MÄRTS 2021

ERIOLÜMPIA
UUDISKIRI nr 20

MÄESUUSAKOOLITUS
1.MÄRTS, KÜTIORU

Fotod S. Kruk
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1.märtsil toimus Võrumaal Kütioru Puhkekeskuses
mäesuusakoolitus. Kõigepealt viidi läbi teoreetiline
õpetus, edasi valiti varustus ja liiguti juba mäele. Päeva
lõpuks suutis enamus juba suurest mäest alla lasta.
Seekord oli osaleda soovijaid nii palju, et mõned pidid
isegi järgmist aastat ootama jääma. Aga eriti hea meel on
selle üle, et Võrumaale olid sõitnud isegi suusahuvilised
Haapsalust. Kena päikeseline talveilm oli õppepäevaks
ideaalne ja lund jätkus ka nõlvadel piisavalt. Aitäh
kõikidele osalejatele!
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TÕUKEKELGUMATK
01. MÄRTS,
KÕRVEMAA MATKA- JA
SUUSAKESKUS

Fotod: T. Möll
märts 2021

Kõrvemaa
lumised
rajad
pakkusid
seekord
matkamisvõimalust tõukekelkudega. Matkajuhi abiga õpiti
ka loodust vaatlema. Saadi teada, milline näeb välja
kasepäss ja mis temast teha saab. Kohtuti sõbraliku
koeraga ja erineva kõrgusega künkad pakkusid seikluslusti
ka ekstreemsuste otsijatele. Lisaboonusena oli võimalik
seiklusrajal turnida. Värske metsaõhk tegi osalejate meele
rõõmsaks ning energiat andis Corny.
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TÕUKEKELGUMATK
7. MÄRTS, TAEVASKOJA

7.märtsil said matkahuvilised kokku Taevaskojas.
Vahepeal juba üsna kevadiseks kippunud ilmad pöörasid
meie kasuks talve tagasi. Nii saimegi tõukekelgumatka
korraldada Taevaskoja metsa lumistel radadel. Kui metsas
oli üsna tuulevaikne, siis lagedal oli ikka korralik tuisk.
Vahest paistis ka päike- seega ilm soosis meid igati ja
mõnus pühapäevane värskes õhus matk kosutas kõiki ja
lõi hea enesetunde. Aitäh matkajuhile põnevate
vahepeatuste eest ja kõikidele osalejatele seda ilusat
päeva jagamast!

Fotod: S. Kruk
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RÄÄTSAMATK

Räätsadel matkahuvilised said nautida muinasjutulist
võlumetsa Kõrvemaa Matka- ja Suusakeskuses.
Räätsadega metsas kõndimine on hoopis teistmoodi
10. MÄRTS, KÕRVEMAA
kui puhastatud linnatänavatel liikumine.
MATKA- JA SUUSAKESKUS tegevus,
Omamoodi elamus on tajuda talve ürgses looduses ja olla
ise osa sellest. Matkale oli registreerunud mitu asutust,
kuid keeruliste olude tõttu osalesid seal seekord vaid
Porkuni noored. Lapsed jäid väga rahule. Neile meeldis nii
matk ise, räätsad, ilus loodus kui ka huvitavalt kõnelnud
matkajuht. Olge ikka värskes õhus, nii püsime terved!

Fotod: Helge Kõiv
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TREENIME KOOS
ERIOLÜMPIAGA!
FB GRUPP

Grupi
illustreeriv
kaanepilt
Foto S. Kruk
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Alates 16.märtsist kaheksa nädala jooksul teeme FB
grupis
"Treenime
koos
eriolümpiaga!"
ühiseid
võimlemistreeninguid. Treeningud toimuvad otse teisipäev
ja neljapäev kell 11.00 ning on hiljem järelvaadatavad. Iga
kahe nädala tagant loosime osalejate vahel ka auhindu.
Liitu grupiga ja oled infoga alati õigel ajal kursis!
https://www.facebook.com/groups/165660232065744
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PERSOONILUGU
EVELYN HIMMA

