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tulemas
Kose Kultuurikeskus
L.07.04 Kose valla Laululaps
K.11.04 kell 19.00 Etendus
"Hullumeelse päevik", mängib
Argo Aadli
Piletid müügil Piletimaailmas ja
kohapeal 17/14€
N.12.04 kell 18.00 koguperefilm "Trollilood 2, Suur päästetöö"
kell 19.30 uus Eesti film "Seltsimees laps"
Piletid Piletimaailmas ja kohapeal 4/3 eurot
20-21.04 Harjumaa Laululaps
K.02.05 kell 19.00 Rakvere
Teater "Küllus"
Piletid 15/13€ Piletimaailmas ja
kohapeal
Kose Raamatukogu
9. aprill-9. mai klaaskapinäitus

Ene-Mall Allvee käsitööd
13. aprill-13. mai Ewa-Kaisa
Plakk maalinäitus. Avamine 13.
aprillil 18.00
24. aprill 18. 00 Vestlusõhtu.
Külas Roosoja talu perenaine
Christi Unt „Roosidest, roosikasvatusest... japaljust muust–

ki”

Kose Päevakeskus
4. ja 18. aprill KOHVIK kell
12.00 vererõhu mõõtmine
11.,18. ja 25. aprill LAULUKLUBI kell 13.30
17. aprill INKOTUBA Ardus kell
11.00,Kosel kell 12.30
14. aprill kell 14.00 tantsurühmade ,,MADLI" ja ,,LINDA" juubelikontsert Kultuurikeskuses.
Kõik on oodatud.
27. aprill KLUBIÕHTU
Ravila mõis
11.04. Keraamika (Naked raku)

I osa
12.04. Keraamika (Naked raku)
õpituba II osa
20.04. Reminders Retropidu
"Kuumad 80-ndad"
kell 21.00 - 01.00, uksed
takse 19.00
Piletid ainult eelmüügist: Piletiõpituba

ava-

levi/Ravila Mõis

laudade broeneerimine tel
5078055 või info@ravilamois.ee
www.ravilamois.ee,

www.ko-

sevald.ee
25.04. Mentorkoolitus kell
10.00
26.04. Laste laulu- ja
laager

Info:

11.00-18.00

tantsu-

lastelaulustuudio@gmail.com,

tel 5078055
29.04. Kultuurikohvik

LASTE LAULU- JA
TANTSULAAGER

26. aprillil
kell 11.00-17.00
RAVILA MÕISAS
Laulame, tantsime,
kohtume tuntud lauljaga,

autogrammitund,
lõunasöök, teeme
keraamikat
ja meisterdame.

Info ja registreerimine kuni 11.04. tel 5078055
lastelaulustuudio@gmail.com

Ravilas valmistutakse
teatrisuveks

Kose
Valla-valitsus
ootab esitama
kandidaate
tiitlile
„Kose Valla
Aasta Ema“

Juulikuus muutub Ravila mõisa õu teatriks
etendub Peter August Friedrich von Manteuf-

Ootame Kose valla inimestelt
aktiivset soovi ja tahet märgata
oma kõrval tublisid inimesi ja
kutsume üles esitama kandidaate „Kose Valla Aasta Ema“
tiitlile. Ootame vabas vormis
kirjalikke ettepanekuid kandidaatide kohta hiljemalt 18.
aprilliks 2018 kirjateel või emailile vald@kose.ee. Tunnustuse andmise otsustab vallavolikogu.
Tunnustamise kord kinnitati
Kose Vallavolikogus 27. märtsil
2015 määrusega nr 58 „Kose
valla aasta ema ja aasta isa tunnustuse avaldamise kord“ (leitav
Kose valla kodulehel www.kosevald.ee valikust „kultuur ja
sport“-õigusaktid).
Kandidaat peab olema Eesti
Vabariigi kodanik ja tema elukoht
elanike registri alusel peab olema Kose vallas. Aunimetus antakse emale:
1) kelle peres kasvab või on
üles kasvanud vähemalt kaks
tublit last;
2) kes on oma töös pädevad
ja tunnustatud;
3) kes osalevad aktiivselt
ühiskondlikus tegevuses;
4) kes on oma perekonna
väärtustamise heaks eeskujuks
ka väljaspool perekonda.
Kokkuvõttes peaks sisalduma
kandidaadi kohta järgmine info:
1) kandidaadi nimi ja elukoht;
2) laste arv, vanused ja nimed;
3) kandidaadi töökoht ja
amet;
4) kandidaadi iseloomustus ja
teenete loetelu/tegevuste kirjeldus;
5)ettepaneku tegija nimi.

–

feli 250. sünniaastapäevaks valminud näidend „Armastus on ajaviide.”
Lustlik suvelavastus räägib Ravila mõisas elanud
krahv von Manteuffelist, keda kutsuti ka
luks krahviks“.
„Seeon lugu endakesksest veidrikust ja
temehest, kes kasvab ümber rahvavalgustajaks, võttes enda hooleks teha inimestele head,
suunates neid vaimsete väärtuste poole.
teuffelist jäi järgi kirjanduspärandit ja lõbusaid
legende, millel näitekirjanik Loone Otsa poolt

„hul-

nais-

Man-

suve-

kirjutatud näitemäng põhineb,” selgitab
lavastuse projektijuht Margit Eerik.
Suures suvelavastuses astuvad üles nii
fessionaalsed näitlejad kui ka
jad, seal hulgas Kose näiteseltsingu liikmed,
muti projektinaiskoor „Krõõdake”.
Näidendi valmimisel hoiame pilku peal
etenduseni, seekord aga anname sõna näidendi

proharrastusnäitle-

sa-

esi-

autorile Loone Otsale.

Kuidas tekkis mõte kirjutada
näidend "Armastus on ajaviide"?
Tänapäeva Eestis sünnivad näidendid üldjuhul
nii, et keegi tellib ja siis autor kirjutab. „Armastus on ajaviide“ on suure erand. See on
nud ainult puhtast armastusest. Päris juhuslikult sattusin üle lugema lapsepõlvest tuntud ja
„Ajaülikoolis üle õpitud
viide peeru valgusel“. Nüüd oskasin
da esiteks selle värvikast eesti keelest (meie aja

sündi-

Manteuffeli-raamatut
vaimustu-

aina lamenev keel võiks selt võõramaalaselt
eeskuju võtta!). Teiseks paelus krahvi
rimeel – loed ja muigad. Kolmandaks sain järsku aru, kui tähtsad filosoofilised teemad nende
pealtnäha lihtsate jutukeste sisse on põimitud.
Manteuffeli tekst on nii lopsakas ja lustlik,
dialoogid nii võluvalt dramaatilised, et need
lausa trügivad ise lavale.
Võtsin julguse kokku ja helistasin Margit
rikule. Tema eestvõttel sai lavastatud minu
draama „Birkenruh´ episood“ ja ma teadsin,
mida Margit suudab. Minu kujutluses polnud ju
paari tegelasega kammernäidend, vaid
taapne vabaõhulavastus, kus juba ruum ise
jab suuri masse. Laulud vajavad koore ja ülepea
– kui tahame näidata eestlaste elu panoraami
19. sajandi algul, siis peame näitama neid
gakaupa. Kõik see on logistiliselt väga keeruline

huumo-

Ee-

masva-

hul-

ja nõuab väga paljude inimeste ränka tööd.
Aga hull krahv on ikka nii kütkestav isand, et
Margit läks õnge ja asi liikuma.

Mis sind Manteuffeli elu ja
loomingu juures inspireerib?

Kõige vaimustavam on ikkagi „Ajaviite“ lõpulause: kallid eestlased, selle loo kirjutasin mina
teile, sest teie minu meelest armsad olete. See
on kirjutatud ajal, mil enamik mõisnikke ei pidanud eestlasi loomadest paremaks ja arvasid,
et pärisorjadel pole keelt ega võimet areneda.
Manteuffeli elu oli üks suur eksperiment. Ta
ehitas masinaid. Automaatika huvitas hirmsal
kombel kõiki 19. sajandi alguse inimesi, sh kirjanikke. Manteuffel oli omal kombel teadlane –
tis mõõta, kogeda. Sel ajal uurivad sakslased, nagu
W: Humboldt, Amazonase ürgmetsi ja panevad
paika meridiaane, nagu W. Struve ja J. Tenner
(kes oli muide eestlane, aga tõusis oma teadmiste
abil aadlikuks ja kindraliks) siinsamas Eestiski. Kui
Manteuffel tahab künda või mõisatallis peksa
da, siis on see samasugune loodusteaduslik katse
nagu K. E von Baerteeb oma laboris.
Manteuffelis tundub olevat palju lapselikku
õhinat ja inimlikku soojust. Temaga tutvumine
sütitab. Ja eesti rahvas on talle võlgu. Kui krahv
tahtis omal ajal Õpetatud Eesti Seltsi astuda, ei
võetud teda vastu – selline originaal, äkki
justab seltsi mainet. Tegelikult pidanuks ta
ma seltsi auliige.

tah-

saa-

kahole-

Kuivõrd oled kursis lavastuse
valmimisega ja mis sa
sellest arvad?

punla-

Kevad alles algas jaka meie lavastus on alles
gas. Aga mahl juba jookseb. Oleme saanud
vastajaks Erki Aule, kelle omapäraseid tõlgendusi mis tahes tekstist on alati saanud vaid kiita.
Meil on uskumatult äge mängukoht – Ravila
mõis ise, see päris õige „Ajaviite...“ tegevuspaik.

Miks Ravila krahv võiks ka tänapäevaseid inimesi kõnetada?
Minu näidend ei ole niivõrd hullust krahvist,
vaid inimväärikusest. Ma näitan, kuidas
puleeritav, laisk, pugev ja valetav ori kasvab

mani-

baks, ausaks ja väärikaks. Nüüdisajal manipuleerib meiega meedia, manipuleerivad poliitikud, me müüme ennast ikka veel, kas väikeste
tõeliste või suurte ja kujuteldavate hüvede
mel. Me teeme halbu kompromisse, mille eest
loodame saada paremat positsiooni või rikkust.
See vaimulaiskus on näidendis kenasti sees.
Aga krahvi kuju nüpeldab seda, käsib vaimu
ge hoida. Ja tema kaks naist, kellest üks saab
ga haiget, sest ei nõua, et teda koheldaks
rikalt, ja teine, olgugi orjatütar, kannab hinges
seda sisemist sirgust, mis paneb krahvi teda
austama ja armastama rohkem kui ihulikult.
Nii et tõotab tulla huvitav ajaviide.

ni-

virvävää-

* *

*

Suvelavastus "Armastus on ajaviide" toimub
Ravila mõisa pargis, kokku 9 etendust juulikuus. Esietendus 12. juulil. Lavastaja: Erki
le, kunstnik: Jaak Vaus. Osades: Aarne Soro
(Ugala Teater), Tarvo Krall, Erki Aule, Kati
Ong, Ragne Veensalu, Marius Pärn, Andres Õis
(Kose näiteseltsing), Vaino Napp (Pikavere
tering). Manteuffeli lapsi mängivad Elisabeth
Kõiva.
Ots,
Eerik,
letid müügil alates 1. maist Piletimaailma,
tilevi müügikohtades ja Ravila mõisas.
5. mail toimuvad Ravila mõisa pargis
talgud, kuhu on oodatud osalema inimesed,
kes soovivad anda oma panuse teatriprojekti
õnnestumisse. Talgutel toimub teatrilava ja
koratsioonide ehitamine. Oodatud on ca 20
kätepaari. Osalenutele pakume talgusuppi ja
sauna. Lisaks ka tasuta pääse etendusele.
Info ja teatritalgutele registreerimine tel
5556 11 44 (Mait) või Teeme Ära! talgulehel
www.teemeara.ee/hullu krahvi teatritalgud.

Au-

näi-

Kadri-Ann

Karl-Hendrik

PiPileteatride-

Anne-Mari Alver

va-

Kevadlaada „Kose kutsub külla“ päevakava
STAADION

KESKVÄLJAK JA LAVA
08.00 Kevadlaat on avatud
09.00 Päeva avatseremoonia, päevajuhid
res Õis ja Margus Suumann
09.15 Kose Pasunakoor
10.00 Kiriku Pasunakoor
10.15 Laste rahvatantsurühmad
11.00 Kose poistekoor
11.30 Mudilaskoorid
12.00 Täiskasvanute rahvatantsurühmad
13.00 Kontsert: Kalle Sepp ja Locomotiiv
14.00 Linetantsutrupp „Vallatud kurvid“
14.30 Loovtantsuklubi
15.00 Tantsutrupp „Kaitrall“

10.00 HELIKOPTERI LENNUD

And-

GÜMNAASIUMI ÕU
10.00 Jõuametite esitlused

KUNSTI KOHVIK LILLEDE HOOVIS
10.00 Kohvik ja töötoad
LAURA POE PARKLA
Vanavara
ja vahetus

LASTEALA

GÜMNAASIUMI

JA SKATE-PARGIS

PARGIS

10.00 Lõbusate klounide naljakas spordipäev,
batuut, karussell

ost-müük

AUTOPARKLA UJULA TÄNAVAL
07.00 Külastajate parkimine LC Kose abiga
10.00 Murutraktorite liiga võistluste algus

KT

"Meie lugu"
väärib
jutustamist
Kose vald on rikka kultuurilooga.
Siin on väekaid ja lugudega kohti
ja isikuid, kes väärivad tutvustamist nii kohalikele kui piirkonna
külastajatele. Sarjas "Meie lugu"
on plaanis korraldada erinevaid
sündmuseid valla väekates ja
ajalooga kohtades, mis tutvustavad nende kohtadega seotud lugusid ja isikuid. Kõik see kokku
ongi MEIE LUGU, oluline osa Kose valla identiteedist ja pärandist, mis viib meid lähemale oma
juurtele. Juurtest aga tulebki see
eluks vajalik oluline jõud, mis aitab elu tõmbetuulte keerises kursil püsida.

Margit Eerik
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Kose Vallavolikogu istung
22.02.2018 kell 15.00
Toimus Kose Vallavolikogu kaheksas korraline istung. Istungit juhatas
volikogu esimees Uno Silberg.
Istungist võtsid osa Kose Vallavolikogu liikmed Eero Leedmaa, Kalle Pormann, Tiit Mae, Ruttar Roht, Sander Prits, Siim Pohlak, Mirko Kiison, Tiiu
Jalg, Timo Nikitin, Astrid Ojasoon, Margit Mikk, Aivar Pohlak, Annely Tisler,
Ain Allas, Andres Õis, Ly Renter. Puudusid Alvar Kasera ja Janno Jõffert.
Toimus Kose valla 2018 aasta eelarve kolmas lugemine ja eelarve
võeti vastu ühehäälselt määrusega nr 14
Otsusega nr 43 anti nõusolek Oru küla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni rekonstrueerimise ehitustööde kaasfinantseerimiseks.
Protokollilise otsusega nr 1 otsustati, et Kose Vallavolikogu saab anda oma arvamuse Karbi uuringuruumis kruusa uurimiseks peale seda,
kui geoloogilise uuringuloa taotleja on saanud arvamuse lähimatelt elanikelt (Talve ja Pärnu katastriüksused).
Protokollilise otsustega nr 2 otsustati mitte toetada maavara kaevaldamise loa HARM-050 pikendamist.
Määrusega nr 15 muudeti Kose Vallavolikogu 16.03.2017määrust
nr 135 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord“.
Määrusega nr 16 muudeti Kose Vallavolikogu 17.12.2015määrust
nr 85 „Oru Lasteaed Mesimumm põhimäärus“.
Määrusega nr 17 muudeti Kose Vallavolikogu 20.01.2011 määrust
nr 48 „Kose Gümnaasiumi põhimäärus“.
Määrusega nr 18 kehtestati Kose Gümnaasiumi õpilaste kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord.
Otsustega nr 44 ja 45 anti vallavara otsustuskorras kasutusele.
Määrusega nr 19 kehtestati Kose Vallavolikogu tasude maksmise kord.
Otsusega nr 46 määrati Kose Vallavalitsuse liikmetele hüvitis.
Määrusega nr 20 muudetiKose Vallavolikogu 26.01.2018 määrust
nr 13 „Kose Vallavalitsuse ametiasutuse palgajuhend“.
Tehti ülevaade prügiveoga seonduvate probleemide lahendamise
võimalustest.
Otsusega nr 47 otsustati ühehäälselt Kose valla liikmelisuse lõpetamine Mittetulundusühingus Harjumaa Ühisteenuste Keskus.
Otsusega nr 48 otsustati Kose Vallavolikogu
ja keskkonnakomisjoni koosseisu muutmine, millega arvati komisjoni koosseisust välja Hanno Tooding ja uueks komisjoni liikmeks sai Siim Pohlak.

maa-

Kose Raamatukogu tegi
lugejatele tänuürituse
Kose raamatukogu 110. sünnipäeva nädalpäädis tänuüritusega
lugejatele 24.märtsil.
Kui lugejad ja raamatukogusõbrad
Kose kultuurikeskusesse
tusele jõudsid, olid väikeses saalis
toolid reas ja all kohvikus ootasid
kohvitassid. Õhus oli pidulikkust.
Paljud kohtusid vanade
ga ja said üheskoos toolidel istet
võtta.
Kui Kose Raamatukogu
tor Sirje Bärg oli ürituse sisse juhatanud, võis Anne Adams koos
he pillimehega alustada
ga. Kuulda saime nii
gut kui kingitud laule ja kavereid.
Huvitav oli kuulda kuidas mõned
laulud olid Anne repertuaari
nud. Tunnine kontsert oli ilus ja

Anne-Mari Alver, 52

18 439

Kujundaja: Margus Leibak
Kaastöid ja reklaamisoove ootame aadressil:

koseteataja@gmail.com

KOSE VALLA AJALEHT WWW.KOSE.EE

komtäRaa-

raama-

,

tul-

näi-

Info teenuste kohta
postiasutuseta, jätkab postipunkt
tööd kohalikus raamatukogus.

