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TULE
JAANI
TULELE!
teisipäeval 21.06.2022 Iru Jaanituli
Jaanitulel ansambel FOOKUS!
2- liikmeline ansambel Fookus (Hannes
Treibert – laul, taustvokaal, klahvpillid ja Ivar
Malmet – laul, taustvokaal, erinevad
kitarrid) mängib kvaliteetset tantsumuusika
igale eale. Ansambli liikmete näol on
tegemist professionaalsete muusikutega,
kes on lavalaudu kulutanud juba üle 10
aasta.
Fookuse tugevuseks on mitmehäälne vokaal
ja
repertuaar
erinevates
keeltes.
Tuntumatest lugudest tulevad Iru Jaanitulel
kindlasti esitamisele: Besame Mucho
(hispaania keeles), Mis värvi on armastus,
Quando, Tantsin Öös, Have you ever seen
the rain, Pärlipüüdja, Crazy little thing,
Amor, Kuldne põld, Teesklus jpt. tuntud
tantsulood.

Jaaniõhtu kava:
Ilm pööripäeval 21.06
Teisipäeval
eemaldub
madalrõhuala
aeglaselt itta ja päeval liigub merelt
Baltimaade kohale lauge kõrgrõhuhari.
Öösel sajab mitmel pool hoovihma, päev
tuleb olulise sajuta. Puhub mõõduka
tugevusega põhja ja loode-, päeval loode- ja
läänetuul. Õhutemperatuur on öösel 8..14,
päeval 16..21°C

20:00 - 21:00 Traditsioonilised jaaniõhtu
sportmängud: Saapa vise. Võitja selgitame
eraldi meeste ja naiste arvestus ning
seekord ka noorte klassis – U14 poisid ja
tüdrukud.

21:00 Tule süütamine
21:00 - 24:00 on laval ansambel Fookus.

RAIL BALTIC ENAM RAHVAST KOKKU EI AJA
1. juunil kohtusid Loo Kultuurikeskuses Rail
Balticu projekti eestvedajad ja spetsialistid
meie kandi inimestega, et vestelda ja
vahetada mõtteid seoses uue raudtee
arendamise ja ehitamisega.
Rail Balticu raudtee projekteerimine jõuab
Harju-, Rapla- ja Pärnumaal peagi lõpule ning
alustatud on ka esimeste maanteeviaduktide
ja ökoduktide ehitamisega. Samal ajal käib
maade omandamine, mis meie vallas
puudutab ligikaudu paari kümmet kinnistut.

Eesti
elanikkonna
seas
läbi
viidud
arvamusuuringu kohaselt 69 % Eesti
elanikkonnast toetab Rail Balticu projekti.
Toetajate seas on enim noored ja
kõrgharidusega inimesed. Uue arendatava
rahvusvahelise raudtee peamisteks kasudeks
hindasid vastanud praktiliselt võrdselt (80%)
nii inimelude säästmist, kiiremat ja
turvalisemat kaubavedu kui ka inimeste häid
liikumisvõimalusi Euroopasse.

Rail Balticu trass möödub Iru küla vahetust
lähedusest, kuid huvi kohtumise vastu oli väga
tagasihoidlik ja saal oli praktiliselt tühi, kui Rail
Balticu ning Vallavalitsuse töötajaid mitte
arvestada. Ilmselt on meie valla sh. Iru
inimesed trassikoridori asukohaga enamvähem rahul ja negatiivseid emotsioone Rail
Balticuga seoses kellelgi enam ei teki.
Tõsi küll, raudteekoridor just nagu lõikab Iru
küla Jõelähtme valla küljest ära, kuid Muuga
sadamasse viiv raudtee ja Peterburi maantee
on seda juba aastaid teinud ning kahe
rööpapaari lisamisega ei muutu siin sisuliselt
enam midagi.
Toetus Rail Balticu projektile tervikuna on
viimasel ajal samuti tublisti kasvanud. Aprillis

SAHA-LOO TEE JA VANA-NARVA MNT LÄHEVAD REMONTI
Transpordiamet alustab juuli esimeses pooles
Saha-Loo tee renoveerimist. Lisaks ehitatakse
Vana-Narva mnt. ja Saha- Loo tee
ristumiskohta
ringristmik,
samuti
renoveeritakse ringristmikust Tallinna poole
suunduv Vana-Narva mnt. lõik.
Ehitus valmib eeldatavalt 2022.a detsembris,
ehituse
käigus
toimuvatest
liikluskorralduslikest muudatustest antakse
teada jooksvalt ehituse käigus. Tööde ajaks

muudetakse Saha-Loo tee ühesuunaliseks ning
see on läbitav vaid suunal Peterburi tee -->
Vana-Narva mnt.
Kõik ligipääsud kinnistutele tagatakse ning
vajadusel ehitatakse sissesõiduteed projekti
järgselt välja. Avatuks jääb ka Saha – Loo tee
alguses paiknev ringristmik. Tööde ajaks
suletakse Saha-loo teele pääs Vana-Narva mnt
poolt tulles ning näidatakse ümbersõidu
võimalus suunaviitade abil põhimaantee T1
Tallinn - Narva kaudu.

