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SAALIHOKIKOONDISE
LAAGER
21.-23. JAANUAR
IMAVERE

Imaveres toimus 21.-23. jaanuar Eriolümpia ühendava
saalihoki koondise laager ja aasta-alguse turniir viie
võistkonna vahel. Kohal olid nii eriolümpia mängijad kui
partnerid. Mängud olid meeleolukad, tasavägised ja
kogemusi pakkuvad. Kui esimesel laagripäeval sai teha
soojendavad trennid, siis teine päev pani kõigil võhma ja
treenituse proovile. Hiljem analüüs ja viimasel päeval
treening ning kokkuvõtted. Meeskond on tublisti arenenud
ja seda näitas ka tubli kolmas koht turniiri üldarvestuses.
Suur aitäh meie suurimale mootorile Taiga Laurile,
treeneritele Lii Laanojale ja Evo Saarele, muidugi ka
kõikidele kohaletulnud sportlastele! Kaasani mängudeni
on jälle jäänud vaid aasta!

Fotod: Tiina Möll
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TÕUKEKELGUMATK
26. JAANUAR
KÕRVEMAA

Fotod: Tiina Möll
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Tiina Möll: "26. jaanuaril toimus Põhja-Eesti grupi
tõukekelgumatk Kõrvemaa Matka-ja Suusakeskuses.
Matkajuht Sven õpetas meid kelkudega pöörama, hoogu
tõukama, pidurdama ja seda kõike läks meil kohe ka vaja.
Matkal osalesid Porkuni Kool, Kose Gümnaasium ja
spordiklubi
Meduus
esindajad.
Lisaks
mõnusale
liuglemisele leidsime ka jänese ja rebase jäljed,
kasepässiku, kuulsime lugusid metsloomadest ning
looduskaitsealast. Matk kulges mõõdukas tempos ja
suutsime kenasti grupi koos hoida. Vahepealne tee ja
kosutav Corny paus andis energiat edasiliikumiseks.
Kõrvemaa
loodus
oma
metsiku
ilu,
külmunud
veepiiskadega kuuskede otsas ja lumehangedega, oli
vägagi meeldivaks vahelduseks."
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Täna vastab küsimustele Inna Arutjunjan, kes on
Eriolümpia Eesti Ühenduse juhatuse liige ja Viljandi
Kaare Kooli kehalise kasvatuse õpetaja. Inna on oma
iluvõimlejatega
edukalt
osalenud
mitmel
rahvusvahelisel võistlusel.
1. Räägi oma lapsepõlvest ja kooliteest.
Minu läpsepõlv möödus viiekordse paneelmaja hoovis.
Igas korteris oli 2-5 last ja õhtuti olid kõik õues. Omapäraks
oli ka see, et pooled lapsed olid venekeelsetest peredest.
Meil ei olnud probleeme rahvuslikul tasandil. Ainuke
probleem oli õhtul kojuminemise kohustus, emad akende
peal hakkasid peale kella üheksat võidu koju kutsuma.
Suur kamp lapsi mängis peitust, trefaatrit, 12- pulka,
tagaajamis-ja luuremänge. Viljandi järves käisime ujumas
ja metsas onne ehitamas. Jalgratta, suuskade ja uiskude
omamine oli norm. Minu isa oli pühendunud lastesõber, ta
keevitas meile kiigud ja karusselli, muidugi teised isad
aitasid rauad betooni valada. Uisuväljaku kastmine ei
olnud probleem, sest meie elasime esimesel korrusel ja
vooliku köögist õue tõmbamine oli lihtne ja veearve
maksmine oli kõigile taskukohane.
Keskhariduse sain C.R.Jakobsoni nimelises Keskkoolis,
sellest ajast ka teadlik pühendumine kehakultuurile ja
spordile. Olin ühtlasi kooli kehakultuuri nõukogu esimees.
Sellesse ajajärku kuulub ministri tänukiri ja tiitel vabariigi
aktiivsema kehakultuuriga tegutseva kooli nimetus.
Edasi Tallinna Pedagoogilise Instituudi õpingud ja töö
Viljandis kehalise kasvatuse õpetajana.
2. Kuidas sa jõudsid eriolümpia juurde ja kuidas
sa sellega praegu seotud oled?
Töötasin Viljandi Vene Gümnaasiumis, mille eluiga
hakkas otsa saama venekeelsete laste vähesuse
tõttu.
Kooli
tulid
erilised
lapsed
(õpi-,
kasvatusraskustega), kellele oli vaja otsida väljundit.
Ühel hetkel avastasime Eriolümpia liikumise, saime
liikmeteks ja oleme osalenud eriolümpia võistlustel
umbes 18 aastat.
Eelmine aasta valiti juhatuse liikmeks, eks katsungi
osaleda juhatuse töös oma jõu ja nõuga.

