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Kevad 2014

Irulane

3. mail 2014 kell 11:00 Iru küla kevadtalgud
- Jätkame külaplatsilt
läbimurde rajamist.

jõe

suunas

Talgutele võiks lisaks heale tujule kaasa
võtta reha, käru, sae, kirve vms.
Infot Iru küla kevadtalgute kohta võib leida
Teeme Ära talgute kodulehelt:

ca 13:00 sööme koos talgusuppi!

http://talgud.teemeara.ee/events/iru-kulatalgud

Kohtumiseni Iru küla kevadtalgutel!

Seal on igaühel võimalik ennast väikese
vaevaga
talguliseks
registreerida.
Talgutöödena on sel aastal plaanis ette
võtta:
- Koristustööd külaplatsil;
- Võsa ja vanade puude langetamine;
- Uute puude istutamine;

Art Kuum

Iru külavanem 2011-2014

tel 5017127 email artkuum@hotmail.com

30. mail 2014 kell 18:00 Iru küla üldkoosolek
ja külavanema valimised
Kõik Iru küla elanikud on oodatud Iru küla üldkoosolekule, mis toimub reedel
30. mail 2014 algusega kell 18 Iru Ämma Majas aadressil Ämma tee 22.
Päevakorras on:
1. Iru külavanema aruanne perioodi 2011 – 2014 tegevuse kohta
2. Iru külavanema valimine perioodiks 2014 – 2017
3. Liikluskorraldus Irus ja sellega seonduvad mured
4. Kohapeal tõstatavad küsimused
Hääleõigusega saavad osaleda ametlikult Iru külasse registreeritud elanikud.

LIIKLUSKORRALDUSEST IRU KÜLAS
Loodan, et kõik liiklejad on tähele pannud , et Iru küla sissesõidu ees on liiklusmärgid: „õueala“ ja
“samaliigiliste teede ristmik“ . Mida need märgid tähendavad?
tähistatud õueala
liiklusmärkidega:

“Samaliigiliste teede ristmik“ hoiatab ristmikust,
kus juht peab andma teed paremalt lähenevale
või paremal asuvale juhile.
Kui kõnealune märk on pandud kattega tee ja
kruusa-või pinnastee ning kruusa-ja pinnastee
lõikumise ette, muudab see need teed
samaliigiliseks. ANNA TEED PAREMALT TULIJALE!
“Õueala“ osutab kohale, kus hakkab kehtima
õuealale kindlaksmääratud liikluskord.
„Õueala“ on jalakäijate ja sõidukite samaaegselt
liikumiseks ettenähtud ala, kus ehituslike või
muude vahenditega on vähendatud sõidukite
kiirust ning mille sisse-ja väljasõiduteed on

liikluskorda

kehtestava

KUIDAS ÕUEALAL LIIGELDA?
Jalakäija tohib liikuda ja lapsed mängida kogu
õueala
ulatuses,
kuid
ei
tohi
juhti
põhjendamatult takistada. Mootorsõiduki kiirus
õuealal ei tohi ületada lubatud sõidukiirust, mis
on Liiklusseaduse kohaselt

20 km/h.

Juht ei

tohi õuealal jalakäijat ohustada ega takistada,
vajaduse korral tuleb sõiduk seisma jätta. Õuealal
tohib parkida ainult „A“ja“B“-kategooria ning
“D1“-alam-kategooria mootorsõidukit. Seda tohib
teha ainult tähistatud parklas, selle puudumisel,
aga teel kohtades, kus parkimine ei takista
jalakäijat, ega muuda võimatuks teiste sõidukite
liiklemist.

