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Tartu Linnavolikogu valimised 17. oktoobril 2021. a  
Seekordsetel kohalikel valimistel ei ole 
valija enam seotud oma kodule lähima 
valimisjaoskonna hääletamisruumiga. 
Valija saab hääletada ükskõik millises 
oma elukohajärgse valimisringkonna 
hääletamisruumis, sellise võimaluse 
tagab elektrooniline valijate nimekiri, 
mis asendab seni jaoskondades kasu-
tusel olnud pabernimekirju. See tä-
hendab, et iga Tartu linna elanik võib 
valida, millises Tartu linnas moodus-
tatud valimisjaoskonna hääletamis-
ruumis ta hääletab.
 
Tartu linna valimisjaoskonnad ja hää-
letamisruumid

Tartu linna valimisjaoskondade hää-
letamisruumide asukohad on järgmi-
sed: 
1) valimisjaoskond nr 1, hääletamis-
ruumi asukoht Põllu tn 11 (Tartu 
Kutsehariduskeskus); 
2) valimisjaoskond nr 2, hääletamis-
ruumi asukoht Kalda tee 1c (Eedeni 
keskus); 
3) valimisjaoskond nr 3, hääletamis-
ruumi asukoht Raatuse tn 88a (Tartu 
Raatuse Kool); 
4) valimisjaoskond nr 4,  hääletamis-
ruumi asukoht Kaunase pst 70 (Tartu 
Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium); 
5) valimisjaoskond nr 5, hääleta-
misruumi asukoht Ringtee tn 75 
(Lõunakeskus);
6) valimisjaoskond nr 6, hääleta-
misruumi asukoht Riia tn 1 (Tartu 
Kaubamaja); 
7) valimisjaoskond nr 7, hääleta-
misruumi asukoht Küüni tänav T1 
(hääletamistelk Küüni tänaval Poe ja 
Vallikraavi tänavate vahelises lõigus);
8) valimisjaoskond nr 8, hääletamis-
ruumi asukoht Tehase tn 16 (Sisustus 
E Kaubamaja);

9) valimisjaoskond nr 9, hääleta-
misruumi asukoht Kopli tn 1 (Tartu 
Kutsehariduskeskus); 
10) valimisjaoskond nr 10, hääleta-
misruumi asukoht Näituse tn 37 (hää-
letamistelk Veeriku ostukeskuse esisel 
alal);
11) valimisjaoskond nr 11, hääleta-
misruumi asukoht Tamme pst 24a 
(Tartu Tamme Kool); 
12) valimisjaoskond nr 12, hääle-
tamisruumi asukoht Nooruse tn 9 
(Tartu Tamme Gümnaasium).

Valimiste ladusa korralduse ja hää-
letamise korralduse valijaile pare-
ma arusaadavuse tagamiseks ning 
hääletamistoimingute hajutamiseks 
pikemale perioodile tegutsevad kõik 
Tartu linna valimisjaoskonnad  kogu 
valimisnädala. 

Valimisnädal

Hääletamine seekordsetel kohalikel 
valimistel on mahutatud ühte valimis-
nädalasse järgmiselt:
11.-14.10.2021 - toimub eelhääleta-
mine igas Tartu linna valimisjaoskon-
nas, toimub ka väljaspool elukoha-
järgset valimisringkonda hääletamine 
(hääletada saavad nii Tartu linna ela-
nikud kui teiste omavalitsuste valijad). 
Hääletamine algab kell 12.00 ja lõpeb 
kell 20.00.
11.-14.10.2021 - toimub hääletamine 
valija asukohas, kinnipidamiskohas, 
haiglas ja ööpäevases hoolekandeasu-
tuses (hääletada saavad nii Tartu linna 
elanikud kui teiste omavalitsuste vali-
jad). Hääletamine toimub ajavahemi-
kus kell 9.00 kuni kell 20.00.
11.-16.10.2021 - toimub elektroonili-
ne hääletamine. Hääletamine algab 11. 
oktoobril kell 9.00 ja kestab ööpäeva-

ringselt kuni 16. oktoobril kell 20.00.
15.-16.10.2021 - eelhääletamine toi-
mub kõigis Tartu linna valimisjaos-
kondades kell 12.00 - 20.00 Toimub ka 
kodus hääletamine. Hääletada saavad 
ainult Tartu linna elanikud.
17.10.2021 (valimispäev) - hääleta-
mine toimub kõigis Tartu linna va-
limisjaoskondades kell 9.00 - 20.00. 
Toimub ka kodus hääletamine. 
Hääletada saavad ainult Tartu linna 
elanikud.

