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Udustelt uibudelt hommikusinas
valguse värtnad veereldes
kerivad und.
Aiad on üleni voogavas vinas.
Lehile libiseb keereldes
lund.

Koidiku helgis arglikult säreleb
lõpmatu kutsuv, lõpmatu kauge
peegeldus pungal.
Avanend õites punakalt väreleb
lumele vastu otsekui rauge
tungal.

Betti Alver
Foto: Mihkel Leis
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KOSE VALLAVOLIKOGUS 17.03.2011
Volikogu istungist võtsid osa volikogu liikmed: Astrid Ojasoon, Aarne Puistama, Aksa Veinpalu, Uno Silberg,
Vello Kivistik, Eero Leedmaa, Tiia Rodi, Irina Meinvald, Alvar Kasera, Tõnno Tiis, Eerika Kesküla, Eha Sepp,
Kalle Porman ja Külli Raamat.
Puudusid: Merike Kummel, Aivar Pohlak, Timo Nikitin.
Kutsutud: vallavanem Vello Jõgisoo, abivallavanem Merle Pussak, Kose Gümnaasiumi direktor Sirje Laansoo
ja sotsiaalnõunik Merike Pihla. Volikogu istungist võtsid osa noortevolikogu liikmed.
1. Määrusega nr 64 kinnitati Kose Gümnaasiumi Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord
ning koolist väljaarvamise kord. Dokumenti tutvustas ja volikoguliikmete küsimustele vastas Kose Gümnaasiumi
direktor Sirje Laansoo.
2. Määrusega nr 65 kinnitati Koduhooldusteenuse osutamise tingimused ja kord Dokumenti tutvustas
sotsiaalnõunik Merike Pihla.
3. Määrusega nr 66 kanti sihtotstarbelised laekumised Kose valla 2011. aasta eelarvesse. Kose valla 2011.
aasta täpsustatud eelarve mahuks kinnitati seisuga 17.03.2011 tulude osas 4 624 472 (neli miljonit kuussada
kakskümmend neli tuhat nelisada seitsekümmend kaks) eurot, kulude osas 4 590 194 (neli miljonit viissada
üheksakümmend tuhat ükssada üheksakümmend neli) eurot ning eelarve finantseerimistehingud summas 34
278 (kolmkümmend neli tuhat kakssada seitsekümmend kaheksa) eurot.
4. Otsusega nr 82 tunnistati kehtetuks Kose Vallavolikogu 18.02.2011 otsus nr 81 Laenu võtmine.
Vallavanem Vello Jõgisoo selgitas volikogule laenu võtmisega seotud asjaolusid.
5. Otsusega nr otsustati 83 kuulutada välja Kose Teeninduskooli rekonstrueerimise projektiks ja Kose valla
Kose reoveekogumisala veemajandusprojekti omaosaluse katmiseks laenu võtmise riigihange summas 796 900
eurot.
6. Otsusega nr 84 võeti vastu Kose Vallavalitsusele kuuluva sõiduki Nissan Primera võõrandamise otsus.
7. Otsusega nr 85 võeti vastu otsus osta Kose Vallavalitsusele võõrandatud sõiduauto asemele uus sõiduauto
Nissan Qashqai ja vallavanem Vello Jõgisoo volitati müüjaga kapitalirendilepingut sõlmima.
8. Otsusega nr 86 lubatakse vallavanem Vello Jõgisoo põhipuhkusele 37 kalendripäevaks ning lisapuhkusele
20 kalendripäevaks teenistusstaai eest ajavahemikul 09.05-03.06.2011, 11.07-31.07.2011 ja 22.08-31.08.2011.
Vallavanema puhkuse ajal määrati asendajaks abivallavanem - maanõunik Merle Pussak.
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9. Protokollilise otsusega nr 1 anti OÜ Oruväljale äriregistrile majandusaasta aruannete ja Kose vallas
põllumajandusmaa kasutamise õigust tõendavate dokumentide esitamiseks aega 12. märtsini 2011.
Maanõuniku ettekande kohaselt ei ole OÜ Oruvälja alates 2002. aastast esitanud äriregistrile majandusaasta
aruandeid. Kose Vallavalitsus palus OÜ Oruväljal teavitada 31. jaanuariks kohalikku omavalitsust majandusaasta
aruannete esitamisest äriregistrile ja ühtlasi palus esitada Kose vallas põllumajandusmaa kasutamise õigust
tõendavad dokumendid. Käesoleva ajani OÜ Oruvälja Kose Vallavalitsusega ühendust võtnud ei ole.
10. Protokollilise otsusega nr 2 kooskõlastati Sõmeru II kruusakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamise
loa taotlus. Taotluse asjaolusid selgitas maanõunik Merle Pussak.
11. Volikogu võttis teadmiseks volikogu revisjonikomisjoni esimees Vello Kivistik poolt esitatud hinnangu
kergliiklustee ehitamise kohta Koselt Kose-Ristile. Revisjonikomisjon andis hinnangu seoses volikoguliikmete
poolt esitatud järelpärimisele 2009. aasta volikogu otsuse kohta, millega otsustati ehitada kergliiklustee Koselt
Kose-Ristile.
12. Otsusega nr 87 anti luba Koselt Kose-Ristile planeeritava kergliiklustee alla jääva maa munitsipaliseerimiseks
juhul, kui projekt leiab toetamist.
13. Üldinformatsioon. Vallavanem tutvustas volikogule Harju Omavalitsuste Liidu (HOL) tegevusi ja eelarve
kasutamist. Samuti andis vallavanem ülevaate CO2 müügist Kose valla objektidele eraldatud raha kasutamise
tingimustest ja tööde teostamise hetkeseisust.
Järgmine volikogu korraline istung toimub 21. aprillil 2011 kell 15.00 vallamaja saalis.
Täpsem ülevaade volikogus toimunud aruteludest ja hääletamisest koos vastuvõetud otsuste ning määrustega
on kättesaadav valla kodulehelt www.kose.ee märksõna volikogu/protokollid ja volikogu/vastuvõetud/otsused/
määrusedalt. Sama informatsioon on kättesaadav kõikides valla raamatukogudes.
Astrid Ojasoon, Kose Vallavolikogu esimees
53730345 /astrid.ojasoon@okas.ee

KOMMENTAARIKS 2011 AASTA EELARVELE
2011. aasta eelarve koostamisega
tehti algust eelmise aasta 22.
septembril, kui volikogu võttis vastu
Kose valla 2011. aasta eelarve
koostamise põhimõtted ja prioriteedid. Esimeseks oktoobriks esitasid
oma soovid valla allasutused ja valla
territooriumil tegutsevad MTÜ-d,
seltsid ja seltsingud. Vallavalitsus
koostas tasakaalus eelarve ja
volikogu kinnitas selle kolmandal
lugemisel 17.02.2011. Koos
riigipoolsete eraldistega, mis kinnitati
17.03.2011 toimunud volikogul on
Kose valla 2011. aasta eelarve
tuludeks 4 624 472 eurot.
2011. aasta eelarve koostamine oli
nii nagu eelmiselgi aastal üks
keerukaimad ja pingelisemaid Kose
valla ajaloos.
Tekkinud majandusraskused riigis
on avaldanud mõju ka Kose vallale.
Mõningane paranemine võrreldes
2010 aasta algusega on siiski
toimunud. Valla maksumaksjate arv
on suurenenud 2010 aasta jooksul
28 inimese võrra. Töötute arv on
samal ajal vähenenud 2010 aastal
83 inimese võrra ja ulatus aasta-

vahetuseks 172 inimeseni. Õnneks
ei ole 2011. aastal töötute arv uuesti
suurenema hakanud ja see ulatus
1. märtsiks 171 inimeseni. Samuti
on kasvanud võrreldes 2010. aasta
kahe esimese kuuga valla maksumaksjate sissetulekud ja tulumaksu
on laekunud võrreldes eelmise aasta
kahe kuuga 6,2% rohkem.
Eelpool toodud põhjustel oli võimalus suurendada 2011. aasta üksikisiku tulumaksu prognoosi 140 000
euro võrra, mis aga võrreldes 2008.
aastaga on ikka veel miinuses 505
560 eurot.
Samal ajal olime aga sunnitud,
seoses tööde venimisega TallinnTartu mnt. ehitusel, üle vaatama
kaevandamisõiguse tasu.
Kuna eelarve vastuvõtmise ajaks ei
olnud ja ei ole ka selle kirjatüki
kirjutamise ajal selge tööde algus,
siis vähendasime 2011. aasta
eelarves kaevandusõiguse tasu ja
kokkuvõttes on 2011. aasta eelarve
tulude prognoos suurenenud 87
000 euro võrra.
Vaatamata tulude mõningasele
tõusule tuli endiselt kriitiliselt üle

