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Tartu malev tähistas
oma sünnipäeva

Kaitseliit tähistas sünnipäeva
konverentsiga
11. novembril, Kaitseliidu sünnipäeval leidis Pärnus aset Kaitseliidu konverents Laiapindne riigikaitse.
Konverentsi esimese ettekande pidas ajaloolane
Merike Jürjo. Ta rääkis Eesti
Kaitse Liidu rollist vabadussõjas aastatel 1918–1920.
„11. novembril 1918. aastal kuulus Eesti Kaitse Liitu
360 relvastatud meest, kellest
suurem osa olid pärit Tallinnast ja lähemalt Harjumaalt,“
sõnas Jürjo. „Eesti Kaitse
Liidu ülesanne oli algselt maa
sisemise julgeoleku kindlustamine, korrakaitse ja riigivaranduste valve alla võtmine.“
Eesti Kaitse Liit oli esimene riiklik institutsioon Eestis.
Hübriidsõja teemat lahkas Henrik Praks Rahvusvahelisest Kaitseuuringute Keskusest. Ta märkis, et hübriidsõja mõiste võeti tegelikult
kasutusele USA-s eelmisel
kümnendil ja tegelikult kasutab seda Lääs, et iseloomustada Vene Föderatsiooni
sõjalist praktikat.
Riikide praktikast laiapindse riigikaitse ülesehitamisel rääkis Piret Pernik
Rahvusvahelisest Kaitseuuringute Keskusest. Ettekanne

Tartu maleva sünnipäevatort.

Paneeldiskussioonil rääkisid laiapõhjalisest riigikaitsest (vasakult) Kristjan Prikk, Lauri Lugna, Meelis Kiili,
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Joosep Kaasik; Dmitri Teperik ja Piret Pernik.

kajastas Soome, Rootsi, Taani,
Norra ja Hollandi kogemusi.
Saalis esitati ka küsimus, kas
sarnast uuringut on tehtud
ka meie lõunanaabrite suhtes.
Ettekandja vastas, et praegu
veel mitte.
Kaitseliidu ülem brigaadikindral Meelis Kiili rääkis
teemal „Vastuseks hübriidsõjale on laiapindne riigikaitse“. Ta märkis, et laiapindne
riigikaitse on ka elanikkonna
kaasatus. „Me peame näiteks
teadma, kes tegeleb inimeste
evakueerimisega siis, kui
algab sõda,“ lisas ta.
Ühe huvitavama ette-

kande pidas MTÜ Sinu riigi
kaitse esindaja, teadur Dmitri
Teperik, kes rääkis julgeoleku- ja riigikaitse alaste hoiakute kujundamisest eestivene
noorte seas. Ta tõi välja müüdid, mis eestivene noorte hulgas levivad ja rääkis, kuidas
ta koos oma meeskonnaga
neid müüte murda proovib.
Teperik sõnas, et Vene
propaganda on väga tugev,
vaenulik mõjutustegevus
kasvab ja laieneb ning propageerib võõra ühiskonna
väärtusi.
„Aga need on meie venelased ja lubage, et meie

tegeleme nendega,“ lisas ta.
Politsei ja piirivalve rollist
ja vastutusest laiapindses
riigikaitses rääkis politsei- ja
piirivalvameti peadirektori
asetäitja Joosep Kaasik ning
riigi kaitsetegevuse kava eesmärke protsesse ja osalejaid
tutvustas Kristjan Prikk.
Pärast ettekandeid leidis
aset paneeldiskussioon, milles osalesid Meelis Kiili, Lauri
Lugna, Piret Pernik, Kristjan
Prikk, Joosep Kaasik ja Dmitri
Teperik.

Eda Kivisild

Võrumaa maleva aasta kaitseliitlane on
Indrek Hunt
Kaitseliidu sünnipäeval 11. novembril kuulutas
Võrumaa maleva pealik
Urmas Vahter maleva parimaks kaitseliitlaseks aastal
2015 kapral Indrek Hundi,
kuldse auhinna andis talle
üle eelmise aasta Eesti parim
kaitseliitlane Tiia Kiis.

Indrek Hunt on Kaitseliidu liige 2008. aastast. Kaitseliitu astus ta Hiiumaal ning
Võrumaa malevasse tuli ta
2012. aastal.
Ta on kohusetundlik ja
abivalmis kaitseliitlane, kes
on Võrumaa malevat edukalt
esindanud. Ta on läbinud laskeinstruktori kursuse, osaleb
lasketreeningutel ning on sel
alal saanud häid tulemusi ka
võistlustel. Indrek Hundil on
esiküti laskuri klass.
Ta on tutvustanud Kaitseliidu tegevust ka väljaspool organisatsiooni. Lisaks
panustab ta ka Võrumaa
noorkotkaste ja kodutütarde
tegemistesse.
Võrumaa malevlased
teavad, et Indrek Hundil
on väga hea lauluhääl ja ta
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oskab kitarrist välja võluda
imekauneid helisid. Kaitseliitu tutvustavatel üritustel
on esitanud isamaalisi ja
patriootlikKe laulE.
Ta on tõestanud, et kaitseliitlased mitte ei oska ainult täpselt lasta ja tunda
sõjakunsti, vaid hindavad ka
hingesoojust ning hoiavad ja
propageerivad Eesti rahva
kultuuritraditsioone.
Pärast autasu kätte saamist ütles Hunt: „Saada sellist tiitlit on võimas tunne.
Hoian seda meie kuldset
Oskarit. Lihvin, puhastan
ja poleerin seda iga päev,
et kalli auhinna sära ei kustuks. Aasta pärast peab see
sama ilus olema ja särama
kuldselt.“
Samuti tunnustas malevapelik kaitseliitlasi, naiskodukaitsjaid ja noori, kes
olid aasta jooksul olid silma
paistnud ja enam vaba aega
riigikaitsele pühendanud.
Kaitseliidu Valgeristi II klassi
medalid said Antsla üksikkompanii pealik nooremleitnant Tiit Tõnts ja sama
kompanii rühmapealik ning

Tartu maleva pealik major Kalle Köhler.
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Tartu klubi Atlantis oli 13. novembril reedeõhtule
kohaselt rahvarohke, kuid seekord oli peamisteks pidulisteks kaitseliitlased, kuna Kaitseliidu Tartu malev
tähistas oma sünnipäeva.
Tartu malev tähistas samaaegselt tegelikult suisa
kahte tähtpäeva: nii maleva kui ka Kaitseliidu sünnipäeva. Sealjuures on huvitav tõik, et Tartu malev on
Kaitseliidust isegi aasta võrra vanem.
Teadupärast lõppes esimese maailmasõja lõpuga
11. novembril 1918 Saksa okupatsioon Eestis ning veel
samal päeval moodustati noore riigi kaitseks relvastatud
kodanike liit – Eesti Kaitse Liit.
Tartu maleva eelkäija oli sündis aga juba aasta
varem, sest 20. oktoobril 1917. aastal loodi Tartus omakaitserühmad, et kaitsta linnakodanike vara maradööritsevate punaste eest. Seega on Tartu malev paari aasta
pärast suisa sajandivanune!
Enne uhke sünnipäevatordi lahtilõikamist tunnustas Tartu maleva pealik major Kalle Köhler nii maleva
koostööpartereid ning andis tublimatele kaitseliitlastele
üle ergutused.
Maleva sünnipäevapidu kestis hiliste öötundideni.