Inna selle aasta talvel ja alumisel
pildil lapsepõlves Fotod: erakogu
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7. Too välja üks tsitaat või
mõttetera, mis võiks olla
sinu elu moto.
Parem kuulata tarkade
vaidlust kui rumalate
õpetusi.
Ja/või : Bernard Le Bovier
de Fontenelle:
Pole
kerge
veenda
inimesi silmade asemel
mõistust kasutama.

3. Mis on sinu hobid, millega sulle meeldib tegeleda?
Mulle meeldib lugeda. Lemmikraamatut ei tea, aga kui loen,
siis teen seda mõnuga, raamatut enne käest ei pane, kui
see läbi. Kõik muu seisab. Varem kudusin ja tikkisin palju,
nüüd teen seda rohkem kui tuju tuleb. Olen kudunud nii
enda perele kui ka sõbrannadele. Meeldib ujuda, hiljuti
proovisin ära ka külmema veega ujumise, ei julge ennast
küll taliujujaks tituleerida, aga karastava kogemuse sain
küll. Oma aja võtab koduaed. Peale tööpäeva lõppu
meeldib minna kõndima, see on minu jaoks kvaliteetaeg
iseendaga, kus oma mõtteid mõelda ja lihtsalt loodust
nautida. Meeldib teatris ja kontserdil käia.
4. Mis on sinu jaoks elus kõige tähtsam?
Lapsed ja nüüd ka lapselaps, kodu on minu kindlus. Hindan
väga ka head seltskonda, kellega koos on mõnus vaba
aega veeta. Sõpradega saunatame. Koroonaga tuli meile
uus hobi: seltskonnaga (8-9 sõpra) bussiekskursioonid.
5. Räägi oma kõige meeldejäävamast kogemusest
eriolümpias.
Eriolümpias arenen ise koos lastega, oleme äraproovinud
võistlemised enamustel spordialadel. Loomulikult kõige
suuremaks elamuseks on Abu Dhabi Maailmamängud.
Viljandi Kaare Kooli kahe tüdrukuga saime kustumatud
muljed araabia ühiskonnast ja kultuurist. Tüdrukute kael oli
lausa lookas saavutatud medalite raskusest. Hea on
tõdeda, et praegu treeningutel osalevad tüdrukud on võtnud
eesmärgiks osaleda Berliini maailmamängudel.
6. Mis on sinu lemmikraamat- või film?
Soovitan kõigil vaadata filmi „Väike ime“, saate naerda ja
nutta.

Inna on oma võimlejate Eleriini ja
Anettega käinud võistlustel Slovakkias
ja Abu Dhabis Fotod: Siret Kruk
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SAABUVAD ÜRITUSED:

06.-09. veebruar- murdmaasuusatajate ja
räätsajooksjate MM ettevalmistuslaager Pühajärvel
09.-10. veebruar- talimängud Otepääl
17. veebruar- judo Tallinnas
22. veebruar- mäesuusapäev Valgehobusemäel
23. veebruar- tõukekelgumatk Taevaskojas

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

