Põltsamaa valla kaasava eelarve idee 2020


idee esitaja nimi ja kontaktandmed:
nimi: MTÜ Kogemise Rada
tel. 53312374; aadress: Ringtee 8-5, Põltsamaa
e-posti aadress: kogemiserada@gmail.com



idee nimetus „Põltsamaa Muusikapark“

 idee eesmärk ja olulisus
Eesmärk on rikastada Põltsamaa linna avalikku ruumi uute võimalustega, mis pakuvad
vahvat ühistegevust ja tõstavad inimeste meeleolu ning ühendavad kogukonda.
Inimestel on vajadus eneseväljendamiseks ja muusikapark pakub selleks võimaluse.
Välitingimustessse loodud võimalused toovad linnainimesi ka rohkem õue ja
soodustavad ka liikumist.

Linnas on olemas mitmed mänguväljakud, mis on suunatud teatud sihtgrupile – lastele,
noortele, sportlastele ning pigem seotud füüsilise keha arendamisega. Samas ei ole
sellist vabamänguala, mis sobib kõigile, olenemata vanusest või võimekusest ning mis
pakuks turgutust vaimule. Muusikapark on just selline, kus saavad tegutseda kõik koos
– lapsed, noored ja eakad, sobib ka puuetega inimestele. Muusikateraapial on tohutu
mõju autismi, aspergeri sündroomi või kuulmis-, nägemis- või liikumisraskustega
inimestele. Igaüks saab muusikast kogemuse talle unikaasel viisil.
Välimuusikainstrumentidega muusikapark pakub põnevust ja inspireerib inimesi end
loominguliselt ja emotsionaalselt väljendama, luues ise muusikat, samas õppides
vajalikke motoorseid oskusi. Muusika on meie käsutuses kõige universaalsem keel ja
igaühel on võimalus muusikat teha olenemata vanusest, soost, rahvusest ja
kultuurilisest erinevusest.
Muusikariistadega mängimiseks ei ole vaja juhendajat, ega eelnevaid oskusi ja teadmisi;
lihtsalt on võimalik proovida ning mängida ja harmooniat tekitada ja nautida. Sobivad
igale vanusele ja erineva võimekusega inimestele ning võimaldavad lastel, noortel ja
täiskasvanutel mõista, kui tõeliselt rõõmustav on teha muusikat kas üksi või koos. Ühte
pilli saab korraga mängida mitu inimest.
Muusikapargis mängimine on lõbus ja samas rahustav ajaviide, pakub isegi
muusikateraapiat. See võimaldab inimestel end välja elada ja pingetest vabaneda.
Inimesed saavad kasu looduskeskkonnas viibides ja uusi helisid avastades. Muusika
suurendab heaolu, intelligentsust ja loovust nii muusika mängimise ajal kui ka hiljem.
Loodetavasti leiavad inimesed muusikapargi hea mõju, see on koht, kus end välja elada
ja vabaneda pingetest ning sõpradega koos midagi vahvat teha.


idee kirjeldus
Välimuusikariistad sobivad Põltsamaal mitmesse kohta nt Roosisaare lähedale, Allika tn
kõrval asuvale rohealale (Roosisaare ja kirikla vaheline ala); kultuurikeskuse kõrvale
(muusikaõpetaja Heli Martini pingi lähedal, apteegi taga); parkidesse (nt muusikakooli,
kooli või raamatukogu lähedale), noortekeskuse lähedale jõe äärde (Veski tn).
Põltsamaa on muusika-vaimuga linn – muusikakool, koorid, orkester, puhkpilli ja keelpilli
suvelaagrid. Muusikapark sobib meie muusikaruumi täiendama.
Vahendeid saab paigaldada maa sisse, spetsiaalset alust pole vaja; kuid paremaks
kasutamiseks oleks hea kogu mänguala või iga muusikariista alune ala katta näiteks
kunstmuru või multšiga, et vältida muru tallumist ja poriseks muutumist. Võimalik on
vahendeid paigaldada ka alusele – betoonpinnas, asfaltkate, puidust terrass. Betooniga
maa sisse ja alusele paigaldatavate vahendite jalused on erinevad.
Omavalitusel on vaja välja selgitada, kus on parim võimalik koht muusikapargi
rajamiseks ehkl miilisel platsil ei ole maa sees takistusi (erinevaid torusid ja juhtmeid),

