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Eriolümpia Eesti Ühendus valiti Läänemaa aasta
tervisesõbraks!
Meid esitas kandidaadiks Haapsalu Viigi Kool, kes on
tervist edendav kool juba aastast 2003. 
Tänu Eriolümpiale on Haapsalu Viigi Kooli lapsed ja
noored saanud tegeleda neile jõukohaste spordialadega,
käia matkadel ja ujumas. Tänu Eriolümpia toele on koolil
valmimas korralik bocce väljak. Eriolümpia toetab lisaks ka
SA Haapsalu Hoolekandekeskuse bocce treeningute
toimumist.
2. detsembri õhtul toimus  Silma Õpikoja korraldatud
tänuüritus vabas õhus. Vaatamata külmale ja tuulisele
ilmale korraldati laternamatk, millele järgnes maitsev
õhtusöök lõkketule ääres.
Eriolümpiale kuuluva meene võttis vastu Viigi kooli õpetaja
ja endine juhatuse liige Eda Proos. Suur tänu erilise
tunnustuse eest!
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Tartus toimus 6.-7. detsembril Eriolümpia sportlasliidrite
koolituse kolmas osa. 
Läbiti juhtimiskoolituse viimane osa, kus Inge ja Heidi
Maiberg juhatasid osalejaid enesejuhtimisest sportlaste
juhtimise teele ning iga sportlane sai püstitada omale
personaalse eesmärgi: milline juht ma soovin olla ja kuidas
selleni jõuda? Arutati, millised juhtrollid on Eriolümpias
ülemaailmselt. Õhtul külastati Ahhaa keskust ja kohtuti
Eriolümpia esimehe Andres Pooliga, kes osales karges
õhtuses jalutuskäigus, et tutvustada Tartu suurimaid
vaatamisväärsusi. 
Teise päeva hommikul külastati Eriolümpia iluvõimlemise
võistlusi, kus sportlasliider Markus Ilisson tervitas sportlasi
avakõnega. Vaadati võistlusi, räägiti veidi võistluste
korraldamisest ja põgusalt käitumisest hädaolukorras ning
kuidas anda esmaabi traumade korral. Päeva lõpetas
lõbus ja sportlik sulgpallitreening kuulsa treeneri Mart
Siliksaare käe all. Koolitustsükkel käsitles erinevaid
juhtimisteemasid, pakkus võimalusi tutvuda sportliku
eluviisi ja erinevate põnevate spordialadega. Aitäh
kõikidele osalejatele ning Special Olympics
Europe/Eurasiale, kes koolitust omaltpoolt toetas.

Fotod: Tiina Möll



UUDISKIRI

detsember 2021

ILUVÕIMLEMISE
VÕISTLUSED

 
7. DETSEMBER

TARTU
 
 

 
 

7.detsembril toimusid Tartus koostöös võimlemisklubi
Janikaga iluvõimlemise võistlused. Võisteldi 1.- ja C-
taseme palli-, rõnga-, hüpitsa- ja lindikavas. Ühtlasi oli
võistlus ka kvalifikatsioonivõistluseks 2023. a Berliini
maailmamängudele. Sinna kvalifitseerus 4 sportlast +1
varuvõistleja Viljandi Kaare koolist, tüdrukute treener on
Inna Arutjunjan. Täname väga kõiki sportlasi ja nende
treenereid korraliku ettevalmistuse ja võistlusel osalemise
eest! Samuti suur tänu kohtunikele võimlemisklubist Janika
ja vabatahtlikele abilistele Tartu Kroonuaia koolist!

Fotod: Siret Kruk
ja Aada Teppo
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Juhatus otsustas kuulutada välja Eriolümpia 
 arendusprogrammi projekti kestusega 01.12.2021 –
31.05.2022. Selleks oli võimalik kõikidel liikmetel ja
toetajaliikmetel esitada taotlus toetatavate tegevuste
elluviimiseks. Juhatusele saabus 24 taotlust ja kõiki
otsustati toetada täies mahus kogusummaga 30444 eurot.
Palju kasutati võimalust oma asutuse esindusdresside
soetamiseks. Lisaks oli taotlusi spordivahendite ostuks ja
erinevate sportlike tegevuste läbiviimiseks. Loodame, et
tänu sellele liikumisaktiivsus ja huvi selle vastu tõuseb ning
eriolümpia sportlased on füüsiliselt aktiivsemad ja
tervemad. (Foto on illustreeriv)



KONTAKT: 
Turu 34b, Tartu
soestonia@gmail.com
facebook.com/EestiEO
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