Talgud Irus!
3. mail 2019 toimusid Iru küla puhkealal talgud, millel osalesid
Loo Keskkooli VIII B klassi 22 õpilast, klassijuhataja Margot,
Klubist Arno, Toomas ja Rein.
Õpilased saabusid kell 11:50 ja kohe läks lahti ka tööks.
Meie talgutööd:
 Väljalangenud ca 40 kuuse istutamine piki
Sauna teed,
milledele lisaks istutati 6 kuuske külatalgutel
4.mail;
 Pirita jõeoru kaldaastangul olevate kändude
võrsete
mahalõikamine;
 Uute väärispuude istutamine puhkealale.
Seekord olid nendeks valitud:
• Acer – tegmentosum erilise tüve ja
lehtedega vaher, istutati Loo Kooli lastega

• Malus – August Vaga aretatud iluõunapuu (
roosad õied), istutasime 4.mail
• Prunus Virginiana - „Canada Red“ - toompuu,
istutasime 4.mail
• Malus – „Red Obelisk“ ( iluõunapuu kollaksroosad õied), istutasime 4.mail
 Tenniseplatsi äärte lehtedest puhastamine;
 Pille ja Peeter Russar istutasid Ämma tee
lähedale hõbekuuse!
Tänud sellises toreda kingituse eest!
NB! Peale tööde lõppu harjutasid noored ka välijõuseadmetel,
mis olid nende meelest lahedad!
Tublile tööle pakkus Iru Ämm teed ja ahjust tulnud lehttaigna
pirukaid.
Suureks abiks 3. mai talgutel oli järjekordselt Loo Vee OÜ
buldooser!
Olulisemad tööd olid:(8:30 kuni 11:45,sest hiigeltraktor võinuks
saada koolilastele ohtlikuks)
• Külaplatsil olevate mädanenud kändude väljatõmbamine ja
äraviimine;
• Kolme suure väärtuseta kivi platsilt äraviimine puhkeala
aia pikenduseksÖ
• Puhkeala vabastamine kändudest ( seda tööd jääb veel
teha );
• Kändude kuhjamine võrkaia kaldajärsaku juurde;
• Lõkkeplatsi likvideerimine ja pinnase tasandamine;
• Kaldapealsel oleva loodusliku „amfiteatri“ kaldpindade
silumine, millega
algatasime uue lõkkeplatsi loomist.
Külarahvas tõigi sinna Jaanitule jaoks oksi nii 3. kui ka 4.
mail.
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Järgmisel korral plaanime buldooseritöödena:
Tennise põrkelaua esise platsi süvendi kaevamine ja
vabanenud pinnase viimist vanale lõkkepaltsile
Rannavolle aluse pinnase süvendi kaevamine ja
Pinnase viimine lõkkeplatsiga külgnevale alale
Jalgraja süvendamine ( tuleks tellida bobcat )
Puhkeala kändude kändudest vabastamine
Puhkeala pinnase reljeefi kujundamine

Tänud Loo Kooli huvijuhile Rozetta Meosele talgute
korraldamisele kaasaitamise eest ja
Loo Kooli VIIIB klassijuhatajale Margot Müllersonile aktiivse
osalemise eest!
Eraldi tänud abivallavanem Priit Põldmale, kelle fotod
jäädvustavad sündmuse Klubi kroonikas .
Arno kummardus Iru Ämma Klubi juhatuse nimel

