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Bowlingu-

võistlused
5 .  NOVEMBER ,  TARTU

Võru Järve kooli meeskond Foto: Siret Kruk

5. novembril toimusid Tartus taas bowlinguvõistlused. Paraku oli
viimaste päevade SARS-CoV-2 viirusesse haigestunute arv
märgatavalt tõusnud ja seetõttu jäid ka mõned asutused võistlustele
tulemata, mis on igati mõistetav. Siiski oli kohal 6 võistkonda ja
siinkohal eriti suur kiitus Saaremaa Toetava Hariduse Keskusele,
kes juba kell 6 hommikul oma teekonda mandrile alustas.
Divisjonide võitjad on Türi Kevade Kool ja Võru Järve Kool. Aitäh
kõikidele osalejatele! Olge terved!
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Tiina Möll: "Terve aasta vältel toimunud ühendavate koolide projekt
Põhja-Eestis sai selleks aastaks läbi. Külastasime
ekstreemspordikeskust Spot of Tallinn kuuel erineval korral ning iga
kord said osalejad professionaalsete treenerite juhendamisel kaasa
teha nii akrobaatika- kui tõukeratta treeningu. Kuna koroona sügisel
ei võimaldanud enam gruppide ja klassikomplektide segamist, siis
projekti lõpuosas said võimaluse keskust külastada eriolümpia
võrgustiku koolid. Projekti raames õnnestus pidada ka kaks loengut
erivajadusega inimeste ja eriolümpia teemal Kuristiku koolis. Aitäh:
Spot of Tallinn ja tublid treenerid, Kuristiku Gümnaasium, Kose
Gümnaasium, Tallinna Tondi Kool, Hilariuse Kool, Porkuni Kool!
Aitäh ka võimalikele teistele partneritele, kellega olid kõik
kokkulepped juba tehtud – kohtume ikka, aga kunagi hiljem. Seniks,
püsigem terved!"

Ühendavate
koolide projekt

 TALL INN

 All: Hilariuse kooli
õpilased ja patroon
Hannes Hermaküla
Fotod: Tiina Möll
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Väikesportlaste
programm Roosi

koolis
PÕLVA

Fotod: Roosi kooli erakogu
november 2020

Roosi kooli juures asub Roosi rühm, kus käivad lasteaiaealised
lapsed ja kes osalevad ka eriolümpia väikesportlaste programmis.
Põlvas asuva Roosi rühma lapsed koos oma juhendajatega on juba
aastaid meie programmis väga edukalt osalenud. Sellel aastal
toetasime rühma vahendite ostul.  Soovime lastele, nende peredele
ja juhendajatele ilusat aasta lõppu ja tegutseme uuel aastal edasi!
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Tartu
väikesportlaste

programmi
treeninggrupi

hooaja lõpetamine.

11.NOVEMBER, TARTU

11.novembril toimus Zebra mängumaal Tartu väikesportlaste
treeninggrupi hooaja lõpetamine. Kuigi kevadel jäi mitu kuud
treeningutel vahele, on sügis olnud taas aktiivne. Soovime kõikidele
lastele ja nende peredele ilusat aasta lõppu ja püsige ikka terved!

 Fotod: Siret Kruk
november 2020
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Oleme üle Eesti loonud mitmeid treeningvõimalusi, et eriolümpia
sportlaste liikumisharjumusi kujundada. Kõiki neid treeninguid
toetab EO Eesti Ühendus:
BOCCE- Haapsalu Hoolekandekeskus, reede 11-12, pühapäev 15-
16, Helgi Mitt 
SUUSATAMINE- Porkuni Kool, teisipäev 14.45 (nooremad),
neljapäev 15.00 (vanemad), Evelyn Himma 
UJUMINE- Väimela Tervisekeskus, neljapäev 14-15, Gaida Vassin
VÄLISPORDIALAD- Koeru Hooldekeskus 1x/ndl, Margus Maasikas
KERGEJÕUSTIK- Koeru Hooldekeskus, esmaspäev 16-17,
kolmapäev 9.30-10.30, Luca Faccio
ÜLDFÜÜSILINE TREENING- Sõle spordihoone Tallinnas,
kolmapäev 13-14, Marika Vakepea
ÜLDKEHALINE TREENING- Tartu VTHK- teisipäev 11-12 ja TÜ
spordihoone neljapäev 11-12, Marje Ruisu
ILUVÕIMLEMINE- Tartu Kroonuaia Kool- reede 13.25- 14.10,
Kristel Võsoberg
SPORTVÕIMLEMINE- TLÜ võimla- reede 16-17 ja Erika võimla
pühapäev 10-11, Natalia Cherneyko
VÄIKESPORTLASTE TREENING- Võru Lasteaed Sõleke, reede
8.30 Eve Kirs
VÄIKESPORTLASTE TREENING- Tartu Kroonuaia Kool,
kolmapäev 17.30, Siret Kruk
PALLIMÄNGUDE JA ÜLDFÜÜSILINE TREENING- Valga
Spordihall, kolmapäev 18-19.30, Evo Saar
UJUMINE- Tallinna Tondi Kooli ujula, reede 16.30-17.30, Tiina Möll

Tulenevalt COVID-19 viiruse levikust, võib treeningutes olla teatud
muudatusi või treeningud ajutiselt peatatud. 

