
 

 
Head kalevlased! 

 

Värskelt valitud Eesti Spordiseltsi Kalev presidendina saan ma ennast ja Teid säästa aja 

mahavõtmisest ja tagasivaatest möödunud perioodile. Minu privileeg koos Teiega on vaadata edasi 

ja unistada suurelt! Seega, tavapärane aforism: see ei olnud kerge aasta – jääb ära! 

Kauged ja seni võõrana tundunud ning täna ühiskonda kujundavad tegurid nagu Covid-19, Ukraina 

sõda, elektri- ja küttehindade tõus, inflatsioon … (loetelu on pikk) on muutnud palju. Eelkõige on 

need muutused pannud proovile kalevlaste kohanemisvõime. Seega taaskord tuleb meil panna 

ennast proovile järgmise taseme- ja /või küpsuseksamiga. 

Selle eksami tahan ma koos Teiega sooritada hindele 5+! 

Meie suurim ressurss on kalevlased ja meie nimi – KALEV. Kalev on jõud, Kalev on eeskuju - 

seega oluline positsioon spordimaastikul. Hoiame ja tugevdame seda positsiooni, üheskoos ning 

periood 2022- 2026 talletub märgilise tähendusega ESS Kalev eraldiseisva köitena. 

Teie poolt usaldatud meeskond – volikogu, järgnevas reastuses: 

Asepresident Kalle Klandorf Tallinna Spordiselts Kalev 

Asepresident Matti Killing Pärnu Sõudekeskus Kalev 

Volikogu liige Anneli Ott Võru Spordiselts Kalev 

Volikogu liige Aadu Kana Kalevi Veteranide Ühendus 

Volikogu liige Raido Mägi Tartu Spordiselts Kalev 

Volikogu liige Helerin Sarv VK Rütmika 

Volikogu liige Margus Purlau Kaitseliit 

kannab hoolt ja täit vastutust arengukava 2023-2027 ellukutsumise ja täideviimise eest! 

 

Elagu Kalev! 

 

Neinar Seli 

 

3/2020 

1/2022 
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Kalevi Staadion on saanud uue kuue ja ootab sportlasi 

treeningutele 

Peale 3 aastat kestnud staadioni rekonstrueerimistöid on meil hea meel teavitada, et Kalevi 

Keskstaadion on valmis ning Teie teenistuses. Ootame treeningutele kergejõustiklasi, jalgpallureid, 

tervisesportlasi, samuti oleme valmis võõrustama spordivõistluseid, spordipäevasid ja erinevaid 

kultuurisündmuseid. Peale Kultuuriministeeriumi ja Tallinna linna võrdse panuse on meie 

staadionisse investeeritud kokku 8 miljonit eurot. Kalevil on lõpuks valminud uus kodu, kus võtta 

vastu spordi ja kultuurirahvast. 

Tere tulemast! 

 

CSIT ja ERASMUS+  noorteprogramm 

2021. aastal alanud YouLEAD noorteprogramm lõppes alles selle aasta aprillis COVIDi mõjudest 

tingitud pausi tõttu. Vaatamata sellele osalesid meie noored programmi töös aktiivselt ja võitsid I koha 

programmi kokkuvõtval lõppvõistlusel. Nimelt tuli noortel koostada projektina nädalane 

rahvusvaheline noortelaager, kus on kirjeldatud läbiviimise plaan, toimumiskoht, nädala 

tegevusprogramm, eelarve ja vabaaja tegevused. Samuti tuli programmi lõppkohtumisel oma idee 

esitada ja vastata küsimustele.  

Programmist võtsid osa: 

Helena Jäe Tartu Spordiseltsist Kalev  

Eliisa Sokk VK Piruettist   

Mikk Meerents Tallinna Kalevi Kergejõustikukoolist 

Remy Põld JK Tallinna Kalevist 

Carmen Kärg JK Tallinna Kalevist 

Palju õnne nendele tublidele Noortele Liidritele! Meil on hea järelkasv, keda usaldada. 
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Võidu toonud laagriprogrammi leiab siit:  

http://www.eestikalev.ee/wp-content/uploads/2022/06/Camp-up-EE.pdf  

 

CSIT ja ERASMUS+ programmi kaasrahastusel toimub 2022-2023 uus jätkuprogramm, mis on 

suunatud Noorte Liidrite arendamisse. Programmi nimeks on eYOUAca, ehk E-learning YOUth 

ACAdemy of grassroots sport. 

