
 

 

VI Eestimaa võimlemispidu „KINGITUS“ –  

pilguheit tagasi peole, mille korraldamine kahe aasta 

vältel oli tõeline proovikivi, nõudes korraldajatelt palju  

kannatust, usku ja lootust. 

VI Eestimaa võimlemispeo ettevalmistus algas 14.veebruaril 2019.aastal, mil 

kuulutasime välja avaliku konkursi võimlemispeo  ideekavandi leidmiseks ja 

kunstiliseks teostamiseks, mis oleks Seltsi 120 juubeliaasta tähistamise kulminatsiooniks. Konkursi 

võitjaks nimetati 2020.aasta alguses töö nimega „Kingitus“, autor 

Kai Esna. 

Pealavastaja Kai Esna koos oma lavastusgrupiga alustas tööd 

ideekavandi elluviimiseks ja võimlemispeo 

etenduse loomiseks. 

2020.aasta oktoobris toimusid Tartu Turu 

tänava spordihoones ja Kalevi spordihallis 

Talllinnas edukalt VI Eestimaa 

võimlemispeo AKTIIVÕPPEPÄEVAD.  

Kohale tulnud rühmajuhendajad – võimlemistreenerid, liikumisõpetajad, 

tantsujuhid said “otse-õpetust” kavade autoritelt ja assistentidelt. Uudistati 

ja imetleti kostüümikavandeid, mis valmisid kava autorite ja innovaatilise 

disainifirma RAKETT vahel, kunstnik Riin Ruut ning projektijuht Kätlin 

Hõbemägi koostöö tulemusel.   

Peale aktiivõppepäevi sai peagi selgeks, et harjutamine ja treeningute 

läbiviimine tava tingimustes on pea võimatu ja kogu peo ettevalmistus 

kolis veebikeskkonda -  lavastusgrupi nõupidamised, infotunnid osalejale ja harjutamine. Paljud 

osalejad kõhklesid kas antud olukorras on üldse võimalik pidu läbi viia või peaks peo aasta võrra 

edasi lükkama.  

Saabus 2021. aasta kevad ja piirangud ei läinud 

leebemaks. See tõi kaasa loobujaid, kes ei uskunud 

sündmuse edu võtmesse. Saime tagasiside 

kolleegidelt rahvatantsijatelt, kes otsustasid oma 

peod lükata aastasse 2022. Korraldajatena mõistsime 

ja püüdsime olla toetavad ja motiveerivad.  

Taotlesime Vabariigi Valitsuselt eriluba 

võimlemispeo läbiviimiseks, suhtlesime 

Terviseameti ja linnajuhtidega. 27.mail saimegi 

Vabariigi Valitsuselt eriloa võimlemispeo korraldamiseks.  

3/2020 

2/2021 



Eesti Spordiseltsi Kalev infokiri               
2 

 

 

 

 

Kiiresti, kiiresti oli vaja kõik tegevused käivitada. Lavastusgrupp oli ennast salgavalt töötanud ja 

vaadanud üle rühmade kavasid veebis. Käivitusid uued virtuaalsed ülevaatused.  

Suve alguses sai ka selgeks, et peale piirangute leevendamist juulis soovib terve vabariik korraldada 

festivale. Võimlemispeoga samal päeval toimus 14 kultuuriüritust.   

Piletimüük käivitus viimasel hetkel - 1 kuu enne sündmust. Meil oli võimalus valida kahe variandi 

vahel - kas vähem kui 5000 pealtvaatajat, keda ei testi ja istekohad on hajutatult või 6000 

pealtvaatajat, kes esitavad tervisetõendi ja testitakse kohapeal. Kuna viimasel hetkel ennustamine 

oli väga keeruline, otsustame teha sündmuse testitud inimestele ja pakkuda võimalust kohapeal 

pealtvaatajal ennast testida. Testimisvõimalust kasutas lõpuks 432 inimest. Saime esimestena käe 

valgeks suursündmuse korraldajana publiku testimise osas. 

Vaatamata viimastele suurtele ponnistustele olime saanud  planeeritud tegevused toimima ja 

ootasime osalejat pealinna.   

Võimlemispidu toimus A. Le  Coq Arena staadionil (Lilleküla staadionil), mis avas esmakordselt 

väravad eesti võimlejaskonnale. Pidu toimus 8000 m
2
 

jalgpallimurul, mis tuli katta plastikuga ning 

märgistada. Kogu tegevuseks kulus 21 tundi ning 

varastel hommikutundidel sai staadion võimlejate 

jaoks valmis.  

