~ OT.SIS SEJ.L JA SIIN 
VANA KAEVUR, MULLA-TONGOR, 
JA TA TiirAR KLEMENTIIN. 

Kordussalm: 
00 MU KALLIS , 00 MU KALLIS, 
00 MU KJ\LLIS KLEMENTIIll. 
TULI SURM, SO ARA NOPPIS, 
NUUD MU ELU ON SELGE PIIN. 



LEMBITU MALEVA LAUL 
Originaalselt: Noorte laul 

Riho Pats 
Edasi, edasi, Lembitu pojad, 
vabaks me isade maa: 
: ,:Tormates jogedeks paisuvad ojad, 
piiskadest meri kord saab.:,: 

Vabaks me laevuri ranna.d ja saared, 
polduri nurmede voo. 
:,:Valkugu toomehe vasara kaared 
tulevpaevade toos.:,: 

Naarikuul hanged ja kevadel teemed 
ehivad saravat maad. 
:,:Uhiselt muredki roomudeks loome, 
poldudelt ta.ganeb paas.:,: 

Siidames paisugu metsade miiha, 
lauludest helagu laas. 
:,:Muldagi kadudes meile jaab piihaks 
muistsete isade maa.:,: 

ttMERA JOEL 
Colonel Bogey March 
Jamesaar K.J.Alford 

Lembitu poiste soprusring 
on kui iiks siida ja iiks hing: 
veri, ja taotud teras, 
ja kodu-kamaras juurdunud hing. 

Valus? - siis ainult vilista, 
raskused naerdes iileta. 
Sobrad, olg-ola korval 
ja kiisi-kiies on Lembitu ring. 

Suur vanem kui maasse loi mooga, 
saatis laiali kiiskjalad kiired: 
,.Aeg niiiid on teha, mis saab, 
aeg valvata kodumaa piire:" 

KANUU LAUL 
Kaiser Bill's Batman 
Jamesaar 

Kui taevas helgib hele kuu, 
siis teine kuu paistab Jarves 
ja iga kaldal kasvav puu 
jalad piisti on jarves. 

Siis tuleb poiss ja ta kanuu, 
vahutav juga on jarves: 
kildudeks kuu ja pildudeks puu, 
ainult pool pilti jaab terveks. 

VOISTLUS-LAUL (Lem bi tu "cheer") 
Jamesaar 

Vajuta gaasi ja vaata ette, 
hoia ikka naerul suu -
siis oma soovid kuhjaga kiitte 
saab me malev Lembitu: 

KOHTAMINE KOTKAJARVEL 
Lac Loma 
Jamesaar 

Kohtavad kaimud ja vapramad vennad 
Kotkajarve kaldal. 
:,:Tuul mangib jarvel ja vahvus siidames, 
iihes-koos loome sopruse kulda.: ,: 

Sirguvad mannid ja kasvavad kuused 
Kotkajarve kaldal, 
:,:tousevad puud - uus Kotkajarve mets, 
oma kiiega need panime mulda. : , : 

Noolele tera ja terasest tarmu 
sain Kotkajarve kaldal. 
:,:Aastad kui mooduvad, ikka tahan veel 
Kotkajarvele tagasi tulla.:,: 

KOTKAJARVE KAI 
Red River Rose 
Jamesaar 

Poliste puude all lookleval teel 
matkates seiklused ootavad eel. 
Jarved ja maed ja uus tundmata maa 
~ul' iga miiliga tuttavaks saab. 
Kordus-salm: 

Matkates meeles mul Kotkajarve Kai, 
Kotkajarvele maha mu'st jai. 
Kui taeva touseb kuldkollane kuu, 
tagasi jouan ja annan tal suud. 

Kaldal,kus karu kord mustikaid soi, 
allikast poder veel hommikul joi. 
Januselt joodud saab karastav soom -
uuesti virgus se'st matkamisr55m. 
Kordus-salm 

Ohtul, kui paikene loodesse veab, 
salk sammud Kotkajarvele seab. 
Lahkudes olin ma viimane mees, 
niiiid lahen lauldes ma koikide ees. 

Rigadi-ragadi risti-rasti 
Eesti skaudid - HASTI: HASTI ! 
Ommerni hiiiid 1949 
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PltHA-JURI LAUL 
Westerwald 
Jamesaar 

Kaugel Kapadookias 
elas Kapa kuningas , 

Saksa rahvaviis 

iga paev ta praadi soi, 
kapast piima peale joi. 
Ilus, armas tiitar oli tal, 
kasvas lossis, oitses nagu sinilill, 
oitses nagu sinilill 
Kapadookias. 

Kapa riigi kalda peal 
jarvekene oli seal, 
jarve pigi - mustas vees 
lohemadu pesitses. 
Iga paev kord valja lohistas, 
kena noore tiitarlapse kugistas, 
tiitarlapse kugistas 
jarve kalda peal. 

Katte joudis vilets Jarg, 
Kapa riik oli nutust marg. 
Printsess Sinililleke 
soodaks viidi lohele -
neiu istus kaldal nuuksudes, 
hirmus, kole lohemadu lahenes, 
lohemadu lahenes, 
oh kui vilets jarg! 

Akki kappas julge sell 
lumi-valgel hobusel -
Piiha-Jiiri, nagu tead, 
iga paev teeb teistel' head. 
Lohe pead koik maha raius ta, 
Uhe - kahe - kolme mooga-loogiga, 
kolme mooga-loogiga, 
J iiri - julge sell. 

Selleparast skaut niiiid peab 
tegema kord paevas head. 
Lembitus on korgem taks: 
meie teeme paevas kaks! 
Head kes teeb, ei see jaa vaesemaks, 
iga uue korraga saab rikkamaks, 
korraga saab rikkamaks; 
skaudipoiss teeb head! 

SUVIHARJA LAUL 
Walt Disney "Lumi valguke" 
Jamesaar F. Churchill 

Koi k poisid: 
Kui paike paris korgelt ka'.ib, 
kool hakkab saama otsa, 
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siis lauldes laheb Lembitu 
Kotkajarve metsa. 

Kordus-salm koikidele: 
Suviharja! 
Laager jalle kaes, 
poiste-karja 
naed Kotkajarve vees. 

Kordus-salm juhtidele ja vanematele: 
Kotkajarvele, suviharj ale 
naeratavaid poisse kutsub paike . 
Kotkajarvele, suviharjale 
paik'sepere koguneme koik . 

Noolepoisid: 
Siin metsas iga noolepoiss 
saab elevanti naha, 
sest saasest hiiva jutuga 
voib elevandi teha. Kordus-salmid 

Skaudid ja mereskaudid: 
Must Kapten oma laevaga 
kord soitis meie vosas. 
Koik, mis ta reovis vaevaga, 
niiiid peidus podra pesas. Kordus-salmid 

Sotsed ja emad: 
Me poistel' suppi keedame 
ja katame neil' laudu, 
sest teadagi - et armastus, 
see ka'.ib kohu kaudu. Kordus-salmid 

Lelled, juhid ja isad: 
Mis poistel' raske, meile jaab, 
me kunagi ei nuta -
hea isa aitab pojale 
ka Ukskord naise votta. Kordus-salmid 

Koik poisid: 
Kui paike paris korgelt ka'.ib jne 

LINNUVALLA LAUL 
Pikku ryssa Pietarista 
Jamesaar Soome ringmangulaul 

Kotkajarve puude otsa 
rajatakse linnuvald. 
Saased kaovad - kand ja varvas, 
mustal karbsel valgub tald. 
Kordus-salm: Linnu-val-lall-laa, 

linnu-val-lall-laa, 
linnu-val-lall-laa 
saab Kotkajarvele. 

Lembitul on oma malev, 
linnul oma pesakond. 
Suvel laulab Lembitule 
iga Kotkajarve lind. Kordus-salm 



EHK LUGU SELLEST,KUIDAS LIHT 

NING KASVADA NIISUGUSEKS ME-

SEE RAAMAT ON ILMUNUD 
RAHVUSVAHELISEL NOORTE AASTAL 

EESTI SIHTKAPITALI 

MAJANDUSLIKU 'roE'roSEGA 

KOOSTANUD: 

HEKS,NAGU SA ~TISE TAHAKSID OLLA 

KERGE on RASKEID asju piisti pa.nna. 
RASKE on KERGEID mehi KAALUKATEKS muuta. 

•lllRONTO· LEMBITU MALEY • 1985 • 
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1. 
2. 
J. 
4. 
5. 
6. 
7, 
8. 
9, 

10. 
11. 
12. 
1J. 
14. 
15. 
16. 

Eess6na vanematele 
Skautiiksus Lembitu Malev - inf'o vanematele 
Noolepoiss skaudiks 
Tahtsa.d otsused - skautlus on vabatahtlik, eestlus 
Kuidas edasi? - mida skautlus poistele pakub 
Skaudi-sea.dused ja elujuhised 
Skaudi tootus 
Skauditervitus 
Skaudivorm, skaudivormi noksud 
Margid skaudivormil 
Ees~i skautluse elulugu 
Lembitu, suurmees Eesti ajaloost 
Eesti skantiiksus Lembitu Malev 
Kui iiks siida ja iiks hing: 
Kuidas teha Lembitu risti? 
Juured, soome-ugri keelepuu, meie hoimud, sugupuu 

Lembi tu laulud 1, 2 

Lehekiilg 
1 
2 
4 
5 
6 
7 
9 

10 
11 
1J 
14 
17 
19 
20 
2J 
24 

LEMBITU skaudiRAAMAT on TOORAAMAT, mis ilmumise hetkel ei ole l6petatud. 
Raamatusse tuleva.d juurde eesti skaudikatsed, mitmesugused eesti skautlu~ 
ses kehtiva.d eeskirja.d, s6nastik raamatu paremaks moistmiseks j.m. 

Raamatu triikk on tehtud ainult iga lehe ilhele kiiljele. Teine kiilg on jae
tud vabaks raamatu omanikule rnarkmete tegemiseks, valjaloigete sisse-klee
pimiseks ja muuks, mis taiendab vastavat peatiikki. 

Koik selle raamatu omanikud on nimeliselt tea.cl.a. Kui midagi muutub voi 
vananeb, siis tuleb parandatud voi taiendatud asendus-leht vananenu ase
mele. 

Raamatu koostaja on tanulik k6ikidele juhtidele ja poistele, kes juhiva.d 
tahelepanu asja.dele, mida see raamat peaks sisaldama. Tooraamatuna on see 
alati parandamis- ja taiendamis-kolbulik. 

Minu palve raamatut Lembitu poiste lauale pannes on, et iga poiss loeks, 
loeks koguni mitu ko:rda, et sellest tuleks kasu skautlusele Lembitu Male
vas ja eesti keelele iga poisi suus. 

16.jaanuaril 1986. 



EESSCiNA V Al~ TELE 

Kaua teoksil olnud ja niii.id lopuks esialgselt valminud ''LEMBITU skaudiRAAMAT" 
tuleb Teie poja toolauale ja raamaturliulile. See on jatk "NOOLEPOISI RAAMA
TULE", mis Teie kodus oli juba varem ja mille kaaned ootavad uut aisu. 

''Lembitu skaudiraamat" ei kasitle kogu skautlust, vaid ainult selle eesti osa. 
Heade tule11UStega skautlemiseks on selle raamatu korva.l tarvidus omada ka ka
nada skaudi klisiraamatut "Canadian Scout Handbook" voi kanada vendurl kasi
raama.tut "Canadian Venturer Handbook". 

