
LIIKUMA KUTSUVA ÕUEALA HEA TAVA NÕUDED (täiendatud seisuga 26.september) 

On puhas rõõm, et liikuma kutsuv õueala on juba rõõmsalt omaks võetud. 

ET liikuma kutsuval õuealal liikumine ja mängimine oleks meie kõigi jaoks ohutu, siis palume 
õueala kasutajatel tutvuda hea tava nõuetega.  

 RAMBI ala on mõeldud tõukeratturitele - sõida AINULT OMA TÕUKSIGA ja AINULT OMA 
KIIVRIT KANDES! 

 Peituse mängimiseks leia teisi kohti, sest rampide alla pugemine võib osutuda ohtlikuks. 
 Turnimiseks kasuta vahendeid jõualal või mäenõlval olevaid tasakaalukuule  - lihtsalt 

niisama rampidel turnimine pole lubatud. 
MIKS? 

 Rattur ei pruugi sind märgata, mistõttu võib juhtuda kokkupõrge või lausa õnnetus. 
 

 JÕUALA  
 Ole tähelepanelik ja tee ainult trikke, mida hetkel suudad või roni ainult nii kõrgele, kui 

hetkel julged. 
 Jõuala seinal olevast juhisest näed uusi võimalusi, uute harjutuste sooritamiseks. 

 
 LIUGTORUD on mäenõlval liulaskmiseks, aga ainult jalad ees. 

 
 TASAKAALUKUULID ja SLACKLINE on tasakaalu harjutamiseks. 
 KORVIALA on mõeldud korvpalli mängimiseks. 

 Mopeed pargi koolimaja seina juurde, mis asub lauatennise laua juures. 
 Mopeediga sõitmine korvialal on ohtlik mängijatele. 

 VÕRKPALLI ala on samaaegselt ka KEKSUTAMISE ala - arvestage üksteisega ja leppige 
omavahel kokku, millise alana seda kasutatakse. 

 MÄNGUALADEL ja ATRAKTSIOONIDEL ...  
 Hoia oma käed vabad ja jäta mobiil kotti! 
 Muuda mängualad ise ohutuks - jäta liikumist takistavad kotid ja teised vahendid 

õuevahetunnis olles oma klassiruumi ukse taha.  
 Kui aga plaanid pärast tunde õueala vahendeid kasutada, siis jäta kott fuajeesse või pane 

atraktsioonide juures asuvatele pinkidele. 
 Hoolitse, et mängualade aluspinnad ja atraktsioonid oleksid vabad igasugustest liikumist 

takistavatest asjadest. 
 Ratastega TOHIB SÕITA AINULT rambil ja teedel, EI TOHI sõita ratastega kummist 

pinnastel mängualade all. 
 VIHMASE ILMAGA on atraktsioonid LIBEDAD, mistõttu ole mitmekordselt tähelepanelik. 
 ÕNNETUSE või KUKKUMISE KORRAL 

 Kui sa märkad, et sinu kaaslane on kukkunud, siis hoolitse, et keegi jääks kannatanu 
juurde ning tõtta kiiresti õuevahetunni korrapidaja juurde abi otsima või helista otse 
kooliõde Marin Põllumäe mobiilile - 535 26119. 

 Kui aga õnnetus juhtub pärast tunde ja täiskasvanuid pole läheduses või sa lihtsalt ei leia 
kedagi, siis helista 112. Tähtis on, et sa ei lahkuks kannatanu juurest enne abi saabumist. 

 ROHELISED ISTUMISE ALUSED on mõeldud ÕUESÕPPETUNDIDE jaoks maas istumiseks - 
kasuta neid siis sihipäraselt. 

Turvalist, hoolivat, teistega arvestavat, samas lustlikku liikumist ning uusi väljakutseid Tartu 
Kesklinna Kooli liikuma kutsuval õuealal. 


