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Oma 98. aastapäe-
va tähistas Kaitseliit 
k o n t s e r t - a k t u s e g a 
12. novembril Põltsa-
maa kultuurikeskuses, 
kuhu kogunes hulga-
liselt kaitseliitlasi ja 
kutsutud külalisi.

Kutsutud külaliste 
hulgas olid ka president 
Arnold Rüütel, Kaitselii-
du auliige Enn Tarto ja 
endine kaitseväe juhata-
ja kindral Ants Laaneots.

Aktuse avakõne pi-
das Kaitseliidu ülem 
brigaadikindral Meelis 
Kiili. Vähemalt allakir-
jutanu hinnangul oli see 
tõepoolest kaitseliitlas-
lik, lihtne ja arusaadav 
kõne. Põimides kõnes 
mõisteid – usk, lootus 
ja armastus –, rõhutas 
kindral tugeva kaitse-
tahte vajadust ja seda, et 
meie väikese riigi oludes 
on riigikaitse iga koda-
niku kohustus, kaitse-
liitlastele aga eelisena 
antud õigus. 

Kui pea sada aastat 
tagasi Eesti mehed ja 
ka naised asusid näili-
selt lootusetus olukorras 
võitlusse suurte tume-
date jõududega, et võita 
kätte vabadus ja iseole-

mise õigus selle maal, 
kus meie esivanemad 
on elanud juba tuhan-
deid aastaid, siis oli neil 
usk oma tegemiste õig-
susesse. Kust nad said 
selle usu? Ikka omast 
maast. Küsime nüüd, 
kas see usk ka tänapäe-
val, keerulises ja ohus-
tatud maailmapildis on 
meil veel olemas, kas 
meil jätkub seda usku? 
Kindral kinnitas oma 
kõnes, et ta usub Eesti 
rahvasse. 

„See usk tuleneb aga 
veendumusest selle põh-
jal, mida ma näen külas-
tades malevaid, nähes 
kaitseliitlaste, naiskodu-
kaitsjate, noorkotkaste ja 
kodutütarde tegemisi, 
nende pühendunud ja 
mõtestatud vabatahtlik-
ku tegevust riigikaitse 
ja ühiskonna heaks. Ja 
oma tegevustega aita-
me elada ka usul, et 
meil saab olema tulevik 
vabal ja iseseisval maal. 
Igal kodanikul on mitte 
ainult kohustus, vaid 
kindlasti ka võimalus 
omal moel osaleda riigi 
kaitsevõime tugevda-
misel. Kui me kõik ole-
me ühel meelel, et me 
tahame jätkuvalt säilita-
da oma vabadust ja ise-
seisvust, seda mõnede 
poolt lausa luksuseks 
nimetatud võimalust 
omada oma riiki, siis 
me seda ka suudame,“ 
kõneles Kiili. 

Järgnes Kaitseliidu 
Valgeristi teenetemär-
kide annetamine teene-
katele kaitseliitlastele. 
Tseremoonia kulminee-
rus Kaitseliidu kõigi 
lippude ettetoomisega, 
et autasustada Kaitselii-
du kõrgeima autasuga 

– Valgeristi I klassi tee-
netemärgiga pikaaegset 
Kaitseliidu Järva maleva 
pealikku, äsja erru ar-
vatud kolonelleitnant 
Arvi Niglast. Temast sai 
selle teenetemärgi 12. 
kavaler. 

Üllatuse tegi kaitseväe 
juhataja kindralleitnant 
Riho Terras, kes kinkis 
Arvi Niglasele nimelise 
tulirelva  11,43 mm püs-
toli Colt. 

Viimasena sai sõna 
haridus-  ja  teadus-
ministeeriumi esindaja, 
kes andis üle autasud 
Kaitseliidu küberkaitse 
üksusele ja Kaitseliidu-
le nende tegevuse eest 
küberkaitse õpetamise 
juurutamisel ja toetami-
sel Eesti põhikoolis. 

Seejärel andis Kaitse-
liidu orkester meeldiva 
ja mitmekesise kavaga 
kontserdi, kus solistide-
na esinesid vaid kaitse-
liitlased.

Piduõhtu jätkus toeka 
kehakinnitusega ja va-
bas vormis jutuajamis-
tega ning Kaitseliidu 
orkestri helide saatel 
ka mõnusa jalakeeru-
tusega.

Rein Kikas
   

Iga aasta 11. novemb-
r i l  a n n a v a d  p a l j u d 
Võrumaa maleva uued 
kaitseliitlased  pühaliku 
vandetõotuse. Sel aas-
tal vandusid truudust 
15 Kaitseliidu liiget –
14 meest ja üks naine.

Kella 18 paiku kogu-
neti  Võrus Kuperjanovi 
pataljoni vastas olevasse 
autoparklasse.

E n n e  s e d a  s ü ü d a t i 

tõrvikud ja maleva noo-
reminstruktor  Juhan Här-
ra tegi rutiinse rividrilli.

