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Kalevi aastapäev ja üldkogu 
 

24.mail 2018 tähistab Eesti Spordiselts Kalev oma 

117.aastapäeva. Sel päeval kell 11.00 kogunetakse Rahumäe 

kalmistule kalevlaste mälestusmärgile, et üheskoos austada 

ja mälestada Vabadussõjas langenud kalevlasi.  

 

Eesti Spordiseltsi Kalev üldkogu toimub 25.mail kell 12.00 

Tallink Spa & Conference Hotel konverentsikeskuses  

(Sadama 11a, 10111 Tallinn).  

 

Päevakord on: 

1.  Eesti Spordiseltsi Kalev 2017 aasta majandusaasta aruande (sh tegevusaruanne ja raamatupidamise 

aruanne), audiitori aruande ja revisjonikomisjoni arvamuse ärakuulamine ja kinnitamine. 

2.   Seltsi liikmete väljaarvamine ja uute liikmete vastuvõtt. 

3.   Seltsi auliikme nimetuse omistamine. 

4.   Eesti Spordiseltsi Kalev Presidendi, asepresidentide, volikogu ja revisjonikomisjoni liikmete valimine. 

5.   Kalevi Keskstaadioni rekonstrueerimine. 

6.   Kalev SPA info ja rekonstrueerimise lõpuleviimiseks laenu andmine. 

7.   Sõnavõtud ja ettepanekud. 

 

Eesti Spordiseltsi Kalev presidendi valimist reguleerib ESS Kalevi põhikirja § 25, mille järgi Seltsi 

presidendiks ülesseatud kandidaatidest esitatakse üldkogule valimiseks isikud, kes on andnud 

kandideerimiseks kirjaliku nõusoleku, kelle esitamist toetavad kolm Seltsi liiget ning kelle ülesseadmise 

dokumendid (kandidaadi CV ja platvorm) on saadetud Seltsi juhatusele hiljemalt 14 päeva enne valimisi 

üldkogul. Seltsi presidendi kandidaate võivad üles seada kõik Seltsi liikmed. Seltsi liikmeid teavitatakse 

ülesseatud kandidaatidest elektronposti teel või posti teel ja veebilehe kaudu. 

 

Palume kõikidel liikmetel soovi korral esitada auliikme nimetuse kandidaadid koos motivatsioonikirjaga 

Seltsi juhatusele hiljemalt 10 päeva enne üldkogu toimumist. 

 

Üldkogu materjalidega saab tutvuda alates 18.maist Kalevi kontoris (Mustamäe tee 4, II korrus Tallinn) või 

kokkuleppel. 
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DIGISTEP – Kalevi uus IT valdkonna peasponsor 
 

Meie uus IT valdkonna peasponsor on Digistep OÜ. Nende põhitegevuseks on arvutite müük, rent ja 

hooldus. Digistepi esindussalong asub Pärnus, aga läbi e-poe liigub kaup kiiresti üle Eesti. Valikus on 

kvaliteetsed äriklassi seadmed, tuntud tootjatelt Apple, 

Dell ja Lenovo. Sobiva arvuti leiab interneti 

kasutamiseks, mängude mängimiseks või nõudlikeks 

tööülesanneteks. Digistep pakub arvuteid ka rendiks. 

See on hea võimalus ürituste ja konverentside 

korraldamiseks. Klientide käsutuses on tugevad Lenovo 

T seeria sülearvutid.  

Arvutimured võib julgelt nende kanda jätta. Kogenud 

tehnikud saavad hakkama nii lihtsa viirusetõrje kui suurte 

arvutivõrkude haldamisega.  

Lisainfo ja pakkumised leiad www.digistep.ee 

NB! Pakkumine kõikidele kalevlastele – „DIGIKALEV” - selle märksõna mainimisel saad kõik tooted ja 

teenused 10% soodsamalt! 

 

Taotluste tähtajad, konkursid, koolitused, konverentsid 
 

 10.mai 2018 – Täiendkoolitus EOK kommunikatsiooni- ja turunduskoolitused. Fototöötlemise 

praktiline workshop. 

