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Irulane

Hea Iru küla elanik,
Lume asemel annavad lähenevatest
jõuludest meile märku kõikjal alanud
jõulumüügid
ja
linna
ehtivad
jõulukaunistused - jah, jõulud on tõesti
jälle käes! Kuigi loodus ei ole veel talverüüs
on hinge täitnud ootus: kingi-, jõuluvana-,
talve-, lume-, uue aasta- ehk lihtsalt
jõuluootus. Vahel ootame ka lihtsalt seda
hetke, mil päev jälle pikemaks hakkab
minema. Kuigi muutused on algul väga
väikesed, annab teadmine sellest, et
homne päev on pikem, meile energiat ja
lootust. Nii on jõulud meile justkui
valguskiireks keset porist ja pimedat

hilissügist, mis aitab meil ära oodata selle
hetke, kui valgus pimedusest päriselt võitu
saab ning päevad hakkavadki pikemaks
minema. Ühe valguskiire meie pimedasse
detsembriõhtusse püüab tuua ka "Iru küla
jõuluõhtu" kolmandal advendil kell 17:00
Iru külamajas. Jõulusõnumi toob kohale
Jõelähtme kirikuõpetaja Margus Kirja ning
lühikese kontserdiga aitavad meeleolu luua
Sirje Põllu ja Anneli Raudlam. Oled
oodatud!
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KOLMANDAL ADVENDIL - PÜHAPÄEVAL

16.12 KELL 17:00 KÜLAMAJAS

IRU JÕULUÕHTU!
Jõulusõnumi toob kohale Jõelähtme kirikuõpetaja Margus Kirja
Jõululauludega esinevad Sirje Põllu ja Anneli Raudlam

TAGASIVAADE 2018. AASTALE
2018 aastast jääb kahtlemata meelde
võrratu suvi. Vihm küll pisut segas
jaaniõhtut, kuid Jaanid ja kõik teised
traditsioonilised külaüritused said peetud.
Tavaüritustele lisaks jäi 2018. aastast veel
meelde:

rekonstrueeritud. Uus ristmik on ohutu ja
tagab sujuva liiklusvoolu igas suunas;
- vabaõhu jõusaal külaplatsil laienes veel 3
treeningseadme võrra. Investeeringut
toetas rahaliselt Kohaliku Omaalgatuse
Programm (KOP);
- Irus valmisid esimesed kortermajad.
Rahvastikuregister
ei
kajasta
veel
märkimisväärset elanike arvu tõusu, kuid
tegelikkuses on Iru küla elanike arv 2018
kasvanud rohkem kui ühelgi varasemal
aastal.

- Iru ristmik sai lõpuks tehtud! Aastaid
oleme sellest rääkinud ning Tallinna
linnale pöördumisi koostanud ja lubadusi
kuulnud. Nüüd lõpuks jõuti ka tegudeni
ning Iru ristmik, mis nii autodele kui
jalakäijatele kaua peavalu valmistas, sai
lõpuks Tallinna, Maardu ja Viimsi ning
Jõelähtme valla ühisel rahastamisel

MIDA TEHA OKSTEGA?
Iga
aiapidamise
möödapääsmatuks
kõrvalproduktiks on oksad, mida koguneb
meie külas igal aastal mitmeid tonne.
Siiani oleme need viinud külaplatsile, et
need siis Jaanipäeval koos ära põletada.
Nüüd on Iru Ämma Klubi, kelle kasutusse
vallavalitsus on külaplatsi tasuta andnud,
nõuks võtnud seda aktiivselt kasutama
hakata ja oksi nad seetõttu sinna tuua
enam ei luba. Püüdsin küll välja pakkuda
kompromisslahendust, et oksi võiks tuua
näiteks kevadise oksalõikuse ajal - kuu või
poolteist enne jaanipäeva, kuid Iru Ämma
Klubi juhatus oli resoluutne ning
külaplatsil nad oksi enam näha ei taha.
Jaanituld
saame
seal
edaspidigi
korraldada, kuid põletatav materjal tuleb
kohale tuua vahetult enne jaanipäeva.

