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Eriolümpia
konverents
04.-05.DETSEMBER,
PÜHAJÄRVE SPA- JA
PUHKEKESKUS

04.-05.detsembril toimus Pühajärve Spa- ja Puhkekeskuses EO
Eesti Ühenduse konverents. Konverentsil sai kuulata väga
suurepäraseid lektoreid, kes on tõelised oma ala professionaalid.
Kliiniline psühholoog Angela Jakobson rääkis oskuste õppe
meetodist. Eripedagoog ja aasta õpetaja Heidi Öövel tutvustas
intellektipuudega inimese psüühiliste protsesside arengut. Investor
Jaak Roossaare andis soovitusi, kuidas oma rahaasjad korda
saada. Eesti Olümpiakomitee asepresident Toomas Tõnise andis
ülevaate 30- aastasest spordikorraldusest Eestis. Õhtusöögil
toimus annetustalgute raames eriolümpia sportlase Martin Kiisi
maalide oksjon, mis kujunes väga edukaks. Juhatuse esimees
Urmas Paju tänas ja tunnustas inimesi, kes on eriolümpia
tegevusse panustanud. Teise päeva sisse mahtus ka üldkoosolek.

Fotod: Siret Kruk

Urmas Paju on EO Eesti Ühenduse
juhatuse esimees olnud 10 aastat.
Eriolümpia reeglistikust tulenevalt lõpeb uue
aasta alguses tema ametiaeg juhatuses.
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2020 a.
teenetemärkide
saajad

EO Eesti Ühenduse juhatuse ja juhatuse esimehe
teenetemärgid andis üle oma ametiaja juhatuses lõpetav
juhatuse esimees Urmas Paju.

04.DETSEMBER, PÜHAJÄRVE
SPA- JA PUHKEKESKUS
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Martin Kiisi
maalide oksjon
04.DETSEMBER, PÜHAJÄRVE
SPA- JA PUHKEKESKUS

Annetamistalgute raames toimus Eriolümpia konverentsi ühe osana
eriolümpia sportlase Martin Kiisi maalide oksjon. Oksjoni käigus
koguti
raha,
et
toetada
Martini
teekonda
Kaasani
maailmamängudele, kus Martin võistleb murdmaasuusatamises.
Seekord oli andekas kunstnik välja pannud oma kollektsiooni
lindudest ja liblikatest. Oksjon oli edukas, saadud tulu eest ostis
Martin endale korraliku uue võistlusvarustuse. Soovime Martinile
edu nii tema sportlaskarääris kui loomingus!

Üleval
vasakul
Martin
Kiis
Fotod:
Siret Kruk
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MM suusatajate
esindusdelegatsiooni
treeningkogunemine
8.DETSEMBER, TARTU

Fotod: Siret Kruk
detsember 2020

8. detsembril kogunes maailmamängude suusakoondis Tartus, et
teha üks ühistreening ja osta vajalik suusavarustus. Tänane
päikeseline ja karge ilm oli justkui suusatajate jaoks tellitud, et nad
ikka harjuksid selle külmaga, mis neid Venemaal ootamas on.
Ühiselt tehti Tartu Dendropargis imitatsioonitreening, seejärel
kinnitati keha traditsioonilise jõululõunaga. Kõik sportlased andsid
tagasisidet, kuidas nad vahepeal treeninud on. Pärast seda siirduti
juba koos spordipoodi, et minna ostma vajalikku suusavarustust.
Nüüdseks võime öelda, et kõikide suusatajate suusavarustus,
võistlus- ja treeningriietus on võistlusteks valmis, jääb üle vaid ka
sportlased vormi saada. Kui olukord vähegi võimaldab, siis nii
suusatajate kui ka räätsajooksjate järgmine treeininglaager toimub
veebruaris Otepääl, kus loodetakse korralik lumine ettevalmistus
teha.
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Vaimupuu
fotokonkurss

Vaimupuu fotokonkursil tulid auhinnalisele kohale lausa kaks
eriolümpia sportlast. Maarja Küla sportlane Anneli Tauts saavutas
konkursil 1. koha. Meie eraisikust liige Milana Djatel oli parim noor
osaleja. Palju õnne võitjatele ja ikka teravat silma ilusate fotode
jäädvustamisel! Vaimupuu.ee on üks väheseid eestikeelseid
erivajadustega inimestele suunatud infokanaleid internetis.