Armas küla elanik (kaasliikleja) mõtle, kas Sinu sõidustiili juures on meie lapsed ja teised
külaelanikud turvatud! Ohutut liiklemist meile kõigile!
Ants Elb, Iru küla, Haja Autokool

OHTLIKE JÄÄTMEID SAAB ÄRA ANDA KÜLAPLATSIL 3. MAIL
2014 aastal peatub ohtlike jäätmete
kogumisring Iru külaplatsil 3. mai hommikul
10:00 kuni 10:15. Vastu võetakse patareid ja
väikeakud, ravimijäätmed, värvi- ja lakijäätmed,
vedelad õlijäätmed, õlifiltrid, vanad akud,

ohtlikke aineid sisaldav pakendid, kemikaalid,
päevavalguslambid,
tahmakassetid,
kodutehnika,
asbest.
Jõelähtme
valla
koostööpartner on OÜ Ekoservis Teenused,
kontaktisik on Leino Võeras (tel. 5092934, epost info@ekoservis.ee).

KÜLAMAJAS ON TEGEVUST ALUSTANUD LASTE LOOVUSRING
Iru küla on koduks paljudele mudilastele, kuid neil
ja emmedel-issidel puudub igasugune ühendav
lüli või mõnus tegevus. Seda tundsin ise just
eelkõige oma kaheaastase pojaga kodus olles.
Kõik mis on lastele, on juba kas kesklinnas või
Viimsis, mis ilmselgelt jääb Iru elanikule pisut
kaugeks.
Arvasin, et kui seda teha koos oma külas, koos
oma sõpradega, mis võiks veel vahvam olla? Ehk
leiab mõni laps sealt endale uue sõbra ja mõni
emme uue vestluskaaslase?
Sellest tekkiski aasta alguses idee teha meie küla
lastele loovusring Iru külamajas. Ring, kus saavad
lapsed mängides ja õppides panna proovile oma
oskusi ning katsetada erinevate töövahenditega.
Praeguseks saavad esmaspäeviti kokku pisemad,
et meisterdada ja kolmapäeviti juba natukene
suuremad lapsed, et harjutada näitlemiskunsti.
Kõiki meie tegevusi saate vaadata Facebooki
aadressilt:
https://www.facebook.com/vosavillemid.

Valmis on tehtud sokimehed, liblikad, luiged,
"vaalaskalad", lepatriinud, kalendrid ja potti
pistetud esimesed kevadlilled. Igal nädalal teeme
midagi uut ja huvitavat.
Lisaks loovusringile oleme teinud lastele ka
filmiõhtut, kus patjadel istudes ja krõpse nosides
sai mõnusa olemise. Siinkohal suured tänud Art
Kuumile, kes meid lahkelt kõlaritega aitas ning
tänud kõigile lastele kes kaasa lõid. Järgmiseks
ürituseks on plaanitud üks korralik Volbriöö.
Selleks kogunevad 30. aprillil, kell 19:00 kõik
suured ja väikesed nõiad Iru külamaja ette, et
üheskoos kärnkonnadest tuvid võluda ja mustad
kassid lendama panna. Selga kostüümid ja kaasa
luuad. Üritus on kõigile tasuta!
Suur tänu Arno Kannikesele kes on alati lahkesti
lubanud külamajas toimetada.
Ilusat kevadet soovides,

Birget Klooster

birget.klooster@gmail.com

ÄMMA TEE LÄHEB REMONTI
Ämma tee, mis on kahtlemata üks Iru küla
suureima liikluskoormusega teedest, sai pärast
torutööde lõppu vaid osaliselt asfalteeritud. Äia
tee ja Nurmevälja arenduse vahelisel lõigul on
Ämma tee tänaseni vaid pinnatud kattega.
Jõelähtme vald on oma 2014 aasta
investeeringute kavasse võtnud nimetatud lõigu
asfalteerimise ja juba suve esimesel poolel saab

see uue asfaltkatte. Seoses sellega võib liiklus
Ämma teel olla mõnda aega häiritud. Kuid suure
asja juures väikesed ebamugavused ei heiduta!
Teine murekoht Iru teede osas on Tiigi küla teed.
Need kahjuks selle aaasta tööde hulka ei
mahtunud, kuid kindlasti on nad kavas järgmisel
aastal.
Art Kuum, Iru külavanem

