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Hea lugeja, Sinu käes on killuke Kajaka salga kahekümne viie aastasest ajaloost. See 
raamatuke on ühelt poolt väike tagasivaade nendele aastatele ja teiselt poolt on see 
tänuavaldus ja kummardus Priit Parmingule ning Elmar Saarniidule ehk Emule. Need 
kaks meest olid Kajaka salga ellukutsujad ja elushoidjad. Kõikidel meil, kes me oleme 
rohkemal või vähemal määral kokku puutunud Kajaka õppeprogrammiga on, mida 
meenutada. Avastamisrõõm ja seikluslikkus, uued ideed ja tutvused, südamlikud 
kohtumised ja laiem silmaring - kõik see ongi Kajaka programmi lahutamatu osa. Pal-
jud kajakad on saanud võimaluse seda kõike kogeda kodust kaugel Ameerikas, teiste 
jaoks on kogu õpetus nö koju kätte tulnud noorteorganisatsioonide Eestis toimuva 
ühiskoolituste näol. Mõlemal juhul on osalejatele jäänud tänutunne ja osalemisrõõm. 
Omajagu elevust on alati tekitanud ka omavahelised kokkusaamised, mida suurejoo-
nelisemalt tähistame sel aastal juba kolmandat korda.

Emuga olen ma kokku puutunud vaid põgusalt paar korda Eestis, kuid ta jättis 
mulje kui väga entusiastlikust ja rõõmsameelsest inimesest. Talle meeldis ühtviisi 
nii õpetussõnu jagada kui ka krutskit teha. Meie väikesest ülevaatest saab lugeda nii  
mõnegi vahva seiga, mis Emuga seotud.

Priitu tundsin ma üle kümne aasta ja usun, et te kõik nõustute minuga, et ta oli 
äärmiselt heatahtlik ja soe inimene. Ta oli alati tegutsemas, planeerimas, korraldamas 
mõnd sündmust. Tema koostatud ülevaated mõnest kokkusaamisest või ettevõtmisest 
on ikka nalja teinud oma põhjalikkusega, samas on neid suurepärane olnud lugeda. 
Ka siin mälestusteraamatus on mõned näited meile tuttavast stiilist. Priit oli inimene, 
kes ei rääkinud kellestki halba, vaid leidis iga inimese juures üles just tema tugevused. 
Ta kasutas väga tihti lauset: “Ta on väga andekas.“ See näitab minu meelest väga hästi 
seda, et ta oskas näha inimeste tugevaid külgi ja neid esile tõsta. Mälestustes Priidust 
on sooje sõnu kõikidel kajakatel, mis näitab, kui olulise inimesega tegu oli.

Me ei tea täna, kas kunagi veel saab mõni tore Eesti noor olla Kajaka salga liige, 
kuid usun, et kõik need, kes seda on olnud, võivad öelda, et see on olnud nende elu 
üks meeldejäävamaid kogemusi. Olgu siis see väike meenutuste kogumik hea põhjus 
uuesti mõtetes oma kajaka elu läbi käia ja nii mõnegi mõtte juures õnnelikult naerata-
da. Ja vaikselt saata tänusõnad kõikidele, kes on sellised võimalused meie ellu toonud. 
Tänan!

Angelika Naris
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Kajaka salga alguslugu
Kajaka salga 25-aastasest ajaloost viimasel kahekümnel on kajakate teekond olnud 
mõnes mõttes traditsiooniline ja käinud sarnast rada. Üsnagi erinevad olid aga esime-
sed aastad, kui toimusid käivitusfaasile omased kohtumised organisatsioonide esinda-
jate vahel ning Eestist tulnud skautliku organisatsiooni noored said uusi kogemusi ja 
teadmisi, veetes aega mõne kohaliku skaudiüksuse elu-oluga tutvudes.

Priit Parming esimest korda Eestis 1995.  Kohtumine Kaitseliidu peastaabis Tallinnas (esireas: kodutü-
tarde juht Ene Kees, Naiskodukaitse esinaine Dagmar Mattiisen, Kodutütarde peavanem Maret Lepik; 
tagareas: Priit Parming, tema kõrval Noorte Kotkaste peastaabi ülem Villu Vargas).
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1996 NY Eesti Vabariigi konsulaadis (ees vasakult: Trivimi Velliste, noorkotkas Paul Aguraiuja ja Ernst 
Jaakson; tagareas vasakult Priit Parming  ja Tiit Lehtmets).

Ene Kees ja Ülle Ederma 1994  Ameerikas 
lõunatamas.

Ott Rootare lennukiga 1995. aastal. 
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K A J A K A T E    P Õ H I K I R I .
(See põhikiri on esialgne kuni lõpliku vastuvõtmiseni EABS’si ja kajakate poolt.)

Ü L D I S E L T .

1. Kajakaks nimetatakse eesti noortejuhti, kes on vähemalt 18 aastat vana ja on vähe-
malt kaks nädalat viibinud skautlikul koolitusel USA’s. 

2. Kajakad kuuluvad koolituse ajal USA’s  “KAJAKA” salka ja jäävad igavesti selle salga 
liikmeiks. 

3. Kajakad alluvad koolituse ajal salgajuhile, kelle nimetab Ameerika-Eesti heatahtlik 
Selts. 

4. Kajakatel on õigus kanda Kajaka salga märki vormipluuse parema käe varrukal. 
(tegelik sõnastus võiks kõlada nii: Kajaka salga liikmel on õigus kanda salgamärki 
vormipluusil vastavalt organisatsiooni vormierijuhendile.)

5. Kajakatel on õigus seda põhikirja muuta oma soovide kohaselt vähemalt kahekol-
mandiku häälte enamusega. Tehtud põhikirja muudatustest tuleb teavitada EABS’i 
juhatust kahe nädala jooksul.

K A J A K A T E  P Ü Ü D L U S E D.

1. Kajakad püüavad omas tulevases elus säilitada skautliku elustiili ja olla heaks ees-
kujuks eesti noortele. 

2. Kajakad püüavad süvendada Eesti noorteorganisatsioonide omavahelist sõprust ja 
koostööd, teades, et ühenduses on jõud. 

3. Kajakad püüavad omavahelist sõprust alal hoida ja edendada seda vähemalt kord 
aastas omavaheliste kokkusaamistega, skautlikus sõprusringis. 

4. Ülalnimetatud kokkusaamiste organisaatoriks on aastatelt kõige vanem kajakas, 
kes omab Kajaka salga juhi nimetuse. Kajaka salga juht valib endale kajakate perest 
abijuhi. (Seda ei pidanud meist keegi õigeks – pakume välja Kajaka salga juht va-
litakse liikmete hulgast kaheks aastaks. Salgajuhil on õigus valida endale teiste 
liikmete hulgast abijuht. Kajaka salga juhi ülesandeks on vahendada salga siseselt 
informatsiooni ja korraldada kokkusaamisi.)

5. Kajakad püüavad salgas esilekerkinud probleemid lahendada lihthäälteenamuse-
ga, koostöös Eesti Ameerika Heatahtliku Seltsi juhatusega. 

KA J A K A T E    I N S T R U K T O R .

1. Kajakate instruktoreiks nimetatakse noortejuhte või ka eraisikuid, kes on esinenud 
kajakatele vähemalt kolme referaadiga või juhendanud kajakaid praktilise õppeala-
se tegevusega kolmel korral. 

2. Kajakate instruktorid võivad kanda vastavat märki samal kohal, kus kajakadki. 

Kajaka salga alguslugu



8

KAJAKA SALK 25

KA J A K A T E   T O E T A J A D   L I I K M E D .

1. Kajakate toetajateks liikmeteks on noortesõbrad, kes majanduslikult või füüsiliselt 
aitavad kajakate transpordi, koolituse, ja toitlustuse kulusid katta. 

2. Toetajad liikmed võivad kanda kajakate märki. 
3. Toetaja liikme staatuse määrab Ameerika-Eesti Heatahtlik Selts, kes hooldab kaja-

katele tehtud rahalisi annetusi ja organiseerib ka kajakate koolitust USA’s. 

1999. aastal muutus kajaka teekond meile tuttavasse vormi. 

Kajaka salk 1999
Järvemetsa Metsavõlu-99 gaidide/skautide suvelaagris aastal 1999
Emu Saarniit, skm, Kajaka salga juht

Sellel suvel õnnestus tänu lahkeile annetajaile, Ameerika Eesti Heatahtlikul Seltsil 
Eestist tuua Järvemetsa skautlike noorte suvelaagrisse viis noortejuhti Eestist. Neile 
lisandus veel kaks omal käel saabunud skaudijuhti, tõstes koguarvu seitsmele. Osal 
neist õnnestus enne laagrit osaleda Lakewoodis Eesti Spordiringi poolt korraldatud 
spordipäevade nädalalõpul, saades hästi korraldatud üritusest lisaelamusi endiste  
pagulaste, nüüdsete välis-eestlaste sportlikust kui ka eesti kultuuri viljelemise kokku-
tulekust.

Skaudilaager Järvemetsal algas vahetult pärast spordipäevi ja viidi läbi kahes osas: 
eellaager ja pärislaager, mille nimeks oli Metsavõlu-99. Kodu-Eesti skautlike noor-
te juhtidel oli seega võimalus tundma õppida Järvemetsa metsa võlusid tervelt kaks  
nädalat ja enamgi. Nskm Priit Parming, ülalnimetatud seltsi president ei toonud noori 
Eestist Järvemetsale ainult mõnulema. Aega tuli leida ka siinse maa skautliku liikumi-
se tundmaõppimisele, samuti uute kogemuste omamisele siinsetelt noortejuhtidelt. 
Priidu idee oli juba varakult küsimustena viie punkti süsteemis paberile pandud ja 
iga saabuja vastustest võis välja lugeda, mida üks või teine kõige olulisemaks õppetee-
maks pidas.