Selles kaheaastases programmis luuakse e-õppe võimalus noortele, kes on huvitatud end arendama 

rohujuure tasandi spordiorganisatsioonide töös. Piltlikult öeldes kasvatame enda töö jaoks järeltulijaid. 

Kuna aja kulgemisega koos areneb kiirelt nii tehnoloogia kui ka sport ise, siis on noortel kergem end 

arendada ja kursis hoida uute trendide ja tehnika arenguga. Programmist võtavad osa viie riigi 

spordiorganisatsioonid ja noored. Edu nendeks järgnevaks kaheks aastaks! 

 

  

XXII Tallinna Võimlemispidu ja National Danish 

Performance Team etendus 

Tallinna Võimlemispidu 2022 „Aeg unistada“ viis osalejad rännakule läbi unistuste ja salasoovide. 

Pidu pani liikuma noored ja vanad, väikesed ja suured võimlemise huvilised ning kinkis rahvale uhke 

elamuse. Võimlemispeo repertuaari kuulus 12 etteastet, millest igaüks rääkis oma unistuse loo. 

Tallinna võimlemispeost võttis osa 1245 võimlejat ja kohapeale tuli vaatama üle 2000 pealtvaataja. 

Võimlemispidu ootasid nii osalejad kui ka publik. Kui tavaformaadis on võimlemispeo kestus 1 tund, 

siis seekord oli võimlemispeo pikkuseks 2 tundi. Esimest korda Tallinna võimlemispeo ajaloos andis 

eraldi programmi National Danish Performance Team.  

Võimlemispidu toimus 5.juunil, mis on Taani Iseseisvuspäev ja 

taanlastele suur pidupäev. Seoses sellega tuli võimlemispidu avama 

Taani suursaadik pr. Kristina Miskowiak Beckvard ja pidu külastas ka 

150 Taani Kontingendi NATO lahingugrupi liitlasvägede sõdurit. Lisaks 

võimlemispeol osalemisele viisid taani võimlejad 3.juunil läbi mitu 

erinevat töötuba Pirita Spordikeskuse tenniseväljakutel. Osaleda said nii 

suured kui väikesed võimlejad. 

 

 

 

 

 

http://www.eestikalev.ee/wp-content/uploads/2022/06/Camp-up-EE.pdf
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Koostöös Postimehega toimus Tallinna võimlemispeost otseülekanne. Pidu on järelvaadatav: 

https://sport.postimees.ee/7536144/jarelvaadatav-xxii-tallinna-voimlemispidu-aeg-unistada 

Suur tänu kõigile väga vahva peo eest ! 

 

Põnnide võimlemishommikud Kalevi Keskstaadionil 

Eesti Spordiselts Kalev alustas sel aastal uue põnnide sarjaga, mis kannab pealkirja “Põnnide 

võimlemishommikud Kalevi Keskstaadionil”. 

Võimlemishommikud toimuvad - 27.aprill, 4.mai, 11.mai, 18.mai, 25.mai, 8.juuni, 10.august, 

24.august, 14.september ja 28.september. 

Miks on vajalik harrastusvõimlemise liikumisõpetuse sari “Põnnide võimlemishommikud”? 

Et aidata kaasa liikumisalase õues õppe harjumuse kujundamisel, sealhulgas ka õpetajatel. Toetada 

mudilaste eakohast kehalist arengut. Võimlemishommikud on jaotatud oma tegevuste järgi seitsmeks 

mänguliseks põhitegevuseks – jõud, painduvus, tasakaal, rütmitunne, ruumi taju arendamine, osavus ja 

lõdvestamise oskus. Igal võimlemishommikul käsitletakse mänguliselt ja loovalt erinevaid tegevusi ja 

vastavalt harjutusvara. Andekatel treeneritel on võimalik tutvustada lastele oma spordiala rohujuure 

tasandil. Rühma õpetajate ja eriala õpetajatele uudsete liikumisideede jagamine. Rühmaõpetajad, 

liikumisõpetajad, abiõpetajad ja assistendid kaasatakse aktiivselt võimlemishommikute läbiviimisel. 

