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Kalev Kütt oli 10.-12. juulini 2015. a Kuressaares toimunud
14. Eestimaa suvemängude korraldustoimkonna liige ja peakohtunik. Kalevi eestvedamisel sai Kuressaare õiguse suvemängude korraldamiseks ning ta juhtis asjatundlikult mängude
ettevalmistust ja tegutses suvemängudel nii korraldaja kui ka
peakohtunikuna. Suvemängud olid edukad ning Kuressaare
sai väga hästi hakkama mängude korraldamisega.
Saaremaa tuli suvemängude üldarvestuses väikeste maakondade grupi võitjaks ja Kuressaare linn oli üldkokkuvõttes parim suurte linnade arvestuses.
Kalev Kütt on alates 2010. aastast Saaremaa Spordiliidu esimees, ta on aktiivselt osalenud
Eestimaa Spordiliidu Jõud tegevuses ning aidanud kaasa Jõudi arengule. Ta on täpne ja nõudlik ideede ja otsuste elluviimisel.
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Tarmo Volt
14. Eestimaa suvemängude korraldustoimkonna peakoordinaatorina tegutsenud Tarmo Volt suutis moodustada väärika,
asjatundliku ja energilise meeskonna. 14. Eestimaa suvemängude õnnestumise tähtsaks eelduseks oli kohaliku võimu ja
spordirahva huvi, millele aitasid kaasa Tarmo teadmised ning
põhjalik ja asjatundlik tegevus mängude tutvustamise, etteval-

mistuse ja läbiviimise käigus.
Suvemängude edukaks toimumiseks tegi Tarmo Volt koostööd maakondade spordiliitude ja
omavalitsustega, väärtustades spordi ja liikumisharrastuse rolli ühiskonnas.
Tarmo töös on üheks prioriteediks Spordiliidu Jõud maine kujundamine ning tema rolli tähtsustamine tänapäeva Eesti spordimaastikul. Tarmo tegevus on olulisel määral kaasa aidanud
maakondade spordiliitude osatähtsuse suurendamisele maakonna ja vabariigi spordielus.
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Avo Keel

Avo Keel on Pärnu Võrkpalliklubi esindusmeeskonna pea- treener, kelle panus Pärnu ja kogu Eesti spordiellu on olnud üks
tähelepanuväärsemaid viimase aastakümne vältel.
2014. a asus Avo Keel elama Pärnu maakonda ning juhendama Pärnu Võrkpalliklubi. Pärnu VK meeskonna edukas
2015. aasta on suurel määral seotud Avo Keele ja tema poegade naasmisega kodukanti. 14.
Eestimaa suvemängudel esindas Pärnu VK võistkond Pärnu linna ning saavutas II koha.

Logo turvaala on piirkond, mis peab jääma võimalikult tühjaks muudest
kujunduselementidest. Kujunduselementide all mõeldakse tekste, pilte,
graafilisi elemente, raamjooni, teisi logosid jne. HMN logo turvaala on
tähistatud punase punktiiriga. Turvaala on määratletud logo tekstiosa
kõrgusega.

