Sõpruse palliväljak
Idee kirjeldus
MTÜ Sõprus on asutatud 2011a. Ühingu eesmärgiks on rajada Põlva linna pereväljak ja seda
korras hoida. Kui ilm lubab, siis talvel rajame uisuväljaku. Oleme keskendunud raudteejaama
piirkonnale ja Savi 2c kinnistu arendamisele (Sõpruse pereväljak). Pereväljak on avalikuks
kasutuseks vastavalt avalikus kohas käitumise üldnõudega (Korrakaitseseadus, 4. Peatükk)
Selleks, et pereväljak oleks mitmekesine on vajadus täielikult renoveerida palliplats Põlva linn,
Savi 2c kinnistul. Uue väljaku ehitamisega saab aluspind täielikult uus, et väljak oleks tasane
ja kvaliteetne. Olemasolev pind on vajunud ja mõradega, kuna aluspind on omal ajal jäänud
korralikult tegemata.
Uueks aluspinna paigaldamiseks tuleb esmalt olemasolev asfalt eemaldada, täita ja tihendada
aluspind mille peale pannakse dreenasfalt. Dreenasfalt on suure jäävpoorsusega
asfaltbetoonsegu, mille koostamisel on tagatud võimalikult suur omavahel ühendatud pooride
sisaldus võimaldamaks vee ja õhu tsirkulatsiooni.
Uue aluspinna peale saab paigaldatud akrüülvaikkate või Modulaarne plastikkate Sport Court
PowerGame+.
Mõlemad
katted
on
laialt
levinud
ja
populaarne
sportlaste
seas.
Uus kate garanteerib elastsuse, mugavuse, õige libisemise, hea jalgade liikumise ja pallipõrke,
kõike
mida
on
vaja
tagada
ohutuks
ja
nauditavaks
mänguks.
Kate ei vaja erilist hooldust on vastupidav kriimustustele ning isegi kõige agressiivsematele
ilmastikutingimustele. Kate sobilik ka tennise ja võrkpalli mängimiseks.
Modulaarne plastikkate on samalaadsetest kõige kvaliteetsem – vastupidav, hooldusvaba,
mängijatele
turvaline,
atraktiivne,
lihtsasti
paigaldatav.
Lisainfo:
https://www.gerflor.com/professionals-products/flooring/sport-court-powergame-plus.html
Siit lingilt näeb Eesti referentse (kokku tänaseks ca 15 000m2 plastikkatet paigaldanud):
https://www.dropbox.com/sh/1r1o5e36uo90zt5/AADdHPHKrabXsnQ9jvQ6m5cea?dl=0
Antud plastikkate võib olla aastaringselt maas ja sellele on lubatud ka jääväljaku rajamine.
Oluline on lihtsalt seda korralikult teha, et uisutera ei ulatuks jääväljaku kasutamise perioodil
kordagi plastikkatteni.
Uue väljaku rajamisega paigaldame uued korvpallikonstruktsioonid ja tennise/võrkpalliväljaku
postid koos võrkude ja muude vajamineva inventariga, selleks, et harrastajad saaks soovi korral
tennist ja ka võrkpalli mängida.
Projekt on oluline ka elanikkonna ühtlustunde tekkimisel ning säilitamisel. Projekt pakuks
peredele, lastele ja noortele vaba aja veetmiseks erinevaid võimalusi. Elanikele tegevuse
pakkumine meelitab sellesse piirkonda rohkem aktiivseid inimesi ning tõstab ka piirkonna
konkurentsivõimet ja kogukonna elujõulisus suureneb.
Põlva vallas arengukava 2015-2029 on kirjas, et spordiobjektide paremaks haldamiseks on vaja
parendada ja kaasajastada nende füüsilist keskkonda ja funktsionaalsust ning teenuste
kvaliteeti. Eesmärgiks on võetud tingimuste loomine spordiga tegelemiseks nii harrastus- kui
ka professionaalsel tasemel
Põlva vallas arengukava 2015-2029 visioon ütleb , et kvaliteetne elukeskkond on aluseks
sotsiaalsele turvatundele, heaolule ning kõrgele elatustasemele. Tänu elukeskkonna