… Nõustusin Priiduga, et Eestist saabunud noorte juhtide abistamine kavandatud 
õppeprogrammi taustal olekski mu õige töö laagris… Skaudilaagri ja ka gaidilaagri 
juhilt ngdr Leena Kangrolt sain loa meie külalistele Eestist koonduste pidamiseks aega 
igal päeval üks tund peale hommiku- ja lõunasööki. Jah, just koonduste - seitse noort 
moodustasid salga. Rakendasin õppetöö salgasüsteemis. Kuna olin kodumaal meri-
skaudina Kajaka salga juht, siis oligi loomulik, et sain jällegi, üle poole sajandi hiljem 
Kajaka salga juhiks. Ja eks need Kodu-Eesti noortejuhid ongi nagu kajakad, lennates 
üle suure vee edasi-tagasi.
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Aga kes siis olid minu salga liikmed? Algame abijuhiga, kelleks valisin kodutüt-
re Anu Lillipuu. Anu oli Valga Naiskodukaise organisatsiooni liige… Kohe esimesel 
koondusel, nagu kord ja kohus igas skautlikus tegevuses, jagas Kajaka salk ka siin 
omavahelised ametid. Muretseti salga tegevusraamat ja selle pidajaks sai ngdr Kris-
tiina Randmaa, kes Eestis on Rapla gaidide lipkonna juht... Salga varahoidjaks valiti 
nskm Aune Suve, Eesti Skautide Ühingu Peastaabi sekretär, Porkuni skautrühma juht 
Lääne-Virumaal…. II järgu kodutütar Katrin (Kati) Mäe, Elva kodutütarde rühma 
juht. Ainult 14-aastane, Kajaka salga kodutibu, kuid oma olemiselt, väljanägemiselt 
ja jutus igatepidi pesueht kodutütar ja teiste salgaliikmetega üheväärne… Salga lippu-
riks oli e-sk Rein Luuse, Otepää Karu lippkonna rühmajuht… Omal algatusel ja oma 
kulu ja kirjadega saabusid laagrisse kaks noormeest Tallinnast, Õismäe linnaosast. 
Endine skaut Sven Steinfeld, 22 a. vana ja 20-aastane algaja skaut ja maailmameister 
Henri Melts. 

… Saanud tuttavaks kajakatega, jääb küsimus, kuidas salk oma ettenähtud õppe-
programmi läbi viis. Priit Parmingu küsimuste sarjast ilmnes, et kõige enam sooviti 
lisa-teadmisi järgmiselt: juhtide kohustused, laagrite korraldamised, koonduste ka-
vad, salgajuhtide kool, sõprade seltside struktuur ja tegevus, metsamängud, heateod 
ühiskonnale, lõkked, looduse tundmine, esmaabi, uute liikmete värbamine, erikat-
sete sooritamine, matkamine, laagrimängud, programmi koostamine, seltskondlikud 
mängud ja -tantsud, laskesport, orienteerumine. Suur osa ülalnimetatud soovidest sai 
rahuldatud, mõni lisaloeng isegi lisatud.

… Osa kajakaid lahkus juba pühapäeva õhtul. Enne oli aga viimane kohtumine 
siinpool suurt lompi. Salgajuhilt oli šokolaadikommide karp lauale asetatud pisara-
te ärahoidmiseks, mis vaevalt oma ülesannet täitis. Kodutütardelt olid veel viimased 
mälestuskingitused salgajuhile, viimased lahkumismusid niisketele põskedele ja Met-
savõlu-99 Kajaka salk muutus ajalooks… kas tõesti …???

Enne: 15. august 1999 (vasakult: Elmar Saarniit, Anu Lillipuu, Rein Luuse, Aune Suve, Sven Steinfeld, 
Henri Melts, Kristiina Randmaa, Katrin Mäe)... 

Kajaka salga alguslugu
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Ühe kajaka teekond ehk 
Kajaka salga õppeprogramm USAs
Kõik algab sellest, et kaugelt ookeani tagant tuleb neljale Eesti skautliku organisatsioo-
ni juhile kutse esitada omapoolsed kandidaadid Kajaka salga õppeprogrammi. Kutse 
ja ka suur osa järgnevaid teateid on kõik kirjutatud trükimasinaga – tõsi, aastal 1994 
ei olnud see ilmselt midagi tähelepanuväärset, aga aastal 2018... 

... ja pärast: Kajaka salk liidab! 

Neil esimestel kordadel, kui minu postkasti saabusid trükimasinal kirju-
tatud kirjad, jäi mul sõna otseses mõttes suu lahti - ei oskagi neid emot-
sioone sõnadesse panna, stiilipuhas lähenemine kahtlemata. Eks olin ju 
trükimasinal kirjutatut näinud, aga seda nii umbes 15-20 aastat tagasi. 
Näitasin sõpradelegi ning nende esmailme ei erinenud minu omast. Hili-
semalt ja ka täna neid trükimasinal toksitud ridu vaadates-lugedes tekib 
aga juba soe ja mõnus äratundmine. 

Mari-Liis Lind (end. Keskpaik), kajakas 2015

“
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Ühe kajaka teekond ehk Kajaka salga õppeprogramm USAs
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Pärast vormi täitmist jääb üle oodata vastust ning rõõmusõnumi saanutel täiendada 
oma ankeeti. 

Ammerika-Eesti Heatahtliku Seltsi juhatusel on meeldiv ülesanne Teile 
teatada, et oleme valinud Teid osalema käesoleval suvel KAJAKA SALGA 
JUHIKOOLITUSE õppeprogrammi USA-s. Otsus muutub lõplikuks, kui 
te tagastate meile e-posti teel t ä i e l i k u l t täidetud sooviavalduse vormi 
(Teile lisatud). On vajalik, et Te vastate igale küsimusele.

Seejärel saabuvad taas trükimasinaga trükitud instruktsioonid edaspidiseks. Juhised 
Priidu poolt on alati väga täpsed ja detailirohked, sisaldades nii kohti, kellaaegu, tege-
vusi, aga ka näiteks ülevaadet ilmast. 



13

Ka edukaks saabumiseks ja võõrustaja leidmiseks saadetakse osalejatele äärmiselt 
põhjalikud instruktsioonid kirjeldustena …

Ühe kajaka teekond ehk Kajaka salga õppeprogramm USAs
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… ja kui vaja, siis ka joonisena. 
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2017. aasta lend (ees: skaut Killu-Marie Kell, kodutütar Birgit Sitska, Noorte Kotkaste noortejuht  
Romet Pazuhanitš; taga: gaid Miia Kraun) teel USA poole.

Lõpuks sai asuda teele! Tavaliselt kutsuti Kajaka salga õppeprogrammi igast organi-
satsioonist üks liige ehk üks skaut, üks gaid, üks kodutütar ja üks noorkotkas.

Ühe kajaka teekond ehk Kajaka salga õppeprogramm USAs

2009. aasta veebruaris Newarki lennujaamas Ülle Ederma ja  Priit Parming vastu võtmas Kodutütarde 
peavanemat Angelika Narist (paremal).
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2013 oli minu elus tõeliselt elumuutev. Lõpetasin gümnaasiumi, iseseis-
vusin, leidsin elukutse ja muutusin Kajakaks. 

Just 2013 sai minust Kajakas, kes lendas üle Atlandi ookeani, et saa-
da seal oma senise elu kõige eepilisem kogemus. Kogu olukorra tegi eriti 
vaimukaks tõsiasi, et meie neli - Kristina, Mari-Liis, Kristjan ja Gunnar 
olime kogu reisi vältel nii publik kui ka main event. Väga huvitav oli sise- 
neda ruumi olles madalam kui muru ja samaaegselt tervitades, kallista-
des, Eestit tutvustades ja nalja visates kohalike estodega sõpradeks saada.
Selle lennu parimateks hetkedeks olid mulle kindlasti laagrimaja korras-
tamine, Kikiga kohtumine, hundukeste laagriplatsi öödel peetud jutuaja-
mised, Leelo ja kõigi kohalike eestlaste siiras rõõm. 

Gunnar Hunt, kajakas 2013

Juba enne USA-sse reisimist andis põhiorganiseerija Priit Parming mõis-
ta, et meie salk on eriline, sest Kajaka salga looja skm Elmar Saarniit 
(Emu) isiklikult saab olema meie salgajuht nii koolitusel kui väliseestlaste 
suvelaagris Lakewoodi Liiv.

Salgas oli neli aktiivset noort – Eesti Gaidide Liidust Maria Bulak ja 
Triinu Sagor, Eesti Skautide Ühingust Mairi Saar ning Noortest Kotkastest 
Kristo Tiits. Sel korral Kodutütardest ei olnud kedagi ja nii sai koolitusele 
minna kaks gaidi.

Algusest peale oli meil omavahel suurepärane klapp. Võtsime hea mee-
lega kõigest osa, mis meile välja pakuti. Meid oli lihtne kaasata, sest olime 
igasugusteks uuteks tutvusteks ja tegevusteks indu täis.

Priit viis meid autoga laagrialale, sõidust jäi meelde üks Priidu tarkuse-
tera – ameeriklastega ei tasu seltskonnas poliitikast rääkida. Hiljem olen 
elus kogenud, et kui muidu tunduvad inimesed normaalsed, siis poliiti-
kast rääkides võivad välja lüüa sügavad erimeelsused, mis sõbraliku õhk-
konna ebameeldivaks muudavad.

Maria Bulak, kajakas 2002

Ühe kajaka teekond ehk Kajaka salga õppeprogramm USAs

“

“
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Pärast kohale jõudmist algas Kajaka salga õppeprogramm. Laias laastus võib õppe-
programmi sisu jagada neljaks. Kohtumine erinevate inimeste ja paikadega, et Eestist 
tulnud noored saaksid ülevaate võõrsil elavate eestlaste teekonnast ja elusaatusest kau-
gel uuel kodumaal. Koolituspäevad Järvemetsal, kus käsitleti skautliku organisatsioo-
ni juhi jaoks olulisi teemasid. Osalemine laagris, et panna oma juhiteadmised ning 
-oskused proovile. Tutvumine Ameerika kultuuri ja elu-oluga, sh New Yorgi linna 
vaatamisväärsustega tutvumine, külastus ookeani äärde, Eesti Maja ja EV Peakonsu-
laadis käimine. Iga külastuse juurde käis ka enda ja oma organisatsiooni tutvustamine 
ning seda tehti muidugi alati vormis.

Igal aastal oli nö kohustuslike kohti, mida külastati. 
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Tuttav paik kõikidele kajakatele: Eesti kirik. 2002. aasta lend ja juhendajad (vasakult: Elmar Saarniit, 
Maria Bulak, Triinu Sagor, Mairi Saar, Kristo Tiits, Priit Parming).

Hea ja armas Lakewoodi Eesti arhiiv. 2000. aasta lend ja juhendajad (paremalt: Reet Hirv, Lianne Teder 
(end. Ristikivi), Kristiina Järve, Kalju Mõis, Elmar Saarniit). Emu tutvustab Pesukarude salga päevikut. 
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2007. aasta lend  Lakewoodi Eesti majas (Valdik Kask, Silver Tamm, Merle Piiskop ja Liina Siniveer).

2018. aasta lend (Romet Pazuhantiš, Henni-Maria Johanson, Kadi Sagor, Grete-Kai Saar, Georg-Henry 
Kolnes) esitas publikule ka paar lugu, klaveril saatis neid Kaie Põhi Latterner. 
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Kõikide kajakate tee viis ka Lakewoodi Eesti Majja, kus on aset leidnud paljud südam-
likud kohtumised ja huvitavad esinemised.