Toimetaja:

RAAMATU-

ehk IGA ILMAGA
KOKKU vihmavarjuga. See oli küll
tore üllatus!
Eks igal sünnipäeval ole
beks õnnitleda ka sünnipäevalast.
Kose vallavanemal oli üle anda
nukirjad pikaaegsetele Kose
matukogu töötajatele Liiale ja Ingridile ning kogukas kingitus
tukogule. Õnnitlused ja lilled ka
endise juhataja Heljo poolt ning
head sõnad Kose käsitööseltsilt
raamatukogule kui väga heale

direkkakontserdiomaloomin-

Toimus Kose Vallavolikogu üheksas istung. Istungit juhatas volikogu
esimees Uno Silberg.
Istungist võtsid osa Kose Vallavolikogu liikmed Ain Allas, Aivar Pohlak, Andres Õis, Annely Tisler, Eero Leedmaa, Kalle Pormann, Mirko
Kiison, Sander Prits, Siim Pohlak, Tiit Mae, Timo Nikitin.
Puudusid Alvar Kasera, Astrid Ojasoon, Janno Jõffert, Ly Renter,
Margit Mikk, Ruttar Roht, ja Tiiu Jalg.
Enne päevakorrapunktide arutamist võttis sõna volikogu liige Tiit
Mae, kes esitas 4 avaldust: umbusaldusavaldus volikogu aseesimehele Astrid Ojasoon´ile, umbusaldusavaldus volikogu hariduskomisjoni
esimehele Margit Mikk´ule, umbusaldusavaldus vallavalitsuse liikmele
abivallavanem Ott Valdma´le ja umbusaldusavaldus vallavalitsuse liikmele Meelis Uustalu´le.
Kõigile umbusaldusavaldustele oli alla kirjutanud 10 volikogu liiget,
avaldused koos vastavate eelnõudega esitati volikogu esimehele.
Volikogu esimees Uno Silberg võttis päevakorrast tagasi Kose valla
põhimääruse ja Kose Vallavolikogu töökorra eelnõud.
Volikogu otsusega nr 49 kinnitati OÜ Kose Vesi põhikiri.
Muid eelnõusid 15.03volikogus ei arutati. Järgmine korraline istung
toimub 29.03.2018.

Väljaandmist korraldab: Läänetasandiku OÜ

Peale kontserti tänati meid, pikaaegseid ja tublisid lugejaid ning
endist juhatajat kena kingitusega

tuttavate-

2. aprillil avatakse uues asukohas
Eesti Posti Ardu postipunkt. Et
kohalikud elanikud ei jääks ilma

Toimus Kose Vallavolikogu kümnes korraline istung. Istungit juhatas
volikogu esimees Uno Silberg.
Istungist võtsid osa kõik Kose Vallavolikogu liikmed Ain Allas, Aivar Pohlak, AlvarKasera, Andres Õis, Annely Tisler, Astrid Ojasoon, Eero Leedmaa,
Janno Jõffert, Kalle Pormann, Ly Renter, Margit Mikk, Mirko Kiison, Ruttar
Roht, Sander Prits, Siim Pohlak, Tiit Mae, Tiiu Jalg ja Timo Nikitin.
Otsusega nr 50 avaldati umbusaldust Kose Vallavolikogu aseesimehele Astrid Ojasoon´ile.
Otsusega nr 51 avaldati umbusaldust Kose Vallavolikogu hariduskomisjoni esimehele Margit Mikk´ile.
Otsusega nr 52 avaldati umbusaldust Kose Vallavalitsuse liikmele
abivallavanem Ott Valdma´le.
Otsusega nr 53 avaldati umbusaldust Kose Vallavalitsuse liikmele
Meelis Uustalu´le.
Kultuurikomisjoni esimees Ly Renter esitas avalduse kultuurikomisjoni esimehe kohalt tagasiastumiseks.
Järgmine volikogu istung toimub 06.04.2018 kell 15 ja korraline istung 26.04.2018 Kose Kultuurikeskuse väikeses saalis.
Täpsem ülevaade volikogus toimunud aruteludest ja hääletamisest
koos vastuvõetud otsuste ning määrustega on kättesaadav valla veebilehelt kosevald.ee.

meeldejääv.

tänuüri-

Kose Vallavolikogu istung
15.03.2018 kell 15.00

Kose Vallavolikogu istung
29.03.2018 kell 9.00

Ingrid Kuusk

Kose vald, Ardu raamatukogu ning

9.00-17.00
11.00-19.00. Nädalavahe-

on avatud E; T; N; R;

Kui õnned ära soovitud, paluti
kõik kohvikusse, kus kohvi ja
la kõrvale sai maiustada lihapirukate ja imemaitsva tordiga. Taas said

mah-

Teenindus-

lahtiolekua-

ja pakke ning osta postimaksevahendeid, vormistada ajakirjandustellimusi, kätte saada rahakaarte.

kel-

Oluline on meeles pidada, et
legi teise saadetisele järele tulles on
vajalik paki saajapoolne volitus ning
paki saatmisel postipunktist pakiautomaati või kulleriga koju tuleb
mus eelnevalt Omniva
ses ära vormistada. Ardu postipunktis saab kõigi teenuste eest tasuda nii

Muutunud on ka Kose-Uuemõisa postipunkti
lõuna
jad. E; T; N; R

lahtiolekua-

tellie-teenindu-

13.00-14.00

9:00-17.00;

K 11.00-19:00; lõuna
16.00 L; P suletud *Kuu viimane
tööpäev suletud

sularahakui kaardi maksega.
Postipunkti aadress on alates
02.04 on Kesktee 6, Ardu alevik,

15.00-

Laupäeval oliKose-Uuemõisas
suur ja ilus pidu eakateseltsing
Sügisrõõm tähistas oma 20.
–

sünnipäeva.

seal on ta rahul, kui tolmu ei kogu
kui teda loetakse rõõmuga taas

ja voodisse võetakse vahel ehk kaasa…
Tähed ja numbrid ja punktid ja komad –

kunagi olid nad kellegi omad!
Keegi neid sõnu ja tarkusi kogus –
nüüd on nad hoiul siin raamatukogus!
Raamat löö lahti, kui veidi saad mahti –
terve suur maailm on sinu ees lahti!

L. Tungal
kogust „Lätikeelne jäätis”, 2006)

Kose Raamatukogu tänab kõiki, kes osalesid raamatukogu sünnipäevanädalal, aitasid kaasa meie suure sündmuse kordaminekule. Täname heade soovide, kaunite lillede ja kingituste eest!
Oleme ka edaspidi alati avatud kõigile ja mitte ainult raamatute laenutamiseks vaid püüame ka igati rikastada meie valla kultuurielu korraldades erinevaid kohtumisi, näituseid…
Ootame kasutajaid raamatukogusse IGA ILMAGA!
Sirje Bärg

liik-

misest saati on Sügisrõõmu
med pidanud päevikut. Kirjas on
üritused, reisid, külalised, kingitused, ühised ettevõtmised... Kokku
kaks väga suurt ja paksu raamatut,
millest Reet valitud katkeid ette
luges ning mis andsid kuulajaile
hea ettekujutuse, kui põnevaid
tevõtmisi korraldavad meie
mad ja vanavanemad. Viimane

suur aktsioon oli näiteks „

ki”, mida sai imetleda ka Eesti

Sirje Bärgtõi oranži vihmavarju, et

bariik

iga ilmaga raamatukokku saaks

et-

vane-

100sokVa100kunsti- jakäsitöönäitu-

saEsinesid

Ürituse kultuuriline pool oli

tun-

ViimaSuur-

kask ning tütretütar Murel.
Ühe esimese asjana tegi ürituse
juht kindlaks, kuidas päevakangelased soovivad, et neid
taks. Kas eakad või pensionärid.
Eakad on parem sõna, otsustati
ühiselt.
Alates aastast 1998 ehk

nimeta-

asuta-

le-

tujuht. Üles astus ka Harjumaa
gend Saku Sohvi, kes pärast rahva
naerutamist kehastus kui nõiaväel
Harjumaa pensionäride ühenduse
juhiks Marianne Õunaks.
Sügisrõõmule toodi palju lilli ja
kingitusi. Kose valla sotsiaalnõunik
Merike Pihla ja kultuurinõunik
Margit Eerik tõid CD-mängija, et
tantsulustil muusikaline saade
oleks, Kose raamatukogu juhataja

sel.

Kontset-aktuse

Tiina Saaremäe-Viiklaid

KT

Sügisrõõmu
kevadine sünnipäev

konferansjee Reet
Suurkask tunnistas, et kui teda
kutsuti seda üritust juhtima, ütles
ta kohe „Jah!”, sest see mõte
dus talle väga tore ning sild põlvkondade vahel väga oluline.
se mõtte jätkuks astus kontserdil
üles ka Reeda tütar Sandra

toredate inimeste seltsis.

Raamatukogu on raamatu kodu –

he-

vastu-

lugejad omavahel suhelda. Oli
meeldiv laupäevane pärastlõuna

Tänuavaldus

ning K
tusel ja iga kuu viimasel kuupäeval
on postipunkt suletud.
Kui inimene elab lähimast postkontorist või postipunktist kaugemal kui 5 kilomeetrit, on tema
jaoks kirjakandja tellimine tasuta
ning tasuda tuleb vaid tellitavate
teenuste eest. Kirjakandjale saab
tasuda sularahas.
Kirjakandja saab koju tellida
listades telefonil 661 6616, saates
e-kirja aadressil info@omniva.ee
või vormistades tellimuse Omniva
kodulehel. Kirjakandja vahendusel
saab nii saata kui vastu võtta kirju

Kose Vallavalitsuse Ardu
teeninduspunkt jätkab tegevust
ka peale 30. aprilli.
punkt on avatud vähemalt kahel
päeval nädalas ning vastu võtavad
erineva valdkonna ametnikud.
Täpsem graafik ning
jad tulevad avaldamisele maikuu
Kose Teatajas.
Ardu postipunktis saab endiselt
lisaks pakkide saatmisele ja
võtmisele tasuda ka oma arveid
(maksed ettevõtetele) ja tellida

ajakirjandust.

tuste korraldamise kohale.

muti hästi korraldatud.
mitmed tantsukollektiivid, nii
da Tiisi kui ka Malle Lambasaare
juhtimisel, samuti
sambel „Vallatud kurvid”. Viimase
tantsijad tulid lavale suisa
rattaga! „Vallatuston siin
gi kui kurve,” kommenteeris

Lei-

line-tantsu an-

mootor-

rohkemõh-

minna.

an-

Sügisrõõmu juht Valve Lepp
dis seltsingu poolt üle tänu-ja
nustuskirjad nii koostööpartneritele kui ka oma liikmetele.
Meeleolukas pärastlõuna jätkus
vahuveini ja suurepäraste suupistetega.

tun-

Anne-Mari Alver
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Kose Gümnaasium 95
„Õpetaja on tõeliselt kihvt olla!”
Sügisel 2018 on Kose Gümnaasiumil ees väärikas juubel,
kui vilistlaste kokkutulekuga tähistatakse Kose kooli 95 sünnipäeva.
Selle pidupäeva ootuses on iga kuu
võimalik Kose Teatajast lugeda
mõne kooli vilistlase meenutusi
oma kooliajast. Märtsikuu artiklis
meenutab kooliaega 53. lennu
petanud Elis Rodendau.

lõ-

Millal ja kui kaua Sa Kose
Gümnaasiumis õppisid? Miks
valisid õpinguteks just Kose
kooli?
Tulin Kose Gümnaasiumisse 11.
klassi pärast sügisvaheaega.
tan, et see oli üks neljapäevane
päev ja esimene tund oli kunstiajalugu. Klassikaaslased vaatasid
mind küll üsna imelikult, et kes see
niimoodi suvaliselt meile tundi
leb ning olid üleüldse vist üsna
kohkunud.
Tegelikult sattusin Kose kooli
ö kogemata, pidin tegelikult enda
perega Stockholmi kolima, kuid
minust mitteolenevatel põhjustel
ei saanud ma seal kooli minna,
ga pidin Eestisse tagasi tulema.
nu vanaema, vanaisa ning onu
da perega elavad kõik Kosel ning
nii tunduski mõistlik valik just seal

Mäle-

tu-

n-

seeMien-

õpinguid jätkata.

Millega sa kooliajal veel tegelesid?
Käisin klassiõdedega mitu korda
nädalas trennis, mida viis läbi üks
MyFitnessi treener Tallinnast, kui
mul õigesti meeles on. Lisaks
lele käisin veel autokoolis ning
bal ajal muidugi Tallinnas poodides
ja kinos ka, kuna see oli nii lähedal!

sel-

va-

Milliseid Kose koolis omandatud oskuseid, teadmisi või kogemusi hindad enim ja kuivõrd mõjutas Kose kool Sinu
edasist elukutse valikut?
Elukutse valikut ei mõjutanud
kool tegelikult üldse, sest sarnaselt
paljudele noortele ei olnud mul
õrna aimugi, mida pärast
li edasi võiks teha ja õppida. Minu
meelest oli meil karjääriõpetuse
aine või midagi sellele sarnast
lis küll, kuid ma ei arva praegu ega
arvanud ka siis, et see mind väga
aidanud oleks. Pigem õppisin
lis igasuguste erinevate inimestega
suhtlema; olin varem üldiselt üsna
arg ja pigem selline vaikne. Kose
koolis olin aga uues keskkonnas
ning minu ümber olid minu jaoks

keskkoo-

kookoo-

täiesti võõrad inimesed – praegu
tagasi vaadates aitas see kogemus
kasvatada minust just sellist

ini-

mest, nagu ma praegu olen.
Muidugi on meelde jäänud ka

paari õpetaja mõtteterad, millest
mul palju kasu on olnud: kord

räämatemaatikatun-

kis Kärt Matiisen
ni alguses, et eksamiperioodil ei
tohiks kindlasti alkoholi tarbida,
sest see mõjub mälule laastavalt
ning see mõju kestab väidetavalt
kuni kaks nädalat. Sama päeva
ses pooles rääkis Margus Matiisen
kehalise kasvatuse tunnis, et
nalt eksamiteks õppides ei tohiks
sporti ka unustada, sest see aitab
end mõnusalt tuulutada ja paneb
aju tööle. Kui möödunud kevadel
magistritööd kirjutasin, mõtlesin
nendele nõuannetele päris tihti –
kui tundsin, et enam ei jaksa mitte
ühtegi rida kirjutada, panin tossud
jalga ja läksin jooksma.

teiusi-

Kuhu sa tänaseks päevaks
jõudnud oled ehk millega tegeled igapäevaselt?
Gümnaasiumi lõpus olin
ku pärast täiesti ahastuses ja

tulevieda-

Laadabusside
väljumised 12.05.2018
BUSSI

08.30 Kose-Risti-Vardja-Ravila-Palvere-Viskla-Kose
09.15 Oru-Sepa-Karla-Kose-Uuemõisa-Kose
14.00
14.45

Kose-Viskla-Palver-Ravila-Kose-Risti
Kose-Kose-Uuemõisa-Oru-Kose

BUSS II
8.30 Paunküla pood-Ardu pood (8.40)-Triigi-Kõue-Virla-Kadja-Nutu-Kõue-Riidamäe-Ojasoo-Kose
9.30 Habaja-Äksi-Kirivalla-Äksi-Ojasoo-Kose
14.00 Kose-Ojasoo-Riidamäe-Kõue-Virla-Kadja-Nutu-Kõue-Triigi-Paunküla pood-Ardu
15.00 Kose-Ojasoo-Äksi-Kirivalla-Äksi-Habaja

www.kose.ee kose valla

ajaleht

tun-

siste õpingute peale mõeldes
dus mulle, et ma ei oska väga
dagi peale inglise keele. Mul läks ka
inglise keele riigieksam väga hästi
ning siis otsustasingi, et miks mitte
Tartu Ülikoolis inglise keelt edasi
õppida. Sinna läksin ausalt öeldes
lapsepõlve pikendama ega võtnud
enda õpinguid väga tõsiselt.
mesed kaks aastat
seõppest olin üsna kindel, et inglise keelega edasi ma ei tegele.
Viimasel ülikooliaastal olid mul
aga nii ägedad õppejõud, et
sin, et mina võiksin ka äkki õpetajaks sobida ja selle ameti enda jaoks
lahedaks teha. Nii läkski, et jätkasin

mi-

Esibakalaureumõtle-

järgneval sügisel magistriõpinguid,
kus õppisin õpetajaks. Olen

nüüd-

seks natuke üle aasta Tartu Jaan
Poska Gümnaasiumis inglise keele
õpetajana töötanud. Noore õpetajana on minu tööpäevad väga
kad, sest ma töötan veel kõiki õpikuid süvitsi läbi ning mõnikord ongi
nii, et lahkun töölt alles kella
me paiku õhtul, kui kõik teised
õpetajad juba kodus uudiseid
tavad. Lisaks sellele on õpilaste
tumine minusse hoopis teistsugu-

sisu-

seits-

vaasuh-

Kose Gümnaasiumi 95. aastapäeva
juubelipeo peaesineja on REGATT!
2018. aasta 20. oktoobril tähistab
Kose Gümnaasium oma 95. sünnipäeva.
Selle aastapäeva puhul toimub mitmeid ettevõtmisi ja üritusi,
kuhu on kõik Kose kooli lõpetanud inimesed oodatud
osa saama ja osa võtma.
Esiteks palume kõigil vilistlastel teha oma kalendritesse suur ja
silmapaistev märge 20. OKTOOBER kuupäevale,
sest just siis toimub traditsiooniline aktus japeoõhtu!
Peoõhtule on oodatud nii kõik kooli lõpetanud vilistlased kui ka
endised ja praegused õpetajad!
Kohtume 20.oktoobril 2018 ja meenutame ilusaid kooliaastaid.
Registreerimine
Osavõtutasu maksta Kose Vallavalitsuse arvele:
EE872200001120132608
Selgitusse lisada: Juubel 95
Osavõtutasu on 10 eurot kuni aprilli lõpuni.
Osavõtutasu on 15 eurot alates maist kuni septembrini.
Alates oktoobrist 20 eurot.

ne, kuna meie vanusevahe on nii
väike; tunnis saame arutleda
vate teemade üle ning ma saan

peainetele, mis endale tõeliselt
huvi pakuvad. Mina pingutasin
heade hinnete nimel väga, kuid

neist ja nende maailmast üsna hästi
samas mullis.
Praegu naudin oma tööd väga,
õpetaja on tõeliselt kihvt olla ja
pea ametit maha panna ma ei
vatse. Mäletan, et kui Facebookis
enda töökoha Jaan Poska
naasiumiks märkisin,
ris kunagine klassijuhataja Ave
Oja: „Tubli tüdruk!“

näiteks reaalained ei huvitanud
mind tegelikult üldse ning ka
gu ma nendega ei tegele – milleks
ma siis nii palju vaeva nägin? Ma ei
taha öelda, et ärge nüüd üldse õppige ja koolile võib käega lüüa,
kindlasti mitte. Tuleb leida enda
jaoks see, mis tõesti meeldib ja
vi pakub ning seda südamega teha.
Kuulake ka enda õpetajaid tunnis
hoolega, nad on enda ala meistrid
ning õpetavad teile palju muudki
peale enda aine.

erine-

aru, sest elame

n-ö

niikaGümkommentee-

Mida sooviksid Kose kooli

praegustele õpilastele?

