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 KEVAD
 

Aknast välja vaatab poiss -
kui ruttu sulab lumi!

Sest saabub varsti kevad taas, 
mis kaua oodatud. 

 
Ilm läheb järjest soojemaks

ning päike kõrgelt käib 
ja ärkab maa peal iga õis – 
on lõhna täis kõik kohad. 

 
Ja varsti saabuvad meil taas
 kõik linnud kaugemalt maalt,
 kes talve eest meilt lahkusid, 

et olla soojal maal.
 

Nüüd jälle ojad voolavad ja 
kalad lupsu löövad. 

Ka konnad kõikjal krooksuvad, 
on kätte jõunud kevad.
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Eriolümpia
sportlase Renee
Logbergi
luuletused.

 

Renee on Tartu VTHK klient
ja aktiivne eriolümpia
sportlane. Lisaks on ta
muusik, tal on oma
ansambel Helisev Hing.
Renee on oma ansambliga
teinud ka mitu
heategevuslikku kontserti
TÜ kliinikumi lastefondi
toetuseks. 
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 VAAL 
Vaal, vaal, 

sa oled ilus. 
Su nahk sinine, 
kui oled rõõmus, 

pritsid vett siis ülesse. 
 

Kui keegi kutsub abi, 
siis sa tuled appi. 

Sa jõuad kiiresti kohale,
 ja kannad hädalist kaldale.

 
SÕPRADEST

Sõprusest palju on lauldud, 
sõprusest palju on kuuldud. 

Sõpra on raske leida –
see on kõigil meil teada. 

 
Küll tahaks leida sõpra, 

nii ustavat ja head.
 Et tema kõrval võiksin 

hoida püsti pead. 
 

Kui sõber sõpra reedab, 
on lugu päris halb, 

sest usaldus on läinud ja
 meel on jälle kurb. 

 
Kas tõesti pole leida,
siin terve ilma peal 

üht tõelist, siirast sõpra, 
kes oleks aus ja hea.

aprill 2020

Eriolümia
sportlase Renee
Logbergi
luuletused.
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Täna vastab küsimustele Tiina Oimet, kes treenib Maarja Küla
sportlasi ja kuulus aastatel 2010- 2019 EO Eesti Ühenduse
juhatusse. 
 
1. Räägi oma lapsepõlvest ja kooliteest.
 
Olen sündinud Suure-Jaanis, aga minu elu on seotud olnud ikka
Võruga.  Minu vanemad, kes töö tõttu olid sattunud Võrumaalt
Suure-Jaani (ja kuna isa suunati  tööle Võrru) kolisid tagasi
Võrumaale (Võrru) kui olin 8-kuune. Võrus käisin lasteaias ja
koolis. Suure kortermaja lapsena ei olnud mul mängukaaslastest
kunagi puudust - rahvastepall, trihvaa, leka, „mädamuna“,
luuremängud olid meie tavapärased tegevused õues soojemal ajal,
talvel käisime suusatamas ja uisutamas Kreutzwaldi pargis ja
Tamula järvel. Suviti maal vanaema juures olles oli meie suguvõsa
ja küla lapsi alati koos nii palju, et oli kellega mängida, Mustjões
ujumas käia ning kuna küla võrkpalliplats oli kohe meie küüni taga,
siis pallilahingud käisid õhtuti  nii kaua kui veel palli nägi. Kooliajal
sai ka teadlikumalt spordiga tegelema hakatud. Proovitud sai
mitmeid spordialasid, aga kergejõustik ja korvpall jäid kuni
keskkooli lõpuni. Soov saada osalema väljaspool kooli toimuvatele
(rajooni, vabariiklikud) koolinoorte  võistlustele pani ikka korralikult
trennis käima ja pingutama. Suvised spordilaagrid olid töö ja
puhkus käsikäes ja kuna seal olid kõik vanusegrupid koos, siis alati
toimus seal ka mingi Vembu-Tembu vimpka viskamine.  Kuna mul
õppimisega probleeme ei olnud, sai ka päris palju käidud erinevatel
võistlustel abiks kohtunikuna. Jäin spordiga sõbraks pärast tööle
asumistki ja esindasin oma töökohta/i  mitmetel spordivõistlustel
-üritustel (nt ETKVLi talisprtakiaadil, olümpiatule jooks). 
 
