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Irulane
ÕUNAPÄEV TULEB TAAS! 

REEDEL 25. sept. terve päev Iru külaplatsil 
Nii nagu igal oinal on oma mihklipäev, nii 

on igal sügisel meil Irus ÕUNAPÄEV, kus 

igast õunast saab mahl. Tänavu tuleb Triinu 

Schneider Hiiumaalt koos oma mobiilse 

mahlapressiga meile külla reedel 25.09. 

Mahlapress pannakse üles juba kell 10:00 

ja töötab nii kaua kui õunu jätkub. 

Vältimaks saba tekkimist oleks väga 

mõistlik oma tulekust ette teatada 

mahlapressi omanikule Triinu Schneiderile 

tel. 5189693 ja broneerida endale sobiv 

aeg. Mahlapressi kohale tulemise ning vee 

ja elektrikulud kannab Jõelähtme 

vallavalitsus. Nii tuleb inimesel, kes 

õuntega tuleb, arvestada omapoolse 

kuluga vaid 30 senti liiter.            .  

Triinu Schneider koos oma mobiilse mahlapressiga Irus 

   

TEADE:        25. november 2020 - kell 18:00 külamajas Iru küla üldkoosolek. 

Päevakorras on:  

 

- Ülevaade 2020 aasta tegemistest ja 2021 plaanidest 

- Külavanema valimised 

             Iru külavanem   Art Kuum    email: artkuum@hotmail.com   /  tel: 5017127 



 

IRU MUINASASUMI PÄRIMUSFESTIVAL 

…Iru Ämma mäe all lõid muistsel ajal mere lained laksu. Ajaloolased Raoul Annion jt on tulnud järeldusele,  et selle 

mäe jalamil oli ka tare, milles sündis meie F.R.Kreutzwaldi  rahvuseepose kangelane Kalevipoeg. Täna on selle 

kohapeal Leaderi projekti rahastamisega ehitatud Iru Ämma Maja.  

…Kord Tuuslar seal Kalevi kaasat Lindat kimbutas ja Soome viia himustas. Soovimata langeda Tuuslari ja kauge 

võõramaa ahistusse, muundus Linda kivisambaks. Sellesama kõrgendikult, Ämma mäeks kutsutuna, meie Kalevite 

kange poega ka mere voogudesse heitis, et Soome Tuuslarile järgneda ja ema eest kätte maksta… 

Laupäev 29. augustil toimus Iru 

Muinasasumi Pärimusfestival “13” See 

meie klubi tähtsaim aastaüritus sai 

täiega korda!  

Ürituse motiiviks oli “Kummardus Iru 

Ämmale” ning hea tava kohaselt austas 

Iru külarahvas ka seekord Iru Ämma 

pärja panekuga mälestussambale  ning  

ülistas teda sõnas, muusikas  ja  laulus. 

Festivali sündmused saidki alguse Iru 

Ämma samba juures, kus Arno astus ette  

meenutusega Iru küla ja kultusekivi 

ajaloost, selle pärimuslikust tähtsusest ja 

tema väest, mille skulptor Juhan 

Raudsepp 50 aastat tagasi kivisse raius! 

Tallinna Linnuvabriku poolt tellitud Iru 

Ämma sammas paigaldati 23.juunil 

1970!  Pärnamägede lapselaps, nüüd 

juba kaela kandev Robert pani 

tavakohase rituaalina Ämma pähe tema 

vanaema Malle poolt punutud lillelise 

pärja. Puhkpilliorkester „Kalev“  mängis 

tervitusloo ja Jõelähtme vallavanem 

Andrus Umboja edastas vallavalitsuse 

tervitussõnumi ning läitis vasksest 

tõrvikust peoliste käes olevad  kuus 

väiksemat tõrvikut ning orkestri 

mürtsudes sammus rongkäik Iru 

külaplatsile! Rongkäik oli meeldivaks 

elamuseks nii neile kes  rongkäigus 

kõndisid, kui ka teepervedel 

lehvitajatele, sest meeleolu oli ülev. 

Midagi toredamat ei saagi ju olla kui 

oma külateedel saad uhke sammu ja 

rõõmsa meelega orkestri saatel 

marssida! 

Ämma maja ees heisati  pidulikult Eesti 

lipp, puhkpilliorkestri mängis Eesti 

hümni ja seejärel andis orkester 

lustakate lugudega meeleoluka 

kontserdi. Maestro Kalev Kütaru 

energiline dirigeerimine  viis rahva 

meeleolu ümbritsevate pärnade 

latvadest veel kõrgemalegi! Kutsung oli 

võimas ja uusi pidulisi tuli järjest juurde 

ning lõkketule ääres tõdesime, et 

Festivalist said päeva jooksul rõõmu 

tunda rohkem kui 130 pidulist. 

Seejärel siirduti välilava juurde, kus 

esines selle festivali põhiesineja TRIO 

Naturale koosseisus Allan Jakobi / 

ansambli muusikaline juht ja akordion/, 

Ants Nuut /tromboon ja vokaal/ ja Teet 

Veskus / kitarr ja vokaal, kes meile nagu 

oma poiss, sest elab Loo alevis /. 

See trio lõi tõeliselt hea rahvapeo  

meeleolu, millele aitasid kaasa  

lauludevahelised muhedad jutupalad. 

