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PERI KÜLA KIIGEPARK
IDEE TUTVUSTUS ja EESMÄRK:




Puitmaterjalist atraktiivse, kohapõhiselt rajatud ning stiliseeritud kiigepargi
rajamine Peri küla keskusesse annab küla ilmele ja kuvandile väärtuse ja sisu mis
hetkel puudub.
Loob elanikele kui ka Peri küla külastajaile vaba-aja veetmise võimaluse ja
kohtumispaiga, mis on sobiv külastamiseks igas vanuses sihtgrupile.
Kiigepark saab olema üheks atraktiivseks tõmbenumbriks väljapoole. Tegemist ei
ole tavapäraste kiikedega mänguväljakuga vaid omanäolistest
kiigeatraktsioonidest kujundatud pargiga millesarnast Eestis ei kohta.

Kiikumine on osa eestlase DNA-st. 2004. aastal inimgeograafias magistritöö
(«Kiigekohad Eesti maastikes») kaitsnud Piret Pungas märgib, et kiikumine on Eesti
pärandkultuuri osa. Kiikede ehitamine ja koos kiikumine oli kogukonna üks ühistegevuse
vorme. Kiikumisel oli ka vaimne mõõde – see sümboliseeris Päikese liikumist üle
taevavõlvi, valguse võitu pimeduse üle, hingetõmbeaega, kiikumist peeti tervistavaks.
Kiigepargi juurde on kavandatud ka väike tahvlike pärimusliku lühiinfoga kiikumise
kohta. Nii pole me mitte ainult rikastanud kogukonna tegevusvõimalusi, vaid
tugevdanud ka sidet rahvakultuuriga.
Kiigepark sisaldab üle 15-e rõht-, ais-, pöörd- ja rippkiigevormi ehk kiiged on liigitatud
liikumissuuna- ja amplituudi ning ehitusliku konstruktsiooni järgi. Atraktiivseim neist on
kiikingu kiik. Kui enamik kiikedest on plaanis ehitada koos kogukonnaga, järgides
seejuures kiikedele kehtestatud ohutus- ja turvanõudeid, siis viimatinimetatu valmib
koostöös spetsialistidega ning on kasutatav kokkulepitud aegadel. Muul ajal on kiik
lukustatud.
KOHT
Kiigepark on plaanis rajada ajaloolisse Peri parki (kuulub Põlva vallale). Et park on kantud
kultuurimälestiste registrisse, on ideed tutvustatud ka Muinsukaitseametile, kes
kavandatava osas takistusi ei näe. Küll on aga programmi edenedes vajalikud
konkreetsed kooskõlastused
SIHTRÜHM
Peri külas elab ligi 350 elanikku, nende hulgas kokku ligi 100 erinevas eas last ja
noorukit. Potentsiaalse sihtrühmana näeme ka ümberkaudesete külade (Andre,
Meemaste, Tromsi – kokku ca 150) elanikke. Kuid soovime sihtrühma veelgi laiendada,
seepärast sisaldab idee kiigepargi asukohale viitavat silti Meemastes Põlva-Võru
maanteel, tekitades maanteelkulgejates uudishimu ja andes põhjuse kõrvalepõikeks.
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EELARVE
Eelarve on esilalgne ja osalt hinnanguline, kuna kõikide kiikude täpseid analooge polegi
tehtud. Kiikudel mille täpset vastet osta ei saa ega tehtud pole, on hind tuletatud
sarnase konstruktsiooni ja suurusega kiikesid võrreldes. Arvestatud on, et vajalikud
kinnitus ja paigaldustööd saab tehtud kogukonna jõul ja arvestatud ainult materjale.
Projekt - üldskeem ning ehitatavate kiikude joonised 400
Suuremate kiikude kinnitused (bet. taldmikud, terasvaiad jms) 300
Kiigud
Kiikingu kiik(h-4m) 2600; Külakiik 2000; Vedrukiik 500; Paariskiik 150; Kiikuv einela 3200;
Kaalukiik 450; Pesakiik 100; Joogakiik 140; Topeltkiik 350; Ahvikiik 15; Kiikpalk 900;
Rippkiik 700; Kiikpaat 900; Paarikiik 290; Võrkkiik 90(3tk); Pöördkiik 400; Paariskiik 800;
Tasakaalukiik 90; Peegelkiik 500
Kiigud kokku ca 14200
Kiigepark kokku 14900 EUR

Koostanud Andrus Mark
24.01.2020
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PERI KÜLA KIIGEPARK
kiigepark
ca 4 erinevat kiiku

kiigepark
vähemalt 15 erinevat kiiku
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