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Liikmelisus ja Kalevi logo kasutamine  
 

Eesti Spordiseltsi Kalev põhikirja § 14. järgi on Kalevi liikmetel õigus kasutada kehtestatud korra kohaselt 

Seltsi sümboolikat. Sümboolika õiget kasutamist reguleerib stiiliraamat, mille kinnitas üldkogu 24.mail 2017 

(Stiiliraamat). Kalevi logo õige kasutamine laieneb ka kõikidele ESS Kalev liikme liikmetele. 

Põhikirja § 15. järgi on Kalevi liikmed kohustatud presenteerima Kalevi nime või logo oma kodulehel, 

üritustel, riietusel ja muul moel. Palume kõikidel liikmetel üle vaadata oma kodulehed ning Kalevi liikmelisus 

välja tuua. Näidistena on ära toodud Kalevi kodulehel olev info ESS Kalevi kuuluvus teistesse 

organisatsioonidesse ning soovituslik paigutus Kalevi logo paigutuse kohta liikme kodulehel. 

Näidis 1: 

 

Näidis 2:  

 

 

 

 
 

 

 

http://www.eestikalev.ee/tf.oigus/wrtandbafils/20123221620469307/1509519140_STIILIRAAMAT_A4_26lk_LOPLIK.PDF
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Kalevi veebipood 
 

Eesti Spordiseltsil Kalev on oma veebipood, kust on võimalik osta 

erinevaid Kalevi sümboolikaga tooteid. Toodete valikust leiate 

ajaloohõngulisi retro dressipluuse, Nike kaubamärgiga dressipükse, 

dressipluuse, spordisärke ja polosid. Samuti on valikus fliisist vestid ja 

jakid ning soft-shell jakid. Sümboolikast saab osta vihmavarjusid, 

seljakotte, rinnamärke, pastakaid, saunalinasid, käsilippe, fännisalle jne. 

Kalevlastele kehtib soodustus tavahinnast. Soovi korral saab riietele 

lisada oma klubi logo või embleem.  

 

 

 

 

 

 

 

Ostu on lihtne sooritada otse kodulehelt lisades 

soovitud tooted ostukorvi. Tellimuse võib esitada ka e-

posti teel aadressil tellimus@eestikalev.ee. 

Jõulud ei ole enam kaugel. Tellige oma jõulukingid 

juba varakult Kalevi veebipoest! 

Kalev SPA renoveerimine 

Põhjalike renoveerimistööde lõpetamise ning veekeskuse ja spordiklubi taasavamise tähtajaks on 2018. 

aasta sügis. Avamistähtaeg pikenes võrreldes algselt planeerituga seetõttu, et tööde käigus ilmnes hoone 

mõningate ehituskonstruktsioonide oodatust halvem seisukord. See tingis täiendavate ekspertiiside tegemise ja 

uute projektilahenduste tellimise. Paralleelselt tegelesime ka vajalike ettevalmistus- ja lammutustöödega.  

 

 

 

 

 

Renoveerimise- ja ehitusprojekti käigus uuendatakse põhjalikult kogu veekeskust, mis saab täielikult uue näo 

alates riietusruumidest kuni basseinideni. Lisandub atraktsioone, saunasid ja mullivanne nii veekeskuse sisse 

kui ka väliterassile. Sportlastele ja harrastusujujatele säilib populaarne 50-meetrine bassein oma täies mahus ja 

hiilguses. Täiesti uue teenusena avatakse vaikne spaa- ja lõõgastusala. Veekeskuse sisse ehitatakse osaline  

mailto:tellimus@eestikalev.ee
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vahekorrus, kuhu rajatakse uued ja avarad spordiklubi ruumid. Uuendatakse kogu ventilatsioonisüsteem, kõik 

torustikud ja elektrivõrk. 

 

 

 

 

 

Ehituse käigus lisandub hotelli 22 uut superior-klassi tuba. Atraktiivust lisab uus ja avar restoran koos 

väliterrassi ning panoraamvaatega Kanutiaia parki. Ka ilu- ja heaolukeskus saab majas privaatse ning hubase 

keskkonna hotelli südames. Remondiperioodi jooksul on Kalev SPA külalistel endiselt võimalik nautida 

puhkust juba täielikult renoveeritud mugavates hotellitubades. Maitseelamusi pakub a la carte restoran Linda 

ning ilukeskuses on parim valik massaaže ja erinevaid näo- ning kehahooldusi.  
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EESTI SPORDISELTSI KALEV KONTORI UUS AADRESS! 
 

Alates 1.septembrist 2017 asub Eesti Spordiseltsi 

Kalev kontor uuel aadressil – 

Mustamäe tee 4 II korrus, 10621 Tallinn. 
 

