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Palju õnne Inge
Maiberg!

Fotod: Siret Kruk

Meie sportlane Inge Maiberg valiti euroopa
sportlasliidrite nõukogusse. Koos Ingega kuuluvad
nõukogusse veel sportlane Bosnia ja
Hertsegoviinast ning sportlane Venemaa
eriolümpiast. Soovime Ingele ja uuele nõukogule
edu!
Inge kohta saate täpsemalt lugeda 2020 a.
juunikuu infokirjast, kus avaldasime tema
persooniloo. 

Inge koos teiste Eesti noorteliidritega
augustis toimunud seminaril Käärikul.
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Kaasani maailma-

mängudeni jääb
pisut alla aasta.
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Eesti delegatsiooni ettevalmistused maailmamängudeks
käivad juba mõnda aega. Eesti delegatsiooni kuulub 24
sportlast, 7 treenerit, 2 delegaati, 2 abiliiget ja
meditsiinitöötaja. Osaletakse kolmel spordilal:
murdmaasuusatamine, ühendav saalihoki ja räätsajooks.
Koduleht: www.sokazan2022.com
FB: Special Olympics World Winter Games 2022
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 Enne eriolümpia maailmamänge toimub traditsiooniline tõrvikujooks
koostöös politseinike ja eriolümpia sportlastega. Olümpiatuli
kantakse võistluste avamispaika ja enne läbitakse paljusid piirkondi.
Eesmärk on tutvustada eriolümpia liikumist, lähenevaid mänge ning
muuta positiivsemaks suhtumist erivajadusega inimestesse. Kaasani
maailmamängude tõrvikujooksu võistkonda pääsemiseks oli tihe
konkurents. Välja valiti 10 võistkonda, igas tiimis on üks eriolümpia
sportlane. Meie tiim on nr 8 ja koosseis on selline:

Eesti esindajad
osalevad Kaasani
tõrvikujooksul.

jaanuar 2021
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Marina Paddar on politseitööd teinud juba 38 aastat. Sel aastal
toimub Marina eestvedamisel Otepää talimängude eel juba kümnes
tõrvikujooks.  Praegu töötab Marina koolis sotsiaaltöötajana ja teeb
politseitööd vabatahtlikuna. Tal on palju kogemusi erinevates
valdkondades, eriti töös probleemsete lastega. Marina on osalenud
tõrvikujooksul Belgias (2014) ja paar aastat hiljem Amsterdamis
tõrvikujooksu seminaril. Eriolümpia jaoks on Marina väga oluline
inimene, sest ta teeb väljavalituid tegevusi alati  südamega. Marina
on lahkesti valmis oma teadmisi teistega jagama. Nii on ta esinenud
eriolümpia perefoorumil, et julgustada erivajadustega lastega
vanemaid oma laste eest seisma. Marina valiti viimasel
üldkoosolekul Eriolümpia revisjonikomisjoni liikemks. 
Viljar Koppel on eriolümpia liikumisega olnud seotud alates 1990.
aastast. Ta on treeninud ja võistlenud kergejõustikus ja korvpallis.
Viljar esindas Eestit 1995. aasta eriolümpia maailmamängudel New
Havenis, 1999. aastal Põhja-Carolinas, 2007. aastal Shangais.
Maailmamängudel on ta võitnud 11 kulda ja 1 hõbemedali, Euroopa
mängudelt 10 kuldmedalit. Viljar on hästi treenitud ja ta jookseb
senini maratone. Viljar on oma tööga rahul: tema esimene töökoht oli
turvasüsteemi tehnik ja nüüd töötab ta kohalikus e-supermarketis.
Tõrvikuga joostes läbitakse 2 nädala jooksul pikki kilomeetreid.
Hoiame omadele pöialt ja soovime jõudu!
• Eriolümpiamängude globaalne ringhäälingupartner on ESPN
(Kokkuvõtte tegi Tiina Möll)

Eesti esindajad
osalevad Kaasani
tõrvikujooksul.
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2020. a.  Otepääl
toimunud

talimängude
tõrvikujooksul

osalenud
politseinikud

 Foto: Tiina Möll
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Uue aasta algusest on meil uus juhatuse esimees Andres Pool. 

