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SOEE
liikumisaktiivsuse
koolitus Küprosel
3.-6.OKTOOBER

4.-6.oktoobrini toimus Küprosel Larnaca linnas eriolümpia
euroopa liikumisaktiivsuse (Motor Activity Training Program)
seminar. Programm on mõeldud sportlastele, kes ei saa oma
funktsionaalsete võimete tõttu osaleda ametlikel eriolümpia
spordivõistlustel. Treeningprogrammi eesmärk on sportlaste sealhulgas raske või sügava intellektipuudega ja märkimisväärse
füüsilise puudega sportlaste ettevalmistamine nende võimekuse
tasemele vastavaks spordispetsiifiliseks tegevuseks. Kolm päeva
olid tihedalt sisustatud nii teoreetiliste-, kui ka praktiliste õppuste
ja aruteludega, sealhulgas praktikumid sportlastega nii võimlas
kui ka basseinis. Eestist osales seminaril spordidirektor Siret
Kruk..

EO Eesti Ühenduse spordidirektor
Siret Kruk koos SOEE presidendi
David Evangelistaga

Tõrvikujooks ja töögrupp, kellega
Siret praktilist päeva ette valmistas.
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SPORTVÕIMLEMISE
SEMINAR
11. OKTOOBER, TALLINNAS

11.oktoobril toimus Tallinna Ülikooli võimlas eriolümpia
sportvõimlemise
seminar.
Seminari
viis
läbi
sportvõimlemise treener Natalia Cherneyko, kes käis end
koolitamas Itaalias toimunud SOEE sportvõimlemise
seminaril. Natalia treenib nii tava- kui eriolümpia lapsi.
Õpiti uusi kavu, mis jäävad nüüd võistluskavva järgnevaks
kaheksaks aastaks. Samuti jagati oma kogemusi ja räägiti
tulevikuplaanidest. Täname kõiki, kes seminaril osalesid
ja loomulikult meie säravat Nataliat!

Seminaril osalejad

Poomikava õppimine

oktoober 2019

UUDISKIRI

AUGUST 2019

EO EESTI ÜHENDUS
KÕNNISARI
"KÕNNIME
KOOS!"
VII ETAPP

13.oktoobril toimus viimane kõnnisarja "Kõnnime
koos!" etapp. Seekordne Kiidjärve- TaevaskojaKiidjärve matkarada oli senistest kõige pikem ja
raskem. Viimasel kõnnietapil korrati peaaegu juba
varasemat osalejate rekordit- 36 inimest on üks vähem
kui rekord.
Ahja jõe maalilised kaldad ja kenad sügisvärvid, soe ilm
ja päikesepäiste ning rõõmsad liikumist armastavad
inimesed olid need märksõnad, mis viimast etappi
meenutama jäid. Viimasel etapil arutati ka järgmise
aasta plaane ja samuti talvist matka.

Kamp matkaselle

Kõigil seitsmel etapil osales kokku 4
inimest (vasakult): Raili Pool, Siret
Kruk, Andres Pool ja Artur Pool

Raja peal pidi silmitsi seisma üpris järskude
tõusude ja langustega
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MOOSIKEETMISE
TALGUD
13. OKTOOBRIL,
MAARJA KÜLAS

Mõned tunnid enne viimase kõnnisarja algust oli
paljudel võimalik osa võtta õunamoosi keetmise
talgutest. Abilisi oli palju ning üheskoos vaaritati 40
purgi jagu õunamoosi. Lisaks tegime väikse ringkäigu
Maarja
Küla
ruumides.
Tutvusime
toredate
töötubadega, kus sai kaltsuvaipu kududa, puutöökojas
põnevaid asju meisterdada, keraamika- ja käsitöötoas
ilusaid töid imetleda.
Kuna kõnnietapp toimus Maarja Külale väga lähedal,
said paljud moosikeetjad jätkata kaunist pühapäeva
ka matkarajal. Aitäh kõigile, kes käe külge panid!

Kuldsed sõnad keraamikatoa seinal

Abilised tööhoos

Moosisaak!

Tublid moosikeetjad
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ERIOLÜMPIA
EUROOPA
SPORDIKONVERENTS
17. - 20. OKTOOBER,
LUKSEMBURGIS

Vasakul Tiina ja paremal Siret
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Luksemburgis
toimub
17.-20.
oktoobril
Eriolümpia Euroopa Spordikonverents, kus Eestit
esindasid Eriolümpia spordidirektor Siret Kruk ja
rahvuslik direktor Tiina Möll. Luksemburg tähistas
selle üritusega oma organisatsiooni 40ndat
aastapäeva.
Päevakorras oli:
koostöö spordiorganisatsioonidega,
ühendava
spordi
ja
meie
sportlaste
terviseprogrammide arengud,
tulevaste suurte võistluste tutvustused,
treenerite koolitus ja palju muud.
Lisaks väärtuslikule infole on tähtis muidugi ka
suhtlemine oma Euroopa kolleegidega ja
kogemuste jagamine.

Konverentsi juhatas sisse Eriolümpia
Euroopa/Euraasia president David Evangelista
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TÜDRUKUTE
JALGPALLIFESTIVAL
17. OKTOOBER,
HAAPSALUS

17.
oktoobril
toimus
Haapsalus
naiste
jalgpalliprojekti ("Getting Every Girl on the
Football Pitch") raames "tule ja proovi!" üritus,
kus meie hea koostööpartneri Eesti Jalgpalli Liidu
treenerid tutvustasid tüdrukutele põnevaid
jalgpalliharjutusi. Ühendaval üritusel osalesid Oru
kooli, Haapsalu KHK ja Haapsalu Viigi Kooli
tüdrukud. Täname kõiki osalejaid ja toredaid
juhendajaid!

