Huvilised Triinu Loometi aeda uudistamas.

Avatud aia päevadel tehakse võimaluse
korral ka kohvikut.

Tekst Eva Luigas Fotod erakogu

Marika ja Maire idee

Tiia Kraus teab
aiandusest
peaaegu kõike.

Kui Marika Raudsoo 2011. aastal Harku
valla kauni koduaia konkursilt teise preemia sai, tekkis tal idee kutsuda teised auhinna saanud endale külla. Hea võimalus
huvikaaslastega kokku saada, mõtteid vahetada, külas käia ja tagasisidet kuulda.
Samal ajal tekkis sama soov Maire
Tilksonil, kes kavatses saada profiks aiakujundajaks ja oli seepärast ka Räpina
Aianduskoolis õppimas käinud. Maire otsustas valla lehte kuulutuse panna.
Niisiis ilmus 2012. aasta aprilli lõpus valla lehes teadaanne, kus aiahuvilisi Marika
Raudsoo aeda kutsuti. Tänu Mairele oli
külaskäigu ideest saanud juba konkreetne
üleskutse aiaseltsi loomiseks.

Kapsahuvilised
astusid kõrvale
“Esimesele kohtumisele tuli vast kaheksa
inimest,” meenutab Marika. “Külalisi oli
küll vähe, kuid kuidagi see aiaklubi asi kohe idanema hakkas, ju siis said õiged inimesed kokku.”
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Kõigist kohaletulnutest klubi liikmeid
siiski ei saanud. “Mäletan, kuidas kolm
heegeldatud kübaratega vanemat prouat
mul siin ringi vaatasid ning hiljem viisakalt tagasi helistades üritusest loobusid,“
meenutab Marika. Nemad oleksid tahtnud rohkem porgandi- ja kapsakasvatusega tegeleda, iluaiandus neid niipalju ei huvitanud. Marika saab prouadest väga hästi aru – kõigil ei peagi sarnased huvid olema. Kuid enamjagu neist, käis tol korral liitusid, käib koos siiani.
Ka Kaie Lõoke oli just tol talvel tulnud
mõttele, et kui kodukohas oleks midagi aiaklubi taolist, siis selle seltskonnaga
ta ühineks küll. Roheline kuulutusekastike leheservas hakkas talle kohe silma.
Samuti Liivi Mäekaldale – temale kui kohalikule haljastusspetsialistile tuli see teade täieliku õnnistusena. Ja tema liitumise
üle tunnevad kõik ühtviisi rõõmu – pesamuna Liivi viib liikmete keskmist vanust
tublisti alla! “Tänu temale ei ole me mingi tavaline kohviklubi,” kihistavad daamid
lõbusalt naerda.

Luule Agu oma aeda tutvustamas.

Kroonik paneb kirja,
Tiia annab hoo
Lisaks on Liivi seltskonna kroonik. Sel ajal
kui teised silmade põledes aedadega tutvuvad, paneb Liivi kõik kirja – et info oleks
ühes kohas koos. Tal on selleks tarbeks kohe spetsiaalne vihik alati kaasas.
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Tiia Kraus tervitab külalisi.

Igas aias on palju vaadata ning alati midagi õppida.

Käib kibe rohevahetus.

Tiia Kraus, tuntud aedniku Laine Lepa
tütar, on Harku aiaseltskonnale nagu kuldkalake vaesele mehele – teab aiandusest
palju ja tal on kontakte. Naised on veendunud, et just Tiia andiski klubitegevusele õige hoo sisse.
Esimesel aastal käidigi hakatuseks üksteisel külas ja iga kokkusaamisega tilkus
inimesi juurde. Klubiga liitus veel Triinu
Loomet ning seni viimane tulija oli juhuse
tahtel Luule Agu. Nimelt oli viimast suvist
aiakülastust planeerides üks varem kokkulepitud aed „ära kukkunud“ ja asenduseks
sai Luule koduaed. Hiljem selgus, et Luule
oli esmakohtumise kuulutust ka ise silmanud, kuid muud asjatoimetused olid vahele tulnud.

