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Väljakutses osales 80 inimest
Loosikasti läks 325 loosi
Kokku kõnniti 8089 km. See on vahemaa Tallinnast
Lõuna- Etioopiasse
Osalejaid oli üle kogu Eesti: Pärnust Ida- Virumaani
ja Haapsalust Valgani
Mitmed asutused moodustasid oma kõnnigrupid ja
pakkusid seega võimalust meie sportlastele
väljakutses osaleda
Loosiauhindade võitjad: Maia Kasak (Polari pulsikell),
Echtel- Erle Valk (kruus), Evelyn Poom (kruus), Kadri
Ainelo (puff), Evelyn Himma (polosärk), Haldo
Lukkanen (polosärk), Tiina Oimet (puff), Liili
Kusnerov (T-särk), Artur Pool (T-särk), Kersti
Aasmets (polosärk), Janek Vaab (T-särk), Andreas
Meier (käterätik ja nokamüts), Andres Lillemägi
(sokid ja nokamüts), Martin Kiis (randmesoojendajad
ja nokamüts), Tiina Kurb (märkmik ja nokamüts,
Tõnis Mägi (peenmotoorikat arendav mänguasi),  Siiri
Latik (jalgpall). Palju õnne!

Nii nagu eelmises infokirjas lubasin, siis toon välja
aprillikuu väljakutse tulemused. Loosis osalemise
tingimuseks oli see, et läbitud pidi olema vähemalt 30
km., seda siis kas kõndides, joostes või matkates. Iga 30
km. läbimine andis eriolümpia sportlasele 2 loosihäält,
teistele ühe. Kõik osalejad pidid väljakutses osalemiseks
kasutama spordikella või vastavat liikumisäppi ja
tulemused esitama kuu lõppedes korraldajale. 
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Kõik võimlemised tegid kaasa 3 inimest: Leena
Pütsepp, Markus Ilisson ja Liina Selter, kes kõik said
endale selle eest auhinnaks eriolümpia T- särgi
Vähemalt pooled võimlemised tegid kaasa 21 inimest
Kokku osales erinevate võimlemiste peale kokku 115
inimest
Auhinnad võitsid Liina Selter, Markus Ilisson ja
Leena Pütsepp (T-särk), Kaarel Hermaküla (puff ja
puzzle), Gert Soe (polosärk), Mariann Asuküla
(märkmik ja peenmotoorika lill), Inna Arutjunjan
(randmesoojendajad ja peenmotoorika kala), Kevin
Kabanen (kruus). Palju õnne!
Täname ka kõiki sportlasi, kes aitasid
võimlemisvideosid ette näidata!

FB grupis "Treenime koos eriolümpiaga!" toimusid 8
nädala jooksul erinevad võimlemised, kus kõikidel
soovijatel oli võimalik kaasa võimelda. Grupiga on jätkuvalt
võimalik liituda ja võimlemiskavasid järgi teha:
 https://www.facebook.com/groups/165660232065744 

 

TREENIME KOOS
ERIOLÜMPIAGA!