Enamus võimlemispeo proove toimus ühes kohas -  

Lilleküla Jalgpallikeskuses. Meie käsutuses oli 4 

erinevat staadionit, mis  võimaldas meil paremini 

peo proovinädalal kogu sündmuse logistikat 

korraldada ja  juhendajatel lihtsam hallata  oma 

lapsi ning liikuda majutuskoolidesse. 

Selle peo korraldamise käigus muutsime traditsioone ja tõime sisse mitmeid muudatusi 

peokorraldusliku poole pealt. Esmakordselt võtsime kasutusele võimlemispidude kodulehe, mille 

eesmärgiks oli aidata lavastajatel ja osalejatel peole registreerida ning kiirendada peo 

korraldamisega seotud administratiivseid tegevusi. www.voimlemispidu.ee portaali looja ja haldaja 

on Eesti Spordiselts Kalev. Teise uuendusena tegime koostööd Sportityga, kelle abil väljastati 

kõikidele osalejatele QR koodiga käepaelad, mis tegid kogu osalejate arvestuse ja toitlustuse 

lihtsamaks. NotifyApp abil said osalejad ja juhendajad operatiivset infot jälgida oma 

nutitelefonidest. 

Ilmataat soosis sündmust ja kuuma jagus terveks nädalaks. Head partnerid A Le Coq ja Tallinna 

Vesi varustasid osalejaid veepudelite ja suurte joogivee tünnidega. 

4.juulil jõudis kätte etenduse aeg. Eesti 

Rahvusringhäälingu buss koos meeskonnaga oli 

valmis teleülekandeks, osalejad ootasid oma 

esinemisjärjekorda ja tublid pealtvaatajad olid 

leidnud oma istekohad. Pidu võis alata! 

 

 

 

 

EESTI SPORDISELTS KALEV OLI, ON JA JÄÄB  EESTIMAA VÕIMLEMISPIDUDE 

EESTVEDAJAKS VABARIIGIS! 

 

http://www.voimlemispidu.ee/
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Eesti Spordiselts Kalev kolis oma koju! 

Juunikuu soojuses sai Kalevi Keskstaadionil valmis 

üks ilus maja, mis sai nimeks – 

 

Kalevi Spordimaja 

 

Maja kerkis endise Kalevi staadioni klubihoone 

asemele, mis oli ajahambast räsitud ja amortiseerunud. 

Septembrist alates loodame saada majale kasutusloa, 

et ametlikult väita  - Eesti Spordiselts Kalev on taas 

jõudnud oma koju, mis asub kalevlaste oma kätega 

rajatud Kalevi Keskstaadionil aadressiga Staadioni 

3, Tallinn.  

 

Kalevi Spordimaja valmis koostöös Kultuuriministeeriumi ja Tallinna linnaga ning riigiabi toel. 

Kalevi Spordimaja pakub kontoripinda spordijuhtimiseks, pesuruume koos saunadega, õppeklassi, 

füsioteraapiaruume ja 5 majutustuba kokku 30 voodikohaga. Kõik need teenused mahutatakse ära 

1300 m
2
 pinnal.  

 

 

Peatselt on Kalevi Spordimaja valmis teenindama samaaegselt kuni 200 sportlast ja 

spordiharrastajat.   Staadioni 3 avarale territooriumile rajatakse samuti avalikku kasutusse jäävad 

teed ja rekreatsiooniplatsid. Valmimas on samuti uus kergejõustiku ja jalgpallistaadion, autode 

parkimiskohad ja jalgrattaparklad ning rohkelt ruumi jääb järele ka rohelusele. 
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Koostööpartnerite pakkumised septembris 

 

Kalev Spa e-poes https://www.kalevspa.ee/e-pood/ kehtib kõikidele 

kalevlastele kuni 30.09.2021 sooduskood KALEV lisamisel Veekeskuse 

kolme tunni pääse E-P hinnaga 8€ ja Sauna-Oaas E-P 15€. Ostetud pääse 

kehtib kuus kuud. 

 

 

 

-------------------------------------------- 

 

 

Kõikidele Kalevi võistkondadele ja tiimidele on septembris ostud 30% 

jaehinnast soodsamad! Huvi korral pöörduda info@eestikalev.ee.  

