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Head kalevlased, 
 

Tänan Teid usalduse ja üksmeele eest, millega andsite mulle volitused juhtida Eesti Spordiseltsi Kalev 

head käekäiku järgmisel neljal aastal. Organisatsiooni hea käekäik, areng ja jätkusuutlikkus ei ole kerge 

väljakutse, kuid võttes tagasivaates Kalevi 117.aastast ajalugu, on see auasi. Minu käesoleva perioodi 

märksõna on mitte rohkem ega vähem kui lisandväärtuse loomine ESS Kalevile tänases spordisüsteemis. 

Loodud jätkusuutlikkuse tasandil on see teostatav ja minu peamine raskuspunkt on kõiki rahuldav tulem, 

millisena ma annan 2022 aastal ESS-i Kalev juhtimise üle.  See on Kalev, kes on arvestatav ja arvestatud 

partner oma liikmetele, Eestimaa headele inimestele, omavalitsustele, EOK-le, alaliitudele, toetajatele ning 

koostööpartneritele. Kuidas me sinna jõuame? Loomulikult koos Teiega!!!  

Parim kontakt ja kanal meie vahel on volikogu liikmed, kellega üheskoos kultiveerime ESS-i Kalev arengu. 

Iga volikogu liige esindab oma töös kindlat ekspertiisi, millega ta toob volikogu istungitele Teie 

ettepanekuid ja mõtteid. Siinjuures on mul hea meel järgnevalt tutvustada lühidalt oma meeskonda: 

Asepresident Kalle Klandorf, Tallinna abilinnapea, suurte kogemustega korvpallitreener 

ja elupõline spordiaktivist. Tallinna Kalevi, Eesti Poksiliidu, Eesti Korvpalliliidu ja 

Korvpalli akadeemia Tallinna Kalev juhatuse liige.   

 

 

Asepresident Neinar Seli, suurettevõtja, elupõline spordimees ja spordiaktivist. 

On olnud Eesti Olümpiakomitee ja Kergejõustiku alaliidu president. On asutanud 

mitmeid stipendiume spordivallas.  

 

Aadu Kana, läbi elu korvpalli- ja ehituspõldude sammunud mees. Esindab hindamatuid 

kogemusi spordiaktivisti- ja spordijuhina. Volikogus seisab Kalevi veteranide, 

veteranispordi ja sporditaristu hea käekäigu eest.  

 

 

Olga Gogoladze, sportvõimleja ja võimlemistreener. Võimlemisliidu juhatuse liige. 

Volikogus hoolitseb suurima harrastajaskonnaga spordiala võimlemise hea käekäigu 

eest. 

 

 

Matti Killing, elupõline spordimees ja hinnatud treener. Pälvinud eesti Vabariigi 

spordi aastapreemia. Eesti sõudekoondise peatreener. Volikogu ees seisab 

olümpiaspordi ja järelkasvu hea käekäigu eest. 
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Raido Mägi, elupõline spordimees ja spordijuht. Tartu Kalev tegevjuht. Volikogu 

ees seisab noorte- ja tippspordi ning sporditaristu hea käekäigu eest.   

 

 

 

Toomas Niinemäe, ettevõtja, elupõline spordimees ja –aktivist. Volikogu ees seisab 

ESS- Kalev majandusliku hea käekäigu eest.  

 

 

 

Margus Purlau, Kaitseliidu spordipealik, spordimees ja –aktivist. 2016 aasta ESS-i 

Kalev vabatahtlik. Volikogu ees esindab harrastusspordi-, spordistrateegia- ja 

planeerimisega seotud küsimusi.   

 

 

Kari-Paavo Koch, vandeadvokaat. Elupõline spordimees ja –aktivist. Volikogus 

esindab õigusalaeseid küsimusi.  

 

 

 

 

Kindlasti ei unusta ma meie tublit ESS-i Kalev tegevmeeskonda: Aleksander Tammert, Anneli Saarma, 

Lembe Laas ja Henri Riska – läheme edasi!  

Head kaaskalevlased! Lisaks meie poolt heakskiidetud tegevussuundadele tooge kindlasti meie volikogule 

lahendada oma ettepanekuid ja mõtteid. Selleks kirjutage info@eestikalev.ee ja Teie poolt tõstatud teema 

jõuab läbi kindla teemakäsitluse ning nõutavat ekspertiisi omava volikogu liikme volikogu koosolekule! 

Teeme endast oleneva, et viia Kalev iga hea eestimaalaseni!  