Kanada ja eesti iihiskond on huvitatud, et skautide organisatsioonist labi kai
nud mehed vastaksid akautliku kasvatuse eesmiirkidele ja oleksid 

1. kehalisel t, vaimsel t ja moraalsel t terved inimesed, 

2. lojaalsed ja aktiivsed kodanikud tugeva i.ihiskondliku oiglustundega, 

J. teadlikud rahvusmeelsed eestlased ning Eesti vabaduse motte kandjad 
ja eestvoitlejad. 

Nende eesmarkide saavutamine on voimalik ainult siis, kui kodune kasvatus toi
mub samas vaimus. Eriti oluline on, et 

kodus kasutatakse pidevalt eesti keelt 

ja et eesti keele kasutamine eestlaste seltskonnas muutuks endastmoistetavaks. 
Praeguse oluko:rra negatiivne pool naitab, et eestlus vajub laiali peamiselt 
keele oskamatuse tottu. Poisile, kes eesti keelt ei moista, on ka see raamat 
tarbetu ja ma oleksin voinud selleks kulutatud aega kasutada isiklikes huvi
des. Arvamus, et head eestlast on voimalik kasvatada ka inglise keeles, on 
rumal ja vastutustundetu vabandus. · 

Nii siis - see raamat on kirjutatud lootuses, et vanemad oma laste kasvatust 
ja tulevikku votavad samasuguse vastutustundega nagu skaudijuhid. Siin on 
minu otsene palve vanema.tele: 

lugege ise ''LEMBITU skaudiRAAMATUT", et te naete, mida see raamat 
taotleb, 

piii.idke hea seista selle eest, et teie poeg loeb seda raama.tut, 

lugege talle ette ja andke seletusi, kui ta eesti keel on liiga vilets 
asja sisu moistmiseks, 

votke kontakt minuga, kui arvate et asi on lootusetu. 

Mina ei arva asja lootusetuks, seat ma. olen kasvatustoo aastate kestel palju 
kordi moistliku selgitusega muutnud lootusetuid pessimiste enesekindlateks 
entusiastideks. See on kinnitanud mu usku ikka jatkata tegevust skaudijuhina. 
Seda ma. loodan ka ni.ii.id ja ma. apelleerin selles Teie abile. 

See raamat valmis Rahvusvahelisel Noorte Aastal 1985 ja on ilmunud Eesti Siht
kapi tali Kanadas tanuvaarse ma.jandusliku toetusega. 

Torontos, uuel aastal 1986. 
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INFORMA TSIOONIKS V A.NEMA TELE 

S K A U T 0 K S U S L E M B I T U M A L E V 

Ajalugu liihidalt 

Skautuksus LEMBITU MALEV kasvas valja 10.ma.il 1949 Torontos asutatud eesti vanem
skautide KOUE salgast ja moodustati lipkonnaks 27.novembril 1949. Kevadel 1953 
kujundati suureks paisunud uksusest veel kaks uut lipkonda: Kalev ja mereskautide 
Viiki.ng. Esimene neist tegutseb jatkuvalt, teine lopetas tegevuse mone aasta pa
rast. 1954 asutati Lembitu lipkonna.s vanaskautide pere Raudhabemed. 
19.58 eraldati Lembitu lipkonnas osa iiksusi ja moodustati Viru lipkond. Osa poisse 
juhiti asutatavasse Sa.are mereskautide lipkonda. Raudhabemete vanaskautide pere 
eraldati ja jatkas tegutsemist iseseisvalt. Omberorganiseerimise siht oli skautlu
se kasvatuslikes huvide kujundada poiste-iiksused vordjoulisteks norma.al-lipkonda
deks ja eraldada vanaskautide uksused poiste-iiksustest. 
Kohe parast Lembitu lipkonna tiikeldamist loobusid teised lipkonnad norma.al-lipkon
na kavast. Selleparast asutati 1961 uus vanaskautide pere LEMBITU LELLED ja aasta 
hiljem vanagaidide pere LEMBITU SOTsED. 1964 liitus Saare lipkond koostoolepingu 
alusel Lembituga, jaades tegutsema. mereskautide riihmana. Koostoolepingut revidee
riti 1972, mereskautide soovil taastati Saare lipkonna nimetus ja kahe lipkonna 
koondis sai nimeks Skautiiksus LEMBITU MALEY. 
1974 iiritasid moned juhid Sa.are lipkonna eraldamist LEMBITU MALEYAST. Oritus ei 
saavutanud vanemate poolehoidu ja iiksikud lahkujad asutasid uue lipkonna Viking , 
Viking lakkas tegutsemast mone aasta parast. 

Liikmeskond 

Skautiiksus LEMBITU MALEY koosneb viiest poiste- ja kahest vanemate-iiksusest. Poi
sid alustavad skautlemist NOOLEPOISTE (7 - 11) hunduparvikus ja skautideks minnes 
(11 - 14) jagunevad huvialaselt metsaskautide LEMBITU ja mereskautide SAARE lip
kondadeks, nimetustega AMMUKUTID ja SOJASOITJAD. Skaudiastmele jargnevalt on poi
sid vendurskautide (14 - 17) MOCcAMEESTE riihmas ja vanemskautide (17 - 23) NUIA
MEESTE peres. Taiskasvanute-riihmitustena tegutsevad vanaskautide pere LEMBITU 
LEI.LED ja vanagaidide pere LEMBITU SOTsED, kuhu kuuluvad peamiselt poiste vane
mad. Taiskasvanute-riihmitused abistavad noori nende tegevuses. 

Uksuse kuuluvus 

Skautiiksus LEMBITU MALEY on registreeritud Kanada skautide organisatsioonis BOY 
SCOUTS OF CANADA Suur-Toronto regiooni SHERWOOD! distriktis kui GROUP 250-th ES
TONIAN ja kuulub selle kaudu maailma skautide organisatsiooni. Taas-registreeri
mine: poiste ja juhtide nimestiku esitamine koos liikmemaksu tasumisega toimub 
iga tegevusaasta alul. 
Paralleelselt sellega kuulub LEMBITU MALEY Eesti .Skautide Malevasse Kanadas ja 
selle kaudu iilema.ailmsesse Eesti Skautide Liitu. Liikmete nimestikud eesti skaut
luses esitatakse igal siigisel tegevusaasta alul ja liikmemaks ("Tulehoidja" tel
limisraha) tasutakse igal kevadel onnetaalrite levitamisega kogutud rahast. 

Kasvatuslik tegevus 

Skautiiksus LEMBITU MALEY on organiseeritud perekonna-siisteemis ja iihisesse sobra
likku Lembitu suurperre kuuluvad nii poisid, nende vanemad kui ka juhid.Igaiiks te
gutseb vastaval t oma voimetele, voimalustele ja huvialadele. Skautiiksuse ringkir
jad saadetakse selleparast perekondadele ja koikide osavott on alati teretulnud -
valjaarvatud poiste koondused, mis on ainult poistele ja nende juhtidele . 
Poistesse istutatakse eesti vaimu ja eesti keelt ilma selleks survet avaldamata. 
Kasvatus toimub lojaalsuses Kanadale, kuid Eesti iseseisvuse taastamise vaimus ja 
vabana eesti sisepoliitilistest mojutustest. 
Kasvatuse sihiks on positiivne ja igakiilgselt arenenud inimene, kes hasti edasi 
jouaks isiklikus elus ja jaaks ka taiskasvanuna tubliks eestlaseks. 
Skautiiksuse tegevust juhib valitud juhtkond, kes poistele pidevalt kavandab huvi
tavat tegevust ja teostab enesearendamist kasvatuslikul ning skauditehnilisel alal. 
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Juhtlause: "Kul liks slid.a ja liks hing!" 

See juhtmate on vanim, mis eesti vaimsetest varadest on kirja pandud ja leidub "Hen
riku Liivimaa kxoonikas". Juhtmatte andja ei ole nimeliselt teada, kuid voib arvata, 
et selle laslds k.iiiku Sakala vanem Lembitu parast voidukat t1mera lahingut 1210. Lem
bitu - meie skautliksuse nimi-kangelane - oli eestlaste 1J.sajandi vabadusvoitluse 
poliitiline ja s5jaline juht, kes taotles liidulepinguid naabritega ja suutis eral
di v5idelnud maakondi veenda lihiseks voitluseks. Lembitu juhtmotet peaksid koik 
eestlased jargima ka tanapiieval. LEMBITU MALEVA mark - neli kokkupandud k.iitt: Pohja-, 
Louna-, Ida- ja Laane-Eesti - kujutab Lembitu juhtmotet piltlikult. Kas Lembitul oli 
isiklik vapi- voi peremiirk, selle kohta puuduvad andmed. Neli k.iitt voeti Lembitu miir
giks 1953. 

Liikmeksoleku tingimused 

Koik poisid LEMBITU MALEVAS peavad omama korraliku ja miiarustekohase vormiriietuse, 
mis on mtitigil skaudiarides. Kaela.riitiku, sole ja koik margid saab poiss liksuselt. Sa
muti antakse poistele koik eestikeelne oppematerjal. Need kulud kaetakse liikmemaksu
dest, mis mitmeliikmelistele perekondadele on soodustusega. Liikmemaksu suurus ja sel
le tasumise tahtaeg teatatakse tegevusaasta alul ringkirjaliselt. 

Poiste koondused 

toimuvad hundudele ja skautidele laupiieviti kindlaksmiiaratud aegadel Peetri kiriku 
saalides. Vendurid ja vanemskaudid miiaravad oma koonduste ajad ja kohad ise . Muudatu
sed koonduste aegades ja kohas teatatakse eelmisel koondusel voi telefoni teel. Taht
samate ilrituste teated ja vajalik informatsioon saadetakse kodudesse kirjalikult. 
Koondustest osavott on poistele kohustuslik ja koondustel k.iiiakse vormiriietuses. Puu
dumisest tuleb ette teatada allliksuse juhile, sest juhid muretsevad teatama.tult koon
duselt puuduva poisi piirast samuti nagu vanemad muretsevad, kui poiss oigeaegselt ko
ju ei ilmu. 

Valitegevus ja la.a.grid 

on liks oluline osa skautlikust ka.svatusest. Selleks viiakse poisse 6ppek.iiikudele,las
kespordi-harjutustele, ujulasse ja spo:rdival j akule, kanuuretkedele, paadimatkadele, 
lume-(suusa)laagritesse ja suvelaagritesse. K6ikide nende lirituste juures on kaasas 
vastutav juhtkond. Poistel on voimalus osa votta eesti ja kanada skautide suurematest 
liritustest: suurlaagritest ja jamboreedest lilemaailmselt. 
LEMBITU MALEY omab valitegevuseks ja laagriteks vajaliku varustuse: vaikekaliibrili
sed spordiptissid, valiraadiod, telgid, keedu- ja sooginoud, kanuud, voolikpaadid, spor
dipurjekad ja mitmesugust muud varustust. Noolepoiste jacks on sellele lisaks mitmesu
guseid miinguvahendeid ja Muinas-Eesti s6duri "sojavarustus": nahast sargid, odad, kil
bid ja murumlitsid. Varustuse ka.sutamisel opetatakse poistele julgeoleku-reegleid ja 
varustuse heaperemehelikku hooldamist. 

Informatsioon 

Tegevusaasta alguses tehakse koikidele LEMBITU MALEVA perekondadele teatavaks tegevu
se p5hikava ja juhtide nimestik. Tegevusse puutuva informatsiooni saamiseks p0orduda 
poiste allliksuste juhtide poole. Vaarnahteid ja kasvatuslikke klisimusi - kui on vaja
lik - diskuteerida maleva juhatuse liikmetega. 
Vanemate ja juhtkonna usalduslik vaheko:rd on tulemusrikka kasvatustoo eeltingimuseks. 
Selle eest juba ette - palju tanu! 