Osalejate grupipilt
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SUUSATAJATE
LAAGER
18.-20. OKTOOBER,
OTEPÄÄL

Laagris osalejad

18.-20. oktoobrini toimus Otepääl 2020 a.
rahvusvahelistel
võistlustel
osalevatele
suusatajatele ettevalmistuslaager. Kohal oli 11
sportlast erinevatest Eestimaa nurkadest.
Suusatajate peatreener on Evelyn Himma,
abitreener Märt Tomp. Laagrit aitas läbi viia ka
Evo Saar. Kolme päeva jooksul tehti intensiivseid
mitmekülgseid treeninguid ja õpiti teineteist
tundma. Suur tänu kõikidele!

Kuiv trenn

Kõht täis, meel hea!
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Raske õppusel, kerge lahingus
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Väikesportlaste
programmi
seminar
21. OKTOOBER, VILJANDIS

21.oktoobril toimus Viljandi Jaagu LasteaedPõhikoolis eriolümpia väikesportlaste programmi
seminar. Kõigepealt tutvustas direktor Signe
Vaabel kooli, seejärel rääkis füsioterapeut Marju
Johanson laste joogast, mis samas majas väga
edukalt
toimib.
Siret
Kruk
tutvustas
väikesportlaste programmi ja omavahel jagati
kogemusi ning mõeldi tulevikuplaanide peale.
Täname Viljandi Jaagu Lasteaed- Põhikooli meid
vastu võtmast!

Seminaril osalenud naiskond

Ega laiselda ei lasta, vaja ka lihaseid rakendada
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Liikumisaktiivsuse
programmi
seminar
22. OKTOOBER,
KIIGEMETSA KOOLIS

22.oktoobril toimus Kiigemetsa koolis eriolümpia
liikumisaktiivsuse programmi (Motor Activity
Training Program) seminar. Programm on
mõeldud raske ja sügava intellektipuudega
sportlastele aastaringseks treeninguks. Täname
kõiki osalejaid ja Kiigemetsa Kooli võimaluse
eest seminari korraldada!

Tublid seminaristid!

Evelyni ja Lille stiilinäited. Nagu õpikust.
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Eriolümpia
IV
perefoorum

23. OKTOOBER,
TARTUS, V-SPA
KONVERENTSIKESKUSES

23. oktoobril kogunes Tartusse V-Spa konverentsikeskusesse üle 40 inimese, kellele läheb väga korda
see, mida Eriolümpia nende lastele ja peredele pakub.
Meie sportlane Mihkael Rooba juhatas vilunult sisse
kõik teemad. Toitumisnõustaja Tuuli Taimur andis
nippe, kuidas lapsed mitmekülgselt sööma saada,
Hannes Hermaküla rääkis sellest, mida eriolümpia
liikumine tema jaoks tähendab. Oma kogemusi jagasid
veel EO spordidirektor Siret Kruk, juhatuse liikmed
Andres Pool ja sportlaste esindaja Renee Logberg.
Meeli Lepson tegi sissejuhatuse eeterlikest õlidest ja
kõik osalejad said kingituseks väikese pudelikese
tujutõstvat apelsiniõli. Hannes Hermaküla rääkis
peresuhete teemal. Marju Vainikko jagas oma
kogemusi erivajadustega lapse kasvatamisest ning
Liine Maasikas rääkis võimalustest kutsehariduses. Oli
üks soe ja hariv päev. Aitäh kõikidele osalejatele!

Suur Eriolümpia pere.
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NAISTE
JALGPALLIPROJEKTI
TÄHTSÜNDMUS

30. OKTOOBER,
EESTI MAAÜLIKOOLI SPORDIHOONES

Tähtis oli mängu nautida!

Tort, millega said kõik suu magusaks

30. oktoobril toimus Tartus EMÜ võimlas naiste
jalgpalliprojekti "Getting Every Girl on the Football
Pitch" lõpuüritus. Sellega pandi punkt üle poole aasta
kestnud projektile, mis tutvustas jalgpalli üle Eesti
enam kui 200-le naisele/tüdrukule. Seekordsel üritusel
said kokku EO Eesti Ühenduse sportlased, JK
Tammeka esindusnaiskonna naised, projekti
patroon Eesti esindusnaiskonna mängija Kethy
Õunpuu, meie hea koostööpartner Marina Paddar,
Tartu abilinnapea Monica Rand jt.
Päev algas ikka päris võistlusega, kus lõppskooriks jäi
4:4. Kõige suurem väravakütt oli JK Tammeka mängija
Kristel
Vidaja.
Seejärel
lisasid
põnevust
teatevõistlused ja penaltid, mis lõppesid samuti viigiga.
Tänasel päeval võitjaid ega kaotajaid ei olnud, ühiselt
nauditi jalgpalli ja kõik said kaela kenad medalid ja
kingituseks mälestusmeened.
Täname päeva peakohtunikku, kelleks oli Viljandi JK
Tulevik
tegevjuht
ja
EO
Eesti
Ühenduse
jalgpallikoordinaator Rain Tölpus. Samuti oleme väga
tänulikud Eesti Jalgpalli Liidule, kellega kogu projekti
vältel meil koostöö sujus ülihästi, eelkõige siinkohal
tänusõnad Teet Allasele. Täname ka Siili, kes meie
üritustel alati elevust tekitab.

Vägev naiskond!
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SAABUVAD ÜRITUSED
21. november Liikumisaktiivsuse päev Kiigemetsa Koolis
26. november Korvpalliturniir (TÕK) Lahmuse Koolis
27. november Laste korvpallifestival Tartus
28. november Korvpallitruniir (LÕK) Lahmuse Koolis

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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