
Eesti Spordiseltsi Kalev üldkogu ja aastapäeva tähistamine 24.mail 2019 
 

24.mail 2019 tähistab Eesti Spordiselts Kalev oma 118.aastapäeva. 

Sel päeval kell 11.00 kogunetakse Rahumäe kalmistule kalevlaste 

mälestusmärgile, et üheskoos austada ja mälestada Vabadussõjas 

langenud kalevlasi. Kell 14.30 toimub Kalev SPA & Veekeskuses 

ESS Kalevi üldkogu ja kell 17.00 pidulik aastapäeva vastuvõtt. 

Personaalsed kutsed vastuvõtule saadetakse e-posti teel, selle 

puudumisel posti teel. 

Üldkogu päevakord: 

1. Eesti Spordiseltsi Kalev 2018 aasta majandusaasta aruande (sh tegevusaruanne ja raamatupidamise 

aruanne), audiitori aruande ja revisjonikomisjoni arvamuse ära kuulamine ja kinnitamine. 

2. Seltsi liikmete väljaarvamine ja uute liikmete vastuvõtt. 

3. Seltsi auliikme nimetuse omistamine. 

4. Seltsi põhikirja muutmine. 

5. ESS Kalev info: 

o Kalev SPA; 

o Kalevi Keskstaadioni rekonstrueerimine; 

o Staadioni 8 servituudi nõue. 

6. Sõnavõtud ja ettepanekud. 

Palume kõikidel liikmetel soovi korral esitada auliikme nimetuse kandidaadid koos motivatsioonikirjaga 

Seltsi juhatusele hiljemalt 10 päeva enne üldkogu toimumist. 

Üldkogu materjalidega saab tutvuda alates 16.maist Kalevi kontoris (Mustamäe tee 4, II korrus Tallinn) 

või kokkuleppel. 

 

Päevakava: 

 

11:00 - 12:00 
                    

12:30 - 13:00 

 

 

 

          Vabadussõjas langenud kalevlaste mälestusmärk / Rahumäe kalmistu 
 

Saabumine üldkogule / Kalev SPA Hotell & Veekeskus 

13:00 - 14:30 

 

Ringkäik hotellis ja veekeskuses 

14:30 - 16:30 

 

Üldkogu / konverentsisaal 

17:00 - 19:00 

 

Kalevi 118.aastapäeva vastuvõtt / restoran „Allee“ 
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Taotluste tähtajad, konkursid, koolitused, konverentsid 
 

 1.mai – 31.mai  2019 – Orienteerumiskuu 

 8.mai 2019 – Täiendkoolitus Tervisekontrolli tõlgendamise seminar treeneritele 

 9.mai 2019 – Täiendkoolitus Laagrikasvatajate koolitus Tase 4,6 Jõhvi (venekeelne) 

 11.mai 2019 – Eriala tasemekoolitus Kulturismi- ja fitnessitreenerite erialane tasemekoolitus EKR 

5, moodul 4 

 20.mai 2019 - Kultuurkapitali taotluste esitamise tähtaeg III kvartal 

 24.mai 2019 – Eesti Spordiseltsi Kalev üldkogu ja aastapäeva vastuvõtt Kalev Spa Hotell & 

Veekeskuses 

 26.mai 2019 – Eriala tasemekoolitus Kulturismi- ja fitnessitreenerite erialane tasemekoolitus EKR5, 

moodul V/ täiendkoolitus „Mida dopingust ei räägita“ 

 30.mai 2019 – Täiendkoolitus Laagrikasvatajate koolitus Tase 4,6 Tartu 

 30.mai 2019 – Täiendkoolitus Mängulised suvelaagrid: kuidas kasutada mänge, et teha trenne 

huvitavaks, varjatiivseks ja samas õpetlikuks? 

 31.mai 2019 – Täiendkoolitus Тренируемся 'играючи': как использовать игры в спортивных 

лагерях? 

 7.juuni 2019 – Täiendkoolitus EOK treenerite kutsekomisjon 

 8.juuni 2019 – Täiendkoolitus Eesti Suusaliidu talialade ülene kevadseminar 

 30.juuni 2019 - Majandusaasta aruande äriregistrile esitamise tähtaeg 

 10.juuli 2019 - Treeneritoetuste andmete kvartaalne kinnitamine ja muudatustest teavitamine 2019 

III kvartal 

 

Toimunud ja tulevased üritused: 

Võimlemisfestival „Kauni rühiga ellu“ 
20.aprill  2019 Tallinn 

20.aprillil 2019 toimus Kalevi Spordihallis taas Võimlemisfestival “Kauni rühiga ellu”. Juba 26-ndat korda 

toimunud festival tõi kokku osalejaid 13-st erinevast Eestimaa kohast. Osalesid rühmad Saaremaalt, 

Võrust, Paidest, Haapsalust, Keilast,  Kilingi-Nõmmelt, Tartust, Viljandist, Pärnust, Raplast, Kohilast, 

Jõgevalt ja Tallinnast. Kokku osales 27 klubi, tuues platsile 70 erineva kavaga 850 osalejat. Välja anti 6 

pronksplaati, 36 hõbeplaati ja 22 kuldplaati. Kõige nooremad osalejad olid 5-aastased ja vanimad 

vanusegrupis 40+. 