1. koht
Anneli Tauts
Maarja Küla
MESILANE OTSIB ÕNNE

Parim noor osaleja 2:
Milana Djatel
EO Eesti Ühendus
MINU LEMMIK – SÕBER
TEGERAN
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Meil on uus
nimi

detsember 2020

Detsembri alguses toimunud üldkoosolek otsustas
muuta organisatsiooni nime ja põhikirja. Meie uus
ametlik registreeritud nimi on nüüd Eriolümpia
Eesti Ühendus.
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Fotoprojekt
"Päikeselapsed
pildile"
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Heategevusfond Minu Unistuste Päev korraldas fotoprojekti, kus
peategelasteks olid 6 Downi sündroomiga last ja nende pered.
Fotosessioonil käis ka meie sportlane Kaarel Hermaküla koos oma
eriolümpia partnersportlasest venna Eriku, eriolümpia patroonist isa
Hannese ja ema Iiriga. Fotode autor: Tiina Kukk
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Persoonilugu
RAIN TÖLPUS

Uue aasta algusest on meil uus juhatuse liige, kelleks on
Viljandi JK Tulevik tegevjuht ja noortetreener Rain Tölpus.
1. Räägi oma lapsepõlvest ja kooliteest
Enamasti kasvatas ema mind ja minu vanemat venda ning nooremat
õde üksi ja meie arust sai sellega väga kenasti hakkama. Kooliteed
alustasin Viljandi Valuoja Põhikoolis ning lisaks on ka käidud C. R.
Jakobsoni nimelises Gümnaasiumis. Tänapäevaks on need koolid
muutunud ja Valuoja koolist on ehitatud riigigümnaasium ning
Jakobsoni nimeline kool on jäänud põhikooliks.
2. Kuidas sa jõudsid eriolümpia juurde ja kuidas sa sellega
pragu seotud oled?
Eriolümpia juurde olen jõudnud läbi Viljandi JK Tulevik klubi, kellega
me juba aastaid oleme aidanud korraldada jalgpalliturniiri
erivajadustega inimestele. Esimestest turniiridest on mul meeles just
see mängurõõm ja rõõm liikumisest ning sportimisest mis meie
(Eriolümpia) sportlasi valdas. Kuna ma ise arvan, et mul on süda
õige koha peal ja tahaks kaasa rääkida ja aidata, siis olengi samm
sammult üha enam Eriolümpia Eesti Ühendusega ennast sidunud.
Hetkel olen ka Eriolümpia jalgpalli koordinaator.
3. Mis on sinu hobid, millega sulle meeldib tegeleda?
Hobidena võiks mainida paljusid spordialasid - jalgpall, korvpall,
saalihoki, lauatennis, discgolf, jne. Oleme sõprade seltskonnas ka
suured lauamänguhuvilised ning samuti osalen regulaarselt
mälumängudel.

Rain eriolümpia jalgpalli
esindusmeeskonnaga Abu
Dhabi maailmamängudel
2019. aastal. Fotod: erakogu
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Persoonilugu
RAIN TÖLPUS

4. Mis on sinu jaoks elus kõige tähtsam?
Kõige tähtsam on kindlasti pere, lähedaste ja sõprade heaolu.
5. Räägi oma kõige meeldejäävamast kogemusest eriolümpias.
Neid hetki mida mäletada, on aastatega tekkinud palju, aga
mainiksin ära esimese jalgpalliturniiri, mida Eriolümpia ühendusega
Viljandis korraldasime. Just see rõõm sportimisest, mida sportlased
said, on hästi meelde jäänud. Kindlasti ka maailmamängud Abu
Dhabis ja jalgpalliturniir Gothia Cup. Need üritused olid väga suured
ja usun, et jäävad ka sportlastele aastateks meelde.
6. Mis on sinu lemmikraamat- või film?
Raamatuid olen elus ikka väga vähe lugenud – no ei ole minus seda
lugemispisikut sees. Aga käin tihti teatris ja vaatan erinevaid filme
hea meelega. Häid filme on nii palju ja vaatan meeleldi nii tõsielul
põhinevaid filme kui ka komöödiaid ning actionit, jne. Aga viimati
kinos nähtud filmidest näiteks meeldis Eesti film „O2" ja Taani film
„Järgmine ring". Netflixist vaatan ka palju seriaale.

Lapsepõlvepilt
Foto: erakogu

7. Too välja üks tsitaat või
mõttetera, mis võiks olla sinu
elu moto.
Mulle meeldib selline elu, kus ei ole
vaja asjatult paanikat tekitada ja
muretseda. Seega ma ise lähtun
umbes sellelaadsest ütlusest:
"Kui sul on probleem ja sa saad
selle
lahendada,
siis
pole
põhjust muretseda. Kui sul on
probleem ja sa ei saa selle
lahendamiseks midagi ette võtta,
siis pole põhjust muretseda,
sest see niikuinii ei muuda
olukorda."

Rain eriolümpia jalgpalliturniiri
avamisel Viljandis 2019. aastal.
Foto: S.Kruk
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Hoia silm peal ka ürituste plaanil:
www.eeo.ee - Meie organisatsioon - Tegevuskava
KONTAKT:
Turu 34b, Tartu
soestonia@gmail.com
facebook.com/EestiEO