Indrek Hundile andis auhinna üle eelmise aasta parim kaitseliitlane
Foto: UNO MINKA
Tiia Kiis.

kompaniipealiku abi vanemseersant Aivar Kroonmäe.
Valdur Raudvassarile
anti üle Kaitseliidu juubelimedal.

Maleva poolt said kingitused
ka kõik maleva abistajad ja
partnerid.

Uno Minka

Kaitseliidu Võrumaa
maleva teavituspealik

Sander Silm
Tartu maleva
teavituspealik
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Lõuna-Eestis kooriti sibulat

oma mõte
Meie riiki kaitsevad isamaaliselt mõtlevad
inimesed
Pinged maailmas on tõusnud. Suurriiklikud ambitsioonid ja võimuiha on viinud sõjani Euroopas. Kõige
suurema territooriumiga riigi juhtidele näikse sellest
mitte piisama, vaid jõuga võetakse territooriumi oma
naabritelt juurde, varjates seda küüniliste valede ja
vassimisega.
Samal ajal on liikuma hakanud põgenikemassid ja
sõjast räsitud piirkonnast on sunnitud lahkuma miljoneid
inimesi. Osa neist otsivad turvatunnet, osa paremat elu,
kuid on ka neid, kes põgenike kattevarjus püüavad tulla
ja hävitada meie turvatunnet ja elulaadi.
Kõik need sündmused ei ole Eestit veel otseselt puudutanud, kuid nad ei ole meist väga kaugel. Nii nagu
ennegi, on Venemaa juhtkond teadlikult ja küüniliselt
eiranud rahvusvahelisi leppeid. Oli ju Venemaa üks neist
riikidest, mis andis 1994. aastal Budapesti deklaratsiooniga garantii Ukrainale selle terviklikkuse ja suveräänsuse
säilimisele. Leping kestis vaid 20 aastat, mil garantii andja
agressoriks hakkas.
Ka meie enda ajalugu on täis sarnaseid näiteid. Tartu
rahulepingu säte Eesti riigi rippumatusest igaveseks ajaks
kestis ju vaid neli aastat. 1. detsembri 1924. aasta kommunistide ülestõus ja Krimmi annekteerimine on oma
olemuselt väga sarnased, mistõttu peame olema valvel ja
valmis oma riigi ja inimeste kaitsmiseks igal momendil.
Kuigi tänases olukorras on nii idanaabri kallaletung
kui ka terrorism väikese tõenäosusega, ei ole meil õigust
käed rüpes istuda. Oleme näinud Venemaa juhtkonna
kiiret tegutsemist poliitilisest otsusest vägede sisseviimiseni, kus otsustustempo on olnud päevade ja nädalate
küsimus. Autokraatlikud valitsejad ei vaeva ennast demokraatlike väärtustega ja ei küsi luba oma elanikkonnalt,
vaid tegutsevad pelgalt oma võimuiha ja ambitsioonide
raames.
Terroristid omavad tavaliselt üllatuse eelist, sest mitte
alati ei ole õnnestunud eriteenistustel nende tegevusi
peatada. Nägime seda just hiljuti Pariisis.
Me oleme põhjamaise olemisega rahuarmastavad inimesed, kes hoolivad oma maast ja rahvast.
Eelpoolmainitud ohtude kõige parem ennetus ongi
terve ja tugev ühiskond. Olen käinud ja suhelnud paljude kaitseliitlastega, naiskodukaitsjate, kodutütarde
ja noorkotkastega ning saanud aru kui suure kaitsetahtega inimestega on tegemist. Isamaaliste inimeste olemasolu ja nende
pühendumine meie põhiseaduslike
väärtuste kaitsel ongi minuarust see
mis hoiab ja kaitseb meie riiki. See ongi
see minu mõte, milleni olen jõudnud
ja mida ma tahan teiega jagada. Ma
tänan teid!

Meelis Kiili

brigaadikindral
Kaitseliidu ülem

Karksi malevlased kaevasid
minevikku
Ühel novembrikuu hommikul seadsid Karksi malevkonna Lilli üksikrühma mehed rühmapealiku veebel
Jaak Põldma juhtimisel end teele Mustlasse, et avastada
minevikku.
Meil oli olemas oli kaart talu asukohaga, kuhu olevat
maetud väidetavalt enesetapu teinud Eesti ohvitserist
metsavend. Ometigi seiklesime mitukümmend minutit
Mustla äärealal, küsides teed kohalikelt elanikelt. Selgus,
et paljud polnud sellisest talust midagi kuulnudki. Siiski
juhatati meid õigele teele ja peagi seisime vana länguvajunud maja teeotsal ning ootasime meie juhendajat, Eesti
Sõjamuuseumi koostööpartnerit Arnold Unti.
Pärast põgusat tutvustamist avas Arnolt Unt meile
vana talu ukse, et pääseksime rehe alla.
Kõigepealt tuli vabastada põrand vanast kolist, mis
seal oli. Arnold Undil olid kaasas riistad, mis pidid meie
tööd hõlbustama. Ta rääkis põhimõttest, kuidas uuringut
läbi viia ja tutvustas kasutatavaid abivahendeid.
Pärast mitmetunnist tööd ja kümnete proovide võtmist oli üks kolmandik rehealusest läbi otsitud ja vastus
oli eitav – sellesse reheossa ei olnud kedagi maetud, vähemalt sellisele järeldusele viisid meid pinnaseproovid.
Talu nime ja asukoha avaldatame siis kui otsingud
on lõpetatud.

sõnul harjutasid kaitseliitlased Hellenurme külas
lahingkompanii taktikaline tegevus, kus rünnati
nn vastase poolt vallutatud Hellenurme kolhoosi
vanu hooneid.
“Selle aasta väljaõppetsükli eesmärgiks on
meil olnud teha võitlejatele selgeks linnalahingu
põhilised elemendid ja
sellel õppusel vaatamegi,
kuidas me oleme need
omandanud,” rääkis nooremleitnant Lillak.
Õppustesse oli kaasatud ka Kaitseliidu küberkaitseüksus, kuna selle
pealiku Andrus Padari
sõnul on kaasaegses sõjas
küberkomponent olemas
kõigis relvaliikides.
“Küberkaitseüksuse
eesmärgiks on treenida
Kaitseliidu juhte, et nad
tunneks ära sotsiaalsel
manipulatsioonil (social
engineering) põhinevaid
küberründe katseid, mida
vastane võib teha info
hankimiseks või meie
mõjutamiseks,” ütles
Padar. Padari sõnul
hinnati õppuse raames
ka Kaitseliidu väliside
süsteemide turvalisust,
et muuta neid vastupidavamaks hübriidsõja
tingimustes.