 

 

https://www.eok.ee/organisatsioon/uudised/mai-on-eestis-orienteerumiskuu
http://www.sport.ee/event/484/tervisekontrolli_tolgendamise_seminar_treeneritele
http://www.sport.ee/event/479/laagrikasvatajate_koolitus_tase_46_johvi_venekeelne
http://www.sport.ee/event/474/kulturismi_ja_fitnessitreenerite_erialane_tasemekoolitus_ekr_5_moodul_4
http://www.sport.ee/event/474/kulturismi_ja_fitnessitreenerite_erialane_tasemekoolitus_ekr_5_moodul_4
http://www.sport.ee/event/303/kultuurkapitali_taotluste_esitamise_tahtaeg_iii_kvartal
https://www.kulturism.ee/sundmus/ekr5-kulturismi-ja-fitnessitreeneri-tasemekoolituse-v-moodul-taiendkoolitus-mida-dopingust-ei-raagita/
https://www.kulturism.ee/sundmus/ekr5-kulturismi-ja-fitnessitreeneri-tasemekoolituse-v-moodul-taiendkoolitus-mida-dopingust-ei-raagita/
http://www.sport.ee/event/480/laagrikasvatajate_koolitus_tase_46_tartu
http://www.sport.ee/event/451/mangulised_suvelaagrid_kuidas_kasutada_mange_et_teha_trenne_huvitavaks_varjatiivseks_ja_samas_opetlikuks
http://www.sport.ee/event/451/mangulised_suvelaagrid_kuidas_kasutada_mange_et_teha_trenne_huvitavaks_varjatiivseks_ja_samas_opetlikuks
http://www.sport.ee/event/452/treniruemsq_igrayuchi_kak_ispolxzovatx_igr_v_sportivnh_lagerqh
http://www.sport.ee/event/452/treniruemsq_igrayuchi_kak_ispolxzovatx_igr_v_sportivnh_lagerqh
http://www.sport.ee/event/488/eok_treenerite_kutsekomisjon
http://www.sport.ee/event/491/eesti_suusaliidu_talialade_ulene_kevadseminar
http://www.sport.ee/event/319/majandusaasta_aruande_ariregistrile_esitamise_tahtaeg
http://www.sport.ee/event/486/treeneritoetuste_andmete_kvartaalne_kinnitamine_ja_muudatustest_teavitamine_2019_iii_kvartal
http://www.sport.ee/event/486/treeneritoetuste_andmete_kvartaalne_kinnitamine_ja_muudatustest_teavitamine_2019_iii_kvartal
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XX Tallinna võimlemispidu „Maailma aeg“   
2.juuni 2019 

Tallinna võimlemispeo lavastab sellel aastal Tea Kõrs Võrumaalt, kes jutustab  oma loo “Maailma aeg” 

koos ansambliga Põhja-Tallinn. 

Aeg puudutab meid kõiki - olenemata east. Sünd on hetk, kui algab meie AEG: Mis edasi saab sõltub 

suuresti meist endist, meie vanematest, meie sõpradest, meie valikutest. Sellest, kuidas meile antud aega 

kasutame. 

 
Vahel vaatame taevasse, kas meil on aega veel ja kui ei ole, siis seda millegi arvelt laename. 

 

Kas suudame muutuda, kui oleme teinud vigu. Kas märkame hädasolijat. Ja kogu aeg on kiire. Kas me ei 

raiska meile kingitud aega mõttetult kiirustades. 

 
Meil on aega tegelt nagu vanasti, lihtsalt elu on keerukam. 

Ma mõtlen enne, kui teen, ma ei viska aega maha... 

Kõige jaoks on aega täpselt niipalju, kui ise tahan 

ma lihtsalt ei kiirusta millegis ette või kujuta ette, 

et sa elad ainult hetkes. 

Aega ja kannatust vaid, aeg näitab armastust, 

vaid aeg annab andestust, 

aeg avab silmad ja suu. 

 

Võimlemispeol käivad käsikäes väikesed ja suured, 

tüdrukud ja poisid, naised ja mehed. Koos kasvame 

ja õpime, mängime ja tegutseme, armastame ja 

andestame, märkame ja mäletame, mis meile 

tegelikult oluline on: pere, lapsed, vanemad, sõbrad 

ja koosveedetud aeg. Koostöös ansambliga Põhja-

Tallinn loome mälestuse, mis aastate möödudes ei 

unune ega ajas tuhmu. See on meie aeg - MAAILMA 

AEG. 

  

Edukalt on läbi saanud  Tallinna võimlemispeo ülevaatused.  Juba 31.mail kohtume kõikide suurte ja 

väikeste võimlejatega Pirita Spordikeskuses, kus algavad staadioni proovid.  Võimlemispeol osaleb sellel 

aastal 2400 suurt ja väikest võimlejat. Võimlemispidu on pealtvaatajatele tasuta. 

 

XLVI Kalevi Suvejooks 
8-9.juuni 2019 

8.-9. juunil 2019 toimub Kõrvemaal Ännijärvel juba 

46.korda Kalevi Suvejooks. Kalevi Suvejooks on vanim 

jätkuvalt toimuv orienteerumisvõistlus Eestis. Ühtlasi on ta 

üks suuremaid Eesti orienteerumisvõistlusi. Osalejaid on 

oodata üle 500. Enamik neist on muidugi meie oma 

orienteerumissõbrad, aga tulemas on ka märkimisväärne 

hulk külalisi naaberriikidest Soomest, Rootsist, Lätist, 

Leedust, Venemaalt ja mujalt. 

Suvejooks toimub enamasti Põhja-Eestis. Eestis muudab ta 

ainulaadseks ka see, et 2. võistluspäeval stardivad 

orienteerujad metsa viitstardist (esimese päeva tulemuste 

põhjal). 

Suvejooksu korraldame koostöös Spordiklubiga LSF PT, kes on Suvejooksu korraldamist vedanud 

viimased 12 aastat. 
 

JUHEND 

https://suvejooks.lsf.ee/portaal/index.php/et/2019-et/juhend
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Eesti Spordiseltsi Kalev koostööpartnerid ja toetajad:  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