Kes viivad läbi võimlemisehommikuid? 

Võimlemishommikuid aitavad läbi viia oma ala armastatud spetsialistid. Kalevi liikmesklubide 

treenerid, tunnustatud alushariduse liikumisõpetajad. 

Võimlemishommikutele registreerimine ja osalemine tasuta. 

Projekti toetab Tallinna Kesklinna Valitsus. 

 

Taotluste tähtajad, konkursid, koolitused, konverentsid 
 

 26.august 2022 – Tasemekoolitus Liikumisharrastuse treenerite erialane tasemekoolitus 

EKR 3 

 

Toimunud ja tulevased üritused:  
  

Võimlemisfestival “Kauni rühiga ellu” 
17.aprill 2022 

Kaheaastase koroonaajast tingitud pausi järel toimus taas 17.aprillil Kalevi Spordihallis 

harrastusvõimlemise festival „KAUNI RÜHIGA ELLU“. Festival kutsuti ellu 1993.aastal ja sellel 

aastal täitus 29 aastat festivali korraldamisest. 

 

 

https://sport.postimees.ee/7536144/jarelvaadatav-xxii-tallinna-voimlemispidu-aeg-unistada
https://www.sport.ee/event/859/liikumisharrastuse_treenerite_erialane_tasemekoolitus_ekr_3_
https://www.sport.ee/event/859/liikumisharrastuse_treenerite_erialane_tasemekoolitus_ekr_3_
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Igal aastal võtavad festiavlist aktiivselt osa lasteaiad, koolid, 

klubid kui ka muud liikumisrühmad. Festivalil osalesid rühmad 

Tallinnas, Raplast, Tartust, Jõgevamaalt, Pärnust, Kilingi-

Nõmmest, Saaremaalt, Viljandist, Haapsalust ja Võrust. 

Võimlemisfestival oli kokku 654 osalejat ja esitati 54 kava. 

Välja anti kuldmedalid 16 rühmale, hõbemedalid 16 rühmale ja 

pronksmedalid 12 rühmale. Festivali kõige nooremaid rühmi, 

keda kokku oli 10, peeti meeles festivali medaljoniga.  

Zürii hindas: 

- Rühma üldist väljanägemist (riietus, korrektsus, juuste korrashoid jne.) 

- Rühikust (pea- ja kehahoidu, esituse julgust ja hoogsust) 

- Rühma sisse- ja väljamarssi (vaba hoogsat kõndi) 

- Rühma koos tegutsemist 

- Esitluse informatsioonilist sisu 

- Kava kompositsioon (originaalsus, uudsus, muusika ja harjutuste sobivus rühmale, harjutuste 

tehniline täitmine ja ühtsus) 

- Esituse emotsionaalsust, väljenduslikkust ja jooniste loogilisi üleminekuid.  
 

Kalevi lahtised meistrivõistlused Novuses  
30.aprill 2022 

30.aprillil 2022 toimusid Kadrina Huvikeskuses Kalevi 

lahtised meistrivõistlused Novuses. Parim noor oli Marek 

Lepist Tallinnast, naistest oli kolmas Õie Malmberg 

Rakverest, teine oli Gerli Aver Viljandist ja meistriks tuli 

Andrea Uustulnd Tallinnast. Meestest tuli meistriks Arvo 

Püvi Kadrinast, teise koha saavutas Hillar Elva Kadrinast 

ja kolmandaks tuli Oskar Raidlepp Hallistelt.  

 

Kalevi lahtised meistrivõistlused rühmvõimlemises  
27.mai 2022 

Kalevi lahtistest meistrivõistlustest rühmvõimlemises võttis 

osa 8 klubi: VK Rütmika, VK Rütmika Ülenurme, VK 

Piruett, VK Kirke, VK Pärl, VK Janika Tartu, VK Janika 

Tallinn ja VK Rüht. Kõige suurema rühmade osalejate 

arvuga oli VK Piruett. Kokku oli võistlustules 44 rühma 528 

võistlejaga. 

