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Irulane
TULE JAANITULELE! 
Reedel 23. juunil 2017 Iru küla Jaanituli  

   

Ansambel RUTIIN - on 2016 

aastal asutatud pop-rocki 

mängiv noortest 

muusikutest koosnev bänd 

Raplast. Traditsioonilisest 

ehk veidi särtsakama 

muusikaga aitavad nad meil 

jaheda jaaniõhtu  soojaks 

kütta. Vt.  

https://www.youtube.com/

watch?v=QkqPCJyIBPo

Jaaniõhtu kava: 

20:00 - 21:00 Traditsioonilised Jaanitule 

sportmängud: saapa vise jms. 

21:00 Tule süütamine 

21:00 - 24:00 ansambel  RUTIIN 

24:00 peo ametlik lõpp 

Kaasa võtta:   - -----

- midagi grillimiseks ja midagi 

janu kustutamiseks 

- hea tuju 

Kohtumiseni Jaanitulel!  

Iru külavanem,  Art Kuum 

 

 

 

ILM REEDEL 23.06  JAANILAUPÄEVA TRADITSIOONE EI MURRA! 

Tõenäosus, et jaanilaupäeval sajab vihma on väga kõrge. 

Õhusoojustki napib: päeval on 8-16, öösel 3-8 kraadi, aga 

sisemaal pole ka öökülm välistatud. Mõõduka tugevusega 

jahe tuul puhub otse põhjast ajades loodetavasti vihmapilved 

õhtuks laiali ja jaanitulele ilmselt vihmavarju kaasa võtma ei 

pea. 

 

+8..+16 °C 



 

Iru küla üldkoosolek toimus 19. veebruaril  
Koosoleku päevakorras oli külavanema 

ülevaade tehtust ja tulevikuplaanidest ning 

uue külavanema valimine järgmiseks kolmeks 

aastaks. Koosolekut protokollis Karl-Marten 

Mõttus. Neile, kes osaleda ei saanud toob 

"Irulane" ära koosoleku protokolli. 

1.) Mis on Irus tehtud ja mis vajaks veel 

tegemist? Külarahvale suunatud avalike 

ürituste arv on aastast-aastasse kasvanud. 

Mida rohkem on aga üritusi, seda kesisemaks 

kipub jääma osalejate arv.  

Suurematest töödest, mis viimase paari 

aastaga tehtud, väärivad mainimist: 

- tänavavalgustus - liinid vahetatud kaablite 

vastu, uuendatud / lisatud poste ja valgusteid; 

- külaplatsi kinnistu puhastamine võsast, et 

luua avalik ligipääs Pirita jõele (lõpetatud 2017 

kevadel); 

- külakiige (Kohaliku omaalgatuse programmi 

rahastamisel); 

- lamavate politseinike paigaldamine Ämma 

teele; 

- teede pindamine - Iru küla teed on 

tolmuvabad! + jooksev hooldus + aukude 

täitmine. 

Lähitulevikus on plaanis paigaldada 

kergliiklusteede äärde pingid (tänase seisuga 

paigaldatud). Ettepanek osalejate hulgast: 

paigaldada täiendavad lamavad politseinikud 

Ämma teele ja Põllu teele - tööplaani võetud! 

Koostamist vajab uus Iru küla arengukava 

vähemalt järgmiseks viieks aastaks - valitav 

külavanem korraldab ideede kogumise ja kava 

koostamise.  

2.) Külavanema valimine. Seati üles Art 

Kuum'i kandidatuur, kes nõustus 

kandideerima, kui ühtki teist kandidaati ei 

leidu. Arvestades, et külavanema amet ei ole 

tasustatav, kuid toob endaga kaasa 

märkimisväärseid kohustusi oli Art Kuum 

arvamusel, et pärast kahte ametiaega oleks 

parasaeg "teatepulk" edasi anda. Kõigele 

vaatamata teisi kandidaate ei leidunud ja nii 

kinnitati Art Kuum ühehäälselt veel üheks 

ametiajaks külavanemaks. 

3.) Plaanid 2017. aastaks 

- Kohaliku omaalgatusprogrammi rahadega on 

plaanis rajada külaplatsile välijõusaal; 

- Ämma tee lõpus oleva ringtee äärde rajada 

jupike kergliiklusteed, et jalakäijad või ratturid 

ei peaks seal minema sõiduteele; 

- Pärnamäe tee ja Narva mnt. ristmik vajab 

kiiret lahendust.   