Tasuta buss Lõunakeskusesse

Sarnaselt varasematele valimistele 
on Ilmatsalust, Haagelt, Rahingelt 
ja Märjalt korraldatud bussitrans-
port lähimasse hääletamisruumi 
Lõunakeskuses. Tasuta buss sõidab 
seekord kogu valimisnädala jooksul 
järgmiselt: 
11.-16. oktoobril on esimene välju-
mine Ilmatsalust kell 12.00 ja viimane 
kell 19.00.
Buss väljub: Ilmatsalust peatusest 
Ilmatsalu kool täistundidel, Haagelt 
Haage bussipeatusest 10 minutit pä-
rast täistundi, Märjalt Õssu bussipea-
tusest veerandtundidel.
Buss Lõunakeskusest tagasisõiduks 
väljub pooltundidel ajavahemikus 
12.30-19.30.
Rahingelt on võimalik 
Lõunakeskusesse bussiga sõita aja-
vahemikul 12.45-18.45. Buss peatub 
Kõpla tee ja Ilmatsalu tee ristmiku 
lähistel Kõpla teel kolmveerandtun-
didel ning sõidab Lõunakeskusesse 
Ilmatsalu kaudu.
17. oktoobril toimub esimene välju-
mine Ilmatsalust kell 9.00 ja viimane 
kell 19.00.
Buss väljub: Ilmatsalust peatusest 
Ilmatsalu kool täistundidel, Haagelt 
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Kaasava eelarve ideed

Haage bussipeatusest 10 minutit peale 
täistundi, Märjalt Õssu bussipeatusest 
veerandtundidel.
Buss Lõunakeskusest tagasisõiduks 
väljub pooltundidel ajavahemikus 
9.30-19.30.
Rahingelt on võimalik 
Lõunakeskusesse bussiga sõita aja-
vahemikul 9.45-18.45. Buss peatub 
Kõpla tee ja Ilmatsalu tee ristmiku 
lähistel Kõpla teel kolmveerandtun-
didel ning sõidab Lõunakeskusesse 
Ilmatsalu kaudu.
Lõunakeskusest Haagele sõidab buss 
Ilmatsalu kaudu.

Kodus hääletamine

Kui valija ei saa oma terviseseisundi 
või muu mõjuva põhjuse tõttu hääleta-
da hääletamisruumis, võib ta taotleda 
kodus hääletamist. Kodus hääletamise 
korraldamiseks saab valija esitada kir-
jaliku taotluse kuni 17. oktoobri kella 
14.00-ni. Kirjaliku taotluse võib esi-
tada elektrooniliselt e-posti aadressil 
valimised@tartu.ee või paberkandjal 
edastada või saata Tartu linna valimis-
komisjonile aadressil Tartu Raekoda 
(Raekoja plats 1a), 50089 Tartu linn.

15. oktoobril ja 16. oktoobril kell 
12.00-20.00 ning 17. oktoobril kell 
9.00-14.00 võib kodus hääletamise 
taotluse esitada ka telefoni teel. Selleks 
tuleb helistada Tartu linna valimisko-
misjoni numbril 736 1333.
Kodus hääletamise taotlus peab sisal-
dama:
1) valija nime;
2) valija isikukoodi;
3) valija aadressi;
4) valija sidevahendi numbrit;
5) kodus hääletamise põhjust.

Head tartlased!
Tartus on linlastel juba üheksandat aastat võimalik kaasa 
rääkida linna eelarveraha jagamisel. Seni on Tartus 
kaasava eelarve abiga ellu viidud 11 ja tegemisel 3 ideed. 
Sel kevadel esitasid tartlased kaasavasse eelarvesse 67 
ideed, millest jõudis arutelude vooru 38 ja lõpphääletusele 
25 ideed. Kaasava eelarve kogusumma on 200 000 eurot, 
millega viiakse tuleval aastal ellu kaks ideed.
Rahvahääletus kaasava eelarve ideede valimiseks toimub 
1.–7. oktoobril 2021. Hääletada saab elektrooniliselt Tartu 
kodulehel või raekoja infokeskuses. Hääletada saavad 
Tartu registreeritud elanikud alates 14. eluaastast. Lisaks 
saavad hääletada ka 14–17-aastased noored, kes ei ole 
Tartu elanikud, kuid õpivad Tartu linna üldhariduskoolis 
või kutseõppeasutuses.
Igaüks saab hääletada kuni kolme endale meelepärase 
idee poolt.
Häid valikuid soovides
Tartu Linnavalitsus

