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Eesti Spordiseltsi Kalev tegevuse ühine platvorm 

 

Eesti Spordiselts Kalev on Eesti vanemaid ja auväärsemaid üleriigilisi spordiühendusi. Oma 

rohkem kui 112 aastase ajaloo jooksul on ESS Kalev (edaspidi Selts) lähtunud oma 

tegevuses eelkõige eestluse hoidmisel ja edendamisel, tervete ja isamaaliste kodanike 

kasvatamisel ja läbi aktiivse spordi - ja liikumisharrastuse alase tegevuse Eesti kui terve ja 

edumeelse riigi teadvustamisel.  

 

Eesti Spordiseltsil Kalev on oluline leida koht tänasel spordimaastikul Eestis, mis aitaks rajada 

hea platvormi spordiga seotud tegevusteks oma liikmetele. Tasakaalustatud spordikeskkond 

ja kõigi huvigruppide kaasamine aitab tagada vajalikud eeldused kalevlastel selleks, et Selts 

oleks oma tegevuses jätkusuutlik ja valmis ellu viima ühingu põhikirjast tulenevaid eesmärke 

ja ülesandeid. Vajalik on aktiivne osalemine ühiskonna kõikides valdkondades – alustades 

noorte kasvatusest ja suunamisest ning lõpetades ülesannetega, mis on olulised omariikluse 

hoidmiseks ja teostamiseks.   

 

Üheks olulisemaks järgneva perioodi märksõnaks on omavaheline koostöö ja koostöö 

erinevate institutsioonidega, mis loob tugeva vundamendi ühissünergia tekkimiseks, läbi 

mille aidata kaasa Seltsi kunagise hiilguse ja võimekuse taastamisele. Üks moodus on teha 

koostööd nende organisatsioonidega kellele on oluline Eesti kodanike isamaaliste ja 

rahvuslike tunnete tugevdamine kaitsetahte säilitamine ja kasvatamine. Koostöös 

Kaitseliiduga soovib Kalev kaardistada ühiste huvide võimalused. Pean oluliseks arendada 

koostööd Kalevi ja Kaitseliidu vahel, mis oleks mõlema organisatsiooni jaoks märgilise 

tähendusega ja kattuks suuresti ka meie organisatsioonide ühiste põhikirjaliste 

eesmärkidega. 

 

Teiseks oluliseks märksõnaks on Seltsi toimiv finantssüsteem ja tasakaalus eelarve, mis 

eelkõige tagab majandustegevuse võimekuse ja näitab Seltsi kui korrektset asutust 

rahaasjades. 
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I. Aktiivselt toimiv koostöö liikmesorganisatsioonidega ja 

ühtekuuluvustunde loomine 

 

 Seltsi sisekommunikatsiooni toimimise põhimõtete kokkuleppimine ja ühise 

võrgustiku loomine. Ühtne infovoog alt üles ja ülalt alla, olulise ja õigeaegse info 

selekteerimine ja kasutamine otsuste tegemiseks.                                   

 Kalevi allorganisatsioonide (regionaalsetest) vajadustest lähtuvalt erinevate 

mudelite väljatöötamine.     

 Tihedam ESS Kalevi ja piirkondlike allorganisatsioonide vaheline vastastikune 

koostöö ja kaasatus üleriigilisse ja kohalikku spordi- ja liikumisalasesse 

tegevusse.    

 Igasse maakonda piirkondliku Kalevi organisatsiooni asutamine koostöös 

kohalike omavalitsustega ja teiste institutsioonidega (Kaitseliit, õppeasutused, 

seltsid, ringid jne.) 

 Ühine identiteedi leidmine ja hoidmine.  

 „Kalevi Päevade“ taaselustamine. 

 Perede ja pereliikmete kaasamine liikumis-  ja rahvaspordi ning muude Seltsi 

üritustesse. 

 Koostöös Eesti Spordimuuseumi ja kirjastustega Seltsi tegevuse kirjastamine ja 

talletamine. 

 Seltsi au- ja veteranliikmete austamine. 

 Sümboolika kasutamine ja sellega seonduv turunduse strateegia 

väljatöötamine. 

 

II. Koostöö Eesti Olümpiakomiteega ja Eesti Olümpiaakadeemiaga 

 Piirkondlike spordiakadeemiate rajamine koostöös kohalike omavalitsustega 

eesmärgiga luua andekamatele noortele võimalused enese spordialaseks 

arenguks ja teostuseks. 

 Kasutama efektiivsemalt olemasolevat spordi– ja meditsiinialast ressurssi 

noorsportlaste dispanseerimisel, toitumisel ja taastumisel. 
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 Võimaldama efektiivsemalt kasutama ja looma rahvusvahelisi sidemeid ja 

koostöövorme. 

 

III. Finantsstrateegia väljatöötamine 

 Alustada Kultuuriministeeriumiga läbirääkimisi Seltsi riigieelarvelise 

finantseerimise aluspõhimõtete väljatöötamiseks. 

 Alustada koos osapooltega (riik, EOK, Tallinna linn) Kalevi staadioni arendamisega 

seotud tegevuste kaardistamist eesmärgiga ehitada välja Eesti rahvusstaadion. 

 Kalevi keskuse (oma kodu) rajamine ja struktuuri arendamine lähtudes Seltsi 

tegevuse eesmärkidest. 

 

IV. Vabade rahaliste vahendite investeerimine 

 Kalevi keskstaadioni arendamiskulude kaasfinantseerimine.  