2. Kuidas sa jõudsid eriolümpia juurde ja kuidas sa sellega
praegu seotud oled? 
Meie head sõbrad Otepää Päevakeskusest olid eriolümpiaga
kaasatud ja kutsusid meidki proovima. Nii sai Maarja Külast MTÜ
Eesti Eriolümpia liige ja minus asutuse eriolümpia koordinaator
(olen seda siiamaani). Üks asi viis teiseni ja 2010 aastal lõime uue
organisatsiooni MTÜ EO Eesti Ühendus. Mind valiti juhatuse
liikmeks ja olin seal 9 aastat.
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 Persoonilugu
TIINA OIMET

 

Tiina Oimetit on tunnustatud EO
Eesti Ühenduse hõbemärgiga.

Foto: Triin Musting
 

Koos oma sportlastega (Anneli
Tauts ja Elmer Tiks) 2019a

maailmamängudel Abu Dhabis.
Foto: Erakogu
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Sellel aastal sai minu põhikirjajärgne juhatuse liikmeks olemise aeg
otsa. Need üheksa aastat olid alguses väga  keerukad ja töörohked
ajad, aga pakkusid ka palju rõõmu, sportlikke tegemisi, võistlusi ja
koolitusi/seminare nii Eestis kui ka välismaal  ja muidugi  uusi
tuttavaid ning sõpru kogu maailmast. Juhatuse liikme töö
lõppemisega ei saanud otsa aga minu koordinaatori
ülesanded Maarja Külas ja meie asutuse osalemine eriolümpia
tegevustes. Olen ka EO Eesti Ühenduse bocce ja räätsajooksu
koordinaatoriks. 
     
3. Mis on sinu hobid, millega sulle meeldib tegeleda?
Lugemine, ka luuletuste, ma lihtsalt pean saama raamatuid lugeda
ja luuletusteta ei kujuta ma ka oma elu ette. Väiksel viisil
küpsetamine ja kokkamine. Suvila juures nokitsen natuke aias,
tegelen viinamarjadega.  Võimalusel olen „tribüünisportlane“ kui
saab võistlustele kaasa elama minna  ja kui see võimalus puudub,
olen „tugitoolisportlane“ televiisori ees. 
 
4. Mis on sinu jaoks elus kõige tähtsam?
Kindlasti on minu jaoks elus kõige tähtsam meie kokkuhoidev pere!
Oma pere toetuseta ja abita oleks elu mõnikord ikka väga raske.
Meie 5 imetoredat tütart ja lapselapsed. 
     
5.Räägi oma kõige meeldejäävamast kogemusest eriolümpias.
Selle 15 aasta jooksul, mis ma olen olnud eriolümpiaga seotud,
olen saanud osaleda paljudel võistlustel treener -juhendajana ja
delegatsiooni juhina, seminaridel osalejana ja koolitustel õppijana
nii Eestis kui ka välismaal. Ma arvan, et kõige rohkem emotsiooni 
on pakkunud maailmamängud Los Angeleses ja Abu Dhabis.
Mängude ava- ja lõputseremooniate suursugusus, võistluste pinge
ja sellele järgnenud sportlaste medalivõidud, tuhanded sportlased
ning erinevad kultuurid.  
 
6. Mis on sinu lemmikraamat- või film?
Kuna olen olnud lapsest saati suur lugeja siis praeguses ajas mul
lemmiraamatut ei ole. Vähemalt ei tule kohe meelde.
„Kadri/kasuema“ ja „Kolm musketäri“  said küll lapsepõlves päris
kapsaks loetud., samuti ka „Nahksuka juttude“ kõik osad. Gojko
Miticiga peaosas indiaanifilmid (DDR) said ka lapsepõlves mitu
korda vaadatud.
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Persoonilugu
TIINA OIMET

 

 
7. Too välja üks tsitaat
või mõttetera, mis võiks
olla sinu elu moto.
Kui sa pead oma risti
kandma, siis võta ta
õlale ja astu pea püsti
edasi, ära lohista seda
enda taga.
 

Suusavõistluste soojendus
 Foto: erakogu
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1. Kui kaua sa oled eriolümpias juba võistelnud ja missugused
on sinu lemmikspordialad, milles sa ka ise oled võistelnud?
 