Soovitaksin enda tulevikule
mõeldes keskenduda nendele õp-

prae-

hu-

Katrin Taniste
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Marju Purgats Oru
raamatukogust soovitab
Uku Randmaa „Minu maailmameri.
Esimene eestlane, kes purjetas üksi
ümber maakera. “
Eesti meresõidu ajalugu tunnebainult ühte inimest, kes on purjepaadiga ümber maakera üksi purjetanud.
Miks ta seda tegi? Kuidas ta seda tegi? Raamat on väga aus: siin on koos
nii vahetud elamused, mida Uku
päev-päevalt jäädvustas oma ümbermaailmareisi blogisse, kui ka ohtlike
olukordade kirjeldused. See on kaasakiskuv, põnev, mõtlemapanev raamat, hoolimata sellest, et tegevuspaigaks on üks jaht kahe aasta vältel.
Juhan Paju „Vanaema mõis“

Romaani tegevus saab alguse Teise
maailmasõja eel Eestis. Ladus ja põnev jutustus viib raamatu peategelase
Mati Eestist Siberisse, ta jõuab olla
Nõukogude ja Saksa sõjaväes, saada
uuesti kokku oma Eestisse jäänud
pruudiga ning minna tagasi Venemaale. Tegemist on tõelise romaaniga, kus on keerulisi inimsuhteid, armastust ning ajaloolist tagapõhja.
Endla Tegova „Laulatatud“

Romaan viib lugeja väiksesse hüljatud rannakülla, kus elab veel ainult
kaks vanainimest. Nende hool kogu
küla korrashoidmisel kannab vilja:
kunagiste külaelanike järeltulijad
pöörduvad maale tagasi.
Herta Laipaik „Oma koja narr“

See on lugu perekonnast, kus vastamisi lähevad pereliikmete erinevad

SOOVITUST RAAMATUKOGUHOIDJALT
arusaamad elu põhiväärtustest. Isa
ja tütar, kes peavad kõige tähtsamaks elus raha ja majanduslikku
edu, ei suuda mõista pereema, pensionile jäänud elupõlise raamatukogutöötaja igatsust kõlbelisema ja
vaimsema elu järele.
Hille Schaffrik Habaja
raamatukogust soovitab
Avo Kull „Haigla“, mis on 2010. aasta romaanivõistluse võidutöö.
See on Eesti NSV-d kujutav teos.
Tegevuspaigaks Lõuna-Eesti väikelinn. tegevusaeg 1970-ndate lõpp.

Nõukogude-aegse tegelikkuse kujutamine tundub tänapäeval lausa absurdina, aga need, kes ise sel ajal elasid ja taoliste probleemidega kokku
puutusid, tunnevad toonase miljöö
hästi ära ega kahtle selle tegelikkusele
vastamises. Kriitika on autorile ette
heitnud mitmeid puudusi, kuid tavalugejat need ei sega. Teose tegevus
keerleb uue moodsa haigla ehituse
ümber, mida juhibtöödejuhataja Kalvi
Pallas. Muidugi on romaanis ka KGBle pühendatud leheküljed, mille peategelaseks on agent Armin Raja, sest
ilma selle asutuseta polnud ju nõuko-

gude-aegne elu üldse võimalik. Ehitustööde kujutamine on tõepärane
(tolleaegses võtmes muidugi), ülitähtsalkohal on viin, mida terves teoses lausa ojadena voolab.
Tragikoomiline on haigla vastuvõtmise kujutamine oma rohkete peopaikadega, mille minister isiklikult oli
kindlaks määranud. „Eeskujulikult“
ehitatud haigla on vahepeal lausa varisenud ja hoone vastuvõtmise ajaks
on poolteist maapinnast allapoole
jäävat korrust veel ehitamata. Aga
seesugused asjad olid ju tol ajal tavalised. Loomulikult ei puudu romaanis
ka keskne armulugu, mille peategelasteks on töödejuhataja Kalvi Pallas
ja naistearst Tiina Hansen.
Vanem lugeja saab selle romaani
abil meelde tuletada tolleaegse igapäeva elu absurdi ja noorem tutvuda
nähtustega, mis tunduvad talle lausa
uskumatud.
Igatahes tasub romaan lugemist
nii nagu Avo Kulli järgnevadki romaanid „Kaubamaja“, „Vabrik“,
„Reporter“, Ausammas“.
Kadri Pettai „Jaanik(a)“

-

noorteromaan

Mulle meeldis väga see raamat.
Meeldis, kui huvitavalt see lugu kirja
on pandud. Jutt selles raamatus jookseb sujuvalt, tegevused toimuvad paralleelselt ja on väga huvitavad.
“Jaanik(a)” peategelaseks on 17aastane neiu, kes kolib koos majandusraskustesse sattunud emaga
maale, esivanemate talusse. Koht
pakub neiule lisaks külaeksootikale
muudki nimelt on tegu paigaga,
–

mis võiks aidata lahendada tema isa
päritolu küsimuse. Ema ei ole Jaanikale tema isast kunagi rääkinud.
Maamajas pöördub neiu elu aga
hoopis pea peale, sest ta hakkab erinevalt teistest inimestest nägema
majavaime, näkke, haldjaid ja muid
tegelasi, kes elavad paralleelmaailmas oma elu. Toredaks sõbraks
saab talle majavaim Tobias.
Pigem teismelistele tüdrukutele
suunatud lühem romaan on tore lugemine ka teistele.
Loo lõpp mulle aga ei meeldinud,
kuna tahtsin teada saada, kuidas see
lõppeb. Minu jaoks jäi lõpplahendus
lahtiseks. Viimasel leheküljel oli aga
kirjas “Järgneb”, mis annab lootust,
et teine osa on kunagi tulemas. Ootan seda huviga!!!
Soovitan lugeda antud raamatut
tüdrukutel vanuses 15-18.
Raina Kruus
Kose-Uuemõisa raamatukogust soovitab
„Maari suvi“, kirjanik Jaan Rannapilt, räägib tüdrukust nimega Maari
ja tema tegemistest suvel. Kõik algas kompassist, mille Maari kingiks
sai. See juhatas teda maale vanaema ja vanaisa juurde. Kompassiga
koos matkama minemine sealt tulevad seiklused ja juhtumised. Kõik
looduses juhtuv on täis põnevust.
Tõeliselt nauditav lasteraamat ja
paslik ettelugemine lastele, kes juba
pingsalt ootavad suve ja seiklusi.Lugudest saad palju infot mesilaste,
kuklaste ja muude putukate elu kohta. Kuidas lehmi karjatada, puust
–

nukku teha ja kartuleid lõkkes küpsetada? Täpsemad näpunäited tulevad
põnevast, suveseiklusi täis raama-

tust.
Meie armsad kaaslased ja seltsilised lemmikloomad ei jäta kõigutamatuks kedagi. Lemmikloomade
lood „Pints ja Tutsik“, kirjaniku Aidi
Valliku loomingust, pakub garanteeritud lugemiselamuse kõigile, mis on
täis seiklusi meie igapäevasest elust
lemmikloomade kõrval. Kuidas loomad omale peremehe saavad ja uue
kodu seda kõike saab teada emotsioone täis raamatust. See raamat
on täis hoolimist, armastust ja vastutustunnet. Soovitatud lugemiselamus igas vanuses lugejale.
„Viisk, põis ja õlekõrs“, A. Piirikivi. Viisk, põis ja õlekõrs alustasid
teekonda Tartust Viljandi. Mis takistused neid ees ootavad ning kuidas
nad suudavad neid raskusi ületada,
seda saab juba raamatust lugeda.
Armas ja fantaasiale plahvatusliku
kiiruse andes, on see lugu täis rohkeid arutlusmomente. Mis on üksmeel ja koostöö?
Veel soovitan lastetuppa öökapile
asetada „Meremees Murka“, Juhan
Smuuli kirjutatu. Haarav ja seiklusrikas raamat meremeheelust ja ookeanikaluri tööst. Mis elu elab laevakoer Murka kuudepikkusel mereoleku perioodil? Tule saa teada raamat on kohalikus raamatukogus ootamas. Kindlasti soovitan Sul oma
lugemiselamusi täiendada lisades
ports „Nukitsameest“, Oskar Lutsu
kirjutatud; „Pille-Riini lood“, Ellen
Niidult ja „Pokulood“ Edgar Valterilt.
–

–

Kose näiteseltsing viib vaatajad Abrukale
la-

Lisaks sellele, et Maie Matvei on antud
valoo dramatiseeringu autor, on ta ka tüki

lavastaja ning näiteringi juht.
Kes Jüri Tuuliku „Kojusõiduga” tuttav
on, see teab, et tegevus toimub
saare sadamas ja meresõidul Abrukale.
Peategelane Kaspar (Andres Õis) on
kaotanud oma armsa koera ning leinavalu
joomalauas vanade sõprade seltsis välja
elanud. Üheskoos tühjeneb rida pudeleid,
peetakse koerale mälestuskõnesid,
takse ilmaasju ning Kaspar otsustab oma
koerale luua sellise mälestussamba, mida
kogu maailmast vaatamas käiakse.

Roomas-

laha-

27. märtsil esietendus Kose näiteseltsingu uus
lavatükk „Nässu in memoriam”, mille Jüri
Tuuliku jutustuse„Kojusõit” järgi sättis
lavastuseks Maie Matvei.
–

Abruka naiste elu on meeste omast
keerulisem. Kaspari naisel Margel (Astrid
Lusti) tuleb toime tulla koera kaotusega
– millele eelnes eaka koera pikk põetamine – mehe
joomaretkele
dumisega ning külanaiste pahameelega
selle üle, et tal toimuva suhtes mõni

leina-elik

Naised jälitasid metsas karu
„Kogukond loodusesse” julgustab
ja matkama neid, kes seda mingil
põhjusel pelgavad või juba teinud
pole. Nii oli see ka eesmärgiks
naistematkal – viia tavalised naised
talve viimastel päevadel

KakerdaKoos valmistati lõkkel imemaitsev karriroog, püstitati lumele
telk, lõhuti ööseks puid ning valmistuti 12-kohalises telgis koos
ja raba servale Noku lõkkekohta.,

ööbimiseks ja ka ahjuvalveks.

talvekar-

iniUmbes 100 meetrit telkimisplatsist oli
liikunud ja sipelgapesades maius-

meste

saabumist radadele.

ärga-

Loodusõpetus looduselt

tamas käinud üksik värskelt

Kui mugavuse, maitsva toidu ja
base toa eest saime ise vastutada,
siis haridust jagas loodus ise.

nud karu. Tema järel liikus ilmselt
ilves ning ka muid väiksemaid
vitatuid.

huNäi-
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hu-

looduses-

„Männikä-

Eu-

Helen Kari

pa-

kor-

Kadri-Liis Salu-

põld.

Esietenduse järel astusid kiidusõnadega
üles vallavanem Merle Pussak ja Kose
tuurikeskuse juht Kerli Sild.
Aukülalisena oli etendust vaatamas Jüri
Tuuliku vennanaine Mari Tuulik, kes
jendas imetlust selle üle, kui hästi sisemaal
Abruka olustikku sisse on elatud ning
sus Kose näiteseltsingu suvel Abrukale
esinema.

Kul-

välkut-

Anne-Mari Alver

2S--?o i

-spordi-ja loodusmängud
-ujumine

-meisterdamine
-mängimine
-matkamine

mõtteki-

Projekt „Kogukond

ter-

jateispoolsusest.

Etenduse muusikalise kujunduse tegi
Marko Matvei, helitöötluse, plakati ja kava
kujundas Peep Aedviir, valguse ja heli eest
vastutas Kristjan Jatško, kostüümid
raldas Astrid Lusti, lavakujunduse tegi
Sven Andresen ning lavastaja assistendiks
oli näitetrupi noorim liige

Paunküla Spordi-ja Puhkelaager

sündmuste käiku. Naisteretke
kamp oli selles hea näide.
Kuigi matk polnud füüsiliselt
raske, unetunde jäi ahjuvalve tõttu
tavalisest vähemaks ja öised
ted ringi liikuvatest karudest
tasid kimbatust, on aeg-ajalt vaja
endale meelde tuletada, et naine
sõltub vaid oma piirangutest.
se” on MTÜ Loodusmaa, MTÜ
Siin Me Oleme, Kose vallavalitsuse
ja Aruküla perekeskus
bi” ühisprojekt, mida rahastab
roopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond.

Vein-

hääled siin-

1/

krimiäärmi-

teks 15 m lõkkeasemest oli just
hiljuti oma otsa leidnud
vas halljänes, värsked hukkamisjäljed ilmselgelt mõne suure tiivulise
poolt tema ümber. Looduslik valik
oli toimunud ilmselt veidi enne

me-

kelle kanda olid meenutustevahelised

w

Iga looduse poolt antud vihje
puhul tärkas retkeliste seas
naalromaani kirjanik – on
selt põnev püüda tõlgendada

rabaser-

vale telkima.
17. märtsil kogunes kamp Kose
valla naisi, et see kõrvaltvaatajale
hullusena paistev ettevõtmine ära
teha. Väikebussiga liiguti

kaisik-

lik tunne on.
Kui Tuuliku „Kojusõit” on peamiselt
Kaspari-keskne, siis Matvei „Nässu in
moriam” annab väljendusvõimalust kogu
trupile. Enim paistab silma ja jääb meelde
peaosa Kasparit mängiv Andres Õis, ent
tugeva rolli teeb ka tema noorepõlve-mina mängiv Martin Medar. Vahva väikeroll
saarefotograaf Lepana oli kanda Rainer
Kirsipuul, kahes väikeses rollis oli Sven
Andresen.
Näiteseltsingu daamidest oli kandev
roll Astrid Lustil, teised – Merike
berg, Katrin Lillepõld, Ellen Salupõld ja
Helina Alver – olid seekord kõrvalosades.
Enim jäi neist meelde Merike Veinberg,
kes tõestas ilmekalt, et hea näitleja jaoks
pole ükski roll liiga väike. Põneva lavatöö
tegi ka Kristel Kook-Aljas, kes oli laval
velt kolmes erinevas rollis. Lavataguse
nuse andsid perekond Kook ja Villu Aljas,

1

y
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Lotte ja tema sõbrad
vallutasid Oru raamatukogu

Regulaarne liikumine
parandab südametervist ja seksuaalelu
Selle aasta aprillikuu on Südamekuu. Traditsiooniliselt aprillis toi-

vanaja lapselaps Tartu Mänguasja-

See lugu algas nii: kord läksid

muvast Südamenädala projektist

ema

välja kasvanud ettevõtmise eesmärgiks on juba 25 aastat tutvustada Eesti inimestele südamehaiguste riskitegureid, nende vältimist ja nendega toimetuleku võimalusi, samuti mõjutada inimeste suhtumist oma südame tervisesse.

muuseumi. Seal oli palju toredaid
mänguasju ja huvitavaid tegevusi,
et lapselaps keeldus teatriruumist
välja tulemast. Muudkui mängis ja
mängis. Siis lubas vanaema, et
dib talle ise näpunukud.
Vanaema õppis raamatute abiga
selgeks viltimise ja nii see läks.
mene nukk oli elevant ja teine
boamadu multifilmist „38

vil-

südamehai-

Järjepidev kehaline aktiivsus on üks parimaid viise
gustesse haigestumist ennetada. Kehaline aktiivsus normaliseerib
vererõhku, vähendab „halva“ ja suurendab „hea“ kolesterooli
set, langetab tromboosiriski, aitab kehakaalu kontrolli all hoida ning
parandab meeleolu. Füüsilise koormusega harjunud inimestel on
paranenud ainevahetus, mis vähendab ka suhkruhaigusesse ehk
diabeeti haigestumise tõenäosust.
Südamehaiguste ennetamiseks on kõige olulisem
se regulaarsus. Südant aitab tervena hoida nii madalakui mõõduka

Esipapa-

goid“. Siis otsustas vanaema, et
teeb lapselapsele sünnipäevaks
Lotte tegelased.
Praeguseks on lapselaps jõudnud juba kolmandasse klassi ja
naema enam kahjuks meie seas
pole. Ühel päeval tuli lapselaps
raamatukogusse ja küsis, et kas

ta-

va-

võib teha näituse nendest Lotte
tegelastest. No mis sai meil selle
vastu olla.

