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Pall pole prügi,
vaid uus võimalus!

Selle aasta märtsis, vahetult enne koroonapiirangute kehtestamist, käivitas tenniseklubi
Reval Ladies koostöös Eesti Tennise Liidu ja
Rohetiigriga üleriigilise projekti, mille eesmärk
on teadvustada tennisepallide keskkonnakahjulikkust ning aidata leida parimaid viise
pallide eluea pikendamiseks ja taaskasutamiseks.
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rojekti raames paigaldati suurematesse tennisekeskustesse üle Eesti kampaaniatähistusega konteinerid
kasutatud tennisepallide kogumiseks. Idee ja projekti
vedav naiskond on küll Reval Ladies´est, kuid ainult oma
jõududega Eesti ainus naiste tenniseklubi kogu projektiga
hakkama ei saa. „Ragn-Sells aitab meid konteineritega, Kaubaekspress transpordiga ja Cronimet ladustamisega,“ loetleb
projektijuht Marika Maidla tähtsamaid koostööpartnereid.

POOLE AASTAGA ON KOGUTUD 20 000 PALLI
Paigaldatud konteinerid ja kampaania on pälvinud kasutajate
poolt palju positiivset tagasisidet ja tunnustust.
„Septembriks oleme kokku kogunud esimesed 20 000
palli (~1200 kg), mis on arvestades asjaolusid igati korralik
tulemus,“ tõdeb projektijuht. Kampaania alguses olid
keskused koroonapiirangute tõttu suletud, suvel kolis tennis
välisväljakutele ja konteinerid polnud vaateväljas ning kogumine polnud nii massiline. „Viimastel nädalatel oleme aga
saanud keskustest teateid konteinerite täitumisest ja selline
hoog lubab aimata, et aasta lõpuks kogutud pallide hulk kahekordistub,“ on Maidla lootusrikas. Tublimad pallikogujadkeskused on seni olnud Forus Spordikeskus Tondil ja Laagri
Tennisekeskus. Aitäh!
Kevadel mõõdeti ja arvutati, et ühte 240 l konteinerisse
mahub ligi 1000 tennisepalli (täpsemal loendamisel selgus,
et 976). Seega väike arvutus näitab, et 20 000 palli kogumiseks tuleks täita kuus konteinerit kuus. Üle Eesti on tennisekeskustes 19 konteinerit.

KASUTU PALL VÕIB OLLA KASULIK MATERJAL
Kogutud pallid on leidnud väga erinevat kasutust – lemmikloomadest lasteasutusteni, terviseedendajatest disaineriteni.
„Massööridele ja lasteaedadele palle jagades pikendame palli
eluiga, aga meie eesmärgiks on leida kasutatud pallidele jätkusuutlik rakendus. Ideaalis võiks selleks olla pallide kasutus
ringmajanduses tasuta toorainena uute toodete valmistamisel,“ ütleb Maidla. „Hetkel oleme leidnud Taanist koostööpartneri, kes kasutatud tennisepallidest mööblijalgadele
taldasid teeb, aga eelistame, kui sellise partneri leiaksime
Eestist.“
„Loomulikult on väga oodatud ka muud ideed ja pikaaja-
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lised partnerid, kes soovivad palle taaskasutada,“ kutsub
projektijuht kõiki üles kaasa mõtlema. „Oleme väga tänulikud, et tenniseringkondades on kampaania leidnud sooja
vastuvõtu ja jätkame kampaania läbiviimist kindlasti kuni
järgmise aasta kevadeni.“
„Pall pole prügi!“ kohta leiab täiendavat infot Facebookist ja
Instagramist ning kodulehelt pallpoleprugi.revalladies.ee.

KONTEINERITE ASUKOHAD
Tallink Tennisekeskus
Rocca Al Mare Tennisekeskus
Forus Spordikeskus Tondi
Forus Spordikeskus Karulaugu
Tondiraba Tennisekeskus
Laagri Tennisekeskus
Airok Tennisekeskus Tabasalus
Viimsi Tennisehall
Audentese tennisehall
Tähtvere Tennisekeskus
Veeriku Spordikeskus
Toomeoru väljakud (suveperioodil)
Pärnu Tennisekeskus
Tallinna Kalevi Tennniseklubi (suveperioodil)
Viljandi Tenniseväljakud
Kuressaare Tennisekeskus
Pärnu Kesklinna Tenniseklubi (suveperioodil)
Narva Spordikeskus

www.ajakiritennis.ee