Appikene, ma ei mäleta seda aastat ju. Ma arvan, et 2008 või sinna
kanti, aga võib olla olen mööda pannud.  Suusavõistlus
Otepääl, bocce, suvemängud, jooksukross, ujumisvõistlused.
 
2. Räägi oma kõige meeldejäävamast kogemusest eriolümpias.
 
Abu Dhabi reis. Käisime maailmamängudel võistlemas. Ilm oli ilus.
Hoopis teine kultuur. Suured kõrged majad, mošeed, ilusad autod.
Alkoholi ei müüdud üheski poes. Käisime kaamelite võidujooksu
vaatamas.
 
3. Missuguseid võistlusi pead senini kõige olulisemateks ja
mis on sinu senised parimad tulemused?
 
Maailmamängud Los Angeleses ja Abu Dhabis. Los Angeleses kuld
ja pronks, Abu Dhabis hõbe ja pronks. Otepää suusavõistlused
samuti tähtsad – sealt on nii teisi kui kolmandaid kohti tulnud.
 
4. Mis on sinu hobid, millega sulle meeldib tegeleda?
 
Vabal ajal ma sõidan rattaga, istun internetis, mulle meeldib ka
muusika tegemine-DJ amet.
 
5. Mis on sinu jaoks elus kõige tähtsam?
 
Kindlasti võistlemine, enda ületamine, endaga hakkama saamine.
 
6. Mis on sinu lemmikraamat- või film?
 
Raamatuid ma suurt üldse ei loe. Filmidest meeldib „Jääaeg“.
 
7. Mida soovid oma sõpradele ja eriolümpia sportlastele?
 
Hea küsimus! Soovin neile palju jõudu, palju võistlustest osa võtmist ja
mul on lihtsalt head, lahedad sõbrad. Et eriolümpial läheks tulevikus veel
paremini!
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Sportlane
ELMER TIKS

 

Elmer saavutas 2015a. Los
Angelese maailmamängudel
bocces meeste üksikmängus
pronksmedali. Foto:  erakogu

 Koolipõlves suusatamas. Foto:
erakogu
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COVID-19 ja riigis
kehtestatud
eriolukord
 

 

PÜSI KODUS!
 

Sümptomite (köha, palavik, hingamisraskused) avaldumisel tuleb
helistada perearstile või perearsti nõuandeliinile 1220, kust
antakse käitumisjuhised.
Koroonaviirusega seotud küsimustele on ööpäevaringselt avatud
tasuta häirekeskuse infotelefon 1247.
Hingamisraskuse või õhupuuduse korral tuleb helistada
hädaabinumbrile 112.

 Tallinn, Stenbocki maja, 12. märts 2020 – Valitsus kuulutas
seoses koroonaviiruse pandeemilise levikuga maailmas ja viiruse
tõenäolise Eesti-sisese leviku laienemisega riigis välja eriolukorra.
Eriolukord kehtib 17. maini 2020, kui valitsus ei otsusta teisiti. 
COVID-19 haigust põhjustav koroonaviirus on geneetiliselt sarnane
SARS koroonaviirusele (Severe Acute Respiratory Syndrome
Coronavirus) ning seetõttu kasutatakse edaspidi selle nimetamisel
ametlikku terminit SARS-CoV-2.
 
Olukord 30.04: Kokku on Eestis koroonaviirus diagnoositud 1689
inimesel. Alates 31. jaanuarist on Eestis tehtud enam kui 52741 
koroonaviiruse testi. 30. aprilli hommikuse seisuga vajab Eestis
koroonaviiruse tõttu haiglaravi 75 inimest, neist 9 on juhitaval
hingamisel. Haiglatest on tänaseks kokku väljakirjutatud 249
inimest, COVID-19 tõttu on Eestis surnud 52 inimest.
 

 
Ametlikud Kultuuriministeeriumi soovitused spordi- ja
liikumisürituste korraldamiseks õues alates 02. maist 2020. aas
tal:
https://eeo.ee/spordi-ja-liikumisurituste-korraldamine-alates-2-maist/
 
SOI (Special Olympics International) range soovitus on
eriolümpia süsteemi kuuluvatel sportlastel püsida kodus kuni
30.juunini. Mitte korraldada ühistreeninguid, ühisüritusi- ja koolitusi
isegi riigi poolt kehtestatud reegleid arvesse võttes. Kuna puudega
inimesed kuuluvad otseselt riskirühma, siis tuleb neile tagada
turvalisus ja ohutus. 
 