Näitus oli väga põnev ning andis
kindlasti mõnele teisele vanaemale
häid mõtteid, kuidas oma lapselastega toredalt aega veeta ja mida

nendega koos teha. On ju ütlemata
mõnus, kui on selline vanaema,
lega koos nukke meisterdada ja
dega hiljem muinasjutte mängida.

kel-

nen-

Aitäh, Sass, suurepärase näituse
eest!

Marju Purgats
Oru Raamatukogu
Andrus Aro

Kose
kammerkoor
käis Norras
Eesti Vabariik 100 – ümmargune
sünnipäev, mida on tähistatud ja
tähistatakse veelgi Eestis ja kaugemal. Ühest sellisest tähistamiseast
sai Kose Kammerkoor osa Norra
pealinnas Oslos.
Viibisime selles linnas Norra
Eesti Ühingu kutsel 28.
rist 4. märtsini. Lisaks esinemisele
Eesti Vabariigi sünnipäevaüritusel
saime laulda Norra Eesti

veebrua-

saatkon-

WWW.KOSE.EE KOSE VALLA AJALEHT

mete inimeste puhul reaalne ning organismi antavaid hoiatusmärke ei
ole mõistlik tähelepanuta jätta. Inimestel, kes alustavad tervisepordiga
eluaastates, on soovitatav läbida spordimeditsiiniline
sekontrollitest või kahtluse korral pöörduda arsti vastuvõtule, et
gitada välja füüsilise koormuse ohutus enne treeningutega alustamist.
Meeste puhul on raskused erektsiooni saavutamise või
sega üheks potentsiaalseks ohumärgiks, et keha veresoonte
ga ei ole kõik korras. Südamehaiguste ja erektsioonihäire
line seotus tähendab omakorda ka seda, et seksuaalse funktsiooni
häireid märgates peaksid mehed mõtlema ka oma südame tervise
eluaastates meeste
peale. Eriti kehtib see nooremate,
puhul.Positiivse asjaoluna saab välja tuua, et regulaarsel liikumisel ja
füüsilisel treeningul on lisaks
haigestumist
ennetavale toimele ka võime osaliselt taastada veresoonte
siooni ning sealhulgas erektsioonihäire raskusastet leevendada.
haiguste ennetamiseks ja tervisele
sa mõju avaldamiseks on soovitatav vähemalt 2,5 kuni 5 tundi
duka intensiivsusega füüsilist tegevust nädalas, jagatuna
korra
peale. Seega on piisav 30 minutit liikumistviiel päeval nädalas, et anda
panus oma keha südame ja veresoonte tervise parandamiseks.
juures ei tähendafüüsiline aktiivsus vaid sporditreeningute tegemist,
sinna alla käivad ka näiteks treppidest käimine, keskmisest kiirema
tempoga kõndimine, aiatööde tegemine. Suurema koormusega
visetreeninguks sobivad näiteks kepikõnd, sörkjooks, ujumine, jalgrattasõit, tantsimine, sõudmine, uisutamine ja rulluisutamine.
Südamearstidena soovime kõigile mõnusalt veedetud aega
visespordiga tegelemisel. Ilus kevadilm on hea aeg alustamiseks.

ene-

40-50ndates

selsäilitamiterviseomavahe-

30-40ndates
südame-veresoonkonna

Südame-veresoonkonna

4-5

nas, Oslo raekojas ja Oslo uues
ooperimajas. Oleme väga
kud oma giidile, Eestist pärit

tänuli-

kunstnikule Mare Voskressenski
Siirakule, kes tegi ilma poolest jäise vastuvõtu selles suurepärases
linnas meile meeldejäävaks ja

dantsoojendavaks.

liikumisharrastuintensiivsusega regulaarne liikumine.Ükskord nädalastehtava treeningu tervist kaitsev mõju on vähene, regulaarne koormus tähendab füüsilist tegevust vähemalt kaks, eelistatult kolm kuni viis korda nädalas.
Tuleb siiski rõhutada, et treeninguga üle pingutamise oht on mit-

sü-

funktsoodmõõ-

Seal-

terter-

Katrin Lille

Margus Viigimaa
Urmo Kiitam

kooriliige

südamearstid
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Harjumaa algklasside playboxide esitamise
võistlus 2018 võitja Kose Gümnaasium!
–

Jubakolmandat korda on võtnud
Kose Gümnaasiumi algklassidepere oma õlgadele Harjumaa
Playboxi korraldamise.
eest-

Selle ürituse tulihingelisteks
vedajateks on olnud kõigil aastatel
kaks inimest - õppealajuhataja
je Hanikat ja huvijuht Kristi

SirAru-

soo.

Kultuuri-

9. märtsil toimus Kose
keskuses Harjumaa algklasside
playboxide esitamise võistlus, kus
oli võimalus osa saada 13 bändi
suurepärasest sõust. Käesoleva
aasta teemaks oli “Eesti 100”, mis
tähendas, et laulude valik võis olla
ainult Eesti solistide hulgast.
Nii nagu igale lauluvõistlusele
kohane, selgitas parimad osalejad
välja auväärt žürii, liikmeteks olid
G. Otsa Muusikakooli 4. kursuse
lauluõpilane ja “Eesti otsib
staari” osaleja Mait Mikussaar,

super-

poistebändi Beyond Beyond laulja
Gevin Niglas ja “Eesti otsib

super-

staari” veteran Artur Rassmann.

13 bändi, 13 laulu

Kui korraldajate viimased higipiisad olid otsmikelt pühitud ja kopsud värske hapnikuga täidetud,
võis üritus alata. Avasõnad lausus
Kose Gümnaasiumi algklasside

juhendaja Mare Müürsepp;
III koht - Lagedi Kool Tõnis
gi “Kuldaja Rock’N’Roll”, juhendajad Kaie Väinsalu ja Triinu Sepp.
Kõik diplomiga pärjatud

Mä-

võist-

õppealajuhataja Sirje Hanikat. Ta
tervitas soojalt kõiki osalejaid ja
kuulajaid. Õhtut juhtis kooli algklasside huvijuht Kristi Arusoo.
Selleks, et üritus jõuaks vaatajate
jakuulajateni, tegid mitu tundi

Me-

ras-

Güm-

ket helitehnikutööd Kose
naaiumi vilistlane Riivo Niine ja 11.
klassi õpilane Kristjan Jatsko.
Võistlustulle astusid 13 erinevat
bändi, 13 erinevat laulu. Nad kõik
olid omanäolised, kuid kokku
sid ühtse terviku. Solistidest jäljendati Ivo Linnat (Saku
sium), Tõnis Mäge (Lagedi Kool),
Tanel Padarit ja Dave Bentonit
(Paldiski Põhikool), Gunnar Grapsi
(Kose Gümnaasium) ja Maarja-Liis
Ilusat ning Ivo Linnat (Püünsi
Kool). Ansamblitest tehti järgi
Push Up’i (Saku Gümnaasium),
Neiokõsõ (Laulasmaa Kool Klooga
koolimaja), Meie Meest (Keila
Kool, Randvere Kool), Metsatölli
(Loksa Gümnaasium), Hellad
led (Saue Gümnaasium) jaApelsini

mee-

tek-

andGümnaa-

Vel-

(Haabneeme Kool).
Publik oli saanud kaasa elada

kõigile esinejatele. Saalis oli

rõõ-

konnad olid lavale toonud köitvad
ja meeleolukad lood. Randvere
Kooli tüdrukute bänd suutis väga
humoorikalt edasi anda Meie
he loo “Eesti mees on tantsulõvi”.
Kose Gümnaasiumi ja Lagedi Kooli
esitused paistsid silma suurepäraste solistide poolest. Nad suutsid
mõlemad rahva kaasa elama panna
ja publiku hulgas luua ühtse
leolu. Võidulaulu kordamisel
kis väike “laulukaare” tunne, kus
lapsed ja õpetajad olid oma käed
ühte sidunud, et muusikale kaas
elada ja laulda, et niimoodi oma
semisi emotsioone väljendada.
Oma koolile oli kaasa elama
nud ka Kose Gümnaasiumi
tor Martin Medar.
Žüriiliige Mait Mikussaar lõpetas võistluse arvamusega, et näeb
üritusel tulevasi lauljaid, näitlejaid
ja pillimehi. Korraldajad omalt
poolt loodavad sedasama.
Suur tänu kõikidele osavõtjatele, juhendajatele ja korraldajatele!

mus meeleolu. Nüüd vajasid kõik

solistid ja bändikaaslased ning juhendajad kehakinnitust. Selle eest
olid hoolitsenud Kose
mi tublid kokad. Kui supp ja
gustoit oli söödud, tuldi uuesti
kokku žürii otsust kuulama.

Gümnaasiu-

ma-

Esikoht jäi koju
Peale selle, et kõik osalejad said

erikohLa-

diplomi ja meene, jagati välja
preemiad ja kolm auhinnalist
ta. “Parim solist” tiitli viis koju

gedi Kool Tõnis Mäe “Kuldaja
Rock’N’Roll”i eest. Esitus oli nii
tempokas ja elav, et pani kogu
publiku rütmi kaasa plaksutama.
“Parim lavaline üldpilt” auhinna sai
Loksa
Gümnaaium
Metsatöll&RAM’i “Oma laulu ei
leia ma üles”. Bändis olid tüdrukud
ennast maskeerinud meesteks,
kus oli oskuslikult ära kasutatud
neidude pikki juukseid, mis
mustavad just Metsatölli liikmeid.
“Parim süntesaatorimängija” oli

iseloo-

Saku Gümnaasium‘i Push Up’i loos
“Ämblikmees”. Teise klassi poiss
jäi silma oma hea rütmitunnetuse
ja liikuvusega. Auhinnalised kolm
kohta jagati järgmiselt:
koht - Kose Gümnaasium
Gunnar Graps “Valgus” (Robin
Metsis, Arto Toomet, Magnus

I

Prits, Ron Georg Ilves, Sophie
Galstjan), juhendaja Maarika
mipaik;
II koht - Randvere Kool Meie
Mees “Eesti mees on tantsulõvi”,

Har-

situldirek-

Kose Gümnaasiumi
meeskonna nimel

korraldus-

Laine Põldaru

Projektiõppepäev Ardu Koolis
tuleviku- korraldati 12. märtsil Ardu Koolis
ini- 4.-9.klassi õpilastele neid oskusi

Millised on nõudmised
töötajatele? Milliste oskustega
mesi tööellu oodatakse? Need on
küsimused, mida kiiresti arenevas
ja muutuvas maailmas esitab
ajalt iseendale nii õpilane, lapsevanem kui ka õpetaja.
Tänapäeval on järjest olulisem
oskus soov pidevalt õppida ja
neda, olla leidlik ja loov ülesannete
lahendamisel, teha koostööd ning
kasutada meeskonnatöö oskusi.
Sama oluline on ka oskus mõista ja
omavahel siduda erinevaid
valdkondi. Kõigest sellest lähtuvalt

aeg-

are-

aine-

hõlmav esimene

projektiõppe-

päev. Õpilastel oli valida kuue
praktilise töötoa vahel.
dega seotud ained olid
tika, informaatika, geograafia,
ti keel, inglise keel, kehaline
tus, tööõpetus, kunstiõpetus ja
sitöö. Üritus nõudis osalejatelt
koostööd, püstitatud ülesande
analüüsimist, loovat lahendamist
ning ainealaseid teadmisi. Idee
eestvedaja oli Ardu Kooli
maatikaõpetaja Maarja Talv.

Töötuba-

matemaa-

ees-

kasvakä-

mateTöö-

tubade tegevuskavad tekkisid
koostöös erinevate õppeainete
õpetajate vahel ning õpilasi juhendasid Regina Reiljan, Epp Kevvai,
Anvar Hansson, Kadi Koppel, Ülle
Pässa, Maarja Talv ja Egle Tänav.
Õppepäeval valmisid hüppemängud, kaks suurt puidust kabelauda
koos mängunuppudega ja
toolid koolimaja koridoridesse.
fotehnoloogia võimalusi kasutades
koostati õppemängud 2.klassile,
kavandati kevadel läbiviidav
teerumisvõistlus, valmis
maatiline ajaleht.
klassi õpila-

kottIn-

orien-

4.-6.

mate-

Toimekas emakeelepäev
Ardu Koolis
Traditsiooniks saanud emakeelepäev 14.märtsil algas
meie koolis eesti keele kooskuulamisega.
Tublid 3. klassi lapsed Maili Suvi ja Hilde Mari

sed õppisid töötoas köögisaladusi
ning arvutama valmistatud
te kogumaksumust ning kaloraaži.
Põhitegijateks olid õpilased, õpetaja jäi sel päeval pigem suunaja
rolli. Päev lõppes töörühma poolt
valmistatud toote tutvustamisega,
õppemängud katsetati läbi 2. klassi

toode-

õpilastega.

Õpilaste tagasiside esimesele
projektipäevale oli positiivne.
niti, et päev möödus kiiresti, saadi
huvitavaid kogemusi, meeldis, et

Mai-

omavaheline koostöö oli tore.
Märgiti, et koostööd tuli teha

ini-

kõi-
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tegutsemisvalmidust,
kust ning suurendas nii mõnegi
õpilase enesekindlust, sest igal
õpilasel töötoas oli oma kindel roll

hakkama.

Koolijuhi jaoks on lisaks eelpooltoodule oluline ka see, et õpilasomavalitsuse liikmetel tekkis seoses
projektipäevaga oma ideid ning
mõtteid, mida kavatsetakse
dada juba järgmisel projektipäeval.

raken-

Ülle Pässa
direktor

Ardu Kooli 2018.a. sügisel l.klassi astuvate
raes
õpilaste vanemaid koos lastega
21.aprill 2018.a. algusega kell 10.00
/

kooli tutvustavale

V

õppepäevale.

mann koos raamatukoguhoidjaSirjeSillastega lugesid
ette kirjanik Triin Soometsa loo „Kuidas eesti keel

luluule-

miKõhuSasuhtlusos-

ja vastutus, millega said kõik hästi

Ootame

Loss-

rääkima hakkas.” Ardu raamatukogu kutsel oli meile
külla saabunud lastekirjanik Jaanus Vaiksoo, kes rääkis
väikestele kuulajatele, milline on meie rahva emakeele
tähtsus maailma suurte keelte kõrval. Muhe kirjanik
ges tõelise näitlejameisterlikkusega ette ka oma
tusi, mis kuulajad mõnusalt naeru pugistama pani.
Vaheldust koolielule pakkus emakeelepäeval ka
ülekooliline raamatulugemistund. Projekt „aeg maha
ja kõik lugema” toimus meil juba teist korda. Ühe õppetunni vältel loeb kogu koolipere, kaasa arvatud
kõik õpetajad, raamatut. Majas on sel ajal eriti vaikne.
Kooli raamatukogul oli aga tihe laenutuspäev, et

mestega, kellega üldiselt kokku ei
puutu, aga see oli päris vahva. Õpilased nentisid, et neile meeldis
dagi oma kätega koolile teha.
lama jäi, et päev oli äge, lõbus,
vitav, õpetlik, tore ja meeldiv.
muti arendas see päev õpilastes

gile lugemiseks meeldiv raamat leida.
Emakeelepäeva krooniks oli kirjalik keeletest
9.klassile, parima emakeeletundja väljaselgitamiseks.
Õpetaja Tiiu Lõokese sõnul oli väga põnev töid
dada ja jälgida, kes kelle „troonilt” tõukas. Parimaks
emakeeletundjaks osutus Luise Palo 8. klassist ja
side arvestuses kogus kõige rohkem punkte 9. klass.
Noored keeletundjad jäid aga ootama järgmist
keelepäeva, et taas jõudu katsuda.

4.-

paran-

klas-

ema-

Sirje Sillaste

\

y

Samas saab täita registreerismistaotlusi,
selleks võta kaasa:

1. õpilase isikut tõendav dokument;
2. vanema isikut tõendav dokument.
Täpsustav info kooli sekretärilt info(5>ardukool.ee. tel. 6083201
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Harmi kool on loodussõbralikkust, „vana kooli” mängulisust, suure pere
tunnet ning ka lapsevanemate aktiivset osalemist hindav õppeasutus
just selline, mis tänapäeva kiires elus puudu on.
–

Harmi kooli uus hingamine
Juba aastaid on Harmi kooli

saatus

ja olukord olnud suure küsimärgi-

ga. Küsimusi on olnud kooli sulgemise, kohalike ja lapsevanemate
kirgliku kooli alleshoidmise vaimu
või õppekvaliteedi kohta.
seks on esimene kooliaasta Kose
gümnaasiumi õpipaigana peaaegu
möödas ning võib tagasivaatavaid
kokkuvõtteid ja rahulikuma
mega ka tulevikumõtteid kirja
panna.
1.septembril 2017. aastal
tas Harmi juba Kose gümnaasiumi
õpipaigana, mis tõi kaasa endaga
segadust nii Kose peamajas,
mi õpetajate, õpilaste kui ka lapsevanemate seas. Moodustatud oli
uus meeskond ning kehtima
kasid nii mõnedki uued reeglid ja
traditsioonid. Muutused on tihti
valusad, kuid vajalikud selleks, et
saaks toimuda areng. Nii on ka
praegusel juhul: uue süsteemi
vuraskused on palju selgemaks
nud tugevused, mis Kose gümnaasiumiga liitmine toonud on.