 10.mai 2018 - Täiendkoolitus Laagrikasvatajate koolitus 

 18.mai 2018 - EOK täiskogu 

 20.mai 2018 - Kultuurkapitali taotluste esitamise tähtaeg III kvartal 

 21.mai 2018 - Täiendkoolitus Treeneri läbipõlemise ennetamine 

 22.mai 2018 - EOK infotund 

 24.mai 2018 – Eesti Spordiseltsi Kalev 117.aastapäev 

 24.mai 2018 - kell 11.00 kalevlaste mälestamine Rahumäe kalmistul 

 24.mai 2018 - Täiendkoolitus Laagrikasvatajate koolitus 

 25.mai 2018 – kell 12.00 Eesti Spordiseltsi Kalev üldkogu ja presidendi valimine 

 28.mai 2018 - EOK Inimeste juhtimise koolitusprogramm. Koosolekute ja grupiprotsesside juhtimine 

 30.mai 2018 - Seminar: Team Denmarki visioon talentide arendamiseks 

 30.mai 2018 - Täiendkoolitus Mängulised suvelaagrid: kuidas kasutada mänge, et teha trenne 

huvitavaks, variatiivseks ja samas õpetlikuks? 

 31.mai 2018 - Täiendkoolitus Тренируемся 'играючи': как использовать игры в спортивных 

лагерях? 

 31.mai 2018 – Hasartmängumaksu Nõukogu taotlusvoor „Väikeprojektid“ 

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

arenguhüpe 

 

 

 

http://www.digistep.ee/
http://www.sport.ee/event/297/eok_kommunikatsiooni_ja_turunduskoolitused_fototootlemise_praktiline_workshop
http://www.sport.ee/event/297/eok_kommunikatsiooni_ja_turunduskoolitused_fototootlemise_praktiline_workshop
http://www.sport.ee/event/316/laagrikasvatajate_koolitus
http://www.sport.ee/event/305/eok_taiskogu
http://www.sport.ee/event/303/kultuurkapitali_taotluste_esitamise_tahtaeg_iii_kvartal
http://www.sport.ee/event/254/treeneri_labipolemise_ennetamine
http://www.sport.ee/event/313/eok_infotund_
http://www.sport.ee/event/317/laagrikasvatajate_koolitus
http://www.sport.ee/event/300/eok_inimeste_juhtimise_koolitusprogramm_koosolekute_ja_grupiprotsesside_juhtimine_
http://www.sport.ee/event/318/seminar_team_denmarki_visioon_talentide_arendamiseks
http://www.sport.ee/event/275/mangulised_suvelaagrid_kuidas_kasutada_mange_et_teha_trenne_huvitavaks_variatiivseks_ja_samas_opetlikuks
http://www.sport.ee/event/275/mangulised_suvelaagrid_kuidas_kasutada_mange_et_teha_trenne_huvitavaks_variatiivseks_ja_samas_opetlikuks
http://www.sport.ee/event/276/treniruemsq_igrayuchi_kak_ispolxzovatx_igr_v_sportivnh_lagerqh
http://www.sport.ee/event/276/treniruemsq_igrayuchi_kak_ispolxzovatx_igr_v_sportivnh_lagerqh
http://www.hmn.ee/prioriteedid-ja-p%C3%B5him%C3%B5tted/sport-kultuur
https://www.kysk.ee/me18
https://www.kysk.ee/me18
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Toimunud ja tulevased üritused: 

XXXI Kristjan Palusalu mälestusvõistlused kreeka-rooma ja vabamaadluses 
6-7.aprill 2018 Tallinn 

Eesti Spordiselts Kalev koostöös Eesti Maadlusliiduga korraldas 6-7.aprillil 2018 Kalevi Spordihallis XXXI 

Kristjan Palusalu mälestusvõistlused kreeka-rooma ja vabamaadluses. Tegemist oli esindusliku ning 

kõrgetasemelise turniiriga, millest võttis osa 174 sportlast 24 riigist. 

