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PERI KÜLA MÄNGUVÄLJAK
IDEE TUTVUSTUS ja EESMÄRK:
Mänguväljaku rajamisest Peri külla on pikalt räägitud, kuid fakt on see, et väljakut pole.
Vajadus selle järele on aga möödapääsmatu, sest külas puudub koht, kus ka lapsevanem
saab koos lapse või lastega vabas õhus kvaliteetselt aega veeta. Mänguväljak on plaanis
rajada olemasoleva korvpalliplatsiga samale, vallale kuuluvale maa-alale, eesmärgiga
võimaldada erinevas eas lastel nii omakeskis kui ka koos vanematega sisukamalt vabaaega
veeta.
Mänguväljaku oleme kavandanud nii, et kui kõike korraga ei saa, alustame olulisemast
ning täiendame jätkuvalt. Eesmärk on valida atraktsioonid põhimõttel, et need arendavad
last nii füüsiliselt kui toidavad ka nende kujutlusvõimet ja rikastavad lapsepõlveelamusi.
Ehk nagu kirjeldavad seda laulusõnad - «Minu õu ei ole lihtsalt õu, liivakast ei lihtsalt
liivakast, siin on mäed ja lossid, metsapõu ja mereröövlite varanduse last». Osa
atraktsioone on plaanitud selliselt, et need täidaksid ka ekstreemsema loomuga laste
vajadusi, nt rularamp.
Miks mänguväljak?
Mänguväljaku rajamine Perile on nii valla kui kogukonna ühise auvõla kustutamine Peri
laste ees.
SIHTRÜHM
Peri külas elab ligi 350 elanikku, nende seas kokku ligi 100 erinevas eas last ja noorukit,
kellest pea pooled on eelkooli - või algklassiealised. Suvekuudel lisanduvad «maale
vanaema juurde» tulevad lapsed. Samuti (ja õnneks) jagub meil ka titekärudega noori
emasid.
EELARVE
Arvestatud on, et vajalikud kinnitus-, paigaldustööd ning püstkoja saab tehtud kogukonna
jõul. Atraktsioonide kalkulatsioon on tehtud Inpuit OÜ toodete alusel, rularamp Aiaramp
OÜ.
Mänguväljaku pinnase etevalmistamine ning osaline multšiga katmine 1000 EUR
Atraktsioonid
Mängumaja KIOSK 680; Mängumaja PEETER 864, Lisamoodulid (ronimisvõrk,
ronimissein, sild) 460; Ronila 2100; Topeltkiik 350; Võrkpüramiid h 2,7m 2400; liivakast
3x2m 160; rularamp MICRO 4,5x6m 2500
Atraktsioonid kokku ca 9600
Varjualune 1500, Pingid 4tk 800
Mänguväljak kokku ca 12900 EUR
Koostanud Andrus Mark
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