Lugenud ja teadlik: 
Vanema allkiri 

HJ-III/85 
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Noolepoiss - saa paremaks: 
Pliiian koigest joust! 

Kolme sormega ~
TERVI'ruS ei muutu -
see jaab sulle kogu 
SKAUDI-ELU ajaks. 
Ole valmis! 
Alati valmis! 

rivisse. 

NIMENOOL 
on sinu esimene skau
di-varandus ja kallis 
malestus-ese. A 
Noel seinal, lipule i
on ommeldud koik tee
ni tud noolepoisi mar
gid. 

Noel on tor
gatud puust 

otk kettasse. ~ 
Noel on 
seinale pandud lauas. 

SINU SKAUDI-TEE LAHEB 
KORGEMALE: 

noolepoisid olid mangupoisid, 
skaudid on voistlejad ja torma

jad, 
vendur-skaudid on kogemuste otsijad, 
vanem-skaudid teenivad iihiskonda. 
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{ SKAUTLUS oN vABATAJ.1n1K / 

Skautlus on VABATAHTLIK kaks 
korda - siis kui sa skaudiks 
'IULED ja siis kui sa skautide 
rid.ad.est LAHKUD. Skaudiks 
OLLES on vabatahtlikkuse ase
mel skaudi ClIGUSED ja KOHUS
TUSED. 
Skaudina on sinul OIGUS osa 

Noolepoisiks toodi 
sind vanemate kiie
korval. Skaudiks 
tuled sa ISE. Sel-
leparast - enne kui 
skaudiks hakkad -
motle jarele ja ot· 
susta moned 
TAHTSAD ASJ AD. 

votta koikidest meeldivatest tegevustest: laag
rid, jamboreed,kanuuretked, matkad, laskesport, 
voistlused, erialane t*eening ja palju muud, mis 
kuulub skautluse juurde. 
Samal ajal on sul KOHUSTUS osa votta ka nendest 
skautide tegevustest, mis sulle voibolla ei meel
di: pa.raad.id, korrapidamised, ounapaevad, onne
taalri te levitamine ja muud. Ebameeldivat on vahe, 
meeldivat on palju. 
See poiss, kes skautlust tuleb nautima ja kohus
tused jatab teistele, ei ole oige skaut. Kui ta
haksime talle nime anda, siis - parasiit - on on lahti koikidele! 

ehk oige. Ara otsi ainul t seda, mis sulle meel
dib. Piiiia olla nii, et sina sopradele meeldid. 
• Me tuleme eesti kodudest, kuid asume vooraste 

I S~UTLUS ON ~ESTLUS I 
rahvaste seas, kus vaga kerge on oma EESTI RAHVUSEST LOOBUDA. Selleks ei ole 
vaja midagi teha - see toimub kergesti ja markamatult. Kui me ei opi ega ka
suta EESTI KEELT, kui me ei soori ta EESTI KATSEID ( eesti rahvuslikud teadu
sed ja kultuur),ja kui me kuna.gi ei taha saada EESTI trHISKONNA aktiivseteks 

I sama.a auks : 

liikmeteks, siis ei ole motet tulla skaudiks LEMBITU 
MALEVASSE. 
Mis see EESTLUS on ja kuidas see kiiib, seda loed siit 
raamatust ja opid skautide ridades. Otsuse pead siiski 
tegema. kohe. 
Lembitu Malev on Kanada skautide peakorteri poolt tun
nustatud kui KINNINE SKAUTUKSUS, mille tegevus toimub 
EESTI KEELES ja mille eriliseks huvialaks on EESTLUS. 
On olemas ka teisi niisuguseid skautide eriiiksusi 
RAHVUSLIKU huvialaga (latlased, leedulased, ungarlased 
poolakad, ukrainlased) voi USULISE huviga (katoliikla
sed, juudid) ning koguni HARRASTUSLIKU huviga (mere
asjandus, orkester, lennu- ja mootorsport). Kellel 
erihuvid puuduvad, need ei tarvitse eriiiksustesse min-
na. 
Need kaks otsust - ja siis void rahulikult anda eesti 
skauditootuse! 

Eesti gaidid ja skaudid on meie rahva tulevikulootus 
nii voorsil kui ka kodumaal. 
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Parast SKAUDIKATSE soorita.mist sa annad SKAUDITOOTUSE 
ja oled sellest hetkest taie6iguslik skaut.Selle 

raamatu ja "CANADIAN SCOUT HANDBOOK'i" abil saad 
hakata edasi rUhkirna skautlikul teel: 6ppirna mit

mesuguseid elus vajalikke teadmisi ja sooritarna 
skaudikatseid. Neid on suur valik - iiks huVitavam 

ja p6nevam kui teine.Keegi ei sunni - sa ise teed vali
ku. Skaudijuhid on selleks, et sind aidata. 

Mark sinu skaudivormil naitab kui kaugele Sa oled j6udnud. 
olavoo - sarp - mida kantakse pidulikel juhtudel,naitab milli

sed huvi- ja erialad on sul katsetena sooritatud. 

Ornaette kolme-astmelise katsete rUhrna moodustavad EESTI SAA
VUTUSMARGI katsed: pro~s, hobe ja kuld. Nende kaudu ava
neb sulle Eesti maail~ ja sa avastad Eesti ja eestlaste koh
ta huvitavat informatsiooni, mida sa varem ei teadnud - v6ib-
0lla ei osanud arvatagi. 
Ka eesti katsed on vabatahtlikud. Lembitu jarglasena on sul 
nende soorita.miseks moraalne kohustus. Ei ole ju motet naida

ta end ka.ngelasena, kui sa seda ei ole. 

Peaaegu koik eesti skaudid, kes skautlust t6siselt votavad, 
saavad ka esimese skautliku teenetemargi - HOOLSUSMARGI. Selle 
margi saamiseks on kindlad normid aga need on igale poisile 
saavutatavad. Hoolsusmarkide arv ei ole piiratud - neid antak
se valja vastavalt tublide poiste arvule. 

Onaga ka tubliduse hindamise marke, mida antakse ainult koige 
tublimale poisile - nii nagu igas voistluses saab ainult iiks 

voistleja tulla esikohale. See mark on LEMBITU HOBESOLG. Hobesolgesid an
takse valja Lembitu Maleva aastapaeval - iiks iga all-iiksuse 

~~i~~b~~~~~~~ ~~i:~: See on ainul t poiste mark - juhtide- rm:JJW:,;:--;:; 
Nendele poistele, kellel puuduvad huvid, v6i b skautlus tundu- ~': , ' ..'.:: 
da igav. Huvidega poistele on skautlus iiks ponevamaid harras- 't ·· .. ,. : · ::!(~ 
!~~i ~~di~~~m~~~d~~j~~~ci~i~u~u k~~:U~~~~~ti ;~fuk~:w2~lim 
€aidid ja skaudid kogu maailmast, KANADA RAHVUSLIK JAMBOREE -

kus kohtab koikide Kanada provintside poisse ja 1'.AAILMA-JAM
BOREE, kus on koos k6ikide maailrna rnaade skaudid. Vahest on 
need suursiindmused kaugel ja iga poisi rahakott ei anna voi
malust osavotuks. Selle raa.matu ilmumise aastad olid eriti 
6nnelikud eesti poistele Kanadas. Maailrna-jamboree Albertas, 
Eesti maailmalaager "Eesti Lipp" Kotkajarvel ja Kanada jam
boree Guelphis olid nagu "ritta pandud" ja iihiskonna abiga 
koikidele meie poistele kattesaadavad. 

Kui sa saad 14, siis on sul valik - kas minna edasi vendur
skaudiks voi Uritada skaudijuhi karjaari skautriihmas voi hun
duparviku juures. Vendurskautlus pakub omamoodi uut ja huvi
tavat, skaudijuhina tegutsemine on pingutav, kuid vaga palju 
pakkuv tegevus. 
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REEGLID "UMA.RGUSE LAUA" RUUTLITELE 

LegeIXiaarne bri ttide kuningas Artur 
asutas St.Georgi riilitliordu,kes pi
dasid koosolekuid iima.rguse laua aa
res ja keda selleparast nimetatakse 
ka iima.rguse laua riilitliteks. See oli 
Ulllbes aastal .500. Artur pa.ni kirja 
ka seaduse riilitlite jaoks, mis tea
tud maaral on gentlemani kiiitumis
reegli teks tanapaevani . 

Baden-Powell vottis skaudi seaduste 
eeskujuks kuningas Arturi reeglid: 

l. Nad ei pannud relvi ara muul ajal 
kui oositi puhkaqdsel. 

2. Nad otsisid seiklusi, millega tee
nida au ja kuulsust. 

J. Nad kaitsesid vaeseid ja norku. 

4. Nad abistasid koiki, kes abi va
jasid oigluse kaitseks. 

5. Nad ei solvanud liksteist. 

6. Nad voitlesid Inglismaa. kaitseks 
ja hlivanguks. 

7. Nad tootasid ennem au kui kasu 
eest. 

8. Nad kunagi ei mw:dnud lubadusi. 

9, Nad olid valmis end.id ohverdama. 
i6aJJlaa auks. 

10. Na.d. pa.rem surid auga, kui et 
p0genesid habiga. 

~-seacbs 
Klimme skaudi-seadust (piibli kiimne kii
su eeskujul) on tanapaeval muudetud 
ii h e k s: 

SKAUT ON 

ABIVALMIS JA USALDATAV, 
SOBRALIK JA ROCMDS, 
HOOLITSEV JA PUHAS, 

TEADLIK OMA VOIMETEST JA KOHUSTUSTEST. 

KOIK ASJAD MAAILMAS Mtn.J'IUVAD 
- NII KA SKAUDISEADUSED. 
MUU'IUNUD ON SONASTUS - SISU
LISELT ON SKAUDISEADUSED-
JAA'NiID MUUTUMA TUKS. 

• Heino Joe raamat - "SAADIKUD 
POLVPUKSTES" - Stokholm 1950 

SllAUDI SJl:ADUSED 

1. Ska.ut on usaldatav. 
2. Skaut Oft truu JurM.lale ja. i8ll.nUUll~. 
3. Skaut on AbivaJmie. 
4. Ska.ut OD sObntllk. 
5. Skaut on viisakaa. 
6. Skaut on looduse aObcr. 
i . Skaut on kuuleku. 
8. Skaut on rOOmus ja nRcratab rukustele. 
9. Skaut on kokkuholdlik, lOOkn9 jl\ visa. 

10. Skaut on puhu mOllee, scinaa ja t~. 

• 
The Boy Scout Association -
POLICY AND RULES FOR CANADA -
Ottawa 1955 

•• • n..s..-
L•• 

< i) A Sc:out'1 bonour ii to be trust<d . 

<ii) A Sa>ut ii loyal to tbe Queen, hil coun try, 
bil Sa>uten, bil p•n:nu. tu. employers, .00 
to thooe under him. 

(iii) A Scout '1 duty ii to be U2ful md to help 
othcn. 

Ii•) A Sa>ut ;,, • friend to all >nJ 1 brother to 
evuy other Sa>u~ 

(• ) A Scout ii r.ourtrous. 
( nl A Scout ii a frimd to animals. 
(,.;;) A Sa>ut obcY1 orden cL hil ruent1, P.t rol 

l.a.dn, oc SccutmureT, without quntion. 
(• iii) A Scout 1milet and .,.hit.tin under all 

difficultita. 
Ci•) A Scout ii thrifty. 
Cs> A Scoot ii clan in thought, word, and 

deed. 

Kui sa arva.d., et skaudi•seadus 
eesti keeles ei ole Sulle kiil
lal t arusaadav - siis siin on 
see inglise keeles.See avaldati 
esmakordselt raama.tus "Scouts 
68" ja kehtib tanapaevani: 

LAW 
.\ s.- .. 