vaadata ka eelarve kulude pool.
Kulude ülevaatamise käigus jäid kõik
kululiigid eelmise aasta tasemele.
Veidi suurenesid sotsiaalvaldkonna
eraldised ja Euroopa Liidu rahade
kasutamiseks mõeldud kaasfinantseerimine. Endiselt ei ole võimalik
taastada toetusi s.t. toetused
kultuuri- ja spordikollektiividele,
külaseltsidele, tervishoiule. Eelmise
aasta tasemele jäid toetused Kose
Kunstikoolile ja Kose kirikule(EL
rahade kaasfinantseerimiseks).
Toetusi tuli vähendada ka Kose
Korravalvele.
Investeeringutest mahtusid eelarvesse ainult need, mis on seotud
vallale juba eelnevatel aastatel
eraldatud EL rahade kaasfinantseerimisega, Kose Gümnaasiumi
söökla ja ujula renoveerimiseks.
Ülejäänud valdkonnad ja allasutused
peavad kõik saama läbi ilma
suuremate investeeringuteta.
Kulude kokkuhoiuks korraldab
vallavalitsus mitmete teenuste
tellimiseks ja asjade ostmiseks, ka
nende teenuste tellimiseks ja asjade
ostmiseks, mille puhul seadus seda
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ei nõua , riigihanked.
On olemas pisike lootus, et lõpuks
alustatakse ka Tallinn-Tartu maantee
Aruvalla-Kose lõigu ehitust ja vald
saab pisukestki leevendust oma väga
pingelisele eelarvele kaevandamisõiguse tasu näol.
Aga ärme kiirusta jagama karu
nahka, mis alles metsas jookseb.
Muidu juhtub sama, mis 2010. aasta
eelarvega, kus planeeritud 1,8
miljoni krooni asemel laekus eelarvesse 400 tuhat krooni. Õnneks
suutsime riigi abiga kaevandusõiguse
tasu alalaekumise katteks vahendid
leida ja negatiivset eelarvet ei tulnud
teha. Loodan väga, et ka 2011
aastal, vaatamata väga pingelisele
eelarvele, suudame kõik plaanitu
ellu viia ja ei pea ka sellel aastal
negatiivset eelarvet tegema.
Kuna valla eelarve tulud on napid,
siis oleme pööranud suurt tähelepanu eelarvevälise raha ( vahendid
fondidest ja programmidest)
hankimisele.
Esimene edukas projekt maksumusega 4890 eurot on juba
realiseeritud.
Tubliks projektikirjutajaks oli Karolin
Veermäe.
Nagu kõik lugejad on märganud on
tänaseks ujula aknad vahetatud ja
hirm, et mõni neist võib külastajale
pähe kukkuda kadunud.
Järgmise tööna võtame ujulas ette
põrandate vahetuse.
Kaks suuremat projekti EL rahade
kasutamise kõrval on 2011. ja 2012.
aastal Kose Gümnaasiumi ja KoseUuemõisa Lasteaed-Kooli fassaadi
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soojustamine ja renoveerimine.
Vahendid nendeks töödeks õnnestus
saada Eesti Vabariigi ja Sumitomo
Corporationi ning Eesti Vabariigi ja
Mitsubishi Corporationi vaheliste
Kyoto protokollide alusel eraldatud
CO2 müügist saadud summadest.
Projekteerimised ja uuringud tehakse 2011. aastal ning 2012. aasta
novembris peavad olema tööd
valmis. Nende kahe projekti eelarveline maksumus kokku on 507
890 eurot.
Tööde läbiviijaks on RKAS ja valla
omaosalus nendes töödes on null
krooni. Seega kogu töödeks vajaminevad vahendid tulevad nn õhu
müügist.
Selle aasta suvel saavad suure
tõenäosusega uue kuue ka Kose
Gümnaasiumi kõige vanema osa
koridorid. Vallavalitsusel õnnestus
hankida vahendid remondiks ist.
Taotlus on edukalt läbinud maakondliku vooru ja tööd tehakse
eeloleval suvel. Lisaks eeltoodule,
ja juba positiivse rahastusotsuse
saanud projektidele, on veel oma
otsust ootamas rida taotlusi, mis
puudutavad küttemajandust,
kergliiklusteid, tenniseväljakut jne.
Nendest räägime aga siis kui otsused
olemas.
Kindlasti jätkuvad Kosel vee- ja
kanalisatsioonitrasside ning Kose
Teeninduskooli renoveerimise
projektid. Tänaseks on olemas ka
Rahandusministeeriumi luba nende
projektide vallapoolse kaasfinantseerimise katmiseks laenude abil.

Selle loa senine puudumine oligi
takistuseks Kose Teeninduskooli
renoveerimise alustamisega. Täna
käib riigihanke dokumentide
kooskõlastamine rakendusasutustega ja projektijuhi ning omaniku
järelevalve otsimine. Ehitushankeni
peaks jõudma hiljemalt selle aasta
IV kvartalis.
Kindlasti jätkuvad ka kõik läbi
LEADER programmi rahastatavate
projektide tegevused. Siin on valla
prioriteediks nr.1 on Aasumäe
piirkonna arendamine.
Soovin kogu valla rahvale kaunist
kevadet ja tänan kõiki valla teid ja
tänavaid puhastanud lumelükkajaid
väga hea töö eest. Vaatamata
rohkele lumele ja pingelistele
tööpäevadele olite tublid ja tagasite
peaaegu tõrgeteta liikluse enamusel
valla teedel. Suur, suur tänu Teile
kõigile.
Selline sai siis ülevaade 2011 aasta
eelarve koostamisest ja meid lähiajal
eesootavatest tegemistest. Kindlasti
on see veidi erinev eelnevatest pilguheitmistest, kuid pidasin vajalikus
lugejaid informeerida täpsemalt
mõningatest nüanssidest selle
keerulise eelarve koostamise
protsessi juures.
Kohtumiseni järgmises Kose
Teatajas, kus annan ülevaate I kv.
eelarve täitmisest ja täna veel
pooleliolevatest projektide käigust
ning vastuseta olevate taotluste
saatusest..
Vello Jõgisoo
Vallavanem

