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Irulane
Laupäeval 07.05 kell 
10:00 Iru külaplatsil 
kevadtalgud   
Teeme ära - talgupäev on saanud Irus 

mõnusaks traditsiooniks, kus põhirõhk ei ole 

mitte niivõrd raskel töörügamisel, vaid 

koostegemisel. See on nagu omamoodi 

laulupidu! Iru küla avalik ruum on aastast-

aastasse saanud järjest paremasse korda ja 

täna ei ole enam sellist kohta, kus oleks 

hädasti vaja midagi ette võtta. Küllaga on aga 

selliseid töid, mida on koos mõnus teha ja 

mille tulemustest hiljem ühiselt rõõmu tunda.  

Eelmisel aastal tegime algust teekattemärgiste 

värvimisega külateedele, et muuta liiklemine 

turvalisemaks ja sõidukiirused väiksemaks. See 

oli vahva töö, mis kandis vilja ja seda tööd on 

plaanis kindlasti jätkata. Talgutöödena on sel 

aastal plaanis ette võtta:  
- Koristustööd külaplatsil - kui tahad abiks olla 

ja lehti ning alla kukkunud oksi kokku riisuda, 

et külamaja ümbrus ilusam ja puhtam välja 

näeks, siis võta kaasa: reha, käru; 

- Võsa harvendamine külamaja taga - kes 

tunneb, et see töö tal konti ei riku, võiks kaasa 

võtta sae, töökindad jms., et saaksime viimase 

korrastamata  nurga meie külamaja 

lähiümbrusest korda tehtud. 

 

- Teekattemärgiste värvimine - kui sind 

häirivad külavahel kihutavad autod, siis tule ja 

värvime ristmikele samaliigiliste teede 

ristunise teekattemärgised. See kohustab 

autojuhti andma ristmikul teed paremalt 

lähenevale autole ning seega aeglustama enne 

ristmikku oma liikumist veendumaks, et 

paremalt teist autot ei tule. Kui sul on kodus 

mõni vana pintsel, millega asfalti värvida 

kannatab, siis võta see kaasa. Värvid, 

sabloonid ja ka mõned pintslid varun ise 

talgupäevaks valmis. 

Kui talgutööd tehtud sööme koos suppi, 

ajame juttu, vahetame mõtteid ja muljeid ning 

lähme rõõmsa meelega jälle laiali. 

Meie küla kevadtalgud on osa Teeme Ära üle-

eestilisest talgupäevast. See on traditsioon 

aastast 2008, mis on aidanud mobiliseerida 

kogu Eesti rahva ühise eesmärgi nimel, et koos 

ära teha midagi suurt. Toeta seda algatust ja 

pane ennast kirja "Teeme Ära" talgute 

kodulehel:  http://talgud.teemeara.ee/events/iru-

kulatalgud-1  

Art Kuum   -    Iru külavanemiiiii iiite 

tel +3725017127  artkuum@hotmail.com kkkkkkkkkkkkkkkkkkk  



IRU ÄMMA KLUBI LAIENDAB TEGEVUST 
Kevad toob juurde hoogu ka meie Iru Ämma 

Klubi tegevuses. 

Kõigile juba mõnda aega avalikult teavitatult 

algas Euroopa Liidu maaelu arendamise 

edukaima -Leader programmi uus periood 

2016 – 2020 alles sellel aastal. Plaanitud oli 

alguse aastaks  2015, kuid Brüsseli „pabereid 

tootvad mehhanismid“ on väga aeglased 

pöörlema ja nii oligi rohkem kui aastane 

vaheaeg külaelu arenduste projektide 

esitamisel ja seega ka rahastamisel.  

Tundkem siis ikkagi head meelt, et rahakraanid 

avanesid! Arutasime Klubi juhatuses, millised 

on meie võimalused ja ka vajadused.  