4.) Jooksvad küsimused / probleemid 

- Külas leviv kütuse hais, mis tuleb Maardust ja 

idakaarde tuulega täidab kogu küla - teha 

kaebus vallavalitsuse kaudu Maardu 

linnavalitsusele ja  keskkonnainspektsioonile 

(tänaseks tehtud, kuid lahendust pole); 

- Põllu teele täiendav tänavavalgusti! 

- Ettepanek osalejate hulgast: kutsuda 

liikluspolitsei Irusse kiirust mõõtma. 

- Andres Johannson tõstatas küsimuse kolme 

hilisõhtul regulaarselt ära kustuva 

tänavavalgusti osas Iru tee ja Äia tee ristmikul 

ning Ämma teel. (Tänaseks on probleem 

lahendatud. Selgus, et keegi oli need lambid 

lülitanud mingil põhjusel säästurezhiimile). 



 

Iru küla kevadtalgud toimusid 6. mail 
"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. Kui talgutööd tehtud said, siis sõime 

koos suppi, ajasime juttu, vahetasime 

mõtteid ja muljeid ning läksime rõõmsa 

meelega jälle laiali. Osalejaid oli 

kevadtalgutel sel aastal ca 30 - SUUR, SUUR, 

SUUR, SUUR, SUUR TÄNU TEILE KÕIGILE!  

 
 

  Art Kuum - Iru külavanem / talgujuht

Võsaraie Iru küla puhkealal on lõpule viidud 

 

 

Eelmisel aastal andis Jõelähtme vallavalitsus 

kinnistu, millel asub meie jaanitule lõkkeplats 

tasuta MTÜ Iru Ämma Klubi käsutusse, et Iru 

külal võiks olla oma puhkeala. Kinnistu oli 

võsastunud ja nägi välja nagu dzungel. Selle 

korrastamine ühiskondlikus korras käis meie 

külale ilmselgelt üle jõu, seepärast rääkisin 

vallavalitsusega läbi, et kas nad oleksid valmis 

meid mitte ainult moraalselt, vaid ka rahaliselt 

toetama võsa raiumisel. Nii saingi 

vallavalitsuse nõusse ning korraldasin 

metsatöid tegevate firmade vahel 

vähempakkumise, taotlesin raieloa ja töö võis 

alata. Kuna Keskkonnaamet raide 2016 aastal 

ajutiselt peatas, venisid tööd kahe aasta peale 

ja said tehtud alles käesoleva aasta kevadeks. 

Endine dzungel meenutab nüüd juba natuke 

parki, kuid puhkealana kasutusele võtmiseks 

on veel nii mõndagi teha.  

Art Kuum - Iru külavanem  



KOP rahastab välijõusaali rajamist Iru külaplatsile 

KOP ehk "Kohaliku omaalgatuse programm" on 
loodud kohaliku külakogukonna elujõulisuse 
tugevdamiseks ja arengu toetamiseks. KOP-i 
kaudu toetatakse ülalnimetatud eesmärki 
kandvaid projekte. KOP-i kaudu finantseerisime 
aasta tagasi ka kiige paigaldamist külaplatsile. 
Käesoleva aasta kevadel taotlesin raha 
välijõusaali soetamiseks ja paigaldamiseks 
külaplatsile. Juuni alguses selgus, et seegi projekt 
on toetuse saanud. 
Taotluse aluseks olnud pakkumiste seas oli 
parimaks Tommi Play OÜ oma, mis sisaldas 
kahte seadet, kolme erineva harjutuse 
tegemiseks. (vt. juuresolevaid pilte) Antud 
seadmetel on TÜV sertifikaat EN16630, DIN 
79000 ja ka mänguväljakute standardi EN 1176-
1:2009 nõuetele vastavuse kinnitus. Need 
seadmed on 100% ohutud, neil ei ole 
vasturaskusi ega raskeid palke vms., kuhu lapsed 
võiksid vahele või alla jääda.  Tegemist on küll 
vaid 2 (sisuliselt 3) treeningseadmega, kuid 
nimetades seda välijõusaali rajamise esimeseks 
etapiks on KOP suure tõenäosusega valmis 
rahastama ka teist etappi. Nii võiksime endale 
korraliku välijõusaali saada, mis jääks Iru 
harrastussportlasi rõõmustama aastateks.  

.

 
Treeningseadmed Rower ja Pull down/ chest 
press. 

Art Kuum - Iru külavanem   

Narva maantee, Pärnamäe ja Linnuse tee ristmik saab foorid! 
Nn. Iru ristmik on saanud "nõelasilmaks", millest enamus meist iga päev läbi peab pugema. 
Jalakäijatel on probleemiks ristmiku ületamine ja autodele nii ummikud, kui avariid! Vt. kas oled 
projekteerijate poolt pakutud alloleva lahendusega rahul?       .       .................................................. 

 
     


