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Irulane
 

Hea Iru küla elanik, 

Jälle lähenevad jõulud! Kui ma sellele 

mõtlen, siis meenuvad küünlavalgus, 

piparkoogid, jõuluvana ... ja mind valdab  

jõulurõõm. Teiselt poolt on aga natuke 

hirm ka, sest iga aastaga lähenevat need 

jõulud kuidagi järjest kiiremini ja kiiremini. 

Kuigi jõulurahu kuulutatakse välja koos 

esimese advendiga, siis tegelikult ei alga 

mitte rahu, vaid jõulueelne sagimine ja 

sahmimine, mis lõppeb alles siis, kui jõulud 

läbi on. Kui praegu detsembris tunduvad 

päevad nii lühikesed ja toimetamist täis, 

siis jaanuari alguses aeg justkui seisatab, 

kellelgi pole enam kiiret - pikk aasta ju veel 

ees, kõike jõuab teha! Mis oleks, kui 

paneks sel aastal ka jõulu eel aja niiviisi 

seisma... kasvõi ainult hetkeks, üheks 

õhtuks! Teeme seda koos neljandal 

advendil 18.12.2016 kell 18:00 Iru 

külamajas. Oled oodatud!                 .      
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Art Kuum  

Iru külavanem 

    

 

PÜHAPÄEVAL 18.12 NELJANDAL ADVENDIL 
KELL  18:00  KÜLAMAJAS IRU JÕULUÕHTU! 

Esinevad: "Neeme Nogija", tantsutrupp, ansambel ANNABRE ja jõulusõnumit jagab pastor 

Taavi Hollman Laiakülast.  Kõik, kes luuletust loevad saavad kingituse!  



TAGASIVAADE 2016. AASTALE

Kui mõtlen tagasi möödunud aastale, siis 

esimesena meenuvad kahjuks probleemid, 

mis meid viimase 12 kuu jooksul tabanud 

on. Kohe aasta alguses tuli maha ilus 

suusalumi, kuid traktorit, kes selle 

külaeedelt ära oleks pidanud lükkama 

polnud kuskil näha. Nii me siis uppusime 

lumme kohe uue aasta esimestel 

päevadel. Kutsusime koristusfirma 

"vaibale" ja pidasime ühiskoosoleku koos 

vallavalitsuse ja koristusfirma juhtidega. 

Lubati, et see enam ei kordu. Loodame, et 

siis nii ka on ja et asjaosalised on teinud 

oma järeldused ning sel talvel hätta meid 

enam ei jäta.  

Tõsine probleem oli ka 

tänavavalgustusega, mis käesoleval aastal 

lõpuks lahenduse leidis. Ca veerand Iru 

küla valgustussüsteemist sai välja 

vahetatud ja tänase seisuga võime öelda, 

et tõsiseid probleeme meil 

tänavavalgustusega enam pole. Kui siis 

vaid mõni läbipõlenud pirn vms. 

 

19. veebruaril 19:00 toimub külamajas Iru küla 

üldkoosolek. Oodatud on kõik Iru küla elanikud. 

Päevakorras on: 

1.) Mis on Irus tehtud ja mis vajaks veel 
tegemist? 

2.) Külavanema valimine aastateks 2017-
2020. 

3.) Plaanid 2017. aastaks. 

4.) Jooksvad küsimused 

 

Meeldetuletus: Vastavalt Jõelähtme 
Vallavalitsuse poolt kinnitatud 
„Külavanema statuudile“, mis jõustus 
10.09.2007.a. paragrahv 1 p.1. ja 
paragrahv 2 p.3. saavad hääleõigusega 
osaleda Iru külasse registreeritud 
elanikud. 
 

