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TAOTLUS “KAASAV EELARVE 2016” 

 

Rapla Korvpallikool MTÜ 

E-posti aadress: raplakk@raplakk.ee;  

mellikov@raplakk.ee; jaak@raplakk.ee  

Kontakttelefon: 48 94 175, 55635280 

   

 
1. Nimetust (lühike fraas, mis iseloomustab ettepaneku sisu) 

Esimese korvpalli korvpallimuuseumi loomine Eestisse, Raplasse. Rapla 

Korvpallikooli plaanitav Eesti esimene korvpallimuuseum kannab edasi ning 

eksponeerib Eesti ja Rapla korvpalli arengut läbi aja.   

Muuseumi eesmärk on erinevate korvpalli pärandite kogumine, hoiustamine ja 

eksponeerimine – panustades haridustegevusse ning olles elamuste pakkuja nii 

kodu- kui ka välismaistele külastajatele, kasvatades seeläbi Rapla kui kultuuri- ja 

sporditurismi sihtpunkti populaarsust.  

Ekspositsiooniruumi loomiseks tuleb Rapla Korvpallikoolil soetada vajalik 

sisustus: madalad vitriinkapid koos valgustusega – eksponaatide jaoks; kõrge 

vitriinkapp koos valgustusega – karikate ja teiste eksponaatide tarvis; projektor ja 

ekraan; riiulid; ekspositsiooniruumi valgustus; lauad ja toolid. Lisaks sellele 

planeeritakse loodavasse ekspositsiooniruumi seinale korvpalli ajajoont, mis 

käsitleb nii Eesti kui Rapla korvpalli arengut läbi aja.  Nooremale generatsioonile 

on ruumi mõeldud kaasata innovaatiline ja interaktiivne korvpalli digitaalne 

viskemäng.  Näide: http://nextnowagency.com/project/harry-carays-chicago-sports-

museum-virtual-basketball/ Lisaks sellele on Rapla Korvpallikool võtnud 

eesmärgiks muuta koos loodava muuseumiga ka teised hoone osad (trepikoda, 

koridor jt.) korvpalli pärandit edasi kandvateks vaatamisväärsusteks, samal ajal 

mitte segades korvpallikooli igapäevast tihedat kasutamist. 
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2. Idee kirjeldust, eesmärki ja olulisust Rapla valla jaoks 

 

Planeeritava muuseumi ja ülejäänud Korvpallikooli hoone eesmärgiks on 

eksponeerida Rapla ja Eesti korvpalli ajalugu ning saavutusi. Rapla Korvpallikooli 

poolt hallatavale spordihoonele tuleb juurdeehitus, mille teisele korrusele 

projekteeritud ruumis eksponeeritakse võidetud karikaid, auhindu, meeneid. Lisaks 

sellele on näitusel väljas püsiekspositsioon Eesti korvpalli ajaloost, korvpalluritest 

ning võidetud auhindadest ja karikatest. Sealjuures kasutatakse ka teisi Rapla 

Korvpallikooli ruume nagu trepikojad, koridorid ja teised pinnad, eesmärgiga 

eksponeerida Rapla ja Eesti korvpalli ajalugu. Ruumide otstarbekas kasutamine 

võimaldab Rapla Korvpallikoolil ja teistel Rapla valla spordiorganisatsioonidel pidada 

spordiga seonduvaid seminare ning loenguid. Lisaväärtusena on võimalik uues ruumis 

ühiselt vaadata ülekandeid spordivõistlustelt ning jälgida audiovisuaalseid salvestisi 

olulistest võistlustest jm hetkedest korvpalliajaloos, muutes projekteeritava ruumi 

multifunktsionaalseks ning innovaatiliseks. Ruumi projekteerimisel on arvestatud 

Eesti korvpalli ja Rapla korvpalli erinevaid ajajärke ning arengu kronoloogilisi 

etappe. Eesti korvpalli ajaloo eksponeerimisel on Rapla Korvpallikool tuginenud 

erinevatele korvpalli memoriaalidele ja ajalooraamatutele. 

 

Planeeritav Eesti esimene korvpallimuuseum koos teiste eksponaatidega erinevates 

ruumides panustab Raplamaa turismi arengusse, olles atraktiivseks sihtpunktiks 

kõikidele korvpallist huvitatud inimestele. Sealjuures kannab uus muuseum edasi 

Eesti ja Raplamaa ühe populaarsema spordiala algeid kuni tänapäevani. Lisaks sellele 

panustab muuseum Raplamaa haridustegevusse võimaldades Rapla ja naabruskonna 

koolidel analüüsida ja õppida korvpalli ajalugu ning tutvuda peamiste sündmustega.  

 

Kuna tegemist oleks Eesti ainukese korvpallimuuseumiga, tuginetakse otseselt Eesti 

korvpalli ja Rapla korvpalli ajaloole. See tähendab, et muuseumis kajastatav algab 

1891. aastaga, kui leiutati Korvpall Springfieldi kohalikus ülikoolis kehalise 
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kasvatuse õpetaja J.Naismithi poolt. Sellele järgneb kronoloogilises järjestuses Eesti 

korvpalli erinevate ajajärkude eksponeerimine kuniks sellega ristub ka Rapla 

Korvpalli tegevus.  

