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Irulane
Hea Iru küla elanik, 

Kõige pimedam ja porisem 
aeg on jälle käes. Päevad 
on jäänud järjest 
lühemateks ja 
hämaramateks. Kuid juba 
on märke, et sügis hakkab 
vaikselt teatepulka talvele 
edasi andma. Esimene 
lumekirme on maa valgeks 
värvinud ja kerged külmad 
on poriloigud ära 
kaanetanud. Jõuluaeg on 
käes ja peagi juba kolmas 
advent, mil 
traditsiooniliselt oleme 
tähistanud "Iru küla 
jõuluõhtut". 

 

 

 

Seekord kohtume 
külamajas kolmanda 
advendi õhtul kell 19:00. 
Jõulusõnumit tuleb tooma 
meile Jõelähtme 
kirikuõpetaja Margus Kirja 
ja jõulukontserdiga esineb 
vokaalansambel 
"AnnabRe". Kindlasti on 
lubanud tulla jõuluvana ja 
kõik, kes salmi esitavad, 
saavad kingituse.                

   

 Art Kuum 

           Iru külavanem ......

 

KOLMANDAL ADVENDIL - PÜHAPÄEVAL 

15.12 KELL  19:00  KÜLAMAJAS 

IRU JÕULUÕHTU! 

Jõulusõnumi toob kohale Jõelähtme kirikuõpetaja Margus Kirja 

Jõululauludega esineb ANNABRE VOKAALANSAMBEL 

Headele lastele on lubanud tulla ka JÕULUVANA koos kingikotiga 



13.11 TOIMUS IRU KÜLA KOOSOLEK

Päevakorras oli: 

- Ülevaade 2019 tehtust – ettekandjaks külavanem Art Kuum 

- Plaanid edaspidiseks – ettekandjaks külavanem Art Kuum 

- Kohapeal algatatud küsimused – vaba mikrofon 

1.) Külavanema ettekanne 2019 tehtust: 

2019 oli fookuses igapäevaprobleemide lahendamine: 

1. Teeparanduste tellimine 

2. Teede koristamine, puhastamine lehtedest ja lumest ning niitmine. 

Lumekoristamisega oli raske aasta, kuna oli kehtinud hanke viimane aasta – ÜLE 

3. Tänavavalgustus – on õnnestunud kriitilistes kohtades liinid vahetada. 

4. Metsa teel õnnestus Eelektrileviga läbi rääkides saavutada kortermajade kinnistul 

kõrghaljastuse säilimine suures osas, kuigi Elektrilevi plaan oli teha seal lageraie, 

milleks ka seadus annab neile õiguse. 

5. Haisuprobleem – nafta hais, mis vahel külas levib. EOS Vopaki esindajatega on 

õnnestunud kohtuda ja viia nendeni probleemi tõsiduses. Tänu sellele on hakanud 

VOPAK jälgima tuule suunda ning võimaluse korral on vältinud kütuste ümber 

pumpamist neil päevadel, kui tuul meie poole puhub. 

6. Koostöö vallavalitsusega ja volikoguga on sujunud hästi, kuid siinjuures tuleb aru 

saada, et probleemide lahendamine võtab aega ja kõik ei juhtu nii ruttu nagu tahaks. 

Käega katsutavad asjad: 

1. Eelmisel sügisel sai üles pandud väli-jõusaali teine etapp – Koostasin projekti, tegin 

taotluse ja KOP projekti raames õnnestus saada toetust 2000 euro ulatuses. 

Treeningseadmed panime üles ühiselt küla aktiivsemate ja tublimate meestega.  

2. Uued künnised said paigaldatud Ämma teele ja Metsa teele. 

3. „Asud õuealal - 20“ märgid said üles pandud. 

4. Peegel Pihlaka teele jt. märgid 

5. Sain valla käest 2 Loolt maha võetud valvekaamerat, et ühendada need külamaja 

valvekeskusega ja panna jälgima liiklust Ämma teel, kuid tehnilistel põhjustel pole 

õnnestunud neid üles panna – ehk järgmisel aastal õnnestub! 

6. Külaplatsi tasuta rendileping – mis on andnud külaplatsi meie käsutusse ja võimaluse 

hakata külaplatsi välja arendama. 

Külaürituste korraldamine: Kõik traditsioonilised külaüritused on toimunud vastavalt 

meie sündmustekalendrile ja pea alati on toetanud neid üritusi ka vallavalitsus. 