Idee nr 1. Annelinna ja Ihaste liikumisradade ning 
korvpalliväljaku uuendamine

Ihaste linnaosas asuvad kaks peamist liikumise ja 
sportimise ala – Ihaste spordipark ja Ihaste korvpalliväljak. 
Viimastel aastatel on hüppeliselt kasvanud nende kasutus. 
Liikumisrajad on isetekkelised, kohati mudased ning 
puudub arusaadav viidasüsteem, lisaks on markeerimata 
ligipääsupunktid ja viidad. Korvpalliväljak vajab uut katet, 

ligipääsud vajavad korrastamist ning tagada tuleb üldine 
heakord. 
Idee nr 2. Elavad ja lastesõbralikud tänavad

Tartu tänavatel peaks olema meeldiv ja turvaline viibida 
ning liikuda kõigil, nii 8- kui 80-aastastel. Selleks pakume 
välja taskupargi rajamise Tähe tänavale ning künniste 
paigaldamise Tähe tänavale, Taara puiesteele ja Vanemuise 
tänavale. Taskupark on osaliselt sõidutee arvelt rajatud 
kõnnitee laiendus haljastuse ning mugavate istekohtadega. 
Tähe tänava alguses aitaks see edasi areneda piirkonnal, 
mis on senistest kitsastest oludest hoolimata muutunud 
elujõuliseks linnaosakeskuseks. Künnised on sujuvat 
autoliiklust soodustavad lahendused, mis aitaksid kaasa 
elava ja lastesõbraliku linnaruumi tekkimisele.
Idee nr 3. Emajõe kallasraja korrastamine ja 
puhekohtade rajamine
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Julia Laffranque (foto Mana Kaasik)

Emajõe kallasrada on suurepärane võimalus tartlastele 
looduses liikumiseks nii jalgsi kui ka jalgrattaga. Kallasrada 
vajab korrastamist alates kesklinnast kuni Ihaste sillani. 
Selleks tuleb rada puhastada murdunud puudest, laiendada 
kitsamaid kohti ja tasandada järske üleminekuid sildadele. 
Raja võiks katta kooremultšiga ning kallasraja äärde rajada 
puhkekohad ja paigaldada venituspingid. Raja otstesse 
võiks paigaldada kallasrada tutvustavad kaardid vajaliku 
infoga.
Idee nr 4. Emajõe vabaujula kaasajastamine

Tartu on puhkamiseks väga sobiv linn, kus kohtuvad 
rohelus ja mõnus linnamaastik. Liikumisteid Emajõe 
ääres arendatakse, kuid puudub esinduslik rand. Eesmärk 
on rajada laululavapoolsele kaldale esinduslik rand, kus 
oleksid korralik tualett, pesemisvõimalused, korralikud 
riietuskabiinid ja turvaline asjade hoiustamise koht. Tartus 
on palju rattagi liikujaid, kui randa tulijatele on liiga vähe 
rattahoidjaid. Servadest kinni kasvanud rannad vajaksid 
uuesti puhastamist ja laiendamist.
Idee nr 5. Foorid nutikamaks

Tartus on mitmeid foore, mis töötavad kellast kellani, mitte 
liiklustihedust arvestades. Fooride töö peaks lähtuma 
liiklustihedusest – see muudab liikluse sujuvamaks. Enamik 
valgusfoore Tartus on varustatud liiklussensoritega. Nüüd 
on aeg need kasutusele võtta. Kui sensorid tuvastavad, et 
liiklus ristmikul on piisavalt hõre, lülitub foor automaatselt 
vilkuva kollase peale või üldse välja. Kui aga liiklus on 
tihedamaks muutunud, lülitub foor uuesti sisse. Liikluse 
sujuvamaks muutmiseks tuleb muuta ka jalakäijate fooride 
tööd. 