KOSE VALLAVALITSUS TEATAB,
et Kose Vallavalitsuse 14.03.2011 korraldusega nr 80 on vastu võetud Krei külas Põldoja kinnistu
(33702:001:0376) detailplaneering. Väljapanek toimub 28.03.2011-11.04.2011 Kose Vallavalitsuse
saalis, Hariduse tn 1, Kose alevik. Planeeringu eesmärgiks on maa-ala kruntideks jaotamine,
sihtotstarvete, ehitusõiguse, juurdepääsuteede ja tehnovõrkude paigutuse määramine.
Kose Vallavalitsuse 14.03.2011 korraldusega nr 79 on algatatud Saula külas Urva kinnistu
(katastritunnusega 33701:001:0555) detailplaneering maa sihtotstarbe muutmiseks ärimaaks,
rajatavate hoonete arvu suurendamiseks, puurkaevu kaitsevööndi vähendamiseks ja Pirita jõe
ehituskeeluvööndi vähendamiseks.
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KOSE GÜMNAASIUM on kool, ...
... kus toimub õpe kõigis kooliastmetes;
... kus õpib 571 õpilast, töötab kokku 26 klassikomplekti;
... kus põhiainetes toimub õpe kolmes tasemerühmas 3. kooliastmes;
... kus vajadusel võimaldatakse õpilasel õppida individuaalse õppekava alusel;
... kus töötab sotsiaalpedagoog/psühholoog, eripedagoog/ logopeed;
... millise riigieksami ja tasemetööde tulemused on väga head;
... kus õpilane saab areneda, osaleda mitrmesuguste ringide töös; saab kasutada kaasaegset staadionit, võimlat,
ujulat, rulaparki;
... kus pikapäevarühmade töögraafik arvestab õpilase ja kodu vajadusi ja soove;
... kus töötavad kvalifitseeritud õpetajad, lapsesõbralik majandusmeeskond ja hea meditsiiniõde;
... kus ajaga sammu pidadades arendame nii põhikooli kui gümnaasiumi õppekava;
... kus toitlustatakse kõiki Kose valla õpilasi tasuta ja koolilõuna on meil maitsev....
Loetelu saab pikalt jätkata.
Kose valla elanikud teavad, tunnevad ja usaldavad oma kooli ja seetõttu pole tarvis rohkem kirjeldada
tänast olukorda. Räägin hoopis sellest, mis on muutunud ja mis juba järgmisel õppeaastal teisiti saab olema.
Uus, 01.09.2010.a. kehtima hakanud Põhikooli ja gümnaasiumiseadus nõuab paljude koolidokumentide
ümbervormistamist. Nii on uuendatud Kose Gümnaasiumi KODUKORDA, PÕHIMÄÄRUST ja koostatud KOOLI
VASTUVÕTU KORD. Kõikide nende dokumentidega saab tutvuda kooli kodulehe kaudu aadressil www.kose.edu.ee
Põhikool on ühtluskool, suuri muutusi kuni 9.klassini koolides sisse ei viida, õppekava kohendatakse uue riikliku
õppekava järgi.
Gümnaasiumiosas on ette näha mitmeid uuendusi, näiteks:
1. Õppesuunad valitud:
·
Reaal- ja loodusainete õppesuund
·
Humanitaarainete õppesuund
·
Tehnoloogia- ja sisekaitseainete õppesuund
2. Õppekavasse lisandub autoõpetus B- kategooria juhilubade saamiseks.
3. Käivitame mittestatsionaarse õppe (endine mõiste: täiskasvanute õpe õhtukoolis)
Vastavalt riiklikule õppekavale saavad gümnaasiumiosa õppekavas olema kohustuslikud ained kohustuslike
mahtudena vastavalt õppesuunale ja lisaks palju valikaineid. Valikainete hulka on laiendatud Kose Gümnaasiumis
klassiväilse tegevusena populaarsust kogunud tantsulise liikumise kursuse ja koorilaulu kursusega ning jätkatakse
programmeerimise ja andmebaasi kursuse, majandusõppe aluste kursuse ja riigikaitsealuste kursusega.
Loodame, et suure populaarsuse võidab autojuhtimise kursus. Selle kursusega on plaanis alustada 2012.a
sügisel ja pakume seda siis 11.-12.klasside õpilastele.
Seega 2011.a. septembris meie kooli 10.klassi astujad saavad valikainete hulgast valida autojuhtimise
teooriatunnid, milliste kulud kaetakse Kose valla eelarvest , sõidutunnid praktilise sõiduoskuse omandamiseks
rahastatakse õpilase poolt.
Oleme uue õppekava välja töötanud nii, et 10.-11. klassis läbivad õpilased suunapõhised kohustuslikud
ainekursused ja 11.-12.klassis valitakse lisaks põhikursustele sobivaid valikainete kursusi ning valmistutakse
eksamite edukaks sooritamiseks.
10.-11.klassis saab aineõpe toimuma nn tsükliõppe põhimõttel paljudes ainetes. See tähendab, et korraga
õpitakse kolme- nelja ainet suurte nädalatundide mahtudega ja lõpetatakse ainekursus ühe aastaga. Selline
lähenemine peaks lubama õpilasel rohkem süveneda ühe aine õppimisse ja vähendaks õpilase üldist koormust.
Enne lõpueksameid, 12.klassis, peab (peaks ju?) õpilane teadma oma edasiõppimise soovi ja saab valida kursuse
lisaks talle vajalikust ainest, millise põhimahus läbis 10.klassi lõpuks.
Mingeid sisseastumiskatseid gümnaasiumisse astumiseks ei korraldata, pingerida tekib põhikooli
lõputunnistusel kajastuvate õpitulemuste järgi. Sisseastujaga vesteldakse nn vestlusvoorus, et aidata õpilasel
valida õige õppesuund gümnaasiumiastme edukaks läbimiseks.
Statsionaarsesse (päevasesse) õppesse astujate sooviavaldusi/ sisseastumistaotlusi võetakse vastu Kose
Gümnaasiumis 27.-30.06.2011.a. ; 04.-05.07.2011.a. ja 22.-24.08.2011.a.kell 9.00-13.00. Sisseastuja peab
arvestama, et dokumentide esitamisel peab ta olema valmis vestlusvooruks vastuvõtukomisjoni ees, kus aidatakse
õpilasel teha talle sobiv valik õppesuuna osas.
Mittestatsionaarne õpe lubab Kose Gümnaasiumis õpinguid jätkata nendel, kelle koolitee katkes 17.eluaasta
täitudes või lõppes aastate eest kas 9.klassiga, 10.- 11.klassis või jäid sooritamata 12.klassi lõpueksamid.
Paljud jätkavad oma kooliteed õhtuõppe vormis Tallinnas, Ardus ja mujal. Septembrist 2011 saavad ka nemad
soovi korral õpinguid jätkata oma koduses Kose koolis.
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Mittestatsionaarses õppes läbitakse gümnaasiumi lõpetamiseks vajalik ainekursuste miinimum maht. Iga
õppidasoovija vajadused selgitatakse välja individuaalse vestluse käigus ja koostatakse vajadusel individuaalsed
õppeplaanid.
Mittestatisonaarsesse õppesse astujate sooviavaldusi/ sisseastumistaotlusi ja haridust tõendavaid dokumente
võetakse vastu alates 22.08. 2011.a. kuni 16.09.2011.a. tööpäeviti Kose Gümnaasiumi kantseleis.
Siinkohal toon ära Kose Gümnaasiumi õppesuundadae kirjeldused statsionaarses, päevases õppes:
1) reaal- ja loodusainete õppesuund;
Õppesuund on keskendunud matemaatikale ja matemaatika rakendustele loodusteadustes. Lisaks laiale
matemaatikakursusele (14 kursust) on õppeplaanis ained, mis toetavad jätkuõpinguid reaalaladel või loodusteaduste
aladel.
2) humanitaarainete õppesuund;
Humanitaarainete õppesuund on keskendunud keeleõppele.
Suuna sihiks on anda suuna lõpetajale konkurentsivõimeline inglise keele oskus ning suhtlustasemel vene keele
ja saksa keele oskus. Sellel suunal õppijatel on võimalik kogeda keele rakendamist praktilistel kursustel (kodukoha
giid, tõlkimine), tegeleda grammatika ja kõnearendusega.
Inglise keele tundides pööratakse erilist tähelepanu osaoskustele nagu grammatika, vestlusõpetus ja kirjutamine.
Emakeelena on Euroopa Liidus esikohal saksa keel, mida räägib 120 miljonit inimest. Võõrkeelena on see teisel
kohal.
Valdav osa vene keelt emakeelena rääkijaid elab Venemaal. Suuremad vene keelt emakeelena rääkijate
kogukonnad on veel Ukrainas, Kasahstanis, Valgevenes, Saksamaal ja USA-s, Kokku on maailmas hinnanguliselt
278 miljonit vene keele oskajat. Vene keel on üks ÜRO ametlikest keeltest. Vene keele oskamine ning vene
kultuuri tundmine kuulub tänapäeva haritud inimeseks olemise juurde. Vene ja saksa keele oskus annab tööturul
selgeid eeliseid.
3) tehnoloogia- ja sisekaitse suund.
Õppesuunal kaks aspekti: kehakultuur ning disain.
Õppesuuna kursused on keskendunud ettevalmistusele jätkuõpinguteks julgeolekuaaladel (politsei, piirivalve,
päästeala, samuti justiits- ning maksu- ja tollisüsteem). Õppijatel on võimalik omandada teadmisi õiguse aluste,
usundi- ja ja kultuuriloo ning majanduse aluste kohta. 12 klassi valikus olevatel tehnoloogia ja disaini kursustel
saab omandada teadmisi ja oskusi tänapäeva tehnikast ja tehnoloogiast: foto- ja videotöötlus, 3D modelleerimine,
arvutijuhitavad seadmed. Õppesuunal on rohkesti praktilist tegevust.
Kogu sisseastujale vajalik info on kättesaadav Kose Gümnaasiumi kodulehel www.kose.edu.ee
Kose Gümnaasiumi juhtkond annab uuenduste kohta informatsiooni ka lastevanemate üldkoosolekutel, millised
toimuvad 05.04.11.a. algusega kell 18.30 (1.-6.klass) ja 06.04.11.a. algusega kell 18.30 (7.-12.klass).
Kose Gümnaasium on kool, kus tasub oma haridusteed jätkata.
Kose Gümnaasium soovib igaühega koostööd teha, kellel on motivatsiooni panustada oma haridustaseme
tõstmisse ja kes on valmis selle eesmärgi nimel ise ka pingutama.
ILUSAT KEVADET KÕIGILE!
Sirje Laansoo
Kose Gümnaasiumi direktor