See oli 18 aastat tagasi, aga mällu on see jäänud kui suur seiklus ja avastus 
igal sammul. Polnud ma ju varem välismaal käinud ja suurimaks linnaks, 
mida olin näinud, oli Tallinn. Kõige rohkem meeldis mulle skautide ja 
gaidide laager Lakewoodis, mis meenutas mulle suurpere kokkutulekut, 
kus vanemad õpetasid nooremaid ja kõik käis läbi mängu. Leidsin mina-
gi oma koha selles peres ning kaua kaua suhtlesin veel Evy ja Priiduga.  
Lisaks skauditarkuste õppimisele laagris hoidsid nad elus meie kultuuri ja 
keelt seal kaugel kodumaalt.
Uhke on olla EESTLANE!

Jaanus Tammesoo, kajakas 2001

Kõikide oluliste paikade külastamiste kõrval oli ülioluline osa ka spetsiaalsel õppe-
programmil. Kajaka programm sisaldas erinevaid tunde ning hilisemad lennud said  
ise juba koolitaja rolli proovida, õpetades üksteisele varem kokkulepitud teemasid. 
Koolitusteemadeks olid juhtide kohustused, koosolekute korraldamine, kaardi luge-
mine, koonduste kavad, laagri korraldamine. Tutvustati üksteisele oma organisatsioo-
ne, õpetati mänge, laule ja palju muud.

2015. aasta õppeprogramm hõlmas endas 26 akadeemilist tundi teooriat ja 56 tun-
di praktikat. Järvemetsal toimunud õppepäevadel viisid koolitust läbi mitmed kajaka-
tele tuttavad ja armsad inimesed.

“
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2018. aasta lennu liikmed õppimas Lakewoodi laagris peamajas (vasakult: Georg-Henry Kolnes,  
Henni-Maria Johanson, Grete-Kai Saar).

.... ja pärast meeskonnamängu Lakewoodi 
laagriala peamaja juures (vasakult: Georg-
Henry Kolnes, Grete-Kai Saari, Romet 
Pazuhanitš, Henni-Maria Johanson ja  
juhendaja Kaie Põhi Latterner).
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Priit Parming tutvustamas EABSi tegevusi. Valdur Pratka tutvustamas 
koolitusprogrammi.

Rein Linask rääkimas teemal Ameerika 
skautlus tänapäeval.

Urve Põhi rääkimas teemal Eesti gaidlus 
Ameerikas.

Taso Pilleri ettekanne teemal juhi kohus-
tused.

Thomas Vaga rääkimas lõkkevana 
ülesannetest.
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Foto Priit Parmingu juhtimisstruktuuridest.

Noorkotkas Mikk Otsar pidamas ettekannet.

Järvemetsal olnud koolituspäevad olid suurepärane võimalus olla nädal 
aega sellises keskkonnas, kus kuuldes erinevaid skautluseteemalisi ette-
kandeid sain mõelda oma organisatsiooni arendamisele. Seda nii väikeste 
konkreetsete tegevuste kui ka laiema üldpildi mõttes. 

Mari-Liis Lind (end. Keskpaik), kajakas 2015“

Ühe kajaka teekond ehk Kajaka salga õppeprogramm USAs
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Üks osa programmist oli osalemine laagris abilistena, reeglina olid kajakad abijuhid 
all-laagrites.

Pärast teoreetilist osa tuli meil õpitut praktiseerida laagris Lakewoodi 
Liiv. Laager oli selline nagu üks suvelaager olema peab. Mängiti, meister-
dati, tehti sporti, ujuti, käidi metsakirikus, anti tõotust, tantsiti, õpiti eluks 
vajaminevaid oskusi, ei puudunud tants, laul ega lõkkenaljad. Emu tegi 
meile oma traditsioonilist Nelja sõlme võistlust. Aja peale tuli järjest teha 
neli sõlme: kalamees, seasõrg, surmasõlm ja liuglev aas. Tal olevat olnud 
isegi tabel kiirematest tegijatest. Meist vist keegi tabeli esiotsa ei jõudnud. 

Maria Bulak, kajakas 2002

Laager kulges sarnaselt gaidide suvelaagritele. Erinevustest võiks välja 
tuua selle, et nad liiguvad rangelt alati all-laagriga koos ning lapsi ei jäe-
ta kunagi omapead. Söömas käies nad tervitavad alati valjuhäälselt pere-
rahvast ning kui kõht täis siis laulavad ja tänavad pererahvast. Palju tehti 
ka tegevusi all-laagrites. Üldiselt olid laagri tegevused vähem või rohkem 
skautlikud-gaidlikud, nagu ka meil. Ühe suure erinevusena võiks välja 
tuua, et neil ei olnud matkapäeva. Selle asemel käisid gaidid, skaudid, va-
nemgaidid, vanemskaudid kanuumatkal laagri alast väljas. Lõunaks tegi-
me hommikul võileibu kaasa ja saime veel pisut näksimist. Õhtusöögiks 
tulime tagasi. Pärast kanuutamist saime seal jões veel paar tundi hullata. 
Lastele väga meeldis! 

Kadi Sagor, kajakas 2018

“
“
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Teise nädala veetsime suvelaagris Elupuu abijuhtidena - Romet vanem-
skautide all-laagris, mina ja Birgit vanemgaidide all-laagris ning Killu 
hundude all-laagris. Laagris üritasime aidata kohalikke ka eesti keelega 
nii igapäevaste toimetuste juures kui ka eesti keele tunni raames. Nädala 
jooksul toimus palju huvitavaid ettevõtmisi, millest kindlasti sain mõtteid 
ka meie programmi paremaks korraldamiseks. 

Miia Kraun, kajakas 2017

Ühe kajaka teekond ehk Kajaka salga õppeprogramm USAs

2002. aasta lend rivistumas laagris (paremalt: Mairi Saar, Maria Bulak, Triinu Sagor, Kristo Tiits). 

“
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Kajakad 2017 ja laagrilised. 

Kajakad 2017 koos juhendajaga laagris (vasakult: Killu-Marie Kell, 
Taso Piller, Birgit Sitska, Miia Kraun; all: Romet Pazuhanitš).
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Laagripäevad skautide ja gaidide all-laagrites möödusid kiirelt, kuid ilm-
selt olid need kõige ägedamad päevad Järvemetsas. Erinevate all-laagrite 
abijuhtidena saime õpetada noorematele ja õppida ka ise neilt. Palju häid 
sõpru leidsin endale just sellest laagrist. Lõkkeõhtud koos lauludega kumi- 
sevad siiani meeles. Just viimane lõkkeõhtu gaidiaugu juures on kõige 
meeldejäävam olnud. Nii palju inimesi ja põnevad etteasted. Lõpulauluna 
kõlanud “Läbi päeva ja öö”, mida lauldi suunaga Eesti poole, oli väga liigu-
tav. Igatsen siiani kõndida mööda Lakewoodi valendavat liiva, männimet-
sa, mõnusat istumist saunamaja ümber, laulda koos laagrilaule... Hetked, 
mis ei unune iial. 

Romet Pazuhanitš, Kajakas 2016-2018

Kajaka koolituses ning salga liikmeks olemisel on alati rõhutatud sümboolika tähtsust.

Sümboolikal on meie tegevuses oluline roll. Pidime alati kaelarätti ja vor-
mi kandma. Iseenesest mõistetav, et igal salgal peab olema oma lipp. Emu 
jaoks oli see ülioluline. Kuna Kajaka salgal aga puudus oma lipp, siis nii 
saigi meie grupi ülesandeks lipp valmis meisterdada. Emu oli tulemusega 
rahul. Pidulikel sündmustel oli lipp meiega alati kaasas.

Maria Bulak, kajakas 2002

Ühe kajaka teekond ehk Kajaka salga õppeprogramm USAs

“

“
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Lisaks kõikide kajakate ühistele mälestustele, on igal lennul omad kohad ja paigad, 
mida külastati ja kus uusi kogemusi ning teadmisi ammutati. Skaudipood on olnud 
üheks neist paikadest.

Kajakatele tutvustati kohalikku elu. Käisime skaudipoes, kus skaudinänn 
võttis silme eest kirjuks. Veetsime päeva USA gaidide laagris, kus meid 
ühtaegu üllatasid ja hirmutasid puude küljes olevad vahukustutid, mida 
pidasime pigem päästjate vahenditeks. Eestis ikka kasutusel ämber veega 
ja labidas. Ookeanis hullamise päev oli üks lemmikumaid. Manhattani 
külastus viis meid Eesti majja ja näiteks 2001 terrorirünnaku tõttu hävi-
nenud kaksiktorni kinnistule.

Maria Bulak, kajakas 2002

2010. aasta lend ja juhendajad laagris (vasakult: Peeter Torop, “Emu”, “Kiki”, Heli Esko, Helen Pill 
(end. Liiv), Johanna Annamaa, Ragne Kangro (end. Olvet)).

“
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Ühe kajaka teekond ehk Kajaka salga õppeprogramm USAs

Kajaka salga koolitus 2007. Skaudipoe külastus. Vasakult Valdik Kask, 
Merle Piiskop, Elmar Saarniit, Liina Siniveer ja Silver Tamm
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Kajakaid on õppeprogrammi raames alati viidud ka Eesti Majja, Eesti Vabariigi Pea-
konsulaati. Näidatud tähtsamaid vaatamisväärsusi ning tutvustatud Ameerika kultuu-
ri ja elu-olu.

Esimesed päevad veetsime New York’i ja Long Islandi Eesti Majas, kus 
tutvustasime oma organisatsioone ja ennast ning seeläbi tutvusime ka 
üksteisega, sest kohtusime esimest korda alles Tallinna lennujaamas ja 
seltskond oli üksteisele täiesti võõras. Pikk lend, ajavahe ja väsimus tegid 
oma töö, kuid tihe programm jätkus halastamatult ning ees ootas New 
York’i külastus, kus põneva ekskursiooni tegi meile Jüri Tint ning külas-
tasime ka EV Peakonsulaati, kus meid võeti väga soojalt vastu ning hoo-
limata kiirest tööpäevast kuulati huviga meie organisatsioonide kohta ja 
arutleti ka muude päevakajaliste teemade üle.  

Miia Kraun, kajakas 2017

2005. aasta lend Skaudipoe juures (“Emu” Heili Mehine, Ly Unt, Mari Ivantšik).

“
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2013. aasta lend (Kristjan Pomm, Mariliis Pähkel, Gunnar Hunt, Kristina Kasvandik). 

Ühe kajaka teekond ehk Kajaka salga õppeprogramm USAs
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Kajakate programmi üheks lahutamatuks osaks olid ekskursioonid New Yorgis. Priit 
püüdis alati kokku panna huvitava liikumiskava, mis sisaldaks erinevate vaatamis-
väärsustega tutvumist, aga annaks ka vabamalt ringi vaadata. Vabadusesammas kui 
üks USA sümbolitest vaadati ikka üle. 