Samal ajal jooksis
Sipelgas
Lahingus Hellenurme pärast püüdis üks pool teist vanadest kolhoosihoonetest välja tõrjuda, aga
Fotod: maiko markus
teised ei tahtnud minna.

6.–8. novembril toimus Lõuna-Eestis Kaitseliidu Lõuna-Eesti malevate suurõppus SIBUL
2015, kus osales ligi 900
kaitseliitlast.
SIBUL 2015 on Kaitseliidu Lõuna maakaitseringkonna taktikalise
tasandi õppus, kuhu oli
kaasatud Kaitseliidu Lõuna-Eesti malevad, küberkaitseüksus ja 2. jalaväebrigaad.
“SIBUL 2015 näol on
tegemist Lõuna maakaitseringkonna esimese suurõppusega, mille eesmärk
on hinnata allüksuste tä-

navuse väljaõppetsükli
jooksul õpitut ning harjutada koostööd 2. jalaväebrigaadiga,” ütles Kaitseliidu Tartu maleva pealik
ja õppuse juht major Kalle
Köhler.
Õppuse käigus harjutasid Kaitseliidu üksused iseformeerumist,
linnakute julgestamist,
tegevust hoonestatud alal
ning maa-ala julgestusülesandeid.
Kaitseliidu üksused
tegutsesid Tartus Raadi linnaosas, Tartumaal
Luunjas, Valgamaal Hellenurme külas ja Pikasillas
ning Võrumaal Nursis.

Tartu maleva lahingkompanii ülem Margus
Lillak: “Muidu vaikses
Hellenurme külas Valgamaal oli 7. novembril
üsna rahvarohke ja kärarikas, kuna Lõuna-Eesti
malevate kaitseliitlased
harjutasid seal võitlust
hoonestatud alal.

Lahing Hellenurme
pärast
“Lahing” Hellenurme
pärast algas juba varavalges, kui üksused üritasid
nn vaenlastest puhastada
nende kontrolli all olevaid
hooneid. Kuna vaenlane
osutas aga visa vastupanu, siis kujunes võitlus
eriti ägedaks ja ohvriterohkeks.
Kaitseliidu Tartu
maleva lahingkompanii ülem Margus Lillaku

Paralleelselt suurõppusega Sibul 2015 korraldas Naiskodukaitse Tartu
ringkond evakueerimisõppuse Sipelgas 2015, mille käigus harjutati Tartu
maleva liikmete perekondade evakueerimist ohu
korral.
“Kui KL Tartu maleva
liikmetel on vaja asuda
täitma oma kohustusi Eesti riigi ees, peavad nad
olema kindlad, et nende
pered on kaitstud. Naiskodukaitsjad on õppinud
evakuatsiooni teoorias
ning õppuse Sipelgas 2015
eesmärk on rakendada
neid teadmisi (logistika,
side, transport, majutus)
ka praktikas,” ütles Naiskodukaitse Tartu ringkonna instruktor Leane
Morits.

Sander Silm

Tartu maleva
teavituspealik

Major Andrus Tiitus, Pärnu
maleva ringkonna vanemoperatiivohvitser:
„Mina olin õppusel Sibul
lahingugrupi kompaniide hindamismeeskonna ülem ning õppuse
ajal hindasin Tartu lahingukompanii tegevust. Võib öelda, et
õppus oli hästi organiseeritud ja
õnnestus, vaatamata sellele, et õppuse viimases osas
jäi paar planeeritud intsidenti läbi mängimata. Kõik
olulisemad tegevused toimusid ning kompaniid said
hindamismeeskondade poolt hinnatud.”

Ants Kalam
Väljaandja: Kaitseliidu Sakala malev
Kaitseliidu Lõuna-Eesti malevate ajaleht

Tellimisnumber 00911

Peetrimõisa 71073, Viljandimaa
Tel 717 9205
http://sakala.kaitseliit.ee
E-mail: omamaa@kaitseliit.ee
Pealik mjr Ahto Alas

Toimetus:

Tiina Ott, tel 5855 5092, 717 9217
Maiko Markus
Rein Kikas

Lembe Lahtmaa
Üllar Priks
Eda Kivisild

Trükk ja küljendus:

OÜ Vali Press, Põltsamaa
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Ennuksemäe punkri taasavamist
tähistati orienteerudes
Reedel, 13. novembril tähistasid Tarvastu
vallavalitsus ja Kaitseliidu Sakala malev Ennuksemäe metsavendade punkri
taasavamise viiendat aastapäeva õhtuorienteerumisega.
Kella poole viiest märkisid Lilli üksikrühma kaitseliitlased kontrollpunktid
maha ning kella kuuest
hakkasid orienteerujad
kohale tulema. Peagi oli
autoderivi ligi sajameetrine. Kõik saabujad said
kaardi, millele oli märgitud
nii algus- kui lõpppunkt.
Ülejäänud teekonna pidid
orienteerujad aga ise stendilt kaardile märkima.
Kella kuuest olid võistlejad valmis ja teeleminejatele ütles avasõnad kaasa
Tarvastu vallavanem Alar
Karu.
Enne stardipaugu andmist jagas veel mõningaid
näpunäiteid kapten Enno
Teiter ja siis lendas rakett taevasse. Metsaalune
täitus tulukestega, nagu
oleks jaaniaeg ja kümneid
jaaniusse läheks rivis pimedusse. Ees ootas aga kahe
ja poole kilomeetrine metsarada ning tund hiljem
koguneti punkri juures.
Lõkke ääres rääkis Viljandi muuseumi direktor
Jaak Pihlak metsavendlusest ja punkri ajaloost.
Teadaolevalt hakati
Ennuksemäe punkrit ehitama 1944. aasta sügisel ja
seda täiustati pidevalt kuni
selle NKVD selle 1945.
aasta veebruaris purustas.
Jaak Pihlaku sõnul oli see
üks uhkemaid punkreid
Eestis, mida metsavennad
on ehitanud.

Ennuksemäe punkri juures sai end soojendada lõkke juures ja kuulata metsavendluse ajaloost.

„Suur osa metsavendadest olid 1944. aasta
sügisel ka sellised, kes ei
võtnud mitte relva kätte,
vaid olid varjus,” rääkis
Pihlak.
„Kinnitamata andmeil
oli neid, kes pärast Teist
maailmasõda võitlesid või
varjasid end metsas passiivsel moel rohkem kui
15 000. Tänaseks on meil
teada üle 13 000 metsavenna kuna NKVD arhiivid on
säilinud.”
Metsavendi jagus kõikidesse maakondadesse,
isegi Petserimaale, mis
pärast 1944. aasta okupatsiooni enamikus Eesti
küljest ära lõigati.
„Metsavennad hoidsid
ennekõike oma elu,” jätkas
Pihlak. „Nad hirmutasid ja
tapsid neid, kes olid koostööle läinud Nõukogude
võimuga. Palju oli passiivseid inimesi.
Viljandimaa oli ka see
kant, kus leidus päris palju metsavendi, aga nad
ei olnud organiseeritud,
vaid elasid tihtipeale oma
väikeste kogukondadena.

