
 

 
Lugupeetud Kalevlased! 

  

Juba eelajaloolistel kujutistel võib täheldada omavahel mõõtu võtvaid inimfiguure, ka on 

võistlemise tõendeid Sumeri ning Egiptuse tsivilisatsioonidest. Sport tänases mõistes on meieni 

jõudnud läbi Kreeka kultuuri. Seega võime väita, et sport on inimkonnale olnud läbi ajastute 

igavikuline väärtus. Sporti on kasutatud meeskondade kujundamiseks, isegi sõjaliste üksuste 

terviklikuks lihvimisel, sellel on nii individuaalne kui ka kollektiivne dimensioon, tal on praktiline 

väärtus ja meelelahutusmõõde. 

Võistlemine on inimkonnale omane ja kui seda tehakse spordile sarnaselt rahumeelsete 

meetoditega, siis on see igati teretulnud tegevus. Sportimine, ka sellele kaasa elamine aitab 

ühendada ühiskondi, olla üksmeelne rahvas. See on üleüldine rõõm kui sportlased nagu Palusalu 

teevad ajalugu, oleme rahul kui tullakse teiseks ja võib-olla natuke pettunud kui jäädakse 

neljandaks. Loomulikult on võidurõõm soovitud tulem, kuid see ei ole isetekkeline seisund, selleks 

peab pingutama ja looma tingimusi, mis võimaldavad leida talente ning edendada nende oskusi 

selleni, mis viivad võidule. 

2021. aasta kalevlaste märksõnad ja sõnumid ühiskonda olid kindlasti Olümpia ja nooruse 

pealetung selle sõna otseses tähenduses. Kalevlastest olümpiavõitjate „pearaamat“ täienes kahe 

särava Tartu Kalevi vehkleja Julia Beljajeva ja Erika Kirpu nimedega, mis lisab innustust noorele 

järeltulevale põlvkonnale ja tunnustust Kalevite kangetele. Meie olümpiavõitjate kõrval andis 

kahtlemata parima signaali helgesse noortespordi arengusse Sillamäelt spordipisiku saanud noor 

ujuja Eneli Jefimova Kalevi Ujumiskoolist, kes teenitult on läbi aegade kiireim ujuja omavanuste 

seas. Eneli noorus ja sooritus olümpial oli värvikaks kõneaineks maailmas, millele ta lisas imelise 

vormistuse lühiraja Euroopa meistrivõistlustel saavutatud hõbemedaliga!!! Tunnustus ja au meie 

tublidele sportlastele ja treeneritele! 

On heameel tõdeda, et spordiselts Kalev on olnud avangardis läbi kõikide Eesti Vabariigi etappide. 

Ei ole ühtegi kümnendit, kus Kalevlased ei oleks tõusnud võidu pjedestaalile. Võime uhkelt vaadata 

tagasi, kus Kalevi veteranid on kaitsnud Eesti au, on olnud inspiratsiooniks ja toonud meid 

tänapäeva. Samuti võime julgelt vaadata tulevikku, sest oleme suutnud tuua Eesti tippsporti noori 

talente ja tagada pideva järelkasvu. Oleme samuti suutnud hoida paljusid Eesti inimesi liikumas ja 

tegelemas tervisespordiga. Seda ei ole sugugi vähe. See on võimalik tänu teile, Kalevlased, tänu teie 

pühendumusele ja usule.  

Hoiame Kalevi lippu kõrgel!    

 

Meelis Kiili 

Kindralmajor 
ESS Kalev president 
 

3/2020 

4/2021 
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Kalevi veebipood – jõulukingid kalevlastele! 

Eesti Spordiseltsi Kalev veebipoest on võimalik osta erinevaid Kalevi sümboolikaga tooteid. Toodete 

valikust leiate ajaloohõngulisi retro dressipluuse ning Nike kaubamärgiga spordiriideid. Samuti on 

valikus fliisist vestid/jakid ja soft-shell jakid. Sümboolikast saab osta kruuse, vihmavarjusid, 

rinnamärke, pastakaid, käsilippe, fännisalle, mütse, vöökotte ja riidest õlakotte. 

 

 

Kalevlastele kehtib soodustus tavahinnast. Ostu on lihtne sooritada otse kodulehelt 

http://www.eestikalev.ee/pood/ lisades soovitud tooted ostukorvi. Tellimuse võib esitada ka e-posti 

teel aadressil tellimus@eestikalev.ee. 

