NOVEMBER 2021

ERIOLÜMPIA
UUDISKIRI nr 27

RÄÄTSAJOOKSJATE
TREENINGLAAGER
JÕULUMÄEL
03.-06. november

03.-06. novembrini toimus MM räätsajooksjate koondise
treeninglaager Jõulumäel. Sportlased said laagris teha
väga mitmekülgset treeningut- lisaks räätsajooksule
matkati nii räätsadega kui ilma, mängiti disc- golfi, tehti
jõutreeningut jõusaalis. Õnneks on kõik sportlased
püsinud terved ja ettevalmistus on sujunud kenasti.
Laagris valitses ääretult sõbralik ja toetav meeleolu,
täname nii sportlasi kui treenereid pühendumise eest!

Fotod: Siret Kruk
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PEREFOORUM
TARTUS
05. november

Hingehoidja Tuuli Võsa
Foto: Tiina Möll

november 2021

Tiina Möll: "Eriolümpia V Perefoorum toimus 5. novembril
Tartus V-Spa konverentsikeskuses. „Meil on seekord
juubeliüritus!“ rõõmustas õhtujuht, eriolümpia sportlane
Mihkael Rooba. „Vaimse tervise eri-see temaatika ei ole
valitud juhuslikult,“ jätkas Tiina Möll. Kõik teemad olidki
valitud toetama vaimset tervist. Helle Känd, kes on Maarja
Tugikeskuse juht, arst, lapsevanem, tuletas meelde, et
lapsest lahtilaskmine on vajalik protsess. Seda tuleb
alustada juba varakult. Ta tuletas meelde, et ärge pange
oma puudega lapsele seda raskust, et sugulased, õedvennad peavad neid hooldama. Noorel täiskasvanul peab
olema võimalus tunda end õnnelikuna, tal peab olema
vabadus valida, osta riideid ja toitu oma maitse järele. Ja
oluline on aktsepteerida, et me kõik elame siin maailmas
lühiajaliselt.
Jooga- ja tervisetreener Anne Tipner-Torn liitus meiega
virtuaalselt ja õpetas laduma vaimse tervise vundamenti.
Mõned tähtsad meeldetuletused: hing on olemas ja ta on
surematu, kõik hinged õpivad läbi erinevate kogemuste,
vaheta oma mured tugevusteks, leia enda 3 positiivset
omadust, suhtu endasse armastusega ja õpi andestama,
vitamiinid ja teadlik terviseamps aitavad tunda end
väärtuslikuna, leia aega iseendale, hinga ja jaluta värskes
õhus, loo endale positiivsed afirmatsioonid (olen terve,
õnnelik, vaba jne). Kokkuvõttes, sa ise lood oma mõtete ja
tunnetega oma maailma.
Hingehoidja Tuuli Võsa õpetas nippe, kuidas olla hetkes.
Oluline on teada, et me ei saa teha mitte midagi eilses ega
homses päevas, vaid siiski vaid praeguses hetkes. Kui
võtame endale aega, vaatame enda sisse, oskame ka
rohkem kohal olla. Tegime koos väikese meditatatsiooni.
Muusikateraapia on üks võimalus oma vaimset tervist
toetada. Muusikaterapeut ja pedagoog Kadri Kutsar lasi
perefoorumi osalejatel proovida erinevaid pille ja näitas
praktilisi videoklippe tööst puudega lastega. Lõpetuseks
tegime laudkondade kaupa orkestrit ja laulsime toreda
regilaulu.
Eriline tänu meie toetajale JOIK!"
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Muusikaterapeut
Kadri Kutsar

Fotod: Tiina Möll
Annika Jenkins
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VÄIKESPORTLASTE
PROGRAMM

Fotod: Siret Kruk
november 2021

Sellel aastal saame meie väikesportlaste programmis
osalevaid
lasteaia
lapsi
rõõmustada
toredate
seljakottidega, kus on sees erinevad vahendid motoorsete
oskuste arendamiseks. Samuti leiab kotist meie toetaja
Corny batoonikese. Kotid said järgmised programmis
osalevad asutused:
*Põlva Roosi kooli väikesportlased
*Võru Lasteaed Sõleke
*Jaagu Lasteaed- Põhikool
*Tartu treeninggrupi lapsed
*TegevusTe
*Porkuni Kooli lasteaia lapsed
*Tallinna Männikäbi lasteaed
*Tallinna Lasteaed Õunake.
Ligi 100 last kasutavad kotte ja vahendeid esialgu oma
treeningrühmades, enne suve saavad need endale koju
kaasa, kus tegevusi jätkata. Et kodudes oleks lihtsam
harjutusi koos lapsega teha, valmivad ka juhendavad
harjutusvideod.
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TREENINGUD
SPOT OF
TALLINNAS

