
Kodutütarde eraldus- ja teenetemärkide kandmise kord 

  

1. Eraldus- ja teenetemärke kantakse eelkõige esindusvormil, erandina mõningaid ka 

tsiviilriietel. 

 

2. Metallist  kotkamärki kantakse kodutütarde mütsi ilupaelte vahelisel siilul. 

 

 

3. Ringkonna tunnust kantakse vasakul käisel 7 cm varrukaõmblusest allpool.  

 

4. Järgutäppe kantakse parema tasku kohal 10 mm kõrgusel, alustades vasakult poolt 

(seestpoolt väljapoole). VI järgu kodutütar kannab ühte järgutäppi, V järgu kodutütar 2 

täppi jne.     

 

  

5. Noortemagistri  rinnamärki ja teisi tunnustusmärke kantakse paremal kodutütarde pluusil 

rinnataskul, juhil aga jaki revääril. 

 

6. Ametikohatunnustena kannavad juhid vastaval alusel juhi tärne.  

 

 

7. Noorliikmest juhi tärnid kinnitatakse alusel vasaku rinnatasku kohale nii, et aluse ja tasku 

vahele jääb 10 mm.  

 

8. Noorliikmest juhi tärne kantakse järgmiselt:  

8.1. salgajuht – 1 väike tärn 25x25 mm alusel; 

8.2. rühmajuhi abi – 2 väikest tärni 25x50 mm alusel; 

8.3. rühmajuht - 3 väikest tärni 25x75 mm alusel. 

 

9. Kodutütarde noortejuhi tunnust kantakse paremal pool nimesildi all järgmiselt: 

9.1. rühmavanem, rühmavanema abi – 1 suur tärn 25x25mm alusel; 

9.2. jaoskonnavanem – 1 suur tärn 25x25 mm alusel;   

9.3. ringkonnavanem  3 suurt tärni 25x 75 mm alusel;  

9.4. peavanema abi, ringkonnavanema abi – 2 suurt tärni 25x50 mm alusel;    

9.5. peavanem – 3 suurt tärni 25x75 mm alusel.  

 

10. Erialamärki kantakse paremal vormisärgi käisel, 14 cm õlaõmblusest, allpool 

hoolsuspaela, 3*3 märki ruudukujuliselt. 

 

11. Hoolsuspaela kantakse kodutütre vormipluusi paremal varrukal kotkamärgiga ühel 

kõrgusel nii, et lahtised harud jäävad allapoole.  

 

12. Hoolsusmärki kantakse paremal kraenurgal ja seda võib kanda ka tsiviilriietel. 

 

13. Teeneteristi (s.h. nii kuld- ja hõbesõlega kui ka hõbetatud teeneteristi)  kantakse nii vormil 

kui ka tsiviilriietel vasakul pool rinnas Eesti riiklike teenetemärkide ja Kaitseliidu 

teenetemärkide järel ning enne välismaiseid aumärke, kui konkreetse sündmuse puhul 

pole määratud teisiti. Teeneteristi asemel võib kanda ka selle lindilõiget. Isik, kellele on 

antud Teeneteristi eri klassi märgid, kannab ainult kõrgeima klassi märki. Lindilõiget ja 

medalit koos ei kanta. 



 

14. Aitaja Sõlge kantakse tsiviilriietel.  

 

15. Teisi teenetemärke- tuletooja jmt kantakse vasakul pool kodutütarde pluusi tasku peal, 

juhil nii  vormil kui ka tsiviilriietel vasakul rinnas Eesti riiklike teenetemärkide ja 

Kaitseliidu teenetemärkide järel ning enne välismaiseid aumärke, kui konkreetse 

sündmuse puhul pole määratud teisiti.  

 

  

 

 

 

 