 
FB GRUPP
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https://www.facebook.com/groups/165660232065744/user/100000397353169/?__cft__[0]=AZXFWG7lyfJJ66Fei5L4SYF0ABh_Crc658vBvUjh2cyUKMSDn3NTCj1dsavOUxXC0VHGoE60eRXl4W7ihMc-Q0_Y45upNJ3e9HfAHmeqU78vGCA219LuHhZWVrk9qaeOAwJpH-8NU2hu7LkAheHYpKBSYB5DdPD3kiGwiJ3JqXL-NVyU8woSAxplx0epij4XVLQra8Sm6BB_m4Kl2sYDBACIfArTdknA-mbi3_PMmwwemg&__tn__=R]-R
https://www.facebook.com/groups/165660232065744/user/100005975646940/?__cft__[0]=AZXFWG7lyfJJ66Fei5L4SYF0ABh_Crc658vBvUjh2cyUKMSDn3NTCj1dsavOUxXC0VHGoE60eRXl4W7ihMc-Q0_Y45upNJ3e9HfAHmeqU78vGCA219LuHhZWVrk9qaeOAwJpH-8NU2hu7LkAheHYpKBSYB5DdPD3kiGwiJ3JqXL-NVyU8woSAxplx0epij4XVLQra8Sm6BB_m4Kl2sYDBACIfArTdknA-mbi3_PMmwwemg&__tn__=R]-R
https://www.facebook.com/groups/165660232065744/user/100001859857097/?__cft__[0]=AZXFWG7lyfJJ66Fei5L4SYF0ABh_Crc658vBvUjh2cyUKMSDn3NTCj1dsavOUxXC0VHGoE60eRXl4W7ihMc-Q0_Y45upNJ3e9HfAHmeqU78vGCA219LuHhZWVrk9qaeOAwJpH-8NU2hu7LkAheHYpKBSYB5DdPD3kiGwiJ3JqXL-NVyU8woSAxplx0epij4XVLQra8Sm6BB_m4Kl2sYDBACIfArTdknA-mbi3_PMmwwemg&__tn__=R]-R
https://www.facebook.com/groups/165660232065744/?__cft__[0]=AZWcESW1zXBkbIUEMV_aIbHetUCeEYFIU-dfvk-ofttDKlSOsYsB-CHF5ZM9uHrB02kz_JVlDZ7lNXGFYKtOQF05P38CiWXVwNjiaIx-kh7xZNcoFcEA_6tcexOPfkMgizPz2tTkJvMMa6tLnfZYWKQfbaLebffS2VavGMyUbpiQCbviYTUFCpHHyyJvq0N8Vw0&__tn__=-UK-R
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SUUSATAJATE JA
RÄÄTSA-

JOOKSJATE MM
ETTEVALMISTUS-

LAAGER
 

29. APRILL- 2.MAI 
KÄÄRIKU

mai 2021

2022. aasta jaanuaris Kaasanis toimuvatele
maailmamängudele sõitvad suusatajad ja räätsajooksjad
olid juba kolmandat korda treeninglaagris. Õnneks
võimaldasid ilmaolud kõik treeningud teha värskes õhus.
Seekord arendati üldvastupidavust, räätsajooksjad
keskendusid ka teatejooksu tehnilisele lihvimisele. Enne
maailmamänge on plaanis veel 2 treeninglaagrit. Soovime
kõikidele sportlastele edu treenimisel!

Üleval: Suusatajad
leidsid endale suusa.
Paremal: Räätsajooksjad
treeningjärgset venitust
tegemas.
Fotod: Siret Kruk
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Fotod: Siret Kruk
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"KÕNNIME KOOS!"
I ETAPP

 
1.MAI, KÄÄRIKU

Kuigi kõndimisega tegime virtuaalselt algust juba aprillis,
siis esimene kõnnisarja etapp sai avapaugu 1. mail
Käärikul, kus üle 30 kõndija Kekkose matkaraja jalge alla
võttis. Kekkose rada on oma nime saanud Soome
presidendi Urho Kaleva Kekkoneni järgi, kes külastas
1964. a. Eesti visiidi ajal Käärikut ja matkas seal 17 km.
pikkusel suusarajal. Meie matkaring jäi küll sellele veidi
alla, aga hea koormuse mägisel rajal saime kätte küll.
Mõnusa vahepeatusena oli matkajate jaoks Harimäe
vaatetorn, kust lummavad vaated igal aastaajal.
Puutumatu Sangaste mets pakkus oma kevadist ilu
sinililledest sinetavate metsaalustega, kus rada kulges üle
Suure- ja Väikse Hirveharja, Päiksemäe ja Alpiaasa.
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19.mail toimus Järveveere Puhkekeskuses Eriolümpia
Eesti Ühenduse tänuüritus. Tänati 2020. a.
koostööpartnereid, välisvõistlustel osalenud sportlasi ja
asutuste parimaid sportlasi. Kui varasemalt oleme oma
tänuüritust läbi viinud veebruaris, siis olukorda arvestades,
polnud see võimalik. Planeerisime oma ürituse kevadisse
aega, et seda oleks võimalik välisõhus läbi viia. Õnneks
olid selleks ajaks piirangud juba niipalju leevenenud, et
korraldamine õnnestus. Meelelahutust pakkus Stefan.
Täname kõiki osalejaid!