Instruktor rääkis põhja-
likult vandetõotuse and-
misest, selgitas, kuidas 
astuda ja mida teha kui 
kutsutakse Vabadussõjas 
langenute mälestusmärgi 
juurde vannet andma.

Allüksustest enim vande 
andjaid oli  Võru malev-
konnast, kokku 12 meest, 
neist  kõige noorem oli 

19-aastane Carl Erik Til-
gor,

Antsla üksikkompa-
niist oli kohal kaks meest 
ja  Rõuge-Vastseliina 
üksikkompaniid esin-

das ainuke naine Maire 
Puutka. 

Lauldi hümni, lühi-
kese etteaste ja kõne pi-
das Kaitseliidu veteran 
V a l d u r  R a u d v a s s a r . 

Maleva kaplan Mait Möl-
der pidas palvuse ja mee-
nutas neid Kaitseliidu 
liikmeid, kes on möödu-
nud aastal manalateele on  
läinud.

Vandetõotuse  teksti 
luges ette Kuperjanovi-
pataljonis teeniv staabi-
veebel Lauri Allmann.

P ä r a s t  p i d u l i k k u 
tseremooniat pöördus 
malevapeal ik  major 
Urmas Vahter vande 
andnud kaitseliitlaste 
poole sõnadega: 

„Nüüd olete kõik üks 
ja töökas pere, osale-
ge aktiivselt õppustel, 
aga saage osa ka kõiki-
dest vaba aja üritustest. 
Soovin kõigile edukat 
karjääri ja  õnne!“

Seejärel suundusid 
kõik vandetõotuse and-
jad ja külalised  Jaagumäe 
Toidukeskusse, et piduli-
kult kuulutada välja ka 
aasta parim kaitseliitlane 
Võrumaa malevas.

Uno Minka
Võrumaa maleva 

teavituspealik
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Kaitseliit sai 98-aastaseks

Võrumaa uued kaitseliitlased vandusid truudust

Valgeristi I klassi teenetemärgiga autasustati  pikaaegset Kaitseliidu 
Järva maleva pealikku, äsja erru arvatud kolonelleitnant Arvi Niglast.

Pidulikule koosviibimisele eelnes tseremoonia Põltsamaa Vabadussõjas langenute ausamba juures.

15 kaitseliitlast on kätte võrnud tõrvikud ja ootavad oma tähtsat hetke.

Vabadussõja valgustatud mälestussamba juures oli  auvalves liputoimkond.
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11. novembril Kaitselii-
du 98. aastapäeval pärjati 
Võrumaa aasta kaitseliitlase 
tiitliga Rõuge-Vastseliina 
üksikkompanii nooremseer-
sant Anu Jõgeva.

Oleme harjunud sellega, et 
militaarvaldkonnas valitseb 
meeste dünastia. Usume, et 
igal pool on parematest pari-
mad mehed. Et laskevõistlusi 
võidavad meeskonnad, mitte 
naiskonnad, et Kaitseliidu 
parima tiitli võivad kindlasti 
võita ainult mehed. Ent siin-
kohal avaksin kindlasti mitte 
ainukese erandi, mis tõestab 
,et naised on veelgi visamad, 
järjekindlamad, töökamad ja 
õpihimulisemad.

Kui veel kaks aastat tagasi 
eeldasid kõik, et üleriigiliseks 
parimaks aasta kaitseliitlaseks 
tunnistatakse mees, siis oli 
üllatus suur, kui aastal 2014 
kuulutati selle tiitli omani-
kuks Võrumaalt pärit seersant 
Tiia Kiis.

Aastal 2016 tabas Võru-
maa kaitseliitlasi samasugune 
üllatus.

Kui pealik Urmas Vahter 
ütles sõnad: “Õnnitlen! Aasta 
kaitseliitlase tiitli on auga väl-
ja teeninud nooremseersant 
Anu Jõgeva Rõuge–Vastselii-
na üksikkompaniist,“ järgnes 
tugev aplaus nii uutelt kui ka 
juba staažikatelt kaasvõitleja-
telt ning külalistelt.

Anu oli uhiuues Kaitseliidu 
tavavormis, mis istus talle kui 
valatult. Pisut küll kohmetu-
na, pisargi vist silmas, astus ta 
pealiku juurde , et vastu võtta 
soe käepigistus, head soovid 
ja tunnistus. Seejärel tõusis 
lauast 2015. aasta parim kait-
seliitlane kapral Indrek Hunt 
ja andis üheks aastaks Anule 
hoiule kuldse rändkarika. 
Siis saabus hetk vastu võtta 
õnnitlusi, kallistusi, embusi, 
häid sõnu ja soove.

Anu aktiivne ja väga töine 
tegevus oli saanud väärilise 
hinnangu kolleegidelt ja ma-
leva juhatuselt.

