IDEE NR 4
NIMETUS - Kuimetsa küla kivisillutisega tänavakorvpalli väljak
IDEE KIRJELDUS
Kivisillutisega tänavakorvpalli väljaku rajamine Kuimetsa külla rikastab siinseid sporditegemise
võimalusi.
Taust: küla kortermajade vahele tehti paar aastakümmet tagasi lastele mänguväljak koos
korvpalliplatsiga, mis on tänaseks oma aja ära elanud. Korvirõngad on küll veel alles, aga
heinamaataolisel väljakul palli enam ei põrgata. Kuna korvide all on kõigele vaatamata järjekindlalt
pallimängu üritajaid olnud, siis tahame pallimänguhuviliste rõõmuks panustada uue, 8x12 meetrise
kivisillutisega tänavakorvpalli väljaku rajamisse. Ühe korviga tänavakorvpalli väljaku kasuks
otsustasime seetõttu, et sellise väljaku tegemine on jõukohane küla võimalusi ja kaasava eelarve
suurust arvestades.
Olulisus: Tänavakorvpall kogub Eestis üha enam populaarsust, mängureeglid ja mängijate arv (3+3
mängijat) võimaldavad võistluslikkuse momente kogeda ka väiksema koosseisuga. Tänavakorvpalli
väljaku suurusega plats mahuks ära praegusele, rohtunud kossuplatsile. Kuna meie valla keskus Rapla
on nimetatud korvpalli pealinnaks Eestis, siis soovime ühe külade piirkonna väikese palliplatsiga anda
omapoolse panuse korvpallivalla staatuse tugevdamisse. Mõnele tulevasele tänavakorvpalli
võistlusele saaksime soodsamate tingimuste kokkulangemisel panna tulevikus välja oma küla
esindusvõistkonna. Vajadusel oleksime valmis oma küla väärt kogemusi palliplatsi rajamisel tulevikus
teistega jagama.
IDEE SIHTRÜHM
Kuimetsas koos küla lähinaabrusesse jäävate väikeküladega (Oblu, Tamsi, Vaopere) elab 1. veebruari
seisuga kokku 411 inimest, neist 90 elanikku on vanuses kuni 18 eluaastat. Numbrid kinnitavad, et
tegemist on noorusliku piirkonnaga, kuid kahjuks meie külades palju otse noortele sihitud tegevusi
pakkuda ei ole. Õnneks on külade noored ise küllalt aktiivsed, kasutamaks ära olemasolevaid
võimalusi ja pakkudes juurde omalt poolt ideid, mis nende elu rikastada võiks. Külaelanikud, vanusest
olenemata, armastavad palju liikuda vabas õhus, suvekuudel mängitakse võrku, läbi aasta on näha
palju jooksjaid, kõndijaid ja rattaga sõitjaid. KOP projekti toel saime külla väikese välijõusaali, mis sai
sooja vastuvõtu. Talvel leidis aktiivset kasutust kodaniku algatuse korras loodud suusarada. Valla
poolt paigaldati meie külla väli pinksilaud. Üheks noorte poolseks sisendiks MTÜ Kuimetsa Kodukant
juhatusele on olnud korvpalliplatsi uuendamise vajadus, millest lisaks noortele võidaks ka nende
nooruslikud vanemad ja vanavanemad. Korralikust korvpalliplatsist võiks saada põlvkondadeülene
kohtumispaik, kus omavahel aktiivselt mõõtu saab võtta. Kui lugeda kokku ka meie küla
vanavanemate lapsed ja lapselapsed, kes koolivaheaegadel ja nädalalõppudel maal peatuvad ning
suve-maalased, siis kasvab võimalike huviliste ja kasusaajate ring veelgi. Esitatud idee siis kasvab
võimalike huviliste ja kasusaajate ring veelgi. Esitatud idee on kogukonnaga läbi arutatud ja sellele on
antud külaelanike heakskiit.
IDEE MAKSUMUS
8x12 mõõtudega tänavakorvpalli väljaku hinnaks kujuneb hinnanguliselt (küsitud hinnapakkumised)
10 000 eurot. Hind koosneb kivisillutisega korvpalliväljaku pinnasetöödest, kivisillutise paigaldamisest
ning korvpallikonstruktsiooni kinnitusankru betoneerimistöödest ja tänavakorvpalliväljaku joonte
märkimisest. Lisaks titaanist korvpallikonstruktsioonist ning selle paigaldamisest.
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