
Kinnitatud Kaitseliidu Tartu Maleva  
Motoriseeritud Üksikrühma juhatuse  

otsusega 25.05.2011. 
 
 
 
 

Võidupüha traditsiooni jätkamise mälestusmedali sta tuut. 
 
§ 1. Üldsätted 
Võidupüha ja võidutule toomine koduvalda/linna on olnud iseseisva eesti üks esimesi 
traditsioone. Eelmise sajandi kolmekümnendatest aastatest pärineb traditsioon, kus võidutule 
toimetasid kodukohta Kaitseliidu mootorratta allüksused. Mootorratturitest kullerid oli need 
kellele usaldati vabadust sümboliseeriva võidutule transport.  
Kaitseliidu Tartu Maleva Motoriseeritud Üksikrühm on järjepidevuse alusel taastatud 
traditsioonide kandja. Traditsiooni loojate ja jätkajate vahelise sideme süvendamiseks ning 
jäädvustamaks Võidupüha tähistamist 2011 aastal Tartu linnas on Motoriseeritud 
Üksikrühma juhatuse otsusega 25.05.2011 asutatud „Võidupüha traditsiooni jätkamise 
mälestusmedal“. 
 
§ 2. Mälestusmedali andmine ja kandmine 
Mälestusmedal annetatakse Motoriseeritud Üksikrühma juhatuse otsusega Võidupüha 
traditsiooni jätkamist 2011. aastal Tartu linnas toetanud isikutele ja Motoriseeritud 
Üksikrühma isikkoosseisule. 
Mälestusmedali andmine toimub üks kord – Võidupühal 2011. Koos Mälestusmedaliga 
väljastatakse tunnistus, millele on kantud kavaleri nimi ja medali number. Mälestusmedal 
koos tunnistusega antakse tasuta.  
Mälestusmedalit võib kanda üksnes isik, kellele see on annetatud ja kellelt ei ole 
kandmisõigust ära võetud. Mälestusmedalit kantakse kooskõlas teenetemärkide kandmise 
hea tavaga. Mälestusmedali kandmise ja muu kasutamisega seonduvat korraldab ning 
menetleb Motoriseeritud Üksikrühma juhatus. 
 
§ 3. Mälestusmedali kirjeldus 
Mälestusmedali aluse moodustavad tiivad ja ülalt alla suunatud mõõk, mis on Motoriseeritud 
Üksikrühma kui Võidutule toojate sümboliks. Mälestusmedali keskmes on Tartu linnavapp kui 
2011. aasta Võidupüha paraadi toimumispaiga sümbol. 
Mälestusmedal kõrgusega 100 mm ja laius 34 mm koosneb lindist, medalist ja neid 
ühendavast 1 mm hõberõngast välisdiameetriga 15 mm. Lindi laius on 30 mm ja pikkus 50 
mm. Lindil on Tartu linna vapivärvid: punane ja valge. 
Oksüdeeritud hõbedast (proov 925) valmistatud Mälestusmedal on kolmekihiline: paksus 5,5 
mm, kõrgus 39 mm ja laius 34 mm. Esimese kihi moodustavad tiivad ja ülalt alla suunatud 
mõõk. Kihi paksus on 2,5 mm, mõõga kõrgus 39 mm ja tiibade laius 34 mm. Tiibade ülaserva 
on stantsitud kuupäev ja aastaarv: vasakule „23.VI“ ning paremale „2011“. Numbrite laius 
kummalgi tiiva ülaservas on 4 mm ja kõrgus 1,5 mm. Teiseks kihiks on punase emailiga 
(Pantone 185C) kaetud vapikilp: paksus 1,3 mm, kõrgus 13 mm ja laius 11 mm. Kolmandaks 
kihiks on Tartu sümbol – linnavärav võtme ja mõõgaga: paksus 1,7 mm, kõrgus 8,5 mm ja 
laius 8,75 mm.  
Mälestusmedali tagaküljele on tähekõrgusega 2,5 mm graveeritud Motoriseeritud 
Üksikrühma moto: „KIIRUS JA JÕUD“, märgi valmistamise suurtoetaja „ESTIKO AD 1918“ ning 
kolmekohaline number. Medali tagaküljele graveeritud teksti ääristatavad rukkililled.  
Lindilõike kõrgus on 10 mm ja laius 30 mm. Lindilõike keskel asetseb ovaalne oksüdeeritud 
hõbedast ellips kõrgusega 6 mm ja laiusega 17 mm, millele on stantsitud Mälestusmedali  
väljaandmise aasta „2011“ kõrgusega 4 mm. 
 