Info:
https://www.terviseamet.ee/et

 
https://www.valitsus.ee/et/erioluko

rd-eestis
 

https://koroonakaart.ee/
 

https://www.worldometers.info/cor
onavirus/
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Kõnnime koos!
1.etapp
 
1.MAI
 

 

 
Esimene kõnnietapp toimub
1.mail. Vali endale meelepärane
distants ja kellaaeg, millal
kõndima minna. Selleks, et info
kõikidest kõndijatest ka meieni
jõuaks, anna meilile, mis on
plakatil, tagasisidet. Samuti on
üleskutse Facebookis ja
Instagramis, ka sinna
kommentaaridesse võid
tagasisidet anda. Kõige parem
on saata oma liikumisäpi
kuvatõmmis, selleks lae (kui sul
veel ei ole) oma nutitelefoni
mõni liikumisäpp (nt.
endomondo, caynax sports
tracker vms). Kui sul on
sammulugeja, siis sobib ka
sammude arv (samuti võimalik
saata kuvatõmmis) või kui läbid
mõne väljamõõdetud pikkusega
raja, siis lihtsalt selle pikkus.
Tore, kui lisad ka, kus Eestimaa
nurgas oma kõnnietapi läbisid.
Kõigi osalenute vahel loosime
4.mai FB otseeetris välja
auhindu, samuti teen kokkuvõtte
ja jagan seda nii siin kui ka
sotsiaalmeedias. Jagage infot ka
oma sportlastega.
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ÜHINE
VÄLJAKUTSEGA!
4.-31. MAI
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Tasapisi hakkame eriolukorrast
välja tulema ja kõik karantiinis
kogutud lisakilod on vaja endalt
maha raputada. Selleks esitab
EO Eesti Ühendus kõigile
väljakutse "Eriolümpia liigub!"
Väljakutsega liituma on oodatud
kõik inimesed, eriti aga
eriolümpia sportlased. Liikuda
võib kõndides, matkates,
joostes, rattaga sõites või
ratastooliga liikudes. Kõikide
vahel, kes on liikunud vähemalt
20 tundi ja 20 minutit, loosime
välja erinevaid eriolümpiaga
seotud auhindu. 
Väljakutse eesmärk:
Võimalikult palju aktiivseid
minuteid. 
Auhind: Eraldi auhind kõige
rohkem tunde liikunud osalejale
(T-särk). Auhinnad on eriolümpia
sümboolikaga- kruus,
randmesoojendaja, torusall jne.
Väljakutse algab 4.mail ja
lõpeb 31.mail. Enne ja pärast
seda andmed väljakutses ei
kajastu.
Osalejad ja tulemused on reaal-
ajas jälgitavad. Auhindade
loosimine toimub pärast
väljakutse lõppu FB otseetris.
Loosimise aeg antakse teada ja
võitjate nimed ilmuvad ka
väljakutse infosse. 

Väljakutsega liitumise täpse info leiad kodulehelt
https://eeo.ee/eriolumpia-valjakutse/ 
 
Väljakutse kõige tähtsam eesmärk on aga liikumisega
kaasnev hea enesetunne, parem tervis ja füüsiline
vorm! 
Ootame aktiivset osavõttu!



 
INFOT

 

Kõik mais toimuma pidanud võistlused  on  ära jäetud!  Osa kevadel ärajäänud

võistlusi viime üle sügisesse. Jälgige kindlasti  kodulehel olevat tegevuskava. 

 

Hoia meie tegemistel silma peal sotsiaalmeedias:  

FB: Eriolümpia Eesti Ühendus/ Special Olympics Estonia

https://www.facebook.com/EestiEO/

IG: specialolympics_estonia

https://www.instagram.com/specialolympics_estonia/

Valmis on uued infovoldikud nii eesti- kui inglise keeles:

Leitavad kodulehel dokumentide alt  https://eeo.ee/dokumendid/

 

 

OLGE TERVED!

KONTAKT: 
Turu 34b, Tartu
soestonia@gmail.com
facebook.com/EestiEO
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Hoia silm peal ka ürituste plaanil: 
www.eeo.ee- Meie organisatsioon- Tegevuskava
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https://www.facebook.com/events/494060318009274/