LASTEVANEMATE ÜLDKOOSOLEKUD toimuvad:
1. - 6. klasside vanematele 05.04.2011. a kell 18.30-19.30
7. - 12. klasside vanematele 06.04.2011. a kell 18.30-19.30
19.30-20.30 klassikoosolekud.
Päevakord:
1.
Lektor Ruta Vahi loeng Vajalikud põhitõed lähedastega suheldes.
2.
Juhtkonnapoolne informatsioon olukorrast koolis.
3.
Juhtkond vastab küsimustele.
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MATEMAATIKAVÕISTLUS KÄNGURU
Igal aastal toimub kolmanda veerandi viimasel päeval rahvusvaheline matemaatikavõistlus Känguru. Sellel
aastal toimus see juba 16. korda ja Eestist oli osavõtjaid ligikaudu 14 300 õpilast 361 koolist. Et võistlus on
populaarne, seda näitab see, et 2006.a osales Känguru võistlusel kokku 3 939 864 õpilast 36-st riigist.
Võisteldakse neljas vanuseklassis. Kõige väiksemad osavõtjad on 3.-4. klassi õpilased e ekolierid , 5.-6. klassi
õpilased e benjaminid; 7.-8. klasside õpilased e kadetid ja kõige suuremad on 9.-10. klasside õpilased e juuniorid.
Ülesanded on ebatraditsioonilised ja eeldavad lisaks ainealastele teadmistele ka matemaatilist loogikat, nutikust
ja arukust ning julgust võtta vastu õigel ajal õigeid otsuseid, sest mängureeglid on järgmised:võistlejal on
mängu alguses 30 stardipunkti, millele võib lisanduda 1-10 ülesande õige lahenduse eest 3 punkti, 11-19
ülesande lahenduse eest 4 punkti ja 21-30 ülesande õige lahenduse eest 5 punkti. Ülesanded on valikvastustega
ja õpilasel tuleb õige vastus ära tunda ja see korrektselt vastuselehele vormistada. Kuid otsustamise teeb
keerukaks see, et vale vastuse korral kaotab mängija ühe punkti. Seega eksides on mängijal võimalus oma
raskelt teenitud punkte ka kaotada.
Paar näidet ekolieride ülesannetest ja igaüks võib proovida, kas saab
nende ülesannetega hakkama.:
Ülesanne 1: Millises vastusevariandis olev pilt tuleb joonisel asetada
keskmisele ruudule, et kass jõuaks piimani ja hiir juustuni, aga kassil ja
hiirel ei oleks võimalik kohtuda?
Ülesanne 2: Andres, Sulev, Robert ja Mihkel kohtusid Tallinnas kontserdil.
Kõik poisid elavad erinevates linnades - Jõhvis, Paldiskis, Võrus ja Rakveres.
Andres ja Rakveres elav poiss jõudsid Tallinna vara hommikul ning kumbki
neist ei ole käinud ei Jõhvis ega Võrus. Robert ei ela Rakveres ja ta jõudis
Tallinna samal ajal kui Jõhvis elav poiss. Mihklile ja Jõhvis elavale poisile
meeldis kontsert väga. Mis linnas elab Mihkel? A: Jõhvi B: Võru C: Paldiski D: Rakvere E: Tallinn
Kui tekkis huvi, siis kõiki ülesandeid näeb aadressil: http://www.teaduskool.ut.ee/kanguru
Kose Gümnaasiumi õpilaste seas onKänguru populaarne. Meie kooli õpilased on sellest võistlusest osa võtnud
12 korda ja keskmiselt on igal aastal osalenud 50 õpilast.
Praktika ja kogemuse põhjal julgen väita, et sageli on nende ülesannete lahendamisel nii mõnigi kolmemees
nutikam ja loovam kui läbi ja lõhki viieline ning ebatraditsiooniliste lahenduste peale tulevad julgemalt just
noormehed. Seetõttu olemegi oma kooliga alati arvukalt esindatud ning võistlusele registreerimisel oleme
arvestanud lisaks õpetajate soovitustele ka õpilase enda sooviga võistlusel osaleda. Pole harvad juhtumid,
kus õpilase matemaatikaalast andekust on märgatud just selles võistluses. Positiivne on see, et meie algklasside
õpetajad on teinud õpilaste seas tublit tööd ning julgustanud arvukalt algklasside õpilasi võistlusel osalema.
Minu arvates on meie kooli õpilastel läinud hästi. Meie kooli õpilaste parimad kohad on olnud:
ekolierid:Aurora Mikk 2010.a 29.koht; Merili Pärn 2009.a 65.koht; Anna-Helena Inno 2009.a 79.koht
benjaminid: Ott Matiisen 2004.a 34.koht; Kaspar Sarapuu 2000.a 176.koht
kadetid: Elsa Valdmaa 2008.a 118.koht; Ott Matiisen 2006.a 34.koht; Kadi Prants 2004.a 69.koht; Nele
Andresen 2003.a 94.koht
juuniorid: Uku Kruusamägi 2010.a 87.koht; Vallo Mihkelsoo 2009.a 50.koht; Ott Matiisen 2009.a 117.koht,
2008.a 116.koht; Mihkel Karu 2007.a 93.koht; Hanna Maria Vorb 2007.a 93.koht; Mehis Pihla 2005.a 135.koht
; Ivo Kruusamägi 2005.a 161.koht; Liis Harjo 2003.a 102.koht; Raiko Ausmees 2000.a 141.koht. Tegelikult
on tublid tulemused kõigil, kes tulevad esimese 500 tulemuse sekka, sest igas vanusastmes on 3-4 tuhat
osavõtjat. Ja lõpuks ei ole tähtis ju mitte võit vaid osavõtt ning iseenda edasiminek võrreldes eelmise aasta
tulemusega.
Kutsun üles õpilasi julgemalt osa võtma võistlusest ja õpetajaid üritust laste seas propageerima, sest ülesanded
on huvitavad ja võimaldavad igal osaleval õpilasel ennast proovile panna ning oma matemaatikaalast võimekust
testida.
Selleks aastaks on võistlus möödas ning tulemused selguvad aprilli lõpuks, kuid just nüüd on aeg ennast uueks
võistluseks treenima hakata. Enda treenimiseks ja võistluseks vormi viimiseks külasta kodulehte aadressiga
http://www.teaduskool.ut.ee/kanguru .
Julget pealehakkamist kõikidele nuputamis-ja matemaatikahuvilistele noortele!
Kose Gümnaasiumi matemaatikaõpetaja Ülle Pässa
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KNV tegemistest
Kose valla noortevolikogu sai aluse 16. novembril Kose Gümnaasiumis, kus toimus infopäev, mille käigus anti
põgus ülevaade mis on noortevolikogu. Antud infopäeval osalesid nii vallavanem ja kui ka noorsootööspetsialist
ning Eesti noorteühenduste liidu Harjumaa noortevolikogude mentor .
Detsembri alguses oli esimene koolituspäev , kus anti ülevaade kohalikust omavalitsusest ja selle toimimisest
ning noorte osalusest omavalitsuse töös. Jaanuaris oli meeskonnatöö koolitus , kus volikogu noored õppisid
üksteist tundma läbi erinevate ühistegevuste .
Noortevolikogu koosseis kinnitati noortevolikogu koosolekul 12. veebruaril, mida peame ka oma sünnipäevaks
. Oma mõnekuuse tegutsemisaja jooksul oleme korraldanud kolm koosolekut , mille käigus on koostatud
tegevuskava ja põhimäärus , viimane ootab kinnitust vallavolikogus . Samuti oleme määranud ka esimehe ,
juhatuse ja pressiesindaja . Noortevolikokku kuulub 15 liiget , kelle hulgas on nii tudengeid , kooliõpilasi kui
ka töötavaid noori . Plaanis on veel mitmeid õppekäike ja koolitusi, et anda noortevolikogu liikmetele parem
ülevaade erinevate võimuorganite tööst. Lisaks soovime viia läbi uuringu, et välja selgitada kohalike noorte
huvide ja vajaduste eelistused.
Janek Tohver, Noortevolikogu liige
Võimalus saata laps soodustuusikuga lastelaagrisse
10. maist algab registreerimine
Remniku soodustuusikuga lastelaagrisse, mis on mõeldud lastele vanuses 7  14 eluaastat.
Laager asub Ida- Virumaa Alajõe vallas.
Laager toimub 05.07 -14.07 (10 päeva) ja soodustuusiku maksumus on 175.80 eurot. Tuusikuid on Kose vallal
kokku 15.
Kloogaranna soodustuusikuga laager, mis on mõeldud lastele vanuses 7-13 eluaastat.
Laager asub Harjumaa Kloogaranna küla Keila vallas.
Laager toimub 01.08- 08.08 ( 8 päeva) ja soodustuusiku maksumus 145.68 eurot. Tuusikuid on Kose vallal
kokku 15.
Registreerimine lõpeb 19.05.2011.
Lisainfo ja registreerimine Kose valla lastekaitsespetsialisti Anu Mesila juures. Tel. 6339 305, 53476785, e-post
anu@kose.ee
Info Eestis tegutsevate tegevusloaga laagrite ja nende suviste laagrivahetuste kohta internetiaadressil:
www.noortelaagrid.edu.ee. www.entk.ee/laagrid
Anu Mesila, lastekaitsespetsialist

