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Kevad 2021

Irulane

Pühapäeval 02.05
11:00 külaplatsil
kevadtalgud
Kevadtalgud on läbi aastate olnud tore üritus,
kus oleme värskes õhus ühiselt natuke
heakorratöid teinud ja pärast koos mõnusalt
talgusuppi söönud. Eelmisel aastal sundisid
koroonapiirangud meid kahjuks loobuma
talgute korraldamisest. Ega nüüdki olukord
parem ei ole, kuid oleme juba terve aasta
2+2 reeglist kinni pidamist harjutanud ja ma
väga loodan, et saame külaplatsil ning
mänguväljakul turvaliselt lehed riisutud.
Talgutele võiks lisaks heale tujule veel kaasa
võtta oma reha ja käru või emma-kumma
neist.

Kahe aastaga on lootusetult ära kulunud
teekattemärgised külateedel. Valmis on
pandud värvid ja pintslid, et värvida üle
vöötrajad
ning
tuletada
juhtidele
teekattemärgistega meelde, et Iru külas tohib
sõita 20 km/h ja ristmikel kehtib „parema käe
reegel“. Sel viisil saame muuta liiklust oma
külateedel rahulikumaks ja turvalisemaks.
Ilma prognoos on pühapäevaks väga soodne:

Kui töö tehtud, siis sööme orienteeruvalt
13:00 talgusuppi. Kuid siingi tuleb meeles
pidada 2+2 reeglit.
.
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Too oma oksad lõkkeplatsile!.
2. ja 22. mail plats avatud kell 10-17

Õige aeg puudel, põõsastel oksi lõigata on
enne pungade avanemist. Sel aastal tuli kevad
võrdlemisi vara ning juba kuu aega tagasi võis
vabalt alustada kevadise oksalõikamisega ning
seepärast tekkis paljudel küsimus, kuhu oksad
panna? Oleme viimastel aastatel võtnud Iru
Ämma Klubi MTÜ-ga (kes haldab külaplatsi)
seisukoha, et enne kevadtalguid oksi
lõkkeplatsile ei too. Probleem ei ole mitte
selles, et see oksahunnik meie silma väga
häiriks, vaid selles, et suurde oksahunnikusse
meeldib paljudel lindudel oma pesa teha.
Loodan, et kõigil, kel puud juba lõigatud on,
õnnestus leida koduaias okste hoiustamiseks
sobiv koht. Nüüd 2. mail on hea võimalus
need oksad oma koduaiast lõkkeplatsile ära
tuua. Need, kes oma viljapuid 2. maiks
lõigatud ei jõua, saavad oksi lõkkeplatsile tuua
22. mail. Siis plaanime korraldada väikesed
lisatalgud ja istuda külaplatsi aia äärde

kuuseistikuid. Kõik abimehed (ja -naised) on
väga teretulnud!
Lõkkeplatsile ootame eelkõige puu- ja
põõsaoksad, sest hea kvaliteetne puumaterjal
tagab meile pööripäeval puhta, ilusa ja
tossuvaba jaanitule. Lõkkeplatsile võib tuua
lisaks okstele ka muid kodus tekkinud puidust
jäätmeid, kui nad ei ole värvitud, lakitud ega
lamineeritud. Hästi sobivad lõkkesse näiteks
euro-alused vms. puidust pakendid, mis ei
sisalda plastmassi ega muid tehislikke
materjale, mille põlemisel võib eralduda
mürgiseid gaase. Ebasobiv materjal lõkkesse
panemiseks on puulehed ja kuluhein, mis
tavaliselt oma kõrge niiskuse tõttu ei põle
puhtalt, vaid jäävad vinduma.
Kui sul tekib kahtlus, kas üht või teistsugust
materjali tohib lõkkesse tuua või mitte, siis
helista mulle:

+372 5017127 Art Kuum

Kevadine ohtlike jäätmete
kogumisring toimub 8. mail
Ohtlike
jäätmete
viskamine
segaolmejäätmete konteinerisse ei ole lubatud,
sest see rikub prügi liigitikogumise põhimõtet
ja saastab meie elukeskkonda nii oma
kodukandis, kui laiemalt. Vallavalitsus
korraldab 8. mail kevadise ohtlike jäätmete
kogumisringi Jõelähtme valla elanikele.
Jäätmeid saab üle anda tasuta. Projekti toetab
Keskkonnainvesteeringute Keskus.
Üle saab anda ainult kodumajapidamistes
tekkinud ohtlikke jäätmeid: aegunud ravimeid,

kemikaale
ning
nendega
saastunud
pakendeid, luminestsentslampe ning muid
elavhõbedat sisaldavaid jäätmeid, ohtlikke
aineid sisaldavad värvid, lakid, lahused,
taimekaitsevahendid, õlifiltrid.
Vanaelektroonikat ning autorehve palume
mitte tuua!

Kogumisauto peatub:
8. mail 10.00–10.15 Iru külas külaplatsil
Ämma teel.