Omades korralikku laste mänguala ja 
spordiväljakut tõdesime, et tunneme suurt 
puudust looduslikest terviseradadest, 
raskendatud on juurdepääs Pirita jõe 
kaldarajale.  Praktiliselt puudub ujumiskoht- ja 
paadisõitude võimalus. 
Mõtted läksid jälle Iru küla puhkeala ja Pirita 
jõe korrastamata kallaste juurde. 
Teades, et Iru küla puhkeala Ämma tee 20b on 
Jõelähtme valla munitsipaalomandis ning 
külaelanikud kasutavad selle maaüksuse Ämma 
teega külgnevat  ala lõkkeplatsina. Samas on 
kurb, et seda lõkkeplatsi kasutatakse ka  
eramajade kruntidelt toodavate puudelt-
põõsastelt lõigatud okste ning ka rämpsu 
mahapaneku kohana. Valla valdusena on 
puhkeala korrastamata, endisel põllualal 
kasvavad väärtusetud puud ja võsa, Pirita jõe 
ürgoru kõrge kallas on risustatud, 
mahalangenud puud mädanevad, jõelamm on 
soine, mis kõik kokkuvõttes ei võimalda ohutut 
ligipääsu Pirita jõe kallasrajani ja varem tuntud 
ujumiskohani. 
Kuna küla puhkeala korrastamiseks ja 
sihipäraseks väljaarendamiseks on vaja rahalisi 
vahendeid, siis otsustasime taodelda selle 
kinnistu MTÜ Iru Ämma Klubile tasuta 
kasutamiseks andmist, sest omades puhkeala 
on võimalik taotleda vahendeid Leader 
programmist ja ka teistest fondidest. Koostasin 

taotluse Vallavalitsusele, milles tõin välja Klubi 
eesmärgid Iru küla puhkeala kasutamisel: 
terviseradade võrgustiku väljaehitamine, mis 
annavad võimaluse liigelda nii jalgsi, rattaga 
kui ka lastevankritega kogu maaüksusel alates 
Ämma teest kuni Pirita jõe kallasrajani.  Plaanis 
on edasiselt välja ehitada terviseradade äärde 
laste mängualad ja puhkeplatsid, paigaldada 
pingid- ja prügiurnid ning varustada ujumiskoht 
ka nõutavate päästevahenditega, 
riietuskabiinide jms. Pikemas perspektiivis on 
plaanis ka kerge paadisilla väljaehitamine  ning 
paari sõudepaadi hankimine. Viimane muudab 
Iru külaga külgneva Pirita jõe atraktiivseks ning 
see kindlasti soodustab ka uutel Jõelähtme 
valla elanike peredele kodude rajamist iidsesse 
Iru külla.   
Klubi poolt mitme lähiaasta peale plaanitavad 
tegevused: 
1. Iru küla puhkeala korrastamine, mille   
käigus on juba  maha raiutud mitteväärtuslikud 
puud ning põõsad. Siin ütleme tänu 
külavanemale Art Kuumile, kes tegeles raieloa 
taotlemisega ning ka leidis koos Indrek 
Mäekünkaga Vallavalitsusest firma, kes raide 
teostas ning korraldab äraveo. 
2. Alustatud on ka Pirita jõe ürgoru 
kaldapealse puhastamist mädanenud puudest 
ja risust. 
3. Edasiselt plaanime Iru külaplatsi laste 
liikluslinnaku poolsest otsast välja ehitada 
terviseraja, mis kulgeb mõõduka langusega 
kuni ajaloolise ujumiskohani, mis asub 
maaüksuse katastritunnusega 24504:002:0119 
vahetus läheduses.  
4. Terviseradade võrgustiku rajamine. 
Need rajad võimaldavad lastele ning noortele 
looduslikel erinevate raskustega radadel 
harrastada rattaspordi ning Klubil ka võistlusi 
korraldada. 
5. Järgnevateks aastateks jäävad  
5.1. ujumiskoha- ja paadisilla väljaehitamine 
ning nendeks vajalike rajatiste paigaldamine. 
5.2. Jõelammil puhke- ja mänguala ( sh 
rannavõrkpalliplatsi ) rajamine. 
 



Hea on teavitada, et MTÜ Iru Ämma Klubi 
sõlmis Jõelähtme Vallavalitsust 14.04.2016.a. 
leping Iru küla puhkeala, Ämma  tee 20B, 
22 600,11 m² suuruse maaüksuse 
(katastritunnus 24504:002:0078)  10. aastaks 
MTÜ Iru Ämma Klubi tasuta kasutusse 
andmiseks.  
Nüüd oleme selle maaüksuse peremehed ning 
ka hoooldusvahendite soetamise rahastamise 
taotlus on vastavalt Leader programmi 
võimalustele esitatud MTÜ Põhja- Harju 
Koostöökogu. Seekordselt tegime koos Viimsi 

Valla Lubja Külaseltsiga ühisprojekti, mille 
põhilisteks üritusteks on Iru külas meie 
muinasaja sümboli, Iru Ämma 
tunnustusfestival ja Lubja külas suur 
vatlafestival järgmise aasta veebruarikuus. 
 