Kui sa. taha.d. sea.dust sona-sonalt meeles pidada, 
siis ma annan sulle "algustahtede votme": 

llolpllll ...i ln!llwonlly. 

..... - cloftrflll, 
comldenle ...i clna, 
.......... _.,hh~ "Skaut on AUS Ra.HvaPoeg Teda On VaJa Kiita!" 

7 
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Kogu iihiskondlik elu on reguleeritud 
mitmesuguste reeglitega : seadustega 
(law) ja maarustega (by-law), mida 

vad selleks valitud kogud - parlament, linnanoukogu ja teised. 
Majade ehitamiseks, autosoiduks, koolis kaimiseks, maksude tasumiseks 
ja isegi iile tanava minemiseks on kind.lad reeglid. Nende rikkumine on 
karistatav. Keegi ei opi neid seadusi pahe, kuid koik peavad neid tead
ma ja taitma.. Sea.cl.use mittetundmisega ei saa end vabandada. 

Skaudi-seaduse 
tahendus: 

Poiss, 
kes suudab 
skaudi-seaduse 
jargi elada, on teiste 
omasuguste seas silmapaistev 
ja temast saab iihiskonnas ja 
teenistuskohal vaga respek
teeri tud mees. Kui sa teed 
skaudi-sea.dusest omale toe
lise ELUJUHISE, siis sa oled 
skautlusest saanud parima, 
mis skautlus suudab anda. 

On 

\ 

niisuguseid sea.dusi, 
mida inimesed ise 

endi jaoks 
kehtestavad. 

Vaba
tahtlikul t 

endale voetud 
sea.duste hulka 

kuulub ka skaudi-
sea.cl.us. 

Skaudi-seaduse taitmist nouad sa 
endalt ise. Keegi ei karista sind 
skaudi-seaduse vastu eksimise eest, 
aga sa pole siis kellegi skaut. 
Ei ole motet olla skautide ridades, 
kui sa sisulisel t ei ole skaut. 

SKAUDI-SEADUSE PAIKE sellel lehekiiljel omab pa.lju paikesekiiri. 
Need ei ole kaugeltki koik. Loe neid ja taienda omalt poolt. Ku.i sa 
oled erxl.a jacks Uhe seaduse kehtima pannud, siis on sul oigus seda 
ka motestada ja sellele sisu anda. Iga inimene on erinev ja erinev on 
ka see, kuidas ta skaudi-seadust taidab. 
Skaudi-seadus on elujuhis ja selle jargi elamine on siidametunnistus. 

8 



SllAUDI TOOl'US 

''T&>tan oma au juures teha parimat, et llita 
om.a kobuatuai Jumala ja Eestl lsamu nstu. 
!pl •Jal •ldata llglm .. t ja talltada oundl 
K"aduatt jlrst" 

Korvalolevas raa
mis tood.ud kujul 
kehtis skaudi-too
tus iseseisvas 
Eestis. 
Eesti skaudid maa
ilma. p0genikelaag
ri tes arxlsid sama 
tootuse. 

Kui tehti tegutsemise juhiseid voorastel ma.adel 
organiseeritud. eesti skautidele, siis oli esimene noue, et eesti 
skaudid peavad tootama. lojaalsust sellele ma.ale ja selle valitse
jale, kus nad asuvad. 

Kana.das kehtis siis ska.ud.i-tootus rui 
..... I On my honour I promioc thal I will do my bac
~..!:"' To do my du'f to God,.uid tho~ 

sugusel kujul, nagu see on siin ra.a.mi 
sees. Sellega koos nouti ka., et eesti 
ska.udid peaksid oma koorx:l.usi inglise 
keeles ja koneleksid ska.udi vormi ka.n 

To help od>c< f""Plc ac all tima, 
To obry the Sew< Law. 

des inglise keelt. 
Meil tuli Kanada ska.utluse juhtidele selgitada, et meil koikidel on 
vahema.sti kaks, monel koguni kolm ma.ad, mille kohta voime li telda 
"my country". Kahele neist oleme aga tingimata lojaalsed. 

Eesti ska.utide "my country" 

ISAMAA - maa kust me pii.rit oleme, 
koikide eestlaste isamaa 
on Eesti 

St1NNIMAA - p0genike lapsed on slin
dinud Rootsis, Saksamaal 
Inglisma.al, Austraalias 
ja Kanadas 

KODUMAA - ma.a, kus me praegu elame 
- Kanada 

Meie armastame oma. isama.ad ja kod.u
ma.ad . Oma ska.udi-tOotuses kinni tame 
nerx:l.ele maadele oma lojaalsust • 

• Kahekord.set lojaalsust ka.jastavad 
"Scouts Canada" ja rahvusvii.rvidega 
"Estonia" rinna tasku ko
hal ning Kanada ja Eesti 
lippud.e ka.sutamine laag
ri te lipumastides ja 
ri vi ees. Eesti lipu 
viiljaviimine ilma Ka
nada liputa on eba.
viisakas. Uksuse li-
pu sini-must-valget 
poolt ei tule tol
gerrlada. Eesti lipu-
na. • 

Eesti skaudi 
tootusmiirk 

9 

Kui 1968 tulid uued reeglid ja 
katseka.vad Kana.da ska.utidele, 
muud.eti ka. ska.udi-tootuse teksti . 
Praegu on Kanada ska.udi-tootus 
jargmine: 

rROMISI: .............. ,_ 
.......... _G..i, 

.. , <>--. ., ._, ..... , , .... -

..... Im..,. ... Scom law. 

Eesti ska.udid Kana.das a.nnavad oma 
ska.udi-tOotuse nii: 

TOOTAN TEHA OMA PARIMA ARMASTADES 
JA TEENIDES JUMALAT, EESTI ISA
MAAD, KODUMAAD JA KAASINIMESI JA 
ELADA SKAUDI-SEADUSE JARGI. 

Parast ska.udi-tootuse andmist seo
takse ska.udile ka.ela eesti ka.ela
ratik ja kinni ta takse rirx:l.a eesti 
ska.udi kuldne tootusmiirk. 
Poisid, kes ka.elaratiku on saanud 
noolepoisina, saavad ainult too
tusmiirgi. 

• 
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TERVI TAMISEST 
ULDISELT 
Oeldakse, et ter
vitamir.e on~
vana komme ja pa
rineb juba koopa
inimeste ajast. 

Koopamees t3stis kae 
ja naitas avatud peo
pesa, et tal ei ole 
kaes kivi ega nuga. 

Teine vottis Selle 
sobraliku lahenemi-
se vastu samasuguse 
kae naitamisega. 

Tervitus tahendab 
seega soprust ja l],
hu. 

Tervi tamine kaesur
~ on oma.korda 
tihedama sopruse 
kinni tus. Eskimod 
- inuitid tervita
vad ninasid vastamisi 
hoorudes, Uus-Mere
maa maoorid nai tavad 
tervituseks keelt. 
See on vaga intiim
ne ja usalduslik . 

Baden-Powell kind.las
ti uuris labi koik 
maailma tervitus-kom
bed, enne kui ta ku
jundas skauditervitu
se, nagu see praegugi 
on: 
KATLEMINE VASAKUGA ja 
TERVITUS KOLME SOR!1E 
TOSTI>lISEGA. 

Iga skauditervitus on 
skauditootuse kordami-

~: lojaalsus 
heateod 
skaudiseadused 

Kas sa motled sellele 
kui teed skauditervi
tuse? 
Voi teed lihtsal t iihe 
harjunud liigutuse? 

SKAUDITERVITUS on Uhtekuuluvuse kinni-
tus. Selleparast tervi

ta koiki skaute, keda kohtad - ka voo
raid. Skaut on vend igale skaudile: 
Viisakam tervi tab enne. 

Skaut tervi tab 
rahvuslippude heiskamisel 
hiimnide laulmise ajal 
esinemisel ( raporteerimisel ) 
lippude moodumisel rongkaigus 
surnute austamisel 

iga kord "tere" Utlemise asemel, kui 
skaudivorm on seljas. 
Kui teine sulle tervitamisel iitleb: 

-<ll 

"ole valmis",siis vastad hiiiid.lausega "alati valmis" 

SUUR TERVITUS 

Kahe sormega hundutervitus 
sai Teise Maailmasoja ajal uue tahen
duse . Winston Churchill hakkas seda 
"V" marki kasutama voidu ( "Victory" ) 
tahisena. See tahendus on niiiid iile
maailmsel t voidu-margina kasutamisel . 

VAIKE TERVITUS 
Kae t ostmine ola korgusele ( miitsita 
olles) ja otsaesise keskkohale ( kui 
milts on peas) Kasklus: "Tervi tuseks 
val vel : " - tervi tamise algus ja 
"Vabal t:" - tervi tamise Hipp: 

Skauditervituseks seatud parem kasi t ostetakse sii
dame kohale (peopesa vaatab alla) ja viiakse sealt 
ette-iiles .Kask.:us: "Liputervi tuseks valvel:" Tervi
tusvote on kahe-taktiline. Lopukasklus: "Vabal t : "ja 
kasi laheb samuti kahe-taktiliselt tagasi. (Vaik
sel t:) 
Lipu tervitamisel jargib valjasirutatud kasi tous-

vat voi langevat lippu. 
Suurt tervitust tarvitatakse ka spaleerides olles. 

Maned skautiiksused on loobunud suurest tervitusest 
Uhendades seda Hitleri-tervitusega. Skautide suur
tervitus oli enne kui Hitler oma asjaga alustas 
ja me tarvi tame seda ja tkuval t Lem bi tu Malevas. 
Me ei loobu ka piikste kandmisest selleparast, et 
Hitler ja Stalin piikse kandsid. 

SKAUDITERVITUSE KULDNE REEGEL 
Kui tervitad, siis tee seda korrektselt. Lohakas 
tervitus on monitamine ja pilge. 
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Skaud.ivormile esitatakse kolm nouet: 
1.vorm peab olema ilus, 2.vorm peab 
olema praktiline, J.peab olema hinna 
poolest kattesaadav. 

!t 
Kas skaudi
kaabu tuleb 
taga.si? 

Milleks i.ildse vorm - kas see pole 
militarism? PaJ.ju on neid, kes nii arvava.d ••• 

Vorm sisendab selle kandjatele iihistunnet ja jatab 
skautide esinemisel lihtlase ning korraliku mulje. 
Selleparast on skaudivormi ja markide kohta kindlad 
reeglid. Vormi kandmi se koh ta on aga. ainul t ilks ree
gel: vormi voib kanda ainult korralikult! 

B.-P. esimene skaudivorm, Pane oma kodu riietekapis skaudivormi jacks 
mida ta ka.ndis 1907 BroW?l- kindel koht! Kui lahed vormis valja - pane 
sea saare treeninglaagris. oma skaud.i tunnistus tasku ! Seda voidakse kii

sida, kui kaheldakse, kas sa oled skaut! 

$UVINE "!J\LVIN! 
TR!ENING • ftllETU!i 

PAAAADl·VORM TI\LVEl. LEM91lV Hl611AAK 
ilLAV60, Pll<AI> PUK~ll>, l'IALEVA lVl/R Mi(.Qc 
VARR.U><AP Al.I.. RINHl\I.. 

SltAUPI PAR.KA, VAlGE \l'OR.01· 
MAI.I"" ~UR MA~ SARK MilLE\/A 
PAA~I. VARIUJICAI.. tUURE MA<\6 ...... 

Skaudi "moeriietuse" viimane "r0ogatus", mida kanname aastaJ. 1985. 
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POOi. SAJAICOl'T" PROOVITUD 

! SKAUDIVORMI MOl"UD I 
l(lt!HITAMIS£KS ~R.IS & "1<\T1<.AL. 