Palume kõik kirjalikud teavitused, kutsed ja 

materjalid saata edaspidi sellele aadressile. 

Telefoninumbrid ja e-postiaadressid jäävad samaks. 
 

 

Taotluste tähtajad, konkursid, koolitused, konverentsid 
 

 1.november 2017 – EOK teadusprojektide konkurss 

 3.november 2017 - SCULT Fest 2017 - spordisõprade inspiratsioonipäev!  

 3.november 2017 – Treenerite koolitused – tasemekoolitus „Üldained EKR 4“ 

 3.november 2017 – Treenerite koolitused – tasemekoolitus „Üldained EKR 3“ 

 7. november 2017 – Treenerite koolitused – täiendkoolitus „TT 2017. Praktiline harjutusvara istuva 

tööga sportlasele.“ 

 8.november 2017 – Konverents „Teadus, sport ja meditsiin X“ 

 9. November 2017 - Tervise innovatsioonikonverents 

 13.november 2017 – Kultuuriministeeriumi taotlusvoor „Rahvusvaheliste võistluste ja ürituste 

läbiviimine Eestis“ 

 14. november 2017 - Treenerite koolitused – täiendkoolitus  

„TT 2017. Jõutrennist aeroobseni, friikartulitest salatini. Milline teekond valida vastavalt oma 

kehatüübile?“ 

 15.november 2017 – Hasartmängumaksu Nõukogu taotlusvoor „Suurprojektid“ 

 17. november 2017 – Treenerite koolitused – tasemekoolitus „Üldained EKR 5“ 

 17. november 2017 – Treenerite koolitused – tasemekoolitus „Vibuspordi treenerite eriala 

tasemekoolitus EKR 3“ 

 20.november 2017 – Kultuuriministeeriumi taotlusvoor „Liikumisharrastuse toetus“ 

 20.november 2017 – Kultuurkapitali taotlusvoor „Aastaprojekt“ ja „Projektitoetus“ 

 21.november 2017 - EOK infotund 

 22-23.november 2017 - Kahepäevane esmaabi koolitus (16 ak.h) 

 1.detsember 2017 – Eesti Noorsootöö Keskus taotlusvoor „Huviala valdkondade kvaliteedi toetus“ 

 

Toimunud ja tulevased üritused: 

Kindral Johan Laidoneri XVIII Olümpiateatejooks 
 

Eesti Spordiselts Kalev, Eesti Kaitsevägi ja Kindral Johan Laidoneri Selts koostöös Kaitseliidu, Viimsi valla 

ja Eesti Olümpiakomiteega korraldasid 28.septembril Viimsi mõisapargis XVIII kindral Johan Laidoneri 

olümpiateatejooksu. 

 

http://www.eestikalev.ee/index.php?div=7-0&news=5|0
http://www.eok.ee/organisatsioon/uudised/eok-kuulutab-valja-teadusprojektide-konkursi
http://www.sport.ee/event/225/scult_fest_2017__spordisoprade_inspiratsioonipaev
http://www.sport.ee/event/134/uldained_ekr_4
http://www.sport.ee/event/137/uldained_ekr_3__koolitusele_registreerimine_loppenud
http://www.sport.ee/event/204/__tt_2017_praktiline_harjutusvara_istuva_tooga_sportlasele
http://www.sport.ee/event/204/__tt_2017_praktiline_harjutusvara_istuva_tooga_sportlasele
http://www.sport.ee/event/215/konverents_teadus_sport_ja_meditsiin_x_
http://www.sport.ee/event/223/tervise_innovatsioonikonverents
http://www.kul.ee/et/rahvusvaheliste-voistluste-ja-urituste-labiviimine-eestis
http://www.kul.ee/et/rahvusvaheliste-voistluste-ja-urituste-labiviimine-eestis
http://www.sport.ee/event/205/__tt_2017_joutrennist_aeroobseni_friikartulitest_salatini_milline_teekond_valida_vastavalt_oma__kehatuubile
http://www.sport.ee/event/205/__tt_2017_joutrennist_aeroobseni_friikartulitest_salatini_milline_teekond_valida_vastavalt_oma__kehatuubile
http://www.sport.ee/event/205/__tt_2017_joutrennist_aeroobseni_friikartulitest_salatini_milline_teekond_valida_vastavalt_oma__kehatuubile
http://www.hmn.ee/prioriteedid-ja-p%C3%B5him%C3%B5tted/sport-kultuur
http://www.sport.ee/event/138/uldained_ekr_5
http://www.sport.ee/event/194/vibuspordi_treenerite_eriala_tasemekoolitus_ekr_3
http://www.sport.ee/event/194/vibuspordi_treenerite_eriala_tasemekoolitus_ekr_3
http://www.kul.ee/et/liikumisharrastuse-toetus
https://www.kulka.ee/taotlemine
https://www.kulka.ee/taotlemine
http://www.sport.ee/event/234/eok_infotund
http://www.sport.ee/event/217/kahepaevane_esmaabi_koolitus_16_akh
https://www.entk.ee/huviala-valdkondade-kvaliteedi-toetus
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Kohaletulnuid tervitasid EOK asepresident Tõnu Tõniste, Viimsi vallavanem Rein Loik ja Kaitseliidu ülem 