MIDA SIIS OKSTEGA IKKAGI TEHA?
Kindlasti ei ole hea mõte oma aeda lõkke
tegemine. Kodustes lõketes tohib põletada
vaid immutamata puitu või kiletamata
pappi ja paberit. Viimastki soovitatakse
kasutada pigem tulehakatuseks, sest
paberit on võimalik taaskasutada. Koduaia
lõkkes toimub mittetäielik põlemine, mille
käigus eraldub tervisele ülimalt kahjulik
mürkainete "kokteil". Näiteks tekivad
dioksiinid, mis on üks mürgisemaid
ühendeid, mida inimene on suuteline oma
tegevusega tekitama. Tihti ei arvestata
sellega, et koos vingugaasiga lendub ka
tahkeid osakesi ehk tuhka, mis suures osas
pudeneb alla lõkketegija enda või naabrite
aiamaal, puudel ja põõsastel, kus
kasvatatud aiasaaduste kaudu võivad need
mürgid veel mitme järgneva aasta jooksul

meie toidulauale jõuda. Samuti on
mürgine lõkkeasemele jäänud tuhk. Eriti
paha lugu on kui lõkkesse läheb lisaks
puidule ka muud kraami. Paar aastat
tagasi korraldas Eesti Keskkonnauuringute
Keskus Väike-Maarjas puhta puidu ja
olmejäätmete lõkkes põletamise katse,
mille
käigus
selgus,
et
otseselt
kantserogeensete
ühendite
kontsentratsioonid
on
olmejäätmeid
põletades oluliselt kõrgemad kui puhast
puitu
põletades.
Dioksiinide
tase
jäätmelõkke suitsus oli üle kahe korra
kõrgem prügipõletustehastele kehtestatud
piirväärtusest, aga see sõltub otseselt
jäätmete koostisest. Hinnakem siis oma
tervist ja pidagem naabritest lugu ning
ärge tehke oma aias lõket! Selle asemel
saab oksad koos lehtede ja teiste
aiandusjäätmetega viia ära jäätmejaama.
Meie vallas on selliseks kohaks, kuhu oma
aiapidamise kõrvalt tekkinud praht viia,
Jõelähtme prügila ja seal tegutsev AS
Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus (tel.
6096530). Metsamajandusjäätmeid, oksad
jms. võetakse seal vastu hinnaga 10,20
eur/tonn ja taimsete kudede jäätmeid
hinnaga 37,80 eur/tonn. Kui endal
võimalus
aiandusjäätmete
äraveoks
puudub, siis pakub Eesti Jäätmeringluse
OÜ (tel. 58504455) võimalust tellida
aiandusjäätmete äravedu. Sellisel juhul
peavad aiandusjäätmed olema pakitud
kottidesse ning 150-liitrise kuni 20kg
kaaluva koti äravedu maksab 2,25 eurot ja
300-liitrise kuni 30kg kaaluva koti hind on
3,30 eurot. ..............................................

IRU SÜNDMUSTE KALENDER 2019
Lõplik ürituste kava ei ole tänaseni veel paigas, mistõttu praegu saame kirjutada, vaid
osadest sündmustest, mis 2019. aastal Irus on tulemas
04.05 laupäev kell 10:00 Kevadtalgud
21.06 reede kell 20 Võidupüha ja Jaanituli
19. või 20.09 reede kell 15:00 kuni 20:00 õuna päev - mobiilne mahlapress Irus
15.12 pühapäev kell 18:00 3. Advent Iru jõuluõhtu - Jõulupalvus ja kontsert
Informatsiooni külaürituste kohta saab www.iru.ee ja "Iru küla" Facebooki lehelt.

RAHULIKKE JÕULE JA HEAD UUT
AASTAT!

