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FB GRUPP
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Foto S. Kruk

aprill 2021

FB grupiga "Treenime koos eriolümpiaga!" on liitunud 95
liiget,
kaasa
võimelnud
on
116
inimest.
Võimlemistreeningud toimuvad FB otseülekandena
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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ÜHENDAVA
KORVPALLI
VEEBISEMINAR
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Kokkuvõtte tegi Tiina Möll, kes on ühtlasi ühendava
korvpalliprojekti eestvedaja.
Aprilli alguses toimus Eriolümpia ühendava korvpalli
veebiseminar. Rääkisime üle korvpalli reeglite uuendused
ning kuulasime-arutasime soomlaste kogemusi 15 a
jooksul nende ühendava korvpalliliiga arendamisel.
Seminari avamisel tervitas meid Eesti Korvpalliliidu
peasekretär Keio Kuhi. Seejärel rääkis Aare Halliko, Eesti
Korvpalliliidu kohtunike divisjoni juht üle korvpalli reeglite
muudatused viimase kahe aasta jooksul. Eriolümpia
korvpalli koordinaator Kuuno Tiitus tõi välja Eriolümpia
korvpallireeglite erisused. Ühendav sport on siis selline
koostöövorm,
kus
võistkonnas
mängivad
koos
erivajadusega sportlased (eriolümpia sportlased) ja
tavasportlased (ilma erivajaduseta) ning toimuvad ühe
võistkonnana. Põhiosa päevast kuulasime Soome
kogemusi ühendava korvpalli arendamisel 15 a jooksul.
Meile esinesid Pirjo Pellikka, Milla Haglund, kes on
ühendava korvpalli eestvedajad. Külalistena osalesid veel
Ulla Karlsson, Soome Korvpalliliidu võistluste juht, Riku
Virtanen, eriolümpia sportlane ja Emma Kivistö,
partnermängija. Soomlased tutvustasid oma ühendava
korvpalliliiga tegevust ning rääkisid, kuidas see toimib
praktikas. Soomlased alustasid ühendava korvpalli
treeningutega 2005. a. Viimasel viiel aastal on nende
ühendava korvpalli liigat korraldanud Soome Korvpalliliit.
Treeningud ja tegevused toimuvad 19 vallas, treeningud
on 2-3 korda nädalas. Kokku on Soomes ca 20 toimivat
võistkonda. Näiteks 2019. a toimusid võistlused 5 eri
divisjonis (3-5 võistkonda igas). Tavaliselt on mänguaeg
4×8 min. 24 sek reeglit ei kasutata madalamates
divisjonides. Soomlaste sõnul on neil kvaliteetne sari koos
kvaliteetsete partneritega. See tähendab, et kõik
korvpallurid tegelevad regulaarse treeninguga, partnerid
on erineva tasemega (sealhulgas ka kõrgemate liigade
mängijaid) ja kõik mõistavad koostöö vajalikkust ja
olulisust. Üks maailmamängude valiku kriteeriume on, et
kõik peavad harjutama oma klubi juures iga nädal.
Väljaspool korvpalliväljakut toimuvad ühistegevused. Kõik
treenerid on korvpallitreenerid. Eriolümpia Eesti Ühendus
osaleb sel aastal Erasmus+ projektis ühendavas
korvpallis. On alustatud treeningutega, turniir toimub 2.
juunil Viljandis. Meil osaleb projektis viis võistkonda.
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PERSOONILUGU
TERJE TEDER

Terje on Eriolümpia Eesti Ühenduse juhatuse liige ning SA
Koeru Hooldekeskuse juhataja.
1.Räägi oma lapsepõlvest ja kooliteest.
Minu lapsepõlv möödus Jõgevamaal, Sadala kandis ning
seal olen praeguseks ka tagasi. Kooliteed alustasin
Jõgevamaal, Sadala 8.-kl koolis, keskkooli lõpetasin
Jõgeva I KK-s . Olen lõpetanud Tallinna Ülikoolis
magistriõpingud sotsiaaltöö erialal.
2.Kuidas sa jõudsid eriolümpia juurde ja kuidas sa
sellega praegu seotud oled?
EO juurde tõi 2014. aasta sügisel mind töö AS
Hoolekandeteenused Võisiku Kodu juhina. Hakkasin käima
klientidega võistlustel ja üritustel ning aktiivsemalt
sporditegevust Võisikul edendama. Asudes 2018. a tööle
Koeru Hooldekeskusesse tõin asutuse EO liikmeks ning
käivitasime treeningud ja hakkasime klientidega võistlustel
käima. Alates 2020. aastast olen juhatuse liige ja juhatuse
aseesimees, esindades hoolekandeasutusi.
3.Mis on sinu hobid, millega sulle meeldib
tegeleda?
Minu esimene hobi on minu töö, mis mulle
tõeliselt meeldib. Lisaks armastan väga
reisida, eriliseks lemmikuks on Kreeka ja
Itaalia. Õhtuti armastan nokitseda suures
koduaias, kus kasvavad peamiselt roosid, neid
on mul ca 70. Talvel, kui aeda ei saa, loen
väga-väga palju raamatuid.