Eestlased saavutasid turniiril kokku 7 medalit. Ainukese võidu tõi Eestile 

Aimar Andruse vabamaadluses kehakaalus -70kg, alistades pingelises 

finaalis Suurbritannia esindaja Nicolaev Cojocaru. Kreeka-rooma 

maadluses tulid auhinnalistele kohtadele Helary Mägisalu (-55 kg 

2.koht), Denis Bolunov (-63 kg 3.koht) ja Heiki Nabi (-130 kg 3.koht). 

Vabamaadluses tulid lisaks Aimar Andrusele auhinnalistele kohtadele 

Ragnar Kaasik (-97 kg 2.koht), Marek Kütt (-65 kg 2.koht) ja Kaarel 

Maaten (-125 kg 3.koht). 

Osalejatest tasub ära märkida, et kohal oli Venemaa koondis, kelle koosseisus osales turniiril ka kahekordne 

olümpiavõitja, kahekordne maailmameister ning kahekordne Euroopa meister Roman Vlasov. XXXI Kristjan 

Palusalu mälestusvõistlustel talle vastast ei olnud ning kehakaalus -77kg tuli kindel esikoht.  

 

Võistlejaid autasustasid Eesti Spordiseltsi Kalev juhatuse liige 

Aleksander Tammert, Eesti Olümpiakomitee maadlusvaldkonna 

koordinaator Kaitseväe juhataja kindral Riho Terras ja Eesti 

Maadlusliidu president Jaanus Paeväli. Võistluste finaalid kuulutas 

avatuks Tallinna abilinnapea Vadim Belobrovtsev. 

 

Protokoll: http://www.liga-

db.de/Turniere/FT/2018/EE/180407_Tallinn/indexENG.htm 

Võimlemisfestival „Kauni rühiga ellu” 
21.aprill 2018 

Võimlemisfestival “Kauni rühiga ellu” kutsuti ellu 1993.aastal ning tänavu täitus festivali korraldamisest 

25 aastat. Võimlemine on ilu ja tervis, liigutuste elegants ning ilu tagatis, millest kasvas ka välja ürituse moto 

- “Kauni rühiga ellu”. Igal aastal võtavad festivalist aktiivselt osa 

lasteaiad, koolid, klubid ja muud liikumisrühmad. 10-liikmeline 

žürii hindab 10 palli süsteemis võimlemisrühmade esinemist. 

Harrastajate festival on tänaseks saavutanud vabariigis nii suure 

populaarsuse, et  sellel aastal ei saanud kõiki uusi tulijaid vastu 

võtta. Osalejate arv ületas uue rekordikünnise - 870. Kokku esitati 

62 kava. Välja anti 18 kuldplaati, 19 hõbeplaati ja 17 pronksplaati. 

 

 

 

http://www.eestikalev.ee/index.php?div=7-0&news=5|0
http://www.liga-db.de/Turniere/FT/2018/EE/180407_Tallinn/indexENG.htm
http://www.liga-db.de/Turniere/FT/2018/EE/180407_Tallinn/indexENG.htm
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XIX Tallinna Võimlemispidu „Need värvid” 
3.juuni 2018 

Eesti Spordiselts Kalev kingib Eesti Vabariigile sünnipäevaks värvikaid emotsioone läbi XIX Tallinna 

võimlemispeo "Need värvid". Tallinna Võimlemispidu on ehe näide sellest suurest tööst liikumisharrastuse 

valdkonnas, kus tänaseks on platsil korraga mitu põlvkonda tegijaid. Tegevusse on aktiivselt kaasatud üle 

2000 beebi, mudilase, lapse, noore, täiskasvanu ja eaka 

Tallinnast, Harjumaalt ning sel aastal kaugemaltki.   