2018. aastal vaadati Vabandusesammast paadisõidult (Georg-Henry Kolnes, Kadi Sagor, 
Grete-Kai Saar, Henni-Maria Johanson). 
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Ühe kajaka teekond ehk Kajaka salga õppeprogramm USAs

2008. aasta lend käis ausamba sees lausa. 
Tiia Lillemaa ja Priit Parming Vabaduse samba siseruumides
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Mõnel korral on Kajaka salga lend viinud kajakaid ka naaberriiki Kanadasse, kus on 
osaletud sealses skaudi- ja gaidilaagris Kotkajärvel. Kui aega üle jäi, vaadati üle ka 
kaunis linn Toronto.

Aastal 2008, kui minagi olin kajakas, toimus kajaka programm pisut tei-
siti. Nimelt otsustas EABS kutsuda sel korral Kanadasse suurlaagrisse 
kõigi nelja skautliku noorteorganisatsiooni juhid, tähistamaks Eesti 90. 
aastapäeva. See oli meile kõikidele meeldiv võimalus omavahel rohkem 
tuttavaks saada. Peale nädalat lõbusat laagrielu, tõdesime, et meie orga-
nisatsioonid on kõik väga ühte nägu ning me võiksime rohkem koostööd 
teha. Vahel tuleb sõita kaugele, et näha asju, mis on sul olemas.

Angelika Naris, kajakas 2008

“

Suurlaagris Kotkajärvel Kanadas 2008 (vasakult: Eesti Skautide Liidu peaskaut skautmaster Rein  
Linask, Noorte Kotkaste peavanem Silver Tamm, Eesti Gaidide Liidu peagaid Tiia Lillemaa, Kodutü-
tarde peavanem Angelika Naris, Välis-Eesti Gaidide Liidu peagaid Ingrid Kütt, Eesti Skautide Ühingu 
peaskaut Siimon Haamer).
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Vähem meeldejäävamaks ei saa pidada ka ookeani ääres käimist.

Ühe kajaka teekond ehk Kajaka salga õppeprogramm USAs

2015. aasta lend ja juhendaja (Mari-Liis Keskpaik, Priit Parming, Mikk Otsar, Kadi Laaneots, Margaret 
Matisen) Toronto taustal. 

Emu ja Silver Tamm 2007. aastal 
Kiki kodu lähistel. 

2018. aasta lend (tagumine rida vasakult: Henni-Maria  
Johanson, Romet Pazuhanitš, Georg-Henry Kolnes, alumi-
ne rida vasakult: Grete-Kai Saar, Kadi Sagor) sai ookeanis 
lausa kaks korda hullata. 
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Väga meeldejääv rannapäev möödus meil Point Pleasentis, kus esimest 
korda sain supelda Atlandi ookeani soolases vees. 

Romet Pazuhanitš, kajakas 2017

Kindlasti on üheks tihedamaks ja olulisemaks kajaka tegevuseks söömine. Ameerika 
toidud erinesid vägagi kodustest tuttavatest paladest. Tähelepanelik Priit aga teadis 
täpselt, mida kajakatele süüa meeldib. 

“

2002. aasta lend sõi palju jaksas. 
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Viimane päev jäi tavaliselt selleks, et kodustele või endale midagi toredat või vajalikku 
kaasa osta. Plaanitud oli poodlemise päev!

2008. aasta naised käisid poodides … 

2011. aasta lend käis poodides...

Kõht sai neil igal juhul täis (vasakult: Kristo Tiits, Mairi Saar, 
Triinu Sagor, Maria Bulak). 

Ühe kajaka teekond ehk Kajaka salga õppeprogramm USAs



40

KAJAKA SALK 25

2010. aasta lend käis poodides...

Kajaka salga liikmed on üldjoontes väga aktiivsed, liikuvad ja entusiastlikud noored. 
Teadagi juhtub aga tegijatel nii mõndagi. Elukogemus oli Priitu õpetanud, et lisatervi-
sekindlustus on vajalik, kui nii kaugele reisida.

2002. aastal (ülevalt alla: Kristo Tiits, Triinu 
Sagor, Maria Bulak).

Vasakult: Kaie Põhi-Latterner, Georg-Henry Kolnes, Kadi 
Sagor, Romet Pazuhanitš, Henni Maria Johanson, Grete-Kai 
Saar (Kajakad 2018 ja instruktor).
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2018. aasta lend vajas arstiabi kõikide eelnevate lendude eest ka. Üks hambajuureka-
nali paistetus ning üks 5-päevane haiglakülastus. Õnneks on kõik praegu hästi nen-
dega!

Sain tutvuda korraliku Ameerika meditsiiniteenustega. Haiglas oli mul 
väga tore, sest külastajaid käis palju. Kõige suurem rõõm oli mul kajakate 
tuleku üle, sest nendega tehtud fotosessioon haigla palatis oli uskumatult 
lõbus. 

Romet Pazuhanitš, kajakas 2018

Üldiselt läks alati hästi ja kui oli aeg lahkuda armsate sõprade ja tuttavate keskelt, oli 
see raske. 

Auto viis meid lennujaama kus ootas taas Priit Parming – selle prog-
rammi organisaator. Arutlesime veidi programmi üle ning ajasime kõik  
dokumendid korda. Seejärel oli aeg taas lennukile minna. Läbisime edu-
kalt passikontrolli ning asusime pardaleminekut ootama, et jõuda koju. 

Kadi Sagor, kajakas 2018

“

“

Ühe kajaka teekond ehk Kajaka salga õppeprogramm USAs
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Olles sündinud pisikeses Eestis ja veel pisemas väikekohas ei osanud ma 
arvata, et minu Ameerika avastamine nii varakult tuleb. Esmalt koolitus-
programmilt naastes mõtlesin, et programmi seos organisatsioonilises 
mõttes oli suhteliselt väike. Kuid tagasi vaadates mõistan, et tegu oli laia-
ulatuslikuma tagamõttega. Luua sõprusringi, avardada maailmapilti, otsi-
da ennast, kujundada väärtushinnanguid. Nüüd ütlen, et ükski vahemaa 
pole kauge, ükski kontakt pole kättesaamatu ega ükski eesmärk liiga suur.
Aitäh Priit, Aitäh Emu, Aitäh…

Peeter Torop, kajakas 2010

Järvemetsa ja sealsed inimesed said meile kõigile laagris veedetud kahe 
nädala jooksul väga-väga kalliks. Järvemetsa on sügavalt seotud Eesti aja-
loo ning minevikuga ning aja jooksul on sellest kogukonnast tekkinud 
üks suur pere, kuhu ka meid lahkelt vastu võeti. Suur ühtsustunne, ühised 
väärtused ja suured südamed hoiavad seda suurt pere koos ja see on põh-
jus, mis meidki sinna tagasi kisub. 

Täname kõiki, kes andsid oma panuse selle koolitusreisi toimumisse. 
Eriti suur aitäh Priit Parmingule, kes on mitmeid aastaid kogu koolitust 
organiseerinud ja juhtinud. Ja kõige suurem aitäh läheb teistele nunnude-
le, kellega sain seda lustakat kogemust jagada. Uute kohtumisteni! 

Miia Kraun, kajakas 2017

“
“

2017. aasta lend New-Yorkis lennukikandjal (Birgit Sitska, Priit Parming, 
Miia Kraun, Romet Pazuhanitš, Killu-Marie Kell).
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Kõige raskemaks ja emotsionaalsemaks kujunes meie kõigi jaoks lahku-
mine Järvemetsast. Ilmselt nüüd julgen kirjutada ja peaksime paluma 
vabandust Priidult, sest meie kokkulepitud lahkumine venis pikale paari 
tunni võrra. See oli Kajakate tahtlik venitamine, sest me ei suutnud sealt 
lahkuda. Valatud sai rõõmu ja kurbuse pisaraid, sest sõprade ja Järvemet-
saga hüvastijätt oli raske. Teades, et võibolla iialgi me enam sinna ei satu 
ja sealset tekkinud Järvemetsa pere ei kohta, oli südantlõhestav. 

Üks seiklus, millest me kunagi Priidule ei julgenud rääkida, oli salajane 
tagasisõit Järvemetsa. See oli justkui salaoperatsioon Bondi filmist, kuid, 
kuid meie jaoks väga vajalik tegu. Kui Priit oli meid viinud paar päeva 
enne kojulendu Newarki lennujaama lähistele hotelli, siis igatsus Järve-
metsa järgi ei andnud meile rahu. Teadsime, et Priit meid sinna tagasi ei 
vii. Me ei julgenud sellest mõttest isegi mitte kõva häälega rääkida. Tead-
sime, et Järvemetsa oodatakse meid tagasi, sest viimane õhtu olid seal veel 
meie sõbrad. Kuna Priit jättis meid üksi hotelli, siis otsustasime üheskoos 
tellida Uber-takso ja sõita tagasi Järvemetsa. See oli päris riskante, kuid 
samas põnev. Tellisimegi Uberi ja sõitsime sel õhtul rohkem kui 2 tun-
di tagasi Järvemetsa. Me ei rääkinud oma tagasitulekust ning sinna jõu-
des oli kõigi üllatus ja rõõm meid seal taasnäha suur. Saime veel viimase 
õhtu veeta üheskoos Järvemetsas. Saladus Priidu ees polnud pahatahtlik,  
pigem ei soovinud teda muretsema panna, sest sel hetkel võtsime vastu-
tuse endale. 

... oli 2018. aasta Kajaka Salga juhikoolitus väga suur õnnestumine 
minu elus. Seda eelkõige just nende Kajakate pärast, keda sel reisil tund-
ma õppisin ning kellega väga lähedasteks saime. Olime suurepärane tiim 
ning nende Kajakatega julgeks minna kasvõi lahingusse, sest tean, kui visa 
hingega noortega tegemist on! Suhtleme jätkuvalt ning korraldame või-
malusel ka kokkusaamisi. 

Romet Pazuhanitš, kajakas 2016-2018

“
Ühe kajaka teekond ehk Kajaka salga õppeprogramm USAs
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Juhikoolitused Eestis
Aastate jooksul on paljud Eesti noored saanud võimaluse osaleda USAs kajaka prog-
rammis, kuid nende arv on jäänud väheseks. Eesti-Ameerika Heatahte Seltsi liikmed 
ja Priit pakkusid välja idee, et kutsuda igast skautlikust noorteorganisatsioonist 5 
noort juhtide koolitusele, mis oleks organiseeritud ja läbi viidud Eestis, kuid rahas-
taks kogu ettevõtmist ikkagi EABS. See annaks hea võimaluse rohkematele noortele 
juhtidele anda vajalikke teadmisi. Idee jõudiski teostuseni aastal 2012 ja 2016.  Kooli-
tajateks kutsuti noorteorganisatsioonide kogenud juhid. Nimetatud koolitused läksid 
suurepäraselt ning ka nendest aegadest on palju häid mälestusi kaasa võtta. Lisaks 
jõuti arusaamisele, et kodutütred, noorkotkad, skaudid ja gaidid on väga sarnaste mõ-
tete ning hoiakutega.