Teised Anust

Naiskodukaitse Võru ring-
konna Vastseliina jaoskonna 
liige Külli Piirsild:

“Tema oli see, kes taaselus-
tas Naiskodukaitse Vastselii-
na jaoskonna. Praeguseks on 
liikmeid üle 20 ja lisandub 
veelgi. Anu on korraldanud 
mitmel korral kokkutulekuid 
Vana-Vastseliinas ja mujal.

Mitte kunagi ei puudu ta 
üritustelt, mis on puutumuses 

metsavendadega, olgu need 
konverentsid, ümbermatmi-
sed või mälestustseremoo-
niad.

Anu on lihtne inimene, 
tiitlid tema enesetähtsust ei 
tõsta ega langeta. Kaaslastele 
on ta mõistev juht, tööandjale 
korrektne töötaja, oma lastele 
hoolitsev ema ja suurematele 
parim sõber.”

Endine Rõuge-Vastseliina 
kompaniipealik Aare Hõrn:

“Arutasime kaitseliitlas-
test Vastseliina vallavolikogu 
esimehe Urmas Juhkamiga 
ja vallavanem Raul Tohviga, 
kui kaua me tunneme Anu 
Jõgevat. Üllatusega avasta-
sime, et tunneme teda 10–15 
aastat, kuid on selline tunne 
nagu oleks Anu Jõgeva olnud 
olemas aegade algusest peale. 

Ilma Anu panuseta, kor-
raldamiseta, osalemiseta ei 
toimu Vastseliinas, Rõuge-
Vastseliina üksikkompaniis 
ja Võrumaa malevas mitte 
ühtegi suuremat õppust, üri-
tust või algatust. Sama kehtib 
ka Vastseliina vallas ning 
piirkonnas isamaaliste ette-
võtmiste puhul 

Kui asusime kolmekesi 
paberile seadma Anu oma-
dusi, saime järgmised read: 
algatusvõimeline, äärmiselt 
kohusetundlik, sõnapidaja, 
kaasav ja kaastundev, töökas, 
oma aega väga hästi planee-
riv, õppimishimuline ja õppi-
misvõimeline, mitmekülgne, 
tugeva õiglustundega, julge, 
hooliv, põhjalik.

Anu korraldab pidevalt me-
ditsiiniõpet nii kaitseliitlastele 
kui ka piirkonnas toimuva-
tele noorte- ja lastelaagritele. 
Samuti peab ta tähtsaks, et 
meditsiinioskused oleks ka 
võimalikult paljudel kaitse-
liitlastel. 

Anu Jõgeva on osa võt-
nud nii maleva kui piirkon-
na väljaõpetest: hajutatud 
vastutegevus, linnalahing, 
aga ka suurematest õppus-
test: Kevadtorm, Dagger. Ta 
kuulub ka Rõuge-Vastseliina 
Üksikkompanii juhatusse 
ning hoiab ja ärgitab juhatuses 
olevaid mehi olema aktiivse-
mad, tuletab meestele meelde 
kuupäevi ja nõuab korrektsust 
dokumentide vormistamisel.

Lisaks kaitseliidu tegevus-
tele tunneb Anu hästi loodust, 
joonistab ja luuletab. Ta on 
erksa hinge ja vaimuga. Anu 
Jõgeva toetab neid, kel on elus 
raskused ning  juhib ka meie, 
meeste tähelepanu neile, kes 
vajavad abi.”

Uno Minka
Kaitseliidu Võrumaa 
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OMA MÕTE

Kirjutage meile oma kogemustest 
Kaitseliidus omamaa@kaitseliit.ee

Mulle on alati kõiksugu tähtpäevad meeldinud. Eriti 
sünnipäevad. Mäletan siiani väga hästi vaat et kõiki enda 
omi. Emale need muidugi lihtsad polnud, sest tervele 
armaadale põngerjatele tuli vaaritada korralik laar kartu-
lisalatit ning ämbritäis morssi. Meie eriliseks lemmikuks 
olid aga tikuvõileivad. Seks puhuks olid ema lauanõude 
arsenalis spetsiaalsed värvilised plastmassist odakesed. Ja 
loomulikult nii kui liud maitsvate suupistetega laudlina 
puudutas, kadusid hetkega pooled ampsud näljaste laste 
roosade põskede varju. Hetkel, kui ema selja taga köögiust 
sulges, rabati aga kandikult juba viimaseid tikuvõileivakesi. 
Ega jäänudki perenaisel muud üle, kui ohates ots ümber 
keerata ja tühjale lauanõule järele vantsida. Meil endil 
polnud aga kiiret kuhugile – seni, kuni köögis leiba ja 
tutvuse kaudu saadud keeduvorsti kuubikuteks hekseldati, 
saime meie värviliste odadega klaaside ja taldrikute vahel 
indiaanlasi mängida.

Mäletan ka seda, et põrsapõlves oli sünnipäevaeelne 
ärevus nii suur, et ei lasknud kuidagi uinuda. Peas ketrasid 
fantaasiad võimalikest kingitustest ning teadmine, et peale 
ärkamist keerleb kogu päeva vältel kõik vaid sinu ümber, 
pani südame topeltkiirusel põksuma.