Eriti tore oli kui ansambel tuli püünelt 

maha, otse rahva sekka lauldes 

üldtuntuid laule, tehes tromboonil 



ergutavaid soolosid ja akordionil  

virtuoosseid partituure ning 

kitarritirinaid. Lauludega ühinesid ka nii 

mõnedki kuulajad, kes kenasti kaasa 

laulsid! 

Samaaegselt avas kunstiõpetaja Elle 

Lepik lastele mosaiigi valmistamise 

saladused ja oskused  õpetamisega laste 

mänguväljakul asuva telgi töötoas.  

Elevust tekitasid tänavatantsijad 

ansamblist JJStreet, kelle hoogsale 

esinemisele rahvas juba tantsu ajal 

aplodeeris ja üks väikemees uljalt kaasa 

tantsis, kuni tantsu lõpusammude ajaks 

üpris väsinuna murule potsatas!  

 

Foto: Urmas Roos „Tantsuansambel 

JJstreet hoogsalt keerlemas“. 

Vahelduseks esitas Mikk Lepik klarnetil 

„Moon river“ ja seejärel oma kontserdi 

teise osa TRIO Naturale. Eriti tore oli kui 

selle osa esitamisel ansambel  püünelt 

maha ja otse rahva sekka tuli, esitades 

üldtuntud laule, tehes tromboonil 

ergutavaid soolosid ja akordionil  

virtuoosseid partituure ning närve 

kõdistavaid kitarrihelinaid. Kaasa laulsid 

ka  agaramad kuulajad. 

Festivalil esinejatele oli meeldivaks 

kutseks oma Klubi tegusate liikmete 

vabatahtliku tiimi abiga valmistatud 

salatid, burgerid ja joogid ning hurmava 

maitsega Sirje Lubi poolt valmistatud 

tort. Iru Ämma tortiga kostitati ka kõiki 

pidulisi, mis leidis ka suurt heakskiitu ja 

tõi magusakreemise naeratuse kõigi 

näole!  

Peale kontsertosa korraldas Jõelähtme 

Spordiklubi klubi oma presidendi Väino 

Haabi juhendamisel  Iru Puhkealal 

Motoshow ATV-del,  millest suurt rõõmu 

tundsid just lapsevanemad! Nende 

silmad lausa särasid kui lapsed või 

lapselapsed ATV-del ringi kihutasid!  

Väino tõi kohale, nagu juba mitmeid 

aastaid, ka  populaarse laste „Piilu-

Pardi“ rongi.   

Foto: Urmas Roos „Rongisõit oli vahva 

seda vaatamata kohati tibutavale 

vihmale!“   

Festivali lõpusündmuse lähenemise 

signaali andis lõkke süütamine. Õhtu 

lõppakordiks sai aga Antoni tiimi 

„TechnoMuha“ poolt  korraldatud 

ilutulestiku kaskaad! Vägev tulevärk oli 

õhtuses Iru taevas, mida saatis võimas 

aplaus ja tunnustav järelkaja! 

Festivali sündmused jäädvustas piltnik 

Urmas Roos ja neid saab vaadata 

külastades meie kodulehte www.iru.ee .    

.................Iru Ämma Klubi nimel,     Arno 

http://www.iru.ee/


VÕRKPALLIPLATSI JA 
TENNISESEINA AVAMINE 

 

Iru küla puhkealal valmisid Leader 
programmi projektipõhise rahastusega 
HR Tecno OÜ poolt Hr Rain Onemari 
juhtimisel ehitatud tennise põrkesein ja 
rannavolle plats. Nende rajatiste 
pidulik avamine toimub  

Laupäeval, 26. septembril k.a. 
algusega kell 12:00 
Peale avamist on kõigil võimalus 
tennisereketiga kätt proovida ning 
mõnusal liivaplatsil võrkpalli lennutada. 
Kutsume ka naabrid uudistama ja 
rannavolles rinda pistma.   
Seonduvalt samal päeval 
vananaistesuve saabumisega, millega 
tavakorras kaasneb hea ilm, alustame 
kell 10 traditsioonilist sügisturniiri 
tennises. Piduliku  tseremoonia ajaks st 
kella 11:50 kuni 12:20 on turniiril paus.    

Palume  registreerida „Sügisese 
pööripäeva tenniseturniirist“ osavõtuks 
aadressil: toomas62@gmail.com  või 
Toomase telefonil 516 2226. MTÜ Iru 

Ämma Klubi juhatus 
 

 

Teade Iru külamajja uue videovalvesüsteemi 
paigaldamisest 

Vastavalt Harjumaa Omavalitsuste  
Kohaliku Liidu Omaalgatuse programmi 
(KOP) raames rahastati projekti 
Rahandusministeerium kohaliku 
omaalgatuse programmi vahenditest 
MTÜ Ämma Klubi poolt algatatud Iru 
külamaja videovalvasüsteemi uuen-
damist, mille viis täide TechnoMuha 
OÜ, kes paigaldas ka oma kulul kaks 
lisakaamerat. Kogu projekti maksumus 
oli 2663.09 €.  

Videovalvakaamerad on paigaldatud 
vastavalt "Isikuandmete kaitse seadus" 
kohaselt ja kaamerate asukohad on 
varustatud vastavate hoiatus-
kleebistega.  
Kaamerate jälgitavuse eest vastutab 
MTÜ Iru Ämma klubi: info@iru.ee 

 

Iru küla JÕULUPIDU toimub kolmandal advendil 
13. detsember 2019 - kell 19:00 Iru külamajas 

mailto:toomas62@gmail.com