 

Eesti korvpalli ajaloost kajastatakse järgnevaid tähtsaid pidepunkte. Antud projekti 

kirjutamisel on välja toodud ainult mõned näited sellest, mida muuseumis ajajoonel 

eksponeeritakse ja millele tähelepanu pööratakse. Erinevate materjalide kogumisel 

tuginetakse EOK ja Korvpalliliidu abile. Samuti kasutatakse ära olemasolevaid tutvusi 

nii klubide kui ka indiviidide tasandil.  

1) Eesti korvpalli sünniaasta: Eesti korvpalli sünniaastaks peetakse 1920. aastat, 

seda põhjusel, et kahes Tallinna koolis hakati regulaarset pidama korvpalli 

treeningtunde. Uus pallimäng leidis hea kasvupinnase koolinoorsoo hulgas, et pelgalt 

trennist jõuda võistlusteni, vajas korvpall organisatsioonilist vormi ja seetõttu asutati 

1. aprill 1922 Tallinna Keskkoolide Spordiringide  Ühing (TKSÜ) ja juba 1921/22.a. 

hooajast alustati keskkoolide basket  (aga ka volley) balli esivõistlusi A ja B klassis.  

2) Eestikeelsete korvpallimääruste väljaandmine: Üheks oluliseks tähiseks oli ka 

esimeste eestikeelsete korvpallimääruste väljaandmine 1922. aastal kehalise  

kasvatuse võimlemismängude vihikus. 

3) Eesti esimesed meistrivõistlused käsipallis: I Eesti meistrivõistlused käsipallis 

(võrk- ja korvpallis) meestele algasid Tallinnas SKV võimlas teisipäeva 27. jaanuari 

1925.a. õhtul kl ½ 8.  Esimese meistrina on ajalukku läinud võimlemisselts Sport I 

meeskond koosseisus: Roman Karro, Richard Mast, Robert Silvester, Eino Uuli ja 

August Veinmann. 

4) Eesti esimesed maavõistlusmängud: 29. aprill 1924.a Tallinnas, Harjuoru 

võimlas kohtusid esimeses maavõistlusmängus läbi aegade Eesti ja Läti, paraku tuli 

tunnistada Läti paremust  20:16 (6:6). 

5) Ühinemine FIBA-ga 23. novembril 1934.a. Rahvusvahelisele Korvpalliliidule 

saadetud sooviavaldus liikmeksastumiseks rahuldati koheselt.  
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6) Osalemine OM-il – 1936 lõpetati OM-il jagades 9.-14. koha, 1937 & 1939 EM-i 

viiendad kohad. Üliõpilaste maailmamängudelt tuli kaks korda 3. koht (1933 ja 

1937.a.) ja üks kord 2. koht (1939). Selle perioodi lõppu, 1941. aastal vahetult enne 

sõja algust, kroonis sama põlvkonna meeste suurvõit NLiidu 8-linna turniiril 

7) Korvpalli madalseis: 1940/41. hooajast kuni 1940-ndate lõpuni välja, arvestades 

ka Välis-Eesti sporti). 

Jätkub:  

 

Ajajoon: Ajalooliste saavutuste ja pidepunktide eksponeerimiseks kasutatakse 

muuseumi ja trepikoja seinu, kus iga tähtsam sündmus on märgitud ajajoonele. 

Ajajoon on illustreeritud erinevate piltide ja sündmusi kajastavate faktidega. Faktide 

ja piltide kogumisel toetume erinevatele korvpalliga seotud inimestele, 

ajaloomemoriaalidele ja raamatutele.  

Trofeekapp: Karikate, medalite ja muude auhindade eksponeerimiseks kasutatakse 

muuseumis trofeekappe. Trofeekappide väljapanekud on jagatud kaheks;  

 1.Eesti korvpalliga seotud auhinnad k.a koondis, meeskonnad ja personaalsed 

 auhinnad  

 2. Rapla Korvpallikooliga ja Meistriliigaga seotud auhinnad.  

 

Mängusärgid, autogrammid, tossud ja memuaarid: Muuseumi eesmärgiks on 

kajastada suuremat osa Eesti korvpallist ja korvpalliga kõige kõrgemal tasemel 

tegelenud inimesi. Selleks on muuseumi keskele projekteeritud stendid ja lauad, millel 

eksponeeritakse erinevate Eesti korvpallis kuulsust kogunud inimeste mängusärke, 

autogramme, tosse ja memuaare. Mängusärkide ja teiste eksponaatide kogumisel 

toetume korvpallikooli ja sellega seotud olevate inimeste abile ja tutvustele.  

Raamatud ja ajakirjad: Muuseumi üheks väljundiks on korvpalliga seotud 

raamatute ja ajakirjade väljapanekud, mida muuseumi külastajad saavad puhkenurgas 
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rahulikult lugeda. Lisaks sellele on muuseumis esindatud erinevad väljavõtted 

ajalehtedest ja ajakirjadest, mis kajastavad Rapla Korvpallikooli tegevusi. 