KOP RAHASTAB SUUSARAJA MASINA HANKIMIST IRU KÜLALE
KOP ehk "Kohaliku omaalgatuse programm" on
loodud kohaliku külakogukonna elujõulisuse
tugevdamiseks ja arengu toetamiseks. KOP-i
kaudu toetatakse ülalnimetatud eesmärki
kandvaid projekte. KOP-i abil oleme Iru külas
finantseerinud
mitmeid
projekte
sh.
Välijõusaali rajamist kolmes etapis ning
külakiige soetamist jne. Käesoleva aasta
kevadel taotlesin raha suusaraja masina
soetamiseks, sest kahju oli talve läbi vaadata
tühja valgustatud lumist terviserada, mis
nukralt külastajaid ootas. Lumi oli, valgus oli,
kuid rada ei olnud! Rääkisin paljudega, kes
ütlesid, et jah Piritale suusatama minekuks
õhtul enam aega ega jaksu ei ole, aga kui Irus
oleks rada, siis suusataks küll.

Koostasin projekti, võtsin pakkumised ja
esitasin taotluse mootorsaani järel veetava
„Rajalõikaja“ soetamiseks. Just nüüd – juuni
kuus tuli positiivne vastus: Jah, meie taotlus on
rahuldatud ning rajalõikaja soetamiseks on
raha olemas.
Jääb siis veel loota, et järgmisel aastal ka lund
tuleks ning saaksime oma terviseraja
suusarajana kasutusele võtta!

IRU KÜLA SAI KAKS „KOERTE JUNNIJAAMA“
Tähelepanelik jalutaja on kindlasti juba
märganud, et mõned nädalad tagasi paigaldati
Irusse kaks koerte junnijaama. Nii mõnelgi on
see ilmselt suu muigele tõmmanud, kuid
tegelikult on asi on naljast kaugel. Aastaid on
sellest juttu olnud, et koeraga külavahel
jalutamas käies ei ole OK, kui koer oma junnid
naabrimehe muruplatsile poetab. Nüüd on
kultuursele koeraomanikule loodud kultuurne
võimalus koera junnidest vabanemiseks.
Koeraomanike
ettepanekul
sai
üks
„junnijaam“ paigaldatud Nurme teele ja teine
Ämma teele.

METSA JA NURME RISTMIKULE TELLISIME PEEGLI
Soses
kortermajade
ehitamisega
on
liikluskoormus Metsa ja Nurme tee ristmikul
tuntavalt kasvanud. Ristmikul kehtib „parema
käe reegel“ st. Metsa teed mööda ristmikule

lähenedes on vaja teed anda Nurme teed
mööda paremalt lähenevale autole. Tiheda
heki tõttu on aga vaateväli Nurme teele
piiratud! Peegel lahendab probleemi: hekk
jääb alles ja nähtavus on tagatud!

IRU ÄMMA FESTIVAL 27.08 2022
Augustikuu viimasel laupäeval ehk 27.08.2022
toimub pika traditsiooniga Iru Ämma festival.

Rongkäik läbi Iru, kontserdid töötoad ja kõik
muu sinna juurde.

KOHVIKUTE PÄEV MUUTUB TRADITSIOONIKS!
Eelmise suve tippsündmuseks oli Irus
kahtlemata „Kohvikute päev“. Ühelgi teisel
küla üritusel ei osalenud nii palju inimesi ega
ühestki teisest sündmusest ei räägitud
külavahel eelmisel aastal nii palju, kui Iru
„Kohvikute päevast“. Aitäh veelkord kõigile,
kes ürituse „käima tõmbasid“ ja kõigile kes
osalesid nii kohvikute pidajana, kui kohvikute
külastajana. Hästi toimis ka „Kohvikute päeva“
ühendamine Ämma Festivaliga – kindlasti
võitsid sellest mõlemad üritused ja
kokkuvõttes võitis kogu Iru küla rahvas.

Mul on hea meel teada anda, et olen
korraldajatelt saanud kinnituse: „Kohvikute
päev“ tuleb taas! Seega võib juba praegu
augustikuu viimasele laupäevale risti tõmmata
ja see päev lõbusalt koos oma küla inimestega
veeta.