 

 

Kalevi lahtistel meistrivõistlustel võisteldi:  

Meistriklass     sünd 2006 ja vanemad vabakavas 

Juunioriklass    2008 - 2006 A-grupp vabakava 

                   2008 - 2004 B-grupp vaba ja vahendiga kava 

Noorteklass      2010 - 2008 A ja B-grupp vaba ja vahendiga kava 

Lasteklass         2012 - 2010 A ja B-grupp vaba ja vahendiga kava 

Miniklass vanem     2014 - 2012 A ja B-grupp vaba ja vahendiga kava 
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Miniklass noorem    2015 – 2014 vabakava 

Super miniklass      2015 ja nooremad (hindamist ei toimunud) 

 

Välja anti:  

A grupis 

Mesitriklassi medalid : 1. VK Rütmika/Siidisabad 

Juuniorklass : 1. VK Rütmika Junior Team; 2. VK Janika 

Tallinn/Miressa 

Noorteklass : 1. VK Piruett/Esperanza 2.VK Rütmika /Rebased 3.VK 

Janika Tallinn /Melissa 

Lasteklass: 1. VK Piruett /Camelia 2. VK Piruett/Stellaris 3. VK 

Rütmika /Ülenurme 

Miniklass : 1 VK Janika Tallinn /Marella 2. VK Kirke/mini vanem 3. 

VK Piruett/Celladrio 

 

B grupis 

Noorteklass 1. VK Rüht/Briiz 2. VK Piruett/Sädelus 3.VK Rütmika/ 

Kassikäpad 

Lasteklass : 1. VK Piruett/Estelle 2. VK Kirke / Kirke lasteklass 3.VK Pärl /Aurora 

Miniklass : 1 VK Rüht/Flamingo 2. VK Pärl/ Melioro 3. VK Janika Tallinn/Kristella 

Miniklass noorem : 1.VK Rütmia/Ülenurme 2. VK Rütmika/Rosabella 3. VK Piruett/Medeia 

 

 
Liikumisharrastuse sari “KÄIME KOOS!” alustas taas! 
 

Liikumisharrastuse sari on ellu kutsutud 1998.aastal eesmärgiga 

inimestesse süstida liikumisrõõmu ja tõsta nende tervise 

teadlikkust. Liikumisharrastuse mõiste ei pea piirduma vaid tippspordi või spordisaalis rassimisega. 

Keppidega saab kõndida igal pool ja igal aastaajal, see ei vaja erilisi tingimusi. Kõndida saab 

metsas, pargis, linnatänavail, maanteel, rannas ja rabas. Kepikõndi võib teha nii hea enesetunde kui 

ka sportliku vormi saavutamiseks ja hoidmiseks. Kuna kepikõndi saab harrastada koos seltskonna 

või sõbraga, pakub see rõõmu ühisest tegevuses, lõõgastab vaimu ja tõstab tuju. Läbi Käime Koos! 

sarja korraldamise teadvustab Kalev spordi ja liikumisharrastuse tähtsust ühiskonnas, kaasates 

ulatuslikumalt elanikkonda korrapärasele tervisekäimisele ning muutes regulaarne liikumine 

inimeste elustiili osaks. Liikumisharrastusega tegelemine ei aita hoida vaid vaimset ja kehalist 

tervist, vaid võib omada palju laiemat tähtsust. 

 

2022. aasta etapid: 

15.05 Vääna- Keila jõgi  

29.05 Lahemaa Palmse Võsuvere küla 

03.06 Lasteaedade kõnnak „Käime Koos Vanalinna Päevadel“ 

04.06 Liblikamaja külastus ja Kiisamaa kõnd ( Pärnu maakond) 

17.06 – 19.06 Hiiumaa ringreis (tutvumine) 

13.08- 14.08 Abruka-Vilsandi (Saaremaa) (kõnd) 

27.08 Kessulaid (Muhu pankrannik) 

03.09 Osmussaare (kõnd) 

17.09 Pakri poolsaar (talveõunaaed) 

01.10 Pärnu Raeküla (kostüümikõnd) 

15.10 Piirita kõnd ja hooaja lõpetamine 
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Lasteaedade kõnnak „KÄIME KOOS Vanalinna Päevadel“ 
3.juuni 2022 

