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Kristi Ehrlich

  

  

Konkursil "Kaunis Eesti kodu" tunnustuse saanud igal kodul või mänguväljakul on oma lugu
jutustada. Las nad siis räägivad seda.

      

Möödunud neljapäeval autasustasid kodukaunistamise piirkonnajuht Lääne-Virumaal Hilma
Männik ja Lääne-Viru maavanem Einar Vallbaum konkursi "Kaunis Eesti kodu" maakondlikke
võitjaid ja vabariigi presidendi tunnustuse pälvinuid.

  

Talude kategoorias sai "Kaunis Eesti kodu 2010" vabariikliku auhinna Viru-Nigula vallas Mahu
külas Endel ja Maila Hõimule kuuluv Leegi talu, mille praegused omanikud ostsid üheksa aastat
tagasi oksjonilt. Aastaid tühjalt seisnud taluhoone üks ots oli sisse langenud ja maja ümbrus
rääma kasvanud.

  

  

Säästumänguväljak

  

  

Kuigi viis päeva nädalas elavad Endel ja Maila Hõim Rakvere linnas ja tegelevad hoopis firma
juhtimisega, tekkis Endel Hõimul soov maja ümber aed rajada. "Mina ütlesin, et ei mingit aeda,
sina ei tea aiast mitte midagi, ja mina ühte kodust aeda juba pean. Mees andis mulle ausõna,
mida peab siiani, et tema aitab teha," meenutas Maila Hõim aia rajamisele eelnenud vestlusi.
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Esialgu mingi iluaia rajamise peale ei mõeldudki, oli vaid soov oma majaümbrus natuke korda
teha. "Seekord ei tulnud välja nagu alati. Tuli natuke paremini," lausus Maila Hõim. Seepärast
pole aeda ka väga teadlikult kujundatud - muu hulgas on rakendatud neid teadmisi, mida mujal
maailmas aia-reisidel käies kogutud. Endel Hõimu sõnul ei vasta nende aed standarditele, mida
kooli lõpetanud aiakujundajad välja pakuvad.

  

"Me ei ole teinud seda mingi tunnustuse pärast, see on meie hobi, mis meid omavahel liidab,"
ütles Maila Hõim, pidades presidendi tunnustust siiski südantsoojendavaks.

  

Esimest korda vabariigis mänguväljakute kategoorias välja antava auhinna teenis perekond
Kuntro oma säästumänguväljaku eest, mis peaaegu ilma igasuguse eelarveta ehitatud.

  

Perepea Hando Kuntro sõnul maksis ta vaid elektri eest, mis kulus värvi-püstoliga värvimiseks,
ülejäänud materjalid olid kõik kodus olemas: sõprade käest oli saadud nii reklaamplakateid kui
nöörijuppe.

  

"Sellel hetkel, kui ehitama hakkasin, tegin otsuse, et ma mitte ühtegi asja juurde ei osta," jäi
Hando Kuntro endale kindlaks.

  

Mereröövlilaeva kujuga mänguväljakul on olemas kõik, mis ühel tänapäevasel mänguväljakul
olema peab: kolm kiike, turnimisköis ja liuväli. Loomulikult ei puudu ühel mereröövlilaeval tüür ja
kahur.

  

  

Võitu nähakse ette
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"Ma ei tee neid asju preemiate pärast, aga mulle meeldib, et see ka teistele meeldis," lausus
Kuntro ning lisas, et tegelikkuses pole millegi sellise tegemiseks üldse raha vaja, aga on vaja
palju häid sõpru.

  

Hilma Männik kõneles, et vabariikliku tunnustuse pälvinud majapidamised on neil vaatluse all
olnud mitu aastat.

  

"Ühel hetkel otsustame töörühmaga, et nüüd on paras aeg sinna minna. Me teame juba enne
ära, et see on vabariiklik võiduobjekt," tutvustas Männik nende hindamisprotsessi ja mõttekäike.
Ja täpselt nii oli perekond Hõimuga ja ka perekond Lepiksooga, kes eramute valdkonnas sai
vabariikliku tunnustuse.

  

Uustulnukaks ja tõeliseks üllatajaks oli Männiku kinnitusel nende jaoks hoopiski perekond
Kuntro säästumänguväljak.

  

Teiseks üllatajaks oli sel aastal perekond Lond Käsmus, kes majaehituse käigus välja tulnud
suured kivid on osanud aias väga hästi ära kasutada. Selle eest tunnustas töörühm neid
üllatus-auhinnaga, mille pani välja Palmse mehaanikakoda.

  

  

"Kaunis Eesti kodu 2010

  

  

"Kaunis Eesti kodu 2010" vabariikliku auhinna said Maila ja Endel Hõimu Leegi talu Mahu külas
Viru-Nigula vallas, Mall ja Mart Lepiksoo kodu Väike-Maarja alevikus, Kakumäe küla Vinni
vallas, perekond Kuntro mänguväljak Rakke vallas Salla külas.
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Maakondlik esimene koht eramute kategoorias kuulub perekonnale Inno Sõmera vallas, teine
koht perekonnale Gustavson Sõmera vallas ning kolmas koht Olga Naelale ja Artur
Vološtšenkole Haljala vallas.

  

Maakondliku teise koha teenis talude kategoorias perekond Kaare Metsanurga talu
Väike-Maarja vallas Triigi külas.

  

Mänguväljakute kategoorias pälvis teise koha Kunda noortemaja mänguväljak.

  

Ergutuspreemia läks kortermajale Sõmera vallas Roovälja külas elamisväärse elukeskkonna
loomise eest majaelanikele.

  

Teise ergutuspreemia sai Tapa haigla hea alguse eest haigemaja ümbruse haljastamisel.

  

Jätkusuutlikkuse preemia pälvis Eva Kärveti kodu Võsu alevikus liigirikka aia rajamise ja
korrastamise eest.
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