Nüüd-

süda-

alusHarhak-

kastei-

Maalähedane
kool on vajalik
Üheks suurimaks tugevuseks on
võimalus ja vabadus leida kooli
oma „mina” ja teha seda turvalise
ja tuntud õppekvaliteediga Kose
gümnaasiumi käe all. Harmi kooli
uus meeskond on majja toonud
värske usu ja hingamise ning õpetajatel on hea keskenduda oma
tööle õpilastega, kui on olemas
gi ja kõrvalvaade Kose
siumi näol, et hoida õppekvaliteet
väga hea.
Mida Harmi õpipaiga eripäradest välja tuua? Kooli liitklassid on
piisavalt väikesed, et luua

tu-

Gümnaa-

indivi-

õpetaja-õpilase kontakt.
Samuti on tundides piisavalt paindduaalne

likkust ja nn „õhku”, et tuua kooli
ka mitteformaalset haridust,
sõpet, lõimida erinevaid õppekavasid ning rääkida lastega elust
dast, mis nende silmad alati
ma panevad. Lisandväärtust
vad nt ratsutamisõpe ja teised
uued lapse igakülgset arengut
sivad huviringid.
Üle pika aja on majja jõudnud ka
teadmine, et Harmi õpipaiga püsimine pole enam kahtluse all, olgugi, et möödunud aegade sulgemislood siiani veel ringlevad. Suures
osas saab selle kindlustunde
mises tänada Kose gümnaasiumi
direktori Martin Medari usku
duslähedase maakooli vajalikkusesse. Kooli püsimajäämise usus
on suur osa ka lapsevanematel,
kes valivad oma lapsele väikese
kollektiivi.
Kui soovitakse leida tasakaal
traditsioonilise õppekavapõhise ja
aina rohkem moodi mineva
duaalse lähenemise ja
teadlikma hariduse vahel, siis
mi õpipaik just seda taotlebki.
mene kooliaasta on olnud ideaalne
baas järgmiste sammude
seks selles suunas. Uus meeskond
kavatseb kasutada kõiki Kose
gümnaasiumi ja oma meeskonna
tugevusi ja võimalusi selle
seks.

õue-

Emakeelepäev Oru lasteaias

en-

Paul Ariste on öelnud "Igale rahvale on kõige ilusam
tema emakeel."
14. märtsil tähistati uhkusega Oru lasteaias „Mesimumm“ emakee-

sära-
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loo-
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Maastikumängupäev
peredele
15.aprill kM 1 Jfv.

Harmi kooli õpilased on julged,
avatud suhtlejad ja huvitavad
luskaaslased juba varasest east,
milles saavad kõik majja astunud
külalised veenduda.
Selleks, et kõik huvitatud lapsed
ja lapsevanemad saaksid Harmi
õpipaiga sisekliimasse ka pilgu
sata ja kaaluda, kas selline õpikeskkond võiks ka teile sobida, oleme

vest-
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nuuti

Avatud on ka Härmi õpipaiga
ÕPILASTE KOHVIK
Osalustasu peredele 5 EUR
Info ja registreerimine:
info.loodusmaa@gmail.com

loomi-

Tulge meile külla!

1

56827771

ainulaadrääki-

jad ja/või õpilased oma
sest väikekooli kogemusest
ma.

Üks võimalus meiega kohtuda

mõiLisaks toimub pe-

on 15. aprillil kl 11, kui Harmi

päev peredele.
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Eveli Valg-Rask

Ülle Kaljurand
LOOVRETK

avatud kutsetele ja aruteludele –
heal meelel tulevad Harmi õpeta-

sa pargis toimub

lepäeva.
Eesti rahvas on sõnaväe rahvas ja selleks oluliseks päevaks olid kõik
rühmad õppinud selgeks luuletused.
Avaluuletuse esitas direktor Terje ning seejärel võttis kogu lasteaiapere koos Summide rühma tublide eestlauljatega üles regilaulu viisi,
mille oli välja mõelnud muusikaõpetaja Anneli.
Rühmade esituste vahele oli pikitud vahvad „keelt“ puudutavad infokillud, kuhu sai koos lastega vastused välja mõelda ja arvata, mõned
näited:
Kuidas on „Tere hommikust!” teistes keeltes?
Mitu sõna on eesti keeles?
Mitu keelt on maailmas?
Mis keelt räägitakse maailmas kõige rohkem? laste arvates eesti
keelt.
Lisaks said lapsed lahendada vahvat ülesannet: kus ilma keelt/sõna
kasutamata näitas Oru Põhikooli õpilane Mike ilmekalt erinevaid ameteid ja kõik püüdsid neid ära arvata, mis kujunes väga lõbusaks etteasteks.
Aitäh kõigile, kes aitasid kaasa emakeelepeo õnnestumisele!
Emakeele elujõud on meie endi kätes!
Lisaks andsid Oru lasteaia pere ja lapsevanemad oma panuse ning
lasteaia koridoris avati huvitav ja mitmekesine näitus vanadest raamatutest (kõige vanem raamat oli välja antud 1888. aastal).
Suur tänu kõigile, kes raamatuid näitusele tõid!

maastikumängu-

sakastide meisterdamise töötuba
ning avatud on Harmi õpilaste

Mummide rühma õpetajad

kohvik. Astuge läbi, pange end
mängudes ning meisterdades
gu perega proovile ning tunnetage
Harmi ainulaadset hingust.
tavasti leiate, et Harmi õpipaigale
ja seal õppivatele lastele on antud
uusvõimalusolla osa omanäol isest
koolist Eesti haridusmaastikul.

koLoode-

Kadri Männisalu
Harmi õpipaiga õpetaja

Kose õpilaste

Mõttemängud võtsid
ajud ragisema
Jaan Urgas

Mõttemängude raames toimus Oru Põhikooli ja KoseUuemõisa Lasteaed-Kooli
(KULA) esmakordne male-

matš.

joonistusi märgati
ka Brüsselis

1. ja 2. klassi lastest moodustatud

Kose Gümnaasiumi algkooli õpilastel oli suurepärane
võimalus osaleda Euroopa Regioonide Komitee poolt
korraldatud joonistusvõistlusel “My Region, My
Dreams” (“Minu regioon, minu unistused”).

võistkonnad võtsid
omavahel mõõtu
maletades,
kus
tähtsaim oli siiski
osavõtt, aga alati on
ju tore võita ka.
Võistkondade kaptenid olid 4. klassi õpilased Uku ja Karl Hendrik.
Kaptenite duellis oli paren Oru Põhikool, aga võistkondlikult saavutas
parema tulemuse KULA I voor 7-5 jaII voor jäi viiki 6-6. Seega 13-11
KULA-le.
Olime Orus seekord külalislahked. Kindlasti ei jää see meie viimaseks kohtumiseks malelaudade taga, kuna osalejatele üritus väga
meeldis.
Male on strateegiline mõttemäng ja sellega tegelemine aitab lastel
tulevikus ka reaalaineid paremini omandada.
Ja kuna eelmise sajandi parimaks sportlaseks Eestis valiti Paul Keres, siis püüame seda mängu ikka au sees hoida.
Paul Keres mängis ja võistles sellisel ajastul, mil maletajad olid kui
väejuhid, kes malelaual oma käike sättisid. Male oli osa poliitikast, suurest poliitikast. Male oli ühtpidi sport ja teistpidi looming. Ja kuigi Kerest
nimetati Igaveseks Teiseks, siis ometi on maailmameister Boriss
Spasski hinnanud teda kui male Rooma paavsti!
3.-4. klassi õpilased, kes ei maletanud, said ajusid ragistada teiste
mõttemängude kallal. Hasarti ja põnevust pakkusid nii strateegia- kui
ka nuputamisülesanded.
Oru jaKULA lapsed said igal juhul kõvasti meeskonnatöö- ja loogika
tarkust juurde.
Ega tea, võib-olla kasvab nende hulgast ka mõni Spasski või Keres.
-

Selles projektis osalesid 6 - 12 -

EuroRe-

aastased lapsed seitsmest
opa Liidu riigist. Kokku võistlesid
14 erinevat tööd. Euroopa
gioonide Komitee president Mr
Karl Vanlouwe avaldas arvamust,
et nende laste unistuste kaudu
oma kodukohast on võimalik
muuta meie tulevik paremaks. Ja
see on ka eesmärk, miks selliseid
ettevõtmisi korraldatakse.
Iga kooli osalejate vahel jagati
välja kolm kohta. Kose
siumi õpilaste tööde hulgast valiti

Gümnaa-

välja alljärgnevad:
koht - 2.a klassi õpilane Eliise
Victoria Kuuseoja, juhendaja Kai
Tammik;
II koht - 3.b klassi õpilane
rina Möls, juhendaja Maarika
mi paik;
III koht - 2.c klassi õpilane Olari

I

KataHar-

www.kose.ee kose valla ajaleht

Valdma, juhendaja Laine
Põldaru.
Nimetatud õpilased said
dadeks akvarell-värvipliiatsikomplektid Staedler, mis on iga
inimese unistuseks ja koolile anti
üle fotokaamera.
Täname kõiki õpilasi ja juhendajaid tehtud töö eest ja toome
nu inimestele, kes võimaldasid
meie lastel ennast proovile panna
ka väljaspool oma kooli.
Arvan, et sellisest üritusest
võtt on iga lapse jaoks mingil
ral ka enese proovilepanek. Ta
tunnetab, et on olnud millekski
võimeline ja teda on selle eest
nustatud ja see tähelepanu on
jõudnud kaugemale oma koolist.

Julius

auhinkunsti-

tä-

osa-

mää-

tun-

Laine Põldaru
2. c klassi klassijuhataja

Kose-Uuemõisa Lasteaed-Kool
kuulutab välja konkursi

LASTEAIAÕPETAJA
ametikoha täitmiseks.
Kandidaadilt ootame kvalifikatsioonile vastavat haridust, tahet

töötada lastega,suhtlemis-

ning meeskonnatöö oskust.

Tööle asumine 1. septembrist 2016.

Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad
esitada 22. aprilliks 2016 aadressile Pargi 6

Kose-Uuemõisa

75102 Harjumaa või e-postile signe@kose.ee
Info telefonil

6751 401,52 23 623

Krista Saadoja
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Huvitegevuse ning
huvihariduse toetused
Kose
Vallavalitsus
kehtestas
06.03.2018 istungil Huvihariduse ja
huvitegevuse toetamise korra.
tud korraga reguleeritakse vabariigi
valitsuse poolt eraldatud
duse ja huvitegevuse toetuse
lemise ja rahastamise tingimusi.
Kokku on kuus erinevat
tust, millest nelja saavad taotleda

Anhuvihari-

„Eesti naise hingus“
Ravila mõisas
10. veebruarist 1. aprillini oli Ravila mõisas avatud
Enel Lepiku fotonäitus „Eesti naise hingus”, mis on
autori neljas personaalnäitus.
Lühikokkuvõttena võib öelda, et näituse fotodel sai näha Eesti naise
keha tema uhkes ja kaunis alastuses.
Enel Lepiku elus on olnud alpinism ja fotograafia väga tähtsal kohal.
Näituse avamisel ütles autor: „See on olnud minu jaoks looming ja eneseväljendus. Kuigi füüsilise koormuse poolest pole see näitus ja mu eelnevad mäkkeronimised võrreldavad, on täna see näitus mulle sama oluline nagu mu jõudmised Elbruse ida ja lääne tippugi. Siin näitusel saate
näha minu loomingut Eesti naistest. Minu lähenemine maailma on ARMASTUS. Kogu loodus, kogu elu põhineb sellel tundel. Olgu igaühel julgust järgida oma südant ja intuitsiooni, mõelda suurelt ja teistmoodi ning
olgem uhked oma väikeste kordasaatmiste üle siin Eestis!”
Enel Lepiku sõnul tähendab hingus aupaiste õhkumist ja sära ning samas ka mingit müstilist puudutust. Eesti naises olevat ürgset jõudu, ta
on nagu tuli ja tuul ja metsik loodus ise, temas on koos põrgu japaradiis,
tema hinges on revolutsioon.
Autorilt on väga palju küsitud, kes on need kaunid modellid piltidel,
aga ta ei ole meelega keskendunud modelli personaalsusele. Tema jaoks
on see esimene märk vaataja asjatundmatusestfotograafia suhtes. Tõelised fotograafid räägivad hoopis valgusest, sest foto püüab valguse
peegeldusi, näiteks maastikul või inimese nahal.
Killuke fotograafiast:
Amatöörid räägivad tehnikast,
professionaalid räägivad müügist,
fotograafid räägivad valgusest.
Enamus näitusel olevatest piltidest ei ole mitte lihtsalt mehhaaniline
fotograafia vaid on proovitud oma fotoloominguga tajuda maailma loomise valu ja ka rõõme ning üldse aina pöörasemaks muutuvat maailma,
mille on vallutanud kõiksugu skandaalid, igasugu kambakad, üksteise
konnasilmadel tallumine ja surnud kassi teooriad.
Autori meelest on maailm meie ümber kiire ja killustatud. Maailm on
nagu youtube´i klipp, kus keegi ei viitsi millelegi kauem keskenduda kui
20 sekundit.
Mis on Enel Lepiku piltide tegemise salaretsept? Esiteks see, et ta on
ise olnud palju aastaid modelliks väga heale fotograafile ja õppinud tundma modelli hingeelu. Ja teiseks see, et ta ei ürita luua lihtsalt ilusat ja
täiuslikku kujutist. Eesmärk on, et pildid oleksid mõtestatud ning ta peab
ka ise tundma, et pildis on mingi vägi.
Näituse vaatajatele jäi osaks leida ise autori töödest sümboleid ja tõlgendada neid vastavalt arusaamisele.
Alati jääb küsimus: Kas fotoloominguga võib muuta maailma? Kindlasti võivad fotod muuta vaatajat. Ja vaataja on ju ometi juba üks väike
maailm.
Näitus „Eesti naise hingus” on Ravila mõisa kingitus Eesti Vabariigi
100. sünnipäevaks.
-

x-

Piret Aavik

taottoe-

huvitegevuse ja huviharidustegevuse läbiviijad ning kahte lapsevanemad.

huviharidu-

valla huvitegevuse või
se läbiviijad (ehk ei pea olema
gemist uue tegevusega), aga lapsed peavad olema vanuses
Hüvitatakse 100% huvikooli
või huviringi õppemaksust või
hamaksust, aga mitte rohkem kui
70 eurot kuus ühe huvitegevuse
või huvikooli kohta.
Noore ja vähemalt ühe tema
vanema või seadusliku esindaja
rahvastikuregistrijärgne elukoht
peab olema Kose vallas.

veid esitama, vaid arved esitatakse
Kose Vallavalitsusele.
Kui avalduse lisa 3 vormil on
likaatseid isikuandmeid, mida lapsevanem ei soovi Taotlejaga (ringi
või huvikooli juhendajaga) jagada,
siis palume avaldused esitada
Taotlejale kinnises ümbrikus lap-

Taotlemiseks:
Avalduse toetuse saamiseks
tavad lapsevanemad Taotlejale
sa 3 vormil kord tegevusperioodi
jooksul vastavalt gruppi
sega ning Taotleja edastab
se Kose Vallavalitsusele õppuri
toetuse andmiseks. Toetus
datakse Taotlejale kuni toetusperioodi lõpuni 31. mail. Ehk 2018.
aastal saab taotleda toetust kohal
korral esimesel korral toetuse
miseks alates 1. jaanuarist kuni 31.
maini ning teisel korral septembrist kuni 2019. aasta mai lõpuni.
Taotlemisel ei ole tähtaega, aga
soovituslikult võiks see jääda õppetegevuse algusesse.
Selgitus taotlemise kohta:
Lapse erinevate ringitegevuste
kohta saab esitada läbi erinevate
Taotlejate erinevaid taotlusi ehk
lapsevanemale hüvitatakse kuni 70
eurot maksvaid huvitegevuse ning
huvikooli tasusid. Kui toetuse
taotlus rahuldatakse, siis Taotlejad
ei hakka lapsevanemale enam

Taotlusi vaatab läbi
Kose Vallavalitsus
Kose Vallavalitsus teeb taotluste
rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse hiljemalt 14 päeva
jooksul peale taotluste esitamise
tähtaega ning seejärel teatab
tuse andmisest või

te-

7-19.
ko-

de-

sevanema nimega. Taotleja kogub

Val-

need kokku ning esitab Kose
lavalitsusele. Info toetuse saamise
kohta esitatakse nii lapsevanamale
kui Taotlejale.

Toetused lapsevanematele

Õppuri toetus
1) Õppuri toetust makstakse
huvitegevusringist või huvikoolist
osavõtu eest
tes perede, riskirühma ning paljulapseliste perede noorte eest
taotlejale tegevusperioodiks

toimetulekuraskus-

sep-

tember kuni mai.
Toimetulekuraskustes perede,
riskirühma perede ning paljulapseliste perede hulka loetakse antud
korra mõistes:
1) pere, kus on vähemalt kolm
alla
last;
2) erivajadusega lapse pere;
3) üksikvanemaga pere, kellel
puudub teise vanema toetus;
4) pere, kelle üks lapsevanem on
pikaajaline Töötukassas arvel olev
tööotsija või töötu või tema
lik seisund ei võimalda töötamist;
5) pere, kelle sissetulek ühe
reliikme kohta on alla vallavolikogu
poolt kinnitatud toimetulekupiiri;
6) või muud
kustes pered.
Taotlejaks saavad olla kõik Kose

18-aastast

tervispe-

toimetulekuras-

esiLilisandumiavaldueral-

saa-

ar-

toe-

mitte-andmi-

sest Taotlejat 7 päeva jooksul ning

Taotlejale jääb kohustus teavitada
lapsevanemat.
Transpordikulude toetus
1) Transpordikulude toetus on
huviringis ning huvikoolis
seks, millega toetatakse noore
võttu juhul kui puudub tasuta
transpordi võimalus huviringi või
huvikooli ja kodu vahel liiklemiseks
perede noorte eest taotlejale tegevusperioodiks september kuni mai.
2) Hüvitatakse kuni 50 eurot
kuus juhul kui sarnast huvitegevusringi või huvikooli tundi ei osutata

osalemiosaühis-

noore üldhariduskoolile või tema

kodule lähemal.
Taotlejaks saavad olla kõik Kose

huviharidu-

valla huvitegevuse või
se läbiviijad (ehk ei pea olema
gemist uue tegevusega), aga lapsed peavad olema vanuses

te-

7-19.