Foto: maiko markus

Orienteerujad pidid teekonna kaardil ise paika panema.

Seegi Ennuksemäe punker
on vast Eesti üks võimsamaid metsavendade punkreid. Kes seal sees käinud
on, see kindlasti ahhetas:
„Missugune meeskonnaruum – terve saal!“.“
1956. aastaks oli NKVD
ja Nõukogude võim metsavendade vastupanu sisuliselt murdnud. Suur osa
neist oli tapetud, üle 1500
oli langenud lahingus ning
paljud olid haavatutena

Pühakutepäeval,
1. novembril matsid Võrumaa kaitseliitlased ümber
metsavendade Helmi Pika
ning Eduard Kandveri
säilmed.

Helmi Pika matuserongkäik Vana-Roosa kalmistul.

muldasängitamist ootasid
Reedopallost leitud Eduard Kandveri (25.09 1933–
14.08.1950) ja kolme seni
tuvastamata metsavenna
säilmed. Viimastelt on võetud ka DNA analüüsid.
Vastseliina kirikus viis
mälestustalituse läbi õpetaja Toivo Hollo.
Langenud metsavendadele avaldasid austust
siseministeeriumi asekantsler Erkki Koort ja
Võru maavanem Andres
Kõiv.

Loetud päevad enne Kaitseliidu 11. novembril
tähistatavat 97. aastapäeva jõudis Põlvasse trükisoe
raamat, milles võetakse kokku kohaliku maleva
25-aastane ajalugu.
Kaitseliidu Põlva maleva pealik major Janel Säkk
märkis, et kuigi otsus ajalooraamatu koostamisest sündis maleva juhatusel käesoleva aasta alguses, ei kanna
valminud raamat kiirustamise märke.
„Kuna Põlva malev on n-ö värske, taasiseseisvumise ajal loodud malev, siis on 25-aastane ajalugu meie
jaoks kahtlemata suur sündmus. Liiatigi oli maleva
asutamisloo ja arengu ülestähendamiseks paras aeg,
sest paljud alguse juures olnud kaitseliitlased on veel
tänagi meie keskel ja meie ridades. Koos inimestega
kaob elav ajalugu, sestap otsustasimegi maleva aastapäeva tähistada märgiliselt, andes välja kokkuvõtte
senisest tegevusest,“ rääkis Säkk.
Raamat „Kaitseliidu Põlva Malev 25“ põhineb
arhiividokumentidel, kaitseliitlaste mälestusel ja ka
ajaleheartiklitel, millest valdav osa on avaldatud maakonnalehes Koit. Lähiajaloost kirjutav raamat ei saa
ega pretendeerigi lõplikule tõele, sest paljud, kes selle
valmimisprotsessis sõna said ja kaasa rääkisid, mäletavad erinevaid sündmusi ja seiku mõneti erinevalt. Küll
aga on kõigutamatud faktid, mis pärit maleva arhiivis
olevatest dokumentidest. Huvitavam osa on Janel Säki
hinnangul vahetu mälu ehk siis see, kuidas erinevad
inimesed maleva alguspäevi meenutavad.
Raamatu koostaja Margit Õkva sõnul oli loomisprotsess kokku võetav sõnaga „tundeküllane“. „Kerge
tal kindlasti polnud, sest materjali hulk, mille koostaja
läbi töötas, oli muljetavaldav ning paljutki sellest toimetamise käigus kaante vahele ei jõudnud,“ möönis
Janel Säkk.
Raamatu „Kaitseliidu Põlva Malev 25“ esimene
trükiarv on 250 eksemplari. Esimeste seas said selle
omanikeks 11. novembril Kaitseliidu aastapäeva
tähistamisel ergutusi saanud kohalikud kaitseliitlased
ja naiskodukaitsjad.

Aare Lepaste

Foto: ANTS KALAM

langenud punaväelaste,
NKVDlaste ja hävituspataljonlaste kätte. Langenud
metsavendade hauad on
enamikus teadmata,kuid
neile on püstitatud Eestis
sadu mälestusmärke ja
hauatahvleid.

Ants Kalam

Sakala maleva Karksi
malevkonna
teavituspealik

Metsavendade säilmed said mulda
Helmi Pikk sündis 11.
juulil 1925. aastal ja suri 14.
augustil 1950. aastal. Matusetalituse viis Vana-Roosa
kalmistul läbi Kuperjanovi
jalaväepataljoni kaplan
nooremleitnant Anna –
Liisa Vaher. Ümbermatmisel osales palju omakseid
ja sugulasi, kes tõid kaasa
rohkelt mälestuspärgi ja
lilli.
Auvalves oli Võrumaa
maleva liputoimkond, kus
lehvisid riigilipp, Võrumaa maleva lipp ja Eesti
Endiste Metsavendade Liidu lipp.
Kaplan Vaher ütles:
“Sõda pole lõppenud. See
lõpeb alles siis, kui maamulda on maetud viimane
NKVD poolt mõrvatud ja
salaja maetud metsavend.”
Järgmine matusetseremoonia toimus Vastseliina kirikus ja kalmistule

Kaitseliidu Põlva maleva
ajalugu vormus raamatuks

Foto: uno minka

Kirikus oli palju kohalikku rahvast ja külalisi
üle Eesti. Ei puudunud ka
arheoloog Mauri Kiudsoo ja sõjahaudade uurija
Arnold Unt. Nende kahe
mehe ja teiste ajaloouurijate otsingud metsavendade
haudade otsimisel jätkuvad. Ees ootavad uued
avastused, eriti Võrumaal,
kuna siin oli vastupanuliikumine eriti hoogne ja
massiline.
Eesti Endiste Metsavendade Liidu (EEML)

sekretär Heiki Magnus on
öelnud: „Inimesed, kes
kasvõi kordki aastas käivad metsavendade mälestussündmusel, väärivad
kindlasti tunnustamist.
Meie riigi ajaloos on olnud
sedavõrd palju ülekohut,
mida tuleb mäletada ja
mälestada.“
Väidetavalt langes viimane metsavend August
Sabbe Võrumaal 1978.
aastal. Aga kui paljude
metsikult ja salaja NKVD
poolt hukatud metsavendade säilmeid on veel leidmata, nende matmiskohad
avastamata, ei tea vist
keegi. Need, kes kunagi
olid pealtnägijateks või
tunnistajateks, pole enam
elavate kirjas, sest aeg teeb
oma töö. Paljud ei julge
ka nüüd veel tõtt rääkida,
palju on ka ununenud.