Aastaid on vahepeal juurde kerinud üksjagu, tuleval 
suvel on mul juba neljakümnes sünnipäev ootamas. Võiks 
ju arvata, et mis seal enam. Iga aasta on ju ikkagi aasta 
ligemale surmale ja millalgi hakkavad uhkete kingituste 
asemel hoopis erinevad tervisehädad naha alla trügima... 
Aga ei. Vähemalt ses osas ma end keskmiseks eestlaseks 
nimetada ei saa. Milleks muretseda asjade pärast, mida me 
muuta ei saa ning tunda ängi, kui midagi halvasti ei ole? 
Seni kuni ümbritsevad inimesed silma säravana hoiavad, 
tuleb olemisest rõõmu tunda. No aga mis ma siin endast 
jahun. Täiesti terve mees oma parimais aastais ja positiivse 
mõtteviisiga pealekauba. Unistuste pakett, eks ole.

Kehvem lugu on meil muidugi eakatega. Elu Nõukogude 
võimu nn viljastavates tingimustes on sünnitanud mitme 
põlvkonna jagu katkiseid inimesi. Pole ka imestada, kui 
kaunimad aastad su elus on möödunud käskude, keeldude, 
piirangute ja propaganda all ägades. Samal ajal veel end 
loomulikult tööga tappes. Me küll oleme harjunud ütlema, 
et mis ei tapa, teeb tugevaks, aga päriselus alati nii ei ole.

Praegu on pensioniikka jõudnud inimesd haiged, õnne-
tud ja elust väsinud. Seda on lausa valus vaadata. Aega 
enam tagasi ei keri ja minevikku ei saa muuta. Küll aga 
saame teha kõik endast sõltuva, et meie ning meie järglased 
elaksid, looksid ja areneksid keskkonnas, mis laseks peale 
panuse andmist rahulikult kiiktooli vajuda ning õndsa 
naeratusega tõdeda, et kõik see pole olnud asjata ning Eestil 
ja tema rahval on jätkuvalt lootust.

11. novembril sai Kaitseliit 98-aastaseks. See on igati 
väärikas iga. Ja mul on kuramuse hea meel, et see organi-
satsioon vaatamata terendavale kolmekohalisele juubelile 
on kõbusam kui nii mõnigi tänane keskealine. Ja tundub, et 
aina kõbusamaks läheb. Oma riiki armastavaid ja hoidvaid 
inimesi ühise mütsi alla koondades muutub karastunud 
kooslus ainult tugevamaks ning tegusad liikmed, kellel 
süda õige koha peal, on justkui värsked verelibled, mis 
organismi aina tugevamaks muudavad.

Pole kahtlust, et Kaitseliit on Eesti püsimajäämise üks 
olulisemaid märksõnu ja alustalasid. Taolise mootori töö-
korras hoidmine ning putitamine on üks meie vabaduse 
garante. Ja seepärast on mul väga hea meel tõsta pokaal 
sünnipäevalapse auks ning soovida talle pikka iga ning tu-
gevat tervist. Ja mite palju aastaid, vaid palju aastasadu, mil 
oleks põhjust korra aastas väikese elevustundega uinuda 
ning siis rõõmsal meelel õnnitlusi vastu võtta. Soovin eest-
lastele optimismi ja usku iseendasse ning ümbritsevatesse! 
Palju õnne meile kõigile!

Üllar Priks
Sakala ajakirjanik

Tõstame toosti sünnipäeva-
lapse auks!

Võrumaa maleva aasta 
kaitseliitlane on Anu Jõgeva 

Toimetus
Võrumaa maleva pealik major Urmas Vahter andis Anu Jõgevale üle tunnistuse.

Anu Jõgeva. Foto: UNO MINKA

Foto: AIVAR KROONBERG



3November 2016

19. novembril tähis-
tas Sakala malev Saka-
la keskuses Kaitseliidu 
aastapäeva ning tänas ja 
tunnustas oma liikmeid.

Malevapealik major 
Ahto Alas ütles kõnes: 
„Kaitseliit sündis 98 aastat 
tagasi I maailmasõja kee-
rises, et kaitsta oma kodu, 
peret ja lähedasi.“

Sakala maleva kohta 
sõnas pealik, et siia kuulu-
vad inimesed, kes hinda-
vad oma riigi iseseisvust.

„Selle riigi alus olemegi 
meie ise ja meile toetubki 
Eesti. See on tegus Eesti, 
mida me võib olla igapäe-
va elus igakord tähelegi 
ei pane, kuid mis on siin-
samas meie ümber ometi 

olemas. Ma tunnustan 
Sakala maleva kogukonda  
panuse eest oma riigi tur-
valisuse eest hoidmisel,“ 
lisas Alas. 

Samuti tänas maleva-
pealik noorteorganisat-
sioonide juhte ja naisko-
dukaitsjaid.

