
Iru Muinasasumi Pärimusfestival „13“  

…Iru Ämma mäe all lõid muistsel ajal mere lained laksu. Ajaloolased Raoul Annion jt on tulnud 
järeldusele,  et selle mäe jalamil oli ka tare, milles sündis meie F.R.Kreutzwaldi  rahvuseepose 
kangelane Kalevipoeg. Täna on selle kohapeal Leaderi projekti rahastamisega ehitatud Iru Ämma 
Maja.  

…Kord Tuuslar seal Kalevi kaasat Lindat kimbutas ja Soome viia himustas. Soovimata langeda Tuuslari 
ja kauge võõramaa ahistusse, muundus Linda kivisambaks. Sellesama kõrgendikult, Ämma mäeks 
kutsutuna, meie Kalevite kange poega ka mere voogudesse heitis, et Soome Tuuslarile järgneda ja 
ema eest kätte maksta… 

 ~   ~   ~ 

Laupäev 29. augustil toimus Iru Muinasasumi Pärimusfestival “13” See meie klubi tähtsaim 
aastaüritus sai täiega korda!  

Ürituse motiiviks oli “Kummardus Iru Ämmale” ning hea tava kohaselt austas Iru külarahvas ka 
seekord Iru Ämma pärja panekuga mälestussambale  ning  ülistas teda sõnas, muusikas  ja  laulus. 

Festivali sündmused saidki alguse Iru Ämma samba juures, kus Arno astus ette  meenutusega 
Iru küla ja kultusekivi ajaloost, selle pärimuslikust tähtsusest ja tema väest, mille skulptor 
Juhan Raudsepp 50 aastat tagasi kivisse raius! Tallinna Linnuvabriku poolt tellitud Iru Ämma 
sammas paigaldati 23.juunil 1970!  Pärnamägede lapselaps, nüüd juba kaela kandev Robert 
pani tavakohase rituaalina Ämma pähe tema vanaema Malle poolt punutud lillelise pärja. 
Puhkpilliorkester „Kalev“  mängis tervitusloo ja Jõelähtme vallavanem Andrus Umboja 
edastas vallavalitsuse tervitussõnumi ning läitis vasksest tõrvikust peoliste käes olevad  kuus 
väiksemat tõrvikut ning orkestri mürtsudes sammus rongkäik Iru külaplatsile!  

Rongkäik oli meeldivaks elamuseks nii neile kes  rongkäigus kõndisid, kui ka teepervedel lehvitajatele, 
sest meeleolu oli ülev. Midagi toredamat ei saagi ju olla kui oma külateedel saad uhke sammu ja 
rõõmsa meelega orkestri saatel marssida! 

Ämma maja ees heisati  pidulikult Eesti lipp, puhkpilliorkestri mängis Eesti hümni ja seejärel 
andis orkester lustakate lugudega meeleoluka kontserdi. Maestro Kalev Kütaru energiline 
dirigeerimine  viis rahva meeleolu ümbritsevate pärnade latvadest veel kõrgemalegi! Kutsung oli 
võimas ja uusi pidulisi tuli järjest juurde ning lõkketule ääres tõdesime, et Festivalist said päeva 
jooksul rõõmu tunda rohkem kui 130 pidulist. 

Seejärel siirduti välilava juurde, kus esines selle festivali põhiesineja TRIO Naturale 
koosseisus Allan Jakobi / ansambli muusikaline juht ja akordion/, Ants Nuut /tromboon ja 
vokaal/ ja Teet Veskus / kitarr ja vokaal, kes meile nagu oma poiss, sest elab Loo alevis /. 

See trio lõi tõeliselt hea rahvapeo  meeleolu, millele aitasid kaasa  lauludevahelised muhedad 
jutupalad. Eriti tore oli kui ansambel tuli püünelt maha, otse rahva sekka lauldes üldtuntuid laule, 
tehes tromboonil ergutavaid soolosid ja akordionil  virtuoosseid partituure ning kitarritirinaid. 
Lauludega ühinesid ka nii mõnedki kuulajad, kes kenasti kaasa laulsid! 

Samaaegselt avas kunstiõpetaja Elle Lepik lastele mosaiigi valmistamise saladused ja oskused  
õpetamisega laste mänguväljakul asuva telgi töötoas.  



Elevust tekitasid tänavatantsijad ansamblist JJStreet, kelle hoogsale esinemisele rahvas juba 
tantsu ajal aplodeeris ja üks väikemees uljalt kaasa tantsis, kuni tantsu lõpusammude ajaks 
üpris väsinuna murule potsatas!  

