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Bowlingu-

võistlused
hoolekande-

asutustele
9 .  SEPTEMBER ,  TARTU

Tartu VTHK võistkond. Vasakult kolmas Ain
Suuder tegi ka päeva parima skoori 148- punktiga

9.septembril toimus Tartus O`Learyse bowlingusaalis
bowlinguvõistlus hoolekandeasutustele. Väga tore oli üle pika aja
jälle võistlustel sportlastega kohtuda. Kohal oli 7 võistkonda.
Ülekaaluka võidu 522- punktiga saavutas Tartu Vaimse Tervise
Hooldekeskus.

Koeru Hooldekeskuse mängijad on oma
sooritusega väga rahul.
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Perelaagri korraldaja Tiina Möll: "Lahmusel toimus 11.-13.
september 2020 esmakordselt Eriolümpia perelaager. Vanematega
said kaasa tulla nii erivajadusega lapsed kui nende õed-vennad.
Selline töövorm andis võimaluse vanematel kuulata, kaasa rääkida
huvitavates loengutes ning teha ühistegevusi koos lastega.
Loengute ajal hoolitsesid meie vahvad vabatahtlikud selle eest, et
lapsed saaks meisterdada, mängida ja sporti teha. Teadmisi aitasid
täiendada toitumisterapeut Sirli Kivisaar, kogemusnõustaja ning
seljateraapiat ja Hiina meditsiini tundev treener Anne Tipner Torn.
Rita Holm õpetas lastele turvalist tundekäitumist ja vanematele
seda, kuidas lastega tundlikel teemadel rääkida ning miks see
vajalik on. Füsioterapeut ja pikajaline eriolümpia treener Lii Laanoja
rääkis rühi teemadel ning õpetas vajalikke praktilisi harjutusi.
Tegime koos sportlikke tegevusi, külastasime Suure-Jaani
Tervisekoda, et koos ujumistundi teha ning õppisime üksteist
tundma, et saaksime üksteisele toeks olla ning pereprogrammi
edasi arendada. Meid toetasid ja aitasid laagri oma toodetega veelgi
rõõmsamaks teha JOIK ja Corny."

I perelaager
1 1 . -  1 3 .  SEPTEMBER ,  LAHMUSE

september 2020
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I perelaager
1 1 . -  1 3 .  SEPTEMBER ,  LAHMUSE

september 2020

Suure- Jaani
Tervisekoja veekeskus

Lapsevanemad ühises
vestlusringis

Tervisliku vahepala valmistamine. Kui laps on
kaasatud toidu tegemisse, siis sööb ta ise ka
suurema tõenäosusega. Fotod: Tiina Möll
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Väikesportlaste
programmiga
liitunud
treeninggrupid
ja lasteaiad
tegutsevad
aktiivselt

COVID- 19 on väikesportlaste programmi arendamises teinud
suured piirangud. Lasteaedades ei saa teha traditisoonilisi
infopäevi ja demotunde. Vaatamata sellele toimetavad lasteaiad ja
treeninggrupid vastavalt programmile. Sellel aastal on programmiga
liitunud Tallinna lasteaiad "Õunake", "Pallipõnn" ja "Männikäbi".
Samuti Porkuni Kooli lasteaia rühm, Põlva Roosi Kooli lasteaed,
Jaagu Lasteaed- Põhikool ning Narva Lasteaed "Pingviin".
Treeninggruppidest tegutsevad Tallinna- ja Tartu treeninggrupid
ning Võru Lasteaed "Sõleke" treeninggrupp. 