Video ja projektsioonid seintel: Selleks, et anda ekspositsiooniruumile kaasaegne 

mõõde, kasutatakse projektorit, et näidata ekspositsiooniruumi seinal ajaloolisi Eesti 

koondise ja Rapla mänge. Samuti on Rapla Korvpallikool aegade jooksul kogunud 

erinevatest meediaväljaannetest kokku klubist kirjutatud artikleid, mida muuseumis 

projektoriga publikule esitada.  

3. Sihtrühma (lühike kirjeldus, kes saavad probleemi lahendamisest või uue 

võimaluse avanemisest otsest kasu; ürituse korral hinnanguline sihtrühma 

suurus, vanus jm olulised tunnused) 

 

Korvpallimuuseumi peamiseks sihtrühmad jagunevad kolmeks:  

 1. Raplamaal elavad inimesed; 

 2. Korvpallist ja spordist huvitatud inimesed; 

 3. Raplat külastavad inimesed, Rapla meeskonna kodumänge külastavad 

inimesed, turistid, kes on läbisõidul või peatuvad Raplamaal pikemalt.  

Muuseum on huvitavaks ja kaasahaaravaks kohaks erinevatele sihtgruppidele, 

alustades Raplas elavatest inimestest lõpetades turistide ja korvpallist huvitatud 

inimestega. Loodav muuseum on esimene korvpallile pühendatud muuseum Eestis 

ja üks vähestest Baltikumis. Planeeritavad ruumid panustavad kohalikku 

haridustegevusse, olles elamuste pakkuja nii kodu- kui ka välismaistele 

külastajatele, kasvatades seeläbi Rapla kui kultuuri- ja sporditurismi sihtpunkti 

populaarsust. Vahelduvad eksponaadid tekitavad meediakära ning kindlasti 

annavad oma panuse Rapla populaarsuse kasvule Eestis ja väljas. 

Lisaks sellele oleme seisukohal, et loodav korvpallimuuseum kasvatab veelgi 

korvpalli populaarsust Raplas, mis omakorda suurendab regulaarselt spordiga eriti 

just korvpalliga tegelevate laste ja noorte osakaalu Raplas ja  lähinaabruses.  

 
4. Idee hinnangulist maksumust koos hinnapakkumis(t)e või maksumuse 

kalkulatsiooniga 
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Kogu korvpallimuuseumi sisustus peab valmima eritellimusel. Muuseumi 

vajalikuks sisustuselementideks on:  

- Madalad vitriinkapid koos valgustusega – eksponaatide jaoks; 

- Kõrge vitriinkapp koos valgustusega – karikate ja teiste 

eksponaatide tarvis; 

- Projektor + ekraan; 

- Riiulid; 

- Ekspositsiooniruumi valgustus; 

- Lauad + toolid;  

- Korvpalli ajajoon.  

- Korvpalli gamification  

-  

Maksumuse kalkulatsioon:  

Kululiik Hind 
Madalad vitriinkapid 3tk 2,100 € 
Kõrge vitriinkapp 900 € 

Projektor + ekraan; 700 € 
Riiulid; 700 € 
Valgustus; 2,500 € 
Lauad + toolid;  1,000 € 
Korvpalli ajaloo ajajoon (projekteerimine, 
disain ja tootmine) 

3,000 € 

Turvasüsteemid 2,000 € 
Ekspotsioonidega seotud kulud 5,000 € 
Teiste ruumide (projekteerimine ja disain) 2,000 € 
Korvpalli muuseumi veebileht 1,000 € 
Korvpalli gamification 5,000 € 
Ülejäänud hoone ekspositsioonide 
(kujundamine, projekteerimine ja teostus) 

      4,000 € 

Kokku 29,900 € 
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5. Teostamise eeldatavat ajakava 

 

Muuseumi ruumide ehitamine  algab 2016. aasta sügisel või 2017. aasta kevadel. 

Kuigi korvpallimuuseumi ehitamine algab mõnevõrra hiljem kui kaasava eelarve 

jagamine on Rapla Korvpallikool planeerinud vajaliku interjööri soetamise 2016. 

aasta suvesse. Interjööri alla käib vajalik mööbel, tehnika, eksponaadid koos 

vajalike disainelementidega.  

Disaineritega koostöös valmib muuseumi vajalik sisustus, mis ladustatakse kuni 

ruumi valmimiseni Rapla Korvpallikooli inventari ruumides.  

Kuna korvpallimuuseumi projekt on varasemalt valminud, on planeeritud sisustus 

soetada enne ja vajadusel jooksvalt koos ruumi ehitusprotsessiga. Lisaks sellele 

töötab Rapla Korvpallikool erinevate pakkujatega, et leida parimaid võimalusi, 

kuidas muuseumile leida innovaatilist ja interaktiivset digitaalset korvpalli mängu.  
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6. Võimalusel muud ideed iseloomustavat materjali (eskiis, joonis, foto jmt) 

Iseloomustavad materjalid suuremas formaadis lisatud manusena:  
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