OMALOOMINGU VÕISTLUS
KODUVALLA KIRJANIKU JAAN RANNAPI 80.-NDA JUUBELI TÄHISTAMISEKS
AEG: 01.04.  16.05.2011
KORRALDAJAD: KOSE GÜMNAASIUMI RAAMATUKOGU, KOSE RAAMATUKOGU,
KOSE-UUEMÕISA RAAMATUKOGU, ORU RAAMATUKOGU, RAVILA RAAMATUKOGU
TEEMA: MINU KOOLILOOD
VANUSEGRUPID: I  II KLASS, III  IV KLASS, V - VII KLASS, VIII - IX KLASS
AUHINNAD IGA VANUSEGRUPI PARIMATELE ANNAB ÜLE KIRJANIK JAAN RANNAP
(TÄPNE AEG JA KOHT TEATATAKSE PÄRAST KOKKUVÕTETE TEGEMIST)
TÖID VÕTAVAD VASTU KÕIK KOSE VALLA RAAMATUKOGUD 16. MAINI 2011.A.
JÄÄME OOTAMA TEIE PÕNEVAID KOOLISEIKLUSI!

KOSE TEATAJA

aprill

KOSE-UUEMÕISA LASTEAEDKOOL 25
Kose-Uuemõisa Lasteaed-Kool
tähistab sellel aastal oma 25.
sünnipäeva.
10. märtsil 1986. aastal kolis Kose
EPT Lastepäevakodu uude kaua
oodatud majja rongkäiguga, lastel
mänguasjad kaasas. Lasteaia ukse
ees lõigati läbi lint. Lapsed esinesid
kontserdiga.
Selle aasta 10. märtsi hommikul
kogunesid nii kooli- kui lasteaialapsed vanasse lasteaeda, kus
praegu tegutseb Kose-Uuemõisa
raamatukogu. Meid lubati lahkelt
majja ringkäiku tegema.
Õpetaja Eevi Balitski, kes on kaua
Nabala Keskkonnakaitse Ühing
saatis president Toomas Hendrik
Ilvesele avaliku kirja seosesNabalaTuhala rindeltoimuvaga.
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aastaid selles lasteaias töötanud,
jagas selgitusi, kus mingid ruumid
asusid, kuidas siis lapsed lasteaias
käisid ja mida tegid. Õpetaja Piret
Sirel on ise väiksena selles lasteaias
käinud. Temalgi oli üht-teist
meenutada.
Tore oli näha, et keldrikorrusel on
praegu veel alles laste riidenagid,
isegi üht tolleaegset sussikest
märkasime.
Raamatukogu juhataja Sirje Bärg
jutustas lastele, kuidas on sellel majal
läinud peale lasteaia lahkumist.
Tagasi oma majja tulime lõbusa
rongkäiguga läbi asula. Meie majas
sai aga vaadata näitust, kus on eksponeeritud vanad kroonikad, pildialbumid, esemed ja muud põnevat.

Näitus jääb avatuks perepäevani,
mis toimub 21. mail. Perepäevale
ootame oma praeguseid ja endiseid
lapsi ning töötajaid. Kohtumiseni
21. mail  meie sünnipäevapiknikul!

Täpsemalt loe http://www.erakond.
ee/images/stories/jaotvara/nkky_
kiri_presidendile.pdf
Seoses 10.märtsil 2011 Vabariigi
Valitsuse poolt vastuvõetud otsusegaEhitusmaavarade kasutamise
riiklik arengukava 2011-2020
pöördusid 4 omavalitsuse  Kiili,
Kohila, Kose ja Saku vallavanemad
õiguskantsleri poole.
Pöördumises kirjutatakse: Kuna
nimetatud arengukava puudutab
otseselt Kiili, Kohila, Kose ja Saku
valla elanikke seoses lubjakivimaardla nimetamisega selles

dokumendis, siis on allakirjutanutel
palve Teile kontrollida valitsuse
otsuse õiguspärasust.
Vastavalt Säästva arengu seaduse §
12, lõige 6, kuuluvad olulise tähtsusega arengukavad kinnitamisele
Riigikogus.
Leiame, et Ehitusmaavarade
kasutamise riiklik arengukava 20112020 on olulise tähtsusega arengukava ning seega peaks vastavalt
seadusele kinnitama selle Riigikogu.

Signe Münter, Kose-Uuemõisa
Lasteaed-Kooli õpetaja

Foto: Mihkel Leis

KÄITUMISJUHISED ELANIKELE ÜLEUJUTUSTEKS VALMISTUMISEKS
2010/2011 lumerohke talve tõttu on kevadel võimalik suurvee ja sellest tulenev uputuse oht. Siseveekogud
võivad üle kallaste tõusta, madalamad kohad maastikul lumesulaveega täituda. Tiheasustusaladel võib tekkida
olukordi, kus kanalisatsioon ei võta korraga tekkinud lumesulavett vastu ning teed ja tänavad ujutatakse kohati
üle. Samuti on igal kevadel esinenud ummistunud teetruupide tõttu probleeme üleujutatud teedega.
Nõuanded elanikele.
·
·
·
·
·
-

Hoonete keldritest ja tänavatelt vee väljapumpamisega päästeteenistus üldjuhul ei tegele. Päästjad sõidavad
välja, kui inimeste elu ja tervis on otseselt ohus.
Hädaabinumbril 112 helista, kui oled veelõksu jäänud või muul viisil on otseselt ohus sinu elu ja/või tervis.
Hoonete omanikel soovitame soetada veepumbad, et vajadusel oleks võimalik vesi keldritest välja pumbata.
Piirkondades, kus kevadine suurvesi on varasematel aastatel probleeme põhjustanud, tekib suure tõenäosusega
uputus ka tänavu.
Kui elad sellises piirkonnas, mõtle läbi kõik ohud, mis võivad vee tõusuga kaasneda, tee vajalikud ettevalmistused, et kahjud oleksid võimalikult väikesed. Oht võib olla:
majapidamisele ja sisustusele;
koduloomadele;
loomasöödale;
küttepuudele;
lahtistele esemetele hoovis;
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sõiduvahenditele.
Kahjude vähendamiseks:
vii oma kodune vara maapinnast kõrgematele tasapindadele (korrustele);
tõsta kõrgemale õlid, lahustid ja muud ohtlikud kemikaalid, et looduskeskkonna reostust vältida;
kui vesi ohustab elektrisüsteemi, lülita hoone elektrivõrgust välja;
sulge ka gaasi-, vee- ja kütusemahutite kraanid;
kui vesi voolab hoonesse, sulge veepinnast allapoole jäävad kanalisatsiooni äravooluavad.
Kui veetase on veel kõrge, ei maksa keldrit veest tühjaks pumpama asuda, vesi imbub keldrisse tagasi. Vee
väljapumpamine ja selle tagasi imbumine võib kahjustada hoone konstruktsioone rohkem, kui seisev vesi.
Maja asu vees tühjaks pumpama pärast üldise veetaseme alanemist.
Veetaseme alanedes tuleb seevastu kohe tegutsema asuda, sest vesi rikub peaaegu kõiki materjale. Kuivata
ja tuuluta maja nii ruttu kui võimalik. Märgunud materjalid on heaks pinnaseks hallitusseente ja bakterite
kasvule. Need võivad tekitada lisaks otsesele veekahjule nii terviseprobleeme kui vara pöördumatut riknemist.
Kui suurvee tõttu on tavapärane elukorraldus oluliselt häiritud (ei pääse koju, maja ei saa kütta, ei saa
kasutada elektrit, joogivesi on reostunud jmt.) teata sellest kohe omavalitsusse.
Kui pead üleujutuse tõttu kodust lahkuma, võta kaasa vajalikud vahendid (ravimid, laetud akuga mobiiltelefon,
esmaabivahendid, ilmastikutingimustele vastavad riided ja jalanõud, söök ja jook ning isikut tõendavat
dokument).
Selgita välja võimalik majutuskoht (sugulaste või tuttavate juures või kokkuleppel kohaliku omavalitsusega),
kus saaksid üleujutuse korral ajutiselt viibida.
Lahku kodunt juba varem, kui majja sissepääs, majast väljumine ja lahkumistee veetaseme tõusu tõttu veel
takistatud pole.
Juhuks, kui sinu pereliikmed ei ole koos, siis leppige kokku koht, kus kokku saate.
Selgita välja, kuidas saad teavet üleujutuse (ja vee taandumise) kohta.
Ära unusta küsida, kuidas on üleujutusohuks valmis ka naaber.
Kodust lahkudes lülita välja elekter, sulge gaasi-, vee- ja kütusemahutite kraanid ja teavita lahkumisest
kohalikku omavalitsust.
Ja veelkord, hädaabinumbrile 112 helista, kui ohus on inimeste aga ka loomade elu ja tervis. Veepumpamise
teenust päästekeskus ei osuta.
Lisainfo saamiseks pöördu ööpäevaringselt töötavale päästeala infotelefonile 1524, ning infot saad ka
veebilehelt www.recue.ee.