Tallinna Lasteaed "Õunake" väikesportlased.
Foto: Tiina Möll

september 2020
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Kuna kevadel jäi euroopa eriolümpia jalgpallinädal ära, siis see
tõsteti sügisesse ja peeti koos spordinädalaga vahemikus
23.-30.september. Special Olympics Europe Eurasia on kogu
euroopas käivitanud kampaania "Faces of Football" ehk siis
"Jalgpalli näod". See kampaania on väga põnev ja eriline selle
poolest, et igaüks kes soovib, saab sellega veel praegugi liituda.
Selleks mine kampaania lehele 
 http://www.specialolympicsfacesoffootball.com , lehe saab tõlkida
eesti keelde kui vajutada hiire paremat nuppu, valida sealt translate
ja estonian. Lehe avanedes on näha euroopa kaart ja kui palju juba
on kuskil riigis selle kampaaniaga liitunud, ehk ühe riigi liitujad
moodustavad ühtse meeskonna. Seejärel loo endale konto ja tee
oma jalgpallikaart ning oledki Eesti meeskonna liige. Kui sa liigud
edasi üleval menüüs kuulsuste halli, siis saad sa seal valida ka
riikide kaupa kõik kaardid. Menüüs edasi liikudes jõuad
treeningväljale, seal on treeningud erinevatele tasemetele ja
erinevate oskuste treenimiseks. Enne treeningvideo vaatamist logi
alati sisse, nii teenid oma meeskonnale e. riigile League`i (liiga)
tabelis punkte. Samuti muutub sinu enda kaardil ka karikas ja
teenid juurde tärne. Menüüs edasi liikudes jõuadki liiga tabeli
juurde, kus on riikide (meeskondade) kaupa punktid ära toodud ja
edetabel tehtud. Eesti on hetkel tabelis 8. kohal, aga igaühe panus
võimaldab seda skoori suurendada. Seal on kirjelduses ka ära
toodud kui palju punkte ja millega võid sa oma riigile sisse tuua.

Kampaania
"Faces of
Football"

september 2020
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Kergejõustiku-

võistlused
Viljandis
22 . -  23 .  SEPTEMBER ,

VILJANDI

22.- 23. september toimusid Viljandis 2- päevased
kergejõustikuvõistlused. See oli esmakordne, kus
kergejõustikuvõistlused korraldati vastavalt eriolümpia reeglistikule.
Pisut üle 100 sportlase 20-st erinevast asutusest võistlesid seitsmel
erineval spordialal. Soe ja päikesepaisteline ilm oli suureks abiks
võistluste õnnestumisel. Pärast esimese päeva võistlust oli võimalik
osa saada ka terve sportlase FunFitness programmist, kus
vabatahtlikena olid abiks Tartu Tervishoiu Kõrgkooli tudengid.
Samad tublid noored olid abiks ka võistlustel kohtunikena. Täname
kõiki osalejaid ja vabatahtlikke!

september 2020

 Fotod: Tiina Möll
ja Siret Kruk
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Kergejõustiku-

võistlused
Viljandis
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VILJANDI
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Terve sportlase FunFitness programm. Abiks Tartu Tervishoiu
Kõrgkooli tudengid. Samad tudengid olid abiks ka võistluste
kohtunikena. Fotod: Tiina Möll
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Kõnnisarja
"Kõnnime koos!"

V etapp
27 .  SEPTEMBER ,  TÕRVA

september 2020

27. septembril toimus Tõrva terviserajal kõnnisarja "Kõnnime koos!"
V etapp. 41 kõnnihuvilist kogunes Tõrvasse, et ühiselt ilusat ilma ja
liikumist nautida. Rada oli väga vaheldusrikas ja huvitav, soovitame
kõigile võimaluse korral seda terviserada külastada. Aitäh kõikidele
osalejatele! Eriline tänu toetajatele, kelleks olid Võru Coop ja Coca
Cola.
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Jooksukross
30 .  SEPTEMBER ,  S I IMUST I

september 2020

Septembrikuu viimasel kaunil sügisesel päeval toimus Kiigemetsa
Kooli kaasabil Siimustis juba traditsiooniks saanud jooksukross.
Jooksukrossi avasid Eriolümpia esimees Urmas Paju ja vallajuht
ning legendaarne spordiajakirjanik Tiit Lääne. Sportlased võistlesid
500 m ja 1000 m distantsil. Kokku osales 25 asutust 160
sportlasega. Täname Coca-Cola, Kalda Ladu, kõik osalejad,
vabatahtlikud ning Kiigemetsa korraldustiim!

Fotod: Tiina Möll



SAABUVAD ÜRITUSED

6. oktoober Judo Valgas

8.-11. oktoober  MM murdmaasuusatajate ja räätsajooksjate ettevalmistus-

laager Käärikul

14. oktoober Saalihoki Tallinnas

20. oktoober Sulgpallikoolitus Tartus

25. oktoober  "Kõnnime koos!"  VI etapp Tartus

28. oktoober Sulgpall Haapsalus

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

https://www.facebook.com/events/494060318009274/