EABS-i abiesimees Jüri Tint külastas Tallinna ja viis käsipostiga 24. ap-
rillil korraldavale toimkonnale $3,500.00 võimaldades alustada lepingu-
tega sõlmimist ja õppuritele kohvitermoste ning kinkeraamatute ostmist. 
Tasuda tuli Alu mõisa üür, voodipesu kulu, hommikusöögi toiduostu ku-
lud, lõunasöökide kulud, piduliku õhtusöögi kulu, reede õhtuse õhtusöögi 
kulu kohapealses kõrtsis (kus toimus alkoholivaba õhtusöök), bussi üüri-
mise kulu, instruktorite sõidukulud, jne. Lepiti kokku, et Kanada skautli-
kud noorteorganisatsioonid tasuvad oma noorte lennupiletite kulu.

Väljavõte Priidu poolt koostatud kokkuvõttest 2016

 «
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Avarivistus ja Kaitseliidu ülema külastuskäik 2016

Kell 13:00 toimus avatseremoonia. Osalejad rivistusid vormis Alu õppe-
keskuse lipuväljakule. Silver Tamm oli kooskõlastanud Kaitseliidu ülema 
(brigaadikindral Meelis Kiili) kohaletuleku nii, et see toimus just meie 
rivistuse ajal kokkulepitud kellaajal. Kindrali autojuht tõmbas auto meie 
rivi kõrvale. Kindral Kiili soovis osalejatele head kordaminekut ja vaja-
like teadmiste õppimist. Ta ise oli teel Riiga Läti Kaitseliidu aastapäeva 
tähistamisele. Seejärel heisati lipp; lippuriteks olid Kanada noortejuhid. 
Juhikoolitusele oli see ilus algus ja jääb noortele kauaks meelde. Kindral 
veetis meiega veel veidi aega vesteldes juhtidega. Õppurid tõttasid Alu 
õppekeskuse suurde saali. Algas õppetöö.

Esitatud õppekava jälgiti täpselt. Instruktorid olid hästi ettevalmistanud 
oma tunde. Õppetase oli kõrgetasemeline. Alu mõisa saalid on väga sobi-
vad ettekannete esitamiseks ning varustatud vajaliku õppevahenditega.

Väljavõte Priidu kokkuvõttest 2016

 «

2016 Alus toimunud koolituse avarivistus. Noortega kõneleb Kaitseliidu ülem brigaadikindral Meelis 
Kiili.

Juhikoolitused Eestis
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Priit jagamas teadmisi ning õpetussõnu 2012. aasta koolitusel.

.. kõik strateegiliselt olulised kohad said kaardistatud.
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2012. aasta koolitusel valmistuti suurlaagrit korraldama…

Juhikoolitused Eestis
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19-21 august 2016 oli Alul Kaitseliidu koolis Kajaka salga juhikoolitus. 
Koolitusest võtsid osa noorkotkaste, kodutütarde, gaidide ja skautide 
esindajad. Eesmärgiks oli noori koolitada veelgi paremateks juhtideks ja 
ühendada nelja organisatsiooni omavahel. Koolitus algas lipu heiskami-
sega ja meid tuli tervitama Kaitseliidu ülem brigaadikindral Meelis Kiili. 
Kolme koolituspäeva jooksul õppisime palju erinevatest inimtüüpidest ja 
kuidas neid motiveerida, kuidas suhelda meediaga, oma organisatsioonile 
hea sotsiaalmeedia kuvandi loomist ja palju muud.

Lisaks põnevatele ja harivatele koolitustele leidis aset ka muid huvi-
tavaid tegevusi. Tutvustati oma organisatsiooni, mängiti erinevaid selts-
konnamänge ja tutvuti omavahel. Peale esimest koolituspäeva ootas meid 
öine seiklusmäng, mis oli korraldatud  firma 360 kraadi poolt. Mäng kes-
tis tunnikese, aga elamusi oli terveks õhtuks. Järgmisel õhtul ootas meid 
pidulik õhtusöök, kus tähistasime Kajaka salga koolituse toimumist, kui 
ka Eesti 25 taasiseseisvumise aastapäeva.

Kõigile planeeritud tegevustele lisandus veel osalejate vaba aeg, mida 
veedeti tihti peale piljardit või kaarte mängimas. Veel hilistel öötundidelgi 
võis noori näha piljardit mängimas või lihtsalt juttu ajamas. 

Kojuminek oli pigem kurvameelne, sest keegi ei uskunud, et kolme 
päevaga on võimalik niivõrd headeks sõpradeks saada. Mitmel pool oli 
kuulda, kuidas arutati eesootavaid sündmuseid ja laagreid ja kutsuti ka 
teiste organisatsioonide esindajaid nendest osa võtma. Nende kolme päe-
va jooksul saadi aru, et tegelikult ei ole vahet, kas sa kannad noorkotka, 
kodutütre, skaudi või gaidi vormi hinges on meie missioon üks – muuta 
maailma paremaks paigaks. Kõik osalejad on kindlasti väga tänulikud, et 
said sellel koolitusel osaleda ja soovitaksid seda kindlasti ka teistele.

Egeli Raudmäe, kajakas 2016

“
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Lombitagused ehk Andres Jeeger ja Krista Poolsaar käisid 2016. aastal Eestis Kajaka koolitusel.
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Juhikoolitused Eestis

Tähtsad mehed! Vasakult Kristjan Pomm, Silver Tamm ja Priit Parming Alu koolituse lõpurivistusel 
2016.
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Kokkusulanud teadmisi täis noored kajakad Alu mõisa trepil 2016. aastal.
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Suurkokkutulekud Eestis
Mida aasta edasi ja mida suuremaks kasvas Kajaka salk, keerlesid jutud ja soovid, et 
võiks olla selline suur kokkusaamine, kus kõik kajakad ja nende sõbrad, toetajad saak-
sid kokku. Ideest sai lõpuks vahva sündmus 2009 Eesti Vabaõhumuuseumis. Osalejaid 
oli üle 40 ja meenutusi, naeru ja nalja, mänge ja laulu jätkus pikkadeks tundideks. 

Lõik sündmuse ülevaatest

2009. aasta kokkutulekule saabus 48 st kajaka salga liikmest 28. Väliseest-
lasi oli 18. Kõikidele tehti nimesildid, et tutvumine laabuks ladusamalt.

Õhtu ise oli väga emotsionaalne ja möödus plaanipäraselt.

Alguses tutvuti väliseesti külalistega, siis tänati Kajaka programmi inst-
ruktoreid ning toetajaid tänukirja ning meenega. Vahepeal tehti ühis-
mänge ja lauldi. Seejärel algas lendude kaupa “kajakate” tutvustus. Slai-
diprogrammis ei olnud kahjuks kõikide lendude pilte, kuid aastaarvud ja 
nimed aitasid järge pidada. Iga lend rääkis eraldi oma mälestustest seoses 
Ameerika õppesõiduga.

Pisut vähe jäi aega ühislaulmisteks, kuigi meil olid laulikud tehtud, mis 
jäid pärast osalejatele mälestuseks.

Osalejate tagasiside on olnud väga positiivne ning tundub, et kohalviibijad 
jäid üritusega rahule. Jäi kokkulepe, et viie aasta pärast, kui on jälle laulu- 
ja tantsupidu, võik toimuda ka uus Kajaka salga liikmete kokkusaamine.

Angelika Naris, kajakas 2008
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2009. aasta kokkutulek Vabaõhumuuseumis.

2014. aasta kokkutulek Laidoneri Mõisas.
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Teine kokkusaamine toimuski aastal 2014 Laidoneri Mõisas Viimsis ja kolmas kok-
kutulek on hetkel täistuuridel käimas Maarjamäe lossis. Teiseks kokkutulekuks pandi 
kokku  pildialbum kõikide kajakate piltide ja väikeste tutvustustega.

Nagu ka kajakate programmi puhul, lähtusid korraldajad Priidu nõuannetest.

Avarivistus 2014. aasta kokkutulekul.

Suurkokkutulekud Eestis
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Öeldud-tehtud! Soovitused arvesse võetud.

Kajakas salga suurkokkutulek Viimsis Laidoneri mõisas 7. juuli 2014
17:00-17:15 TervitusSnaps, meeleolumuusikaks mängis Raimond Valgre helilooming, 
omavahelised vestlused, soovijad said külastada Sõjamuuseumi
17:15-17:20 Avarivistus, Silver oli rivistaja, Emu tervitas kõiki väikese sõnavõtuga
17:20-17:45 Kristjani ja Angelika tegid sissejuhatuse ja tutvustasid õhtu kava
Väike mäng, mille Angelika läbi viis: Andke tõustes märku, millisesse organisatsiooni 
kuulute. Laudkondades arutage selle üle, mis on sinu viimase aja suurim emotsioon. 
Igast lauast üks inimene annab lühikese ülevaate. Seejärel kõne Valdur Pratkalt.
17:45-18:15 Toitude võtmine- soe toit, kehakinnitus
18:15-18:45 Esineb Hanna- Liina Võsa koos kitarristiga, esitati 6 kaunist laulupala
18:45-19:00 Külma toidu võtmine
19:00-19:30 Kajaka salga 4 liikme ülevaade oma tegemistest, millal nad Ameerika käi-
sid, mis sellest ajast on eredamalt meelde jäänud ja mida eluks kaasa võtnud ning 
kuhu tee on tänaseks viinud
 Anu Lillipuu- Blank - Kodutütred,
 Peeter Torop- Noored Kotkad,
 Kristiina Randmaa- Gaidid,
 Aune Suve- Kütt- Skaudid
19:30-19:50 Rahvatantsijate „Sukad ja Tagid“ esinemine õues
19:50-20:45 Kohvilaud, omavahelised vestlused
20:45-20:55 Tänusõnad Silveri ja Angelika poolt kõikidele toetajatele ja eesvedajatele, 
raamatute kinkimine (EABSile, Emule, väliseesti Skautide malevale Rain Linaskile, 
väliseesti Gaidide malevale Ingrid Kütile, Eesti 4 skautlikule organisatsioonile)
20:55-21:00 Hüvastijätt
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Valdik Kask andmas Rein Linaskile tänukirja, 2009. aasta kokkutulek.

Suurkokkutulekud Eestis
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Kajaka salga lisaväärtus
Kajaka salga mõjust osalejatele räägivad need meenutused, mis antud raamatusse on 
kirja saanud ja veel paljud-paljud mõtted, mis kajakate peas keerlevad. 
Kajakaks olemine on pannud aluse uutele algatustele...

