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Eriolümpia 30.
aastapäev
3. DETSEMBER

3. detsembril tähistasime Teletornis eriolümpia liikumise 30.
aastapäeva ja ERR spordiuudised käisid ka kohal. Teletornis
esines lõunasöögi ajal Renee Logberg oma bändiga. Imetlesime
vaadet 22. korruselt ja mängisime DNA teemalist mängu.
Pidulikul vastuvõtul austasid kohalviibimisega meie sünnipäeva
EOK president Urmas Sõõrumaa, Riigikogu esindaja endine
kultuuriminister Indrek Saar, Kultuuriministeeriumi spordi
asekantsler Tarvi Pürn ja Special Olympics Euroopa esindajana
Ilse Hemmermayr. Kirjaliku tervituse saatis meile president
Arnold Rüütel, kes osales 1991. a Minneapolises, USAs
eriolümpiamängudel- esimestel mängudel, kus Eestis sai
iseseisva riigina osa võtta. Muusikaga aitas meeleolu luua Sissi.
Pikka aega Eriolümpiale pühendunud inimesed said tänatud
tänukirja, hõbemärgi või teenetemärgiga. Kuldse teenetemärgi
laureaadid on: Tõnu Karu, Eda Proos, Aada Teppo, Aili Aus,
Mallika Koel, Kalmer Sarv, Siret Kruk ja Urmas Paju.
Hõbemärke anti välja 16: Hannes Hermaküla, Kuuno Tiitlus,
Reino Hobolainen, Mehis Ehanurm, Helen Tuisk, Kalle
Nõmmik, Tiina Oimet, Ülle Mülts, Evelyn Himma, Lii Laanoja,
Marina Paddar, Johan Utt, Pille Simmulmann, Raimo Saadi,
Rain Tölpus, Teet Allas.

Vasakult: Siret Kruk, Mallika Koel, Tõnu Karu, Eda Proos,
Kalmer Sarv, Aili Aus, Urmas Paju, Aada Teppo. Kõik on
autasu saanud pühenudunud pikajalise töö eest
erivajadusega inimestega.
Foto: Triin Musting
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Eriolümpia
liikumise
30.aastapäeva
bowlinguturniir

Eriolümpia liikumise 30. aastapäeva pidustused
algasid
päeval
ühendava
bowlinguturniiriga
Akadeemia teel.
Fotod: Merje Talistu
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Vaeküla Kooli esindajad ja Kultuuriministeeriumi
spordiosakonna nõunik Jarko Koort (vasakult teine)

Bowlingu sõprusturniiri avab eriolümpia juhatuse
esimees Urmas Paju
Ka üks päkapikk sattus rajale.
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Annetamistalgud
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3. detsembril toimusid Eesti esimesed
annetamistalgud. Sarnane algatus on saavutanud
rahvusvahelise menu Giving Tuesday nime all. Ka
EO Eesti Ühendus osales annetamistalgutel.
Hooandja projekti ja 30- aastapäeva raames
toimunud Martin Kiisi maalioksjoniga Teletornis
kogusime ligi 2000 eurot, mis võimaldab meil teha
uusi tegevusi. Järgmisel aastal alustame ühendava
koolide projektiga, kus organiseerime üle Eesti
sportlikke tegevusi ja treeninguid, kust võtavad osa
tavakoolide õpilased ja erivajadusega noored. Aitäh
kõikidele annetajatele ja Martinile!

Martin Kiisi maalid
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Eriolümpia
sportlane Martin
Kiis
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Martin Kiis Abu Dhabi
maailmamängudel
detsember 2019

Martin on 30-aastane eriolümpia sportlane Maarja Külast Põlvamaalt.
Ta on nutikas autistist praktiliselt kõnetu noormees. Martin ei suhtle
verbaalselt ümbritseva maailmaga. Ta saab asjadest aru, kuid ei näita
välja, mis talle meeldib ja mis mitte.
Martin osales 2019 Abu Dhabi maailmamängudel triatlonis, kust ta
naasas kuldmedal kaelas. Viimasel aastal on Martin saanud uue hobi
pikamaajooksu näol. Martin on lisaks ratta- ja ujumisvõistlustele
käinud väga palju jooksuvõistlustel koos tavasportlastega.
Tavavõistlused annavad talle indu juurde ja teadmise, et on veelgi
kiiremaid ja paremaid kui tema. Eriolümpia ongi just see koht, kus on
igal sportlasel võimalus tunnustust saada.
Peale spordi tegemise meeldib Martinile väga tikkida. Sellega on ta
tegelenud juba 18 aastat. Lemmiktikandid on portreed. Isegi meie
presidendiproua Kersti Kaljulaid on saanud kingituseks Martinilt oma
portree. Martin on andekas joonistaja ja viimasel ajal tegeleb ta ka
maalimisega.
(Martini loo pani kirja ema Siiri Kiis.)

