Tänuhüüe Iru muinasasumi rahvale ja Festivalil esinejatele!
PROLOOG
Oi me Iru Ämmake, sa peo tõid me õuele,
Sulle TÄNU Ämmake, sa jäänud meite meelele,
Soojust hingedele annad ja me mõtteid kosutad
Vanarahva kombeid uude aega toimetad!
Kummardugem Sinu samba poole
Küünarnukke puudutusteks kokku seades
Teame, kogu Läänemere rahvad
Just täna oma Taarat kummardavad
Ühissõnumiks meil olgu huulil –
armas oled me Maarjamaa,
Siin kus eeposlik Kalevite kants
Kuhu ei pääse võõras krants
Muinaslõkke valgus kandku kaugele,
Üle metsade, aasade ja merede
Me üllas sõnum nii vanale kui nooreleOleme väikerahvas, vägevuselt suured!
¤

¤

¤

Hea ja armas Iru rahvas, ikka üksteist toetades
Koos ilu loome me Klubi „aias“ olemise rõõmuks!
Siia puukesi istutame, puhkeala pargiks teeme
Rajatud on mänguplatsid, kõndimiseks teed.
EPILOOG
Täname Leader programmi, mille rahastamisega oleme rajanud tenniseväljaku
ja laste liikluslinnaku, Iru Ämma Maja, Iru küla puhkeala tarastamise, tennise
põrkeseina paigaldamise ja rannavolle platsi rajamise meie küla ettevõtja Rain

Onemari poolt. KOP rahadega on majas kööginurk, jahutuskapp, videovalve
keskus, kiige ja välijõuseadmete arsenal. Jätkub ka ühistegeliku dendropargi
arendamine maastikuarhitekti Piret Müüripeal projekti järgi!
Iru Ämma Klubi on väga tänulik Jõelähtme vallavalitsusele kõikide meie
ettevõtmiste, sh 15. korral Festivali korraldamise rahalise toetuse eest!
TÄNUAVALDUS
Klubi tegevuste toetamiseks on varasemad märkimisväärsed külarahva
annetused:
1. Perekond Lubi poolt Mälestuspingi paigaldamine esimese Iru
tenniseväljaku rajajale Hiljar Kahu
2. Vello Paldermaa poolt meisterdatud pingi kinkimine Klubile
3. Maja suure ruumi sisustamine kappide, tugitoolidega ja vitriinidega,
samuti sauna puhkeruumi seinakappide, nahkdiivani ja laua
annetamisega Tallinna Ärikeskuses resideerunud Handeslbankeni,
MaxMara kaupluse ja Ööklubi poolt; sauna kätterättidega varustamine ja
ka nende pesemise korraldamine firma Balticclean poolt
4. Klaasist nõupidamiste laua annetamine perekond Lubi poolt
5. Kolme suure ja 36 väikese Serbia kuuskede kinkimine Jõelähtme
Vallavalitsuse poolt
KUTSE ÜHISLOOMELE
Hea Iru külarahvas ja EESKÄTT Klubi liikmed – hoogustame seda toredat Iru
Ämma Festivali traditsiooni andes sellega oma isikliku panuse küla ühisosa
arenguteks ja külaelu jätkuvaks väärtustamiseks !
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