Vahva mälestus on kohalike väliseestlaste rahvatantsutrennist osavõtmi-
ne. Mina ei olnud varasemalt rahvatantsu huvitavaks tegevuseks pidanud. 
Ent arvatvalt Priidu ja Emu agitatsioonil osalesime koos Triinuga trennis. 
Olime ainsad noored. Trennis tantsisime lõbusate seenioridega higimulli 
otsa ette. Meil oli nii lõbus, et pärast trenni lõime Triinuga käed – Eestisse 
tagasi minnes loon mina Tartusse ja Triinu Tallinnasse gaidide-skautide 
rahvatantsurühma. Õnneks Triinu viis idee ka ellu Jüris. Triinu loodud 
rühmast sai alguse tänaseks tuntud rahvatantsurühm Sukad & Tagi.

Maria Bulak, kajakas 2002

2002. aasta suvel Kajaka koolitusel idanema hakanud mõte rahvatant-
surühma loomisest sai juured alla juba sama aasta sügisel. Kui esimesed 
tantsuhuvilised olid valmis õhinal kampa lööma ja tantsuõpetaja Linda 
Pihu andnud nõusoleku noorte segarühma juhendamiseks, siis oli vaja 
mõelda ka rühmale nimi. Selleks kogunesime 27. novembril pubisse Lost 
Continent ja meeleoluka õhtu lõpuks sündis Sukad & Tagi. Nime mõtle-
miseks võtsime sõnad „skaut“ ja „gaid“ ja hakkasime tähti ringi tõstma, 
et nii uusi sõnu moodustada. Alles aastaid hiljem saime teada, et lisaks 
kõlavale nimele on nii sukad kui ka tagi üks rahvariide osa – nimelt nime-
tatakse tagiks pluusi käistel olevat kaunistust.

Rahvatantsurühm Sukad & Tagi on tänaseks tegutsenud juba 17 hoo-
aega. Kui esialgu moodustasid tuumiku skaudid ja gaidid, siis nüüdseks 
on rühmaga liitunud ka palju teisi tantsuhuvilisi noori. Sukad & Tagi on 
osalenud kolmel üldtantsupeol ja neljas pidu on kohe-kohe ees. Lisaks on 
osaletud kahel noorte tantsupeol ja kõikidel Harjumaa laulu- ja tantsupi-
dudel. Hetkel tantsib rühmas 19 tantsijat, kuid aastate jooksul on Sukad & 
Tagi ridades tantsinud üle 40 toreda inimese.

Triinu Sagor, kajakas 2002

Suurkokkutulekud Eestis

“
“
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.. aidanud kaasa karjäärivalikute tegemisel ... 

Vesteldes koolitusel Priit Parminguga maast ja ilmast, mainisin oma soo-
vist tulevikus politseinikuks saada. Koolituse lõppedes kinkis Priit meile 
NYPD originaalnokamütsi, mida muidugi uhkusega kandnud olen. Ei tea, 
kas Priit oleks niikuinii meile nokatsi kinkinud, kuid kuus aastat hiljem, 
aastal 2008 saigi minust piirkonnapolitseinik Tallinnas Kopli piirkonnas. 
Minu jaoks tundmatu linnaosa, mis muutus koheselt südamelähedaseks, 
sest Emu alustas oma skauditeed meriskautidega just Koplist. Kuigi minu 
teenistuse alguses oli Koplil narkomaanide ja asotsiaalide elukoha mai-
ne, siis Emu jutud lõid pigem pildi idüllilisest mereäärsest paradiisist, kus 
noored skaudipoisid oma vahvaid tegevusi tegid.

Maria Bulak, kajakas 2002

Triinu Sagor on vasakult viies.

“
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... toonud ellu sõpru ja armastust ... 

Miks aga tegelikult meenuvad mulle Kajakate salga koolitusest head tun-
ded on see, et meil oli suurepärane seltskond. Olime kõik pärit maapiir-
kondadest, mis omakorda meid liitis ja andis palju jututeemasid. Meile 
kõigile oli ääretult suur asi, et meid, maapiirkonna noori, oli program-
mi valitud. Meil sai nalja, tegime koos ka veidi tempe ja vahel sattusime 
täitsa tõsiste teemade üle arutama. Ilmselt hea ühine klapp on ka põhjus, 
miks oleme mitmeid kordi omakeskis veel ka Eestis ühiselt saunatanud 
või õhtusöögilauas istunud. Ja muidugi olen ma kõige tänulikum just sel-
lele osale, et tutvusin läbi laagri Peetriga ning läbi sellele on saanud minu, 
Läänemaa kodutütre elu, suuna hoopis Võrumaale. 

Heli Esko, kajakas 2010

.. muutnud paremaks ja liitnud omavahel organisatsioone ning nende liikmeid.   

Kajaka salga lugu on omaette nähtus ja ehk isegi juba legend. Kui mõelda, 
et veerandsaja aasta vältel toimub kindla regulaarsusega ja aina täiustuva 
programmi alusel Eesti skautlike organisatsioonide noorte juhtide koo-
litus-õppereis Ameerikasse ja lisaks veel paar suuremat koolitust Eestis 
ning sellest on kokku osa saanud üle 100 noore juhi, siis annab see justkui 
ühe skautliku erakooli mõõdu välja. Koolitused ja reisid, mis toimusid 
lahkete annetajate toel ja mida korraldati parimas vabatahtlikus vaimus 
on suur asi. Eriti suur veel seetõttu, et suuresti oli see ühe mehe eest veda- 
da ja selleks oli Priit Parming. Tema heaks kaasteeliseks paljude nende 
koolituste korraldamisel oli Emu ehk skm Elmar Saarniit. Legendaarsed 
ja tugeva elujõuga mehed.

Mulle sai osaks Kajaka salga nii öelda eriprogramm 1998. aastal, kui 
üsna alles peaskaudi ametisse valituna külastasin Kanadat ja Ameerika 
Ühendriike ning sain osa ka sealsetest Eesti Vabariigi aastapäeva üri-
tustest. See oli äärmiselt sisutihe reis ja vahest eredaimad mälestused on 
seotud diplomaatilise vastuvõtuga ÜRO peahoones New-Yorgis ja sealne 
kohtumine Eesti diplomaatia ajaloolise järjepidevuse kandja Ernst Jaak-
soniga ning Kanadas Toronto Ülikooli aulas toimunud aastapäevaaktus, 
kus olin üks kõnepidajatest. Muidugi oli veel palju väga erilisi kohtumisi 
Toronto Eesti Majas, Kanada skaudiorganisatsiooni peakontoris Ottawas, 

Suurkokkutulekud Eestis

“
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New-Yorgi Eesti majas, Lakewoodi külastus, talvelaager Kanadas Kotka-
järvel ja ajakavasse mahtus veidi ikka ka  nii Toronto, Ottawa kui New 
Yorgi avastamist. Mõneti oli see otsekui üks suhtlusmaraton, mis kestis 
kokku paar nädalat, kus liikusin ühest paigast teise, lendasin New Yor-
gist Torontosse ja siis jälle tagasi New Yorki ning kohtusin ja rääkisin 
Eesti skautlusest aina uutele inimestele. Sellest reisist sai alguse sõprus 
ja usaldus väga paljude Eesti skautluse ja eestluse hoidjatega Kanadas ja 
Ameerikas. Lisaks Emule ja Priidule oli kindlasti olulisim skm Jaan Lepp, 
kellega just seal olles ja kelle juures Kanadas peatudes algas sõprus pikka-
deks aastateks. Oluliselt selgemaks ja lähedasemaks sai ka nende eestlaste, 
kes olid pidanud põgenema Eestist või siis juba välismaal üles kasvanud, 
vaade elule, eestlusele ja Eestile.  Meenuvad ka südamlikud ja isiklikud 
jutuajamised eestlaste juures kodudes. Neist vestlustest idanes ideid, mis 
hiljem vormusid millekski, mis täna tundub Eesti skautluse lahutamatu 
osa. Näiteks Eesti Ameerika Fondi eestvedamisel loodud skautide ja gai-
dide toetusfond Eestis. 

See reis nüüd juba 20 aastat tagasi kujundas mu enda aga kindlasti ka 
Eesti skautluse arengulugu. Meenub, kuidas Emuga kahekesi istusime La-
kewoodis Järvemetsa skaudikeskuse peamajas ning kuulasin jutte ja mõt-
teid, kuidas kunagi mereskautidel ja Kajaka salgal Koplis elu ja olemine oli 
ning mida elukogenud skaudijuhil on headeks soovitusteks alles noorele 
skaudijuhile kaasa anda. Samuti ka Priidu väga selgelt eesmärgistatud soo-
vitused, kuidas Eesti skaudiorganisatsiooni arengut kindlustada ja millele 
tähelepanu juhtida. Võib-olla siis tundus, see selliste soovituste ja mõte-
tena, mida teadsin ju isegi aga nüüd aastaid hiljem mõeldes ja hinnates 
olid need väärt vestlused ja väärt mõtted, mis andsid mulle julgust ja tahet  
tegutseda, teadmise, et oleme õigel teel ja et meil on oma mõtte-kaaslased 
Kanadas ja Ameerikas. Sellele reisile järgnes mitmeid kohtumisi Priidu ja 
Emuga nii Eestis kui taas ka Ameerikas veel mitmetel kordadel ning iga 
kohtumine või telefonikõne oli alati justkui head sõprade usalduslik jutu-
ajamine. Aitäh Priit ja Emu, olite väärt mehed!

Kristjan Pomm, Eesti Skautide Liit, endine peaskaut, kajakas 1995
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Sel suvel oli mul suurepärane võimalus osaleda USAs Kajaka salga kooli-
tusel. Tegu on Eesti-Ameerika Heatahtliku Seltsi poolt ellukutsutud juhi- 
koolitusega, mida veavad eest välis-eestlased. Koolitusel saavad osaleda 
Eesti skautlike organisatsioonide (skaudid, gaidid, noorkotkad, kodutüt-
red) liikmed. Varasemalt on samalaadel koolitusel osalenud kokku umbes 
80 vastavate organisatsioonide liiget. 

Eks elamusi on reisist mitmeid, kuid kuna tegu oli koolitusega, siis 
pean oluliseks jagada just seda, mida enda jaoks õppisin ning organisat-
siooni tagasi toon:

Esiteks sain palju nö nüansiteadmisi ja mõtteid, mida võiks meil ellu-
viia, näiteks peavanema rolli taastamine, koolitussüsteemi ülevaatamine 
(sh vaadata ka kodutütarde süsteemi), vaadata üle meie asjaajamiskord ja 
inventar, teha koolitusi lõkkevana ülesannete ning kaardi tundmise kohta, 
teha laagris õhtuid lapsevanematele ning juhtidele ja gaideritele, kaasa-
ta laste ja noorte tegevustesse erinevate spetsiifiliste elualade esindajaid 
(nt mesinik), võtta videosse või õpetada/tuletada meelde laulu-liigutuste 
mänge, jne. 