Eesti Spordiselts Kalev koos Kesklinna 

Valitsusega kutsus kõiki kesklinna 

lasteaedasid peale kaheaastast koroonapausi jälle traditsioonilisele ühisele 

kõnnakule Vanalinna Päevadel. 3.juunil 2022 kell 10.00 alguse saanud 

lasteaedade kõnnak "Käime Koos Vanalinna Päevadel" toimus sel aastal juba 8-ndat korda. Kõnnak 

on traditsiooniline mudilastele suunatud tervise liikumise sündmus, mille käigus lasteaialapsed 

liiguvad rõõmsalt koos teiste omaealistega vanalinna piirkonnas. Kõnnaku käigus toimuvad toredad 

sportlikud tegevused. Kõnnaku algus ja lõpp oli Vabaduse Väljakul. Kõnnaku eesmärgiks on 

teavitada, olla toeks ja kaasa aidata laste liikumisarmastuse ja -harjumuse kujunemisele, mis aitab 

neid edaspidi kehalist aktiivsust säilitada ja leida endale sobiv spordiala, millega edaspidi tegeleda. 

Selleaastasel kõnnakul osales 200 last ja 30 õpetajat kuuest kesklinna lasteaiast. Kõnnaku 

projektijuhiks on Sirje Soovik, kes on aastaid kepikõndi harrastanud ja paljusid teisigi eestimaalasi 

tervisekõnnile õhutanud. 

 
 

 

 
 

 
 

 
Tallinna Võimlemispidu ja Taani Show Team Vanalinna Päevadel 
4.juuni 2022 

4.juunil kell 18.00 oli linnaelanikel võimalus näha väike osa Tallinna 

võimlemispeo etendusest „Aeg unistada“ ja Taani Show Tiimi 

etendusest Qua. Vanalinna päevade raames toimuvast etendusest võttis 

osa 150 võimlejat. Etenduses võis näha mudilasi, 1-4. klassi, 5-8 klassi 

võimlejaid ja kahte naiste kava. Eraldi väikese blokina astusid üles 

taani võimlejad.  
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Järvakandi Känd / Kalevi meistrivõistlused vibuspordis 
18.juuni 2022  

18. juunil toimusid Järvakandis Kalevi meistrivõistlused 

vibuspordis. Tuulise ja vihmase ilma tõttu oli võistlejate arv küll 

tagasihoidlik, kuid tulemused ei olnud seda mitte. Sportvibu naiste klassis võttis kaksikvõidu 

Järvakandi Vibuklubi Ilves, esimese koha võitis Triinu Lilienthal 624 punktiga ning Bessi Kasak 

teenis hõbeda 613 punktiga. Sportvibu meeste klassis - esikoha teenis Rasmus Käsper (Tallinna 

Vibukool) 553 punktiga, teise koha võitis Hannes Kraav ning kolmanda Taavi Ennemuist (mõlemad 

Järvakandi Vibuklubi Ilves). Plokkvibu klassides võidutsesid maailma tipp-klassis läbi löövad õde-

vend Lisell ja Robin Jäätma, esikoha punktid vastavalt 706 ja 708 silma. 

Noorteklassides jagati medalid Järvakandi Vibuklubi Ilvese sportlaste 

vahel. U-18 sportvibu meeste arvestuses võitis Mart Mihkel Makko 

ning teise koha vaid ühe punktise vahega Erki Ütsmüts, neidude klassis 

võitis Nora Haas. U-15 sportvibu poiste klassis võitis Mikk Mihkelson, 

tüdrukute arvestuses Ketter Silt ning hõbemedali võitis Lisette Marie 

Gold. U-13 sportvibu poiste klassis saavutas esikoha Mattias Kraav, 

tüdrukute hulgas Hanna Ansen, hõbeda võitis Kaisa Kraav ning pronksi 

Karoline Kivilo. 50+ sportvibu naiste hulgas võitis kuldmedali Eve 

Kivilo ning 50+ plokkvibu meeste arvestuses Aleksander Kiskonen. 

 

Kalevi meistrivõistlused aerutamises 
24.juuli 2022  

 
Võistlused  toimuvad  24.07.2022. algusega 09.00 Pärnu Kalevi Sõudebaasis, Suur-Jõe 50b. 

Esimene start 24.07. 2021. kell 09.00. Võistlused on individuaalsed. Nõutav on ujumisoskus. 

 

Vanuseklassid: 

Täiskasvanud M, N 2003 ja varem sündinud 

A 2004-2005 sünd. 