 

 

Teie president 

 

Meelis Kiili 

kindralmajor 

 

 

 

 

 

mailto:info@eestikalev.ee
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Taotluste tähtajad, konkursid, koolitused, konverentsid 
 

 5.juuni 2018 – KÜSK taotlusvooru tähtaeg  2018. aasta vabaühenduste majandusliku elujõulisuse 

arenguhüpe 

 5.juuni 2018 – Täiendkoolitus EOK kommunikatsiooni- ja turunduskoolitused. Intervjuutreening. 

 30.juuni 2018 - Majandusaasta aruande äriregistrile esitamise tähtaeg 

 30.juuni 2018 – Hasartmängumaksu Nõukogu taotlusvoor „Väikeprojektid“ 

 10.juuli 2018 - Treeneritoetuste andmete kvartaalne kinnitamine ja muudatustest teavitamine III 

kvartal 

 

Toimunud ja tulevased üritused: 

Liikumisharrastussari „KÄIME KOOS“  
Aprill – oktoober üle Eesti 

20.05 – 27.05.2018 toimus Sitsiilias IVV Europiaad ja 

delegaatide kongress, kus osales ka Eesti Spordiselts 

Kalev esindus. Kongressil osales kokku 27 erineva riigi 

esindajat ja Europiaadil 25 riigi esindused. Eesti 

delegatsiooni kuulus 33 inimest.  

Delagaatide kongressil Mazara del Vallos süveneti 

rohkem tuleviku vaatele ning tutvustati arendamisel olevat 

süsteemi, kus inimene saab oma käimisi alustada ja 

lõpetada telefoni abil. Lisaks hääletati 2021 IVV 

olümpiaadi toimumise riigiks Korea.  

23.05 – 27.05 Selinunte lähistel toimunud Europiaadi 

rajad olid hästi tähistatud ja huvitavad. Radadest sai igal päeva läbida kas 6km, 12km või 21km. Lisaks oli 

võimalus läbida 25km ratastel ning 300m välisujulas. Maratoni rada oli avatud kahel päeval ning kokku 

läbis maratoni distantsi meie grupist 4 inimest. Väga kiideti ka rattarada, mis oma pikkade laskumistega oli 

väga huvitav. Ürituse tegi natukene keeruliseks väga suur kuumus Europiaadi ajal. 

06.05 toimus Eesti Spordiseltsi Kalev koostööl juba traditsiooniline Saka 

pankranniku matk. Osalejate hulk kasvas aastaga võrreldes tublisti! 

Saka pankranniku matka radade pikkuste osas sai valida kolme erineva 

marsuudi vahel: 1km ,3km ja 8,5km. Rada kulges mööda maalilist mereäärt ja 

pankrannikut. Osalejate huvi tegi head meelt, sest osales ca 200 inimest. 

 

30.05 korraldas Eesti Spordiselts Kalev juba 4ndat korda lasteaedade 

kõnni vanalinna päevadel. Osales üle 500 lasteaia lapse! Kohtusime 

lastega Vabaduse väljakul kell 10.00 ning liikusime sealt rongkäiguna 

Šnelli tiigi muruplatsile, kus tegima ka pisikesed mängud. Lõpp-

punktiks oli taas Vabaduse väljak, kus iga osaleja sai ka Premia poolt 

magusa üllatuse.  

 

 

https://www.kysk.ee/me18
https://www.kysk.ee/me18
http://www.sport.ee/event/299/eok_kommunikatsiooni_ja_turunduskoolitused_intervjuutreening
http://www.sport.ee/event/319/majandusaasta_aruande_ariregistrile_esitamise_tahtaeg
http://www.hmn.ee/prioriteedid-ja-p%C3%B5him%C3%B5tted/sport-kultuur
http://www.sport.ee/event/109/treeneritoetuste_andmete_kvartaalne_kinnitamine_ja_muudatustest_teavitamine_iii_kvartal
http://www.sport.ee/event/109/treeneritoetuste_andmete_kvartaalne_kinnitamine_ja_muudatustest_teavitamine_iii_kvartal
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XIX Tallinna Võimlemispidu „Need värvid” 
3.juuni 2018 

Sel pühapäeval, 3. juunil toimus Pirita Spordikeskuses 19. Tallinna Võimlemispidu «Need värvid», kus 

astus üles 2227 võimlejat üle kogu Eesti. 

Noorimad osalejad olid kõigest pooleaastased 

beebid koos emmedega-issidega ning 

eakamateks üle 70-aastased daamid. 