paranemisele ja tervise suuremale väärtustamisele on inimesed võimelised tulemuslikumalt
töötama ning on kõrge elueani majanduslikult ja ühiskondlikult aktiivsed. Kõik tunnevad ennast
turvaliselt tänu põlvkondi ühendavatele ning vastastikku toetavatele kogukonna- ja
lähisuhetele.
Tänapäeval on oluline anda lastele värskes õhus tegevust, see arendab lapsi füüsiliselt, samuti
sotsiaalset suhtlemist.
Samuti on oluline, et lapsed tunneksid, et neist hoolitakse. Järjest rohkem on hakatud aru
saama, et tervislikud eluviisid ja kehaline aktiivsus on inimestele vajalik selleks, et olla
terved ja heas vormis ning vitaalne kõrge eani. Kuna inimene enamus oma ajast veedab
siseruumides, siis pereväljak kõigi atraktsioonidega annab võimaluse nii nautida tegevust
värskes õhus.
Tervise Arengu Instituut tegi uuringu, kus tuli välja, et Eesti laste ülekaalulisus on järjest
tõusmas. Samuti leiti uuringust, et igapäevaselt mõõdukalt aktiivsete laste osakaal on Eestis
madal ja aastast aastasse kahanev. Samuti majanduslikult kehvemates oludes elavate lastel on
vähem valikuvõimalusi.
Soovijatele tasuta kasutuses olev korvpalli/tennisevälja mille juures on ka fitnessala, annavad
võimaluse kõigil ennast treenida. Oleme kindlad, et kui anda noortele tegevust siis jääb neil
vähem aega nii rumalusteks kui ka teleka ja nutiseadmetes olemiseks. Kui pakkuda võimalust
enda treenimiseks siis väheneb ka ülekaalulisus mis toob kaasa ka terviseprobleeme.
Põlva linna, Savi tn piirkonnas on palju sotsiaalkortereid ja vähekindlustatud peresid, seega on
väga oluline rajada siia tasuta sportimis võimalused.
Uus väljak ei vaja liigseid (elekter, vesi, küte jm) ressursse.
Täisväärtuslik ja mitmekesine pereväljak aitab parendada elukeskkonda ja seeläbi piirkonda
atraktiivsemaks muuta.
Kogukonnal meeldib siin elada kuna nad tunnevad, et neist ja nende tervisest hoolitakse.
Noored soovivad rajada enda kodud hästi toimivasse kogukonda ja piirkonda.
Põlva on laste- ja noortesõbralik vald, kus elavad ning tegutsevad aktiivsed, ettevõtlikud ja
tolerantsed noored. Noored on aktiivsed ja osalevad kohaliku elu parendamisel.
Sihtrühm
Otsesed kasusaajad:
Põlva linnas elab ca 500 noort kes on vanuses 10-17a ja ca 4000 kodanikku vanuses 18-64a kes
kõik saaksid soovi korral palliplatsi kasutada. Lisaks kõik meie külalised.
Kaudsed kasusaajad:
Põlva Vallavalitsus - Huvitatud KOV maine tõstmisest (reklaam linnale, kui "lastesõbralik
linn"). Lastele tegevust pakkudes hoiab ära vandalismi noorte poolt.
Lapsevanemad - ~ 80 pere Jaama, Savi, Tehnika tänaval elavad lapsevanemad. Nemad on
huvitatud palliväljaku ehitamisest, kuna siis oleks lastel koht kus mängida ja leida tegevust
värskes õhus. Lastevanematel võimalus suunata lapsi sotsiaalselt suhtlema, õpetada
koosmängimist
Politsei - Põlva politsei ning Lõuna politseiprefektuuri noorsoopolitseigrupp. Kui noortel on
tegevust jääb neil vähem aega rumaluste tegemiseks.
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PROJEKTI EELARVE
Eelarve tabelis summad eurodes sendi täpsusega
Projekti kulud tegevuste kaupa (projekti tegevuste kirjalduses toodud tegevuste lõikes
Projekti tegevused (nimetada)
Kululiigid (nimetada)
Palliplatsi 16m*30m muldkeha ehitamine,
killustikust kandev konstruktsioon ning sellele
paigaldatud dreenasfaltist (TREV 2 pakkumine)

Maksumus

28410,91

Palliplatsi aluspind
480m2 (30x16m)

9600

Modelaarne ja portatiivne plastikust spordiväljakukate või
akrüülvaikkate EPI Court Tour

Tenniseväljaku ja võrpalliväljaku inventar

Universaalsed postid
Tennise võrk koos lisadega
Võrkpalli inventar
muud tegevused
Statsionaarne Korvpallikonstruktsioon NOVA 225
petoneerimine, montaaža, transport

630,6
295,18
116,59
954
5244
2442

Korvpallikonstruktsioon
KOKKU
47693,28
Summad sisaldavad käibemaksu

