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Kodutütarde vormiriietuse kandmise kord
I Üldpõhimõtted
1. Kodutütarde vormiriietuse komplektid on alljärgnevalt:
1.1. Esindusvorm, eristatakse kodutütre ja noortejuhi vormi
1.2. Laagrivorm
2. Kodutütardel on eraldi kantavate vormielementidena sini-kollane keep ja noortejuhtidel
sini-kollane fliisjakk ja/või kilejope, mida kantakse esindusvormi – või laagrivormi juurde
või ka oma riietega, vastavalt ürituse plaanile.
3. Kodutütarde vormiriietust kannavad Kodutütarde struktuuriüksusesse kuuluvad
kodutütred ja noortejuhid, samuti noortemagistrid ja Kaitseliidu noorteinstruktorid ning
toetajaliikmed.
4. Organisatsioonist lahkunul ja väljaarvatul ei ole õigust kanda kodutütarde vormiriietust
ega tunnusmärke.
5. Esindusvormi kantakse pidulikel juhtudel. Noortejuhid ja Kaitseliidu noorteinstruktorid
võivad piduliku vormi puudumisel kanda kodutütarde esindusvormi.
6. Esindusvormi võib kanda ainult täiskomplektina koos kandjale omistatud eraldus- ja
tunnustusmärkidega. Laagrivormi puhul on lubatud erisused, mis on fikseeritud ürituse
plaanis.
7. Rühma- ja ringkonnavanem ning noorteinstruktor peab jälgima oma alluva vormiriietuse
puhtust, korrektsust, eraldus- ja tunnustusmärkide kandmise õigsust.
8. Laagrivormi kantakse laagris, matkal, spordivõistlusel või kodutütardele antud ülesannete
täitmisel, kui esindusvormi kandmine pole sobilik. Laagrivormi kandmine märgitakse ära
struktuuriüksuse juhi või allüksuse juhi poolt õppuse plaanis.
II Kodutütarde esindusvormi kandmine
1. Kodutütre esindusvormi kantakse kodutütre poolt täiskomplektina - vormimüts,
vormipluus, kaelarätt, seelik, vöökott, sukkpüksid ja kingad:
1.1 mütsi kandmisel asetseb üks kaunistustriip otsmiku keskel ja teine kaunistustriip
jääb paremale poole
1.2 pluus on korrektselt seeliku sees
1.3 kaelarätikut kantakse pluusi krae all, lahtised nurgad on kinnitatud eest rõngaga.
Kaelarätiku rõngas on tervel rühmal kokkuleppeliselt ühesugune. Kinnitusrõngana
võib kasutada ka musta patsikummi. Mustast nahast kuldse kotkamärgiga
kaelarätirõngast võivad kanda kodutütred, kes on osalenud Võidupüha paraadil.

1.4 seelik on mustast riidest, alt laieneva või sirge lõikega. Seelikul ei tohi olla
kaunistuselemente. Seeliku värvel on vöökohas. Külmal ajal väliüritustel võib seeliku
asendada mustade viigipükstega.
1.5 vöökotti kantakse paremal küljel.
2. Kodutütarde esindusvormi juurde võib kanda kapuutsiga sini- kollast keepi.
3. Kodutütarde esindusvormi noortejuhtidele kantakse täiskomplektina: pintsak, seelik, pluus,
kingad, sukkpüksid järgmiselt:
3.1 pintsak on tumesinisest riidest, ühe nööbireaga ja kantakse eest kinnisena;
3.2 pluus on valge, kraega ja eest nööbitav ja ülemine nööp võib olla avatud; pluusi
krae on pintsaku revääri peal
4. Juhtide vormiriietusele võib ka peale käia sini- kollane keep, olenevalt ilmastikuoludest.
Keep on analoogne kodutütarde vormi juures kantavaga.
III Laagrivormi kandmine
1. Kodutütre laagrivormi kantakse täiskomplektina (sonimüts, pluus, kaelarätik, tume seelik
või püksid, vaba aja jalanõu). Kaelarätik on korrektselt pluusi krae all.
2. Juhtide laagrivormi elemendina on kasutusel kodutütarde juhi sini- kollane fliisjakk.
3. Juhtide laagrivormi elemendina on kasutusel sinine kilejope.