All vasakul: Terje aastal 1972.
Fotod: erakogu
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7.Too välja üks
tsitaat või
mõttetera, mis
võiks olla sinu elu
moto.
Tee teistele nii,
nagu sa tahad, et
teised
sinule
teeksid.

4.Mis on sinu jaoks elus kõige tähtsam?
Pean elus tähtsaks hoolimist ja lugupidamist teiste
inimeste suhtes. Olulisel kohal olen ka mina ise, olles
vaimselt ja füüsiliselt terve, saan olla toeks oma perele,
sõpradele ja töökaaslastele ning kõigile teistele, kes mind
vajavad. Väga olulised on minu jaoks ka mu kodu ja
lemmikloomad- 3 kassi ja koer.
5.Räägi oma kõige meeldejäävamast kogemusest
eriolümpias.
Kõige meeldejäävamad on Siimusti sügisjooksud. Need on
olnud alati hästi korraldatud ning sportlased naudivad
võistlust väga. Olles võistlustel raja ääres kaasaelajaks,
lõppevad võistluspäevad minu jaoks alati ärakarjutud
häälega ning rahuloluga klientide suure medalisaagi üle.
6.Mis on sinu lemmikraamat- või film?
Väga suur filmivaataja ma ei ole, kinos ma ei käi, piirdun
peamiselt krimisarjadega telerist. Samuti ei ole mul ühte
lemmikraamatut. Meeldivad nt Minu-sarja raamatud
Petrone
kirjastuselt
kuid
loen
argimuredest
väljalülitamiseks palju ka nn naistekaid ka krimiromaane.

Vasakul: Loodus laadib
Üleval: "Kõnnime koos" etapil koos klientidega
Tammsaare Muuseumi juures.
Fotod: erakogu
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SAALIHOKIKOONDISE MM
ETTEVALMISTUSLAAGER
23.-25.aprill,
IMAVERE

Tiina Möll: "Kaasani maailmamängudeks valmistuv
ühendava saalihoki koondis pidas oma teise treeninglaagri
Imavere
spordihoones.
Peatreener
Taiga
Lauri
eestvedamisel täiustati saalihoki oskusi ning intervjueeriti
ükshaaval kõik noormehed. Poiste motivatsioon on kõrge,
sest veel pole ju selge, kes on kindlasti koondises sees ja
kes peab jääma varumeheks kodust kaasa elama. Kõik
teavad, et viisakas käitumine, terved eluviisid ja
regulaarne treening ning sõbralik suhtumine viivad sihile.
Eriti tore on see, et meeskonnavaim on hea ja
partnersportlased on suur lisaväärtus. Aitäh treeneritele
Taiga Laur, Lii Laanoja, Evo Saar ja sportlastele ning
jõudu vormi ja tehnika timmimisel. Aitäh ka Cornyle, kes
aitas energiat üleval hoida!"

Fotod: Taiga Laur ja
Tiina Möll
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SUUSATAJATE JA
RÄÄTSAJOOKSJATE MM
ETTEVALMISTUSLAAGER

Just praegu infokirja ilmumise päeval on Käärikul
murdmaasuusatajad ja räätsajooksjad 2022. a. Kaasanis
toimuvateks maailmamängudeks ettevalmistusi tegemas.
Kõik 19 sportlast on väga tublilt treeninud ja laagrites
osalenud.

29.aprill- 2.mai,
KÄÄRIKU

Fotod: Siret Kruk
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SAABUVAD ÜRITUSED:
1. mai- "Kõnnime koos!" I etapp Käärikul
Virtuaalne tantsukonkurss
14. mai- Ühendava spordi liikumisüritus TÜ üliõpilastega

19. mai- Tänuüritus Järveveere Puhkekeskuses
20.mai- Sportvõimlemine Tallinnas
26. mai- Ujumine Keilas (toimumine lahtine)
27. mai- TegevusTe koolitus "Eriliste laste kaasamine lasteaia ja
algklasside liikumistundidesse".

Ilusat lehekuud!

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