 

Jõulud ei ole enam kaugel - tellige oma jõulukingid Kalevi veebipoest! 

 

 

 

 

http://www.eestikalev.ee/pood/
mailto:tellimus@eestikalev.ee
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Kalevi parimate sportlaste ja treeneri kandidaatide esitamine  
 

2021. aasta on lõppemas ning aeg teha kokkuvõtteid möödunud spordiaasta kohta. 

 

Igal aastal on Kalevi liikmed üheskoos enda seast valinud aasta parimad sportlased ja treeneri. 

Ootame kõigepealt liikmete ettepanekuid kandidaatide kohta kuni 15.detsember 2021 k.a.  

aadressile info@eestikalev.ee.   

Kandidaatide esitamisel palume lisada ka sportlase saavutused 2021.aastal. 

 

Kategooriad: 

aasta meessportlane 

aasta naissportlane 

aasta noorsportlane (sünniaastaga 2001 või hiljem) 

aasta võistkond 

aasta veteransportlane 

aasta treener 

  

Esitatud kandidaadid märgitakse ankeedile, mis saadetakse Kalevi liikmetele välja 20.detsembril 

2021. Parimad valitakse nagu tavaliselt enim hääli saanud tulemuste põhjal.  

Kalevi parimate sportlaste ja treeneri hääletus toimub 20.detsember 2021 – 6.jaanuar 2022. 

 

Suure südame tegu 2021 
 

Circle K kutsub üles tunnustama eraisikuid või meeskondi, kes on panustanud 2021. aastal oma 

tegevusega noorte heaolusse. Näiteks haridusse, huvitegevusse, tervishoidu, tööhõivesse, tõrjutusse 

või mõnesse muusse valdkonda, mis on otseselt seotud noorte elukvaliteedi paremaks muutmisega 

oma kogukonnas või ühiskonnas tervikuna. 

Igal jõulukuu nädalal valitakse esitatud lugude seast välja 3 heategijat, kes on noortesse panustanud 

ja antakse neile tänutäheks 200€ väärtuses kütusekaardi. Väljavalitud heategijad avaldatakse igal 

nädalal lehel - https://www.circlek.ee/suuresudametegu.  

Täida vorm ja esita heategija SIIN LINGIL  

Kampaania kestab kuni 26.12.2021 ja reeglid saab alla laadida siit: Kampaania reeglid_2021.pdf  

 
 

 

 

mailto:info@eestikalev.ee
https://www.circlek.ee/suuresudametegu
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTi1LeuO13rl3qCh-1fhHk122L3a96hs8ViTJCAHDCqzteNg/viewform?usp=sf_link
https://prod-cksites-ee-setup-s3fs.s3.eu-west-1.amazonaws.com/uploads/2021-11/Kampaania%20reeglid_2021.pdf?VersionId=7.ouXzlhUSerAGUVdZ2_XfEOAT__rSO7
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Spordiaasta tähed 2021  

 

Osale AASTA SPORTLANE 2021 valimisel - https://aastasportlane.eok.ee   

2021. aastal saab hääletada neljas kategoorias: aasta naissportlane, aasta meessportlane, aasta 

võistkond ja aasta treener. Vali kolm kandidaati ning märgi vastavalt, mitmendaks tema möödunud 

spordiaasta kokkuvõttes oma pingereas paigutaksid. Kõikides kategooriates oma hääle andnud 

inimeste vahel loositakse välja EOK "Terve Eesti eest" logoga siniseid maske ning "Sporditähed 

2021" raamatuid.  

Hääletada saab kuni 19.detsember 2021. 

Aasta sportlane 2021 laureaadid kuulutatakse välja 29. detsembril galaõhtul „Spordiaasta Tähed 

2021“.  