Taotlemiseks:
Esitavad lapsevanemad

Taotle-

jale Transpordikulude toetuse
taotluse Lisa 4 vormil kord aastas
ühe kuu jooksul peale noore tegevustes osalemise algust või toetuse
soovi algust. Avalduse toetuse
miseks esitavad lapsevanemad
Taotlejale ning Taotleja edastab

saa-

avalduse Kose Vallavalitsusele

õp-

puri toetuse andmiseks. Toetus
eraldatakse Taotlejale kuni
perioodi lõpuni 31. mail. Ehk 20.
märtsiks esitatud taotlusega saab
küsida toetuse 1. jaanuarist kuni
mai lõpuni ning hiljem esitatud
taotlusega 1. märtsist kuni 31.
ni. Uuel perioodil septembrist kuni
2019. aasta mai lõpuni tuleb
se esitada uuest septembrikuu
jooksul. Kui toetuse taotlus
datakse, siis Taotlejad koguvad lapsevanematelt kuludokumente ja

toetus-

maitaotlurahul-

hüvitavad need lastevanematele
ning Taotlejad küsivad arvega
tuse enda pangakontole.
Taotlusi vaatab läbi Kose
valitsus.
Kose Vallavalitsus teeb taotluste
rahuldamise või rahuldamata jätmi-

toe-

Valla-

se otsuse hiljemalt 14päeva jooksul
peale taotluste esitamise tähtaega
ning seejärel teatab toetuse
sest või
Taotlejat 7
päeva jooksul ning Taotlejale jääb
kohustus teavitada lapsevanemat.

andmi-

mitte-andmisest

Taas algab Sinilille-kampaania
„Sinilille ostmine

HorHertKesk-Aafrika
Ma-

on lihtne, kuid
mõjuv võimalus anda oma väike
nus Eesti riigi ja rahva
se,” kutsub Naiskodukaitse Kose
jaoskonna esinaine Tähti Marjamäe
üles aprillikuus sinilillemärki ostma.
Alates 2014. aastast viib Eesti
gastatud Võitlejate Ühing koostöös
Naiskodukaitsega igal kevadel läbi

hutagamise operatsioonidel
vaatias, Liibanonis, Bosnia ja
segoviinas, Kosovos,
Vabariigis, Iraagis, Afganistanis,
lis, Iisraelis, Süürias, Makedoonias,
Adeni lahel ja Vahemerel. Veterane
on meie seas pea 2800 – nende
red ja kodud on kõikjal üle Eesti,
neid võib leida tegutsemas väga

Sinilillekampaaniat mis kutsub üles
kandma sinilillerinnamärki Eesti
Kaitseväe ja Kaitseliidu veteranide
ning nende lähedaste tunnustuseks.
Tänapäeva veteranid on
nud rahvusvahelistel sõjalistel ja

Neid vapraid mehi ja naisi jääb
alati ühendama missioonikogemus
ja jätkuv tahe seista Eesti riigi ja
va vabaduse eest. Riik ja meie
sed on Eesti Kaitseväe ja Kaitseliidu

paturvalisuses-

Vi-

osale-

ra-

pe-

nevatel elu-

ja huvialadel.

eri-

rahliitla-

veterane alati kõrgelt hinnanud,
kuid neile on oluline ka lähedaste,

kolleegide, sõprade ja kogu rahva
toetus. Veteranide sümboliks on

si-

nilill, millega saab igaüks näidata, et
väärtustame nende panust meie
ühise julgeoleku heaks.
Kosel teevad Naiskodukaitsega
tööd paljud siinsed asutused ja
tevõtted – koolid, raamatukogud ja
kauplused. Sinilille saab osta järgmistest kohtadest: Kose
sus, Kose Raamatukogu, Ravila
mõis, Kose söökla, kauplused
siid ja Puruvana ning Ardu kauplus.

et-

Vallavalit-

Ak-

Kose Konsumis saab

naiskodu-

kaitsjatega kohtuda 7. aprillil kella
– võimalik on osta sinilill
ning saada täpsemat teavet
nisatsiooni kohta. Kõik tegusad

13-16

orga-

naised on oodatud liituma!

Anne-Mari Alver

Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine
19. märtsil 2018 avanes Euroopa
Regionaalarengu Fondist toetatava meetme „Puuetega inimeste

eluaseme füüsiline kohandamine“
taotlusvoor.
puu-

Tegevuse eesmärk on tagada
dega inimestele paremad elamis-,
õppimis- jatöötamistingimused.
Tegevuse raames toetatakse
puudega inimese erivajadustest
tulenevat eluruumi kohandamist:
1) liikuvusega seotud
gute parandamiseks, sealhulgas
eluruumi sissepääsu, hoone
lisukse ja eluruumi vahelise

toiminväkäi-

KOSE VALLA AJALEHT WWW.KOSE.EE

territooriukohan-

gutee, hoone ja selle
mile sissepääsu või piirde
damist;

2) hügieenitoimingute parandamiseks;
3) köögitoimingute parandamiseks.
Kohandamine tähendab
mi ümberehitamist sellisel viisil, et
inimesele on loodud nii tema

eluruueri-

vajadustest tulenevad spetsiifilised
– näiteks kaldtee, platvormtõstuk
jne – kui ka puudest tulenevad
vapärased ümberehitused nagu
pesemisruumis vanni asendamine
dušiga.
Kohandamise käigus võib rajada
ka näiteks erivajaduse tõttu
tust tagava piirde, aiavärava
maatika või tuua köögi tööpinnad
ja tehnika madalamale tasapinnale
Toetuse andmise tingimused

ta-

ohu-

auto-

sotsiaalkaitseministri 26. veebruari 2018 määrusega nr 4 „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine”. Mää-

on kehtestatud

on leitav Riigi Teatajas,
https://www.riigiteataja.ee/akt/12
8022018002.
rus

Kuidas esitada taotlus

hakelurahvastiku-

Taotlusi kodu kohandamiseks
kavad inimestelt vastu võtma
kohajärgsed omavalitsused. Kose
Vallavalitsusele saavad
registrijärgselt Kose vallas elavad
puudega inimesed esitada taotlusi
alates 01.04.2018 kuni 15.05.2018.
Taotluste esitamise periood on
suhteliselt lühike, kuna
susel tuleb esitatud taotluste alusel
omakorda koostada projektitaotlus ja esitada see
le (riigile) otsuse tegemiseks. Sellel
aastal on taotluvoor avatud kuni
15.06.2018. Meede on avatud
ni aastani 2023 ja taotlusvoore on
planeeritud avada ka järgnevatel
aastatel.

omavalit-

rakendusüksuse-

ku-

vallakohan-

Taotluse esitamiseks tuleb
valitsusele esitada eluruumi
damise taotlus, mis on leitav valla
kodulehelt. Ühe kohanduse saaja
jaoks antakse meetme tegevusest
toetust üks kord. Tegevused, mille
jaoks saab toetust taotleda, on:
1) ehitusteatise, ehitusprojekti
ja sellega seotud dokumentide
koostamise ning ekspertiisi tegemise kulud;

2) projektijuhtimise ja ehitusjä-

relevalve kulud;

3) ehitusmaterjalide ja

ehitus-

tööde kulud;
4) ehitustöö käigus ehitisse paigaldatavate seadmete kulud;
5) pärast kohandust eluruumi
eesmärgipärase kasutamise või

taasta-

ehituseelse väljanägemise
miseks vajalike ehitustööde ja
tusmaterjalide kulud;
6) ehituse käigus asendatava
vamööbli ja inventari kulud juhul,
kui olemasolevat mööblit või
ventari ei ole võimalik senisel
tarbel samas eluruumis kasutada;
7) puudega inimese erivajadusest tuleneva statsionaarse mööbli
ja inventari kulud.
Taotluse esitamise kohta
fo saamiseks võib pöörduda valla
sotsiaalosakonna
tel.
poole,
või e-post
6339327 või

ehi-

ta-

in-

ots-

lisain-

51 18774

merike@kose.ee.

Merike Pihla
sotsiaalnõunik
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Harju maakonnaplaneeringu
„Rail Baltic raudtee trassi
koridori asukoha
määramine“ kehtestamine
Riigihalduse minister kehtestas
13.02.2018 käskkirjaga nr 1.14/41 Harju maakonnaplaneeringu
„Rail Baltic raudtee trassi koridori
asukoha määramine“.
Planeeringu eesmärk on luua alus
rahvusvahelise ühenduse
projekteerimiseks Balti riikide ja
Euroopa raudteevõrgu vahel,
mille rööpmelaius (1435 mm)
vastab Euroopa standardile. Rail
Baltic raudtee rajamisega
neb inimeste ja kaupade parem
liikumisvõimalus ning transpordist tingitud õhusaaste
ne. Planeeringuga on leitud
vaim asukoht elektrifitseeritud
uue

kaas-

vähenemisobiRail Baltic raudteetrassi koridorile Harju maakonnas, alates Muuga sadama piirkonnast kuni Rapla
maakonna piirini. Minister keh-

testas lisaks 13.02.2018 Pärnu
maakonna osas ja 14.02.2018
Rapla maakonna osas

planeeringu raudtee

maakonnatrassi kori-

dori asukoha määramiseks. Lätis
ja Leedus on Rail Balticu raudtee
trassi koridori asukoht samuti
väljavalitud. Rail Balticu rajamine
on seotud suure avaliku huviga.
Raudtee trassi koridori
ha määramisel kaaluti mitut
malikku asukohta, mille
sena valiti trassikoridori asukoht
nii, et raudtee rajamine oleks
niliselt teostatav ja majanduslikult
tasuv ning raudteest tulenevad
mõjud ja häiringud oleksid

asukovõitulemuteh-

mini-

maalsed nii inim- kui ka looduskeskkonnale.
Planeeritud trassikoridori pikkus Harju maakonnas on 48 km ja
see kulgeb läbi kuue kohaliku
omavalitsuse
territooriumi:
Maardu linn, Jõelähtme vald,
linna linn, Rae vald, Kiili vald ja
ku vald. Trassikoridori laius
jaasustuses on 350 m, mis hõlmab
raudtee rajamiseks vajaminevat
maad ja raudtee kaitsevööndit
(kokku 66 m) ning nn trassi
tamisruumi, mis võib osutuda
jalikuks sellisel juhul, kui raudtee
asukohta tuleb projekteerimise
käigus täpsustada. Raudtee rajamine on võimalik üksnes planeeritud trassikoridori sees.
sustuses ning kitsastes oludes on
trassikoridori laiuseks 150 m.
Raudtee on kavandatud
rongidele kiirusega kuni 240
km/h. Kaubarongide kiirus on
ni 120 km/h. Rahvusvahelise
sirongi peatus on planeeritud
linnasse. Planeeringuga on ette
nähtud võimalus korraldada
vikus Rail Balticu raudteel
likku rongiliiklust Tallinn-Raplasuunal. Selleks on Rail
Balticu trassile kavandatud
pektiivsed asukohad kohalike

TalSaha-

nihu-

va-

TiheareisikureiTaltulekoha-

Pärnu-Riia

pers-

rongipeatuste rajamiseks.
Kuni planeeringu elluviimiseni
saab trassikoridori alale jäävaid
maaüksusi edasi kasutada nende
senise sihtotstarbe järgi, senist
maakasutust planeering koheselt
ei kitsenda. Planeeringuga
tud trassikoridoris sätestatud
maakasutustingimused kehtivad
kuni Rail Baltic raudtee
seni. Pärast raudtee kasutusloa
väljastamist tulenevad
sed raudteest ja selle
dist.
Rail
Maakonnaplaneering
koosneb seletuskirjast ja joonis-

määra-

valmimikitsendukaitsevöön-

test.

Seletuskirjas

on kirjeldatud

omavalitkasu-

planeeringulahendus
suste kaupa. Trassikoridori
tamise põhimõtted ja tingimused
on toodud kogu planeeringuala
kohta. Planeeringu koosseisus on
kolme maakonda hõlmav joonis
(mõõtkava 1:220 000) ja Harju
maakonna põhijoonis (mõõtkava
1:80 000). Samuti on eraldi joonised (mõõtkavas 1:20 000)

Kolme aastaga on konkursile esitatud keskmiselt 118 projekti
aastas ning igal aastal on välja antud kuni 26 tunnustust ehk

keskai–teadliku-

loodus- ja sotsiaalmajanduslialkasäästkontrollimion KSH aruandes esitatud seiresid

kule keskkonnale, võimalikke
ternatiivseid lahendusi ning
vandatud negatiivsete mõjude
leevendamise meetmed
vaks ja tasakaalustatud arenguks.
Meetmete tõhususe
seks projekti edasistes etappides
kava.
Maakonnaplaneeringuga
kavandatava tegevusega kaasneb

piiriülene keskkonnamõju.

maakonnaplanee-

ringu materjalid on kättesaadavad

http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud

veebilehel:

Harju maakonna alajaotuses.

486 euroni, mis on 37 protsenti
rohkem kui aasta varem, analüüsib mulluseid kinnisvaratehinguid

koosomavalitsusüksus-

1 Partner Kinnisvara konsultant

Kandidaate saab esitada 16. aprilli südaööni konkursi kodulehel

puu-

Margus Suumann.

te-

Kose piirkonnas mullu mitmeid
hinguid teinud Suumanni sõnul on
keskmise väärtuse kerkimise taga

peamiselt

Kose-Uuemõisa korte-

rite nõudlus ja hinnatõus.
“Võrreldes 2016. aastaga on
ruutmeetri hind
kerkinud lausa 61 protsenti. Seal
Kosega võrreldes enam suurt
navahet polegi,” lisas Suumann.
Kose alevikus kasvas

Kose-Uuemõisas

hinMaa-ameti

www.kose.ee kose valla

ajaleht

ruut-

statistika kohaselt korteri
meetri hind aastaga keskmiselt
kümme protsenti 649 euroni.
vikus tehti
aastal 29
gut, mis on kaheksa võrra
kem, kui aasta varem. Kalleim
ter müüdi 62 000 euroga.
“Kui vaadata täna müügis
vaid kortereid, siis on näha, et
soovid ja summad on kõvasti
vanud ning hinnad jõuavad varsti

201 7.

Aletehinrohkorolekas-

Kevadel uueneb
Kose aleviku

tänavaspordiväljak

Koselt Tallinna poole saab hõlpsasti, kuid valla teistest punktidest nagu näiteks Habaja või
Oru, on linna jõudmine
ne. Kooli ajal saab veel
sidega liikuda ja ümber istuda,
kuid teistel perioodidel on see
ikka väga keeruline,” rääkis Kose
kinnisvarakonsultant.

keerulikoolibus-

Hans Saarvelt

MÜÜA MAJA FAHKLA MÕISA FARGIS!

