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Vihma käes bussi ootavad lapsed
pääsevad ootekotta
Maria Karumets

E t küla lapsed ei peaks koolibussi oodates lagedal väljal ilma
kapriise taluma, algatas Hobukooli pargi eestvedaja Sven Aluste
projekti, et ehitada Koordi bussipeatusse savist ootekoda.
RoosnaA lliku valla Koordi küla bussipeat us on S ven A lust e selgit usel
olnud läbi ajaloo vaid üks liht ne post , mille juures bussid peat uvad. Ta on
üle viie aast a pidanud plaani rajada selle post i juurde varjualune.
«Naabrilapsed ist uvad aut os senikaua, kuni buss t uleb, minu lapsed
elavad nii lähedal, et oot avad kodut repil, et siis jooksuga üle pargi minna
bussi peale,» üt les t a.
Huvi tundub olevat suur
Nii sündiski mõt e ehit ada post i asemele lõpuks varjualune, mille projekt i
rahast ab Kodanikuühiskonna siht kapit al kohaliku omaalgat use
programmist .
Esimese sammu uue oot ekoja poole on A lust e juba ast unud. Ülemöödunud
reedel kogunes 17 inimest ehit usplaani pidama. «A rvasin, et ehk kümme
t uleb kokku, aga huvi on väga suur. Märt si alguses arut leme juba disaini
üle, milline see koda t uleb, ja nuput ame mat erjali üle, mida kasut ada ja
kui palju – vanu palke, pudeleid, savi,» selgit as A lust e.

Plaani järgi peaks vanu mat erjale ja ka osa savi saama soet ada Paide
S RIKi kaudu, osa mat erjali leidub A lust e varudes ja klaasi on loot ust
saada Mäo Klaasist .
Plaani pidama oli t ulnud ka kolm arhit ekt i, üks neist suisa Prant susmaalt .
«Neid huvit as väga, milline see hoone disain on, savi kasut amine ja
ümarkat use t egemine,» märkis A lust e.
S uured huvilised olid ka RoosnaA lliku abivallavanem A nni A lev ja Järva
arenduskeskuse t ööt ajad.
RoosnaA lliku abivallavanemal A nni A levil on väga hea meel, et vallas
leidub inimesi, kes nii t oreda asja välja mõt lesid. «Kunagi rääkisime
S veniga üleüldiselt saviehit use t eemal ja t undus väga kihvt , et meil selle
alaga t egeleja on. B ussipeat usest polnud veel jut t ugi, aga juba siis
üt lesin t alle, et t ahaksin ka kunagi kuskilt ot sast savile käe külge panna,»
selgit a t a.
Nii läkski A lev esimesele koosolekule ka isiklikust huvist , et saada t eada,
kuidas saviehit us käib. «V äga posit iivne, et t ulevikus saavad nii lapsed kui
ka t eised bussioot ajad seda varju all t eha,» t oet as A lev et t evõt mist ka
abivallavanema seisukohast .
Kogu ehit use on S ven A lust e mõelnudki t eha koolit ust ena. «Teeme
kohapeal nii vana mat erjali, vundamendi kui ka savi kasut amise koolit use,
projekt i kirjut ades oli üks soov ka õppida koos külaelanike ja huvilist ega
juurde mõni t ore ja t radit siooniline ehit ust ehnika, kus kasut at akse loodust
sääst vaid mat erjale,» selgit as t a.
Kõik võivad käe külge panna
A lust e on ehit uses kasut anud ka Järvamaal leiduvat savi. Koos
koolit ust ega on t al kavas kulut ada maisjuunis nädala jagu päevi, et
loominguline bussioot ekoda püst i panna.
A lust e mõt e on kaasat a t öödesse kindlast i lapsi. «Et nad saaksid käe külge
panna, sest kes ise ehit ab, see kindlast i seda ei lõhu,» põhjendas t a.
A lust e märkis, et ega looduslähedasest mat erjalist ehit ise rajamine ole
niisama liht ne, et võt an kät t e ja ehit an, vaid sellegi puhul on t arvis t unda
ehit usseadust ikku.
Peale selle t uli mõt e kooskõlast ada kohaliku omavalit suse, maant eeamet i
ja ka Järvamaa ühist ranspordi keskusega, kes kõik on A lust e üt lust mööda
algat use heaks kiit nud. «V allaga koost öö on meil väga hea! » lisas A lust e.
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