Isikliku kujundusega skaudivormi voib ka.nda 
laagris ja matkal, kus ei ole tapse vormi 
nouet. Skaudi LAAGRIVORM on midagi hoopis 
toredama.t, kui see treeningriietus mida 
me tavalisel t kanname. ' 

LAAGRIVORMI projek
ti eel-tingimus on 
ratsepa~katse. 

·skaudi vile voi kom-
pass on rinnataskus 

vilenooriks on 
nahast saapa

kalamehe 
sOlm - paras"!: 

pael olaku 
alt labi 

tikul 
pole 
solme 

kaitseks · 

iiks pool iile tomma.tud 

LAAGRIPLUUS VANAST SKAUDI
PLUUSIST . 
krae ja va.rrukad kuluvad kii
remini- li3ika need ara 
loika paksust paberist moon
damis-muster 
tee pluus marjaks ja pane must
riga kaetult paikese katte plee
kima - muuda mustri asendit ja 
pleegita mitu korda - kuni 
tulemus on rahuldav / 
jalas on tugevad kingad ja "too-

/ 

mehe soldd" - villased - votavad higi 
sisse ja valdivad jalgade hoordumist 

• See lehekiilg ja need nouanded siin 
esindavad "vana" voi "oiget" skaut
lust, milles laager ja matk on olu
lised osad ja kus tegevus toimub 
pCSnevatele seiklustele ja pinguta
vatele lilesannetele rajatud kava 
kohaselt: kanuuretk, iirgmetsamatk, 
m.iigironimine, laager ilma raha eest 
ostetud toiduta, "survival" jne. 

sinine valge ristiga muru
milts voi moni ponevam pea-

~ ~ r / paa tmii ts on olaku all 

-~·~pluusi krae on ara 
loigatud ja palistatud -
soovitav kui krae on labi 
kulunud 

'/ 

PlUUsi va.rrukad on loiga
tud llihikeseks ja pa.lis
ta tud - soovi ta v, kui on 
jaanud llihikeseks voi 
katld kulunud 

~anad d~iinid on loigatud 
llihikeseks, saartest teh
tud suured lisa-taskud 
piikste peale. Sama noksu

ga voib pikkadele d~iinide-
le taskuid peale panna 

kaks voimalust skaudipussi 
kandmiseks - selja taga 
vertikaalselt voi 

I --r I 
tugevad kummipaelad hoia
vad tuppe voorihma peal 

Mitte-aktsepteeritud ..,.. 
LAAGRIVORM .../ . 
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:=7~vo:rmil kantakse Kanada skautide eeskirja.de 
'kohaSelt. Pluusil on asukohta (Canada, Ontario~ Toronto) ja 

rahvust (Estonia), skauti.iksust (2.50, LembituJ ning skaut
Rahvusvaheline likku taset (saavutusa.ste, erialade kett) niiitavad margid. 
skautluse emb- Cllavi>ol ehk sarbil, mida kantakse pidulikel juhtudel, on 
leem - sellega mirgid, mis niiitavad - millest saavutusa.ste koosneb ja 
me "motiveerime" l!illiseid erlalasid poiss oma.b. Era.rd - Eesti mirgid! 
"Estonia" paela 

I 
I 

---~J------------------------------------------------~ 
1J 
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Siindinud 1912 

• 
Esimene skautri.ihm Eestimaal asutati Parnu lirmas 1912. 
Eesti oli sel ajal iiks Vene tsaari-riigi P::-Ovints. K~o
lid olid venekeelsed ja riigi-ametnikud olid enamast1 . 

11-;~~+ rOTO~! venelased. Mi tmest rahvusest po~ste iihine k~ne-~eel. oh 
'-'.,_.}.-in:;~;;;;:<', vene keel Baden-Powelli "Scouting for Boys 011 poiste .... u ftlaial) • -

~. klies venekeelses tolkes. 
·Parnu skautriihm muutus eestikeelseks, kui venelased 
Esimese Maailmasoja ajal Parnust p5genesid. ~iihm.m~t
ses omale sini-must-valge lipu 1917 revolutsiooni aJal. 

Esimesed eesti poiste skaut
riihmad asutas voimlemise-ope~ 
taja Anton 0 u n a p u u. Ta 
oli skautlusega tutvunud Soo
ines spo:rdikoolis oppides. 

Ounapuu riihmades oli tugev ees
ti vaim. Kui algas Eesti Vaba.
dussOda 1918, siis laks Ouna
puu vaba.tahtlikuna sotta. va
nemad skaudid tegid tema ees
kujul. Riihmad jaid juhtideta, 
skautlus jai soiku. 

seu.ff~ '4tH~~c 
ANTON '()uNAPUUI) 
HST'I sKAUTt.lfil< 1S1tl'S 

PARNU 1912 
ES/,.,_ l'l.liM"' IS'-' 
veNel'llil..M!, s~r 
Po1S4C> O"'O E:eST'J.AS6, 
iJ;rv.sist, ~ et'E 1-M!O 
JA~S~ 

Anton Ounapuu langes Vabadus
so jas 2.aprillil 1919. 

i<an<J.:1~ L1,...,v..lLJA1<. or< 
,4NTGN ~UNAPUU ~I( 

Parast sOda sai skaut
lus imelikul viisil oo
tama tul t "populaar
seks". Eesti Vaba.rii-') 
gi Vali tsus ostis 
Inglismaal t sOduri- ) 
tele vormiriideid, 
kuid paljud neist ( 
olid vaikesed ega 
mahtunud eesti mees
tele selga. Need ot
susta ti miiiia skauti-
dele. ) 

Riietest oli parast 
sOda suur puudus. Ei 
olnud ime, et poisid 
odavate riiete pa
rast hakkasid skau
tideks. Ega nad sel
leparast kellegi oi- ~n 50'1.SKDUT JA GlR.l.-SKoUT 1'3.ZO 

g6?- s~udid ~i. olnud. ~o.IAfoO•••STEU.IU"1 ...Uiis VAU<ES411' '4UMOl!JP 
Kui n1ded lao1 kulu- o°""'" l!MIA ear Sl<ALArio~. S£LL£1C5 
sid ja uusi ei 1"A$U~ .Ju•• SKAUOU<S ASfUp.#, ... 
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antud, s11s nad laksid 
ara. Moned halvad poi
sid siiski jaid,tehes 
skautide nimele habi. 

Vanemad juhid pidasid 
nou - kuidas skautlust 
parandada. Otsustati 
asutada kind.el iile
riigiline organisatsi
oon, panna kehtima 
tapne kord ja nouda 
koikidelt skaudi-sea
duste taitmist. 

Tehti koguni juurde J 
uut seadust, mida ni
metati skaudi raudse
teks seadusteks. Nii 
jai skautideks ainult 
vaga vaike hulk toe
lisel t tublisid pois
se. Skaudid olid niiiid 
igas Eesti lirmas. 



~"4(.JDr ~.C>SEO S'EADUSeD: 

r. ~~~..:E 
2. S"'41.1T l!!I sun~e-~ 

3. ~ ON HooU.S OPP!JA 

muu. Poisse tuli jarjest 
koik vaga head skaudid. 

Eesti skautluse elulugu 2 
Iga asjaga tuli alusta.da algusest. Skautlusel 
polnud isegi nime, sest see sona. puudus eesti 
keeles. Tuli val-
ja toota.da vormi- ~a uus SONA resn KF:ELllE 
riietus, miirgid, 
katsed, organi
satsioon ja koik 

juurde ja need olid 

5Ca4ilN6' - Sl<OUTlN<S 
Sl(CUTISMLIS - SICOc.tnSM 
SKOIAil"'ltNe . Wii:: so::ourt.u.S 

!KAUTt."'S 

Eesti skautidel oli kolm 
suurl~t - esimene toi
mus Pirital 1926, teine 
Parnu Valgera.nnal (Dobe
ranis) 1932, kolmas Haap-

Eesti skaudid voeti vastu maailma 
skautide liitu 1920 

Asutati keskorganisatsioon Eesti 
Skautide Malev 1921 

Kehtestati Eesti Skautide Maleva 
Pohimaarused 1923 

salu Paralepa.s 1936. Neljas pidi peetama aastal 
1940, kuid selle asemel algas Eestis noukogude 
okupa.tsioon. 

Eesti kodumaa tundma-oppimine oli ilks harrastus, 
mis meeldis koik:icele poistele. Tallinna YMCA 

skautide algatusel korraldati matka
voistlusi ja saja.d poisid matkasid 
tuhandeid kilomeetreid. Kus Eestis 
oli mid.agi ilusat voi huvitavat naha, 
seal olid skaudid kohe kohal. Matka-
mine toimus piki maanteid ja metsa
radasid, jala, seljakott turjal. 

!gas linnas voi maakonnas tegutses 
oma skautide malev, mis kokku moo
dus
tasid 
Eesti 
Skau

tide Maleva. Malev jagunes lipkondadeks -
igas lipkonnas hundupa.rvik, skautriihm ja 
vanemskautide pere. 

Aastal 1930 asutas Kaitseliit (sojaline 
kodukaitse-organisatsioon, nagu Kana.da 
"militia" voi tlhendriikide "home guard") 
oma skautliku organisatsiooni, mille 
poisse nimetati "noorkotkasteks" ja tiid- -.;;:~C...::~lft;;;;;fi:;jj/~ 
rukuid "kodutlitardeks". Sinna laksid " 
peamiselt maapoisid ja -tlid.rukud, keda 
skautlus ei olnud haaranud. 

Uus organisatsioon hakkas Kaitseliidu 
kaudu saama riiklikku toetust, mida gai
did ja skaudid kuna.gi polnud saanud .Loo
deti, et gaidid ja skaudid nlilid likvidee
ri vad oma iiksused ja tulevad koik Kai t
seliidu juurde, 
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NobR.l'OTK!.US l'}!O 

-rO. P'iilCSiltll-4M4 ASCMel.5 
EES'rt vQ) 
JA )G4,~. PUk:SfO 

... a~p OLIO l..llciA 

.,~Er 01.J.A 
l"~KTl'-ISS 

Eesti skautluse elulugu 3 

Asi kujunes siiski teisiti. Skaudid a.rva.sid 
- raha on voimalik teenida - ega olnud nous 
selle eest oma. vana orga.nisatsiooni isese.is
vusest loobuma. • 

~ 
~ 

Skautide ma.ailmaliidu juures registreeritak
se igalt maalt ainult iiks skautide organi
satsioon, et nii vaJ.tida killustamist. Ees
ti skaudid olid seal registris juba 1920. 
aastast. Kuna noorkotkad soovisid ka pida.da 
kontakte vaJ.isma.a skautidega, siis liideti 
nii skaudid kui ka noorkotkad iiheks uueks 
organisatsiooniks nimega Eesti Skautide Uni
oon. Skautide peayanem Nikolai Kann nimeta
ti limber skautide vanema.ks ja iihiseks uueks 

Noorkotka ja peavanema.ks mliarati kindral Johan Laidoner. 
kodutlitre mark Umberkorraldus toimus Vabariigi Presidendi 

dekreediga ja skaudid ning gaidid hakkasid 
saama haridusministeeriumi kaudu vaikest riiklikku toetust. 