Lisaks nüanssidele mõtlesin laiemalt, kuidas organisatsiooni aren-
dada – liikuda meie arengusuundade poole, suurendada liikmeskonda 
ning pakkuda liikmetele võimalusi eneseteostuseks. Ega just tihti ei ole 
meil võimalust viibida nädal aega keskkonnas, kus saad rahulikult mõel-
da ning ka teistega arutleda, kuidas oma organisatsiooni arendada. Väga 
meeldis mulle kullerfirmas UPS töötava välis-eestlase Carl Skonbergi 
esitlus, kes rääkis meile sellest, kuidas UPSis püütakse protsesse muudkui 
kiiremaks teha ning vältida üleliigseid liigutusi – arvestades meie suurust 
(või väiksust) ning seda, et toimetame oma vabast ajast ja tahtest, peaksi-
me tähelepanu pöörama sellele, kuidas toimetada võimalikult efektiivselt 
ja tõhusalt ehk siis kuidas vältida üleliigseid liigutusi, mis kulutavad meie 
väärtuslikku aega.

Koolituse väga suureks lisaväärtuseks pean silmaringi avardumist – 
kuulates erinevate välis-eestlaste lugusid nende eludest, Eestist põgenemi-
sest  ja pagulusperioodist, haridusest, praegusest elu-olust, sellest, kuidas 
nad on oma elud uues riigis üles ehitanud ning kui palju nad panustavad 
eestluse hoidmisesse – see kõik on imetlusväärne. Kogu kogemus pani 
mind mõtlema sellele, et peaksime neid lugusid talletama, organisatsiooni 
vaatevinklist just eriti neid, mis on tihedalt seotud gaidide ja gaidlusega. 
Ning samuti tabasin end mõtlemast, kas me isamaalise organisatsioonina 
peaksime veelgi rohkem pöörama tähelepanu eestlusele.  

Minupoolne tänu ning au ja kiitus välis-eestlastest toetajatele, tänu kel-
lele saime sellise koolituse. Ning muidugi ka läbiviijatele, võõrustajatele 

“
Suurkokkutulekud Eestis
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ning Priit Parmingule, kes kogu Kajaka koolitust eestvedas. Oli kogemus, 
millest õppisin palju!

Mari-Liis Lind (end. Keskpaik), Eesti Gaidide Liit, endine peagaid, 
kajakas 2015

Minule on saanud osaks rõõm osaleda Kajaka salga programmis kahel jär-
jestikusel aastal – 2007 ja 2008. Esimesel korral olin salga liige traditsioo-
nilises Kajaka salga programmis Ameerikas ning järgmisel aastal kutsuti 
nelja Eesti skautliku noorteorganisatsiooni juhid Kanada suvelaagrisse. 

Programm on olnud suurepäraseks võimaluseks juba veerandsaja aas-
ta vältel osaleda meie noortel ja noortejuhtidel sealsete eestlaste suvelaag-
rites. Oli äärmiselt põnev jälgida sealseid traditsioonide ja praktikaid ning 
leida headele nippidele koht ka kodu Eesti laagrites. Samuti rikastas meie 
noorte ja noortejuhtide teadmised ning oskused nende laagrielu. Mulle 
isiklikult avaldas sügavat muljet, kui eestlased nad seal on. Meie keel, meie 
lipp ja teised sümbolid on neil väga olulisel kohal ning seda oli väga hea 
näha ja tunnetada.

Teine oluline programmi osa on olnud nelja noorteorganisatsiooni 
tutvustamine üksteisele ning suhete loomine organisatsiooni noorte ja 
juhtide vahel. Kajaka salga liikmed on saanud väga headeks sõpradeks 
ning suhtlevad ka pärast aastakümneid Kajaka salgas osalemist. Skaudid 
on õppinud tundma noorkotkaste elu ning vastupidi. Kajaka salga juhti-
miskoolituste korraldamine Eestis, mis on kaasanud nelja organisatsioo-
ni liikmeid, on olnud väga hea võimalus sõprussidemete loomiseks ning 
üksteise mõistmiseks. See on toonud ühise laua ümber veelgi rohkem or-
ganisatsioonide liikmeid, kui Kajaka salga programmi võimalused seda 
on pakkunud. 

Priit Parming tegi EABSi esimehena ära suure töö andes väga palju-
dele suure kogemuse ja võimaluse reisida üle ookeani ja saada kajakaks. 
Tema planeerimisvõime ja täpsus on meile kindlasti eeskujuks ning usun, 
et skautide, gaidide ning noorkotkaste ja kodutütarde koostöö jätkub ka 
tulevikus. 

Silver Tamm, Noored Kotkad, praegune peavanem, kajakas 2007 ja 2008

“
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Sel aastal ajavahemikus 13.-29. august oli mul suurepärane võimalus vii-
bida Kanadas ning Ameerikas. Reisi eesmärgiks oli tutvuda sealsete eest-
laste ja eriti skautide ning gaidide tegevusega. Esmalt viibisin Muskoka 
suvelaagris, kus osalesid nii Kanada kui ka Ameerika skaudid- gaidid. 
Laager ise oli klassikaline skaudilaager metsas telkidega. Minu jaoks oli 
huvitav all-laagrite süsteem, kuna meie kodutütarde laagrites sellist ala-
jaotust ei kasuta. Igatahes tekkis mõtteid, et võib olla võiks sellist süsteemi 
niimoodi rakendada ka Eestis. See annab võimaluse noorte tegevust pare-
mini organiseerida, arvestades nende vanust. Programmi on lihtsam kok-
ku panna. Teine aspekt, mis mulle meelde jäi, oli rahvuslik ning hingeline 
kasvatus. Mulle väga meeldis, et laagriprogrammis oli leitud kohad, kus 
tegeleti just hingeharimisega (eriti meeldis mulle hiies käik). Ma arvan, et 
see on väga oluline, et me lastega ka sellistel teemadel räägime. Anname 
neile võimaluse mõelda elu põhiväärtuste peale ja teeme seda delikaatsel 
moel. Sain kinnitust sellele, et hingeõpetus käib skautlike noorte kasvata-
mise juurde. Innustust sain ka eestluse rõhutamiseks. Seal olles said aru, 
kui oluline on tunda end eestlasena ja seda ikka ja jälle esile tuua ning 
meelde tuletada. 

Muidugi oli tore jälgida vabatahtlike entusiasmi. Laager toimis ju ai-
nult vabatahtlikuse alusel ja oli imetlusväärne, kui rõõmsalt ja innukalt 
kõik oma ülesandeid täitsid. Väga praktilisi oskusi ma sealt laagrist ei saa-
nud, kuna minu kogemused laagrite korraldamisel on juba piisavalt pika-
ajalised, kuid sellist üldteadmist väliseestluse kohta sain tohutult. 

Väga meeldivad olid kohtumised endiste kodutütardega, nende elu-
rõõm ja ustavus kodutütarde organisatsioonile olid imekspandavad ja sa-
mas südantsoojendavad. 

Veel üks lisakasu meie Kajaka salga programmist oli kindlasti see, et 
kõikide skautlike noorteorganisatsioonide juhid said esmakordselt kõik 
koos kokku. Sain põhjalikuma ülevaate nii Eesti skautide – gaidide kui ka 
Kanada ja Ameerika skautide- gaidide tegevuse kohta. Samas sain detail-
semalt tutvustada kodutütarde organisatsiooni, millest väga palju ei tea-
tud. Loodan, et sain nii mõnegi inimese arvamust meie organisatsioonist 
paremaks muuta. Siiani arvasid paljud, et oleme poolsõjaline organisat-
sioon, mida me aga kindlasti ei ole. Olin väga rõõmus ka selle üle, et mind 
võeti nii sõbralikult gaiderite perre, kuigi ma otseselt sinna ei kuulu. See 
oli tunnustav ja meeldiv. 

Pärast laagrit oli mul võimalus külastada Ameerikat, kohtuda sealsete 
eestlastega. Ka Ameerikas jätsid kõik kohtumised väga meeldiva mulje. 
Sealsed inimesed olid väga lahked ja sõbralikud. Samas huvitusid nad  
Kodutütarde organisatsioonist ja ma sain paljudele õnneks ka meie orga-

“
Suurkokkutulekud Eestis
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nisatsiooni tutvustada. Eriti tore oli esinemine Lakewoodi Eesti Majas. Oli 
tunda, et olime oodatud ja meie käekäik tõepoolest huvitas neid inimesi. 
Ka nende inimeste hulgas oli neid, kes kunagi nooruses olid kodutütred. 
Kogu meie organisatsioon sai sellel üritusel rikkamaks kahe ajaloolise 
foto võrra. Kuna Kodutütarde ajaloomaterjali on väga vähe säilinud, siis 
olid need fotod erilise väärtuse ning tähendusega. 

Muidugi tutvumine New Yorgiga oli elamus omaette. Nägin palju huvi- 
tavat ning  viibimine võõrsil annab jõudu oma igapäevaste tegemistega 
paremini hakkama saada. Oled saanud sisemiselt rikkamaks ning kannad 
neid emotsioone endaga veel kaua kaasas. 

Need on minu tähelepanekud Kajaka salga liikmena aastal 2008. Olen 
südamest tänulik kõikidele inimestele, tänu kellele see reis üldse teoks sai 
ning kes meiega kohapeal tegelesid. Arvan, et olen läbi Kajaka programmi 
saanud juurde nii otsest tarkust kui ka sellist hingelist pagasit, mida on 
sõnades isegi raske kirjeldada. Ja teiselt poolt olen saanud tutvustada oma 
organisatsiooni ning leidnud kodutütardele uusi sõpru. 

Suured tänud! 

Angelika Naris, Kodutütred, endine peavanem, kajakas 2008
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Priit Parming
16.07.1938-22.02.2019

Priit sündis 1938. aastal Pärnus, põgenes 1944. aastal Nõukogude okupatsiooni eest 
koos perega Saksamaale, Kempteni DP laagrisse ning 1949. aastal avanes võimalus 
minna Ameerika Ühendriikidesse, New Jersey-sse. 

Priit jõudis pidada mitmeid ameteid. 34 aastat oli Priit USA sõjaväes eriüksuses, 
kus oli spetsialiseerunud militaarse luure erialale ja juhtis mitmeid operatsioone, mis 
tihtipeale olid salastatud. Tõenäoliselt sooritas rohkem kui sada langevarjuhüpet ning 
nii mõnigi kord toimusid need pilkases pimeduses. Priit elas tegelikult põnevamat elu, 
kui paljud meis ette kujutavad. 

Meile tuttavamad ja vahest ka olulisemad ametid on seotud tööga Eesti organi-
satsioonides. Priit on olnud New Yorgi Balti Komitee esimees, Eesti Rahvuskomitee 
Ühendriikides juhatuse liige, Ameerika Eesti Heatahtliku Seltsi esimees, ajaleht Vaba 
Eesti Sõna juhatuse liige, New Yorgi Haridusseltsi esimees ja Lakewoodi Eesti ühingu 
esimees. Noorena osales Priit skautide tegevuses Ameerika Ühendriikides ja jõudis ka 
nskm tiitlini. Eesti Skautide Ühing nimetas Priidu oma auliikmeks 1998. aastal.

