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Neljapäev, 8. november 2012

Tiia Krausi aed paistis silma liigirohke ja huvitavate väikevormidega.

Tiina Raali aias võib näha põnevaid kõrreliste kooslusi.

Harku valla 2012. aasta
kauneima koduaia konkurss on lõpule jõudnud
ning kokkuvõtted tehtud.

aasta esitletutest ootama järgnevatel aastatel perenaise
hoolt ja kätt. Sealt kasvab aga
lootus, et tulevikus tuuakse
nähtavale üha huvitavamaid
taimekooslusi, sest on ju ümbrusel inimestele suur mõju.
Kevadel astugem selle teadmisega oma koduuksest välja ja
vaadakem, ehk on aeg osa võtta aiakonkursist. Sellega kasvatame tegutsemistahet ja
mõistmist, et paljugi saab alguse meie oma kodust.
Talvel on aga hea lugeda
Carel Capeki väga populaarset
raamatut “Aedniku aasta”,
kus ta väljendab sügisest meeleolu nii: “Aedniku elu on täis
muutusi. Ka nii mõnigi taim ei
lase veel end häirida tigedatel
tuultel. Me ainult kasvame
ühest ajajärgust teiseni.” Kaugel see kevadki on!

Astuda aeda
Sel aastal ostustas žürii, et
osalejaid ei seata pingeritta,
vaid võrdselt sooviti tunnustada kolme väga erinevat ja
omanäolist aeda. Auhinnad
osalejatele on Harku vallavalitsuse ja Juhani puukooli
poolt.
Konkursist kirjutab möödunud aasta koduaiakonkursi
II koha omanik ning selleaastase konkursi žürii liige Marika Raudsoo.
On alanud aedniku hingetõmbeaeg. Äravõitmatule tungile toimetada aias paneb põhjamaine ilmastik piduri. Aeg

on vaadata tagasi suvele. Selleaastane Harku valla iluaedade konkurss on kuulutatud lõpetatuks. Tunnustuse osaliseks
saavad kolm autorit: Tiina Meliste Tabasalust, Tiina Raal
Alasniidult ning Tiia Kraus
Suurupist.

AEDKI VÕIB OLLA
NOOR, MILLELE
ANNAB IGA LISANDUV
AASTA KÜPSUST.
Aedade võrdlemine ja ritta
panemine oli raske, sest korraga oli vaja hoomata eraldi iga
tegija mõttelendu ja pingutust.
Eriti huvipakkuv on siseneda
aeda, kust leiab loomingulist
kirge, lõppematut otsingut,
iga rakuga läbitunnetatud vormimängu.

Võrkpallihuvilised !
Valla aastapäeva sisevolle toimub
18. novembril kell 18.00 Türisalus.
Mängivad segapaarid.
Registreerumine tel. 5695 7822.
Eddi Tomband,
Türisalu spordiklubi

Mida sel aastal nägime?
Ikka tõestust sellele, et kõik
aiad on oma looja nägu. Niisis,
tuli võrrelda võrreldamatuid.
Õnneks oli oluliseks abimeheks
hindamistabel.
Tooksin esile Tiia Krausi
aastatepikkuse pühendumuse.
Tema kollektsioonaed äratab
igati aukartust. Eriti siis, kui
huvitavale taimede kooslusele
lisandub eeskujulik hooldus.
Seda nägime ka teistes aedades. Märksõnadeks said veel
vormitunnetus, dekoratiivsus,
liigendatus, maitsekus ja arhitektuursete väikevormide olemasolu ning koosmõju. Hea
on, kui taimestuse sordirikkuse
juures säilib kompositsiooni
terviklikkus.
Aedki võib olla noor, millele annab iga lisanduv aasta
küpsust. Nii jäigi mõnigi selle
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Tiina Meliste aia puhul hindas žürii stiilipuhtust ja
modernsust.