kindralmajor Meelis Kiili, kes kuulutas võistlused avatuks. Võistkondadele 

andis stardipaugu EOK asepresident Tõnu Tõniste. Kõikidele osalejatele ja 

pealtvaatajatele oli avatud Eesti Sõjamuuseum – kindral Laidoneri 

Muuseum. Mängis Kaitseväe orkester. Teatejooksul osales 39 võistkonda, 

kokku 292 jooksjat.  

Omavahel võtsid mõõtu: 7 põhikooliealiste võistkonda, kelle hulgast väljus 

võitjana Tallinna Reaalkooli meeskond ajaga 18:12,0; 3 gümnaasiumi 

tüdrukute võistkonda, kelle hulgast väljus võitjana Tallinna Reaalkooli naiskond ajaga 21:51,2; 5 

gümnaasiumi poiste võistkonda, kelle hulgast väljus võitjana Tallinna Reaalkooli meeskond ajaga 16:55,2; 5 

sõpruskonda/korporatsiooni/spordiklubi, kelle hulgast väljus võitjana CFC Jaak 

Mae Suusakooli esimene võistkond ajaga 19:52,8; 9 üldvõistkonda Kaitseväest 

ja Kaitseliidust, kelle hulgast väljus võitjana NATO liitlasvägede võistkond 

Team Lynx ajaga 17:06,3; 10 segavõistkonda (6 vahetust) Kaitseväest ja 

Kaitseliidust, kelle hulgast väljus võitjana Kaitseliidu Tartu Malev ajaga 

13:53,9. Võistkonnad olid 6-8-liikmelised ning iga jooksja läbis mõisapargis ligi 

750m pikkuse distantsi. 

Võitjaid autasustasid Viimsi vallavalitsuse esindaja, Kaitseväe esindaja major Meelis Stamm, Eesti 

Spordiseltsi Kalev juhatuse liige Aleksander Tammert ja Kindral Johan Laidoneri Seltsi esimees Trivimi 

Velliste.  

Teist aastat järjest võitis rändkarika Tallinna Reaalkooli gümnaasiumiealised poisid 

koosseisus Margus Lomp, Karl Mell, Sander Valt, Kristofer Veismann, Georg Simon 

Herodes, Siim Laasik, Tauri Miggur, Joonas Mattias Laur. Absoluutarvestuse parima 

võistkonna võiduaeg oli 16:55,2.  

Kaitseliidu eriauhinna kiireima ringi eest võitsid 

Staabi- ja sidepataljoni neljanda vahetuse jooksjad 

Mario Veelaid ja Alexander Tarbe, parima ringi 

ajaks oli 3:58.8. 

Kõik tulemused - http://www.championchip.ee/results/810   ja pildid - 

http://pildid.mil.ee/index.php?/category/58342 

 

“KÄIME KOOS!” finaaletapp Pirital 
 

21. oktoobril 2017 toimus selle aastane viimane “Käime Koos!” etapp. 

Sündmus leidis aset Pirita Spordikeskuses ja selle ümbruses. Ilm pakkus 

kõigile osalejatele suurepärase elamuse, sest oli päikseline ja kergelt 

karge ning sügisele kohaselt oli metsaalune kaetud värviliste lehtedega. 

Raja osas oli Eesti Spordiselts Kalev ette valmistanud 6.3km ringi mis oli 

kõigile osalejatele jõukohane.  

Kell 12.00 alustasime saabunud osalejatega kerge võimlemisega ning 

peale seda läksime juba rajale. Kokku läks rajale 55 kepikõndijat kes kõik said valida oma tempo mille alusel 

rada läbida. Finišis ootas igat osalejat kingitus Eesti Spordiseltsi Kalev poolt, kringel ja kuum tee.  

Spordihoones võtsime kokku aasta 2017, mis koosnes sellel korral 12nest erinevast etapist Eestis ja ühest 

välisetapist Koblenzis (Saksamaa).  

 

http://www.championchip.ee/results/810
http://pildid.mil.ee/index.php?/category/58342
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Tutvustasime 2018 aasta kalendrit ning samuti loosisime osalejate vahel välja meie sponsorite tooteid. (CHA, 

Iluum, Viking Line). 