„Selle aasta õppuse 
“Sibul” ajal korraldasid 
naiskodukaitsjad õppuse 
“Murulauk”. Eks mu-
rulauk olegi ju sibula 
noorem veli. See õppus 
oli suunatud peredele 
ja Naiskodukaitse tegi 
omapoolse panuse või-
maldamaks rohkematel 
võitlejatel õppida võit-
lemist. Ma tänan teid, 
naiskodukaitsjad, kes te 
annate oma aja, oskused 

ja tahte maleva arengu 
heaks,“ kõneles ta. 

Seejärel andis maleva-
pealik üle nii maleva kui 
Kaitseliidu tunnustused ja 
ergutused. 

Priit Silla tegi oma sõ-
navõtus ettepaneku luua 
Vabadusristi  Vennas-
kond.

„Niisugune vennas-
kond peaks olema eesti 
rahvale toeks oma maal 
püsima jäämises ning 
peaks olema eeskujuks, 
kelle poole vaadata,“ 
sõnas Silla.

Pärast ametliku osa lõp-
pu jätkus aastapäevapidu.

Oma Maa

Sakala malev tunnustas ja 
tänas Sakala keskuses

Tavapäraselt on novembris 
Naiskodukaitse avalike suhe-
te grupi juhtide õppepäevad. 
Sel aastal toimusid need 
Kehtna Kutsehariduskesku-
ses 19.–20. novembril ja kohal 
oli ligi 20 naist üle Eesti.

Minu jaoks oli kõige olu-
lisemaks muude teemade 
kõrval see, kuidas muuta 
naiskodukaitsja kuvandit 
laiemale üldsusele selli-
seks, et me ei oleks lihtsalt 
supikeetjad, vaid me tege-
leme ka paljude muude as-
jadega. Kahjuks praegusel 
hetkel see kuvand pigem 
selline kipub olema.

Kohal oli režissöör ja pro-
dutsent Meelis Muhu, kes 
korraldas põhjaliku kooli-

tuse ja  viskas meist enami-
ku tundmatus kohas vette: 
pidime koostama küsimu-
sed ning neile kaamera 
ees vastama ehk intervjuu 
andma.

Olulisel kohal oli süm-
boolika õigesti kasutamine. 
Mõeldi selle üle, kus ja 
kuidas meedias enda ko-
duringkonda kajastada ja 
seda eriti järgmisel aastal, 
kui on organisatsiooni 90. 
aastapäev. Meediaplaani 
koostamine ja jälgimine 
on järgmisest aastast alates 
jälle kohustuslik. Arutleti 
ja käidi välja mõtteid, kui-
das uuendada ja muuta 
paremaks Naiskodukaitse 
kodulehte ja voldikut ning 

mõeldi täiendõppeks tarvi-
like teemade üle.

Kohal olid Sille Laks ja 
Markko Liutkevičius Kait-
seliidu küberkaitse üksu-
sest. Nad rääkisid kui olu-
line on internetis turvaliselt 
käimine ja kuidas seda 
turvaliselt teha. Facebookis 
levib ju igasugu pahavara 
ja pahatihti oleme kogene-
matute kasutajatena ise ka 
pisut süüdi.  „Küberruu-
mi ohtude ja kaitse ABC“ 
võiks ollagi kohustuslik 
lugemine kõikidele avalike 
suhete grupi liikmetele. 

Jane Schults
Sakala ringkonna 

naiskodukaitsja 

Valgeristi III klass
Margus Paekivi  Põlva malev
Ivar Sibul  Tartu malev
Hannes Vanatoa  Valgamaa malev

Eriteenete medal
Ulla Preeden  Põlva ringkond

Kaitseliidu teenetemedali I klass
Jaan Rammul  Põlva malev
Alo Murutar  Tartu malev
Andrus Rootsmäe  Tartu malev
Andrus Sumberg  Valgamaa malev
Nadežda Alliksaar  Valgamaa malev
Heldur Tellmann  Valgamaa malev

Kaitseliidu teenetemedali II klass
Janek Haar  Tartu malev
Urmas Männik  Tartu malev
Margo Tulf  Tartu malev
Viljar Valder  Tartu malev
Jaanus Roos  Tartu malev
Leo Mitt   Tartu malev
Madis Gross  Valgamaa malev
Esmar Naruski  Valgamaa malev
Meelis Kivi  Valgamaa malev
Aimar Pehlak  Valgamaa malev
Merje Nielson  Valga ringkond

Kaitseliidu teenetemedali III klass
Lauri Kasepuu  Põlva malev
Taimo Raudvere  Sakala malev
Fred Asuküla  Sakala malev
Toomas Värva   Sakala malev
Kaimar Meremaa  Sakala malev
Toomas Saag  Tartu malev
Indrek Soo  Tartu malev
Antti Saluste  Tartu malev
Ahti Nikkinen  Tartu malev
Alo Jõks   Tartu malev
Margus Lillak  Tartu malev
Mati Jets   Tartu malev
Priit Perna  Tartu malev
Viljar Vään  Tartu malev
Madis Paalo  Tartu malev
Mart Küng  Tartu malev
Arvi Uiga  Tartu malev
Toomas Raud  Tartu malev
Peeter Grigorjev  Tartu malev
Boriss Rõžov  Tartu malev
Lauri Jõgi  Tartu malev
Üllar Kivila  Tartu malev
Mari Mõttus  Valga ringkond