Aastal 1940 algas Eestis kommunistlik okupatsioon ja koik senised organi
satsioonid keelustati. Moned skautliksused laksid peranda alla ja tegutse
sid seal ka saksa okupatsiooni ajal • 

• Esimene eesti skautide liksus vabas ma.ailmas -
Kalevi lipkond Stokholmis - alustas tegevust 1. 
detsembril 1944. Samal ajal tekkis skautiiksusi 

:pOgenikelaagrites lile kogu Root
si. Need a.ga likvideerusid koos 
pogenikelaa.gritega ja alles aas
ta hiljem tekkisid paigalised 
liksused. 
Esimene eesti skautide liksus 
Ameerika ma.ndri1 - praeguse ni
mega Lembitu Malev Torontos -
asutati 27.novembril 1949. 

Molemad iiksused - Kalevi lipkond 
Stokholmis ja Toronto Lembitu Ma
lev - eesti skautluse esimesed 
pojad vabas ma.ailma.s - on oma.
vahel seotud verevendluse lepin
guga. Nahale kirjutatud lepingu 
tekst on rullitud molema. liksuse 
lipuvarda limber. 
Lembitu Malevast on valja kasvanud 
koik Toronto eesti skautliksused: 
Kalevi lipkond 1953, Viru lipkond (nlilid liks rlihm 
Kalevis) 1958, Raudhabemete vanaskautide pere 19.58 
ja Saare lipkond, mis 1964 tuli tagasi Lembitu Ma
levasse. 
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Pagu1uses alustasid 
eesti skaudid tege
vust p0genikelaagri
tes 
Rootsis 
Saksamaal 

1944 
1945 

Praegu tegutsevad 
Eesti skaudid 
Austraalias 
Kanadas 
Rootsis 
Saksamaal 
tlhendriikides 

Austraalias, Rootsis 
ja Saksamaal on gai
didel ja skautidel 
iihismalevad. 



Lembitu sodalased 
E.Kaisaare !rontiapisa raa.ma.tuat1 
"Xui Le•bitu kutaua ... • Tallinn 1968 

SUURMEES EESTI AJALOOST 

LEMBITU ( silnniaasta teadmata, f 21.septemb
ril 1217) , Sakala rnaakonna vanem, muistsete 
eestlaste tuntuim sojaline ja poliitiline 
juht. Ta elas Sakalas, praegusel Viljandi
maal, Leholas, mis praegu kannab Suure-Jaa
ni nime. LEMBITU Lehola (Leola , Leole) lin
nust nimetatakse tanapaeval Lohavere linn:.l
seks. 

Koik andmed LEMBITU 
kohta pi>:rinevad"Lii-
vimaa kroonikast", 
mille kirjutas sak
sa munk Henrik.Kuna 
ta elas ja tegutses 
Eesti vaenlaste poo
lel, siis naitab te
ma kroonika eestla
si mustades varvides 
ja illistab risti-
rliiltli te poolt soo-
ri tatud tapmisi, :rOovimisi ning poletamisi. 
Selleaegsete arusaamiste jargi olid koik 
"paganate" ristimisel tehtud toorused Ju
mala meeleparased teed. 

Ei ole teada, kas LEMBITU oli kaasas 1210 Umera lahingus, kus eestlased 
taktikalist kavalust kasutades havitavalt 16id orduri.iiltlite ja nende liit
laste vage. tlmera voiduteate "Kui ilks silda j a ilks hing:" levitamist omista
takse temale, kuna ta pliildis eestlasi virgutada Uhisele vastupanule. 
LEMBITU nimi esinebesmakordseltHenriku kroonikas Uhenduses tasuretkega ille 
tlmera j oe 1211 . 1212 havitas LEMBITU juhitud vaesalk 
Sakalas :rOovretkel elevate ristisodijate salga. Kui 
sakslased kevad-talvel 1215 vallutasid Lehola linnu
se, siis langesid LEMBITU ja teised vanemad vangi ja 
vabanesid alles poegi pantvangideks andes . 
Ajanud saksa vallutajad 1217.aasta algul Eestist 
valja, taotles LE~IBITU koikide eestlaste koondamist, 
et neid ka Liivimaalt valja peksta. 
LE!IBITU kutsel kogunes umbes 6000-meheline malev 
septembri algul 1217 Pala (praeguse Navesti ) joe 
aarde. Tulemata jaid ugalased (kelle rnaakond oli 
asja kannatanud raske rliilstamise all) ja saarl ased, 
kes armastasid merelahinguid. (Vaata kaarti jargmi
sel lehekliljel: ) 
Kristlikul madisepaeval, 21.septembril 1217 toimus 
verine lahing, mis otsustas Eesti mandri saatuse. 
Seda otsustavat lahingut nimetatakse kuupaeva jar
gi Madisepaeva lahinguks ja koha jargi Pala lahin
~ · Lahingus langes LEMBITU ja rida teisi eesti 
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Eesti u.J.evate kogunelline Pal& j(!e ii.iirde Leabi
tu kutael. 1. l'laakonna lllalava oaav'5tt lll&ini tud 
Henrlku kroonika.s. 2. Ma.lava oavatt taenioll
na. J. Sellaaegsed tlihtsamad. llnnused. 4. Male
vate kogunemiskoht Navestis. 5.Asustaaa.ta soo
ja 11etS&-a.lad. 

LEMBITU 2 

Sojaliitlaste saamine sel a~al noudis 
eelkoige maa vallutamist. Liivlastest ja 
latlastest said orduriiiitlite liitlased 
alles parast alistamist. Selles olusti 
kus naeme LEMBITU saavutuse suurust. ?ea
aegu kogu Mandri-Eesti iihines vabatahtli 
kul t. 
Ma.disepaeva lahingu kaotuse p5hjusteks 
oli vaenlase arvuline iilekaal, hasti rel
vastatud kutselised sodurid (orduriiiitlid) 
talumeestest kodukaitjate vastastena j a 
arvatavasti sakslaste parem luure - nad 
kasutasid iiksikuid ristitud eestlasi ja 
eesti keelt moistvaid liivlasi eestlas
te sojaplaanide tea.dasaamiseks. 
Eesti maleva vaprus ei aidanu:.. Suur lan
genute arv kiirendas maa verest tiihjaks 
jooksmist ja jargnevat taielikku valluta
mist. 

malevate juhte. Kristlaste poolel mainita.kse surmavalt haavatud liivlaste va
nemat Kaupot. 

LEMBITU SURM 

Henrik ei maini oma kroonikas siindmuste iiksikasju. Kui ta seda teeb, sns on 
selleks mingi eriline pohjus. LENBITU surma kohta iitleb Henrik, et latlane, 
nimega Veko tundis pogeneva LEMBITU ara, ajas teda taga ja tappis tema maha. 
Veko ri:iovis ara LEHBITU roiva.d, teised aga raiusid tema pea maha ja viisid 
voidumargiks kaasa Liivimaale. 
Kuigi tolleaegne soda oli toores, kehtisid seal m6ned riiiitellikud reeglid. 
Teistega voitleva mehe seljatagune tapmine oli habivaarne tegu. 
Kuna Henrik samas kirjeldab eestlaste 
vaprat ja ennastsalgavat voitlust,siis 
tundub, et LEMBITU tapmise kirjelduses 
on midagi korrast ara. Kas see ei ole 
seljataguse tapja valja vabandamine, 
mis pealegi jatab LEMBITUST argpiiksi 
mulj e? 
Henrik nimetab LEMBITUT korduval t "koi
ge ebaustavamaks". Sellest hoolimata 
on tema kirjelduse kaudu hilisematele 
eesti polvedele jaanud suure rahvajuhi 
auvaarne kuju. 
Lembit ·on tanapaevani populaarne eesti 
mehenimi ja paljud poiste seltsid on 
selle valinud oma nimeks. S6javae lin
naosa Tartus kandis"Lembitu kasarmute" 
nime ja selle nimega ristiti iiks Ees
ti all veelaev. 
Lembit (Lembe, Lemme) tahendab -
"armastatu". 
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Kaks eesti skautiiksust vabas maa.ilmas kannavad 
LEI1BITU nime: LEMBITU lipkond No=kopingis, 

Rootsis ja LEMBITU MALEY Torontos. Meie 
Uksuse nimi valiti asutamiskoondusel, 
kus oli palju endisi No=kopingi pois
se, kes soovitasid oma lipkonna nime. 

MUINASMALEVA t1KSUSED 

LEMBITU MALEVA all-Uksuste nimede 
valikul on jargi tud muinasmaleva 
Uksuste traditsiooni. Vastavalt 
oma relvastusele ja oskustele oli 
malev jaga tud oda-' mooga-' vi bu-' 
ammu-, tapri- ja nuiameesteks. 
Igal riihmal olid lahingus erine
vad iilesanded. Vaikesed poisid, 
liiga noored relvade kasita
miseks, kandsid voitlejatele 
nooli, odasid ja viskekive. Nii 
on LEMBITU MALEVAS 

hundud NOOLEPOISID 

metsaskaudid AMMUKUTID 

mereskaudid Si5JASOITJAD 

vendurskaudid !100GAMEHED 

vanemskaudid mJIAMEHED 

Vanemate-i.iksused ei kuulu maleva 
"lahing-koosseisu" vaid on LEl1BI
TU sugulased. ~ on isa ven
nad, sotsed on isa oed. Emapool
sed vastavalt on onud ja tadid. 

Aga miks must lipp? 

Ajaloolise isiku nime kandmine on aus
tav, kuid kohustav i.ihtlasi. LEMBITU 
nime kandes tuleb kanda ka LEMBITU 
vaimu. Mei e teame ta psel t , mida LEM-
BI TU taotles. Vaga paljud endised 
LEMBITU poisid on mitmetel vastutava
tel kohtadel eesti i.ihiskonnas. Seda 
tuleb meilgi jatkata. 

MUST LIPP 

Iga skautiiksu
se lipul on 
kaks poolt. 
Uks on sinine- .,.. 
must-valge, 
teine on i.iksu
se varvid;s:
Lembi tu var
vid on must 
ja kuld. Kui 
me ~i esin
dus-kaelarati 
asemel kannaksime Lembitu rati
kut, siis see oleks must tolli 
laiuse kuldkollase aarega. 
Kui eesti skaudid vabas maa.ilmas asu
ta ti, siis tehti otsus, et Eesti saa
dikutena kanname Eesti esindusratikut. 
Seljata.gusele kolmnurgale lisati val
ge romb vapilovidega. 
Lembitu Maleva juhid jargivad seda 
traditsiooni vaga rangelt. Kuigi nad 
voiksid kanda skautmasteri rohelist 
voi Gilwelli halli, kannavad nad alati 
koos poistega Eesti varve. Eesti rati
kuga koos tuleb kanda Lembitu solge. 

Seda tarvitasid merereolid ja lipul oli pealuu 
ning kaks saarekonti. 

Mitte ainult merereovlid. Musta lippu on kasutanud ka 
sojavae partisani-, sissi- ja luurei.iksused. Must on 
leinavarv ja jutustab, et need mehed surma ei Icard.a. 
Eesti sojavaes oli musta lipuga Scoutspataljon, Kuper
janovi partisanid, Sakala partisanid ja Kalevi Malev. 
Saksa sojavaes olid mustade lippudega ~1-Uksused. 
Meie oleme Lembitu partisanid. 
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ktrJ uh siida Ja Miu ~ 
t1MERA VOIDUTEADE - LEMBIW MALEVA JUHTLAUSE 

Muistse Vabadusvoitluse alguses peeti raudxililtleid voitma.tuteks vastasteks. 
See arvamus hajus Umera lahingu kogemuste pohjal, kus eestlased havitavalt 
loid tilekaalukat raudxi.iiltlite vage koos lati ja liivi abivagedega. (Vaata 
- LD'IBIW, Suurmees Eesti ajaloost!) 