Idee nr 6. Jaamamõisa minijalgpalli- ja -korvpalliväljak

Jaamamõisasse, Ida 13 krundile võiks rajada miniväljaku 
jalgpalli ja korvpalli mängimiseks. Väljak oleks kõikidest 
külgedest aiaga piiratud, mis tagab palli jäämise piiratud 
alale. Selline väljak annab noortel ja ka teistel huvilistel 
võimaluse pallimängude harrastamiseks kodukoha 
lähedal. Jaamamõisas taolised väljakud seni puuduvad. 
Luues selliseid väikseid palliplatse erinevates linnaosades, 
soodustame noorte liikumist vabas õhus ja turvalisemat 
hobitegevust kodukoha piirkonnas. 
Idee nr 7. Jalgrataste hooldusjaamad

Tartus on aasta-aastalt järjest rohkem jalgrattureid 
ja jalgrattateid. Seetõttu tuleks jalgrattateede juurde 
paigaldada rohkem jalgrataste hooldusjaamasid, kus 
mööduvad ratturid saavad kergesti teha oma sõiduriistale 
pisiparandustöid ning vajadusel vahetada või täis pumbata 
rattakumme. Pumpa saab kasutada ka ratastoolide ja 
lapsevankrite kummide täitmiseks.
Idee nr 8. Joogiveekraanid Tartu avalikesse kohtadesse
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Tänapäeval on oluline tarbimise vähendamine, mistõttu 
võiks ka Tartu linnapilt toetada taaskasutust. Tartus võiks 
olla avalikes kohtades rohkem veekraane, kus tartlastel 
oleks võimalik oma korduvkasutatavaid veepudeleid täita 
ning ka nende lemmikloomad saaksid kuumade ilmadega 
vett juua. Nii saame vähendada ühekordsete plastikpudelite 
kasutamist ja edendada taaskasutust. Veekraanide asukohad 
võiksid olla Tartu kesklinnas ning rohkem kasutatavate 
kergliiklusteede ja spordiparkide juures. 
Idee nr 9. Jõulinnak ja korvpalliväljak Salme 1a 
staadionile

Karlova linnaosas asub tühi staadioniala, mis vajab 
kordategemist ja kuhu võiks rajada korvpalliväljaku ja 
jõulinnaku. Selle järele on kogukonnas suur vajadus. 
Staadion on Karlova kooli kasutuses 2022. aasta algusest 
ja õpilased vajavad kehalise kasvatuse tundideks enamat 
kui muruplatsi. Jõulinnak ja korvpalliväljak toob igas 
vanuses inimesed õue liikuma, mitmekesistab ja kaunistab 
linnaruumi, taastab Tartus väärika ajalooga sportimisala, 
loob alale uued kasutusvõimalused, toetab tervislikke 
eluviise ja loob mõnusat kogukonnatunnet.
Idee nr 10. Mäesuusamägi ja lumelauanõlv Tartu 
lumeparki

Praegust lumepargi ala võiks laiendada ning rajada 
tuubiradade kõrvale suusamägi, mida saaks talvel kasutada 
nii mäesuusatamise kui ka lumelaua õppenõlvana. 
Mäesuusamäel saaks pakkuda algajate väljaõpet ning viia 
läbi koolide kehalise kasvatuse tunde. Tartu lumepargi 
suusamäe kõrguste vahe oleks 30–35 meetrit ning nõlva 
pikkus ligi 250 meetrit.  Raadi on tänaseks kujunenud koos 
Eesti Rahva Muuseumi, Tartu lumepargi, tagurpidi maja, 
kettagolfiraja ning jalgpallistaadioniga tartlaste hulgas väga 
käidavaks piirkonnaks. Rajatav suusamägi muudaks selle 
senisest veelgi atraktiivsemaks ja mitmekülgsemaks. 

