Järvamaa tublimad kodanikualgatuses 2016 aastal – Hea algatus 2016.
Hea algatus 2016 on Paide Ülejõe piirkonna korrastamine. Kodanike omaalgatusliku aktsiooni,
mille tulemusel muutus Paide Ülejõe piirkonna räämas ja võsaga kaetud ala pargilaadseks vaba
aja veetmise kohaks.
Eestvedaja: Heinar Koppel ning teised seal piirkonnas elavad inimesed.
Paide linna ja Kriilevälja küla elanikud alustasid 2014.a oktoobris Paide linnale kuuluva Ülejõe
staadioni kinnistu ja selle lähipiirkonna korrastamist.
Heakorratööde raames puhastati võsast ja olmeprahist kinnistul kasvav parkmets, maa-ala
kuivendamiseks ehitati kaks truupi ja kraavi ületamiseks üks puitsild, rajati täitepinnasest tee
Pärnu jõe sillast Ülejõe staadionini ning paigaldati 25 linnupuuri ja 5 istepinki.
Perioodil aprill 2015 kuni aprill 2016 istutati puhkealale mitmeid puid, sh 60 tamme, 150
mändi, 150 kuuske. Lisaks puude istutamisele paigaldati Pärnu jõe jalgsilla ja Kriilevälja Kirila tee vahelise jalgtee äärde 6 istepinki, rajati piirkonna erinevaid alasid ühendav jalgteede
võrgustik, sh täideti madalamatel aladel olevate jalgteede aluseid pinnasega, osa kaeti
koorepuruga.
Heakorratööde käigus maha raiutud võsa taaskasutati: oksad peenestati oksapurustajaga ja
tekkinud haket kasutati koos koorepuruga jalgradade katmisel. Alale jäävad kraavid puhastati
sinna kogunenud settest ja muust materjalist, kraavide ületamiseks rajati 7 purret ja silda.
Paide linnavalitsuse keskkonnanõuniku Tiina Kivila sõnul on ära tehtud meeletu töö. " Kõige
toredam on veel see, et neil on omal kindel visioon, kuidas kõik tulevikus välja peaks nägema.
Selline kodanikualgatus on ainult teretulnud ja oleme panuse eest väga tänulikud!".
Piirkonna korrastamise töödega plaanitakse jätkata ka 2017. aastal: tervikliku lõpptulemuse
saavutamiseks tuleb parendada Mündi 5 kinnistult Pärnu jõeni viiv jalgrada, plaanis on rajada
Ülejõe staadioni juurde lõkkeplats, paigaldada jalgradade äärde juhatus-, hoiatus ja keelusildid
ning prügikastid.
Piirkonda rajati sel suvel ka discgolfi park teiste vabatahtlike poolt.
Eripreemia – Koordi küla bussiootekoda. Koordi küla bussipeatus on olnud läbi ajaloo vaid üks
post. Lapsed pidid viha käes bussi ootama ning memmed ei saanud kuhugi oma kotikesi toetada.
Seejärel tuli MTÜ Equilibre eestvedajal Sven Alustel idee ehitada posti asemel üks ootekoda,
mille kitisid heaks ka Roosna-Alliku vald, maanteeamet ja Järvamaa ühistranspordikeskus.
Eesmärk oli teha seda kõike koos külarahva, laste ja teiste huvilistega ning seda kõike
looduskeskkonda säästvas ehitustehnikas.
Esimene koosolek kutsuti kokku selleks, et paika panna sobiv asukoht ja tehti hoone visandid.
Huvilisi istus laua taga ligi 20, kes kõik olid huvitatud õppimast midagi uut ja põnevat.
Järgmisel kohtumisel otsiti välja vanu puitmaterjale, toodi metsast oksi ja muud materjali.
Algasid ehitustööd, mille käigus kooriti ära muld ja arendati põllult korjatud kividega, mille
vahed täideti killustikuga. Nii oli valmis kivikuhi, millele mõõdeti paika paekividest postid,
kuhu paigutati puidust karkass. Järgmiseks sammuks oli katus, kuhu tõsteti maast kooritud
muld ning kuhu istutati hobukoplist pärit taimestik. Seinteks punuti okstest karkass, mis täideti
savi-liiva- põhu seguga ning valgusavadeks sobitati värvilised klaaspudelid ning akende ette
pandi turvaklaas. Kogu ehitis viimistleti metsast kaevatud kohaliku kollase saviga ning
puitkarkass tõrvaõliga.
Kogu selle protsessi juurde olid kaasatus küla enda noored ja täiskasvanud, osales ka kaugemaid
huvilisi. Läbi niisuguse ühistegevuse kasvab kogukonna ühtsustunne ja iga osaleja õppis juurde
midagi uut ja ehk õnnestub mõnel oma maja õue pealegi nüüd loodumaterjalidest väikene
onnike ehitada.
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Tänu MTÜ Equilibre eestvedamisele on Koordi bussipeatuses võimalik oodata bussi, katus
peakohal. Ootekojas on võimalik lugeda ka Koordi küla ajalugu ning ootekoja loomislugu. See
annab omakorda võimalust hoida elus kohalike teadmisi oma kodukohast.