1. Räägi oma lapsepõlvest ja kooliteest.
 Minu lapsepõlv möödus Valgamaal Keeni külas. Vanematel on seal
talukoht ning lapsest peale olen seal kokku puutunud kõigi
talutöödega. Mul on küll vanem õde ja vanem vend, kuid
vanusevahe tõttu ma väga nendega koos mängida ei saanud. Kui
mina kohalikku kooli jõudsin, hakkasid nemad seda lõpetama.
Läheduses olevates majades ka omavanuseid lapsi ei olnud,
seetõttu olen harjunud palju üksi olema ja ka üksi ringi liikuma.
Nooruses hakkas mind väga huvitama ornitoloogia. Linnuvaatlused
viisid mind tihti ümbruskonna metsadesse. Võibolla sellest tingituna
olen hiljem õppinud kahel korral metsamajandust. Algselt
keskeriharidusena Kaarepere sovhoostehnikumis ja hiljem EPA-s. 
2. Kuidas sa jõudsid eriolümpia juurde ja kuidas sa sellega
pragu seotud oled? 
Eriolümpia on vaikselt minu ellu imbunud läbi minu poja Arturi, kes
on selles liikumises sportlaseks. Algselt ei saanud ma eriti arugi, et
on tegu mingi erilise asjaga, sest võtsin loomulikuna, et
kooliõpilased ikka võistlevad ja käivad võistlustel. Esimene tõsine
huvi tekkis, kui ühel 2016. aasta märtsikuu õhtul tuli Lii Laanojalt
sõnum: Artur valiti maailmamängude koondisesse suusatamises!
Oot-oot, kuhu ta valiti? Sest ajast hakkasin jälgima kodulehte ja
proovisin aru saada liikumise olemusest. Edasi tulid poisil
treeninglaagrid, treeningpäevik ja võistlusriided jne, seega tõsine
ettevõtmine. Austrias toimud maailma talimängude ajal jälgisin
postitusi ning sain aru selle liikumise mastaapsusest. Ka järgmine
mind tõsiselt liigutama panev tõuge tuli Lii Laanojalt (mängisin
temaga koos korra nädalas võrkpalli), kui ta ühe trenni eel ütles, et
nüüd hakkate Arturiga koos triatloniks valmistuma. Ega ma polnud
enne poisiga koos sporditrenni teinudki (polnud nagu selle pealegi
tulnud). Hakkasime vaikselt jooksmas käima. Ostsime maateerattad
ning hakkasime käima rattasõitudel. 2017. aasta suvel läbisime
koos esimesed külatriatlonid. Nii vaikselt arenes ja paranes meie
sportlik tase. Ühtlasi käisin vaatamas mõningaid eriolümpia
võistluseid ning see rõõmus õhustik, mis nendel valitseb, on
omamoodi lummav ja nakatav. Triatloni kvalifikatsioonivõistluste eel
kirjutasin avalduse kandideerimaks treeneri kohale 2019. aasta
maailmamängudel.  Kandideerimine õnnestus. Järgnesid mõned
ühised treeningkogunemised koos eriolümpia sportlaste ja
treeneritega, kus sain veelgi enam tundma selle organisatsiooni
head õhkkonda. Väga suurejooneliste Abu Dhabis toimunud
Eriolümpia maailmamängude järgselt soovitati mul kandideerida
Eriolümpia Eesti Ühenduse juhatusse (lastevanemate esindajana)
ning osutusin valituks. Käesolevast aastast olen juhatuse esimees.       

 Persoonilugu
ANDRES POOL
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Kogu kõrgkoolijärgse aja olen
töötanud ühe tööandja juures:
Tartu Linnavalitsuse
linnamajanduse osakonnas. 16
aastat oli minu põhitegevus
seotud kõigega, mis puudutas
Tartu parke ja haljasalasid.
Viimased aastad on minu
töövaldkond pisut laiem,
hõlmates suuri taristuprojekte,
näiteks Tartu idapoolse
ümbersõidu puhul olin tellijaks
ideest valmimiseni.