Põhja-Eesti Päästekeskus
NAISTEPÄEV KOSE-UUEMÕISA KÜLAKESKUSES
12. märts tähistas Kose-Uuemõisa Külakeskuses naistepäeva. See oli üle aastate esimene pidu, millega soovime
taastada aastataguseid väga soositud kohviku stiilis õhtuid. Peol esines südamliku eeskavaga Kuivajõe meeskoor.
Peorahva tõmbas käima Kahro Kivilo seltskonnatantsudega ning jalakeerutamiseks mängis head muusikat
Andres Eichen. Meie korraldatud naistepäeva üritust tulid nautima isegi võrulased. Pidu kestis hiliste õhtutundideni.
Kõigil kohalolijatel oli väga lõbus ning minu meelest võib lugeda esimese peo kordaläinuks. Tänan neid väheseid,
kes aitasid kaasa ürituse läbiviimisele ning neid, kes hindasid kohale tulles korraldajate ponnistusi. Tulevikus
loodan suuremat abi ka hea mõtte algatajatelt.
Triinu Randoja, Kose-Uuemõisa Külakeskuse juhataja/noorsootöötaja

LUGUPEETUD KOERTE- JA KASSIDE OMANIKUD!
Vastavalt Koerte ja kasside pidamise eeskirjadele ( § 5 p.3) on looma omanikul kohustus
jälgida sanitaar- ja hügieeninõudeid, sealhulgas kohe koristama avalikus kohas oma looma
väljaheited. Samuti on keelatud lubada loomal reostada avalikku kohta ja hoone ühiskasutuses
olevaid ruume (§ 5.2.1). Omavalitsusel on vastavalt Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse
§ 66³ alusel õigus karis-tada ja trahvida eeskirjade rikkujaid kuni 100 trahviühikuga (üks trahviühik 3.83 eurot).
Kose Vallavalitsus
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KOSE KUNSTIKOOL VÕITIS LAULUPEO RONGKÄIGU PEA KUJUNDUSE
Selle suve üks tähtsündmusi on kahtlemata 11. noorte laulu-ja tantsupidu 01.- 03.07. Peo ettevalmistamisesse
on haaratud väga laiaulatuslikult ka noortekunst  samal ajal kui lauljad-tantsijad harjutavad esinemiseks,
toimuvad mitmed kunstikonkursid, mille tulemused eksponeeritakse suvisel peol.
Konkursse on kokku seitse, Kose Kunstikool osaleb neist viiel. Meie õpilastel on läinud uskumatult hästi - kõigilt
osaletud konkurssidelt on väga head tulemused. Loeks nad siin järgemööda ette:
1. Istumisaluste konkurss  maakonnas valiti välja 18 tööd, neist 4 Kose Kunstikoolist: Evi Schults, Reelika
Reinsalu, Säde Matiisen, Elis Kevvai. Kogu vabariigi peale valiti välja 15 tööd, ainsana Harjumaalt Evi Schults.
2. kunstikonkurss Väikese inimese maa ja ilm  maakonnas valiti välja 14 tööd, neist 7 oli Kose Kunstikoolist:
Reelika Reinsalu, Katrina Kilk, Kätlin Tamm, Mattias Kärema, Heleri Pernau, Elisabeth Abel ja Karin Koronen.
Vabariiklikus konkursis sõelale jäi 30 tööd, neist 2 Kose Kunstikoolist: Reelika Reinsalu ja Katrina Kilk. Antud
30 tööd esitatakse trükitult ja suurendatult suvel Tallinna linnapildis.
Ja nüüd peavõidud:
1. Harju maakonna rongkäigu kujunduse võit: stuudiumi õpilane Mariliis Siigart, õpetaja Margit Mikk
2. 11. NOORTE LAULU-JA TANTSUPEO RONGKÄIGU PEA KUJUNDAMISE VÕIT  Laulupeo tähtsaim ja
olulisem konkurss. Teostus jällegi stuudiumi õpilane Mariliis Siigart, õpetaja Margit Mikk.
Konkursside tulemusi saab vaadata ka laulupeo kodulehel: www.laulupidu.ee, vali osaleja ja edasi konkurss
Ehe maa ja ilm.
Ees on veel ehtekonkurss Eesti oma ehe, mis toimub aprillis. Meie poolt algselt esitatud ehete idee pälvis
zürii heakskiidu ning laulupeol on meile eraldatud töötuba Ehtetelgis, kus peolistele õpetavad ehete tegemist
5.kursuse õpilane Evi Schults ja õpetaja Tiia Rodi.
Lõpetuseks ühe Laulupeo züriiliikme kommentaar: Kose, Kose...järgmisel konkursil teen võiduümbriku lahti:
Kose, jälle Kose....teil peab ikka väga kool olema.
Tiia Rodi
Kose Kunstikooli juhataja
KODUTEENUS EAKATELE INIMESTELE
Kose Vallavolikogus võeti 17. märtsil vastu määrus, millega kehtestati Koduteenuste osutamise tingimuse ja kord.
Koduteenused ei ole Kose vallas sugugi uus sotsiaalteenus, seda on osutatud juba aastast 2003. Kord ja tingimused vajas
veidi ajakohastamist ja täpsustamist. Aga siinkohal oleks hea jälle kord üle rääkida, millise teenusega tegemist on ja kes
seda taotleda võivad.
Koduteenuse eesmärk on aidata eakal inimesel võimalikult kaua iseseisvalt kodus toime tulla, hooldustöötaja poolt osutatud
teenuste abil. Koduteenust osutatakse rahvastikuregistri andmetel alaliselt Kose vallas elavatele isikutele ja eelisjärjekorras
neile, kel puuduvad seadusjärgsed ülalpidajad. Meil on tööl kaks hooldustöötajat ja hetkel oleme saanud koheselt tulla
vastu kõigile inimestele, kes on teenust soovinud, järjekorda teenusele ei ole. Koduteenuse saamiseks tuleb abivajajal või
tema lähedastel pöörduda taotlusega Kose Vallavalitsuse poole. Taotlejaks võib olla ka hea naaber, kes näeb, et tema
kõrval elab abi vajav vanainimene. Taotluse saamise järgselt teeb Kose Vallavalitsuse sotsiaaltöötaja koos hooldustöötajaga
kodukülastuse, mille käigus hinnatakse koduteenuse taotleja toimetulekut, selgitatakse välja koduteenuse osutamise
vajadus ja vajalike teenuste loetelu. Koduteenust puudutavate küsimuste lahendamisel kuulatakse alati ära abivajaja enda
ja tema lähedaste arvamus ning arvestatakse nende tahet. Koduteenust saab taotleda nii pikemaks kui ka lühemaks ajaks,
näiteks ajaks, kui kodused sõidavad puhkusele ja vanainimene jääb üksi koju või on tervis ajutiselt halvenenud ja inimene
vajab seetõttu lühiajaliselt abi. Koduteenuse määramisel sõlmitakse vallavalitsuse ja kliendi vahel kirjalik leping ning
koostatakse hoolduskava, kus täpsustatakse osutatavad teenused, hooldamise aeg ja tingimused. Koduteenuste osutamise
leping ja hoolduskava vaadatakse üle lähtuvalt kliendi vajadustest, kuid mitte harvemini kui üks kord aastas.
Koduteenus on tasuline teenus, tasu maksmine toimub tunnitasu alusel, mille määr on 1,6 eurot. Tasu makstakse ainult
selle aja eest, mis hooldustöötaja viibib kliendi juures. Tasu ei määrata klientidele, kelle enda majanduslik olukord ja kelle
ülalpidamiskohustusega isikute majanduslik olukord ei võimalda seda maksta või kellele osutatakse teenuseid ebaregulaarselt
harvem, kui kaks korda kuus.