 

Foto Urmas Roos „Tantsuansambel JJstreet hoogsalt keerlemas“. 

Vahelduseks esitas Mikk Lepik klarnetil „Moon river“ ja seejärel oma kontserdi teise osa TRIO 
Naturale. Eriti tore oli kui selle osa esitamisel ansambel  püünelt maha ja otse rahva sekka tuli, 
esitades üldtuntud laule, tehes tromboonil ergutavaid soolosid ja akordionil  virtuoosseid partituure 
ning närve kõdistavaid kitarrihelinaid. Kaasa laulsid ka  agaramad kuulajad. 

Festivalil esinejatele oli meeldivaks kutseks oma Klubi tegusate liikmete vabatahtliku tiimi abiga 
valmistatud salatid, burgerid ja joogid ning hurmava maitsega Sirje Lubi poolt valmistatud tort. 

Iru Ämma tortiga kostitati ka kõiki pidulisi, mis leidis ka suurt heakskiitu ja tõi magusakreemise 
naeratuse kõigi näole!  

Peale kontsertosa korraldas Jõelähtme Spordiklubi klubi oma presidendi Väino Haabi juhendamisel  
Iru Puhkealal Motoshow ATV-del,  millest suurt rõõmu tundsid just lapsevanemad! Nende silmad 
lausa särasid kui lapsed või lapselapsed ATV-del ringi kihutasid!  

Väino tõi kohale, nagu juba mitmeid aastaid, ka  populaarse laste „Piilu-Pardi“ rongi.   



Foto: Urmas Roos „Rongisõit oli vahva seda vaatamata kohati tibutavale vihmale!“   

Festivali lõpusündmuse lähenemise signaali andis kõrgel Pirita jõeoru astangul lõkke 
süütamine. Võimsa lõppakordi aga andis seekord Antoni tiimi „TechnoMuha“ poolt  
korraldatud ilutulestiku kaskaad! Vägev tulevärk oli õhtuses Iru taevas, mida saatis võimas 
aplaus ja tunnustav järelkaja! 

 Festivali sündmused jäädvustas piltnik Urmas Roos ja neid saab vaadata külastades meie 
kodulehte www.iru.ee , millelt leiate klikkimisega pildigalerii. Tänuavaldused:  

 Klubi festivali korraldustiimile ja eeskätt tiimi pealikule Toomasele pidustuste kohtade ja 
instrumentaariumi ettevalmise- ja kohapealse tegevuse läbiviimise eest. Suure eeltööna 
paigaldati Nokia lava, tähttelgid ja lisa atribuutika, mis tegi peo toimumise hästi nähtavaks!  

 Kõigile tiimi liikmetele: Andresle, kes  hoolitses taustmuusika ja seekord ka esitlustehnika 
eest,  
Matile, kes nõu- ja jõuga oli abiks, Mallele- pärjapunujale,   Jürile ja Kristjanile telkide 
püstitajatena, Mallele ja Heljule Sirje abilistena  peolaua serveerimisel, Art`ile  Ämma 
monumendi alal heina tegemise eest, Antonile tulevärgi eest jt.  

 Eraldi tänud Vallavanemale Andrus Umbojale, kes laulupeo tulega õnnistatud tõrvikuga  leegi 
tõi ja ülim tänu Vallavalitsusele rahalise toetuse eest; 

  puhkpilliorkestri dirigendile Kalev Kütarule rongkäigu tüürimise ja hea kontserdi eest,  
 Allanile, Antsule ja Teedule TRIO Naturale südika esinemise eest,  
 Elle Lepik`ule, 36-le lapsele mosaiigi töötoa läbiviimise eest,  
 Joel Juht`ile Liipa talust, kelle toel esinesid JJStreet ansambli tublid 7 liiget; 
  Väino Haab`ile lasterongi ehitajale ja rööpmepaari Irusse suunajale, Motoshow korraldajale; 
 Ivikale Irust, liikuva kohviku sooja toidu ja mitmete hõrgutiste pakkumise  eest.  
 Tänud Iru Ämmale, kes sa meid järjekordselt koondasid ja hea peomeeleolu külla tõid!  

 Teie  kõigi siiras abi lubab sõnada – Festival  läks ka seekord korda. 

Kohtumiseni 28. augustil 2021! 

Iru Ämma Klubi nimel, Arno 

http://www.iru.ee/

