
Naistepäev Iru Ämma Klubis 

Kenal 8. märtsi õhtul kogunesid Iru küla naised ja neid saatvad mehed Iru Ämma Majja.  

Kella 6-ks oli kenasti kõik ettevalmistatud, laual lilled, joogid, koogid ja rahvas kogunes 
kenasti.  

 

 

Päeva ajaloolise tähtsuse esiletõstmiseks „rändas“ Arno lausa XIX sajandi keskpaika, kui 
reformide ajastul ärkasid ka kõikidest õigustest toona ilma jäetud naised, aasta oli 1848. 

Kulus aga 60 aastat, enne kui naiste õiguste eest kaitsmine  sai õige alguse, sest just 
1908 oli New Yorgi tekstiilivabrikus, mil streikijad nõudsid endale paremaid töötingimusi. 
Vabrikus töötasid enamuses naised, kusjuures juhuslikult puhkenud tulekahjus hukkus 
129 naist! 1909 tegi Rosa Luxemburg ettepaneku selle juhtumi meenutamiseks tähistada 
8.märtsil rahvusvahelist naiste solidaarsuspäeva! 



Rahvusvahelise Naistesekretariaadi esinaine Clara Zetkin soovitas tähistada 
naistepäeva 1910 aastal Kopenhaagenis rahvusvahelisel naissotsialistide 
konverentsil! 

1911 tähistati naistepäeva Saksamaal, Austrias, Sveitsis ja Taanis, 1913 Venemaal. 

1936 aastast algas emarolli väärtustamine ja emakangelase kujundamine. Venemaal 
kujunes kiiresti välja emakultus. 

Eestis kandus naistepäevale üle 20. sajandi alguses riiklikult, kuid ka pereringis 
tähistatud Emadepäeva. NL oli naistepäev alates 1966. aastast riiklik püha, mis 
Eestis oli viimati vaba riigipüha 1990. aastal. 

 

Hea on tõdeda, et perekondades, küla kogukondades ja seejärel ka ametkondades ning 
riigiasutustes on kenasti selle päeva tähtsus taastatud ning naiste väärikust tublisti 

tõstetud! Meie klubis taasalustasime ühel või teisel moel naistepäeva tähistamist klubi  
asutamisele 22.02.2008 järgneval 8.03.2009. Lähiminevikku meenutades, käisime 2017 

aastal kontserdil Graniitvillas, möödunud aastal käisime koos kontserdil Teletornis. 
Mõlemil korral oli kõik tore, aga puudu jäi ühisest vestlusringist, mida enamus 

tagantjärele kui soovis. Sedakorda korraldasimegi sündmuse oma Iru Ämma Majas ja 
tundub, et läks korda, sest vabas õhkkonnas ja lähedaste seltskonnas sujus vestlus 

kenasti, sest kõigile meeldivalt avaldus paljude pereemandate hea huumorimeel.  

Meie klubis on alati olnud tublimad naised, kas siis talgutel või ürituste korraldamisel! 
Klubi rahalised asjad hoiab kõvasti korras Helju, viimaste aastate pidulauda on alati 
katnud Sirje hõrgutised,   puhkealal on aastaid siblinud Helju, Viivi, Ellen, Esta, Irina, 
Liida ja paljud teised! Klubi neljast auliikmest on 3 naised- Ellen, Viivi (allpool oleval fotol 
paremalt kolmas) ja Helju! 



 

 

Toreda külalisetteaste tegid meie naistele Jõelähtme abivallavanem Priit Põldmäe ja 
valla kultuuriasutuste direktor Ivar Kaldam! Meeldiv lauluduo esituses läks Naiste 
südameisse tuntud lauluviis „Mis värvi on armastus…“ 

 



Üllatava kingituse tegi meile Koogi küla kunstnik Virve Kirikal, kelle fotojäädvustust  
Jõulukuul 2018 valmistatud skulptuurist „Iru Äi“ oli Arnol meeldiv Iru naisperele üle anda! 

 

Arno võttis julguse väljendada Iru küla naisperele tänu päeva korraldajatele, klubi 
juhatuse  meesliikmetele Toomasele, Jaanile ja Matile. Eriline tänu klubi direktorile 
Toomasele, kes sedakorda oli kõiges eestvedaja ja ka kogu sisuka õhtu juht. 

 

Teda assisteeris ja tasakaalustas kenasti südamesõber Sirje.  

Pidu sai õige hoo sisse kui naiste tervituseks kõlisesid sampuse klaasid ja mekitud sai 
kodupruul!   



 

Üllatus oli suur, kui kikilipsudega mehed kandsid tuppa Iru Ämma legendaarse 
kujutusega üllatustordi, mille juurde pakuti ka eesti rahvusjooki kohvi. 

 

 



 

 

 

Armsad Iru naised  

Klubi juhatuse meespere soovib Teile meeldivaid Naistepäevale järgnevaid päevi ! 

Need kõik võiks olla Teile pisut ka puhkus  
ja Te ise  kõikide päevade uhkus.  

Kingime Teile ka täna, homme, kõik päevad lilli ja naeratuste sära  
teeme Iru  naiste ümber ikka Teid ergutavat kära. 

 

 
  

 

Nõustudes selle aasta  Naistepäeva tunnuslausega, mis sai välja öeldud meie kohtumise alguses, kuid 
mis  kõlab lõpus veel paremini: 

Naised meesteta pole midagi, 

Mehed naisteta pole sedagi 

 

Arno,  10. märtsil 2019 
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