B 2006-2007 sünd 

C 2008-2009 sünd 

D 2010-2011 sünd               päästevest kohustuslik 

E 2012 ja hiljem sünd.        päästevest kohustuslik 

 

Iga vanuseklassi kolme parimat autasustatakse medaliga. 

 

Võistlused organiseerib ja viib läbi Pärnu Kalevi Aerutajate Klubi. Kõik juhendis määratlemata 

küsimused lahendab kohtunike kogu. Korraldajatel on õigus teha muudatusi ajakavas vastavalt 

vajadusele. Kõik pretensioonid esitleda kirjalikult. Iga pretensioon 30 eurot. Pretensioone võetakse 

vastu kuni 15 min pärast sõidu lõppu. 
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XXXI rahvusvaheline kiirmaleturniir „MEENUTADES PAUL KEREST“  
9.-11.september 2022  

7.jaanuaril 2022 möödus 106 aastat Eesti XX sajandi sportlaseks 

nimetatud male suurmeister Paul Kerese sünnist. Kiirmaleturniiriga 

tähistatakse maailma ühe male suurkuju 106ndat sünniaastapäeva. ESS Kalev kutsub 31ndat korda 

maletajaid üle maailma osalema ja hoidma Paul Kerese pärandit korraldataval mälestusturniiril. 

Paul Keres esindas maleturniiridel Kalevi Seltsi ning 1964nda aasta jaanuaris omistati talle 

aukalevlase tiitel. 

Turniir toimub 09.-11.09.2022 Tallinnas, Original Sokos Hotell Viru konverentsikeskuses, Viru 

Väljak 4, Tallinn, 10111, Eesti. 

Täpsem info ja juhend - http://www.eestikalev.ee/uudised/keres2022/  

 

 
XXIII Kindral Johan Laidoneri OLÜMPIATEATEJOOKS 
22.september 2022  

Alates 2000 aastast igal sügisel, septembrikuu kolmandal või 

neljandal neljapäeval (esimestel aastatel septembrikuu kolmandal 

laupäeval), on Eesti Spordiselts Kalev koos Kindral Johan 

Laidoneri Seltsi ja Eesti Olümpiakomiteega korraldanud 

olümpiateatejooksu, mille algus on kindrali koduõuel Viimsi 

mõisas. Sel aastal juba 23. korda toimuv teatejooks viiakse läbi 

Viimsi mõisa pargis ja Karulaugu terviserajal. Võistlusmaa 

pikkuseks on kokku ca 6 km. Võistlustel osalevad 8-liikmelised 

võistkonnad. 

 

 

Teatejooks toimub kuues erinevas vanuseklassis kaitseväe/kaitseliidu võistkonnad, põhikoolid, 

gümnaasiumid (eraldi poiste ja tüdrukute võistkonnad), spordiklubid/ korporatsioonid/ 

sõpruskonnad. Võistlustest osavõtt on võistkondadele tasuta. 

Absoluutset parimat võistkonda autasustatakse rändkarikaga. Iga võistlusklassi I, II ja III kohale 

tulnud võistkonda autasustatakse diplomi ja karikaga ning selle liikmeid medaliga. I ringi kiiremaile 

võistkonnale on eriauhind. 

Peale võistlusi toimub võistlejate toitlustamine. Võistluste päeval on kõikidele osalejatele ja 

pealtvaatajatele tasuta avatud Eesti Sõjamuuseum. 

Eesti riigi ajaloo üks silmapaistvamaid isikuid, riigitegelane, diplomaat ja Eesti Olümpiakomitee 

esimees kindral Johan Laidoner on etendanud suurt rolli eesti spordielu kujundamisel. Ligemale 

üheksa aastat EOK tegevust juhtinud Johan Laidoner viis Eesti olümpiavõistkonna 1936. aasta 

Berliini mängude suurvõitudeni. Oma mitmekülgse tegevusega mõistis Laidoner ühiste tegemiste 

jõudu tervikliku ühiskonna ülesehitamisel. Kindrali mälestusele ja olümpia-aatele pühendatud 

olümpiateatejooks on ellu kutsutud eesmärgiga looma vaimset sidet kunagiste ja tänaste 

põlvkondade vahel ühendades vabaduse sõnumi olümpia-aatega. Võisteldes pannakse proovile oma 

sportlik visadus ja tahtejõud. 

http://www.eestikalev.ee/uudised/keres2022/
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