Priidu eestvedamisel on toimunud alates 1994. aastast Kajaka salga koolitused Eesti 
skautlike organisatsioonide noortele juhtidele ja tänaseks on salga liikmeid kokku 
juba üle 100, moodustades ühe erilise skautliku kogukonna, liites skaute, gaide, noor-
kotkaid ja kodutütreid. Enamus neist koolitustest toimusid Ameerika Ühendriikides 
ja kahel korral on toimunud suurem koolitus ka Eestis. Priidu juhitud Ameerika Eesti 
Heatahtlik Selts oli nende koolituste korraldaja ja rahastaja ning lisaks sellele elas Priit 
kaasa kõigi Eesti skautlikele noorteorganisatsioonidele ka muus osas, hoolis väga meie 
käekäigust ja kordaminekutest ning oli toetajaks väga paljudes muudes ettevõtmistes.

Priit jääb meelde kui väsimatu organiseerija, oskuslik inimeste kaasaja, 
hooliv, õiglane ja südamlik kaasteeline ning on kurb, et laulu-ja tantsu-
peoaegses suves toimuval Kajakate suurkokkutulekul, mille planeerimi-
sega Priit juba algust tegi, ei saa me jagada oma Kajakate mälestusi koos 
temaga. 

Südamest tänu selle koostöö, toetuse ja sõpruse eest!

Kristjan Pomm, Kajakas 1995
“
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Meie giidiks ja sõbraks oli Priit Parming. Ta oli alati “Man with the plan” 
Kui ma Priitu esimest korda nägin, siis ma mõtlesin: “Damn, see olen ju 
mina mitmekümne aasta pärast”. Ta oli nii rahulik. Ta oli nii tasakaalus. 
Tal oli alati vastus ja ta päriselt hoolis inimeste heaolust. Eriti rõõmsaks 
tegi mind tema siiras rõõm, kui me arutasime elevuses asju, millest tema 
väga midagi aru ei saanud, kuid ta nägi, et me olime õnnelikud. See tegi 
teda õnnelikuks. 

See tegi temast Kajakate isa, kelle eesmärk ei olnud kunagi meiega  
samal tasemel olla vaid lihtsalt oma noori Kajakaid rõõmsana hoida. Ai-
täh Priit, et olid just selline nagu olid. 

Gunnar Hunt, kajakas 2013

Olen siiralt tänulik Kajaka Salga koolituse eestvedanud Priit Parmingule, 
kes leidis Ameerika-Eesti Heatahtliku Seltsi esimehena võimaluse meid 
rahastada ja saata USAsse! Priit oli minu jaoks suurmees, kelle lahkumine 
on ränk kaotus kogu Kajaka Salga perele. Just Priidu lood nõukogude aeg-
setest riigijuhtidest, metsavendadest ja naljad kommunistlikust režiimist 
jäävad kogu eluks mulle teda meenutama. Alati konkreetne, korrektne 
ja täpne Priit Parming oli mees, kellele kuulub minu siiras tänu, et üks 
väikesest Võrumaa külast pärit poiss sai võimaluse avastada hiiglaslikku 
Ameerikat. Õnn, et just Priidu õpetuste järgi sain omandada paremad ju-
hioskused ja - teadmised. Minu jaoks on tema õpetused olnud hindamatu 
väärtusega. 

Tänu temale sain endale teise kodu-Järvemetsa ja teise pere- Kajaka 
Salga pere! 

Aitäh Sulle, Priit! 

Romet Pazuhanitš, kajakas 2016-2018

Priidust meenuvad meie salgale ainult mälestused ühest südamlikust ja 
abivalmist inimesest. Ta oli sõbralik, rahulik ja alati abivalmis. 

Ta õpetas meile, läbi oma juttude, erinevaid väärtusi. Nii näiteks tuletas 
ta alati meelde, et oleme pärit küll väikesest Eestist aga meid on mööda 
maailma laiali puistatud kõikjale - seda ilmestas jutustus ajast, kui ta ise 
veel noor poiss oli ja rongis sõites oma sõbraga eesti keeles rääkides end 
vabalt tundsid aga alles sõidu lõpus selgus, et poiste vastas istus samu-
ti nendega sama emakeelt kõnelev noor naine. Ka Peeter meenutab oma 

“

“
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vestlust Priiduga, kus ta oli tüdrukute kohvrite pakkimist ootamas ning 
mil Priit rääkis talle oma armeeaegsetest seiklustest. Patrullid kaelani soo-
mülkas ning rasked seljakotid. Ehk aitas selle meeldetuletamine minulgi 
nii mõnelgi rännakul oma ajateenistuse jooksul luurekompaniis olla rivi 
eesotsas, kanda nii mõnegi vähem motiveeritud võitleja seljakotti ja ergu-
tada lõpuni jõudma. 

Helen Pill, Johanna Annamaa, Heli Esko, Ragne Kangro (end. Olvet), 
Peeter Torop, 2010. aasta Kajakad

Priit Parming
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Elmar Saarniit
2. aprill 1922 – 23. juuli 2017

Skm. Elmar Saarniit ehk Emu sündis 1922. aastal Eestis, Valgas ja  kasvas üles Tallin-
nas ning oma skauditeed alustas ta Kopli meriskautide üksuses. 1944. aastal põgenes 
Emu koos paljude eestlastega Eestist Saksmaale ja 1949. aastast elas Ameerika Ühend-
riikides.

Emu jõudis enne Eestist lahkumist õppida poolteist aastat Tartu Ülikoolis ning 
hiljem lõpetas Princetoni ülikooli Ameerika Ühendriikides arhitektina.

Emu elus oli skautlusel väga oluline koht, noore skaudijuhina tegutses ta esmalt 
mereskautide juhina Koplis ja oli ka näiteks üks nendest, kes lõpetas esimese Eesti 
Metsamärgi kursuse 1947. aastal Saksamaal. Saksamaal jätkus ka tegevus põgenike-
laagris loodud üksuste ja hiljem Eesti Skautide Malev USA-s ridades, olles pikka aega 
ka malevavanema ametis. Põhjusega uhkust tundis Emu ka selle üle, et tema juhitud 
Põhja New Jersey Kalevipoja lipkonna Pesukarude salga liikmeks oli hilisem Eesti 
Vabariigi President Toomas Hendrik Ilves. Skautluse taasloomisel Eestis oli Emu sa-
muti üheks kaasa aitajaks ning osales mitmete toetusaktsioonide ja koolituste korral-
damises. Heaks sõbraks paljude tänaste skaudijuhtidega sai Emu ka Eesti Ameerika 
Heatahtliku Seltsi poolt korraldatud Kajaka salga koolituse juhi ja lektorina. Emu ise 
kirjutas oma raamatus „Presidendi meister“ nii:„Tõenäoliselt saabki kajakate prog-
ramm olema minu skautlikuks luigelauluks siinpool Toonela jõge. Ja kas saabki mida-
gi paremat soovida ühele elupõlisele skautmasterile?“   

Emu oli muhe ja sõbralik mees, kelle elu oli tihedalt põimitud skautluse ja eestluse 
hoidmisega võõrsil. Tihe side Eesti skautluse ja skautidega püsis tal surmani. Eesti 
Skautide Ühing nimetas ta oma auliikmeks 1998. aastal.

Emuga seoses meenuvad meie salgal naljakad ja põnevad juhtumised. Ta 
oli soe ja südamlik, siiani mäletan seda naeru või lausa kelmikat itsitamist, 
kui midagi naljakat juhtus või räägiti. Ta oli tõeline SKAUT nii teolt kui 
hingelt. Alati eeskujuliku ning viksis härrana, skaudipõlvikud alati pingul 
ning põlvpüksid ilusasti triigitud ning veel rohkem pingul. Justkui hirmu-
nult, et nad kunagi põlvede juures ei kohtuks.

Nalja sai näiteks hommikuste ärkamistega, koolituse esimsel näda-
lal. Tegevus algas 9:30, kuid Emu käskis või käis äratamas meid alati kell 
07:00. Me ei suutnud teda veenda, et võiksime ärgata ka näiteks kell 08:00. 
Ühel hommikul mõtlesime, et olgu, oleme Emule meele järgi ja ärkame 
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ise kell 07:00. Kui olime triksis-traksis köögis siis lausus ta: “Ma just mõt-
lesin, et lasen teil täna kauem magada”. Meie salga ainsa poisina pidi Pee-
ter Emuga tuba jagama. Tema hommikud algasid juba varem, sest ärataja 
ju pidi alati varem jalul olema ning selleks ajaks oma hügieenitoimingu-
tega valmis olema. Emu ärkas 5.30 äratuskellaga, mille ta kiirelt vaigistas, 
seejärel ei tahtnud ta mitte kedagi äratada ning hakkas oma kohvrist otsi- 
ma taskulampi, kusjuures kogu kohvri sisu oli pakitud eraldi, krõbiseva-
tesse kilekottidesse, mille vahel olid taskulamp igal hommikul uue asu-
koha leidnud. Saades kätte juba taskulambi, läks kõiksugu muu tarvikute 
leidmine lausa mängleva kergusega. Kaks tundi möödus lennates, kell sai 
7.00, äratus, et ilusasti 9.30ks valmis olla. Just sellised igahommikused ritu- 
aalid olid Peetril Lakewoodi laagrimajas.  

Samuti on meil kõigil ärevalt meeles Emuga autosõidud. Väga naljakas 
oli üks poeskäik, kui Emu autot juhtis aga sellel korral juhtus küll selliselt, 
et nii pitsa kui munad oli pidurdamiste tagajärjel pisut kannatada saanud 
ning mööda sõiduki põrandat liikuma läinud. Jõudes laagripaika oli Ind-
rek väga ärevil ning püüdsime teda rahustada. 

Emu mälestustel ja jutustustel oli jõud ning väärtus - mulle tohutult 
meeldis kuulata tema lugusid. Nii näiteks õppisime temalt lause:  “Olgu 
nagu üks hing ja üks süda, me lõpetame tänase koonduse. Aitäh!”

Helen Pill, Johanna Annamaa, Heli Esko, Ragne Kangro (end. Olvet), 
Peeter Torop, 2010. aasta Kajakad

Emu jõuline elujaatav ja tervislik eluviis on olnud mulle eeskujuks. Aeg-
ajalt ikka küsitakse, mis sind õnnelikuks teeb? Olen kuulnud ühe vanema 
inimese käest, et õnnelikuks teeb see, kui suudad vanemas eas lapselapsi 
veenda, et vanaks saada ja vana olla, on samuti äge. Emu on inimene, kes 
on mind selles ära veennud.  

Maria Bulak, kajakas 2002“

Elmar Saarniit
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