
 

 

 

 

 

Taimede ja lõhnade salamaailm Elise Aias 

Kui soovid külastada mõnda rohelist sihtkohta, aga rappa ja 

metsa sel korral minna ei soovi, siis vura avastama Elise Aeda, 

Järvamaa suurimat puukooli. Rehe talu taimeparadiisis Türi 

lähedal kasvab, ninaotsad päikese poole, üle 2000 taime - 

püsililled, okaspuud, maitseürdid ja Eesti suurim valik 

dekoratiivseid hostasid. 

Kõik taimesordid on paigutatud talu õunapuuaia erinevatesse 

sektoritesse temaatiliste kobaratena. Hostad tervitavad 

taimesõpru tähestikulises rivistuses kohe puukooli väravas 

asuvates peenardes. Huumoriga vürtsitatud lood, mida giid 

Reelika nende tutvustamisel vestab, panevad muhelema. Lood 

on sündinud elust enesest ehk taimede nimedest või nende 

teekonnast Elise Aeda. Näiteks kääbushostade ala kutsuvad 

aednikud ise hiirekeste põlluks. Taimede juures olevaid 

nimesilte vaadates, on koheselt arusaadav, miks: Church Mouse 

(kirikuhiir) School Mouse (koolihiir), Desert Mouse (kõrbehiir), 

Smiling Mouse (naeratav hiir) jne. 

Kui mustlane oleks Elise Aia loojale ja perenaisele, põlisele 

tallinlasele Reelika Marrandile, omal ajal ennustanud, et temast 

saab sajandivahetusel puukooli omanik ja seda Eestimaa 

südames Järvamaal, oleks ta seda juttu arvatavasti isegi 

uskunud! Rohenäpust tüdrukule, kelle kogu taskuraha juba 

kooliajal toataimedesse suundus, tundunuks see lihtsalt igati 

loogiline samm. Erinevaid taimi oli noorel rohenäpul 



 

 

linnakoduski üle 200! Miks aga just Järvamaale puukooli 

rajada? Ikka südame kutsel, oleks olnud vastus. Ja nii läkski.  

Rehe tallu, ämma-aia maakodu talumaadele, alustas Reelika 

üsna peatselt Türile kolides ka puukooli rajamist: seal oli lihtsalt 

nii palju vaba ruumi. Elise puukooli nimi on aga austuseavaldus 

Reelika vanaemale Alma-Elise. 

Reelika suurteks kirgedeks, lisaks taimedele, on ka fotograafia 

ja loomad. Kui tal pole parasjagu pooleli aiatööd või giidituuri, 

võibki teda märgata mõnes aiasopis kaameraga lingi liikumas, 

et püüda kaamerasse järjekordse õie ilu. Kannul sammumas, või 

õigemini tähelepanunõudvalt tiirlemas, tema truud sõbrad ehk 

koerad Faari, Fidži, Sandy ja Story.  

Kas teadsid, et Türil on on üks ütlemata eriline mängupark - 

Murumuri koertepark. Reelika ettepanekul ja Türi linna kaasava 

eelarve toel valminud pargi teeb eriliseks selle läbimõeldus. 

Koerad saavad pargis treenida, lisaks trikitamise oskusele, ka 

meeli: taimetark Reelika istutas sinna just koertele sobivaid, 

neid rahustavaid ja teraapiliselt mõjuvaid taimekooslusi. Mõjub, 

teatatakse rääkida. 

Oma nippe ja nõuandeid, kuidas targalt aias toimetada, jagavad 

Elise Aia aednikud nii algajatele, kui ka edasijõudnud 

aiapidajatele puukooli kodulehel olevas blogis. Iga Eesti pere 

saab blogi lugedes oma lemmikule rajada koerasõbraliku 

koduaia või kasvatada koduaias edukalt vesiroose.   

 

Rehe talu Elise Aed on kõigile aiandushuvilistele avatud 

maikuust septembrini. Küllatulekuks on vaja kindlasti aeg 

broneerida, sest tegemisi töökal kollektiivil jagub. Ehk on 

aednikud just siis, kui sinul mõte puukooli minna,  



 

 

taimeelaadungiga teel pealinna, et dekoreerida mõnda 

perekondlikku- või ärisündmust või kujundamas kusagil 

fotosessioonile sobivat tausta või planeerimas järjekordset 

efektset haljastust vajavat hoovi. Ka neid teenuseid on võimalik 

Elise Aiast tellida. 

Peale külaskäiku puukooli, pole aga mingit kahtlustki, et ühel 

heal päeval saab maailmas olema ka Reelika nimeline hosta, 

austuseavaldusena tema taimearmastusele. See on täiesti 

võimalik! Hostad pidevalt muteeruvad ja paljunevad ning uued 

sordid saavad reeglina nime taime aretaja-tuvastaja järgi. 

Arvestades, kui palju aega Reelika taimeaias veedab, on see 

vaid aja küsimus, kui tema terane silm peenrast omanimelise 

taime avastab. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


