IDEE NR.3
KUIMETSA KÜLAPLATSI LAVATERASS JA PINGID
Kuimetsa külas elab 2019 01. jaanuari seisuga 319 elanikku. Naaberkülades Tamsi, Oblu, Vaopere
külades kokku lisaks veel 108 elanikku. Kuimetsa külas on aastaid peetud ühiseid jaanitulesid,
kodukandipäevasid, Tähtedesõitu, laatasid jpm kuhu tulevad kokku inimesed Kuimetsast,
naaberküladest, kui ka naabervallast. Ürituste planeerimisel seisame me igakord küsimuse ees- kus
kohast me saame pingid? Seni on meid aidanud head külaelanikud, kes toovad ürituse tarbeks kohale
omad pingid ja oleme saanud väikesele hulgale inimestele kindlustada istumiskohad. Küll on aga
ürituste külastajate hulgas ka vanemaid inimesi ja lastega peresid kelle jaoks on koht kus vahepeal
jalga puhata äärmiselt vajalik. Oleme plaaninud soetada kokku 25 pinki, nendest 10tk 2100mm pikad
ja 15tk 3000mm pikad. Pingi laiused on 40cm. Pingid on teisaldatavad, mis tagab nende korrashoiu ja
olemasolu pikkadeks aastateks. Külaelanike suur soov on saada oma külale ka laululava, mille all
saavad külla tulnud esinejad mugavalt oma etteasteid esitada. Laulukaare soov tuli välja ka Kaiu
piirkonnas korraldatud rahulolu uuringu tagasisidest. 2018 aastal sai Kuimetsa Rahvamaja omale tänu
headele toetajatele telgi, mille all võimalik esinejatel oma etteasteid esitada, olenemata ilmast. Tänu
telgile ei pea enam rentima haagist, mille peal esinejad saavad esineda. Küll puudub plats mille peal
oleks võimalik esinejatel olla. Selleks oleme mõelnud rajada 100m2 lavaterrassi, mille peal saavad
erinevad esinejad oma etteasteid sooritada ja seda ka vihmasel ilmal kuiva jalga. Lisaks on võimalus
alusele kinnitada hetkel olemasolev telk juhuks kui ilmataat ei ole koostöövalmis. Tulevikus on
võimalik planeerida rajatavale ehitusele juurde ka kaar või katus ja selliselt oleks juba terviklik
külaplatsi lava Kuimetsa külal olemas. Külaplats on kõikidele ligipääsetavas kohas, kus on võimalik
läbi viia erinevaid üritusi, külapäevi, laatasid, kutsuda väliteatreid või vaadata omaküla teatritrupi
etendusi, korraldada kontserte jne. Kuimetsa küla laululava projekt ja projekteerimine on väga suur
ja kulukas projekt, kuid kui alustada samm sammult ja rajada esialgu esmavajalik- pingid ja
lavaterrass, siis see annaks külas korraldavatele üritustele suure lisaväärtuse. Ürituse korraldajad ei
pea rentima lava esinejatele ja probleemiks ei oleks ka istumiskohad külastajatele. Tulevikus läbi
rääkides elanikega milline on nende visioon küla lavast saame projekteerida rajatavale platsile juurde
ka katuse (kaare) kuidas üldsus soovib

