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Rahvusvahelised
talimängud
Rootsis
28. JAAN - 5. VEEBR

28. jaanuarist kuni 5. veebruarini toimusid Rootsis, Östersundis
rahvusvahelised talimängud, kus osales 450 sportlast 19-st
riigist. Eesti delegatsiooni tervitas Östersundi lennujaamas
talimängude maskott. Kõigepealt tutvus delegatsioon külalislinna
Sollefteaga, kus neid ja mitmeid teisi delegatsioone võõrustas
kohalik Lions klubi.
Suusakoondises olid Cäroly Paatsi, Jaanek Post, Sven Juškin,
Raul Krull, treener Evelyn Himma ja delegatsiooni juhina Tiina
Möll.

Pealkiri
Koos võistluste maskotiga.

Special Smiles punktis

veebruar 2020

Mängude ajal said ka meie sportlased osaleda spetsiaalsel "Terve
sportlase" programmi uuringutel: Fit Feet (podiaatria), FUNfitness
(füsioteraapia), Health Promotion (parem tervis ja heaolu), Healthy
Hearing (kuulmine), Special Olympics-Lions Clubs International
Opening Eyes (nägemine), Special Smiles (hambaarst), Strong
Minds (emotionaalne heaolu). Töötoad andsid sportlastele juurde
terviseteadlikkust: kuidas tervislikumalt toituda, hambaid pesta,
hügieeni hoida lihtsast kätepesust päikesekaitseni. Kontrolliti ka
silmi ning vajadusel said sportlased endale tasuta kvaliteetsed
prillid. See oli Rootsis suurim terviseuuringute programm, mida
seni on tehtud eriolümpia sportlaste jaoks.
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Rahvusvahelised
talimängud
Rootsis
28. JAAN - 5. VEEBR

Eesti suusatajad võitsid Rootsis Östersundis Eriolümpia
rahvusvahelistel talimängudel 9 medalit. Meie sportlased võistlesid
jõukohaselt ja südikalt, tasuks rõõmustavad medalid," ütles
Eriolümpia Eesti delegatsiooni juht Tiina Möll. Jaanek Post (MTÜ
Lõuna-Eesti Erihooldusteenuste Keskus) - 2 kulda ja 1 hõbe, Sven
Juškin (Kammeri kool) – 3 hõbedat, Cäroly Paatsi (Pärnu Kuninga tn
Põhikooli vilistlane) 1 kuld, 2 hõbedat, Raul Krull (Räpina
Aianduskool) 3 hõbedat. Meie sportlased võistlesid 1 km ja 2,5 km
vabatehnika suusatamises ja täna 4 x 1 km teatesõidus, kus saadi
oma tugevusgrupis 2. koht. Mängud olid jagatud kahe linna vahel:
Åres oli mäesuusatamine ja lumelaud ning Östersundis
kiiruisutamine, iluuisutamine, murdmaasuusatamine ja räätsajooks.
.

Seminaril osalejate ühispilt

Vasakult: Treener Evelyn Himma, Raul Krull, Sven Juškin,
Jaanek Post, Cäroly Paatsi.

Raul Krull ja Jaanek Post

Avatseremoonia eel
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Rahvusvahelised
talimängud
Rootsis
28. JAAN - 5. VEEBR

Delegatsiooni treener Evelyn Himma: "Rootsi sõitsin hea tunde ja
suurte ootustega. Esiteks juba see, et seal saame suusatada, oli
minu jaoks oluline, mõeldes meie selle aasta talvele. Lisaks oli hea
meel kohtuda treeninglaagrites tutvutud ja omaseks saanud
sportlastega. Reisiväsimust saime puhata Solleftea väikeses linnas,
just seal toimus meie ja veel nelja riigi külalislinna programm. Saime
mängida bowlingut, petanki, ujuda , lisaks kasutasime hosteli ees
olevat teed, et teha trenni, iga läbitud meeter tuli kasuks.
Meeldis, et võistluste avamine oli tehtud sportlaste jaoks väga
mugavaks, pärast väikest ootust, kiire sissemarss ja meeleolukas
avamine. Üldse kogu võistlusprogrammi ajal oli tunda hoolitsust ja
igakülgset toetust. Müts maha korraldajate ees!!
Meie sportlased võistlesid 1 km ja 2,5 km distantsil, lisaks 4x1 km
teade. Kui 1km rada oli reljeefilt lihtne, siis 2,5 km rada üllatas
järskude kurviliste laskumistega ja pikkade tõusudega. Kuigi olime
eelnevalt Tehvandil saanud suusatada, siis võin kindlalt öelda, et
ega need medalid kergelt ei tulnud. Olen siiralt õnnelik iga sportlase
võidetud medali üle! Rootsis toimunud võistlused jäävad eriti
meelde, kuna sain esmakordselt lähemalt näha „terve sportlase
programmi”. 1,5 päeva kulus, et nelja sportlasega läbida 7 tervise
punkti. Saime palju teada meie sportlaste tervislikust seisundist.
Näitena võin tuua, et neljast sportlasest 3 said endale prillid, mida
nad peavad päeval pidevalt kandma. Olin üllatunud ja siiralt
vaimustund terve programmi ideest ja teostusest.
Raul, Jaanek, Sven, Cäroly ja Tiina – veetsin teiega pikad (loe
väsitavad😊) kuid toredad 9 võistluspäeva, aitäh teile !!!"