Hinnaline kingitus
Major Urmas Vahter Võrumaa malev

Kaitseliidu ülema tänukiri
Vello Eesmaa   Põlva malev
Marika Rehemets  Põlva ringkond
Vladislav Taskinov  Põlva malev
Aigar Konsap  Põlva malev
Roomet Kool   Põlva malev
Jaan Virro   Põlva malev
Margus Palolill  Põlva malev
Triin Väisanen  Põlva malev
Kristjan Raudnagel Põlva malev
Toomas Songi  Põlva malev
Kalle Kaskla  Sakala malev 
Hanno Kirschfeldt  Sakala malev
Imre Kold  Sakala malev
Signe Kold  Sakala malev
Evelin Lappalainen  Sakala ringkond 
Henri Paavo  Sakala malev 
Urmas Suits  Sakala malev 
Risto Zieds  Sakala malev 
Eero Takk  Sakala malev 
Mirjam Trallmann  Sakala ringkond
Heiki Pruus  Tartu malev 
Margus Härmask  Tartu malev
Mihkel Boitsov  Tartu malev
Sander Silm  Tartu malev 
Toomas Olbrei  Tartu malev
Toomas Grasberg  Tartu malev
Kaur Lumiste  Tartu malev
Peeter Niinepuu  Tartu malev
Kaimar Kuningas  Tartu malev
Anna Jänes  Tartu malev
Lauri Lokko   Tartu malev
Taavi Hein  Tartu malev
Kelli Kont  Tartu malev
Hanno Vissel  Tartu malev
Madis Kask  Tartu malev
Airit Alumets  Tartu malev
Arvo Aednik  Tartu malev
Monika Ristisaar  Tartu malev
Regina Kullamaa  Tartu malev
Silver Aun  Tartu malev
Rauno Pett  Tartu malev
Valdeko Uuk  Tartu malev
Ain Nurmla  Valgamaa malev
Alvar Haljasmets  Valgamaa malev
Ain Loorist  Valgamaa malev
Martin Mäerand  Valgamaa malev
Kristjan Augva  Valgamaa malev
Johannes Kolk  Valgamaa malev
Anti Altement  Valgamaa malev

Kaitseliidu ülema tänuavaldus
Tauri Tann  Põlva malev
Lauri Lutsar  Põlva malev
Argo Kallastu  Põlva malev
Karl Oberg  Põlva malev

Liiliaristi hõberist 
Ahto Alas   Sakala malev 
Tanel Aldošin   Võrumaa malev
Rainer Lapsanit   Viru malev
Aleksandr Makarov  Alutaguse malev

Liiliaristi V klass 
Kaja Alasoo   Viru ringkond 
Margit Hani  Tallinna ringkond 
Enely Jaani   Võrumaa ringkond 
Kaili Kaju  Järva ringkond 
Kristlin Kõrgesaar  Järva ringkond  
Marit Laast   Viru ringkond 
Anu Laidinen   Viru ringkond 
Marika Rehemets   Põlva ringkond 
Margit Rei   Sakala ringkond 
Kätlin Ridal   Jõgeva ringkond 
Janne Suigusaar   Sakala ringkond 
Asta Tsirp   Valga ringkond 

Keskjuhatuse tänukiri
Kristi Johanson  Põlva ringkond 
Kersti Juhanson   Jõgeva ringkond 
Liana Kullasepp  Järva ringkond  
Triinu Küünal   Jõgeva ringkond 
Tiina Lall   Valga ringkond 
Seidi Lamus-Tsistotin  Viru ringkond
Ants Leppoja   Järva ringkond 
Jaanika Mihelson   Põlva ringkond
Anneli Mikiver   Viru ringkond 
Lea Murumäe   Sakala ringkond
Mareli Nielson   Valga ringkond
Kristel Pehk   Põlva ringkond 
Ulla Preeden   Põlva ringkond 
Ene Pärnasalu   Sakala ringkond
Avo Randlo   Alutaguse ringkond 
Ülle Riiner   Sakala ringkond
Tuuli Seire   Järva ringkond 
Merike Sild   Järva ringkond 
Siiri Sitska   Järva ringkond 
Kristina Svirskaja   Valga ringkond
Villu Valliste   Jõgeva ringkond 
Indrek Varuškin   Jõgeva ringkond
Anet Veia  Viru ringkond 
Hele Zimer   Valga ringkond 

Naiskodukaitsjad on usinad ka 
avalikes suhetes

Tunnustused

Naiskodukaitse keskjuhatuse tunnustused

Üks tunnustatutest oli maleva väljaõppeülem nooremleitnant Taimo Raudvere, kellele 
annetati Kaitseliidu III klassi teenetemedal.

