
VEERIKU 
LIIKUMA!
LIIKUMA KUTSUVA ALA LOOMINE TARTU VEERIKU 
KOOLI ÕUEALALE

KOOSTAS: TARTU VEERIKU KOOLI HOOLEKOGU



HETKEOLUKORD

Tartu Veeriku Kool:

Laste arv koolis: 801

Õuevahetunde: 3

Kvaliteetseid võimalusi sportimiseks ja liikumiseks: 0

Kooli kapitaalremont on lükatud teadmata kaugusse

Veeriku linnaosa:

Elanike arv: 5383

Mänguväljakuid eelkooliealistele: 1

Spordi- ja liikumisväljakuid kooliealistele: 0,5
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HETKEOLUKORD

Kool on liitunud Tervist edendavate koolide (TEK) võrgustikuga ja 
on Liikumakutsuv kool. 

2019/ 2020 õppeaastal sisse viidud õuevahetunnid on tänaseks 
väga positiivselt vastu võetud.

Läbiviidud küsitlusest selgub, et õpilased hindavad 
õuevahetundide puhul kõige enam võimalust liikuda ja suhelda 
eakaaslastega värskes õhus. 

Puuduseks toodi vähest tegevuste võimalust korraga suurele 
hulgale õpilastele.

Covid-19 nakkusest tingitud reeglid suurendavad vajadust 
õuetegevuste järele veelgi.
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…ja suurem valik atraktsioone 
õuevahetunniks kuluks ka väga ära!



LIIKUMAKUTSUVA ALA 
LOOMINE KAASAVA 
EELARVE ABIL
Kaasava eelarve rahastus (100 000€ idee kohta) võimaldab 
luua nii õpilastele kui koolivälisel ajal linnaosa noortele 
paremad tingimused füüsiliseks aktiivsuseks.

Ala on planeeritud arvestama erinevas vanuseastmes 
koolinoorte huvide ja vajadustega ning pakuks atraktiivset 
tegevust ka passiivsematele noortele. Asukoht väikelaste 
mänguväljaku läheduses pakub võimaluse aega veeta kogu 
perega.

Kaasava eelarve hääletusel võitnud ideed viiakse ellu 
hääletamisele järgneval aastal (2021). Idee viib ellu või 
korraldab selle elluviimise Tartu Linnavalitsus.
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MIDA LOODAVAL ALAL NÄHA SOOVITAKSE?

ÕPILASED

• Ronimisala

• Keksukastid

• Astumispakud

• Rippredel

• Tasakaalurada

• Tõukeratta 
hüppekohad

• Rulaala

• Jalgratta 
vigursõidurada

• Välijõusaal

• Minigolfi rada

LAPSEVANEMAD

• Seikluspark (75,8%)

• Välijõusaal (67,1%)

• Tasakaalurada 
(65,8%)

• Kiigeplats (55,9%)

• Batuudid (53,4%)

• Lauatennis (49,1%)

• Skatepark (47,2%)

• Sulgpalli mängimise 
ala (42,9%)

• Discgolf (34,8%)

• Võrkpalliplats 
(30,4%)

• Õuebasseinid 
(26,7%)
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KUIDAS ÜLDSE HÄÄLETADA?

1.-7. OKTOOBRINI

WWW.TARTU.EE/KAASAVEELARVE

Hääletusel saab osaleda iga vähemalt 14-aastane isik, kelle 
elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel Tartu linnas.

Hääletada saab

…elektrooniliselt infosüsteemis Volis, kus tuleb 
end identifitseerides ID-kaardi või mobiil-Idga;

…Tartu raekoja infokeskuses (raekoja I korrus) 
kasutades infotöötaja abi. Esitada tuleb isikut tõendav 
dokument. Infokeskus on avatud igal hääletuspäeval kell 
10-18.

IDEE NR 13 – VEERIKU LIIKUMAKUTSUV ALA
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http://www.tartu.ee/kaasaveelarve
https://www.volis.ee/gvolis/osale/index?kid=14833


KUI PALJU HÄÄLI ON 
VÕIDUKS VAJA?

Arvestades iga-aastast kasvu, peame 
turvalise tulemuse tagamiseks ühe nädalaga 
koguma 

VÄHEMALT 1400-1500 HÄÄLT!
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MIDA SINA SAAD TEHA?

Hetkel sõltub meist endist, kas meie lapsed saavad 
liikumiseks oluliselt paremad võimalused või ei. 

Seetõttu:

1. Hääleta kindlasti!

2. Saada hääletama oma pere ning jaga infot sõprade, 
tuttavate ja lähikondsetega. Tulemuse saame kokku kui 
igaüks püüab lisaks oma häälele koguda veel 3-4 häält.

100 000 Eurot ei ole kunagi nii väikse vaevaga kogunenud .

TEEME ÄRA!
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TÄNAN!
LISAINFO: HELEN.KALBERG@GMAIL.COM, 

AULI.SOLO@GMAIL.COM

FB GRUPP: VEERIKU LIIKUMA!

mailto:helen.Kalberg@gmail.com
mailto:auli.solo@gmail.com
https://www.facebook.com/groups/781076049327185