Uno Minka

KL Võrumaa maleva
teavituspealik

Põlva Koit ajakirjanik
Põlva maleva kaitseliitlane

Võrumaa maleva laskevõistluse
võitis Võru malevkond
Oktoobris aset leidnud Võrumaa maleva struktuuriüksuste vahelise III laskevõistluse võitis juba
kolmandat korda Võru malevkond.
Võistlus oli individuaal-meeskondlik, võistkonna
koosseisus oli 3 võistlejat. Võistlustel osalesid 25 meest
ja naist. Peakohtunik oli maleva instruktor Aivo Hütsi ja laskeharjutuste korraldajaks staabiülem kapten
Toomas Pindis.
Kõik võistlejad pidid automaati laskma kolmest erinevast laskeasendist (lamades, põlvelt ja püstiasendist)
kokku 30 lasku. Samal ajal, kui ühes lasketiirus tärisesid
automaatrelvad, lasti kõrval asuvas tiirus püstolit H&K
USP. Püstolit lasti kolmest erinevast laskeasendist: püsti,
põlvelt ja lamades, igast asendist 10 lasku. Ka püstolist
pidid laskma kõik võistkonna võistlejad.
Võistluste eesmärgiks oli populariseerida lahingrelvast laskmist KL Võrumaa maleva liikmete hulgas,
selgitada välja maleva parim laskja ja üksus lahingurelvast laskmises.
Võistlusala individuaalselt kolme paremat laskjat
autasustati diplomi, meenega ning medaliga. Kokkuvõttes parimat võistkonda autasustati maleva rändkarika
ja diplomiga.
Tulemused:

Automaat AK 4
I koht
279 silma
II koht
275 silma
III koht
274 silma

Juhan Härra
Jaanus Kala
Indrek Hunt

Püstol H&K USP:
I koht
248 silma
II koht
240 silma
III koht
229 silma

Gustav Klimusev
Juhan Härra
Indrek Hunt

Võistkondlik paremusjärjestus:
I koht
1476 silma
Võru MK
II koht
1439 silma
Staap
III koht
1372 silma
Rõuge-Vastseliina ÜK

Uno Minka

KL Võrumaa maleva
teavituspealik
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Aasta ohvitser kapten Toomas Pindis: “Tehke seda,
milleks te vabatahtlikult Kaitseliitu tulite”

Igati kordaläinud laskevõistlus. Toomas on alati naeruse näoilmega – lahke, autasustab võitjaid-laskjaid.

Sel aastal tunnistas Eesti
Kaitsevägi aasta ohvitseri
tiitli vääriliseks Võrumaa
maleva staabiülema kapten
Toomas Pindise.
Toomas on ülimalt töökas
ja aktiivne ohvitser, kes on
pikki aastaid panustanud
Eesti kaitseväe arengusse nii
piirivalve kui ka Kaitseliidu
ohvitserina. Aastast 2000 on
Toomas Pindis Kaitseliidu
liige.
Võrumaa maleva väljaõppeülema ametikohale asus
ta 2012. aasta suvel pärast
teenistust Kagu piirivalve
piirkonna staabis. Märtsis
2013 edutati kapten Toomas
Pindis maleva staabiülemaks.
Teda jätkub kõikjale.
Olgu suured või väikesed
üritused, kõik õnnestuvad,
sest Toomas oskab valida
enda meeskonda tugevad
ja targad tegijad. Ta oskab
rakendada kõik tööle ja
sulatada kokku head ideed.
Kui Võrumaa malev pidi
korraldama Kaitseliidu üleriigilised suvepäevad Võrus,
oli peamine vaevanägija
Toomas.
Kui sellel aastal korraldas
malev admiral Pitka luurevõistlust, usaldati Toomasele peaosa. Ei möödu ühtegi

laskevõistlust, kus Toomas
pole peakohtunik. Ta laseb
ise samuti ideaalselt, omades esiküti tiitlit.
Mida tähendab Sinu
jaoks tiitel aasta ohvitser?
“Muidugi tuli see mulle
suure üllatusena. Võrumaa malevas osati seda
väga hästi saladuses hoida.
Kuni viimase hetkeni ei
olnud mul teada, millega
Kaitseväe juhataja vastuvõtu ära teenisin. Tegemist
on ju Eesti Kaitseväe aasta
ohvitseri tiitliga, nii et seda
austusväärsem see on.
Aasta ohvitseri tiitel on
lahti sõnastatud nii: “Selle
kandja on usaldusväärne
ja professionaalne, tema
tegevus ja käitumine tekitab ühtekuuluvust ja tõstab
kaitseväe mainet, ta on algatusvõimeline ja aktiivne
väljaspool otseseid tööülesandeid ning järgib ja kannab
endas kaitseväe põhiväärtusi.” Leian, et Kaitseväes on
palju samaväärseid ohvitsere ning isegi paremaid kui
mina. Kuid on hea tõdeda,
et minu panust ja tegemisi
on tähele pandud ja seda
hinnatakse nii kõrge tiitliga.
See ei ole tunnustus ainult
minule, vaid kõigile, kellega
on mul au koos töötada ja
teenida nii Kaitseliidus kui

Fotod: UNO MINKA

ka kaitseväes. Samuti on siin
panus teistelt riigiasutustelt ja omavalitsustelt ning
loomulikult ka minu perekonnalt.”
Kus sa oled sündinud,
millises koolis käinud?
“Olen sündinud 5. oktoobril 1971. aastal Võrus.
Lapsepõlv möödus Lasva
külas ja Lasva algkoolis
alustasin ka oma kooliteed.
Põhihariduse sain Kääpa
8-klassilises koolis, edasi õppisin Võru tööstustehnikumis metalli erialal.
Kõrghariduse omandasin
sisekaitseakadeemias (SKA)
piirivalve erialal. Kahjuks
jäi tööülesannete tõttu lõpetamata magistrantuur
sisejulgeoleku erialal.”
Kuidas sündis otsus
siduda oma elu militaarvaldkonnaga?
“Tegelikult sai asi alguse
Kaitseliidust. Tulin noore
poisina Võrumaa malevasse
koos oma sõbraga. Mäletan
hästi enesekaitse treeninguid Võrukivis, kus juhendaja oli tulevane malevapealik Aigar Liping. Aga minu
tee viis hoopis Kodukaitse
ridadest piirivalvesse, kus
alustasin oma teenistust
algul vabatahtliku piirikaitsjana esimeses Remniku lennus. Olen osalenud