lisaks on oluline ka valgustus, et õhtuti oleks võimalik vahendeid kasutada. Samas on
oluline avatud ligipääs ja turvaline ümbrus.Välimuusikariistad on tootja sõnul
vandaalikindlad. Muusikapargi rajamisega saab alustada kevadel 2020 ja suveks võiksid
vahendid juba mängimiseks valmis olla. Tooteid pakkuv firma tegeleb ka
paigaldamisega.
sihtrühm
Uue võimaluse avanemisest saavad otsest kasu 3+ vanuses Põltsamaa linna ja valla
elanikud ning linna külastavad turistid. Sobib igas vanuses ja erineva võimekusega
inimestele, sh puuetega inimestele.
Sihtrühma suurus aasta jooksul võimalik 2000 muusikahuvilist. Vahendid kestavad
aastaid ja iga aasta lisandub huvilisi. Uudsus kutsub esialgu kõikki inimesi vahenditega
tutvuma ja seega on võimalik suurem suhtrühma hulk. Linnas elanikke 1.jaan 2019
seisuga 3963.
Muusikaparki on võimalik kasutada kooli ja lasteaia muusikatunni läbiviimiseks,
lõunapausil vaimu turgutamiseks, lihtsalt aja veetmiseks ja enda väljaelamiseks.
Hooldekodu eakatele saaks huvitunni korraldada. Samas saab parki kasutada ka
kontserdi korraldamise kohana, harrastada ja esitada väilmuusikariistade ja tavaliste
muusikariistade ühismängimist.



eelarve (idee teostamise hinnakalkulatsioon);
Muusiakpargi saab kokku panna mitmest erinevast vahendist, välimuusikariistade valik
on lai. Nt Hexad Ansambel komplekt koosneb kuuest välimuusikainstrumendist – kõrged
torukellad, kellade lüüra, väike ja suur Babeli trumm, käsitorud, harmooniline ksülofon
(Tubular Bells, Bell Lyre, Large Babel Drum and Small Babel Drum, Handpipes and
Xylophone Harmony.)
Kuue muusikainstrumendiga komplekt maksab km-ga 14804,40 eurot.
Üksikult on toodete hinnad 2950€, 2690€, 1790€, 1985€, 1790€, 1901€, 2771€ ja
maksumus tuleb kõrgem. Nimetatud komplekti ühe trummi asemel võiks näiteks olla
kahon (Cajon), mis on noorte seas populaarne kastipill. Kahoni hind1188€. Seega jääb
pillide maksumus a´1000 - 4000€ vahele.
Millised pillid täpselt paigaldada, saaks veel otsustada erinevate osapooltega
läbirääkides. Samas on võimalik ka inimeste käest arvamust küsida, ja kogukonda
kaasata, lastes neil etteantud vahendite vahel valida, et nad oleksid kaasatud
loomisprotsessi.

Välimuusikariistade tootja on Percussion Play Limited https://www.percussionplay.com/
Ettevõttel on edasimüüjad üle Euroopa, ka Baltikumis. Eestis on paigaldatud üksikuid
muusikariistasid mänguvljakute juurde. Muusikaparki pole teada.
Eestis pakub nimetatud firma tooteid Fixman Eesti OÜ (Tartu) ja temalt pärineb ka
hinnapakkumine. http://www.fixman.ee/ee/tooted/muusikainstrumendid
Paigaldamise hind on u 15% toodete hinnast ehk u 2220,66 €, lisaks vajalikud
materjalid (nt betoon vms). Samas on meil kohalikke ettevõtteid, kellelt saaksime
vajalikke materjale nt betooni ja kunstmuru. Soovi korral võib ka aluspinna rajada.
Aluspinna ettevalmistamine ja rajamine ei nõua suuri kulutusi, kulub töötunde, natuke
kaevamisteenust ja kunstmuru või multši, mida on võimalik sponsorluse korras saada.
(Kogemused Põltsamaa ÜG juurde paigaldatud madalseiklusrajaga – kunstmuru ja
betoon kohalikelt ettevõtjatelt). Kui osta lisavahendid (betoon) ja tellida teenustööna
aluspinna ettevalmistus, siis võib lisanduda u 1000€. MTÜ on vajadusel valmis
osaliselt ka ise rahaliselt toetama kui kulutused kujunevad suuremaks.
Kindlasti on oluline ka Muusikapargi avamine. Need kulud ei ole suured ning selle saaks
korraldatud MTÜ Kogemise Rada ja Põltsamaa vald koostöös. Muusikapark ei nõua
hiljem suuri kulutusi, tuleb aeg ajalt kontrollida nii nagu teisi mänguväljakuidki.
Kokku maksumus 18 025,06 eurot (6 muusikainstrumenti paigaldusega + aluspinna
tööd ja vahendid). Samas võib kaaluda ka 5 elemendiga muusikapargi loomist, mis
oleks u 2000€ vähem, oleneb milline pill välja jätta.

 muu oluline info
Galerii ja videod:
http://www.fixman.ee/ee/tooted/muusikainstrumendid

Hexad Ansambel : https://www.percussionplay.com/hexad-ensemble/

Muusikapark sobib kõigile ja igal ajal.

Noored mängimas:
https://www.percussionplay.com/street-quartet/

Lapsed talvel (Leedu).

Eakad ja väikelapsed.

Täiskasvanud ja noored.

Puuetega inimesed.