Paremal: Stefan ja juhatuse
sportlasest liige Inge
All: Eriolümpia Eesti Ühendus
juhatus
Fotod: Marit Stepanova
 

TÄNUÜRITUS
 

19.MAI, JÄRVEVEERE
PUHKEKESKUS
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SPORT-
VÕIMLEMISE

VÕISTLUS
 

2O.MAI, TALLINN

Neljapäeval, 20. mail toimusid Tallinnas eelmisel aastal
avatud Erika võimlas Eriolümpia Eesti Ühenduse
sportvõimlemise võistlused. Võimlemisklubi Tallinna
Ülikooli treener ja võistluste peakorraldaja Natalia
Cherneyko rõõmustas koos sportlastega: “Mul on hea
meel, et hoolimata keerulistest aegadest saime võistlused
korraldatud. See on eriolümpia sportlaste jaoks niiväga
oluline, et saab oskusi proovile panna ning selle eest
tasuks medali võita!“
Võisteldi C- ja I taseme kavades. Naised said oma oskusi
näidata toenghüppes, rööbaspuudel, poomil ja
vabaharjutuses. Meestel oli kavas vabaharjutus, rõngad,
toenghüpe, rööbaspuud, kang. Kokku osalesid viie
asutuse sportlased, kokku 24 sportlast. Rõõm oli näha
jälle meie sportlasi võistlemas!
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Vasakul: Natalia Cherneyko
oma võimlejatega
All: Inna Arutjunjan Viljandi
Kaare Koolist ja tema
võimlemistüdrukud.
Fotod: Tiina Möll
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Kahjuks ei olnud meil tantsukonkurssi plaanipäraselt
võimalik läbi viia. Aga alternatiivse lahendusena
korraldasime virtuaalse konkursi. Kavadega video on
nähtav meie FB lehel ja FB grupis. 4 tantsu oli
ettevalmistatud festivaliks, mille teema oli seekord "Kevad
südames" ja neid ei hinnatud. Tantsukonkursil osales
kokku  5 tantsukava ja neist ainult 2 konkureerisid
omavahel, teised kavad said oma kategoorias kõik
esikoha. Tantsukonkursi tulemused:
Kategooria: grupitants, stiil: tänavatants
Võitja: "Komeeditants", TegevusTe OÜ
II koht: "Hiire polka", Urvaste Kool
Kategooria: grupitants, stiil: modern
Võitja: "Võitja võtab kõik", Viljandi Kaare Kool
Kategooria: Grupitants, stiil: folktants
Võitja: "Oma õnne sepad", Porkuni Kool
Kategooria: paaristants, stiil: peotants/samba
Võitja: "Gruusia motiiv", Valga Jaanikese Kool
FB valiti ka publiku lemmik, kelleks osutus Urvaste kooli
"Hiirepolka".

VIRTUAALNE
TANTSU-

KONKURSS
 
 

Üleval: Valga Jaanikese
kooli samba;
Paremal: Urvaste kooli
"Haldjate tants";
All: Porkuni kooli "Oma
õnne sepad".
Fotod:  väljavõtted videost
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KONTAKT: 
Turu 34b, Tartu
soestonia@gmail.com
facebook.com/EestiEO
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1. juuni- Koostööpäev Strideri ja Porkuni Kooliga
2. juuni- Ühendava korvpalli turniir
8. juuni- Bocceturniir
13. juuni- "Kõnnime koos!" II etapp
15.-16.juuni- Treenerite seminar

SAABUVAD ÜRITUSED:

          

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

Ilusat jaanikuud!