esimesel taasiseseisvunud
Eesti Vabariigi aastapäeva
paraadil 1991. aastal. Edasi
jätkasin ajateenijana ja jäin
piirivalvesse üleajateenijana
1992. aasta algusest. Sellega
algas ka minu tegevväelase
karjäär.
Teenisin piirivalves erinevatel ametikohtadel kuni
2007. aastani, mil piirivalves
läks teenistus piirivalveseaduse alla ning mind arvati
kaitseväelasena reservi kapteni auastmes.
Jätkasin teenistust alguses piirivalveametis, hiljem
politsei- ja piirivalveametis
kuni 2012. aasta suveni, mil
tulin tagasi Kaitseväe tegevteenistusse, teenistuskohaga
Kaitseliidus.”
Millal said Sinu silm
ja käsi nii heaks, et märklehte tulid esimesed kümned?
“Esimesed kokkupuuted
relvadega on lapsepõlvest.
Minu isa ja tema vend olid
jahimehed ning esimene
purakas oli aastavahetusel
jahipüssist.
Relvad ja laskmine on
mulle alati meeldinud ja
sobinud ning praegugi vean
meie maleva lasketreeningu
gruppi.”
Räägi ka oma perekonnast.
“Minu kallis kaasa on
Tiina Pindis, kes kuulub
samuti Kaitseliidu ridadesse. Ta töötab politsei- ja
piirivalveametis Lõuna politseiprefektuuri Luhamaa
maanteepiiripunktis. Meil
on kaks tütart.”
Kuidas abikaasa suhtub
sinu pingelisse ohvitseri
töösse?
“Kogu minu teenistusliku karjääri juures on ta mulle alati suureks toeks ja abiks
olnud alates ajast, mil meie
teed ristusid. Seda panust ei
ole võimalik hinnata. Tänu
tema mõistvale suhtumisele
ja kohati ka suurele järelandmisele olen saanud enda
kohta väga head karjääri
teha. Meie pere ühisesse
aega jäävad minu pikad
koolitused välisriigis, pikad

komandeeringud ning rotatsioonid töökohas. Suur
tänu talle selle eest.”
Kas Sul jääb üle vaba
aega perega koos olemiseks?
“See aeg tuleb leida. Meil
on ühised huvid: rattasõit,
pallimängud, matkamine,
laulmine ja pillimäng ning
kui õnnestub, siis ka ühine
perereis. Näiteks eelmisel
aastal käisime perega Austrias ja Saksamaal.“
Palun räägi ka oma lastest. Kas neistki saavad isa
elukutse järgijad?
“Meil on peres kaks last,
vanem tütar Karmen õpib
Tartus IT-d ja noorem tütar Moonika õpib Võrus
uues gümnaasiumis. Moonika kuulub ka Kodutütarde
ridadesse.
Ma ise ei soovi seda, et
minu tütardest sirguksid
sõjaväelased, aga kui neist
keegi ka valib selle elukutse,
siis mina takistusi ei tee.”
Sa oled kõva laulu- ja
pillimees. On sul veel hobisid?
“Laulan kolm aastat
Lasva meeskooris. Huvi
koorilaulu vastu sain juba
põhikoolist meie toonaselt
direktorilt Paul Vardjalt, kes
oli tore laulu- ja pillimees.
Samuti meeldib mulle kitarri mängida. Meil peres kõik
mängivad natuke midagi,
seepärast on tore ühistel
koosviibimistel musitseerida.
Spordi poolelt on hingelähedane rattasõit.”
Kui rääkida Kaitseliidust, siis mida saaks malevas teha selleks, et meie
read kasvaks kiiremini?
“Tegevus noortega koolides ja noorteorganisatsioonides – see on meie
kasvulava uute liikmete
saamiseks. “
Kuidas hindad meeskonnatööd Võrumaa malevas?
“Mind on huvitaval kombel alati ümbritsenud töökas
ja tore kollektiiv, seda ka
siin, Võrumaa malevas. Eks
ikka king pigista vahel siit ja

sealt (täitmata ametikohad,
vähene ressurss jne), kuid
ühiste eesmärkide saavutamiseks pingutatakse ühiselt
ja toetatakse teineteist kui
kuskil raske on.”
Mida soovitad meie kaitseliitlastele?
“Olge aktiivsed ja initsiatiivikad, sest igast pisikesest
panusest sünnib midagi
suurt ja mis saab olla toredam, kui olla selles osaline.
Riik, see olemegi meie
ja oma julgeolekut peame
me hoidma ise. Keegi ei tee
seda keegi meie eest. Ärgem
olgem keti nõrgim lüli, vaid
karastagem ja kindlustagem
end. Omandage teadmisi ja
oskusi ning kinnistage neid
praktikas. Lühidalt – tehke kohusetundlikult seda,
mida te vabatahtlikuna Kaitseliiduga liitudes tegema
tulite.”

Uno Minka

Võrumaa maleva
teavituspealik

Lemmik ...
...lahingrelv?
Rootsi päritolu AK 4,
sest see relv on saanud
juba nii käepäraseks ja
sinasõbraks.
...värv?

Roheline, vana hea piirivalve värv.
...spordiala?
Jalgrattasport.
...loom?
Meie kodune kass Kiki,
kes võeti elamisse üle minu
laiba.

Ootamatu kohtumine endise kolleegiga Valgas Maakaitsepäeva Toomas Pindis on sageli erinevate laskevõistluste korraldaja ja pea- Kapten Toomas Pindis ja leitnant Mihkel Puusepp Võru linnalahingus.
kohtunik.
paraadil.
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Avalike suhete grupi juhid kohtusid Viljandis
13.–15. novembril osales
üle kahekümne naiskodukaitsja Viljandis avalike
suhete grupijuhtide õppepäevadel.
Saabusime Viljandisse
reede õhtul ja Sakala ringkonna esinaine Eda Kivisild
viis meid paaritunnisele
linnatuurile. Nii mõnelegi
meist oli see üldse esmakordne tutvumine Viljandiga.
Laupäeva hommikut
alustas Järva ringkonna
Naiskodukaitse instruktor
Taive Saar, kes andis näpunäiteid meediaplaani
koostamiseks. Loodetavasti
on järgmisel aastal kõikidel
ringkondadel koostatud
korrektne meediaplaan.
Avalike suhete grupi
populariseerimist liikmete
seas ning meeskonnatunde loomise arutelu juhtis
Naiskodukaitse esinaine
Airi Tooming. 2014. aasta
uuringust nähtus, et mitmes
ringkonnas on vajadus avalike suhete grupi töö parandamiseks. Õppepäevadel osalejad pakkusid lahenduseks

erinevaid võimalusi: koolitusi, tihedamat omavahelist
suhtlemist, tööde paremat
jaotust, vajadusel ka grupi
liikmete vahetust jne.
Seejärel läksime meid
Viljandi Kuku raadio toimetusse. Meid tervitas reporter
Kaie Mölter, kes ootamatult
teatas: „Hetke pärast läheme
otse-eetrisse!“ ning asus
meid järgemööda intervjueerima. Ei saa salata, et olime
ehmunud ning mikrofoni
ees ei tulnud jutt igakord nii
sorav kui oleksime soovinud. Õnneks selgus, et päris
otse-eetrisse meie vastused
ei lähe, aga saime teadmise,
mis juhtub, kui ootamatult
mikrofon nina ette pannakse.
Raadiotoimetusest siirdusime Viljandi maakonnalehe
Sakala toimetusse, kus meid
võttis vastu keeletoimetaja
Maarja Möldre. Õnneks ei
pandudki meid artikleid
kirjutama, vaid saime hoopis
teada, milliseid protsesse
läbides ajaleht sünnib. Andsime ka naiskodukaitsjate
panuse Sakala veebilehte,
edastades esimesel õhtul
pildistatud erilise foto kesk-