0
Tel 588 17 799

jaanson.com

Keskkonkohko-

nakäpa veebilehelt leiab lisainfot ka kandideerimistingimuste
ta. Esita oma kandidatuur või soovita meile tublisid tegijaid oma
gukonnast!

ellu-

arengul on ühistranspordi
dumine, eriti valla äärealadel.

küllille-

asuva ankeedi kaudu (http://keskkonnakäpp.ee/ankeet).

tasakaalustaPla-

kinkau-

keskkonna-

eest.

tras-

Kose kalleim hoonestatud
nistu müüdi mullu 200 000 euro
eest. Kalleim krunt vallas läks
baks 50 000 euroga.
“Peamine kitsaskoht Kose

saa-

Saare-

tatud kohalike
te territooriumitele jäävate
silõikude osas.
Planeeringute koostamisel on
arvesse võetud ning
tud riigi ja kohaliku omavalitsuse
ruumilise arengu vajadused.
neeringu koostamise käigus viidi
läbi keskkonnamõju strateegiline
hindamine (KSH), mille eesmärk
on arvestada keskkonnakaalutlusi
planeeringu koostamisel ning
kehtestamisel, tagada kõrgetasemeline keskkonnakaitse. KSH
aruandes on selgitatud, kirjeldatud ja hinnatud planeeringu

pealinna piirilähedastele asulatele
järgi,” kommenteeris Suumann ja
lisas, et huvi Kose valla korterite ja
kinnistute vastu tõuseb jätkuvalt.

konnakäppa. Konkursile sobivad esitamiseks kõik algatused, mis
tavad kujundada inimesi keskkonnasõbralikumaks ja
maks ning mis muudavad meie ümbrust paremaks. Oodatud on
projektid, mis on uudsed, ressursisäästlikud ning avaldavad head
mõju keskkonnale ja kasvatavad osalejate keskkonnateadlikkust.
Kuni 16. aprillini saab konkursil kandideerida ning kõik kandidaadid
jõuavad ka žürii lauale, kust valitakse laureaadid. Lisaks žüriile
vad kõik inimesed valida oma lemmiku, sest 24. aprillist kuni 16.
aprillini kestab rahvahääletus.
Kokku on konkursil viis kandideerimise rühma: lasteaed, õpilasrühm/klass, õpetaja, kool ning keskkonnaharidust pakkuv organisatsioon. Kandideerida saab kategooriates Tubli tegutseja, Tark
tarbija, Õnnelik õpe, Kogukonna kaasamine ja Innukas innovaator.
Viimane on eriauhind, mis antakse tegevuste eest, mille käigus on
leitud uudseid/leidlikke lahendusi keskkonnateemade käsitlemisel,
olgu selleks põiming erinevate ainevaldkondade vahel,
sõbralikkust edendavad uuringud, vaatlused, leiutised, kampaaniad, koostöö lastevanemate ja ettevõtetega jms.
Innuka innovaatori tiitel on kõigil kolmel aastal ka välja jagatud.
2014. aastal pälvis selle tunnustuse Viljandi huvikoolis valmistatud
„Süsteemiväline kätepesusüsteem”. Süsteem ehitati vanast
mikust ning idee seisnes kätepesuvee hilisemas kasutamises
de kastmiseks. 2015. aastal sai Innuka innovaatori tiitli Austriast
pärit Viini loodusmuuseumi zooloog Melanie Pilat, kes viibis
201 3. aasta suvel Saaremaa muuseumis praktikal ning selle käigus
koostas põneva lahendusega näituse „Elusad saared. Elus
maa
ehk Kuidas elu tuli saarele ja sinna ka jäi”. Eelmisel aastal
läks Innuka innovaatori tiitel samuti Saaremaale – kolm Salme põhikooli õpilast (Kristjan Treirat, Karm Koduvere ja Alex Salong)
pälvisid auhinna ettevõtmise „Käbidest briketi valmistamine“
…

Kose korteri keskmine ruutmeetri
hind tõusis aastaga 37%
Kose vallas tõusis 201 7. aastal
korteri keskmine ruutmeetri hind

toob käpa
Keskkonnakäpa konkurss on keskkonnasõbraliku
haridustegevuse tunnustamiseks algatatud konkurss. 2014. aastast korraldatavat konkurssi viis
esimesel kahel aastal läbi keskkonnaamet ning seda Euroopa sotsiaalfondi programmi „Keskkonnahariduse arendamine” toel. 2016. aastast korraldab
konkurssi keskkonnaministeerium.

viimisega kaasnevaid olulisi mõju-

Kehtestatud

Keskkonnateadlikkus

JfiSysonj
Ki/VHiBVABA

MTÜ Kose Lions Klubi sai eelmisel aastal tänavaspordiväljaku uuendamiseks LEADER meetmest
toetust 45 848 eurot. Kose vald toetab omafinantseeringut 13000 euroga ja lions klubi 2000 euroga,
mille oleme teeninud läbi ettevõtluse ja annetuste
kogumise (nt kevadlaada loterii ja toitlustus).
LEADER toetuse abil uuendatakse korvpalliväljaku tartaankate, vahetatakse välja kõik skatepargi atraktsioonid ning rajatakse uus vabaõhu treeningvahendite ala. Sügisel toimus lions klubi talgupäev, kus
lammutasime amortiseerunud rööbaspuud jarippkangid. Talveperioodil on tegeletud hangete läbiviimisega. Tänaseks on tööde teostajad
väljavalitud, enamikega on leping sõlmitud ja ootame lume minekut, et
töödega alustada. 14. aprillil toimub lions klubi kevadine talgupäev, mille käigus lammutame ja utiliseerime vananenud skatepargi atraktsioonid. Kui ilmastik lubab, võiks spordiväljak uueneda mai kevadlaadaks,
kuid garanteerida ei saa.
Spordiväljaku ehitusprojektis kavandatud tööde loetelu on oluliselt
mahukam, mida LEADER projektitoetus ei kata. Esitasime kaasava eelarve taotluse lisarahastuse kaasamiseks, et korrastada pingid-prügikastid, paigaldada jalgrattahoidjaid ja teetõkkeid mänguplatsile, korrastada võrkpalliala ja teostada haljastustöid. Need tegevused parandaksid Kose tänavaspordiväljaku visuaalset ja esteetilist väljanägemist ja
tulemus oleks kindlasti parem. Kaasava eelarve hääletus toimub 19.
märtsist kuni 7. aprillini, ettepanekuid saab hääletada valla kodulehel.
Igal juhul on tegemist klubi viimaste aastate suurima projektiga ning
tulevikus loodame kogukonna toel veel mõne vajaliku tegevusega elukeskkonda paremaks muuta. Jätkuvalt ootame toetust väärivaid ideid
(kirjuta demis@heak.ee), sest juba aprilli kuu koosolekul otsustame
järgmise suurema projekti, milleleklubi ka oma õla alla paneb. Kes soovib klubi tegemistesse rohkem panustada on oodatud endast märku
andma.
Demis Voss
LC Kose
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“Leidsin järjekordse tasuta koolituse!” hõiskas hiljuti üks osaleja sotsiaalmeedias. Jah, osaleja tõesti selle eest ei maksnud, kuid
Kuidas
mõõta asjade väärtust ehk millised on „tasuta lõunad“* tegelikult?
…

“Tasuta lõunate”
anatoomia
Kui nüüd teemat veidi lahata, siis
mida on vaja ühe koolituse
damiseks:
Esimene ja kõige olulisem on
väärt koolitaja, kes soovitavalt
oma valdkonnas ka ekspert. Aga
kas hea saab olla soodne?
Ruumid, kuhu kõik osalejad
hedalt ära mahuvad ja õhk otsa ei
saaks. Õnneks võimaldab haldaja
meie majas olevaid koolitusruume
soodsatel tingimustel kasutada.
Puhas võit – panustame selle osa
koolitajasse! Lisaks on maja juures
ka parkimine tasuta, mis
da võit klientidele.
Kohvipausid, sest nii on ju
beks (uskuge või mitte aga

korral-

la-

omakorkomaastatepikkuse kogemuse põhjal kom-

menteeritakse koolituste tagasisides kõige rohkem justkohvipause
jatoitlustust). Kui nüüd oma unele
vilistada ja valmistada need
hommikul ise ette siis hoiame ju
veel natuke kokku... Pikema päeva
puhul on oluline ka lõunasöök:
valine või laktoosivaba või gluteenivaba või taimetoitlasele?

vara-

ta-

Koolitusmaterjalid – jätame
puud kasvama ja saadame
jalid elektrooniliselt.
Reklaam! Tasuta asjad reklaami
ei vaja? Vajavad ja kuidas veel, sest

mater-

info ülekülluses on keeruline õigete inimesteni jõuda. Et pärast ei
peaks keegi kurtma, et ei näinud

infot õigel ajal ja jäi seetõttu ilma.
Ja siis räägime läbi koolitajaga, et ta
oleks valmis oma hinna osas vastu
tulema.
Kasum. Mis kasum? Me ei ole
sumit taotlev asutus ja isegi kui see
juhtuks, siis arvestatakse see teistpidi projektist maha.
Allkirjad ja aruandlus – oeh…
ma sellest parem ei räägigi, sest
igav ei hakka kunagi! Ja kas vajalikud logod olid kõikjal ning fotod
tõestuseks said tehtud?

ka-

saa-

Vaatamata enne sündmust
detud meeldetuletusele on saalis
mitmed kohad tühjad (parimal juhul teatatakse hommikul, et „ei
saa tulla“) ja see tähendab kahjuks,
et registreerumisel joone alla jäänutele on juba hilja võimalust pakkuda. Ülaltoodu on muidugi läbi
huumoriprisma kajastatud, kuid
kui kogu vajalik suhtlus,
mistus ja ka järeltöö ajaliselt kokku
arvutada ning see rahasse
leerida, siis ei erine see eriti
turu“ koolituse maksumusest.

ettevalkalku-

„era-

Raha ja hoolsus?

tun-

Üks pikaaegse kogemusega
nustatud koolitaja, kes viib läbi nii
Euroopa Liidu poolt rahastatud ja
osalejate minimaalse omaosalusega
kui ka sarnast osalejate poolt 100%
kinni makstud koolitusprogrammi,
kurtis hiljuti, et need osalejad, kes
terve programm eest ise

maksa-

va-

vad, täidavad palju hoolsamalt
hepealseid koduseid ülesandeid kui
need, kes ise minimaalselt panustavad. See näitab, et omateenitud
ha eest soetatavat väärtustatakse
rohkem.
Kui „projektimaailm“ kõrvale
jätta ja pöörata pilt tavaärisse, siis
selle puhul ei maksa asju kinni
gi müstiline Euroopa Liit vaid alati
tarbija ise. Ehk on baastõde, et
tevõtte kogu tegevuse (sh müügiprotsessile kulunud ressurss ja
vesteeringud turundustegevusse)
maksab kinni ostja toote või
nuse hinna näol. Kui ettevõte
raldab kampaania tasuta asjade jagamiseks, siis sellele kulutatu peab
olema väiksem kui saadud tulu.
Mida suurem vahe, seda
kum oli investeering turundusse.

omanikult tasuta majutust hotelli

kajastamise eest oma postitustes.
Omanik saatis vastuse aga avalikult
läbi sotsiaalmeedia küsimustega,
kes maksab kinni teenindajate palga ja kasutatud teenused. Sellest
sai vastastikku sõnu loopides
guse üks suur segadus, kus
male osapoolele tekkis nii pooldajaid kui vastaseid ja hoopis blogija
ise sai hotelli omanikult miljonitesse ulatuva arve, sest tänu juhtumile saanud ta kajastust ja kuulsust.
Siinkohal võiks mõlema
poole käitumise kohta esitada

almõle-

osa-

aga põhimõte, et ühe tasuta asjad
sab keegi teine (või varjatud kujul
maksad ise) kinni, kehtib igal juhul.
Kui hotelliomanik oleks pakkumise vastu võtnud, siis kasutatud
nuste eest maksaks tema ise või
järgmised külastajad.
Seega järgmine kord kui leiate
mõne „tasuta“ koolituse või
paania, siis mõelge, kas oleksite

poolt- ja vastuargumente

tee-

kam-

ra-

kee-

et-

in-

tee-

kor-

kasuli-

Hind ja väärtus
Hiljuti kajastati juhtumit, kus üks
blogija küsis Dublini luksushotelli

mak-

valmis selle eest ka täishinda
maksma ja võtaksite pakutavast
maksimumi või raiskaksite vaid nii
iseenda kui korraldaja aega? Või
kas toetuse taotlemisel olete tegevuste vajalikkuses täielikult
dunud ja valmis näiteks ka kallist
laenuraha neile kulutama?

veen-

Ille Metsla
SA Harju
*

Ettevõtlus- ja Arenduskeskus

„Tasuta lõuna” viitab Ameerikas

eelmise sajandi kolme-

janeljaküm-

nendatel olnud traditsioonile, kus
söögikohtades pakuti “tasuta”
nat vähemalt ühe joogi ostnud
dile. Paljud pakutavad toidud olid
aga suure soolasisaldusega (nt sink,
juust ja soolased kreekerid), nii et
need, kes neid sõid, ostsid seetõttu
rohkem õlut.
Fraasi populariseeris majandusteadlane Milton Friedman, kes pani
selle 1975. aastal oma raamatu
pealkirjaks, mis rääkis
te kulude olemusest.

lõuklien-

alternatiivse-

Ametlikud teated
Kose Vallavalitsuse 22.03.2018 korraldusega nr 142 “Detailplaneeringu teistkordsele avalikule väljapanekule suunamine” on suunatud teistkordsele avalikule väljapanekule Kuivajõe külas asuva KALDAPÕLLU
kinnistu detailplaneering. Detailplaneeringu koostaja Kose Maakorralduse OÜ, töö nr DP-719-05.14. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub ajavahemikul 26.04.2018 kuni 10.05.2018. Detailplaneeringu
avalik väljapanek toimub Kose vallamajas, Hariduse tn 1, Kose alevik,
tel 633 9300. Detailplaneeringu materjalid on samuti kättesaadavad
Kose valla kodulehelt www.kosevald.ee. Planeeritava ala (katastritunnus 33701:004:0594) suurus on 1,95 ha ja praegune sihtotstarve on
maatulundusmaa. Planeeringu eesmärgiks on Kaldapõllu kinnistu maa
sihtotstarbe osaline muutmine tootmismaaks ja tootmishooneehitusõiguse seadmine. Planeeringulahenduse elluviimisega ei kaasne piirkonnas väljakujunenud keskkonnale olulist mõju. Detailplaneering ei
ole üldplaneeringut muutev. Arvamused, ettepanekud ja vastuväited
detailplaneeringule esitada hiljemalt 10.05.2018.K

Viimased päevad osaleda kaasavas eelarves!
16aasai-

„7. aprillini on igal vähemalt
tasel vallaelanikul võimalik kaasa
rääkida vallaraha jagamises ning
data see suunata sinna, kus teda
kõige enam vaja läheb,” selgitab
vallavanem Merle Pussak Kose
valla III kaasava eelarve olulisust.
Eelarves on kuni 8000 eurot
määratud vallaelanike poolt pakutud ideede realiseerimiseks. Sel
aastal on vallarahvale hindamiseks
esitatud kolm head ideed.
MTÜ Kose Lions Klubi ideest
saab täpsemalt lugeda Kose
taja 9. leheküljelt.

Tea-

Väliseikluspark
lastele ja noortele
Kodutütarde ja noorte kotkaste
Kose rühma juht Külli Jõgeda on
võtnud oma südameasjaks luua
Kosele väliseikluspark.
KOSE VALLA AJALEHT WWW.KOSE.EE

„Idee on luua mitmekülgsete
võimalustega väliseikluspark, mis
koosneks nii köis
sioonist ja madalseiklusrajast, mis

ronimisatrakt-

võimaldaks vabas looduses liikuda
ja panna proovile oma füüsilisi
meid. Seikluspark toetaks tervise
edendamise programmi ja selles
oleksid atraktsioonid erinevas
nuses inimestele, erinevat
mega. Seikluspark oleks koht, kus
saaks suunitletud valdkonnas
päraselt treenida, kui ka lihtsalt
mõnusalt seltskonnaga aega veeta,
tehes lihtsamaid tasakaaluharjutusi. Ühtlasi toetaks park ühistegevusvõimalusi. See mitmekesistaks
sportimisvõimalusi vallas ning
looks uue võimaluse noortele
testatult aega veeta. Seikluspark
oleks kasutatav igal hooajal,” selgitab Külli Jõgeda.

või-

va-

tase-

sihi-

mõ-

Mänguväljak Ravilasse

Dia-

Ravila Külaseltsi juhatuse liige
na Mihkelsoo annab teada, et selts
soovib kaasava eelarve abiga rajada Ravilasse uus

multifunktsionaal„Seda väljakut on Ravilasse vä-

ne mänguväljak.

ga vaja. Siin on palju lapsi, kel
oleks selle turvalise mänguväljaku
üle, kus nad ohutult mängida
saaksid, väga hea meel,” selgitab
Diana Mihkelsoo mänguväljaku
olulisust.
* * *

Hääletada saab ühe

meelepära-

se ettepaneku poolt ja oma antud

e-häält saab

hääletaöö-

muuta kuni
mise lõppemiseni. Hääletamine
on elektrooniline ja toimub
päevaringselt Kose valla kodulehel
www.kosevald.ee vasakul pool

Eelneavale-

viite „Kaasav eelarve" alt.
valt tuleb kodulehele sisse logida
või
abil
he ülaosas oleva viite „Logi sisse"
kaudu.
Hääletada saab ka
ses (Hariduse tn 1, Kose alevik) ja
Ardu teeninduspunktis (Kesk tee
6, Ardu alevik). Kaasa tuleb võtta
isikut tõendav dokument (nt ID
kaart, pass, juhiluba, pensionitunnistus). Hääletus lõpeb 7. aprillil
kell 24.00. Hääletamise
na reastatakse ettepanekud
valt saadud häälte arvule,
des enim hääli saanud ettepanekust. Realiseerimisele kuulub
meses järjekorras hääletamise
lemusena enim hääli saanud

ID-kaardi

mobiil-ID

vallavalitsu-

tulemusevastaalustaesi-

panek.

Anne-Mari Alver

tuette-

Nurme Looduskosmeetika ilus otsus

riigi juubeli puhul
Meie valla ettevõte Nurme Looduskosmeetika OÜ
tähistab Eesti juubelit omapoolse kingitusega kõigile sel aastal Kose valda sündivatele lastele.