SPORDIVÄLJAK ON HOOAJAKS AVATUD!
Varajane
kevad
andis
võimaluse
küla
spordiväljakul hooaeg avada juba aprilli keskel.
Kindlasti on nii mõnigi juba platsil mängimas
käinud või plaaninud seda teha. Väljaku
kasutamist
koordineerib
endiselt
Andres
Johannson ja väljaku broneerimiseks on kõige
parem
saata
talle
email
aadressile:
andres@iru.ee

Spordiplatsi kasutamist ja broneeringuid on
võimalik jälgida Iru küla kodulehel www.iru.ee .
Maja ja ruumide broneerimine toimub aadressil:
helju@jvh.ee. Külamaja halduriks on Rein Lukas.
Tema poole võib pöörduda telefonil 5203746
kõigi maja ja väljaku haldamisega seonduvate
küsimuste või tähelepanekutega............................
.............................................. MTÜ Iru Ämma Klubi

MIS TOIMUB 2014?

MTÜ Iru Ämma Klubi 2014.a. ajakava

1. Kolmapäev 30. aprill kell 19:00 - “Nõidade õhtu Iru Ämma Majas” korraldaja Birget;
2. Neljapäeval 1. mai kell 12:00 - Meeskonnakoolitus 13-16.a. noortele, korraldaja

Jõelähtme valla Kultuuriasutuste direktor Elle Himma, koolitaja Eli Sukles;
7. Laupäev 3. mai kell 11:00 - kevadtalgud, korraldab Iru külavanem Art Kuum;
8. Laupäev 17. mai - Hooaja avavõistlused tennises ja võrkpallis – Arno, Kristjan Leks ja

Ansis Klasmanis;
9. Reede 30. mai kell 18:00 - Iru Ämma Majas külakoosolek - Art Kuum;
10. Laupäev 7. juuni - Lastekaitsepäev tähistamine. Iru Laste liikluslinnakus Autokooli

“Haja” liiklustund ja laste kiirus- ja vigursõidu võistlused jalg- ja tõukeratastel - Andra,
Arno, Ants Elb ja Ken Viidas
11. Laupäev, 14. juuni - Iru ja Loo tennisevõistlused Iru tenniseväljakul Arno ja Andres
12. 20. või 23. juuni - Iru Küla Jaanituli - MTÜ Irulane, seltskondlikud spordimängud, elav

muusika, Iru Ämma Klubi taidlejad, ja muusikaline taust Andres Johannson. Kuupäeva
paneb paika 30. mail valitav külavanem.
13. Neljapäev 3. juuli - Laulupeo tule rongkäigu saabumine orieneeruvalt kell 17:15.

Tule üleandmise rituaal Iru külaplatsil. Tule tooja Jõelähtme vald, tule saaja Viimsi
vald. Korraldajad Harju Maakonna korralduskomisjoni esimees Priit Ratasepp,
Jõelähtme Vallavanem Andrus Umboja ja Arno;
14. Laupäev 16. august - Iru ja Loo tennisevõistlused Loo tenniseväljakul- Jüri Paavel,

Loo Spordihoone direktor;
15. Laupäev 30. august - Iru Ämma tunnustusüritus – Arno, Andres, Mati ja Kristjan
16. Esmaspäeval 8. september laste huviringide sügishooaja algus Iru Ämma Majas juht

Birget Klooster (ringid jätkuvad esmaspäeviti ka kolmapäeviti algusega kell 18)
17. Laupäeval 13. september - Iru spordiväljakul hooaja sulgemine ja sügisturniir

tennises (võrkpallis) - Arno, Kristjan, Andres ja Ansis
18. Reede 26. september - "ÕUN MAHLAKS" ühine mahlapressimie ja sügislaat

-

Art Kuum, MTÜ Irulane
19. Laupäeval 4. oktoober - lauatennise võistlus Iru Ämma Majas, Ansis ja Andres Lukas;
20. Laupäeval 24. oktoober alustab tegevust sügis-talvine jututuba “Iru Ämma juures”

algatajad Andres ja Arno
21. Laupäeval 20. detsember - Iru Jõulupidu - Iru Ämma Majas Iru Triin, Andra ja Birget