Aia- ja haljastusjäätmete korraldatud
ära vedu 01.04 kuni 01.11.2021
Mida teha haljastusjäätmetega, mis ei sobi viia
lõkkeplatsile ega ära anda ohtlike jäätmete
kogumise ringil?
Jõelähtme vallas on korraldatud jäätmeveo
raames võimalik aia- ja haljastusjäätmeid ära
anda AS-ile Eesti Keskkonnateenused.
Äravedu toimub AS Eesti Keskkonnateenuste
hinnakirja alusel. Näiteks 100-liitrise koti, mis
on kaaluga kuni 15 kg äravedu maksab 32
senti; 150-liitrine kott kuni 20 kg, hind 48
senti, 200-liitrine kott kuni 25 kg, hind 65
senti.
Läbipaistvaid kotte on võimalik osta AS-ilt
Eesti Keskkonnateenused. Ostusoovist tuleb
teada anda telefonil 1919. Ladu asub Tallinnas
Artelli 15. Ühe rulli maksumus on 12 eurot ja

rullis on 50 kotti. Kotte on võimalik soetada ka
ehitus- ja aianduspoodidest.
Vedu teostatakse kord 14 päeva jooksul
perioodil 1. aprill kuni 1. november.
Jäätmed
peavad
olema
pakendatud
läbipaistvasse kuni 200-liitrisesse pealt suletud
kilekotti.
Maksimaalne
kogus
ühe
majapidamise kohta veokorral on kuni 20
kotti.
Vedu saab tellida kas telefoni teel 640 08 00 ,
lühinumbril 1919 või
emailil tallinn@keskkonnateenused.ee.
Kõnedele vastatakse E–R 9.00–17.00.

Külakoosolek toimus 25. novembril
25.11 toimus vaatamata keerulistele oludele
seoses koroona pandeemiaga Iru küla
üldkoosolek. Vaja oli koosolek ära pidada, sest
külavanema volitused olid lõppenud ja aasta
oli kohe-kohe läbi saamas ning koosolekut ei
olnud enam kuhugi lükata. Paigutasime
külamajas toolid hajutatult ning otsustasime,
et juhul kui osalejaid tuleb rohkem, siis viime
koosoleku üle õue, aga õnneks mahtusime
täpselt ära. Koosolekut juhatas Andrus
Umboja ja protokollis Toomas Lubi.
Esimese päevakorrapunkti raames andis
külavanem Art Kuum ülevaate sellest, mis
2020 aastal tehtud sai: küla teedele pandi üles
mitmeid
liiklusmärke:
õueala
märgid,
keelumärgid
ja
tupikumärgid,
rajati
rannavõrkpalli väljak ja tennisesein, paigaldati
täiendavaid tänavavalgusteid. Koroona tõttu
jäid ära kevadtalgud ja jõulupidu, kuid
toimusid: jaanituli, Ämma pärimusfestival ja
õunamahla pressimine. Koroona võib ka 2021
aasta plaanidesse oma korrektuurid teha, kuid
tänase seisuga toimuvad kõik traditsioonilised
üritused sh.:
- Pööripäeva tuli 21. juunil kell 21:00

- Ämma pärimusfestival 28. augustil.
Küsimuste ja vastuste voorus kerkis
päevakorda Iru Ärikeskuse küsimus, ... kas
sellel võiks olla negatiivne kõrvalmõju
külakeskkonnale? Arutelu käigus jõuti ühisele
arusaamisele, et ärikeskuse rajamine on Iru
küla jaoks pigem positiivse mõjuga.
Teiseks päevakorrapunktiks oli külavanema
valimine. Kandidaatideks olid: Art Kuum ja
Teele Nässi. Salajasel hääletusel osutus
häältega 11:8 valituks Art Kuum, kes sai
külavanema
statuudi
järgi
mandaadi
järgmiseks kolmeks aastaks. Ühehäälselt sai
Teele Nässi kinnitatud külavanema esimeseks
asetäitjaks ja eestseisuse liikmeks. Järgnesid
küsimused uuele külavanemale ja arutelu
päevakajalistel teemadel: Kuidas ohjeldada
kihutajaid külateedel? Tänase seisuga on Iru
küla kõige "paremini" lamavate politseinikega
varustatud küla Jõelähtme vallas. Sellele
vaatamata olid enamus koosolekul osalenuid
seda meelt, et lamavaid politseinikuid oleks
vaja juurde. Lepiti kokku kahe täiendava
lamava politseiniku paigaldamises: üks Ämma
ja üks Metsa teele. Koosolek kestis 1 tund.

Iru kodukohvikute päev
No kaua võib?
Mähe, Merivälja, Loo ja paljud muud toredad
kohad avavad juba mitmendat aastat
külalistele oma koduhoovid. Aastal 2021 teeb
seda ka Iru. Ootame kõiki irukaid kostitama,
külastama ja kuulutama Iru Kodukohvikute
päeva.
Iru kodukohvikute päev toimub samaaegselt
Iru Ämma pärimusfestivali ja Muinastulede
ööga 28. augustil. Kella 11st avavad irukad
oma koduhoovid külastajatele ja pakuvad oma
kohvikutes head-paremat.

Kella 18st lõpetame ametliku kohvikute päeva
osa ja ootame kõiki külaplatsile, kus saab
alguse Iru Festival.
Õhtune programm on veel koostamisel, kuid
kindlasti on seal muusikat, suhtlust ja
muinastulede öö raames ka uhke lõke. Ehk
näeb
ilutulestikkugi.
Täpsemat
infot
kodukohvikute päeva kohta on võimalik leida
aadressil: www.irukohvikud.ee
Mihkel Lubi
info@irukohvikud.ee

