IDEE NR.4
KAIU ALEVIKKU DISCGOLFI RAJA RAJAMINE
Kaasava eelarve idee ettepanekuks on rajada Kaiu alevikku discgolfi rada. Planeeritav discgolfi rada
asub enamjaolt vallale kuuluval maal (vt kaarti lk 2 ja 3), osad rajad on planeeritud eraisiku maale,
kuid see ei takista raja ehitamist, kuna maaomanik toetab piirkonnas tervisedendust ja sportimist
ning ei ole vastu discgolfi raja ehitamisele. Discgolfi raja rajamine tõstab elanike liikumisharrastust
vabas looduses ning toetab üleüldist tervisedendust piirkonnas – tervisedendamise idee on muuta
keskkond selliseks, et tervislikud valikud oleksid lihtsasti kättesaadavad. Antud mõtet toetab ka Rapla
maakonna terviseprofiil, mis on valminud aastateks 2019-2022.
Discgolfi rajaga loome elanikele suurema võimaluse tervist väärtustava ja soodustava käitumise ja
elulaadi kujundamiseks ning seeläbi tervist toetava elukeskkonna sihipärast arendamist piirkonnas.
Discgolfi raja rajamine toetab ühinenud Rapla valla arengukava aastateks 2018-2025, täpsemalt lisa 2
„Valdkondlikud eesmärgid ja nende saavutamiseks vajalikud tegevused“, kus on välja toodud:
•
•
•
•
•
•

Olulisemad arengu küsimused leiavad lahenduse hästitoimiva koostöö kaudu
Koostöö jätkamine seniste sõprus omavalitsustega
Sporditegevus ja tervisesport on Rapla valla elanike eluviis ning igaühele kättesaadav
Omaalgatuse ja ühistegevuse toetamine avalike spordi- ja mänguväljakute rajamisel ja
hooldamisel
Noortel on head võimalused vaba aja sisustamiseks
Spordi- ja mänguväljakute rajamine, olemasolevate kaasajastamine

Lisaks piirkonna enda inimestele tõmbab discgolfi rada Rapla valla Kaiu piirkonnale ka suuremat
tähelepanu mujalt ühinenud valla kantidest, piirkondadest, naabervaldadest kui ka teistest
maakondadest. Viimast eriti Harjumaalt (Tallinn), kus on väga palju discgolfi mängijaid, kuid radade
arv on minimaalne. Seega käivad mängijad palju Tallinnast väljaspool asuvatel radadel mängimas.
Statistika näitab, et umbes 80% rajal olevatest mängijatest on väljastpoolt piirkonda (Kohila discgolfi
raja näitel).
Raplamaa discgolfi mängijatel on saanud iganädalaseks traditsiooniks korraldada mängupäevakuid
erinevatel maakonna radadel. Näiteks ühel nädalal mängitakse Kohilas, teisel nädalal Valtus,
kolmandal nädalal Märjamaal jne. Kindlasti lisanduks sinna nimekirja ka Kaiu. Seega raja olemasolu
toetab igati ka sotsialiseerumist üldpildis.
Discgolfi raja loomine toetab ka üldist piirkonna arengut - raja loomise käigus saab külastatavatele
mängijatele tutvustada Kaiu ümbruskonna vaatamisväärsusi ja tegevusvõimalusi (Aeli-, Kadja- ja
Loosalu järvesid koos nende matkaradadega, Iida urked jne) pannes vastavad tutvustavad tahvlid
lasketiiru parklasse ja/või ka radade alguste juurde. Meie hinnangul toetaks see igati hajaasustuses
asuva piirkonna edasist arengut.
Sihtrühmaks on inimesed vanuses 5-80. Discgolfi mängimine ei nõua head füüsilist vormi, kuid annab
siiski piisava koormuse. Seega saavad osa võtta peaaegu kõik piirkonna, valla kui ka mujalt
maakonnast tulnud elanikud, kes soovivad discgolfi mängida. Discgolfi saab rakendada ka kooli
kehalisekasvatuse tundides ehk toetab valikuvõimalusi, mida teha koolitundides ning noored saavad
kiiresti kogemuse ja kaasavad seeläbi ka oma vanemad alaga tutvuma, mis omakorda toetab
kvaliteetaja veetmise võimalusi perekeskselt.

