ASULAAED
PROBLEEM
Näeme, kuidas inimesed on üha rohkem otsimas võimalusi soetamaks puhast, ilma kemikaalide ja mürkideta kasvatatud toitu, mis tuleb lähedalt ja on “päris”. Seda trendi kinnitab turgude ja mahepoodide

populaarsus nii Eestis kui üleilmselt. Paljudel ei ole aga võimalust tuua see toit mahekauplusest või vanaema peenrast, rääkimata omaenda aiamaast, sest valdav hulk inimesi elab korterelamutes. Just nendele
inimestele tulebki appi isiklik peenrakast Viimsi Asulaaias, mis võimaldab hooajaliselt perele värsket ja

vitamiinirikast toitu kasvatada, mis on puhas ja armastusega kasvanud. Ühtlasi pakub Asulaaed kõigile

avatud tegutsemis- ja suhtlemiskohta, kus saab koostöös tekkida kogukonnatunne, kasvatada keskkonnateadlikkust ja arendada heanaaberlikkust. Tänapäeval teab laps, et tomatit saab poest ja maasikat

turult, aga kuidas kasvab seemnest taim, taimest vili? Kuidas lõhnab muld? Asulaaia kaudu saab täita ka
hariduslikku eesmärki ning tuua tänapäeva lastele loodus lähemale.

IDEE & EESMÄRK
Viimsi Asulaaed pakub soovijatele võimaluse rentida kaasaegsel “aiamaal” hooajaliselt peenrakast, kus
kasvatada just endale meelepärast ja vajalikku – olgu selleks maitseroheline, tomatid või maasikad.

Kohapeal oleks olemas mõned ühiskasutatavad aiatööriistad ja ideaalis ka vesi kastmiseks. Aiamaal

käimisest saab mõnus rutiin ja osa kevad-suvisest elust, see ühendab pered, toob juurde teadmisi ja
praktilisi väärtusi.

Taolised linnaaiad on end juba suure populaarsusega tõestanud Põhja-Tallinnas ja ka näiteks Lasnamäel
– veel on võimalus Viimsil olla ühtede esimeste seas, kes taolist võimalust oma kogukonnale pakub.

SIHTRÜHM & VÄÄRTUS
Eelkõige on idee suunatud täiskasvanud Viimsi valla elanikele, kellel oleks hea
ja mugav oma peenrakasti juures toimetamas käia ning saaksid kasvõi
igapäevaselt oma kasvatatu vilju nautida. Võimalus on juurde siduda

hariduslik aspekt lastega – Viimsi Asulaaeda saaksid külastada lasteaiad,
huviringid jne, et vaadata, kuidas reaalselt toit kasvab ja läbi viia praktilisi

tegevusi. Ühtlasi on see tore võimalus viimsikatele omavahel suhelda ja uusi
mõttekaaslasi leida. Aga lõppkokkuvõtteks võidavad kõik - nii suur kui väike,
kõht täis ja meel hea :)

MILLIST ABI VAJAD?
Finantsalast nõustamist/ideid finantseerimise osas/finantseerijat
KOMMENTAAR

Asukohana on pakkuda Viimsi Vallamaja lähistel(bussipeatusest
u100m) 1300m2 maa ala, kuhu esimene Viimsi Asulaaed rajada.

EELARVE
Pinnasetööd, aed, taimekastid, muld, töövahendid, veemahuti jne. 3 000 €

IDEE AUTOR
Eveli Apri
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