Parema ülevaate annan Laupäeval 7. mail k.a. 
Talgulistele. 
Kena kevadet ja päikest meie südameisse. 
Arno Kannike kkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkk 
MTÜ Iru Ämma Klubi juhatuse esimees KKKK 
 

Iru küla on saanud endale kiige! Tegemist ei 

ole küll traditsioonilise külakiigega, millega 

saaks "võllikaid" teha, vaid pigem rahuliku 

ajaviitega, kus mõnusa kõikumise saatel istuda 

ning juttu rääkida. Projekt on rahastatud 

rahandusministeerium kohaliku omaalgatuse 

programmi vahenditest. 

 

Taotluse rahastamiseks kirjutas külavanem Art 

Kuum ja kiige ehitas OÜ Sternoberg.  

 
Tänavavalgustus on saanud korda! Palju 

muret tegi hilissügisel ja talvel 

tänavavalgustus, mis iga väiksemagi 

tuulepuhangu peale välja lülitus. Põhjuseks 

olid amortiseerunud õhuliinid, mis tuulega 

omavahel kokku lõid või vastu puuoksi käisid. 

Ainus võimalus probleemi lõplikuks 

ellimineerimiseks oli õhuliinide vahetus 

(õhu)kaablite vastu. Vald tellis tööd AS-lt RITO, 

kes hakkas tänav-tänava kaupa 

tänavavalgustuse liine asendama. Töö kestis 

päris pikalt: tuuliste ja ka väga külmade 

ilmadega tuli tööd peatada, kuid tänase 

seisuga on kõik tehtud ja tänavavalgustusega 

meil probleeme enam tulla ei tohiks. 
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Küla-/jaanituleplats saab võsast puhtaks! Paar 

aastat tagasi tõusis külakoosolekul üles teema 

võssakasvanud jaanituleplatsist. Tegemist on 

ainsa Pirita jõe kaldal asuva munitsipaalmaaga 

Irus, kuhu saaks rajada avaliku ujumiskoha. 

Ühtlasi võiks tegemist olla ka ainsa avaliku 

ligipääsuga jõele, sest ülejäänud osas on jõe 

kallastel eramaad.  Lubasin siis kergekäeliselt, 

et plats saab korda ja võsa maha võetud. 

Lootsin, et mahavõetava võsa kütteväärtus 

katab langetamiskulud ja metsafirmad on ise 

huvitatud selle töö tegemisest ning vallale ega 

külale sellest lisakulu ei teki. See oli aga liialt 

sinisilmne lootus. Raieluba sai võetud juba 

2015 kevadel, kuid reaalsete töödeni asi 

kahjuks ei jõudnud. Käesoleval aastal andis 

vallavalitsus lisaks oma moraalsele toele sellele 

projektile ka rahalise toe ja tööd läksid käima. 

Kahjuks on nad tänase seisuga takerdunud, 

kuna keegi on kaevanud keskkonnaametile 

ning viimane ongi leidnud raieloas teatavaid 

tehnilisi/juriidilisi puudusi. Loodan, et 

probleemid saavad lähipäevil lahendatud ja 

töö võib jätkuda ning sellest metsistunud 

võpsikust võiks saada meie küla "Central Park" 

koos ujumiskoha ja kõige muuga. kkkkkkk



 

 OHTLIKKE JÄÄTMEID SAAB ÄRA ANDA KÜLAPLATSIL 7. MAIL 
Iru külaplatsil 7. mai hommikul 10:00 kuni 
10:15 saab tasuta ära anda: patareid, 
ravimijäätmed, värvi- ja lakijäätmed, vedelad 
õlijäätmed, õlifiltrid, vanad akud, ohtlikke 

aineid sisaldavad pakendid,  kemikaalid, 
päevavalguslambid, kodutehnika,  asbest jms. 
oma majapidamises tekkinud või ka avaliku 
ruumi koristamisel leitud ohtlikud jäätmed.  

SUVEÜRITUSED 2016: 
Laupäev 7. mail kell 10 Kevadtalgud  

Pühapäev 5. juuni Lastekaitsepäev  

Laupäev 18. juuni kell 11  Võrkpallimats Loo SK vs. Iru  

Neljapäev 23. juuni kell 20 Võidupüha ja Jaanituli  

Neljapäeval 23. juuni alates k. 20 Ämma Majas Ämmade ja Äiade pidu 

Laupäev 16. juuli veteranide võrkpalliturniir 

Laupäev 20. august võrkpallimats Iru vs. Loo, koht: Lool  

Laupäev 27. august kell 12 Iru Ämma tunnustussündmus  

Laupäev 17. september Hooaja lõputurniir tennises  

Reede 23. September kell 15:00 Õunamahla pressimine ja sügislaat  

 

 