Üleval foto erakogust. All 2019.a.
maailmamängudel
Araabia
Ühendemiraatides Dubais, kus
Evelyn oli kergejõustikutreener.
Fotol koos sportlaste Anastassia
Pissareva ja Iloona Kipperiga.
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Evelyn on Eriolümpia Eesti Ühenduse juhatuse liige,
Porkuni Kooli kehalise kasvatuse õpetaja ja Tamsalu AO
Suusaklubi treener. Samuti on ta juba aastaid eriolümpia
suusakoondise peatreener.
1.Räägi oma lapsepõlvest ja kooliteest.
Olen kogu elu elanud Lääne-Virumaal, siin sündinud ja
koolis käinud. Põhikooli, 8 klassi käisin Laekvere Koolis.
Elasin koolist 4 km eemal, kooli ja tagasi sai tihti kõnnitud,
joostud, sõidetud rattaga, suusatatud. Keskkoolis käisin
Rakveres, hommikul tund bussiga kooli ja õhtul tund
tagasi. Minu kooliaeg jääb sellesse aega kus käisime ka
laupäeviti koolis, õnneks alates 11 klassist saime
nädalasse kaks puhkepäeva. Kehalise kasvatuse
õpetajaks õppisin Tallinna Ülikoolis.
2.Kuidas sa jõudsid eriolümpia juurde ja kuidas sa
sellega praegu seotud oled?
Eriolümpia juurde jõudsin läbi töö. Mäletan, et esimene
üritus kus oma õpilastega osalesin oli matk Otepääl, 1997
aasta kevadel. Esimeseks võistluseks oli paar aastat hiljem
kergejõustik Vaekülas. Hetkel olen Eriolümpiaga seotud
väga tihedalt. Esmalt läbi oma töö – osaleme oma kooli
õpilastega väga aktiivselt Eriolümpia tegevustes ja nii juba
palju aastaid. Lisaks oleme oma kooliga päris palju
võistlusi ja laagreid korraldanud. Teiseks olen Eriolümpia
suusakoondise üks treeneritest. Valmistume aasta pärast
Kaasanis toimuvateks maailmamängudeks. Kolmandaks
olen Eriolümpia juhatuse liige, seda küll ainult paar kuud
veel.
3.Mis on sinu hobid, millega sulle meeldib tegeleda?
Ka minu hobid on seotud spordiga. Talviti tegelen
suusatamisega. Õnneks viimane talv on selle ala
harrastamist väga soosinud. Kui õues on „kehv suusailm“
siis tegelen orienteerumisega. Tegelikult on mul üks hobi
veel - mulle meeldib mööblit restaureerida. See vist on ka
ainuke tegevus kus ma suudan paigal püsida😊
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PERSOONILUGU
EVELYN HIMMA

4.Mis on sinu jaoks elus kõige tähtsam?
Perekond ja lähedased.
5.Räägi oma kõige meeldejäävamast kogemusest
eriolümpias.
Eriolümpia on andnud mulle kuhjaga väga palju häid
emotsioone ja mälestusi.
Olen Eriolümpia sportlastega käinud võistlemas Šveitsis,
Austrias, Rootsis, Araabia Ühendemiraatides, LõunaKoreas. Teha läbi kogu see võistlusteks ettevalmistav
periood ja võistlused – see väsitab, kuid samas annab nii
palju vastu ka. Muidugi kõige suurem emotsioon on näha
oma sportlast pjedestaalil säramas!
6.Mis on sinu lemmikraamat- või film?
Mulle väga meeldib lugeda, kuid kindlat lemmikut mul pole.
Pole vist hetke kui mul poleks mõni raamat pooleli. Filme
vaatan vähe, samas Eesti uued filmid üritan ikka ära
vaadata.

7.Too välja üks tsitaat või mõttetera, mis võiks
olla sinu elu moto. Kui kuidagi ei saa, siis kuidagi
ikka saab😊 Alati peab vähemalt proovima, loobuda
saab alati.
Evelyn 22-aastasena
Tallinna Ülikooli võimlas
Foto: erakogu

Üleval: Suusatajatega Lõuna- Koreas
Vasakul: Koos õpilastega matkal
Fotod: erakogu
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EUROOPA
ÜHENDAVA
SPORDI
TÖÖGRUPP