Uued ja juba
toimivad

treeninggrupid
EO Eesti

Ühenduse toel
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Võru Lasteaed
Sõleke

väikesportlaste
programmi

aasta
lõpetamine

1 3 .NOVEMBER ,  VÕRU

Võru Lasteaed Sõleke osaleb juba hea mitu aastat meie
väikesportlaste programmis. Sellel aastal on projekti kaasatud 12
last. EO Eesti Ühendus toetab treeningrühma iganädalaseid
treeninguid. Lõppema hakkava aasta puhul toetasime lasteaeda
veel ühe lastele põneva päevaga. 13.novembri hommikul oli
Orinteerumisklubi "Võru" lasteaia hoovi üles pannud põneva lastele
kohase labürint- orienteerumise raja. Koos lastega olid rajal ka
nende vanemad. Rada oli põnev nii lastele kui ka nende
vanematele. Päeva teises pooles külastasid lapsed koos
vanematega Kubija spaa- ja saunakeskust. 
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Strider Bikes
Eesti toetas

jooksuratastega
17 .  NOVEMBER ,  VILJANDI

JA  PORKUNI

 17. novembril oli EO Eesti Ühenduse jaoks suur rõõmupäev. Strider
Bikes Eesti toetas Jaagu Lasteaed- Põhikooli ja Porkuni Kooli
Strider jooksuratastega. Mõlemad asutused said 2 Strider 20 Sport
jooksuratast. Strider Bike Eesti esindaja Jarno Koger: " Strider teeb
koostööd Special Olympics organisatsiooniga ja on tehtud erinevaid
üritusi koos. USA-s, kust Strider on pärit,  on need rattad eriti
populaarsed just erivajadustega inimeste seas." Tihti räägitakse, et
kognitiivsete häirete, arenguhäirete või füüsiliste erivajadustega
inimesed ei suuda suure tõenäosusega rattaga sõita. Kuid neil ei ole
lihtsalt olnud sõitma õppimiseks õiget vahendit! Siin tulebki appi
Strider jooksuratas. Oleme juba vaikselt arutanud, kuidas oma
koostööd  jätkata ja kevadel on plaanis teha üks jooksurataste
demopäev, kus rataste omanikele on kindlasti võimalus ka juba 
 pisike võistlus läbi viia. Suur tänu veelkord suurepäraste kingituste
eest ja usume, et lastel on nüüd kindlasti liikumisrõõmu kauaks.
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 Fotod: üleval vasakul rataste
üleandmine Porkuni koolis,
üleval paremal ja all Jaagu

Lasteaed- Põhikoolis. Fotod:
Evelyn Himma ja Siret Kruk 
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Saalihoki
esindus-

meeskonna
treeninglaager

20 . -22 .  NOVEMBER ,

TAMSALU

20.-22. novembril toimus ühendava saalihokivõistkonna esimene
treeninglaager Tamsalus. Võistkond "Järvamaa" osutus valituks
esindama Eestit 2022 a. Venemaal Kaasanis toimuvatel
maailmamängudel, kuna neile konkurente polnudki. Tegu on
võistkonnaga, kes juba mitu aastat regulaarselt oma treeninguid
treener Taiga Lauri käe all teevad ja ka aktiivselt võistlemas käivad.
Kolme päeva jooksul tehti motiveeritult treeninguid, kohtuti kohaliku
saalihoki kogukonnaga sõprusturniiril, käidi ujumas, saunas,
külastati Tamsalus 100 tamme parki, lauldi saalihokilaulu, prooviti
esindusriideid. Päevad olid täis tegevust ja võistkond sulandus
ühtseks tervikuks! Esindusvõistkonna peatreener on Taiga Laur,
abitreenerid Lii Laanoja ja Evo Saar.

 Fotod: Taiga Laur
erakogu
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Koostööleping
Cornyga

Hea meel on teatada, et Eriolümpia Eesti Ühendus ja Corny sõlmisid
pikaajalise koostöölepingu. Kuni 2025. aastani toetab Conry meie
võistlusi ning saame pakkuda oma sportlastele maitsvaid batoone.
Sporditegemine on veelgi toredam!

Tallinna väikesportlaste
treeningrupp pärast trenni.
 Foto: Henri-Kristian Kirsip
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Korvpallinädala
korvpallipäev 

25.NOVEMBER, PORKUNI

25.novembril külastasid korvpalliklubi "Kadrina Karud" korvpallurid
Rimantas Daunys, De Vante Rashawn Young ning värske karu Kelly
Allen Hinds Porkuni kooli, et seal maha pidada üks mõnus
korvpallipäev. Karudega lõid kampa ka Allan Ehte poolt treenitavad
lisajõud Tamsalust.  Esialgselt oli laste korvpallifestival planeeritud
Tallinnasse Kalevi spordihalli, kuna aga COVID-19 tõttu
registreerusidki festivalile ainult Porkuni lapsed, siis oli mõtekas see
üritus neil oma suurepärases spordisaalis läbi viia. Korvpallipäev
jättis lastele kustumatu mulje. Nii suured kui väikesed lubasid
järgmistes kehalise kasvatuse tundides hoolega korvpalli harjutada
ning sama tublideks saada kui olid tänased treenerid. (Info
jagamiseks osaliselt kasutatud FB lehte "Kadrina kandi uudised".

 Foto: Kadrina kandi uudised FB leht
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SAABUVAD ÜRITUSED

4.-5. detsember konverents Pühajärvel

4. detsember  annetamistalgud- maalide oksjon Pühajärvel

5. detsember üldkoosolek Pühajärvel

8. detsember LÕK bowling Viljandis

8. detsember  suusatajate treeningkogunemine Tartus

15. detsember sportvõimlemine Tallinnas

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

Ilusat Jõuluootust!

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