Probleemiks on osalejate vähesus, mida võtan kui objektiivset paratamatust.  



2.) Sihid edaspidiseks: 

- Jätkame valvekaamerate teemat ja püüame lähitulevikus küla vahele üles saada 

mõned kaamerad, et tõsta turvalisust. 

- Paberikonteiner – vallavalitsuse ja jäätmekäitluskeskuse poolt on valmisolek olemas. 

Kuhu paigutada – klaasikonteineri kõrvale? – Küsimus Ämma Klubi juhatusele 

- Metsa tee kortermajade elanike integreerimine  

- Külaplatsi välja ehitamine. 

- 15. detsembril – 2. advendil toimub küla jõulupidu – loodan saada muusikud ja 

Jõelähtme kirikuõpetaja. 

- Olen avatud ettepanekutele – mida küsida valla käest? Millised soovid eelarvesse? 

3.) Koha peal algatatud küsimused 

Koosolekust võttis osa ka Narva maantee ja Saha-Loo tee nurgale jääva kinnistu omanik, kes 

rääkis oma Iru Ärimaja rajamise plaanidest. Tegemist võiks olla väikeettevõtetele 

kontoripindu rentiva büroohoonega, kuhu oleks nõudluse olemasolul võimalik rajada ka 

spordisaal. 

Seoses Iru tee ja Ämma tee rismiku piiratud nähtavusega tehti ettepanek Ämma teel olev 

künnis ümber paigutada teisele poole ristmikku, et aeglustada Narva mnt. poolt ristmikule 

lähenevate autode kiirust. Ohutust aitaks tõsta ka liikluspeegel. 

PAKENDIKOTITEENUS ERAMAJADELE 

Üheks koosolekul tõstatunud teemaks oli pakendikonteineri tellimine Irusse. Ühehäälselt 
otsustati, et pakendikonteinerit me ei taha. Küll aga soovisid paljud lisainformatsiooni 
tasuta pakendikogumisteenuse ehk nn. "PAKENDIKOTITEENUSE" kohta. Pakendikott on 
mugav võimalus tasuta vabanemiseks kodumajapidamises tekkivatest pakenditest, 
vähendades samas kulutusi olmejäätmete äraveoks. Pakendijäätmed moodustavad 
keskmiselt umbes kolmandiku kodumajapidamistes tekkivatest olmejäätmetest. Sorteerides 
pakendijäätmeid eraldi, väheneb olmejäätmete maht ja olmejäätmete konteineri 
tühjendamise sagedus. Pakendite eraldi kogumine on keskkonnasõbralik käitumisviis, sest 
nõnda kogutud pakendijäätmed suunatakse taaskasutusse ja nendest valmistatakse uusi 
tooteid.Tasuta pakendikoti äravedu toimub ühel konkreetsel nädalapäeval iga 28 päeva 
tagant, paralleelselt olmeprügi konteineri tühjendamisega. Ära viidava pakendikoti asemele 
jäetakse uus tühi 150-liitrine kollane kilekott.Täis pakendikott tuleb jätta nähtavale kohale, 
näiteks olmejäätmete konteineri kõrvale ning graafikujärgsel kogumispäeval viib 
kogumisauto selle ära.  

Kollasesse pakendikotti võib panna kartongist, plastist, klaasist  ning metallist puhtaid 
pakendijäätmeid (jogurtitopsid, konservikarbid, plastmassist pudelid, klaasist pudelid, 
klaaspurgid, mahla- ja veinipakid jmt. Pakendikotiteenust saab tasuta tellida  www.vto.ee 
või telefoni teel: 53000011. 



IRU SÜNDMUSTE KALENDER 2020 

Lõplik ürituste kava ei ole tänaseni veel paigas, mistõttu praegu saame kirjutada, vaid 

osadest sündmustest, mis 2020. aastal Irus on tulemas 

02.05 laupäev kell 10:00 Kevadtalgud   

19.06 reede kell 20 Võidupüha ja Jaanituli 

17. või 18.09 neljapäev/reede kell 15:00 kuni 20:00 õuna päev - mobiilne mahlapress Irus  

13.12 pühapäev kell 18:00 3. Advent Iru jõuluõhtu - Jõulupalvus ja kontsert  

Jooksev informatsiooni külaürituste kohta saab www.iru.ee ja "Iru küla" Facebooki lehelt. 

 

  

 

 

 

 

RAHULIKKE JÕULE JA HEAD UUT 

AASTAT!
 


