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Irulane

Pühapäeval 20.12 kell 16:00 külamajas
Iru jõuluõhtu - peakülaliseks JÕULUVANA

Mida lähemale jõuab aasta lõpp, seda
lühemaks jäävad päevad ja mida lühemaks
jäävad päevad, seda kiiremini nad
mööduvad. Ja nii ei panegi tähele, kui ühel
hetkel jõulud juba käes. On traditsiooniks
saanud, et võtame sel puhul ühel õhtul
hetkeks aja maha ja koguneme Iru
külamajja, et koos piparkooki süüa ja
jõuluvana oodata. Taat on lubanud tulla ja
väiksematele irulastele ka kingikoti kaasa
võtta. Et keegi pakist ilma ei jääks, siis ole
hea ja anna palun oma laste osalemisest
Iru küla jõulupuul teada emailile:
artkuum@hotmail.com või telefonile

5017127 - Art, kes siis
päkkapikkudele edastab.

kogu

info

Suurematel külalistel aitab meeleolu luua
oma jõuluteemalise mõtisklusega pastor
Taavi Hollmann Laiakülast.
Kellel juba salmid/laulud selged, see on
väga oodatud neid ette kandma.
Kaasa võib võtta piparkooke vms.
suupisteid, et saaksime koos ühe õdusa
jõuluõhtu veeta. Oodatud on kõik Iru
elanikud, nii suured, kui väikesed!

18. novembril toimus Iru Ämma Klubi juhatuse koosolek.
MTÜ Iru Ämma Klubi juhatuse koosoleku
protokolli lühikokkuvõte:
Kolmapäeval,18. Novembril 2015.a.
Iru
Ämma
Majas. Osalejad: Arno Kannike,
Kristjan Leks, Andres Johannson, Haili Loige,
Triin Krünberg, Helju Lukas, Art Kuum.
Koosolekut juhatas Arno Kannike. Protokollis
Helju Lukas.

3.
4.

Päevakorras oli:
1. Klubi 2015.a. tegevuskava novembri ja
detsembrikuu
sündmustest,
s.h.
jõulude ettevalmistusest. Võeti vastu
otsus korraldada Iru küla jõulupuu
pühapäeval 20. detsembril.
2. Klubi spordirajatiste ning maja
kasutuse lepingu vormi kinnitamineinfo Arno. Vältimaks külamaja välja
rentimisega
kaasneda
võivaid
probleeme otsustati iga rentnikuga

5.

6.

edaspidi sõlmida leping. Lepingu vorm
ja külamaja kasutamise kord pannakse
üles www.iru.ee lehele.
Kinnitati klubi 2016.a. tegevuskava info Arno (vt. lk. 4)
Klubi töövahendite täiendamisest
talihooaja töödeks ning 2016.a.
spordiplatsi hooldustöödeks - info
Helju.
Otsustati
soetada
lumekoristusmasin,
täiendada
külamajas olevat helitehnikat ja
soetada teisi tööriiistu, mis külaplatsi
ja -maja korrashoiuks vajalikud.
Juhatuse uute liikmete Äriregistrisse
kandmise dokumentidest - Arno.
Otsustati
viimasel
üldkoosolekul
valitud juhatuse uued liikmed kanda
Äriregistrisse.
Kohapeal
tõstatavad
küsimused.
Vastavalt laekunud avaldusele võeti Iru
Ämma Klubi liikmeks Indrek Pikk.

Rahulikke jõule ja head uut aastat!
2015. aastal ei viidud Irus ellu
suurprojekte, kuid võetud plaanid said
enamjaolt realiseeritud. Esmalt meenuvad
Tiigi küla teed, mis said tolmu ja
auguvabaks, siis lamavad politseinikud
Ämma teele ja kevadtalgutel ühiselt
asfaldile värvitud samaliigiliste teede
ristumise märgised. Viimast tööd tahaks
2016 kevadtalgutel kindlasti jätkata.
Järgmine aasta tõotab Irus tulla vähemalt
sama toimekas, kui oli eelmine. MTÜ-d: Iru
Ämma Klubi, Irulane ja Iru Külaselts on

vallalt taotlenud toetust erinevate
külaürituste korraldamiseks rohkem kui
kunagi varem. Lisaks sellele oleme Kohaliku
Omaalgatuse Programmi (KOP) abiga
saanud 2000 eurot külakiige püstitamiseks.
Kõike paremat teile uueks aastaks!
Art Kuum
Iru külavanem
tel. 5017127
email: artkuum@hotmail.com

