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1. Loe.
Annely Ojastu

Anneli (s. 1960) lõpetas Porkuni Kurtide Kooli ja Tallinna KaugõppeErikeskkooli.Ta töötas algul Tartu ja Tallinna klaasitehastes. 1996. aastal lõpetas
Annely Tallinna Pedagoogilise Seminari. Ta sai kõrghariduse algklasside õpetajakasvataja erialal. Algul töötas Annely Tallinna Kurtide koolis kehalise kasvatuse
õpetajana. Praegu on ta Tartu Maarja Tugikeskuses tegevusjuhendaja ning
kuulmispuudega noorte kergejõustikutreener. Ta on spordiseltsi Kaar juhatuse liige ja
Eesti Kurtide Spordiliidu president.
Annely Ojastu võitis Paraolümpiamängudel Atlantas 100 m jooksus kuldmedali ning
200 m jooksus ja kaugushüppes hõbemedalid. Barcelonas võitis ta pronksmedali 100 m jooksus. Ta osales
kolmel korral Kurtide Olümpiamängudel (Uus-Meremaal, Bulgaarias ja Taanis). Olümpiamängudel võitis
Annely neli kuldmedalit (kõrgus- ja kaugushüpe) ning kaks pronksmedalit (teatejooks). Annely Ojastu on
juba 21 aastat kurtide kõrgushüppe maailmarekordi omanik. Seni pole keegi suutnud seda tulemust ületada.
Ta on mitmekordne Eesti kurtide meister ning mitmekordne NSVL meister.
1996. aastal valiti Annely Ojastu aasta naiseks.
Annely elab Tartus. Ta on abielus. Peres on tütar ja poeg. Tema pereliikmed on kurdid ja suhtlevad
omavahel viipekeeles. Annely on ka vanaema. Kuulja lapselapsega suhtlemisel kasutab pere kõnekeelt.
Annely arvab, et kõige tähtsam on julge pealehakkamine – nii tuleb ka edu. Oluline on kohusetunne.
Tema arvates on tähtsad ka head peresuhted ja sõbrad, kellele toetuda. Annely soovib kuulmispuudega
noortele julgust olla noor. Ta ütleb, et tähtis on käia korralikult koolis ja saada hea haridus.
Merike Mändsoo
Merike (s. 1960) lõpetas Porkuni Kurtide Kooli ja Tallinna Kaugõppe-Erikeskkooli.
Ta on esimene kõrgkooli lõpetanud kurt Eestis. Merike
Pedagoogikaülikooli kaugõppes kehalise kasvatuse õpetaja kutse.

sai

Tallinna

Praegu töötab ta Tallinna Heleni Koolis kehalise kasvatuse õpetajana. Ta töötab ka
treenerina.
Merike on endine tippkergejõustiklane. Kurtide Olümpiamängudel Uus-Meremaal
sai Merike kaks pronksmedalit (100 m tõkkejooksus ja 4 x 100 m teatejooksus).
Merike on saavutanud kõrgeid kohti Eesti meistrivõistlustel. Ta on ka mitmekordne
Nõukogude Liidu kurtide meister tõkkejooksus ja mitmevõistluses.
1997. aastal valiti Merike aasta õpetajaks.
Merike elab Tallinnas. Ta on abielus ja tütre ema. Kõik
tema pereliikmed on kuulmispuudega ja samuti väga
tublid sportlased. Hiljuti ilmus Merike Mändsoo
kirjutatud raamat „Kurtide spordilood“.

Merike tunneb rõõmu liikumisest ja soovitab
seda teistelegi. Ta soovib noortele suuri
unistusi, eneseusku ja julget pealehakkamist.

2. Täida loetud tekstide põhjal e-harjutus nr 20.2.1.
3. Otsi internetist lisamaterjali Annely Ojastu ja Merike Mändsoo kohta. Tutvusta seda kaaslastele.