Teamspordi valik on nähtav www.teamsport.ee leheküljel. 

 

 

 

 

Taotluste tähtajad, konkursid, koolitused, konverentsid 
 

 10.september 2021 – Täiendkoolitus ROK-i spordijuhtimise kursus 

 12.september 2021 – Täiendkoolitus EKR5 tasemekoolituse moodul. Kehakoostise 

määramine. Treeningsõltuvus ja bigoreksia. 

 15.september 2021 - Tähtaeg ettepanekuteks Kultuuriministeeriumile riigi 

spordistipendiumide määramiseks 

 17.september 2021 – Tasemekoolitus Kergejõustiku treenerite eriala tasemekoolitus EKR 3 

tasemele 

 30.september 2021 - Treeneritoetuste andmete kvartaalne kinnitamine ja muudatustest 

teavitamine 2021 IV kvartal 

 30.oktoober 2021 – Tasemekoolitus Üldained EKR 3 
 31.oktoober 2021 - Spordiorganisatsioonide andmete uuendamine Eesti spordiregistris 

 31.oktoober 2021 - Treenerite tööjõukulude toetuse taotlemine 2022 aastaks 
 

 
 

 

https://www.kalevspa.ee/e-pood/
mailto:info@eestikalev.ee
http://www.teamsport.ee/
https://www.sport.ee/event/768/roki_spordijuhtimise_kursus
https://www.sport.ee/event/770/taiendkoolitus__ekr5_tasemekoolituse_moodul_kehakoostise_maaramine_treeningsoltuvus_ja_bigoreksia
https://www.sport.ee/event/770/taiendkoolitus__ekr5_tasemekoolituse_moodul_kehakoostise_maaramine_treeningsoltuvus_ja_bigoreksia
https://www.kul.ee/asutus-uudised-ja-kontakt/rahastamine/stipendiumid-ja-preemiad
https://www.kul.ee/asutus-uudised-ja-kontakt/rahastamine/stipendiumid-ja-preemiad
https://www.sport.ee/event/777/kergejoustiku_treenerite_eriala_tasemekoolitus_ekr_3_tasemele
https://www.sport.ee/event/777/kergejoustiku_treenerite_eriala_tasemekoolitus_ekr_3_tasemele
https://www.sport.ee/event/487/treeneritoetuste_andmete_kvartaalne_kinnitamine_ja_muudatustest_teavitamine_2021_iv_kvartal
https://www.sport.ee/event/487/treeneritoetuste_andmete_kvartaalne_kinnitamine_ja_muudatustest_teavitamine_2021_iv_kvartal
https://www.sport.ee/event/758/uldained_ekr_3
https://www.sport.ee/event/320/spordiorganisatsioonide_andmete_uuendamine_eesti_spordiregistris
https://www.sport.ee/event/665/treenerite_toojoukulude_toetuse_taotlemine_2022_aastaks
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Toimunud ja tulevased üritused: 
  

 
XXX rahvusvaheline kiirmaleturniir 
“Meenutades Paul Kerest”  
10.-12.september 2021 

XXX rahvusvaheline kiirmaleturniir “Meenutades Paul Kerest” toimub 10.-12.09.2021 Tallinnas, 

Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses, Viru Väljak 4, Tallinn, 10111, Eesti. 

7.jaanuaril 2021 möödus 105 aastat Eesti XX sajandi sportlaseks nimetatud male suurmeister Paul 

Kerese sünnist. Kiirmaleturniiriga tähistatakse maailma ühe male suurkuju 105-ndat 

sünniaastapäeva.  Paul Keres esindas maleturniiridel Kalevi Seltsi ning 1964-nda aasta jaanuaris 

omistati talle aukalevlase tiitel. 

XXX rahvusvaheline kiirmaleturniir „Meenutades Paul 

Kerest“ toimub vastavalt turniiri toimumise hetkel 

kehtivatele spordisündmuste korraldamise reeglitele. Turniir 

toimub Hotell Viru II korruse konverentsikeskuses, kus on 

piisavalt ruumi ja turvaline keskkond, et kinni pidada piirangutest 

ning tagada osavõtjate hajutatus ja tervishoiureeglite täitmine. 

Seoses Eesti Vabariigis kehtivate piirangutega saavad tänavu 

turniiril osaleda vaid nakkusohutust tõendavad isikud. 