Eesti esindaja valiti Euroopa ühendava spordi arendamise
töögruppi
Eriolümpia
Euroopa-Euraasia
ühendava
spordi
arendamise töögruppi valiti Eriolümpia Eesti Ühenduse
rahvuslik direktor Tiina Möll. Hääletamisel osalesid 43 riigi
Eriolümpia programmid ning 11-liikmeline töögrupp valiti
kaheks aastaks: 2021-2023.
„Ühendav sport on eriolümpia ülemaailmse arengukava
üks lähiaastate prioriteete. Eesti on väike riik ja saame
töögrupi kogemusi kindlasti koju tuua ning siin huvitavaid
projekte ellu viia,“ ütles Tiina Möll.
Eestis on Eriolümpia ühendava spordi tegevusi
korraldanud juba 2014. a alates. Oleme ühendava korvpalli
võistkonnaga edukalt võistelnud 2015. a Los Angelese
maailmamänudel. 2021. a Kaasani maailmamängudeks
treenib Järvamaal ühendav saalihoki meeskond. Ühendav
jalgpallimeeskond
on
kahel
korral
osalenud
rahvusvahelisel jalgpalliturniiril. Seni on Eestis toimunud
põhiliselt
rekreatsioonipäevad,
koolitused,
koostöö
ülikoolidega, kuid toimivaid ühendava spordi liigasid meil
veel ei ole. Küll on aga tegutsenud ja tegutsevad praegugi
spordi
töögruppi ka mõned pallimängude ühendava spordi treeningud.
ja osutus valituks Sel aastal on Eriolümpia Eesti Ühendus partner ka
Eesti
Ühenduse Erasmus+ Euroopa ühendava korvpalli projektis.

Ühendava
kandideeris
Eriolümpia
rahvuslik direktor Tiina Möll
Foto: Triin Musting

Fotol
ühendava
spordi
tegevused
ekstreemspordikeskuses
Spot of Tallinn.
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KOOSTÖÖLEPING
SYNLAB EESTIGA
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Eesti Paralümpiakomitee ja Eriolümpia Eesti Ühendus
sõlmisid koostööleppe SYNLAB Eestiga. Praegusel,
ülemaailmsel pandeemia ajal otsustas SYNLAB Eesti
toetada para- ja eriolümpia sportlasi ning nende
tugipersonali, kes 2021. aastal osalevad rahvusvahelistel
võistlustel.
Iga lähetuse eel on vaja teha koroonaviiruse test ning
koostöö SYNLAB Eesti laboriga on selles osas suureks
abiks. Protsess on sportlaste jaoks kiire ja sujuv. Vastused
saab nii testitu kui lähetav organisatsioon, et vajadusel
korraldada kiiresti isolatsioon ja peatada viiruse levik
sportlaste, meeskondade jm seas.
“Meile on väga tähtis, et SYNLAB Eesti meid toetab.
Koostöös
saame
oma
sportlastele
pakkuda
võistlusvõimalust väljaspool Eestit ning kiire teavitus aitab
meil koldeid vältida oma tiimi siseselt,“ ütles Eriolümpia
Eesti Ühenduse esimees Andres Pool.
“On suur rõõm, et SYNLAB Eesti on otsustanud
parasportlasi toetada. Saame kerge südamega minna
rahvusvahelistele võistlusareenidele Eestit esindama ning
reageerida kiiresti, kui keegi peaks nakatuma,” sõnas
Monika Haukanõmm, Eesti Paralümpiakomitee president.
„Aasta
lõpus
otsustasime
toetada
läbi
Eesti
Olümpiakomitee kaudu 2500 sportlase testimist. Keda ja
millal testida usaldame EOK-le ja nende ametlikule
meditsiinimeeskonnale, eesotsas dr Mihkel Mardnaga.
Täiendavalt küsisid Eesti Paralümpiakomitee ja Eriolümpia
Eesti Ühendus ligi 400 sportlase ja tugiisiku testimise
võimekust. Meil on koostöö UEFA, WRC Rally Estoniaga
ja paljude alaliitudega, oleme testinud seni jalgpallureid,
kergejõustiklasi, tennisiste, korv- ja käsipallureid ning
reaalselt nähes, kuidas testimine ja õigel ajal viiruse jälile
saamine on ülioluline sportlase välistreeningute ja –
võistluse kontekstis ning meeskonnasisese leviku
pidurdamiseks,“selgitas sponsorluse otsust SYNLAB Eesti
juht Rainar Aamisepp.
Eriolümpia Eesti Ühenduse sportlasi on ees ootamas
mitmed rahvusvahelised võistlused - näiteks jalgpalliturniir
Gothia Cup Rootsis, tantsu MM Austrias, ühendava spordi
turniir korvpallis Itaalias, maailmamängud Venemaal. Eesti
Paralümpiakomitee sportlasi ootavad ees ratastoolikurlingu
MM kvalifikatsioonivõistlused Soomes, IPC ujumise ja
kergejõustiku EM, Tokyo paraolümpiamängud.
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VIRTUAALNE
VÄLJAKUTSE