Evelyn Otepääl

Evelyn Himma koos mängude maskotiga
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Noorteliidrite
foorum
31. JAAN - 4. VEEBR

31. jaanuar kuni 4. veebruar paralleelselt Maailmamängude
testmängudega toimus Rootsis, Östersundis Noorteliidrite
Seminar, kus olid kohal ka Eesti noorteliidrid Inge Maiberg,
Kristjan Kruk ja Merli Ilves.
Kokku osales seminaril 40 inimest. Esindatud olid Taani, Rootsi,
Soome, Eesti, Saksamaa, Ungari, Rumeenia, Leedu ja Islandi
noorteliidrid.

Seminari ametlik
sotsiaalmeedia teemaviide
#LeadToInclude

Arvamused seminarist
Kristjan: Mulle meeldis see, et
saime tutvuda teiste riikide
kultuuriga ning saime palju
häid mõtteid ja inspiratsiooni,
mis aitavad kaasa Eriolümpia
arengule.
Merli: Üritus oli väga hästi
organiseeritud ja koolitustelt
sai palju kasulikke teadmisi,
mis
kuluvad
ära
nii
igapäevaelus kui ka Eriolümpia
tegevuses.
Inimesed
olid
tohutult sõbralikud ja soojad.
Inge: Meelde jäi see, et me
nägime oma sportlasi ja väga
ilus ilm oli. Lisaks see, et me
kõik veetsime ühiselt aega ja
oli tore olla.

Seminaril osalejate ühispilt koos SOEE presidendi David Evangelistaga

Meie tegevused toimusid Kesk-Rootsi ülikoolilinnakus, kus
viibisime nii seminariruumides kui ka spordihoones. Kuulsime
ettekandeid oma ala ekspertide praktikatest ja huvitavatest
kogemuslugudest, millest lähtuda ka oma tegevuses. Lisaks
saime ise harjutada oma oskusi saalihokis ja korvpallis.
Koolitustel õppisime teemasid alates meeskonnatööst ja
projektikirjutamisest kuni efektiivse sotsiaalmeedia turundamiseni
välja. Võtsime osa ka Unified sessioonist, mis viis seminaril
osalejad kokku kohaliku kooli õpilastega. Üheskoos läbisime kooli
võimlas takistusrada ja õppisime ühise tantsu.
Kuigi meie päevaprogramm oli väga tihe, toimus kõik väga
positiivses õhkkonnas, kohtusime äärmiselt toredate inimestega
ja leidsime uusi sõpru, keda kohtame loodetavasti taas mõnel
teisel üritusel!

Tööhoos, kuidas olla hea liider?
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Eriolümpia
tänuüritus
19. VEEBRUAR

19.veebruaril toimus Tartus VSpa Konverentsikeskuses EO Eesti
Ühenduse tänuüritus. Tänati ja tunnustati 2019.a. rahvusvahelistel
võistlustel osalenud delegatsioone, asutuste parimaid sportlasi ja
koostööpartnereid.
Tänuürituse
külalisena
oli
kohal
ka
Kultuuriminister Tõnis Lukas ja Tartu linnapea Urmas Klaas. Laulis
ja osaliselt juhtis päeva Alen Veziko. Fotograaf: Maero Pukk

Laulab Alen Veziko

Kultuuriminister Tõnis Lukas
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SAABUVAD ÜRITUSED
3. - 4. märts 2-päevased talimängud Otepääl ja Pühajärvel
6. - 7. märts Treenerite murdmaasuusatamise seminar Otepääl
11. märts Mäesuusatamine Kiviõlis ja Kuutsemäel
18. märts Judo,Viljandis
26. märts Saalihoki Tallinnas

Hoia silm peal ka ürituste plaanil:
www.eeo.ee- Meie organisatsioon- Tegevuskava
KONTAKT:
Turu 34b, Tartu
soestonia@gmail.com
facebook.com/EestiEO
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