Omera voiduteade saadeti k.askjalgadega koikidesse Eesti ma.akondadesse ja 
linnustesse. Kaskjalad kuulutasid, et vaenlasi on voimalik murda, kui eest
lased on Iq.U ~ siu:&JA ~~ : 

TOotati voidelda nii kaua kuni veel polvepikkune poisike on elus. 

Omera voiduteade kajastab Lembitu taotlust kogu Eesti ilhendal!liseks vaenlas-
te vastu. Omera voiduteadet voib pidada Lembitu vapi- voi 
lipuldrjaks. See parineb aastast 1210 - on selle raama.tu 
illllllaisel 775 aasta1 vana. Eestlaste teadaolevalt esimene 
juhtlause on ka skautilksus Lembitu Maleva juhtlause. Seda 
kasutatakse skautilksuse tseremoniides ja silmbolitel. 

toolepoiatfft lallcani 
"Lab1 tu ol• valaia:. 

illla - kalm - Gla! 

lfuildele: ''Lembi tu, ole valmis ! " vastab 
malev noolepoistest kuni lelledeni -
k.asi sildamel - "Kui ilks silda ja ilks 
hing!" Leabi tu ld.lp 

LEMBI'IU MALEVA MARK - LEMBI'IU RIST - RANDMERIST 

Lembi tu Maleva mark on neljast kokkupandud k.aest moodus
tatud rist. Mark kujutab piltlikult Lembitu motet - ilhen
dada Pohja-, Louna-, Laane- ja Ida-Eesti 
ilheks vabaduse eest voitlevaks tervi
kuks. 

Lembitu rist on ilksuse lipul ja seda 
kantakse skaudivormil kahel erineval 
kujul: vaike iniirk pl uusi paremal var
rukal, suur mark skaudi ~ pa.remal 
varrukal, higisargi vasa-

#·~·· Viil<a llirlc ""'411 • u.. juht-
l&uaet& 

ku1 rinnal ja spordisar
,£ rinnal. (Vaata ~kau
di vorm:) 

LHbi tu IKlta 

Suun lliirgi all 
OD vibuJca&r j& 
sellel Juhtlauae 

Skautrtihmad kasutavad Lembitu risti rivistumist koondu
se avanguks. Esimene asi, mis noolepoistele opetatakse, 
on Lembitu risti kasutamine vigastatud jalaga sobra 
karximiseks. Lembi tu risti saab palmi tseda tohu- ja na-

haribadest, solmida, pa.inutada metallist ja joo
nistada. (Vaata Kuidas teha. Lembitu risti:) 
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KU; ii/et ~ ja- ,ilk ~I 2 