Võistluse korraldab Eesti Spordiselts Kalev koostöös Eesti 

Maleliiduga.  

Võistluste korraldust toetavad Kultuuriministeerium, Tallinna 

Linn ning sponsorid. 

 
 

Harrastusvõimlemise reklaamüritus 
Põlvas 
18.-19.september 2021 

Igal aastal on Eesti Spordiselts Kalev korraldanud 

erinevas maakonnas harrastusvõimlemise reklaampäevi.  

 

Seekord oleme külas Põlvamaal. Korraldame koostöös Meie 

Stuudio ja Andre Lainega 18-19.septembril Põlva Mesikäpa Hallis 

koolituspäeva ning järgmisel päeval festivali.  

 

Ootame kõiki harrastusvõimlemise huvilisi koolitusele ja 

festivalile!  

 

Täpsem info -

http://www.eestikalev.ee/uudised/harrastusvoimlemise-

reklaampaevad-polvas/  

 
 
 

http://www.eestikalev.ee/uudised/harrastusvoimlemise-reklaampaevad-polvas/
http://www.eestikalev.ee/uudised/harrastusvoimlemise-reklaampaevad-polvas/
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XXII kindral Johan Laidoneri olümpiateatejooks spordinädalal  
23.september 2021 

23.septembril 2021 korraldab Eesti Spordiselts Kalev koostöös 

Eesti Kaitseväe, Kindral Johan Laidoneri Seltsi, Kaitseliidu  ja 

Viimsi vallaga juba 22.korda olümpiateatejooksu loomaks 

sidet ammuste ja tänaste põlvkondade vahel toetamaks Eesti vabaduse- ja olümpia-aadet.  

Teatejooksul võisteldakse kuues võistlusklassis - kaitseväe ja kaitseliidu võistkonnad, 

põhikooliealiste võistkonnad, 

gümnaasiumiealiste poiste võistkonnad, 

gümnaasiumiealiste tüdrukute 

võistkonnad, sõpruskonnad/ 

korporatsioonid/ spordiklubid. 

Võistlustel osalevad 8-liikmelised 

võistkonnad, võistlusmaa pikkus on 

2x3km ja iga osaleja läbib 650–750m. 

Iga võistlusklassi I, II ja III kohale 

tulnud võistkonna liikmeid 

autasustatakse medaliga. Võistlusklassi 

võitjat autasustatakse karikaga. 

Teatejooksu üldarvestuse kiireimat 

võistkonda autasustatakse rändkarikaga. 

Kiireima ringi (4x750m) võistlejatele 

eriauhind.  

Teatejooks toimub vastavalt võistluse hetkel kehtivatest meetmetest ja piirangutest spordisündmuste 

korraldamisel. 

 

Golden Age Festival võimlemises Kreetal 
2.-9.oktoober  2021 

02.-9.10.2021 toimub Kreeta saarel Rethymno linnas 

rahvusvaheline võimlemise festival Golden Age, mida on 

korraldatud juba 13 aastat. Iga kahe aasta tagant toimub festival erinevas Euroopa riigis. See 

konkreetne harrastusvõimlemise festival on suunatud 50+ sihtrühmale. Siit ka festivali pealkiri 

Golden Age.  

Eestist osalevad festivalil Kalevi 

liikmesklubidest Võimlemisklubi Rütmika, 

Võimlemisklubi Rüht ja Spordiseltsi Kalevi 

poolt 26-liikmeline grupp. Nädal aega kestval 

festivalil on avatseremoonia koos rongkäiguga, 

palju erinevaid töötubasid, tänava esinemisi ja 

galakontsert. Lisaks on võimalus osaleda 

haridusfoorumil, leida uusi sõpru, saada 

kavade koostamise kohta põnevaid 

inspiratsioone ja pikendada oma suve 

imekaunil Kreeta saarel.  

 

Aastal 2022 toimub sama festival Madeira 

saarel. Kui kellelgi on soov liituda järgmisel 

aastal nimetatud sündmusega, siis võib julgelt kirjutada lembe@eestikalev.ee. Kalevil on kindlasti 

plaan viia 50+ harrastajaid sellele sündmusele, et saada osa kuldsest elukogemusest .  

mailto:lembe@eestikalev.ee
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Eesti Spordiseltsi Kalev koostööpartnerid ja toetajad:  
 

 