Martin Kiisi koopia Vincent van Goghi
natüürmordist
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Tantsufestivalja konkurss
Valgas
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5. detsembril osales 12 erinevat asutust nii Eestist, Lätist kui ka
Ukrainast Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses toimunud
tantsufestivalil ja -konkursil. Festivali tantsude teema oli "Jõulud
ja talv". Konkursil võisteldi erinevates kategooriatessoolotantsus, paaristantsus, duettide- ja grupitantsu kategoorias.
Meeleoluka päeva üllatuseks oli Jõuluvana saabumine. Täname
kõiki osalejaid!
Fotod: Maria Jallai

Tantsustuudio "Happy Hearts"
tantsijad Narvast
Valga Jaanikese Kooli
tantsijad

Haapsalu Viigi Kooli tantsijad

Kauged külalised Ukrainast
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Lätlased, paaristantsu võitjad
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Aasta
vabatahtlik
Merli Ilves
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7. detsembril selgusid Saku mõisas aasta vabatahtlikud ja
kodanikuühiskonna aasta tegijad. Ligi 200 kandidaadi seast valiti
välja just meie Merli, kellele president Kersti Kaljulaid isiklikult
aumärgi üle andis.
Merli on EO Eesti Ühenduse vabatahtlik juba kuus aastat. Ta on
abiks olnud erinevatel eriolümpia võistlustel, laagrites ja aidanud
erinevaid sündmusi ette valmistada. 2019. aasta eriolümpia
maailmamängudel oli Merli Abu Dhabis Eesti delegatsiooni abi,
vastutades kahe nädala jooksul täies mahus nii triatleetide,
kergejõustiklaste kui ka ujujate eest. Sellele eelnes aga suur
delegatsiooni ettevalmistusperiood, dokumentide täitmine ja palju
kõike muud.
Samuti oli Merlil kandev roll vabatahtlike koordinaatorina 2018
Euroopa murdmaasuusatamise võistlustel Otepääl. Merli on
aktiivne aastaringselt ning lööb oma nõu ja päikeselise energiaga
kaasa kõiges. Intellektipuudega sportlastele ja Eesti eriolümpiale
on selline inimene suur väärtus.
Palju õnne! Me oleme sinu üle uhked ja väga tänulikud!

Vabatahtliku märgi ja tänukirjaga

Aasta vabatahtlik Merli Ilves koos EV Presidendi Kersti Kaljulaidiga.
Foto: VPK/Mattias Tammet
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Iluvõimlemise
võistlused
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11. detsembril toimusid Tartus VK Janika võimlemissaalis
iluvõimlemise võistlused. Esindatud olid A-, C- ja I taseme
võimlemiskavad. Võisteldi rõnga-, palli-, hüpitsa- ja lindikavades.
Kokku oli 30 võimlejat kolmes erinevas vanuserühmas. Sportlasi
hindasid VK Janika treenerid Kristel Võsoberg, Sirli Põhjala ja
Elina Gorelašvili.
Võistlus oli ühtlasi ka kvalifikatsioonivõistluseks, mille põhjal
valitakse välja võimlejad, kes saavad esindada Eestit 2020 aasta
sügisel Norras toimuvatel võimlemisvõistlustel. Täname VK
Janika, kõiki sportlasi ja nende treenereid ning vabatahtlikke
Meelikat, Aadat ning Gennadit!

Võimlemisvõistluste avamine.

Kõige pisem võimleja Lote- Liis
Loigu Tartust

Kohtunikud Kristel, Sirli ja Elina
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Liikumispäev
Viljandis
16. DETSEMBER

Viljandi Gümnaasiumis toimunud liikumispäeva raames käisid
spordidirektor Siret Kruk ja jalgpalli koordinaator Rain Tölpus
gümnasisitidele rääkimas eriolümpiast. Kaks loengut möödusid kui
lennates. Meil on rõõm, et mitukümmend noort on Eestis nüüd
jällegi rohkem, kes eriolümpiast nii mõndagi teavad. Õpilaste
tagasiside loengu kohta:
*Sain teada, mis on eriolümpia ja mida nemad selleks teevad, et ka
puudega inimene tunneks ennast ühiskonnale kasuliku osana ning
see oli väga tore, mõlemaid lektoreid oli väga hea kuulata.
*Sain teemast natuke rohkem teada, pani mõtlema. Jäin igati
rahule.
*Tore, et selline organisatsioon on olemas ning antakse ka
puuetega inimestele võimalus tegeleda spordiga. Lektorid rääkisid
väga huvitavalt.
*Põnev loeng, millest sain palju uut teada eriolümpiast ja neist, kes
seal osalevad.
*Tekitas mõtteid, et kõik inimesed on võrdsed ning väärivad samat
kohtlemist.
*Väga toredad lektorid ning huvitav teema. Ma tahaks minna
vabatahtlikuks neile.

Rain Tölpus
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SAABUVAD ÜRITUSED
2.-5. jaanuar Rahvusvahelistel võistlustel osalevate suusatajate laager Otepääl
14. jaanuar 3x3 ühendav korvpalliturniir Lahmusel
22.-26. jaanuar Rahvuslikud talimängud Šveitsis, Villarsis.
28.01-05.02 Maailmamängude testmängud Rootsis, Östersundis
31.01-04.02 Noorteliidrite foorum Rootsis, Östersundis
TEADE!
2021. a talimaailmamängud Rootsis on tühistatud

KONTAKT:
Turu 34b, Tartu
soestonia@gmail.com
facebook.com/EestiEO
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