Vahva jõulukontsert Iru Ämma majas

Fotol koori juhataja Age Imala ja 14 liikmeline meeldivas rõivas kammerkoor
Laupäeval, 5 detsembril k.a. toimus Iru
Ämma Majas Loo Kammerkoori ja
Põltsamaa Saksofonikvarteti Jõulukontsert
„OH KUUSEPUU". Kontsert oli väga
meeleolukas,
laulud
hingelised
ja
teemakohased. Rahvale meeldis eriti
põimik rahvaste näärilauludest, mille
Kammerkoor esitas A. Männiku seades
viies erinevas keeles:
Eesti keeles -Tiliseb, tiliseb aisakell
Vene keeles - V lesu rodilas jolotska
Saksa keeles - Oh Tannenbaum
Eesti keeles - Näärid tulid
Inglise keeles - Jingle bells, jingle bells
Soome keeles – Tip-tap, tip-tap
Saksofoni kvartett tõstis meeleolu tublide
ja humoorikate paladega ning

Fotol saksofoni kvartett bass-saksofonil
kaasamänginud juhendaja Urmas Mäega
Kammerkoori lõpulood J.Styne „Langes
lund“ ning H.Hindpere „Sajab lund“
poetasid südameisse lootuse sellel talvel
ka lumest rõõmu tunda.
Suur tänu külavanemale Art Kuumile, kes
Jõulukontserdi korraldas. Art tänas kenasti
esinejaid nii sõnas kui ka maiustustega.
Iru Ämma klubi poolt kinkisime Ingele ja
Urmasele
jõulutähed,
sõnasime
kiidusõnad ja kutse tulla meile veel
muusikalise külakostiga.
Tänud Arnolt ja fotod Merike Metstakilt

MIS TOIMUB IRUS 2016 AASTAL?
Regulaarsed ringid, üritused Iru Ämma majas:
 Esmaspäeviti kell 18 Käsitööring lastele - pole veel tegevust alustanud
 Neljapäeviti kell 18 “Terviseklubi 50+” - Haili
 Suvehooajal “Jõelähtme tehnikaspordiklubi Iru Motospordiselts`i” üritused Väino, Ken ja lapsevanemad.
MTÜ Iru Ämma Klubi 2016.a. tegevuskava:
 Laupäev 16. jaanuar kell 18 teemaüritus “kohtumised klubis”- Arno
 Laupäev 6. veebruar kell 11, Laste Vastlapäev - Haili, Arno
 Laupäeval 20. veebruar kell 11 Iru talimängud – Kristjan, Andres jt
 Laupäev 12. märts Naistepäeva kontsert.ansambel“Kuldne õhtupäike”
 Laupäev 9. aprill kell 18 teemaüritus “kohtumised klubis”- Arno
 Laupäev 30. aprill kell 11 Iru avaturniir tennises - Arno, Andres
 Laupäev 7. mail kell 10 Kevadtalgud – Art
 Pühapäev 5. juuni Lastekaitsepäev – Haili, Triin, Helju
 Laupäev 18. juuni kell 11 Võrkpallimats Loo SK - Iru - Kristjan,Arno
 Neljapäev 23. juuni kell 20 Võidupüha ja Jaanituli - Art, klubi poolt laste
meelelahutusmängud ja tegevus – Arno,Kristjan, Väino, Ken jt
 Neljapäeval 23. juuni alates k. 20 Ämma Majas Ämmade ja Äiade pidu
 Laupäev 16. juuli veteranide võrkpalliturniir- Haili
 Laupäev 20. august võrkpallimats Iru – Loo, koht: Lool – Jüri, Kristjan
 Laupäev 27. august kell 12 Iru Ämma tunnustussündmus - Arno, Andres, Triin.
Orkester “Kalev”, ansambel “Pihlakobarad” jt
 Laupäev 17. september Hooaja lõputurniir tennises Arno ja Kristjan
 Reede 23. September kell 15:00 Õunamahla pressimine ja sügislaat - Art
 Laupäev 1. oktoober kell 18 Iru koolilaste ja õpetajate tervituskontsert /
suhtlusring / Arno ja Tiiu
 Laupäev 22. oktoober teemaüritus “kohtumised klubis”- Arno
 Laupäev 19. november teemaüritus “kohtumised klubis”- Arno
 Pühapäev 18. detsember 4.Advent Jõulupalvus ja kontsert
 Laupäev 31. detsember Külarahva pidu Iru Ämma Majas

6. veebruar kell 11:00
Vastlapäev
Kui lumeolud seda võimaldavad! Jälgi operatiivset infot küla
kodulehelt: www.iru.ee ja infotahvlilt Iru tee "bussipeatusest"