Millised on need teenused, mida hooldustöötaja osutab:
Põhiteenustena tagatakse :
1. arstiabi korraldamine (side pidamine perearstiga, transpordi korraldamine eriarstide vastuvõtule või haiglaravile
suunamise korral);
2. ravimite toomine (apteegist käsimüügi- ja retseptiravimite toomine kliendile);
3. toiduainete ja muude esmatarbekaupade kojutoomine;
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4. abistamine toidu valmistamisel;
5. valmistoidu koju toomine;
6. nõude pesemine;
7. kütte hankimise korraldamine;
8. kütte tuppa toomine;
9. tubade koristamine;
10. joogivee tuppa toomime;
11. hügieeni korraldamine (kliendi abistamine vannitamisel, dui all pesemisel või saunas pesemisel), saunapileti
ja dui kasutamise eest tasub klient vastavalt kehtivale teenuse hinnale.
Tugiteenustena tagatakse:
1. pesu pesemise organiseerimine (pesumajas või Kose Päevakeskuses pesu pesemise teenuse eest tasub klient
vastavalt kehtivale teenuse hinnale);
2. pesu triikimine, pesu triikimise korraldamine (pesumajas pesu triikimise teenuse eest tasub klient vastavalt
kehtivale teenuse hinnale;
3. dokumentide vormistamine (abistamine isikutunnistuse, passi, pensioni- või puudedokumentide vormistamisel
ning ametiasutusse toimetamisel);
4. kommunaal- ja teiste maksete tasumise korraldamine;
5. asjaajamise korraldamine (vastavalt tekkinud vajadusele, info edastamine kliendi vajadustest vallavalitsustele
ja asjaajamine muude ametiasutustega);
6. kirjavahetuse korraldamine;
7. ajalehtede tellimine;
8. juuksuri, maniküüri, pediküüri, fotograafi, õmbleja, korstnapühkija jne kojukutsumine (tasub klient vastavalt
vajatava teenuse osutaja hinnakirjale).
Koduteenuse korraldamise või teenuse osutamisega seotud küsimustega palume pöörduda valla sotsiaalnõuniku
Merike Pihla poole, tel 6339327 või e-postiaadressil: merike@kose.ee
HARJUMAAD ISELOOMUSTAVATE KOHTADE, OBJEKTIDE JA SÜMBOLITE IDEEKONKURSS
1. Taustast. Harjumaa Omavalitsuste Liit (edaspidi HOL) asutati 1. aprillil 1992. aastal Harju maakonna
omavalitsusüksuste poolt koostöö- ja esindusorganisatsiooniks. HOL on peamiselt vajalik selleks, et toimiks
omavalitsuste vaheline koostööökonoomika ja koostegevuse areng. Meie tegevusse on kaasatud kõik Harju
maakonna omavalitsusüksused ning neil on olemas oma sümbolid kuid maakonna kui terviku jaoks puudub
ühtne omavalitsusi ühendav sümboolika. Mis oleks see, mis tooks silme ette Harjumaa kui ühtse terviku. On
see ese, objekt, ajalooväärtus, lööv lause või inimene?
2. Ideekonkursi eesmärk. Leida Harjumaad kui tervikut iseloomustav nähtust, sümbolit, objekti, kujundit
ja/ning sellele vastavat lauset, sloganit. Võidukavandeid kasutatakse HOL-i poolt kingitava graafilise lehe
kujundamisel ning teistel maakonda tutvustavatel trükistel ja meenetel.
3. Tellija Harjumaa Omavalitsuste Liit
4. Tingimused: Konkursile oodatakse kavandeid, mis ei ole eelnevalt avaldatud;
Kavandeid võib esitada üksikisik või loominguline kollektiiv;
Kavandid esitatakse A3 suuruses;
Kasutada võib erinevaid tehnikaid;
5. Tähtaeg. Kavandite esitamise tähtaeg on 30. aprill 2011;
Kavandid palume saata aadressil Harjumaa Omavalitsuste Liit, Sirge 2, 10618 Tallinn; Kontaktisik Ruth Jürisalu;
Kavanditele palume lisada märgusõna ning märgusõnaga kinnine ümbrik, milles on autori nimi ja kontaktandmed;
6. Tulemus. Esitatud kavandite hulgast valib komisjon välja rahaliselt autasustatavad preemiad ? 100 eurot;
Esitatud kavandeid hinnatakse 2 alagrupis  õpilased ja koolinoored ning täiskasvanud;
Esitatud kavandeid hinnatakse 2 Kategoorias
A. Kavand, kunstiline väljund, mis iseloomustaks Harjumaad kui tervikut;
B. Slogan, sõnaline kujund koos Illustreeriva kavandiga;
Komisjonil on õigus jätta väljaandmata eelpoolnimetatud preemiaid vastava tasemega töö puudumisel. Komisjonil
on õigus anda välja mitu preemiat ühes alagrupis ühele kategooriale ning eripreemiaid vastavalt komisjoni
poolt otsustatavale summale.
Tellijal on õigus kasutada kõiki konkursile laekunud kavandeid.
Tulemused kuulutatakse välja ajalehes Harju Elu.
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PÄÄSTEAMET KUULUTAB VÄLJA LOOMINGUVÕISTLUSE "ÕNNETUS HÜÜAB TULLES!"

Päästeamet korraldab karikatuuri-, koomiksi ja animatsioonivõistluse "Õnnetus hüüab tulles!". Konkursile saavad
oma töid esitada nii lapsed kui ka täiskasvanud.
Konkurss toimub kahes vanuserühmas. Alates 16. eluaastast saab esitada karikatuure teemal "Õnnetus hüüab
tulles!" ning alates 6. eluaastast õpetlikke koomikseid ja animatsioone teemal "Mina - õnnetuste ennetaja".
Konkursi patroon on Heinz Valk, kelle arvates võimaldab karikatuur elu valupunkte rõhutada, kujutades olukorda
võimendatult. "Inimeste elus käivad traagika ja huumor sageli käsikäes ja ka selline tõsine asi, nagu õnnetuste
ennetamine, saab käia läbi absurdi ja koomika", arvab vanameister.
Parimad tööd kuulutatakse välja 27. mail Tartus uues Ahhaa keskuses, kus saab vaadata 4D kino ja nautida
enneolematuid teadusatraktsioone.
Võitjatele on väärt auhinnad välja pannud paljud toetajad. Auhindadeks on nutitelefon, sülearvuti, ekstreemspordi
kaamera, matkavarustus, seiklusmatk ja palju muud.
Kõige tabavamaid töid kasutatakse edaspidi tule- ja veeohutuse ennetustöös ning neid esitletakse Päästeameti
meediakampaaniaid toetavatel internetilehekülgedel või jagatavates teavitusmaterjalides.
Võistlustöid ootame hiljemalt 6. maiks 2011 e-posti aadressil rescue@rescue.ee. Neid võib tuua ka Päästeametisse
aadressil Tallinn, Raua 2 või viia lähimasse päästekomandosse.
Konkursi täpsem info ja reeglid: www.rescue.ee. Lisainformatsioon: Indrek Ints, Päästeameti ennetustöö
osakonna juhataja indrek.ints@rescue.ee, telefon 5269800

APRILL 2011 KOSE VALLAS TOIMUVAD
SÜNDMUSED
02.04
03.04
06.04
08.04

15.00
14.00
09.30
19.00

13.04

11.30

13.04
14.04
15.04
16.04
23.04
29.04
30.04
07.05

17.00
17.00
11.00
9.00
19.00
19.00
10.00

Kevadkontsert, klubi Elulõng 25
Raamatu Karla küla läbi sajandite esitlus
Teater Lepatriinu lasteetendusMatkasellid Pilet 1.60 EUR
Kose Gümnaasiumi noormeeste ansambli kontsert
Rakvere Teatri etendusOskar ja Roosamamma:KIRJAD
JUMALALE. Kestus 2 tundi. Piletid 8.60 EUR ja 7.60 EUR
müügil Oru Külakeskuses. Ühistransport: Radixi õpilasliin
K1 kell 18.45 Kose-Kose-Uuemõisa-Oru, tagasi Mulgireisid
21.59 Oru-Kose-Uuemõisa-Kose. Bussipilet 0.77 EUR
Teater Teatrike lasteetendus Kolm suurt soovi Etenduses
uhked valgusefektid, kaasategev animatsiooninukk.
Pilet 3,0 EUR
Luuleõhtu IGAÜHEL OMA LUGU
MESIMUMMI TEATRIPÄEV: esinevad Oru Lasteaia näitetrupid
Kooride kevadkontsert
Kose valla sündide pidulik registreerimine
Maie Orava tantsude võistutantsimine
Kose valla TANTSUPÄEV
Volbripäev
KOSE KEVADLAAT