Foto: erakogu
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Noor rattur 
Foto: erakogu
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3. Mis on sinu hobid, millega sulle meeldib tegeleda? 
Põhiline hobi on aiandus. Mulle meeldib oma maakodu peenardel,
murualadel ja viljapuudel vaikselt toimetada, midagi sättida ning
kohendada. Hobiks on ka reisimine, eriti Eestis. Oleme perega
üritanud käija enamikus huvitavates ja ilusates looduslikes kohtades.
Ka sportlikke hobisid on palju. Kõige pikemaealisem oli
orienteerumine. 30 aastat käisin väga regulaarselt päevakutel, kuid
nüüd viimastel aastatel pole enam kaardiga metsas käinud, sest
kaadilugemiseks oleks juba prille vaja. Peaaegu 20 aastat olen
käinud paaril korral nädalas sõpruskonnaga võrkpalli mängimas.
Umbes sama kaua olen igal talvel käinud 6 päeva mägedes
mäesuuska proovimas. Ja nagu eelnevalt kirjeldasin, siis on viimase
nelja aasta jooksul minu ellu tulnud jalgrattasõit ja erinevad Tartu
Maratoni üritused.

Rõõm Krootuse triatloni
lõpetamisest 
Foto: erakogu

Ihaste sillal 
Foto: erakogu
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4. Mis on sinu jaoks elus kõige tähtsam?
Kõige tähtsam elus on loomulikult pere, minu abikaasa ja
neli last. Kuna enamik lastest on juba kodust lahkunud, siis
on aega pühenduda ka ühiskondlikule tööle.

5. Räägi oma kõige meeldejäävamast kogemusest
eriolümpias.
Tihti on kõige meeldejäävamad just esmased kogemused.
Iseseisvalt eriolümpia kodulehte uurides ei saanud ma aru
selle organisatsiooni rahvusvahelisest suurusest ja
haardest. 2017. aasta talvel mägedes suusatamas käies
sattusin juhuse tahtel elama just sellesse Austria linnakesse
(Schladming), kus varsti pidid toimuma maailma
talimängud. Austria kiirteedel olid väljas reklaamid, linna
keskväljakul luges tabloo aega mängude alguseni,
suusakeskuses olid müügil maskotid jne. Mäekeskuse
põhiparkla suleti kaks nädalat enne ja hakati üles seadma
tribüüne, kus hiljem toimus ava- ja lõputseremoonia. Näha
seda kõike ja teada, et kohe tuleb ka minu poeg sinna
võistlema, tekitas äreva, aga ka uhke tunde. Hiljem
võistluse pilte nähes tundsin erinevaid kohti ära. Kuid kogu
ürituse tähtsus, mastaapsus ja arusaam, et selliseid
sportlasi on maailmas palju, oli silmi avav.

6. Mis on sinu lemmikraamat- või film?
Mingit konkreetset lemmikut pole. Kui, siis raamat, mida
olen korduvalt lugenud, on Jaroslav Hašeki “Vahva sõdur
Švejki juhtumised maailmasõja päevil”. Oma veidrate
lugudega on see muhe ja õpetlik lugemine. Viimasel ajal on
raamatute lugemisega kehvasti. Pole olnud kuidagi jõudu
midagi ette võtta. Tööl saan päeva jooksul lugeda
kõikvõimalikke dokumente (õigusakte, arengukavu,
planeeringuid jne, kuni kaebekirjadeni välja) ja hiljem mõne
korraliku teose ettevõtmine nõuab tahtejõudu.   Pigem olen
jäänud ajalehtede ja ajakirjade juurde. 
Kinos olen püüdnud ära vaadata enamiku eesti filme, muidu
piirdub vaatamine televisioonis näidatavatega.
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7. Too välja üks tsitaat või mõttetera,  mis võiks olla sinu elu moto. 
Ela ise ja lase teistel ka elada.

Maailmamängude
avatseremoonial Abu Dhabis

koos poeg Arturiga 
Foto: Siret Kruk
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KONTAKT: 
Turu 34b, Tartu
soestonia@gmail.com
facebook.com/EestiEO
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4.02 Mäesuusakoolitus Kiviõli suusakeskuses 

7.02 Räätsamatk Valgesoo rabas
11.-14.02 MM suusatajate  ja räätsajooksjate treeninglaager
Otepääl

SAABUVAD ÜRITUSED:

  (eelmise aasta registreerunute põhjal individuaalne kokkulepe) 

          Traditsiooniline tänuüritus toimub sellel aastal mais!

Hoia silm peal ka ürituste plaanil:
 www.eeo.ee - Meie organisatsioon - Tegevuskava

Ilusat lumist 
talve jätku!