 Mäe - Kääraku ja Madsa spordibaasi edasiarendamine. 

 Muude põhikirjaliste eesmärkide täitmine (spordiürituste korraldamine, inventari 

ja varustuse soetamine, edukamate sportlaste ja noortespordi toetamine) 

 

V. Kalevi meistrivõistluste taaselustamine populaarsetel spordialadel 

 Pallimängudes, kergejõustikus ja koostöös liikmesorganisatsioonidega erinevatel 

spordialadel nii Kalevi MV kui ka Kalevi lahtiste MV korraldamine (vibusport, 

sõudmine, jalgrattasport, kalasport, novos jne.) 

 

VI. Tsentraalne noortelaagrite korraldamine ja isamaaline väljaõpe 

noortele koostöös Kaitseliiduga 

 

VII. Koostöö arendamine rahvusvaheliste organisatsioonidega (IVV, CSIT, 

TUL, ISCA jne) 
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VOLIKOGU TÖÖ ORGANISEERIMINE 

 

Rajame 7 töögruppi. Iga volikogu liige on kindla töögrupi juht. Vajadusel võib neid olla ka 

rohkem või töö grupis laieneb lisa teemadele. 

 

1. Kommunikatsiooni töögrupp 

Töögrupi liikmete põhieesmärk: tagada asjakohase teabe õigeaegne liikumine kõigi 

asjaomaste isikuteni, et otsuste tegemine tugineks adekvaatsele infole.  

 Ühtse identiteedi (Kalevi nägu) kooskõlastamine ja vahendamine 

 Avalike suhete korrashoid  

 

2. Hariduse töögrupp 

Töögrupi liikmete põhieesmärk: tagada elukestva õppe järjepidev protsess Kalevi liikmete ja 

lähemate koostööpartnerite jaoks ning hoolitseda selle eest, et õppe sisu oleks kooskõlas 

eakohase isamaalise kasvatuse aluspõhimõtetega.  

 Elulist valmisolekut kujundavad üldharivate või ka spetsiifiliste erialaste koolituste 

korraldamine kõigile huvipooltele - Kalevi juhtidele, ametnikele, treeneritele, 

lapsevanematele, noortele, koostööpartneritele jne.  

 Kultuuriküsimustega tegelemine koostöö Estonia Seltsiga 

 

3. Rahanduse töögrupp 

Töögrupi liikmete põhieesmärk: Kalevi rahandusstrateegia väljatöötamine ja selle 

kooskõlastamine asjaomaste isikutega (Kalevi volikogu, rahanduseksperdid, raamatupidajad, 

maksuametnikud jne).  

 Töögrupi lähteülesande kooskõlastamine kõigi teiste volikogu töögruppidega. 

 Täiendavate eelarveliste finantseerimisallikate leidmine – riigieelarvest, fondidest, 

toetajatelt. 
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4. Varahalduse töögrupp 

Töögrupi liikmete põhieesmärk: tagada Kalevi liikmetele terviklik ülevaade seltsi varade 

hetkeolukorrast ning nende varade säilimine ja parendamine vastavalt volikogu otsustele. 

 Kalevi staadioni ja teiste seltsi spordiobjektide seisukorra kaardistamine. 

 Vara säilimiseks vajalike tingimuste ja tegevuste kaardistamine. 

 Vara parendamiseks plaanide ja ettepanekute tegemine. 

 

5. Õigusküsimuste töögrupp 

Töögrupi liikmete põhieesmärk: tagada Kalevi kaubamärgi kaitse, Seltsi ja selle liikmete 

seadustest tulenevate õiguste kaitse ning seltsi dokumentatsiooni vastavus seadustele.  

ESS Kalevi ja selle algorganisatsioonide õigusalaste probleemide lahendamine.  

 

6. Tippspordi töögrupp 

Töögrupi liikmete põhieesmärk: tagada vastava ettevalmistusega Kalevi liikmetele 

tippspordi edukaks viljelemiseks sobilik arengukeskkond. 

 Seltsi tippspordi arengukava koostamine. 

 Erinevate spordialade kõrgema spordimeisterlikkusega seonduva töö ja tegevuste 

koordineerimine. 

 Kalevi U23 Teami loomine (meeskonna struktuuri ja haldamise põhimõtete 

väljatöötamine, stipendiumite statuudi loomine). Noorena tippu jõudnud sportlaste 

jaoks töötada välja sobilik süsteem, mis aitab noortesse tippsportlastesse tehtud 

investeeringud tootlikumaks muuta. Oluline vanusegrupp on 18–19aastased noored, 

kes on lõpetanud gümnaasiumi ja jätavad pärast seda võistlusspordi. Selle 

vanusegrupi noortele on loodav Spordiakadeemia oluline võimalus jätkata oma 

sporditegevust ja spordiharidust.  

 

7. Liikumisharrastuse töögrupp 

Töögrupi liikmete põhieesmärk: tagada Kalevi liikmeskonnale ja koostööpartneritele 

asjakohased tingimused aktiivseks kehaliseks tegevuseks. 
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 Harrastusvõimlemise koordineerimine ja arendamine vabariigis koos suurürituste 

korraldamisega.  

 Käime Koos sarja ettevalmistamine ja läbiviimine. 

 Töölisspordi arengukava koostamine ja kooskõlastamine asjaomaste 

ametkondadega. 

 

 

 

 

 