Võimlemine on ühelt poolt üks tunnete väljendusviis 

ning teisalt emotsioonide looja. Emotsioonid annavad 

meie elule värvi ja rikastavad seda. Emotsioonid loovad 

elavaid ja kustumatuid mälestusi. Võimlemispeoga 

kingime Eestile värvikaid emotsioone läbi võimlemise, 

pakkudes suurtele ja väikestele võimlejatele turvalise 

viisi enda tunnete väljendamiseks. Kui me mõistame, 

mis meis toimub, siis ei ole emotsioonil enam nii suurt võimu meie üle ning me oleme taas iseenda 

peremehed. Emotsioonidel on nimed ja kui me oskame endas toimuvale nime anda, siis ongi see juba 

mõistmine- NII ISEENDA KUI KA TEISE, MEIE KÕRVALOLIJA. Selleaastane pidu aitab meenutada Eesti 

Vabariigis toimunud võimlemispidusid ning nendega tagasivaates esilekerkinud emotsioone. Võimlemispeo 

ideelooja on Avelin Kalvik. 

https://www.ev100.ee/et/xix-tallinna-voimlemispidu-need-varvid  

Liikumisharrastussari „KÄIME KOOS“  
Aprill – oktoober üle Eesti 

„Käime Koos!“ liikumisharrastuse sarja esimesed kaks etappi Pärnus ja Soometsal on möödunud väga 

meeleolukalt ning osalejate rohkelt.  

Pärnu Südamepäeva kõnnil „Teie Südame heaks“ oli kõikidel 

soovijatel võimalik suhelda Viiking Spa peaarstiga ja lasta mõõta 

oma vererõhku ning kolesterooli taset. Paljud osalejad haarasid 

sellest võimalusest ka kinni. Käimisrajad olid kolme erineva 

pikkusega 5, 7 ja 9km. 

Soometsa kõnd kulges mööda uusi ja huvitavaid matkaradu, mis 

kulgesid Soometsa külamaja läheduses. Kohale saabus hulk 

liikumishuvilisi, kellel oli võimalik valida kolme erineva pikkusega 

raja vahel 3, 5 ja 10km.  

Meie kolmas “Käime Koos!” etapp toimub maalilisel Saka-Ontika rajal. Rada kulgeb mööda pankrannikut 

lääne suunas.  

Koht: Ida-Virumaa, Toila vald, Saka Mõis. Start ja finiš on Saka mõisa meretorni juures.  

Aeg: 06. mai 2018 Start on kell 11.00 

 

Kutsume kõiki käimisetappidele osalema, sest 5 templi kogumisel on võimalik võita auhindu Kalevi 

toetajatelt Viking Line, Nike, Iluum jt. 

 

Täpsema ülevaate etappidest leiate http://www.eestikalev.ee/liikumisharrastus/ 

https://www.ev100.ee/et/xix-tallinna-voimlemispidu-need-varvid
http://www.eestikalev.ee/liikumisharrastus/
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Euroopa meistrivõistlused rühmvõimlemises ja „Spring Breeze“  
9-13.mai 2018 Tallinn 

9–13. mail korraldab Eesti Võimlemisliit koostöös Eesti Spordiseltsiga Kalev Tallinnas Euroopa 

Meistrivõistlused rühmvõimlemises juunioritele ja seenioritele ning rahvusvahelise rühmvõimlemise võistluse 

Spring Breeze. Tallinnasse on oodata üle 1000nde rühmvõimleja.  

11-13.mai 2018 toimuvad Tallinnas Kalevi Spordihallis kolmandad Euroopa Meistrivõistlused 

rühmvõimlemises. Võistlustele on oodata rohkem kui 100 võistkonda 11-st erinevast riigist üle kogu Euroopa. 

Osalevad Soome, Venemaa, Ukraina, Türgi, Taani, Valgevene, Bulgaaria, Ungari,  Itaalia, Fääri Saared ja 

loomulikult kodupubliku ees Eesti parimad rühmad. Lisaks on oodata arvukalt pealtvaatajaid ja fänne, eriti 

naaberriikidest Soomest ning Venemaalt. Ürituse teeb võimlemissõpradele veel põnevamaks asjaolu, et 

10.mail on kooskõlas EM-iga toimumas ka rahvusvaheline B-kategooria turniir juunioritele - Spring Breeze. 

11.mail, kui hakkavad Euroopa Meistrivõistlused, leiavad aset ka Spring Breeze võistluste finaalid.  

Täpsem info: http://www.eevl.ee/spring-breeze/  

 

Eesti Spordiseltsi Kalev koostööpartnerid ja toetajad: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eevl.ee/spring-breeze/