väljakutset
toetab:
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Aprill on südame- ning liikumiskuu!
Liigume, et mõelda oma tervisele ja treenida südant!
Eesmärk: Koos kevade tulekuga kutsuda taas kõiki
aktiivselt õue liikuma, et sellest saaks igapäevane
harjumus. Läbi liikumise tugevdada oma tervist ja tõsta
füüsilist võimekust.
Aeg: 01.-30. aprill, 2021
Koht: Endale sobilikus kohas
Mida loeme?: kilomeetrid, mis on saavutatud kas kõnniga,
jooksuga,
orienteerumisega,
kepikõnniga
või
matkamisega. Rattakilomeetrid kahjuks arvestusse ei lähe.
Kasuta terve kuu vältel ühte kindlat liikumisäppi või
spordikella, mis mõõdab sinu kilometraaži.
Mõned soovituslikud äpid:
Map My Run
Map My Walk
Loomulikult võite kasutada kõiki neid äppe, mis teil juba
kasutuses ja toimivad.
Sportlased, kellel äppi pole, paluge oma treenerit, õpetajat,
tugiisikut või kedagi teist, kes aitaks teid sellega.
Sportlased, kellel pole võimalik üldse mingit äppi kasutada,
võtke ühendust, kindlasti leiame mingi võimaluse, kuidas
saate väljakutses osaleda.
Selleks, et loosimises osaleda, peate saatma hiljemalt
4.maiks meiliaadressil siret@eeo.ee oma kuu kokkuvõtte
läbitud kilometraažist, lisaks oma nimi, vanus, elukoht ja
info selle kohta, kas oled eriolümpia sportlane või mitte.
Paljud äpid ja spordikellad võimaldavad eraldi välja tuua,
missuguse aktiivsusega tegu oli ja kui palju kilomeetreid
mingil viisil läbiti. Kogu väljakutsest teeme ka tagasisidena
kokkuvõtte.
Loosimine: Iga 30 km läbimine annab eriolümpia
sportlasele 2 loosihäält, teistele 1 hääle.
Näiteks: Kui eriolümpia sportlane on väljakutse lõpuks
läbinud 90 km, siis on tal loosikastis 6 häält. Kui eriolümpia
treener on väljakutse lõpuks läbinud 120 km, siis on tal
loosikastis 4 häält.
Loosimine toimub 5.mail kell 12.00 Eriolümpia Eesti
Ühenduse FB lehel otseülekandena. Loosimise õigsust
kontrollib kokkukutsutud komisjon.
Väljakutse peaauhind: Polari pulsikell, auhinnaga toetab
meie hea koostööpartner PopSport.
Lisaks loosime välja mitmeid auhindu eriolümpia poolt, nt.
T-särgid, mütsid, kruusid, pufid jne. Üks inimene saab
võita vaid ühe auhinna.
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VIRTUAALNE
VÄLJAKUTSE
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SAABUVAD ÜRITUSED:
Terve aprill- virtuaalne väljakutse.
7. aprill- ühendava korvpalli veebiseminar
23.-25. aprill- saalihoki ühendava koondise treeninglaager

28. aprill jalgpalliturniir lükkub edasi seoses valitsuse poolt
pikendatud piirangutega 25.aprillini
29. aprill- 2.mai- suusatajate ja räätsajooksjate
maailmamängude ettevalmistuslaager

Ilusat kevadet!

Hoia silm peal ka ürituste plaanil:
www.eeo.ee - Meie organisatsioon - Tegevuskava
KONTAKT:
Turu 34b, Tartu
soestonia@gmail.com
facebook.com/EestiEO