Idee nr 11. Pingid igasse linnaossa

Paigaldame Tartu kõikidesse linnaosadesse seljatugedega 
pinke – kohtadesse, kus linlased tunnevad neist kõige 
enam puudust. Istuda meeldib üldiselt kõigile, aga 
kui noorematele on pingid pigem mugavuseks, siis 
vanemaealistele ja terviseprobleemidega inimestele 
võivad need olla hädavajalikeks puhkekohtadeks. Pinkide 
välimus ei ole esmatähtis, vaid oluline on kasutusmugavus 
– need peaksid olema praktilised ja arvestama inimese 
ergonoomikaga. Hinnanguliselt saab kaasava eelarve abil 
paigaldada umbes 50–100 pinki.
Idee nr 12. Sadamaraudtee kergliikluse rohekoridoriks

Endise sadamaraudtee asukohale saab rajada looduskauni 
ja turvalise ühendustee kergliiklusele. Rööbaste ülesvõtmise 
järel on ajalooline sadamaraudtee koridor muutunud juba 
praegu põnevaks linnasiseseks liikumiskoridoriks, kus 
autoliikluse ohtudest, heitgaasidest ja mürast eemal on 
mõnus liikuda. Raudteest jäänud jäme killustik pole aga 
piisavalt sile, et sellel saaks mugavalt jalutada, joosta või 
lasta ratastel veereda. Samas on see ideaalne alus sõelmete 
või asfaldiga kaetud jalg- ja jalgrattatee rajamiseks. 
Sadamaraudtee jalg- ja jalgrattatee on turvaliselt autodest 
eraldatud vaikne liikluskoridor, mis võimaldab mõnusalt 
linnalooduses viibida ning pakub elupaiku paljudele taime- 
ja loomaliikidele. 
Idee nr 13. Skulptuuripark Raadil
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Tartu Kunstimuuseumi ja Eesti Rahva Muuseumi vahelise 
koostööna sünnib esinduslik monumentaalskulptuuride 
näitus, esimene selletaoline Eestis. Planeeritav väljapanek 
rikastab oluliselt ERM-i ümbrust, kutsub inimesi Raadile 
värske õhu kätte jalutama ja kultuurselt aega veetma ning 
avab Tartu Kunstimuuseumi hinnalisi kogusid. Raadi 
mõisapargi territooriumil tuleb eksponeerimisele 16 
skulptuuri, millest kümne autoriks on Pallase Kunstikooli 
üks asutaja, pikaealine õppejõud ja direktor Anton Starkopf. 
Idee nr 14. Taarakastid

Inimesed, kes käivad pargis joomas, tekitavad taarat. 
Tavaliselt visatakse taara kas avalikku prügikasti või jäetakse 
sinna kõrvale maha, mis ei näe viisakas välja ja võib kohati 
isegi takistada liiklemist või kilde tekitada. Prügikasti 
küljes või selle kõrval võiks olla eraldi kast/konteiner, kuhu 
parki jooma tulnud inimesed saaksid tagastatava taara 
eraldi panna, et pudelikorjajatel seda lihtsam koguda oleks. 
See aitaks hoida tänavaid puhtamana ja pandipakend jõuab 
ringlusesse tagasi. 
Idee nr 15. Tartu maheaia avalik toidusalu ja maheturg

Tartu maheaia juurde on plaan rajada avalik toidusalu ja 
aedviljaturg. Toidusalu on looduslikult mitmekesine ja 
elurikas roheala, kus saab aega veeta ja „akusid laadida“, 
kuid lisaks ka mitmesuguseid puuvilju, marju ja muud 
söödavat kraami noppida. Aedviljaturg sisaldaks müügiletti 
ja juurviljakeldrit ning pakuks linlastele luksuslikku 
võimalust osta soodsat, kohalikku, ülivärsket ja mahedalt 
kasvatatud  aedvilja.  See soodustaks aktiivset looduses 
liikumist ning tervislikku toitumist, aga ka kohaliku 
majanduse arengut ning kogukondade vahelist sotsiaalset 
suhtlust. 

Idee nr 16. Tartu kergliiklusteede ümbruse 
heakorrastamine ja haljastamine

Tartu kergliiklusteid ümbritsevad sageli ilmetud või räämas 
haljasalad, mida tuleks heakorrastada ning istutada sinna 
pilkupüüdvat püsitaimestikku. Nende alade haljastamine 
pilkupüüdvaks ja liigirikkamaks ei nõua väga kalleid 
lahendusi ega haruldasi istikuid, pigem  pealehakkamist ja 
terviklikku visiooni. Sobiv püsitaimestik pakub nauditavat 
vaatepilti nii perega jalutajatele, tööle kõndijatele, rattaga 
sõitjatele kui ka jooksjatele. Väärikas  ja ilu hindav 
keskkond aktiviseerib  linlaste tervisekäitumist, vähendab 
autostumist, liidab kogukonda ja rõõmustab linna külalisi.
Idee nr 17. Teeme Tartu linnaruumi 
kergliiklussõbralikumaks