Fotod: Tiina Möll
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Novembris said ekstreemspordikeskuse võimalusi nautida
Hilariuse- ja Tallinna Tondi Kooli ning Ämmuste Kooli
õpilased. Lastele õpetati läbi mängu akrobaatikat ja
tõukerattaga sõitu. Kõik lahkusid põnevate emotsioonidega
ja sooviga jälle tagasi tulla.
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SUUSATAJATE
LUMELAAGER
SOOMES
11.-20. NOVEMBER

Fotod: Kristjan Tasa
november 2021

Eriolümpia Eesti Ühenduse sportlased olid esmakordselt
välislaagris treenimas. 11.-20. novembrini viibis MM
suusakoondis Soomes Levil lumelaagris. Laagri jooksul
toimus palju treeninguid, kus lihviti suusatehnikat, treeniti
vastupidavust, käidi matkamas ja nauditi suurepäraseid
lumeolusid. Ühiselt tehti süüa ja toetati teineteist. Kõik olid
terved ja arenesid laagris silmnähtavalt. Täname
treenereid Evelyn Himmat, Märt Tompi ja Kristjan Tasa,
kes selle suure väljakutse vastu võtsid! Täname laagri
toetajaid oma toodete näol: Salvest, Tartu Mill, Corny ja
Eesti Pagar!
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EUROOPA
ERIOLÜMPIA
KORVPALLINÄDAL
LASTE
KORVPALLIFESTIVAL
30. NOVEMBER
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Euroopa eriolümpia korvpallinädal on toimunud juba
aastaid. Sellel aastal on korvpallinädal 27.novembrist- 3.
detsembrini. 3. detsember on ühtlasi ka puuetega inimeste
päev. Sellel nädalal on oluline pöörata korvpallile erilist
tähelepanu- teha seda läbi mängu, erinevate harjutuste ja
võistluste. Kahjuks lükkasime suure korvpalliturniiri edasi,
aga siiski toimus Sõmeru Põhikoolis 8-11 aastaste laste
korvpallifestival. „TERE/Kadrina Karud on alati valmis
kaasa lööma, kui saame korvpallimängu tutvustades
erivajadustega lastele eduelamust pakkuda. Oma
võimekusest
rõõmu
tundmine
on
olulisem
motivatsiooniallikas ja meeldejääv elamus!“ ütles Kadrina
Karude mänedžer Raivo Tribuntsov, kes oma
meeskonnaga sarnast üritust juba teist aastat korraldada
aitab. “Euroopa korvpallinädala raames toimub kõikjal nii
virtuaalseid kui reaalseid tegevusi ja meil on tõsiselt hea
meel, et saame olla osa sellest liikumisest,” rõõmustas
Tiina Möll Eriolümpiast.
Festivalil said mängulusti Näpi Kooli ja Tartu Kroonuaia
Kooli väiksed koolijütsid.
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FACES OF
BASKETBALL

november 2021

Kampaania on paralleelselt üleeuroopalise eriolümpia
korvpallinädalaga. Special Olympics Europe Eurasia on
kogu euroopas käivitanud kampaania "Faces of
Basketball" ehk siis "Korvpalli näod", mis on sarnane juba
varem toimunud kampaaniale "Faces of Football". See
kampaania on väga põnev ja eriline selle poolest, et
igaüks kes soovib, saab sellega veel praegugi liituda.
Selleks
mine
kampaania
lehele
https://www.facesofbasketball.com/ Seejärel loo endale
konto ja tee oma korvpallikaart. Eriolümpia sportlased
vajavad kindlasti konto loomisel ja kaardi tegemisel abi.
Kui sa liigud edasi üleval menüüs kuulsuste halli (Hall of
Fame), siis saad sa seal valida ka riikide kaupa kõik
kaardid ja leiad ka oma kaardi. Menüüs edasi liikudes
jõuad locker room'i, seal on treeningud erinevatele
tasemetele ja erinevate oskuste treenimiseks, et saada
korvpallis osavaks. Kaarti looma on oodatud kõik soovijad!
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SPORTLASLIIDRITE
VIRTUAALNE
KOOLITUS
22. NOVEMBER

november 2021

22. novembril toimus sportlasliidrite teine koolitusseminar.
Seekord kohtuti Zoomi vahendusel. Inge ja Heidi Maiberg
arutlesid teemadel, milline on hea juht ja milline on sinu
teekond juhina. Kõik 8 sportlast said oma arvamust
avaldada ning ka 5 partnerit-huvilist ei pidanud oma
arvamust enda teada jätma. Planeeritud kaks tundi
möödus väga kiiresti. Aitäh Ingele ja Heidile ning kõikidele
osalejatele!
Selle aasta kolmas ja viimane sportlasliidrite koolitus
toimub 6.-7. dets Tartus.
Foto: Luca Faccio.
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SAABUVAD ÜRITUSED:
06.-07. detsember- sportlasliidrite koolitusseminar Tartus
07. detsember- iluvõimlemine Tartus
detsember- arendusprogrammi toetuste taotluste
määramine

Ilusat Jõulukuud!

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