KÜLAVANEMA MISSIOONIST 

Olen teile kõigile, kes te mind toetanud 

olete väga tänulik. See on suur au olla ühe 

nii suure ja toreda küla külavanem. Olen 

püüdnud neid kohustusi alati täita nii hästi 

kui olen osanud ja jõudnud. 2017 aastaga 

saavad aga külavanema volitused otsa ja 

tuleb jälle valima hakata. Annan sellest nii 

pikalt ette teada mõttega, et kui meie 

hulgas on keegi, kes tunneb endas soovi ja 

energiat see teatepulk üle võtta, siis olen 

talle hea meelega valmis selle ameti edasi 

andma. Samas olen valmis ühe 3-aastase 

perioodi veel ka jätkama, kui teisi 

kandidaate ei tule. Usun, et uus 

külavanem võiks tuua endaga kaasa uusi 

algatusi nagu minagi omal ajal tõin. 



IRU SÜNDMUSTE KALENDER 2017 

Iru külas korraldatakse üritusi MTÜ Iru Ämma Klubi (IÄK) ja MTÜ Irulane initsiatiivil. 

Rahalise poole pealt toetab mõlemat MTÜ-d Jõelähtme Vallavalitsus ja kui seda tuge ei 

oleks toimuksid kõik üritused palju väiksemas mahus.    

14.01 laupäev kell 18 teemaüritus “kohtumised klubis”- tervislik toitumine (IÄK) 

11.02 laupäev kell 11, Vastlapäev Lubja külas, võistkonnad - (IÄK) 

19.02 pühapäev kell 19:00 Iru küla üldkoosolek 

11.03 laupäev Naistepäeva kontsert Iru Ämma Majas. Tüdrukute tantsutrupp, Iru 

 taidlejate kontsert, Iru Ämma tort (IÄK) 

08.04 laupäev kell 18 teemaüritus “kohtumised klubis”- kohtumine noorsootöötajaga (IÄK) 

29.04 laupäev kell 11 Iru avaturniir tennises  - (IÄK) 

06.05 laupäev kell 10 Kevadtalgud – (Irulane)  

04.06 pühapäev Lastekaitsepäev –  Triin ja Liisi Vallavalitsusest 

17.06 laupäev kell 11  Võrkpallimats Loo SK - Iru -  Kristjan 

23.06 reede kell 20 Võidupüha ja Jaanituli - (Irulane) 

23.06 reede kell 20 Ämma Majas Ämmade ja Äiade pidu (IÄK) 

15.07 laupäev Veteranide võrkpalliturniir- (IÄK) 

19.08 laupäev võrkpallimats Iru – Loo,  Lool – (IÄK) 

26.08 laupäev kell 15 Iru Ämma tunnustusüritus - (IÄK). Orkester “Kalev”, Põlvamaa Lutsu 

 teatri näitetrupp Etendus  vabas looduses “Kalevipoeg” 

22.09 reede kell 15:00 kuni 20:00 Õuna päev - mobiilne mahlapress Irus (Irulane) 

23.09 laupäev Hooaja lõputurniir tennises (IÄK) 

07.10 laupäev kell 18 Iru koolilaste ja õpetajate tervituskontsert / suhtlusring /  (IÄK) 

18.11 laupäev teemaüritus “kohtumised klubis”- (IÄK) Jaan Mark Harju Maavalitsusest 

17.12 pühapäev kell 18:00 4. Advent Iru jõuluõhtu - Jõulupalvus ja kontsert (Irulane)  

31.12 pühapäev - Külarahva Vana Aasta õhtu Iru Ämma Majas- kõik on kutsutud oma 

 aastalõpuks alles jäänud  söökide ja jookidega. 

 

Aastaringsed ja hooajalised kordussündmused: 

 

o Teisipäeviti kell 18  “Terviseklubi 50+” – Haili 

o Neljapäeviti Jooga õpetus ja harjutused 



 

11.02. Vastlapäev -        - 

talimängud koos Lubja 

külaga!  

Kui lumeolud seda võimaldavad! Jälgi 

operatiivset infot Iru küla infotahvlilt Iru tee 

"bussipeatuses" ja küla kodulehelt www.iru.ee 
 

 

 

 

RAHULIKKE JÕULE JA HEAD UUT 

AASTAT!



 