Naiskodukaitse esinaise asetäitja Ave Proos rääkis järgmise, Naiskodukaitse juubeliaasta 
ettevõtmistest.

Foto: KAIRE TEAS

Foto: JANE SCHULTS
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N o v e m b r i s  a v a t i 
Viljandi vanal kalmistul 
hauasammas Karutapja 
ordeni kavalerile kapten 
Helmuth Vilipusele. 

 Kapten Helmuth Vilipus 
suri 9. veebruaril 1929. aas-
tal Virumaal Aaspere vallas 
Vilmsnurme talus kopsu-
tuberkuloosi. Ta maeti oma 
abikaasa kõrvale Viljandi 
Jaani koguduse surnuae-
da, mida praegu tuntakse 
Viljandi Vana kalmistuna. 
Nende viimne puhkepaik 
oli aastaid unustuses ja 
hooldamata kuni Viljandi-
maa Muinsuskaitse Ühen-
duse esimees ja Viljandi 
muuseumi direktor Jaak 
Pihlak võttis koos abilistega 
nõuks tähistada see haua-
plats väärika hauakiviga. 

   11. novembri keskpäe-
vaks kogunes Viljandi vana-
le kalmistule mõned viljand-
lased ja Kaitseliidu Sakala 
maleva pealik Ahto Alas 
koos Karksi malevkonna 
liikmetega, et avada haua-
kivi veel ühele Viljandi-
maaga seotud vabadussõja 
kangelasele. Auvalves seisid 
relvastatud Karksi malev-
konna liikmed. Tseremoonia 
algust kuulutasid kalmistul 
kaikuvad trompetihelid. 
Avasõnad ütles Viljandimaa 
Muinsuskaitse Ühenduse 
esimees Jaak Pihlak, kes 
rääkis lühidalt Helmuth 
Vilipuse eluteest. Hauakivilt 
eemaldasid lindi Sakala ma-
leva pealik major Ahto Alas 
ja Jaak Pihlak. Hauakivi ees 
süüdati mälestusküünlad, 
et valgustada kange mehe 
lühikest eluteed. 

Hauatähise  õnnis tas 
Viljandi Pauluse koguduse 
õpetaja Allan Praats. Ta 
ütles, et tähtis pole mitte see, 
kui pikk on su käidud tee, 
vaid see, palju jõudsid sa 
selle ajaga ära teha. Nende 
nimed, kes lähevad meie 
keskelt, raiutakse kivisse, et 
järeltulevad põlved teaksid 
mäletada. Pärast palvust 
asetasid kimbud haua-
samba jalamile Kaitseliidu 
Sakala maleva nimel pealik 
major Ahto Alas, Viljandi-
maa Muinsuskaitse Ühen-
duse  ja Viljandi linna poolt 
Jaak Pihlak ning lilled Kark-
si malevkonna liige Priit 
Silla. Talitus lõppes hümni 
ühislaulmisega.

Kes oli kapten 
Helmuth Vilipus? 

Ta sündis 18. augustil 1897 
Läänemaal Märjamaa kihel-
konna Sipa vallas metsavahi 
kolmelapselises peres. Oma 
sõjalise hariduse sai aastatel 

1915–1916 Pauli sõjakoolis 
Petrogradis ning aastatel 
1923–1924 õppis ta alalisväe 
ohvitseride kursustel. 

Esimese maailmasõja ajal 
teenis Vilipus I suurtükiväe 
tagavaradivisjonis. Veeb-
ruaris 1916 pärast Pauli 
sõjakooli lõpetamist ülen-
dati ta lipnikuks. Ta võitles 
Galiitsia rindel Austria-
Ungari vägede vastu 22. 
Turkestani kütipolgu ri-
dades. 

Jaanuaris 
1917 sai ta 
l a h i n g u s 
p õ r u t a d a 
ja evakuee-
r i t i  haig-
lasse. Sama  aasta mais 
siirdus ta lipnikuna teeni-
ma esimesse Eesti polku 
nooremohvitserina. 1918. 
aasta novembris,  enne 
Vabadussõja puhkemist 

astus ta aga Eesti rahva-
väkke, kus teenis suurtü-
kiväes. 

Vilippus osales koos pa-
tareiga lahingutes puna-
vägede vastu Viru rindel 
1918. aasta detsembrist kuni 
järgmise aasta  aprillini. 

1918. aastal asus ta for-
meerima III suurtükiväe-
polgu neljandat patareid. 
Patarei ülemana jätkas ta 
üksuse loomist Viljandis, 
kust siirdus mai algul koos 

väeosaga rindele. 1919. aasta 
juunis võttis ta  osa lahin-
gutest Landeswehri vastu 
Põhja-Lätis ja Riia all. Sama 
aasta novembris ülendati 
ta leitnandiks ja pool aastat 

hiljem alamkapteniks.
3. detsembril 1920  mää-

rati  tal le Vabadussõja 
lahingutes osutatud vapru-
se eest tasuta maa normaal-
talu suuruses. Autasumaa 
oli Virumaal Aaspere vallas 
asuva endise Vatku mõisa 
süda suurusega 54 hektarit 
ning see sai nimeks Vilms-
nurme talu. 