Tänapäeval on populaarseks muutunud elektrilised jalg- ja 
tõukerattad ning muud kergliiklusvahendid, mida kohtab ka 
Tartu linnapildis järjest enam. Paraku ei võimalda meie teed 
ohutult ja võimalikult kiirelt ühest linnaosast teise liikuda, 
kuna liiklemiseks peab kasutama nii kergliiklusvahenditele 
tähistamata kõnniteed kui ka sõiduteed. Nii tekib 
hulgaliselt ohtlikke olukordi kõigile liiklejatele. Kaasava 
eelarve toel tuleb paigaldada hoiatusmärgid linnaruumis 
kohtadesse, kus on kergliiklusvahendite kasutustihedus 
suur, rajada kesklinna üks elektriline kergliiklusvahendite 
laadimisjaam ning korrastada mitmeid kriitilisemaid 
teelõike ja ristmikke.
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Idee nr 18. Uputame karu õitemerre!

Karu park peidab end raudteejaama lähedal, Kuperjanovi 
tänava ääres. Rongilt tulijatele ja muidu külalistele on park 
linnaväravaks. Kohalikele on park kogukonnakeskuseks, 
kus mängivad lapsed, kohtuvad sõbrad ja jalutavad 
koerad. Selleks, et park tõeliselt elama hakkaks, tuleb 
laiendada mänguväljakut, paigaldada puude alla pinke ja 
lauakesi, istutada õunapuid, pirnipuid ja marjapõõsaid, 
et nende vilju nautida, sõprade ja kontvõõrastega tutvust 
teha ja õitemerre uppuda. Rajada tuleks ka võimlemis- ja 
liigutamise ala ning jooksurada.
Idee nr 19. Vabaajapargi loomine Anne noortekeskuse 
alale

Anne noortekeskuse juurde tuleks rajada kaasaegne 
vabaajapark, et ergutada noori rohkem liikuma ja 
elavdada Annelinna kogukonna elu. Pargis oleks kuue 
meetri laiune miniramp ekstreemspordiharrastajatele, 
slackline, võrkkiiged, maasse integreeritavad batuudid 
noortele, katusega terrass ning istumisalad Annelinna 
kogukonnale. Vabaajaparki on oodatud noortekeskuse 
külastajad, ekstreemspordiharrastajad, Puškini kooli 
õpilased, Annelinna kogukond, huvikoolide õpilased, 
kokku tuhanded tartlased. 
Idee nr 20. Veeriku kergliiklusteede muutmine 
liikumisharrastust toetavamaks

Head kõnniteed, mis võimaldavad liikumiseks kasutada 
lisaks jalgrattale ka muid võimalusi nagu näiteks rulluisud 
ja tundlikumad tõukerattad, laiendavad elanike võimalusi 
linnas spordi tegemiseks. Kõnniteede renoveerimisega 
loome keskkonna, kus inimene ei peaks ekstra leidma aega, 
et sõita linnast välja kergliiklusteele mugavat kulgemist 
nautima, vaid ta saab liikuda linnas sees – kodust poodi, 
mänguväljakule, kooli, lasteaeda. Selle muutmiseks 
soovime Veerikul parandada kergliiklustee Viljandi-Ravila 
ristmiku ja Mathieseni pargi vahelisel osal.
Idee nr 21. Viisakad välikäimlad liikumisradadele

Sa oled ju sattunud mõnele meie linna arvukale liikumis- 
või puhkealale? Neid on meil kõikides linnaosades. Üks 
suuremaid neist on Tähtvere spordipark. See on park, kus 
saab aega veeta mitmel erineval moel – päikest nautida, 
ujuda, grillida, jalutada, võrkpalli või kettagolfi mängida, 
suusatada jne. Nii veedetakse tihti spordipargis tunde 
ja vajadus on ka tualetti külastada. Idee on paigaldada 
liikumisradadele viisakad ja haisuvabad välikäimlad. 
Idee nr 22. Välijõusaali rajamine Mathieseni parki

