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Harku valla kauneima koduaia tänavusel
konkursil pakkusid žüriile elamusi eriilmelised aiad. Valla aastapäeval kuulutati
välja ka konkursi võitjad.

H

arku valla aianduselu
on aasta-aastalt elavamaks muutunud.
Tänu aiaseltsile toimub üritustesari „Avatud aiad“, samuti
aitab aiaselts kaasa kauni koduaia konkursi läbiviimisel.
Auväärne žürii koosseisus
abivallavanem Vello Viiburg,
heakorraspetsialist Marion
Aare ning Luule Agu, Maire
Tilkson ja Kaie Lõoke aiaseltsist ning allkirjutanu tänavad
kõiki peresid, kes oma aiaväravad hindamiseks avasid.

pottidel ning istumispingil,
mis laius madalal kivimüüril ja
mille taha olid peidetud kartulivaod. Rikkaliku taimestusega
aeda oli tänu kolmes etapis
laienemisele tekkinud vahvaid
soppe, mille vaateid erinevatelt
istumiskohtadelt nautida sai.
Eriti tõusid esile perenaise
lemmiklilled roosid.
Samuti Murastes, Viive Toomi aias sai näha, et ka väiksele
ning ebahariliku kujuga krundile saab täpse planeerimisega
mahutada ära päris suure elumaja ning ruumi jääb ka õduVintage ja õdus rahu sate aiaruumide tarbeks. SõlAsta ja Peep Õimu koduaiast tuvalt krundi asukoha
Muraste külas leidsime tõelise

Aukartustvintage-meeleolu. Pere on
äratava
elegantselt säilitanud kõik, mis
majaehituse ajal moes oli, ning
suurusega
sidunud selle uuema aja lisanhortensia.
dustega ühtseks tervikuks.
Läbivaks motiiviks oli loodus- valgustingimustest oli viljavalge toon – nii maja ja ka puuaed kenasti sobitatud
osaliselt kuuri katval laudisel, eesaia haljastusega. Majataõhulisel õuemööblil, terrassi- gust privaatset puhkeala il-

Isadele mõeldes

Vääna Mõisakool tähistas 9. novembril isadepäeva,
tuues kokku pered ja kogukonna.
Päev algas orienteerumisega läbi Muraste küla, millele
järgnesid erinevad meisterdamistoad, salsakoolitus, disko,
pannkoogid ja soe supp. Huvilised said sõita ehtsa soomuki ja politseiautoga ning
sündmust külastas helikopter.
Isadepäeval tegutses ka riba-

tuba, kus kasutuseta T-särkidest valmisid riidekerad, millest kootakse pehmeid
istumisaluseid Muraste koolimaja aatriumisse.

Päev ühendas

Suurt rõõmu tegi ka osalevate perekondade rohkus –

mestasid huvitava haabitusega puittaimed – lehvikja
võraga äädikapuu, vahvalt
haraline lehis ning malbelt
maha kaarduvate okstega
paju. Kogu aed oli raamistatud
rahulikus rütmis kujundatud
istutusaladega. Pilgupüüdjaks
oli aga aukartustäratava suurusega hortensia.

Harmooniline
mikromaailm

Alasniidu külas tutvusime
kolme eriilmelise koduaiaga.
Liina Lehtla, kes iseõppijana
end heaks taimetundjaks on
arendanud, oli lühikese ajaga
loonud rikkaliku kollektsioonaia. Selles aias oli kõik viimse
detailini paigas – heki taha
peidetud parkimisala, ühendusteed, mänguväljak, pisikeste pereliikmete vajadustega
arvestav kaldteega terrass ja
mugavalt hooldatav tarbeaed.
Ehitiste popp roostekarva pale
ja vasksed aknaraamid olid
kenasti kooskõlas taimestuses
vilksatavate punakate ja kollakate värvidega. Kui veel lisada
veesüsteem, mis tilkagi vihmavett raisku ei lase, võib kindlalt
sündmusele pani end kirja üle
300 inimese. Lisaks õpilastele
ja nende perekondadele kohtas orienteerumisrajal ka mitmeid tublisid õpetajaid. Isadepäev oli hea näide, kuidas
lapsevanemate ja kogukonna
liikmete abiga võib kool olla
üheks kohaliku elu keskuseks
ning ühendada paljusid inimesi.Ürituse eestvedaja, lapsevanem Jan Lukk meenutas
isadepäeva: „Ennekõike oli
isadepäeva puhul minu jaoks

öelda, et tegemist on elukeskkonnaga, kus ka õppinud
maastikukujundajal paljugi
kõrva taha panna oleks.

Igavene suvi ja
merisead

Tiiu ja Harald Lindebergi
aed avaldas muljet oma õhulisuse ja kergusega. Sealt leidsime suurematki seltskonda
mahutava terrassi ja klaasist
lükandseintega suvemaja – hea
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Selles aias
oli kõik viimse
detailini
paigas.



mõte, kui eestimaise suve „sante suusailmu“ meenutada.
Erksad toolipadjad ning samas
toonis terrassipotid lõid tunde,
et suvi ei saa iialgi otsa! Ilusa
raami värvikirevusele moodustas istutusalade tagasihoidlik ja hästi läbikomponeeritud
taimevalik. Vahva leid oli kasvuhoone, mis oli osavalt terrassi rinnatise taha ära peidetud.
Külli Haabi ja Andri Topsi
aeda tasub külastada neil, kelle

lemmikloomadeks on närilised. Nimelt on seal iluaia ühe
osana loodud merisigadele
vahva seikluspark. Samuti on
sealne pere „mäe“ otsa kujundanud lõkkeplatsi ning huvitavalt lähenenud tee-ehitusele.
Väikeselt kõrgendikult laskus
alla vulisev „jõgi“, mis suubus
maja äärde rajatud pisikesse

tähtis, et peame meeles isasid,
laste ja isade vahelisi suhteid
ning peret.“ Ta soovis, et üritus
oleks aktiivne, lõbus ja inimesed viiksid kaasa positiivseid
emotsioone. „Arvestades, et
sellelaadne üritus toimus esimest korda, võin öelda, et kõik
laabus väga hästi,“ jäi korraldaja sündmusega rahule. Ürituse korraldamine andis tema
sõnul võimaluse ka vaadata,
kuidas toimib koostöö kooliperega, kogukonnaga ning

Isadepäeva korraldamisel
riigi jõustruktuuride esinlõid kaasa paljud erinevad
dajatega.
organisatsioonid nii Harku
vallast kui ka kaugemalt:
Rõõm koostööst
„Koostöö sujus ning kõik Muraste Külaselts, Vääna
osapooled nautisid üritust,“ Külakoda, Kaitseliit, Õhuoli Lukk rahul. Ta soovitas vägi, Naiskodukaitse, Siseka teistel lapsevanematel kaitseakadeemia Politsei- ja
olla aktiivsed ning toetada piirivalvekolledž, Fotomeiskooli erinevates ettevõtmis- ter Pluss ja DJ Nrike.
tes: „Seeläbi paraneb koostöö ja mis kõige tähtsam,
MAARJA PRUULI
saate rõõmu valmistada ka
Huvijuht-sotsiaalpedagoog
enda lastele.“

veesilma.
Kokkuvõttes pakkusid kõik
aiad omamoodi elamuse. Õnneks on Harku vallas kena
komme konkursiaedade väravad ka „Avatud aedade“ üritustel avada.
Tekst ja fotod EVA LUIGAS
ajakiri Aed