Võimlemispeol osales 366 beebit ja väikelast 

koos vanematega, 320 mudilast ehk 

lasteaialast, 612 koolilast, 310 naist, 68 poissi 

ja meest, 142 rahvatantsijat, 142 juhendajat 

ning 267 võimlejat klubist Piruett. Esindatud 

olid võimlejad Tallinnast ja Harjumaalt, samuti 

külalised Rapla-, Pärnu-, Järva- ja Ida-

Virumaalt. Kokku esitati võimlemispeol 9 

kava, mis olid inspireeritud erinevatest 

emotsioonidest ehk värvidest. Nii said 

tuhanded pealtvaatajad näha rõõmul, kurbusel, 

hirmul ja paljudel teistel emotsioonidel põhinevaid kavasid. 

«Võimlejate arv on aasta-aastalt kasvanud ning tänavu astus staadionil üles 300 osalejat rohkem kui mullu. 

Piltlikult öeldes nägime me pühapäeval Pirital võimlemas terve Otepää linna jagu inimesi, mis annab 

kinnitust, et harrastusvõimlemine on eestlaste seas jätkuvalt populaarne,» sõnas võimlemispeo projektijuht 

Lembe Laas. 

Lastekaitsepäevale pühendatud Tallinna võimlemispidu toimus 19. korda ning teeb vabariigi 100. 

sünnipäeva puhul sügava kummarduse Eestile ning siin elavatele lastele. Kavadest leidis mitmeid 

isamaalisi sümboleid ja värve, sh moodustasid võimlejad staadionile ka EV100 kujundi. 

«Tänavuse võimlemispeo ideekavand oli inspireeritud emotsioonidest ehk meie elule andvatest värvidest,» 

sõnas pealavastaja Avelin Kalvik. «Võimlemine kui selline on korraga nii emotsioonide väljendusviis kui 

nende looja ning üldjuhul seostame oma tundeid erinevate värvidega. Esitlusele tulnud kavad olidki täis 

palju värve ehk emotsioone, mida soovime edasi anda ka pealtvaatajatele.» 

Pidu päädis ühise, selle aasta võimlemispeo nimelise kavaga “Need värvid”, mida esitasid kõik 2227 

tänavusel võimlemispeol osalejat. 

Kalevi lahtised meistrivõistlused kergejõustikus 
2.juuni 2018 Türi 

2.juunil toimusid Türil Kalevi lahtised meistrivõistlused 

kergejõustikus, mis viidi läbi Kaitseliidu meistrivõistluste 

raames. Võistlustel osales 186 sportlast, kes said oma võimeid 

näidata ilusa ja sooja ilma soosingus. Mehed/naised võistlesid 

neljal alal: 100m sprindis, kaugushüppes, kuulitõukes ja 

1500m/800m jooksus. Võistluste parima mehe auhinna pälvis 

Märten Kala ja parima naise auhinna Kaidy Kaasiku 

(alavõidud 100m, kaugushüpe ja 800m jooks). 

Tulemustest täpsemalt protokollist: 

TULEMUSED 

Galerii 

http://www.eestikalev.ee/wp-content/uploads/2018/04/2018-Kalevi-lahtised-MV-KJ_t%C3%BCril.pdf
https://photos.google.com/share/AF1QipPC5NACcWExMHmdE6WjSQUWY-Y8hU777I2ZeZyHg-4HimRZ_rFcj0eC3Vy_y8sLLg?key=SFZwNEs1bmVDRnZmbWZsNUYyMXBQNXRNeFJUWnZB
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 Kalevi Suvejooks 2018 
 30.juuni – 1.juuli 2018 Lääne-Virumaa 

Eesti Spordiselts Kalev kutsub kõiki osalema Kalevi Suvejooksule. Üritus leiab 

aset 30. Juuni – 1. Juuli 2018 Oruveskil.  

AEG: 30.06 - 01.07.2018 

VÕISTLUSKESKUS: Oruveski - Palmse 

KAART: 1:10 000 h 2.5 m, välitööd 2017 (2017019) 

PROGRAMM: 
Laupäev, 30 juuni - MN21A ja MN35 klassides lühendatud tavarada, ülejäänud klassides tavarada 

Pühapäev, 1.juuli - tavarada 

STARDIKORD: 
Laupäev, 30. juuni – kõikides klassides eraldistart, stardiintervall 2 minutit. 

Pühapäev, 1.juuli – klassides MN8NR ja MN10NR eraldistart, stardiintervall 2 minutit. Teistes klassides 

viitstart vastavalt 1. päeva kaotusele klassi võitjale. 

 

 
 

Eesti Spordiseltsi Kalev koostööpartnerid ja toetajad: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.orienteerumine.ee/kaart/db/kaart/2017019.gif