väljakul asuvast Jakobsoni
kujust.
Tagasi õpperuumidesse
jõudnud, andis Airi Tooming kõigile tehtud raadiointervjuu kohta personaalse
tagasiside ning jagas hulga
praktilisi näpunäited, kuidas
sellises olukorras käituda. Ei
tohi me ju hetkekski unustada, et oleme kõik organisatsiooni visiitkaardid.
Päev jätkus Naiskodukaitse instruktori Eveli Nõgu
eestvedamisel teemaga „PR
telgi aktiivsed tegevused“.
Jagunesime gruppideks ning
eesmärk oli välja mõelda
etteantud sihtgrupile sobivad tegevused. Rühmatööde
tulemusena tekkisid reaalselt
kasutatavad kavad üritustel
osalemiseks.
Pika õppepäeva järel oli
osalejatel võimalus käia koolituspaigaks oleva Viljandi
Jahimeeste Liidu maja saunas ning aset lõbus vestlusring koos Naiskodukaitseteemalise lauamängu mängimisega.
Pühapäeva esimeseks teemaks oli Naiskodukaitse
sümboolikakord. Eveli Nõgu

Raadio Kuku Viljandi stuudios intervjueeris naiskodukaitsjaid reporter Kaie Mölter.

juhtimisel toimus sümboolikakorra arutelu, esitati küsimusi ning tehti ettepanekuid
Naiskodukaitse visuaalse
märgatavuse parandamiseks
tulevikus.
Seejärel jagas vajalikke
näpunäiteid plakatite kujundamise üldiste põhitõdede
kohta TÜ Viljandi kultuuriakadeemia lektor Katri Smitt.
Pärast teoreetilisi teadmisi
analüüsisime ka mõningaid
Naiskodukaitse juba valminud plakateid. Saime plakatite tegemiseks kolm põhisoo-

Tartu naiskodukaitsjad harjutasid
Sipelgal evakueerumist

vitust: ärata tähelepanu, tee
info vastuvõtt mugavaks ja
eristu konkurentidest!
Lõputeemana andis Eveli
Nõgu ülevaate hiljuti tehtud küsitlusest viimasel ajal
Naiskodukaitsega liitunud
liikmete hulgas. Mõni kanal,
kust liitunud olid väidetavalt Naiskodukaitse kohta
infot saanud, tuli osalejatele
üllatusena, kuid pakkus suuniseid edaspidiseks, milliseid
kanaleid Naiskodukaitse
tegevuse tutvustamiseks on
mõttekas kasutada.

Foto: LEMBE LAHTMAA

Sakala ringkonna läbiviidud õppepäevad olid korraldatud professionaalselt,
valitud teemad olid huvitavad ja praktilised.
Õppepäevi isekoomustab
hästi Saaremaa ringkonna
liikme Anni Murd öeldu:
„Mul ei hakanud kordagi
igav.”

Ave Paavo

Alutaguse ringkonna
naiskodukaitsja

Mälestus, mis jääb

Õppuse Sibul raames
korraldasid Tartu naiskodukaitsjad evakueerimisõppuse Sipelgas.
Sipelga eellugu algas
juba novembris 2014 kui
Tartu ringkonnal toimus
kohtumine uue malevapealiku ja staabiülemaga.
Kohtumise üheks eesmärgiks oli meie soov teada
saada, kuidas Naiskodukaitse saaks paremini
toetada malevkondi ja
SA üksusi. Tehti ettepanek töötada välja kontseptsioon, kuidas katta
kriisi puhul kaitseliitlaste
ja kaitseväelaste perede
evakueerimise vajadus, et
tagada võitlusvõime.
Paljude jaoks oli see
oluline teema, kuna on
meie ringkonnas ka varasemalt jutuks, kuigi
mitte nii suures pildis.
Naiskodukaitse väljaõpe
on ju nagu Lego klotsid - enamik vajaminevat
on erialade näol olemas,
tuleb lihtsalt teistmoodi
kokku panna ja saabki
uue asja.
2015. aasta veebruaris
toimusid loengud, maiks
valmis üldine kontseptsioon koos põhijuhenditega, mida katsetasime ja
muutsime vastavalt vajadusele. Mais ja juunis korraldasid staabiülem ja Eva
Nessler kolm praktilist
harjutust ning septembris
oli kontrollõppus.
Sipelgas kulges aga
nii, et esimesena reageeri-

Katte võtavad mälestuskivilt Tarvastu vallavanem Alar Karu ning Ann
Foto: TIINA OTT
Tamme järeltulija Lehti Mägi.

Laagris sisustati laste aega erinevate tegevustega.

nud liikmed võtsid Naiskodukaitse laost staabi
varustuse, lülitasid sisse
staabi telefonid ja liikusid
varem kokkulepitud kohta. Staap hakkas koguma
infot meeskonna liikmete
saabumise kohta ja jagas
saabunud liikmetele rollid
(12 erinevat ja mõtleks
ilmselt juurde veelgi) ja
ülesanded.
Evakuatsioonivajaduse kohta laekus info
staapi SMS-idena. Staap
registreeris info, saatis
välja transpordimeeskonnad ning jälgis transpordi käiku. Lapsed koguti
staabi juurde, vaadati üle

nende olemasolev varustus, vajadusel täiendati
ning saadeti gruppidena
koos noortejuhtidega edasi linnast välja evakuatsioonilaagrisse. Toitlustajad kavandasid menüü,
tegid kalkulatsiooni, käisid poes ja liikusid samuti
laagrisse. Staap analüüsis
õppuse esimest etappi ja
kavandas lõppevakuatsiooni, kuhu ja kuidas
lapsed laagrist edasi
liiguvad.
Sellega oli õppuse
logistiliselt kõige keerukam osa lõppenud ja ees
ootas ööpäev tegutsemist
laagris Kuremaa lossis.

Foto: LEANE MORITS

Lastel käis külas päästeamet, kes õpetas lapsi
kustutit kasutama. Samuti
toimus meie endi liikmete
juhitud esmaabiõpe.
Pühapäeval käivitus
kogu süsteem vastupidises suunas ja pärastlõunaks oli iga laps juba oma
kodus.