Avatud aedade päevad

Esimene ühistöö – Triinu peenarde
sirgeksajamine.
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Järgmisel hooajal tegevust laiendati ja hakati ka omakandis avatud aedade päevi
korraldama. Kõik klubilised tunnistavad
kui ühest suust, et selle idee viksisid nad
puhtalt Pirita Seltsilt maha.
Kokku tegid Harku vallas oma värava
lahti üheksa aeda ning esimeses ja viimases – Triinu Loometi Luigelille aias – toimus ka rohevahetus. Iga korraga saadi po-

pulaarsemaks, viimaselt ürituselt käis kirjade järgi läbi juba 42 aiahuvilist.
Klubiline tegevus laienes oma valla piiridest väljapoole. “Rapla Aiaklubiga tegime mitu sõpruskohtumist – meie käisime
neil ja nemad meil külas,” meenutab Kaie.
“Ja Pirita Seltsi üritustel püüdsime samuti
alati kohal olla,” tuletab Luule omalt poolt
meelde.

Ühistööga peenraservad
nööri järgi sirgeks
Kuna klubisse kuulub ka kaks õppinud aednikku, siis on harrastajatel kokkusaamisest
palju tulu. “Olen saanud teadjamatelt ausat tagasisidet ja see on õpetanud mind asju teise nurga alt vaatama,“ ütleb Marika.
Näiteks Tiia soovitusel saagis ta oma aias
ühe männi maha ja vaade läks kohe paremaks. Marika on Tiiale otsekohesuse eest
tänulik.
Suuremate tööde korral käiakse üksteisel abiks. See annab võimaluse õppida ja
areneda. Esimese ühistööna aeti Triinu
hiiglaslike püsikupeenarde servad sirgeks
– kõik tehti õppinud aednike juhendamisel, nii nagu peab. Nööri abil sätiti jooned
paika ja koos kaevati. Väga hästi tuli välja!

Külalised Marika Raudsoo aias.

“Meil on tekkinud naabritega selline armas läbikäimine,” toob Luule näite, “tänapäeval sõidavad kõik enamasti autodega ja
elavad oma aia varjus. Lehvitad küll mööda
sõites ja ütled tere, aga kuidas sa ikka asja
eest, teist taga lihtsalt teiste aeda kondama
lähed. Kuid väga tahaks, sest igas aias on
midagi vaadata või eeskuju võtta.” Avatud
aiad andsid selleks viisaka võimaluse ja
kokkuvõttes süvendas see ettevõtmine ka
vallaelanikes omakandi tunnet.

Uued sõbrad ja
omakanditunne
Kuid kõige parem, mis aiaklubi on neile
andnud, on uued tuttavad, ütlevad naised.
Varem ei teadnud nad üksteise olemas-

olust midagi, ehkki tegelesid sama hobiga
ja võib-olla seisid kõrvuti poesabaski!
Päris palju on tehtud, tõdevad naised.
Muidugi on ürituste korraldamisse pere
kõrvalt palju aega ja energiat pühendatud,
kuid kogemused ja uued tutvused on selle
kuhjaga ära tasunud.
Edaspidiseks on Harku Aiaseltsi hakkajatel naistel palju plaane. Kindlasti jätkatakse avatud aedade projektiga, koostöös
ümberkaudsete külaseltsidega püütakse haaret laiendada ja uusi aedu avastada.
Muidugi jäävad kestma ka rohevahetused
ja aialoengud. Kuigi Harku vald korraldas
kaunima koduaia konkursse juba enne aiaklubi loomist, ollakse nüüd vallale selle ürituse organiseerimisel abiks.

Lugu Triinu Loometi aiast
ilmus Kodukirjas nr 11/2013,
Marika Raudsoo aiast
Kodukirjas nr 2/2014.
Luule Agu aeda pääsed
piiluma, kui osaled Kodukirja
aiareisil 8. juunil, algus
Tallinnast.
Vaata lk 35.
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