„Mõtlesime ettevõttes põhjalikult, kuidas tähistame vabariigi suurt
sünnipäeva,“ jutustab Nurme Looduskosmeetika OÜ kaasasutaja Luule Tiits. „Tundus, et täiendav reklaamikampaania ja EV100 logodega
meened kasumlikkuse eesmärgil pole justkuipäris see. Tahtsime omapoolse panusena tõepoolest kingituse teha.“
„Nii tekkiski mõte teha kingitus kõige väiksematele vallaelanikele
iga 2018. aastal Kose valda sündinud laps saab Nurme Looduskosmeetika poolt kingituse kvaliteetsete ja vajalike beebi tervisele ohutute
toodetega,“ lisab teine asutajaliige ja Luule tütar Marit Tiits ning põhjendab: „Kaupluste riiulitel on meetrite viisi beebidele mõeldud kosmeetikat. On levinud arvamus, et seda kõike on lapsel vaja. Samuti on
suurim eksiarvamus, et kui neid tooteid müüakse, siis järelikult on need
ohutud.
Täna elame maailmas, kus pole kunagi varem olnud nii palju allergiaid kui praegu. Ometigi laiutavad supermarketite lettidel endiselt parafiini baasil valmistatud kosmeetikatooted kõige pisematele ning eksitavad tooteetiketid, mis viitavad ohutusele, mida toode tegelikult ei
ole. Olgu öeldud, et parafiin (koostisainete nimekirjas tähistatud paraffinum liquidum) on teatud tingimustes täiesti omal kohal, kuid seda
kindlasti mitte beebikosmeetikas ja ammugi mitte looduskosmeetikas.
See tekitab nahale kileja kihi, mis ei lase niiskusel ei sisse ega väljapoole liikuda ja nahk ei saa hingata.”
–

Mõeldes kõige väiksematele
Luule Tiits ja Maarit Tiits selgitavad, et Nurme soovib kodumaise kosmeetikatootjana pakkuda tooteid, mida tarbijale soovitades saab jääda
iseendale ausaks. „On ju Nurme algne ideegi olnud maailma paremaks
paigaks muuta. Meie mõju maailma mastaabis on küll väike, aga järjest
kasvava teadlikkusega suudame anda oma panuse.
Kingituse oleme kokku pannud mõeldes kõige pisema peale, kes
iseenda eest veel seista ei oska.
Kinkekomplekti kuuluv kõige vajalikum toode on mitmeotstarbeline
sheavõi. Tegemist on sheapuupähklist pressitud tummise vitamiinirikka ja kaitsva võidega. 100% looduslik. Selline võie võiks igas kodus olla, kus väiksed lapsed kasvamas. Beebidel tuleb ikka ette mähkmelöövet, kus sheavõi on heaks abimeheks punetuse leevendamiseks ja õrna
piirkonna kaitseks. Talvel on hea sheavõiet külma kaitseks põskedele
määrida ja seda võiks määrida ka lapsevanem enda põskesarnadele,
lõuale ja huultele külmadel talvekuudel. Emadelgi on sheavõidest abi
imetamisega kaasnevate lõhede tekkimisel a ennetamisel. Olge mureta, sheavõi on täiesti söödav ja kui beebi koos rinnaga ka natuke võiet
suhu haarab, ei ole sellest mitte midagi.
Kingitusest leiab ka veel beebide jaoks parim 100% loodusliku magusmandliõli, millele leiab samuti kasutust mähkmelööbe puhul. Õli on
lihtsam peale määrida ja see imendub kiiresti. Lisaks, milline beebi ei
armastaks enne ööunne jäämistkerget rahustavat massaaži. Mandliõli
on selleks suurepärane. Mõni tilk õli vannivette aitab samuti kaasa lõõgastumisele ja beebi naha õrnale hooldamisele.
Kuigi beebid ei vaja kuni 6. elukuuni pesemiseks mitte mingisugust
puhastusvahendit, oleme laste seebi siiski kingikotti lisanud. Laps ei
vaja kaitset ju ainult sündimise hetkel vaid ka edaspidi. Paljud emad
hakkavad alles pärast lapse sündi mõtlema, millist kosmeetikat nad
oma lapsel kasutavad, milliseid pesuvahendeid ja kodu puhastamiseks
kasutatavaid vahendeid nad kasutavad. Soovime ennetada seda olukorda ja aitame laste seebi näol ühe valiku juba ära teha. Kingitused antakse üle Kose valla lusikapeol,” tutvustav plaani Maarit Tiits.
Kutse Avatud Talude Päevale
Kel huvi rohkem Nurme Looduskosmeetika tegemiste vastu saab ka
sel aastal ettevõtte tegevusega Liiva külas tutvuda Avatud Talude päeval 22. juulil 2018. Eelmisel aastal külastas meid üle 700 inimese, kes
tutvusid meie ettevõtte looga, osalesid ekskursioonil, lastel oli seebikarbi disainimise töötuba. Kohapealt sai kaasa osta Nurme kosmeetikat
ja kiiret kehakinnitust pakkus hoovikohvik. Kannatlikumad nägid ära ka
ühe laenatud kitse lüpsmise. Sellelgi aastal soovime pakkuda põnevat
programmi ja eriti on oodatud külalised kodukandist.
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Mälestame kallist kolleegi

Mälestame sügava kurbusega
head sõpra

JUTA ERMAT

JUTAERMAT

Südamlik kaastunne
lähedastele

Avaldame kaastunnet Illule ja
Kaarlile lastega.
Ene ja Tea

Kõue Perearstikeskuse

töötajad

Kuldne Sügis mälestab
oma asutajaliiget

Lugupeetud vallaelanikud!

JUTA ERMA’t.

Tehnilise rikke tõttu Rahvastikuregistris ilmub info
Kose vallas märtsikuus sündinute, sünnipäevalaste ja
jäädavalt lahkunute kohta maikuu Kose Teatajas.

Avaldame kaastunnet
lähedastele.

Märtsi info ilmub esimesel võimalusel
veebilehel www.kosevald.ee
Ei võta sõnad
ei kuivata nad

leinavalu,
pisaraid...

Mälestame
kauaaegset elanikku

MAIE SEPPA

Südamlik kaastunne Romarile
armsa vanaema

Mälestame endist
töökaaslast

MAIE SEPP’A

MAIE SEPPA

kaotuse puhul

Avaldame kaastunnet
lähedastele

Sõbrad ja õpetajad Kose
lasteaia PäevaLill
„Miisuõie” rühmast.

Endise korteriühistu
KÜ Vahtra 15

Südamlik kaastunne
lähedastele.
Töökaaslased Ravila lasteaiast

In Memoriam

Juta Erma
20.12. 1924 – 16.03.2018

Üks elutee on jõudnud lõpule...
Avaldame siirast kaastunnet Ene
Ilvesele ja tütardele peredega
armsa abikaasa, isa ja vanaisa

Südamlik kaastunne Enel,.
Virvele ja Urvele
peredega kalli abikaasa,

isa ja vanaisa

isa ja vanaisa

UNO ILVESE

UNO ILVES

kaotuse puhul

kaotuse puhul

Kose Uuemõisa eakateseltsing
„Sügisrõõm”

Ülle ja Arvo

surma puhul

Võimlemisrühm
Kose Uuemõisast

Need armsad, kellest jääme ilma,
on tegelikult alles meie sees...
Südamlik kaastunne perekond
Valdile poja, isa, abikaasa,

Südamlik kaastunne teile

Uku-Janis, Mart, Mai, Katre,
Toomas ja Kulno
kalli venna

Juta sünnipaik, lapsepõlve– ja koolirajad

Ei tulek ega minek
ole meie endi teha...
Südamlik kaastunne Enele laste
ja lastelastega armsa abikaasa,

UNO ILVESE

venna ja onu

ALAR VALDI

ALAR VALDI

ootamatu surma puhul.

aas-

Avaldame kaastunnet
Leili Leppenenile perega

ISA
surma puhul

AS Kose Agro kollektiiv
Lembi ja Andrus perega

Südamlik kaastunne
Reinule ja Liiale venna

Mälestame kauaaegset

majaelanikku

ja avaldame kaastunnet

EDGAR
SOMMERi

lähedastele.

surma puhul

KÜ Pikk 3 elanikud

Aunad Tuhalast.

Mälestust hella Sa pälvid,
pälvid austust,sõnu häid.
Mälestuste kauneid jälgi
meie hinge Sinust jäi.
Lahkus armas sõber
ja teekaaslane

Iga lahkumine on raske,
iga teelesaatmine kurb....

EEVI MÄGI

Avaldame südamlikku
kaastunnet Tiiu Kasestele

VENNA
surma puhul

Kolleegid Maru Metall AS-ist

Mälestame oma

kauaaegset kooriliiget

RUTH
HAAMERIT

RUTH HAAMER
Südamlik kaastunne
lahkunu omastele.
Klubi Elulõng, lauljad ja

ja avaldame kaastunnet lastele
peredega.
Naiskoor Meelika

seeniortantsijad.

Mälestame head

"Südamlik kaastunne Epule
perega kalli ema

RUTH-INGRID
HAAMER`i
kaotuse puhul

Regina, Katri, Kadi, Ines, Kadri
ja Bärbel peredega

Südamlik kaastunne
Katrele perega kalli

seltsingukaaslast

RUTH INGRID
HAAMER' it

VENNA ja
ONU

ja avaldame kaastunnet

surma puhul

lahkunu omastele.

Töökaaslased Halver Mööblist

Seltsing "Kuldne sügis" Ardust

Ohtlike

KOSE

puude

Masina-traktorijaam
tel 5127532

KoseMTJ

EHITUSSEADMETERENT

olid Paides.
Koolist sai ta kaasa hea saksa, inglise ja ladina keelte
oskuse, sportliku vaimu ja armastuse kirjanduse ning
luule vastu. Mõned aastad peale gümnaasiumi lõpetamist töötas Juta arveametnikuna, seejärel otsustas
õppida meditsiini.
Tartu Meditsiinikooli lõpetamise ja abiellumise järel sai esimeseks töökohaks Tõrva Haigla. Järgnesid
töö Tootsi lasteaias javelskripunkti juhataja Vahastus.
Alates 1955. aastast sidus Juta Erma oma elu Kõue
kandiga. Kõue velskripunkt asus algul Kõuel, 1966.
aastal koliti see Ravale vallamaja ühte tiiba, 1977.
tal viidi asutus üle Ardusse, kus Juta töötas kuni
sionile jäämiseni aastani 1992. Oma pika
käigu jooksul pälvis ta hulgaliselt aukirju ja 1978.aastal

penteenistus-

ootamatu kaotuse puhul

Perekonnad Lilleberg ja Põime

.

KT

langetamine.

Tel: 56632968;
53402068
www.kose.ee kose valla ajaleht

Müüa: lõhutud küttepuud kohaletoomisega.Hinnad al.38 eur.rm.
Tel.5099598
Müüa 2000-ndatel aastaringseks kasutuseks ehitatud kahekorruseline ki-

omistati talle teenelise tervishoiutöötaja aunimetus.
Kolme lapse emana, kellest üks suri beebina, jõudis
Juta peale kutsetöö teha palju muudki. Sahtlitäis diplomeid suusatamises, odaviskes ja lauamängudes
nelevad sportlkust edust ja eluviisist.
Ühiskondlikult aktiivse inimesena oli ta aastaid
datud lektor. Kui hakati korraldama sünnitunnistuste
pidulikke kätteandmisi, siis k/n saadikuna oskas Juta
leida lihtsaid tarkusesõnu, kauneid luuleridu ja
damlikke õnnitlussõnu. Kaua aastaid kõneles Juta ka
lahkunute ärasaatmisel...
Koolipõlves avaldati Juta esimesed
sed, sahtlissekirjutatu jõudis kaante vahele
gus „Ohakavein“ (2000).
Hea mälu, lustlike lugude ja sündmuste
jana oli ta aktiivne kodulooringi liige. Juta oli rahva
hulgas armastatud ja lugupeetud. Kõue vald tänas
da elutöö eest teeneteplaadiga.
Aitäh, Sulle Juta, kõige eest! Rahulikku und.

kõ-

oosü-

luulekatsetuluuleko-

meenutate-

Kõue ja Ardu rahva nimel Sirje Saulep

ümbPaun-

vimaja. Krunt (3134 m2) aiaga
ritsetud, jalutuskäigu kaugusel
küla veehoidla ja Kiruvere järv. Kon-

takt: 5038875, Endla
Võtan müükiKose vallas asuvad maa-

tükid. Olja Markova, tel 52 70 536
OÜ ESTEST PR ostab metsa-ja põllu-

maad. Tel 50 45 215, 51 45 215, info@est-land.ee
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Kopp-laadur JCB 4 CX teenused

tegevusloa nr:L04038

Vana-Vaida tee7, Vaida Alevik, Rae vald, Harjumaa
tel: 600 5074

Mob: 5348 9134
vaida@vaidahambaravi.ee

PAKUME ALLJÄRGNEVAID TEENUSEID

•Laste
ravi
hammaste

kaevetööd
pinnasetööd
hüdrovasartööd
laadimistööd
tõstetööd
·

•

•

•

Hambkuniste paigldmne

•

•

•

•

•

•

Hambaproteesitööd, kaasaarvatud tehiskroonid ja sillad

·

Laste hammaste rav i
Ravi ja profü laktika

·

Juureravi

·

Kirurgia
Hambahaiguste ennetus

·

·

Hammaste plasmavalgendamine ning soodapesu

lumekoristustööd
~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~

Hambakaun istuse paigaldamine
Suuhügieeni konsultatsioon

Info ja tellimine: 5378 5222, www.bestkop.ee

~~~~~~ ~

~

~ ~~ ~~ ~ ~~ ~ ~ ~
~

Lisainfo: www.va idahambaravi.ee

OÜ Kose Vesi otsib oma
väikesesse sõbralikku meeskonda

VEEVÄRGI TOOTMISJUHTI
NÕUTAV TEHNILINE KÕRGHARIDUS,
B-KATEGOORIA JUHILUBA JA
EESTI KEELE OSKUS VÄHEMALT TASEMEL B1

ORU TEHNOÜLEVAATUS

KASUKS TULEB
varasem töökogemus vee-ettevõttes ja
•

erialane haridus
•

T, N 9.00 19.00
L 9.00 16.00
REHVITÖÖD kokkuleppel
tel 56221499

Avatud

•

-

-

•

•

juhtimiskogemus
arvuti kasutamise oskus (AutoCad, Word, Excel)
iseseisev mõtlemis-ja tegutsemisvõime

täpsus ja kohusetundlikkus

Sooviavaldus kandideerimiseks koos CV-ga saata
15.aprilliks e-postile info@kosevesi.ee

MIA
LASTEKESKUSE
TEATED
P 8.04
P 9.04
P 15.04
K 18.04
N 19.04

11.00Külla tuleb"Pilvede all" Mammu pilet 5€, perepilet 10€.
11.00Beebide laulu-ja mänguring 2.50€juhendaja Silvia Kasak
12.00Kolm põrsakest teadusteateralates 4.eluaastast, pilet 8.50 .
Koerte treening lastele "Kuidas mängida koeraga" maksumus 10€
18.00-19.30PKI lühikoolitus "Karistuseta kasvatus" ja
"Praktilised oskused” 26€. Kohtade arv on piiratud.
P 22.04 11.00-12.00Koerhaldjas Mia perehommik "Isad ja lapsed"
P 29.04 11.00-12.00 Koerhaldjas Mia perehommik
"Vanavanemad ja lapselapsed"
L 5.05 Teeme ära talgud
P 12.05 11.00-12.00 Emadepäeva hommik
Registreerimine üritustele : 56134279 või helina@koerhaldjasmia.eu

Lisainfo ürituste kohta leitav kodulehelt lastekeskus.koerhaldjasmia.eu

MTÜ Memme-Taadi abi pakub

koduteenust eakatele
inimestele igapäevastes
toimetulekutes.

poes ja apteegis käimine;
aiatööd;
abistamine koristamisel;
küttepuude tuppa toomine;
abistamine toiduvalmistamisel
asjaajamised erinevates
ametiasutustes;
*saatmine meditsiini asutustesse
*

*

*

*

*

*

müüb
liiva

kruusa
killustikku

OXFORELLI PUHKEKESKUS
otsib oma töökasse
kollektiivi lisatööjõudu.
AMETIKOHAD:
KOKK
KORISTAJA
KLIENDITEENINDAJA
KALA GRILLMEISTRIT
Ettevõte pakub:
- töö graafiku alusel
- konkurentsivõimeline palk
- väljaõpe ja koolitused kohapeal
- toetav meeskond
- kaasaegne, huvitav ning
suhtlusrikas töökeskkond
- töötajatele toitlustus
Elulookirjeldus ja/või küsimused
saada palun aadressile:
info@oxforell.ee Tel. 56484000
•

•

sõelutud

mulda

•

•

Tunnipõhine teenus 10€

kilomeetri hind 0.50€/km
linnasisene ja asulasisene,
0.25€/km maanteel.
Harjumaa, Kose vald,
Ardu alevik, 75001
Kaie.agu@mail.ee

+372 51917248,
+372 53917457
www.vanurid.ee

Steelman OÜ
pakub Karla
külas tööd
KLAASPLASTI

LAMINEERIJALE.
Väljaõpe kohapeal,
eelnev kogemus
pole vajalik.

Tööle asumine
koheselt ja soovitavalt
pikaajaliselt.

Tööaeg
E-R 08:30 17:00
–

Info: Uku, 5163111
e-post:

uku@steelman.ee

SILMADE~KONTROLL~ JA~PRILLIDE~ MÜÜK

Transpordivõimalus

Täpsemalt
telefonil 5648 3838
ja kodulehel
www.mell.ee

13.~ aprill~ alates~ 10.00-st
KOSE~ SPORDIMAJAS

etteregistreerimine
telefonil~ 5323~ 2454

Silmade~kontroll~ 15~€,~ prilliostjale~ TASUTA!

-

K-U TREIMER OÜ

Puurkaevude rajamine ja

EHITAB,
REMONDIB:

kanalisatsioonitorustike,
septikute ja süvavee-

puhastamine. Vee-ja

pumpade paigaldus.
Maaküttesüsteemiderajamine.

Tel 5021279, 5269604,

ehitus-ja remonditööd

puurkaevumeistrid.ee.

eramute ehitus
katuste ja fassaadide
ehitus ja remont
sanitaartehnilised tööd
18 m noolega autokorvtõstuki rent

tel/faks 675 1230
GSM 511 5482,
501 2601
e-mail:
treimer.treimer@gmail.com

AS Kose Agro pakub tööd:
Maru Metall AS otsib
TEHASETÖÖLIST-LOGISTIKUT,
kelle ülesandeks on materjali transportimine laost tsehhi
ning toodete logistika korraldamine osakondadevaheliselt.
Töökoht ARDU, Kose vald, Harjumaa.
Kandideerimiseks kirjuta metall@maru.ee

autojuhile, traktoristile ja
majandustöölisele.
Info tel. 50 66 529,
e-post: info@koseagro.ee

