
EO Eesti Ühendus teenetemärgid 

 

EO Eesti Ühendus annab välja kolme sorti teenetemärke: kullatud teenetemärk, hõbemärk ja 

pronksmärk. Teenetemärkide andmise otsustab EO Eesti Ühenduse juhatus. Erandjuhtudel 

võib selle otsuse teha ka esimees, informeerides sellest juhatust. Teenetemärgi kätteandmine 

toimub pidulikult tänuüritusel, ühenduse aastapäeval ja teistel tähtpäevadel. 

Märgi võivad saada: juhatuse liige, EO töötaja, asutajaliige, patroon, eriolümpia süsteemis 

töötav treener, õpetaja, lapsevanem, sportlane, vabatahtlik, sponsor, toetaja jt panustajad.  

 

Kullatud teenetemärk (alates detsember 2019): 

Väljapaistva pühendunud pikaajalise töö eest (vähemalt 15 a) ühenduses või eriolümpia 

süsteemis.  

Erakordse saavutuse eest võib kuldmärgi anda ka lühema ajalise panuse eest. On pälvinud 

varem pronks ja hõbemärgi. 

 

Hõbemärk (alates detsember 2019): 

Väljapaistva pühendunud pikaajalise töö eest ühenduses või eriolümpia süsteemis.  

Erandkorras võib märgi välja anda ka lühema aja jooksul toimunud silmapaistva tegevuse 

eest. 

On pälvinud varem pronksmärgi. 

 

Pronksmärk: (alates 04.12.2020) 

Väljapaistva töö eest ühenduses või eriolümpia süsteemis. Pühendunud töö organisatsioonis 

vähemalt 3 a. 

Aktiivne juhatuse liige (pärast 3 a tegevusperioodi). 

 

 

  



Märkide laureaadid: 

Kullatud teenetemärk (alates 3. detsember 2019): 

1. Tõnu Karu - üks Eriolümpia asutajaliikmetest ja algusaastate entusiastidest 

2. Eda Proos – pikaajalise staaziga pühendunud õpetaja, Haapsalu Viigi Kool 

3. Aili Aus – EO asutajaiige, pikaajalise staaziga pühendunud õpetaja, Raikküla kool 

4. Aada Teppo - pikaajalise staaziga pühendunud õpetaja, Tartu Kroonuaia Kool 

5. Mallika Koel – EO asutajaliige ning mitu aastakümmet pühendanud end intellektipuudega 

tippsportlaste treenimisele ning võistlemisele. Õpilane Sirly Tiik on paraolümpiamängudelt 

võitnud kuldmedali. 

6. Kalmer Sarv - pikaajaline koolijuht ning Eriolümpia sporditegevuste ja juhtimise juures 

mänginud võtmerolli 

7. Siret Kruk - Eriolümpia süsteemis töötanud üle 20 aasta nii kehalise kasvatuse õpetajana 

Tartu Kroonuaia Koolis kui paralleelselt organisatsiooni juhina. Spordidirektorina on ta 

arendanud organisatsiooni programmi märkimisväärselt suureks ja sisukaks. 

8. Urmas Paju - on lisaks koolidirektori ametile juhtinud EO Eesti Ühenduse tööd alates 

2010. 

 

Hõbemärk (alates 3. detsember 2019): 

1. Hannes Hermaküla – EO patroon alates 2017, EO tegevuste aktiivne kajastamine 

televisioonis 

2. Kuuno Tiitus – juhatuse liige alates 2012 ja korvpalli koordinaator  

3. Reino Hobolainen - pikaajalise staažiga pühendunud õpetaja, Kiigemetsa Kool 

4. Mehis Ehanurm - pikaajalise staažiga pühendunud õpetaja, Haapsalu KHK  

5. Helen Tuisk - pikaajalise staažiga pühendunud õpetaja, Kosejõe kool 

6. Kalle Nõmmik - Pikaajaline pühendunud asutuse juht, aktiivne tegutseja eriolümpia 

süsteemis, Türi Päevakeskus 

7. Tiina Oimet – juhatuse liige, bocce koordinaator 

8. Ülle Mülts - pikaajalise staažiga pühendunud õpetaja, Nurme Kool 

9. Evelyn Himma – juhatuse liige, Porkuni kooli aktiivne treener ja õpetaja 

10. Lii Laanoja - Maarja kooli õpetaja-füsioterapeut, Fun-Fitnessi terviseprogrammi 

maaletooja ja aktiivne vabatahtlik  

11. Marina Paddar - politsei tõrvikujooksu eestvedaja  

12. Johan Utt - pikaajalise staažiga aktiivne ja pühendunud tegutseja eriolümpia süsteemis 

13. Pille Simmulmann - ühenduse pikaajaline raamatupidaja alates 2010 



14. Raimo Saadi - endine Sotsiaalministeeriumi ametnik, EO tegevuste eest vastutaja 

ministeeriumis 

15. Rain Tölpus - EO Eesti Ühenduse jalgpallikoordinaator, aktiivne kaasaaitaja Eriolümpia 

jalgpalli arengus 

16. Teet Allas - Eesti Jalgpalliliidu rahvajalgpalli osakonna juhataja, EO koostööpartner 

04.12.2020 Pühajärvel: 

17. Kersti Aasmets – pikaajaline koolijuht, EO revisjonikomisjoni liige 

18. Siret Kruk – pikaajalise staažiga pühendunud õpetaja, EO spordidirektor, organisatsiooni 

arendaja 

 

Pronksmärk: (alates 04.12.2020) 

1. Renee Logberg - juhatuse liige (2017-2020), sportlaste esindaja 

2. Inge Maiberg - juhatuse liige sportlasena alates 2020, noorteliidrite sportlaste esindaja 

väliskonverentsidel alates 2014 

3. Kuuno Tiitus - juhatuse liige alates 2012 

4. Evo Saar - juhatuse liige alates 2020 

5. Evelyn Himma - juhatuse liige alates 2012, aktiivne organiseerija, treener 

6. Merli Ilves – aktiivne pühendunud vabatahtlik 

7. Andres Lillemägi - Näpi kooli kehalise kasvatuse õpetaja, aktiivne eriolümpia süsteemis 

osaleja 

8. Roman Vaik - Pikaajalise staažiga pühendunud õpetaja, Pärnu Kuninga tn. Põhikool 

9. Tiina Möll - rahvuslik direktor 2014-2018; alates 2019 

 