L™BITU POISTE SOPRUSRING 

Keegi ei tea, kes leiutas selle 
kitsarinnalise soprusringi, mi
da 111e juba. aastakiimneid kasuta

~~~~~~ ae. TOsi kiill - nii oleme koik 
It kite kaudu ilhendatud. 

~ 
~ 

LeMltla -id!ttide ja e<Jja-
8111 tjate kooDiuse &V&l>Slll 
1-ldalme t-hl.tu laulu ni
- ala ja i.iiitakae juht-
1-t 

-@-
tit pan1 ~ • .Wuduaie, 
Lepatzillm lenda.-1e1 
"Sb,~. jaua, aaip, 
lAnda, l epatrlinukene ! 
!l1np arati otaiaie, 
Sl!natana soovill&ie , 
Ttmletarll:a tali taaa, 
llallatarla Meli taaa!. 

~ lli5ud1a seitae p&eva, 
Lepatrl I m1kene lendu 
111. - ja ill• Mn 
Loal lmlM kuningriip. 
Pal.Ju -..! veel pilhjarajal • 

"!l&lrripoeg- n lusu 
,_ lalni ...... - Lilllla 
loi tsl.ll .en. kaudu &bi. 

Lem bi tu poiste soprusringis ei 
anna sa kitt oma korval-seisja
le, vaid tema jargmisele. Meie 
kasvat.ame laiarinnalisi avara . 
.Otlellisega poisse. 

Kai tu viisakal t, kui oled kit
sarinnaliste soprusringis - ja 
tee kaasa nende moodi. 

Kea oli see 
nal Jalwuiaa • 
kea arvu et 
nil S&&b lcc
gunl. l&ul.d&. 
Rind kinni 
ja lcopa lcort
aua 

"Lembitu poiste soprusring on kui ilks 
siida ja ilks hing ••. " ( V aa ta Laul ud: ) 
Parem kisi ille ja vasak alt 

LEl'IBI TU Sfu.G 

Lembi tu Maleva kaelarati-voruks on Muinas-Eesti 
meeste vits-sole jargi kujundatud Lembitu solg. 
Tanapiieval on solg praktiline ese, mill el ei 
tarvitse olla erilist tahendust. 

Vanasti oli solel ma.agiline tahendus. Solg oli 
talisman, amulet ("charm"), mis kandjat hoidis 
ja talle onne toi. Sole otstarb - olla ilhendaja, 

kinni taja, hoidja, omas 5aJla tahendust ka vaimselt. Sole kaotamine tahen
das onnetust, sole abil sai iili-inimlike joududega ilhendust votta. (Loe 
Linda lei tsu Kalevi haiguse ajal:) 

Meie ei ole eba.-usklikud, kuid meile on Lembitu solg nahtav stimboolne 
iihendus Lembituga, tema sihtidega, tema voitlusega ja tema malevaga. Solg 
on kaelarati-voru, kuid samal ajal uhkuse-asi ja lihtne 
kuid kallis ehe. Poisid kasutavad s0lgesid, kuid koik 
need kuuluvad Lembitu Malevale ja voidakse halbadelt 
poistelt ara votta. 

Leabi tu ltuld.Wlg on 
aaleva juhi ~ end.iM 
v~i praeguae tunnu. 

Leabi tu hi5bes§lg on 
poiate teenete.irlt 
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sale ailla iiaber on 
llihi tud teip ( et ei 
libieelca ) ja teibil 
on oaaniku niai 
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1. 

l:1Ji a1tt $ii4a Jo- aw ~1 3 

~~ 
Algupara.rrli pealkiri: "Noorte laul" Riho Pat s 

po-jad,va-baks me i-sa~e 

2. Vabaks me laevuri rannad ja saared, 
p0lduri nurmede voo. 
:,: Viilkugu toomehe vasara kaared 

tulevpaevade toos (paevade toos).:,: 

J . ?faarikuul hanged ja kevadel toomed 
ehivad saravat maad. 
: , : t1hisel t muredki ri3omudeks loome, 

p<Sldudelt taganeb paas (taganeb paas).: ,: 

4. Siidames paisugu metsade miiha, 
lauludest helagu laas. 
: , : Muldagi kadudes meile jaab pUhaks 

muistsete isade maa (isade maa).:,: 

Lembitu laulu lauldakse pidulikel kokkutulekutel ja rivis marsilauluna. 
Tavaliselt on pidulike siindmuste avalauluks esimene ja lopulauluks vii
mane salm. Eesti hiimni ja lipulaulu jarele on see kolmas laul, mida iga 
Lembitu Maleva liige oskab. 

22 



~t;:;;;;:~~!~~ 
dus joonista.da, modelleerid.a voi mo~~ 

nel muul viisil kujuta.da Lembi tu marki- randme
risti. Iga too on kerge, kui sa tead, KUIDAS teha. 

11helas& ltoma ilhelcaa 
ruutu - neal.e aiaee 
jooniatatl Leabi tu 
riot.1 pah11cujund.i 

Pohikujund.ist 
joonistad kaed 

Ma tunnistan iiles. Kui ma 
1953 joonistasin Lembitu 
risti, siis poseerisid mu 
ees kaks sopra. Ma joonis
tasin nende kaed. 
Hiljem, kui uued margid 
olid juba varrukatel, mar
kasin ma, et pidanuks ole
ma neli vasakut (siidame
poolset) katt - nagu on 
skautriihmad.e koonduse ri
vis. Niiiid on Pohja- ja 
Louna-Eesti vasaku-kaeli
sed, Laane- ja Id.a-Eesti 
parema-kaelised. 
Mulle anti viga andeks 
ja otsustati, et mark 
jaab igavesti, nagu on. 
Vaata ise: 

VClIMALUSED TEHNIKAD 
Seina~ekoor Puunikerdus 
Ukse- voi kirstu kaunistus Puule p0letamine 
Raamatu- voi albwni kaas Savist voi plastist 
Skaudivarustuse mark voolimine 
Uksuse- voi laagrivimpel Naha-, tohu-, riide-, 
Maapinna- voi varava kau- pleki j.m.riba.dest 

nistus laagris poimimine 
Teemiirkmatkal Metallist tagwnine 
jne jne jne Joonistamine 
Leidlikul ja andekal poisil on pa.lju muid voima
lusi ja tehnikaid - motle ainult: 

LEMBITU SOLM 

Lembitu risti kujund.amine 
ribadest (iilal) ja valja
loigatud katest (vasakul) 
annab pa.lju voimalusi. 
Selles tehnikas on teras
kaed Kotkajarvel Lembitu 
siinnikivil ja Peetri kiri
ku noorteruumi seinal. 

K&ka •s• tihte t.tineteiseet 
U1>1 pl!iai tuci on Leabi tu ris
t.1 ~. aid& tahvuavahelisee 
alcautlusea tunt.a.kee kui Gil
lNlli aalae. Kuulub aii·aiaa· 
t&tuci ehis- ahk dekoratii v
~-1• r\iha& 

Lea bi tu l!&leva siinn1Jd vi 
lotk&jirtel 
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aja-

~ ~!:;.:::' · ARHEOLOOGIA jutustab, et umbes 7.500 - 6oOO aastatel elasid 
.. ..-.-::'.'·' """' inimesed Eesti alal, jattes maha tuleki vi st ja luust valmista-

,.,.,... tud esemeid. Kes need inimesed olid, seda ei tea. 
Arvatakse, et aastal 4000 joudsid esimesed meie esivanemate salgad Pohja

Venemaalt Eestisse. 
Kind.lasti aastal 2.500 (ikka enne meie aja-arvamise algust) elasid Eestis 
eestlaste esivanemad. Maapeuest leitud kamm-keraamilised potikillud kuulu
vad neile. 

KEELETEADUS on uurinud soome-ugri rahvaste keeli, nende eraldumise aegu 
ja nend.e sugulust. Selle jargi on joonistatud soome-ugri KEELEPUU. 

11iinua-nuabric1 
( -:;ooo) on enne j& 
pluaa-nuabrid ( +100) on 
~ Iriatuae si.inilaiat. 

IJURALI AU.KEEL --:;ooo 

Soome-ugri keeli konelevaid rahvaid 
on maa.ilma.s umbes 23 miljonit. Ule 
poolte neist on ungarlased, suuru
selt jargmised on soomlased, siis 
eestiased. 
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t!LD!INE RIDA : 
t&napiievued keeled. 

Kimc n:ISEO llIME'ruSED 
on teadl&ate poolt a.ntud. 

IM!BRID nii ta vBli aaa t.&ic1 , 
aill&l iilas v<li teine keel 

eraJ.c1ua. 

ALLAKRIIPSUTATUD on kolm soome-ugri 
kultuur-rahvast Euroopas: eesti, 
~ ja ~. Lii vi rahvas on 
kadunud - sulanud latlastesse. 
Vaata soome-ugrilaste elu-alade 
kaarti jargmisel lehekiiljel: 



KAKS NIME! 
Veae-1 elunevatel soou
UC%i rahVUtel OD llJL! 
ni•tuat - ilka ku1daa neid 
teiaed ni.Mt&Vllll Ja teine 
aend• omal<eelne aim • 

~ ~ 
IWISID - VOGULID 
IWlDID - OSTJAKID 
KOKID - SURJA!IID 
UDMURDID VOTJAKID 
1"RID - '!'SEREMISSID = }HORDVALASED 
SAAl!ID - LAPLA5ED 

·~· OD "SH" 

Kas miirkasid? 
KEELEPUUL on rahvas
te omakeelsed nime
tused, KAARDil aga 
vooraste antud nimed! 

Esimene ki.isimus seda kaarti vaadates: 
KUS SIIS NEED VENELASED ELA V AD? 

tthest ki.iljest see kaart tekitab uhkustunnet, naida
tes kui suured alad vanasti olid asustatud meie hoi
mudega. 
Nad on ka ~ seal, kuid vaikeste "saarekestena" 
sisse tunginud venelaste vahel. Venelaste agres
siivsuse tottu toimub nende pidev Umber-rahvustumi
ne ja emakeelt konelejate arv vaheneb. See on sama 
hadaoht, mis varitseb eestlasi kod.wnaal. 
Uhelgi soome-ugri rahval peale eestlaste ei ole oma 
"noukogude vabariiki". Udmu.rdidel (votjakid), komi
del (siirjanid), mordvalastel, ma.ridel (tseremissid) 
ja karjalastel on oma "autonoomsed vabariigid", kus 
venelased on enamuses. 
Komi "autonoomses vabariigis" asub suurem osa Nou
kogude Liidu kurikuulsaid sunnitoo-laagreid. Nende 
val vurid on venelased. 
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KUST SINA 'ruLID? 
KUIDAS, MILLAL? 
MIKS? 

IS& vennad. on lelled, 
isa oed on sotaed. 
Nende l&psed: lelle
tilL-9d, sotsepojad ••• 

JFk SllGUPlllJ 
IGAL INIMESEL ON 
vane ma.id 2 
vana-vanemaid 4 
va.ar-vanemaid 8 
vana-vaa.r-vanema.id 16 
. • . nende vanema.id 32 
ed.asi - nende vanemaid 64 
Mid.a kaugema.le minevikku, 
seda laiemaks hargneb sinu 
sugupuu. 
Inimgeneratsiooni pikku
seks arvestatakse 25 aas
tat. Umera lahing oli 775 
aastat taga.si - 31 gene
ratsiooni. 
Kas sa tead, kui palju esi
vanema.id oli sul selle aja
ni? (Vota istet, muidu ku
kud ehmatusest!) 
2,145.000.000 
2 miljardi t 145 miljoni t! 

JUURED 3 
VANA-VANA-VANEMAD ehk ~VANEMAD 

SINA 

EM oed. on Udid. 
ema. vennad on onud, 
nende lapsed: Ui:ii-

Eesti vanasona: 
ISA METSAS - SABA SELJAS! 
See k.ais inimese kohta, 
kes oma esivanemaid ei 
teadnud. 

------ SUGUPUU PROJEKT ---------i 
Kanna jargmisele lehele andmed oma isikliku 
sugupuu jaoks. Materjali selleks saad oma 
vanematelt ja/voi vana-vanematelt ja/voi pe
rekonna dokumentidest - loodetavasti kahe 
kuni kolme generatsiooni kohta. 

Andmete markimisel mine nende numbrite jar
gi, mis on sellel lehekiiljel kujundite peas. 

Ara uksikute puuduvate and.mete parast (seda 
voib juhtuda!) jata projekti tegemata. Kui 
~ saad kaugemale, siis kirjuta vana-vaar
vanemate jacks 16 numbrit juurde. Kasuta li
salehte kui vaja! 
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NR 

1 

2 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

EES- JA PEREKONNA-NIMI 
Nime muutmised. ja ees
tindamised. 

* 

KUUPAEVAD JA AASTAD 
*Slinni- ja tsurma.
paeva.d ja aastad 

JUURED 4 

ELUKOHT 
Margi mitu; 
kui kolis 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~t~~~~~~~~~~~~~~~~ 
---------------------------~----------------___________________________ 1 _______________ _ 

! 
::::::::~::::::::::::::::~::~:::::::::::: 
--------------------------~----------------

' 

Voimalikud probleemid projekti teostamisel lahenda oma liksuse juhiga: 
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LEMBITU MALEVA LAUL 
Originaalsel t: Noorte laul 

Riho Pats 
Edasi, edasi , Lembitu pojad, 
vabaks me isade maa! 
: , :Tormates jogedeks paisuvad ojad, 
piiskadest meri kord sa.a.b.:,: 

Vabaks me laevuri rannad ja sa.a.red, 
p0lduri nurmede voe. 
: , :Valkugu t oomehe vasara ka.a.red 
tulevpaevade toes.:,: 

Naarikuul hanged ja kevadel toomed 
ehi vad sara vat maad. 
: ,:tthiselt mured.ki r oomudeks loome, 
p0ldudelt taganeb pa.as.: , : 

Si.idames paisugu metsade milha, 
lauludest helagu la.as. 
:,:Muldagi kadudes meile jaab pilhaks 
muistsete isade maa.:,: 

t1MERA JOEL 
Colonel Bogey March 
Jamesaar K .J .Alford 

Lembitu poiste soprusring 
on kui ilks si.ida ja ilks hing: 
veri, ja taotud teras, 
ja kodu-kamaras j uurdunud hing. 

Valus? - siis ainult vilista, 
raskused naerdes Uleta. 
Sobrad, olg-Ola korval 
ja kasi-klies on Lembitu ring. 

Suur vanem kui maasse loi mooga, 
sa.a. tis laiali kaskjalad kiired: 
"Aeg niii.id on teha, mis sa.a.b, 
aeg valvata kodumaa piire!" 

KANUU LAUL 
Kaiser Bill's Batman 
Jamesaar 

Kui taevas helgib hele kuu, 
siis t eine kuu paistab Jarves 
ja iga kaldal kasvav puu 
jalad pilsti on jarves. 
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Siis tuleb poiss ja ta kanuu, 
vahutav juga on jarves: 
kildudeks kuu ja pildudeks puu, 
ainult pool pilti jaab terveks. 

Lembitu laulud 1. 

VOISTLUS-LAUL (Lembi t u "cheer" ) 
Jamesaar 

Vajuta ga.a.si ja va.a.ta ette, 
hoia ikka naerul suu -
siis oma soovid kuh j aga kli t te 
sa.a.b me malev Lembitu! 

KOHTAMINE KOTKAJARVEL 
Lac Loma 
Jamesaar 

Kohtavad kaimud ja vapramad vennad 
Kotkajarve kaldal. 
: ':Tuul mangib jarvel ja vahvus siidames' 
iihes-koos loome sopruse kulda.: ,: 

Sirguvad mannid ja kasvavad kuus ed 
Kotkajarve kaldal, 
: ,:tousevad puud - uus Kotkajarve met s, 
oma kliega need panime mulda. : , : 

Noolele tera ja terasest tarmu 
sain Kotkajarve kaldal. 
: ,:Aastad kui mooduvad, ikka tahan veel 
Kotkajarvele tagasi tulla.: ,: 

KOTKAJARVE KAI 
Red River Rose 
Jamesaar 

Poliste puude all lookleval teel 
matkates seiklused ootavad eel. 
Jarved ja maed ja uus t undmata maa 
mul' iga miiliga tuttavaks sa.a.b . 
Kordus-salm: 

Matkates meeles mul Kotkajarve Kai, 
Kotkajarvele maha mu' st jai. 
Kui taeva touse b kuldkollane kuu, 
tagasi jouan ja annan tal suud. 

Kaldal,kus karu kord mustikaid soi, 
allikast poder veel hommikul joi. 
Januselt joodud sa.a.b karastav soom -
uuesti virgus se'st mat kamisroom. 
Kordus-salm 

Ohtul, kui paikene loodesse veab, 
salk sammud Kotkajarvele seab. 
Lahkudes olin ma viimane mees, 
ni.ii.id lahen lauldes ma koikide ees. 

Rigadi-ragadi risti-rasti 
Eesti skaudid - HASTI ! HASTI: 
Ommerni hi.ii.id 1949 



PUHA-Jtnu LAUL 
Westerwald 
Jamesaar 

Kaugel Kapadookias 
elas Kapa kuningas, 

Saksa rahvaviis 

iga paev ta praadi soi , 
kapast piima. peale joi. 
Ilus, armas ti.itar oli tal, 
kasvas lossis, oitses nagu sinilill, 
oitses nagu sinilill 
Kapadookias. 

Kapa rligi kalda peal 
jarvekene oli seal, 
jarve pigi-mustas vees 
lohemadu pesitses. 
Iga paev kord valja lohistas, 
kena noore ti.itarlapse kugistas, 
ti.itarlapse kugistas 
jarve ka.lda peal. 

Katte joudis vilets Jarg, 
Kapa rlik oli nutust marg. 
Prlntsess Sinililleke 
soodaks viidi lohele -
neiu istus kaldal nuuksudes, 
hirmus, kole lohemadu llihenes, 
lohemadu lahenes, 
oh kui vilets jarg: 

Akki kappas julge sell 
lumi-valgel hobusel -
Pi.iha-Ji.irl, nagu tead, 
iga paev teeb teistel' head. 
Lohe pead koik maha raius ta, 
i.ihe - kahe. - kolme mooga-loogiga, 
kolme mooga-loogiga, 
Ji.irl - julge sell. 

Selleparast skaut ni.ii.id peab 
tegema. kord paevas head. 
Lembitus on korgem taks: 
meie teeme paevas kaks: 
Head kes teeb, ei see jaa vaesemaks, 
iga uue ko=aga saab rlkkama.ks, 
ko=aga saab rlkkama.ks; 
skaudipoiss teeb head: 

SUVIHARJA LAUL 
Walt Disney "Lumi valguke" 
Jamesaar F. Churchill 

Koik poisid: 
Kui paike parls korgelt kaib, 
kool hakkab saama otsa, 

Lembitu laulud 2. 

siis lauldes lliheb Lembitu 
Kotkajarve metsa. 

Kordus-salm koikidele: 
Suviharja: 
La.ager jalle kaes, 
poiste-karja 
naed Kotkajarve vees. 

Kordus-salm juhtidele ja vanematele: 
Kotkajarvele, suviharjale 
naeratavaid poisse kutsub paike. 
Kotkajarvele, suviharjale 
pliik'sepere koguneme koik. 

Noolepoisid: 
Siin metsas iga noolepoiss 
saab elevanti naha, 
sest saasest hi.iva jutuga 
voib elevandi teha. Kordus-salmid 

Skaudid ja mereskaudid: 
Must Kapten oma laevaga 
kord soitis meie vosas. 
Koik, mis ta reovis vaevaga, 
ni.ii.id peidus podra pesas. Kordus-salmid 

Sotsed .ja emad: 
Me poistel' suppi keedame 
ja katame neil' laudu, 
sest tea.dagi - et armastus, 
see kliib k.ohu kaudu. Kordus-salmid 

Lelled, .juhid ja isad: 
Mis poistel' raske, meile jaab, 
me kunagi ei nuta -
hea isa ai tab pojale 
ka iikskord naise votta. Kordus-salmid 

Koik poisid: 
Kui paike paris korgelt kliib jne 

LINNlNALLA LAUL 
Pikku ryssa Pietarlsta 
Jamesaar Soome ringmangulaul 

Kotkajarve puude otsa 
rajatakse linnuvald. 
Saased kaovad - kand ja varvas, 
mustal klirbsel valgub tald. 
Kordus-salm: Linnu-val-l all-laa, 

linnu-val-lall-laa, 
linnu-val-lall-laa 
saab Kotkajarvele. 

Lembitul on oma malev , 
linnul oma pesakond. 
Suvel laulab Lembitule 
iga Kotkajarve lind. Kordus-salm 
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