 

 

Taotluste tähtajad, konkursid, koolitused, konverentsid 
 

 15.detsember 2021 – Kalevi parimate sportlaste ja treeneri kandidaatide esitamise tähtaeg 

 18.detsember 2021 - Täiendkoolitus "Toitumise alused ja toidulisandid spordis" 

 19.detsember 2021 - Aasta sportlane 2021 hääletamise tähtaeg 

 20.detsember 2021 – 6.jaanuar 2022 – Kalevi parimate sportlaste ja treeneri valimine 

 26.detsember 2021 - Circle K "Suure südame tegu 2021" esitamise tähtaeg 

 7.jaanuar 2022 - Treenerite tööjõukulu toetuste määramise otsus 2022 aastaks 

 15.jaanuar 2022 – Tasemekoolitus Üldained EKR 3 

 2.veebruar 2022 - Uute spordiobjektide algandmete Eesti spordiregistrile esitamise tähtaeg 

 

https://aastasportlane.eok.ee/
https://www.sport.ee/event/814/taiendkoolitus_toitumise_alused_ja_toidulisandid_spordis
https://www.sport.ee/event/804/treenerite_toojoukulu_toetuste_maaramise_otsus_2022_aastaks
https://www.sport.ee/event/799/uldained_ekr_3
https://www.sport.ee/event/569/uute_spordiobjektide_algandmete_eesti_spordiregistrile_esitamise_tahtaeg
https://aastasportlane.eok.ee/
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Toimunud ja tulevased üritused: 
  

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

02.-9.10.2021 toimus Kreeta saarel Rethymno linnas 

rahvusvaheline võimlemise festival Golden Age. Iga kahe 

aasta tagant toimub festival erinevas Euroopa riigis. See konkreetne harrastusvõimlemise festival on 

suunatud 50+ sihtrühmale. Siit ka festivali pealkiri Golden Age.  

Festivalil osales 14 riiki ca 500 võimlejaga. Kõige suurema delegatsiooniga oli seekord esindatud 

Eesti - 70 võimlejaga. Eestist osalesid festivalil Kalevi liikmesklubidest Võimlemisklubi Rütmika, 

Võimlemisklubi Rüht ja Spordiseltsi Kalevi poolt 26-liikmeline harrastusvõimlejate grupp.  

Nädal aega kestnud festivalil oli avatseremoonia koos rongkäiguga, palju erinevaid töötubasid, 

tänavaesinemisi ja galakontsert. Lisaks oli võimalus osaleda haridusfoorumil, leida uusi sõpru, 

saada kavade koostamise kohta põnevaid inspiratsioone ja pikendada oma suve imekaunil Kreeta 

saarel. 

 

Aastal 2022 toimub festival Madeira saarel Funchali linnas. Kalevi kaudu on juba praeguseks 

Madeirale registreerunud poole suurem grupp - 54 võimlejat. 

 

Pildid:  

https://www.goldenage2020.gr/parade-media 

https://www.goldenage2020.gr/copy-of-city-performances-media-5-oct-2021 

https://www.goldenage2020.gr/workshops-media 

 

Kalevi lahtised meistrivõistlused 
sisesõudmises 
12.detsember 2021 

 

Pühapäeval, 12.detsembril 2021 toimusid virtuaalsena Time Team platvormil https://homerace.nl  

Pärnu, Pärnumaa ja ESS Kalev lahtised meistrivõistlused sisesõudmises. 

Meistrivõistlused, mis olid ühtlasi neljast etapist koosneva sisesõudmise sarja teiseks osavõistluseks 

ja ESS Kalevi esivõistlusteks, peeti peamiselt klassikalisel 2000 meetril, 

veteranid ja parasõudjad said sõna 1000, D- ja C-klassi nooratleedid 

vastavalt 250 ja 500 meetri võistlusmaal.  

Meeste seas näitas 6.00,5ga parimat minekut Rio olümpiapronks Allar Raja 

(Pärnu SK Kalev), kellele järgnesid kunagine paadikaaslane Andrei Jämsä 

(Pärnu SK) 6.03,2 ja koondise tasemel sõudev Johann Poolak (Pärnu SK 

Kalev) 6.05,6ga.  

Kõik tulemused - https://regatta.time-

team.nl/pjekms%20/2021/results/races.php   

 

https://www.goldenage2020.gr/parade-media
https://www.goldenage2020.gr/copy-of-city-performances-media-5-oct-2021
https://www.goldenage2020.gr/workshops-media
https://homerace.nl/
https://regatta.time-team.nl/pjekms%20/2021/results/races.php
https://regatta.time-team.nl/pjekms%20/2021/results/races.php
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Eesti Spordiseltsi Kalev koostööpartnerid ja toetajad:  
 

 