22. augustil 1920 abiellus 
Vilipus Paistu kirikus Marie 
Roogeriga ja 1923. aastal 
sündis neile poeg Ülo.  

Läti Vabariik 
autasustas Karutapja 

ordeniga

Karutapja  orden on 
Lät i  Vabar i ig i  sõ ja l i -
ne  autasu,mis  asutat i 
1 1 .  n o v e m b r i l  1 9 1 9 . 
Ordenil on I,II ja III järk. 
Läti Vabariik väärtustas  
oma esimese teenetemärgi, 
Karutapja ordeniga 142 
Eesti sõjaväelast, kes olid 
osalenud Vabadussõja ajal 
Läti riikluse kaitsmisel. 

Kapten Helmuth Vili-
pusele  annetas Karutap-
ja Sõja Ordeni Nõukogu 
4. novembri 1924. aastal 
Karutapja ordeni III klassi 
nr 1765. 

Vilipus lahkus sõjaväe-
teenistusest novembris 
1921. Kaks aastat hiljem 
astus ta teenistusse Piiri-
valve Valitsusse, kuid juba 
septembrist komandeeriti 
õppima sõjakooli. Veebrua-
ris 1924 ülendati alamkap-
ten Vilipus kapteniks. 

1925. aasta oktoobrist 
asus ta teenima kuuen-
da suurtükiväegrupi ras-
kepatarei ülemana. See 
üksus asus Loodi mõisas 
Viljandimaal. 1926. aasta 
mais sai temast kolmanda 
diviisi suurtükiväe adjutant 
Viljandis. 

16. jaanuaril 1927 suri 
abikaasa Marie Viljandis 
kopsutuberkuloosi. Ka Hel-
muth põdes juba mõnda 
aega kopsutuberkuloosi 
ning saadeti tervislikel põh-
justel 1928. aasta märtsis 
erru. Helmuth Vilipus suri 
9. veebruaril 1929. aastal 
Virumaal Vilmsnurme ta-
lus. Nende poeg Ülo langes 
5. juunil 1945. aastal Viru-
maal Männiku küla Juha-
nirahva talus, kus Nõuko-
gude julgeolekuorganid 
korraldasid haarangu met-
savendadele.

Ants Kalam
Kaitseliidu Sakala maleva 

Karksi malevkonna 
teavituspealik

ÕNNITLEMEAJA LUGU

Digitaalsed fotod (maht vähemalt 1 MB) esitada hiljemalt 30. juunil 
2016 aadressile omamaa@kaitseliit.ee märgusõnaga „fotokonkurss“.
Lisada autori nimi, kontaktandmed, valdkond ja foto allkiri.

Parimatele auhinnad. Täpsemalt loe KL Sakala maleva facebook’i lehelt.

FOTOKONKURSI 
VALDKONNAD:

•  militaarne
  tegevus 
 Kaitseliidus

•  naiskodu-
 kaitsjad

•  noorkotkad ja 
 kodutütred

•  varia

KAITSELIIDU LÕUNA MALEVATE 
AJALEHT OMA MAA KORRALDAB 
VABARIIGI AASTAPÄEVAST VÕIDUPÜHANI 
FOTOKONKURSI.

Sakala maleva poolt asetas pärja pealik major Ahto Alas.

Helmuth Vilipus.

Kapten Helmuth Vilipusele  annetas 
Karutapja Sõja Ordeni Nõukogu 

4. novembri 1924. aastal Karutapja 
ordeni III klassi nr 1765. 

Järgmine Oma Maa

Kapten Helmuth Vilipus sai väärika 
hauasamba

Võidutööd Valdkond: Naiskodukaitse

I    Kaidi Peterkop   “Üks naine. Mitu nägu.”

* Sakala noored käisid jõululaagris

* Naiskodukaitse Sakala ringkond 

tähistas aastapäeva ja annetas raha

* Kokkuvõte aastast 2016

II     Gunnar Teas   “Ma lendan!”

Eriauhind, mis anti välja kõikide kategooriate arvestuses.
Uno Minka    “Müüa kinnistud”.

70
Vello Puru  Põlva malev
Mait Hiiemäe Sakala malev

60
Kalev-Andres Leesik 
                      Valgamaa malev
 

40
Tauno Troon  Põlva malev
Margus Kottise  Põlva malev
Rain Saar  Sakala malev
Kalvi Kaart         Valgamaa malev

30
Igor Esajas  Sakala malev
Leho Laul              Valgamaa malev
Ragnar Lessing      Valgamaa malev
Ketlin  Tagamets  Võrumaa malev 
Enely   Jaani        Võru ringkond

20
Artur Olle  Põlva malev
Frank Tiisler Sakala malev
Jaanis Mölder    Valgamaa malev
Markus Uus       Valgamaa malev

Foto: ANTS KALAM