Mathieseni park on imeline tükike loodust, mis asub 
keset linna ning on ressurss, mis tuleb suunata Tartu linna 
elanike tervise heaks. Liikumisharjumus kujundatakse välja 
varajases lapseeas. Luues Mathieseni parki jõusaalielemente 
ka lastele ja noortele sobivas kõrguses, suuruses ja 
raskusastmes, pakume lapsevanematele võimaluse 
panustada laste treeningharjumuste kujundamisse 
ning veeta ühiseid hetki koos treenides. Oluline on 
jõusaalielementide kättesaadavus ka ratastooli kasutajatele 
ning ära ei tohi unustada ka puhkepargi osakaalu tähtsust. 
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Idee nr 23. Ülejõe park 2024 – pump-track Ülejõe parki

Tänastele noortele meeldib tänavasport – rulad, trikirattad, 
tõuksid, rulluisud, mitmesugused jalgrattad. See on järjest 
kasvav huvi ja harrastus. Pump-track’il saavad sõita erinevas 
eas noored, alates kõige väiksematest kuni täisealisteni 
välja. Üks selline koht peakski olema Tartu kesklinnas – 
nii kutsume rohkem noori kesklinna tegutsema, hoiame 
kesklinna elus, mitmekesistame kesklinna parke. Seepärast 
tuleks Ülejõe park rohkem kasutusele võtta ja teha sinna 
noorte hulgas hästi populaarne pump-track. 
Idee nr 24. Ülejõe park 2024 – päikeseloojangu terrass

Ülejõe pargis võiks olla rohkem kohti, kus peatuda. Mitte 
ainult pargist läbi kiirustada, vaid peatuda, istuda, veeta 
aega sõpradega. Kus seda siis veel teha, kui mitte Emajõe 
kaldal vaadates päikeseloojangut. Ülejõe park jääb paljude 
üliõpilaste teele, kes lähevad kesklinnast ühiselamutesse, 
või nüüd ka Delta õppehoonesse. Loomulikult pole see 
ainult üliõpilaste park ja nende tee. Terrass Emajõe kaldal 
Ülejõe pargis – nii ühendame ka jõge rohkem linnaga ja 
linna jõega. 
Idee nr 25. Ülejõe park 2024 – virgestusala Ülejõe pargis

Tartlaste sportlikku tegevust tuleb järjest soodustada, 
luua erinevaid võimalusi ka kesklinnas joosta või 
kepikõndi harrastada. Tartu roheline kesklinn sobib selleks 
suurepäraselt, siin on palju parke, kus saab tegelda sportliku 
eluviisiga. Ülejõe pargis võiks olla mitmete erinevate 
seadmetega virgestusala, kus saab treenida värskes õhus 
sama efektiivselt kui jõusaalis. See on koht lõõgastuseks, 
treenimiseks ja sõpradega koos harjutamiseks – hommikust 
õhtuni, päikese tõusust kuni loojanguni. Ülejõe park 
on tudengite liikumisteedel ja elukohtade juures. Nii 
saavad tudengid õppimise vahepeal ka ennast liigutada. 
Kuid loomulikult on sellisele virgestusalale oodatud kõik 
tartlased olenemata vanusest.
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Väljaandja: Tartu linnavalitsus
Toimetaja: Lembit Kaarna  Tel   551 0131
e-post  aiasober@aiasober.ee
Levi OÜ Aiasõber
Küljendus ja trükk: OÜ Tarmest

KLUBI

26. oktoobril kell 18.00

Tartu Linnaraamatukogu

ILMATSALU harukogus
(Kooli tee 5, Ilmatsalu)

külas: 43. J. Liivi

luuleauhinna võitnud noor,

andekas luuletaja

BERIT

PETOLAI
Info tel 5887 2118, 736 1372

Osalemiseks esitada tõend Covid-19 vastu

vaktsineerimise või negatiivse testitulemuse kohta

(v.a. alla 18- aastased).

Tartu Spordiselts Kalev kutsub kõiki põhikooli 
noori 

KERGEJÕUSTIKU trenni. 

Trennid toimuvad Ilmatsalu spordihoones 
igal teisipäeval ja neljapäeval, algusega kell 15 
nooremad ja 16 vanemad õpilased (7- 9 klass).

TULE JA LIITU VÕITJATEGA!

Täpsem info: Toomas Halliste (56621859)

toomas.halliste@tartukalev.ee