2018 esialgne kalender:  

Aprill Pärnu Südamepäeva kõnd  

Aprill Keila Terviseks 

23. – 27. Mai Sicilian IVV Europiade 

01. Juuni Vanalinna kõnd lastele  

Juuli Kihnu Merepidu. 

11. August Lääne Eesti kõnd.  

August Sibulatee kõnd, Kallaste. 

26. – 29. September IVV etapp Austrias 

Oktoober Öökäimine Tallinna vanalinnas (giidiga) 

20. Oktoober “Käime Koos!” Finaal Tallinn 

  

“Käime Koos!” tegemistega saab ennast kursis hoida siin: 

http://www.eestikalev.ee/wp.php?pge=kaimekoos 

Harrastusvõimlemise koolitus ja festival Pärnus 
3-4.november 2017 Pärnu 

Sellel aastal reklaamib ja propageerib Eesti Spordiselts Kalev 

harrastusvõimlemist koos võimlemisklubiga Rüht 3-4.novembril 2017 

Pärnus. ESS Kalev käib oma harrastusvõimlemise programmi 

tutvustamas igal aastal erinevas maakonnas. Sündmust on Kalev 

vedanud juba 25 aastat. Rõõmu teeb, et festivali osalejate arv on teinud 

sellel aastal võrreldes eelmise aastaga suure hüppe. Kui eelmisel aastal 

osales festivalil 250 võimlejat, siis sel aastal osaleb üle 300 huvilise 

rohkem.  

Eesti Spordiselts Kalev on vabariigi suurimate harrastusvõimlemise 

sündmuste korraldajana palju tuntust kogunud. Meie eesmärgiks on 

EV-100 raames läbi uute koolitatud juhendajate panna iga kolmas 

eestimaalane liikuma. Harrastusvõimlemine ei nõua erilisi vahendeid 

ning annab kõigile võrdsed võimalused vastavalt oma võimetele ennast 

liigutada. Miks me sellist sündmust teeme? Taolisi sündmusi, mis on 

osavõtumaksuta ja ei limiteerita osalejate arvu, pole rohkem vabariigis. 

Palju positiivseid elamusi, hästi korraldatud festival ja osaleja ise hea indikaatorina on see, mis toob igal aastal 

järjest rohkem inimesi osalema.  

Pärnus toimuvast koolitusest võtab osa 50 juhendajat, õpetajat, lasteaia kasvatajat. Festivalil astub üles 600 

võimlejat, nendest 130 Pärnumaalt. Festival on kõigile tasuta ja näha saab 42 põnevat võimlemiskava. Vanuse 

skaala on festivalil beebidest väärikate eakateni välja. Koostöös Pärnumaa Kaitseliidu maleva 

Naiskodukaitsega pakutakse osalejale kosutavat kehakinnitust ning Noored Kotkad ja Kodutütred on abiks 

festivali mandaadis. Pernova loodusmajaga koostöös on loodushuvilistel võimalik külastada põnevat 

külastuskeskust.  Lisaks on õla alla pannud entusiastliku pärnaka Sirje Sooviku  10 vaprat vabatahtlikku 

festivali ettevalmistamisel ja läbiviimisel. 

http://www.eestikalev.ee/wp.php?pge=kaimekoos
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Kalev Open 2017 
11-12.november 2017 

11.-12. novembril toimub Eesti Spordiseltsi Kalev ja Kalevi Ujumiskooli koostöös Kalev Open 

ujumisvõistlus. Üritus leiab aset Sõle 25m ujulas (Sõle 40, Tallinn). Tegemist on traditsioonilise ja igal aastal 

aset leidva rahvusvahelise võistlusega. Osavõtuõiguse alale saavad ujujad, kes on eelneva 15 kuu jooksul 

täitnud Kalev Openi aegnormatiivi. Võistlus toimub vastavalt FINA regulatsioonile. FINA 2018 lühiraja 

MM´I normitäitmise võistlus. Kahel päeval toimuval võistlusel on kavas hommiku poole eelujumised ja õhtul 

finaalid. 

1.osa:11.11.2017 kell 10:00 (soojendusujumine 8:30-9:50) 

2.osa:11.11.2017 kell 17:00 (soojendusujumine 15:30-16:50) 

3.osa:12.11.2017 kell 10:00 (soojendusujumine 8:30-9:50) 

4.osa:12.11.2017 kell 17:00 (soojendusujumine 15:30-16:50)  

Eesti Spordiselts Kalev kutsub kõiki ujulasse omadele kaasa 

elama!  

Lisainfot on võimalik saada korraldajalt Kristo Krinpus, 

info@ujumiskool.ee 

 

Eesti Spordiseltsi Kalev koostööpartnerid ja toetajad: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@ujumiskool.ee