Eva Nessler

Tartu ringkonna
naiskodukaitsja

Leane Morits

Tartu ringkonna
instruktor

29. oktoobril avati Viljandimaal Tarvastu vallas
Kitsi talu juures kolme Eesti jaoks märgilise isiku
Aino Tamme, Mari Raamoti ja Jaan Tamme ühine
mälestuskivi.
Mälestuskivi paigaldamise algatus tuli Tõnis ja Mari
Tamme kolmanda tütre järeltulijalt Lehti Mägilt. Mälestuskivi autor on Elvart Silvere.
Kivi avamisel rääkis Tammede pere ajaloost ja mälestuskivi paneku ideest ning teostusest Tarvastu valla
haridus- ja kultuurinõunik Maive Feldmann. Sõna võttis
vallavanem Alar Karu. Tammede suguvõsa nimel rääkis
Endel Kask.
Sakala ringkonna esinaine Eda Kivisild pühendas
enda tervituse Naiskodukaitse esimesele esinaisele Mari
Raamotile.
Muusikaajaloolane Maret Tomson rääkis nii laulja
Aino Tamme kui ka metsasarvemängija ja Tallinna konservatooriumi esimese direktori Jaan Tamme rollist Eesti
muusikaelus.
Oma tänusõnad kõikidele Tammede pere mälestuskivi valmimisele kaasa aitajatele palus edasi anda president
Toomas-Hendrik Ilves. Tema tervituse luges ette mälestuskivi paneku eestvedaja Lehti Mägi. President märkis
oma tervituses, et tundis isiklikult Mari Raamoti poega
Ilmar Raamotit, kes jäi talle meelde äärmiselt positiivse
meele ja ärksa olemisega.
Sakala ringkonna naiskodukaitsjatele ei olnud see
esimene kord Kitsile Tammede talukoha juurde sattuda.
Septembri alguses käisime seal talgutel. Just Tammede
talust sai 2010. aastal alguse esimene üle-eestiline naiskodukaitsjale Mari Raamotile pühendatud rattaretk. Rõõm
oli näha, et vana maja ümbrus oli tunduvalt paremas
seisus kui siis ja talu õuele oli aedki ümber ehitatud.
Hoone tegid elavaks akende asemel olevad maalid
majas elanud kuulsustest ja ümbruskonna maastikest.
Maalide autor on noor kunstnik Kälina Savka.

Lembe Lahtmaa
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Täna 25 aastat tagasi

Sakala malevlased 1990. aastal vabariigi aastapäeva paraadil.

70

Silja Valdner

Foto: KaItseliidu arhiiv
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Valgamaa malev

60

Aivar Lehtmets
Tartu malev
Martin Toomas
Sakala malev
Arne Sammel
Sakala malev
Sulev Soosaar
Sakala malev
Aare Sumilov Valgamaa malev

50

Kalle Kivaste
Tartu malev
Maire Kasvandik
Tartu malev
Märt Mõttus
Sakala malev
Madis Mõistus Valgamaa malev

30

Anti Hallapuu
Tartu malev
Marek Mängli
Tartu malev
Marko Härgin
Tartu malev
Pärtel Lang
Tartu malev
Janno Siil		
Tartu malev
Karl Gildeman
Tartu malev
Mari-Liis Kirschbaum Tartu malev
Hannes Palmre Valgamaa malev
Mailis Palm
Valgamaa malev
Ketlin Tagamets Võrumaa malev
Enely Jaani
Võrumaa malev

20

Karl-Erik Sild

Tartu malev

40

Carl-Christjan Frey Tartu malev
Priit Reiman
Tartu malev
Merle Abroi
Tartu malev

Ergutused
Teenetemedali I klass

Heino Vuht
Põlva malev
Taimo Loode
Tartu malev
Igor Paal
Tartu malev
Rene Lepik
Tartu malev
Heinar Väljak
Tartu malev
Ain Ehari
Tartu malev
Jaanis Veskimets Valgamaa malev

Teenetemedali II klass

Jüri Rahe
Üllo Laaneoja
Tõnu Tahti
Mehis Ilves
Üllar Kasemets
Sulev Taimur
Rein Säinas

Sakala malev
Tartu malev
Tartu malev
Tartu malev
Tartu malev
Tartu malev
Tartu malev

Teenetemedali III klass

Ivar Hindriksoo
Põlva malev
Tarmo Narrusk
Põlva malev
Lauri Lutsar
Põlva malev
Alar Assor		
Põlva malev
Ainar Härm
Põlva malev
Eha Jakobson
Tartu malev
Indrek Ostrat
Tartu malev
Vahur Saarits
Tartu malev
Piret Sõmer
Tartu malev
Margus-Tarmo Pihlakas Tartu malev
Margus Sardis
Tartu malev
Piret Tiit
Valgamaa malev

Valgeristi I klass
Peeter Tulviste

Tartu malev

Valgeristi II klass
Aivar Kroonmäe
Tiit Tõnts

Võrumaa malev
Võrumaa malev

Valgeristi III klass

Kaido Arulepp
Põlva malev
Arno Sula
Sakala malev
Aare Nurm
Tartu malev
Aleksander Mõttus Valgamaa malev

Eriteenete medal
Maano Koemets

Tartu malev

Hinnaline kingitus
Mirjam Link

Tartu malev

Kaitseliidu ülema tänukiri
Allar Eesmaa
Põlva malev
Aaro Hallap
Põlva malev
Ivo Kokkmann
Põlva malev
Hillar Heil		
Põlva malev
Toomas Nigola
Põlva malev
Kalle Kalmus
Põlva malev
Janno Limbak
Põlva malev
Janar Saarniit
Põlva malev
Rainer Siitoja
Põlva malev
Argo Kallastu
Põlva malev
Hjalmar Mandel
Põlva malev
Reigo Kodsapoeg
Põlva malev
Allan Kolpakov
Põlva malev
Rivo Rebane
Põlva malev
Toomas Heering
Põlva malev
Rudolf Tigasing
Põlva malev
Triin Väisanen
Põlva malev
Aare Lepaste
Põlva malev
Ulla Preeden
Põlva malev
Margit Õkva
Põlva malev
Kalju Siiman
Sakala malev
Alfred Luts
Sakala malev
Ain Luik
Sakala malev
Varje Toomast
Sakala malev
Meelis Eelmaa
Sakala malev
Arne Pauska
Tartu malev
Indrek Soo
Tartu malev
Lembit Türk
Tartu malev
Mati Alupere
Tartu malev
Anne-Ly Koorberg Tartu malev
Marjo Peenra
Tartu malev
Daimar Elp		
Tartu malev
Hanno Vissel
Tartu malev
Sulev Lomp
Tartu malev
Jaanus Kokkonen Valgamaa malev
Jaan.-Kaarel Kukk Valgamaa malev
Jaanis Mölder
Valgamaa malev
Leonid Nikandrov Valgamaa malev
Mati Loog
Valgamaa malev
Kalmer Kingo
Valgamaa malev
Aare Õispuu
Valgamaa malev
Andrus Poola
Valgamaa malev

Kaitseliidu ülema
tänuavaldus
Igor Taro		
Rene Kintsiraud
Enar Tikk		
Kristiina Kask

Põlva malev
Põlva malev
Tartu malev
Tartu malev

Kui teil on säilinud fotosid
enne II maailmasõjaaegsest Eestist, kus on kajastatud Kaitseliidu, Naiskodukaitse, Noorte
Kotkaste või Kodutütarde tegevust, siis oleme
tänulikud kui jagate neid ka Oma Maa
toimetusega.
Fotosid võib saata aadressil omamaa@kaitseliit.ee