Kose Gümnaasiumis
K-Uuemõisa Külakeskus
Oru Külakeskuses
Kose Gümnaasiumis
Oru Külakeskuses

AKVARELLID. Kose Kunstikooli ja Kunstikeskuse õpilaste tööd
MAALID. Tiiu Sepp isikunäitus

Kose Raamatukogu
Kose Raamatukogu

Oru Külakeskuses
Kose Raamatukogus
Oru Külakeskuses
Oru Külakeskuse
Kose Gümnaasiumis
Kose Gümnaasiumis
K-Uuemõisa Külakeskus
Kose-Uuemõisa
Kose

NÄITUSED
22.03-26.04
26.04-31.05

SPORDI- JA TERVISEÜRITUSED
12.04
16.04
20.04
28.04

11.00
19.00
14.00

NEPTUNI PIDU  algklasside ujumisvõistlus
Kose MV ujumises
Ülevallaline mälumäng MÄLUVESKI VII voor ja lõpetamine
Kose Spordikool  HEITJATE PÄEV

! Jälgige reklaami

Kose ujula
Kose ujula
Oru Külakeskus
Kose staadion
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LAULA OMA LAULU, KOSE LAULULAPS!
12. märtsil astusid 15ndal Kose laululapse juubeliüritusel kaunimate lauludega üles
need 83 julget ja säravat viisipidajat, kes olid oma kohalikest eelvoorudest Kose
gümnaasiumist, Kose lasteaiast, Oru põhikoolist, Oru lasteaiast ja Kose-Uuemõisa
lasteaed-algkoolist edasi saanud. Õpetajad Anne Kruuse, Heli Sepp, Lea Danilova,
Kerli Sild, Tiina Mihkelson, Marika Rohtsaar, Marika Raja, Kaili Pern, Maiu Roosa ja
Mareks Lobe, kes tublid laululapsed konkursiks ette valmistasid, said headest
tulemustest siirast rõõmu tunda: suur töö oli ära tehtud. Täname kõiki osalenud
laululapsi, neid toetanud koole-lasteaedu ja õpetajaid.
Lisaks staaþikale põhiþüriile koosseisus Vilja Sliþevski (Muusika- ja teatriakadeemia hääleseade lektoraadi
juhataja), Liilia Kotkas (Tallinna Magdaleena lasteaed-algkooli ja Vene gümnaasiumi muusikaõpetaja), Merike
Toro (G. Otsa kooli õpetaja), Andrus Jõffert (Kauplus Pirko ja Estlive Travel OÜ esindaja ja suursponsor), oli
juubeliürituse puhuks parimate laululaste väljaselgitamise protsessi haaratud ka vilistlasvõitjatest koosnenud
lisaþürii: Sirli Niidas (2005, 2008 võitja), Kirke Heiskonen (2005 võitja), Kirsi Õis (2006, 2007, 2008, 2009
võitja), Ade Luts (2007 võitja), Kaari Timuska (2004 võitja), Mari Nettan (2003, 2004 võitja). Täname mõlemat
þüriid väga sujuva ja üksmeelse koostöö eest!
Täname Kose laululaps lauluvõistluse pikaajalisi koostööpartnereid: Kose vallavalitsust, kauplust Pirko, kauplust
Laura, OÜ Serene Lilled, OÜ Kose lilled, Tere AS, Berit Kontserti. Juubeliaastal ühinesid meie üritusega auhindade
väljapanemisel ja soetamisel ka teised Kose valla ettevõtted ja eraisikud: Harju TÜ Kose Konsum, Corle OÜ,
OÜ Trivoli, kauplus Aksiid, Kose Kunstikeskus, perekond Sarapuu, kauplus Puruvana, Oxforell Puhkekeskus,
Viikingite küla, Malle Veering Hambaravi OÜ, Radix Hoolduse OÜ. Täname kõiki toetajaid!
Lõppkontserdil, lisaks Kose laululaps 2011 võitjatele, tegid oma muusikalise etteaste ka korraldustiim, kuhu
kuulusid Kati ja Riina, þüriiliige Liilia Kotkas, õpetajad Kerli Sild, Kaili Pern ja Marika Raja ning vilistlasvõitjad.
Aitäh säravate esituste eest!
Dirigendikepp ja kõlapulk on antud järgmiste tegijate ja korraldajate kätte. Elagu lauljad, hoiame pöialt Harjumaa
laululaps 2011 eelvoorudesse edasisaajatele!
Laulmiseni, Kose lapsed!
Kose laululaps 2011 korraldustiimi nimel Kati Bakradze
KOSE LAULULAPS 2011 VÕITJAD
3-4aastased
I koht KEIDI TAHKER (õp.K. Pern) *
II koht GREETE MIHKELSON (õp.M. Rohtsaar) *
III koht ANASTASSIA KORN (õp.M. Rohtsaar)
5-6aastased
TÜDRUKUD
I koht KARMEN TARRE (õp.M. Rohtsaar) *
II koht JANETE JÕFFERT (õp.M. Raja)
III koht KERTU SUUMANN (õp.M. Rohtsaar)
POISID
I koht KARL HERMAN ÕIS (õp.K. Pern) *
II koht ALARI ALTJÕE (õp.M. Raja)
III koht STEN KOTKAS (õp.K.Pern)
LAHE LAULULAPS 2011 - GETTER PABO (õp.M. Raja)
7-9aastased
TÜDRUKUD
I koht KEILI SIIMUMÄE (õp.L. Danilova) *
II koht MIIA ELIISE SARAPUU (õp H. Sepp)
III koht ESTER OJASAAR (õp.L. Danilova)
POISID
I koht GEORG ANDER SILD (õp.L. Danilova) *
II koht TELON AALBOK (õp H. Sepp)
III koht ANDREAS PÄSSA (õp H. Sepp)

10-12aastased
TÜDRUKUD
II koht LIISBET ESTRA (õp.L. Danilova)
III koht MARION MÜÜRSEPP (õp.A. Kruuse)
III koht MAARIKA SIILSALU (õp.K. Pern)
POISID
I koht KEN METSIS (õp.L. Danilova) *
I koht RIHO PETERSON (õp.A. Kruuse) *
Viikingi eri  Liisbet Estra
Viikingi eri  Riho Peterson
13-15aastased
I koht GERTRUD SILD (õp.K. Sild) *
II koht HANS KRISTIAN ÕIS (õp H. Sepp)
III koht LEMBI ROOSA (õp.M. Roosa)
Viikingi eri  Gertrud Sild
16-19aastased
I koht ERICH-ALVIIN AIAOTSA (õp.A. Kruuse)
II koht GERT METSIS (õp.M. Lobe)
III koht MARILYN UUSNA **
Viikingi eri  Marilyn Uusna
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* - Harjumaa Laululaps 2011 eelvoorudesse edasisaajad
** - saab edasi Harjumaa Laululaps 2011 eelvoorudesse kui vahetab laulu, võtab juhendaja ja uue klaverisaatja
PALJU ÕNNE VEELKORD KÕIGILE VÕITJATELE, ÕPETAJATELE, EDASISAAJATELE JA TOETAJATELE  PEREDELE,
SÕPRADELE JA PÖIDLAHOIDJATELE!
Jüripäeval võetakse Kosel mõõtu Maie Orava tantsude tantsimises
Kose noorterühm kutsub Sind Jüripäeval selle kevade ühele olulisemale rahvatantsusündmusele Eestis  Maie
Orava tantsude võistutantsimisele ehk Jüripäevale tantsuga. Kaugele ei olegi vaja sõita, vaid sündmus tuleb
Sulle koju kätte. Kose Gümnaasium võõrustab pea 350 rahvatantsijat üle Eestimaa - Harjust, Järvast, Tartust,
Ida-Virumaalt, jne. Võistlus käib neljas kategoorias  vanemad segarühmad, naisrühmad, nooremad segarühmad
ja esindusrühmad. Kutsume Teid tantsijatele kaasa elama, sest osalevad ka Kose valla tantsijad ning ühtlasi
loodame Teie abile publiku lemmiku väljaselgitamisel.
Seekordne võistutantsimine on mitmes mõttes juubelihõnguline. 2001. aastal alguse saanud võistuvihtumine
toimub sel korral juba viiendat korda. Põhjust tõsiseks juubeldamiseks on aga veelgi, sest Virumaa tantsuõpetaja
ja Eesti üks loomingulisemaid tantsuautoreid Maie Orav tähistab 28. mail väärikat tähtpäeva  70. sünnipäeva.
Sündmuse käimapaneku ja hea sujumise eest seisab viimatise võistutantsimise võidumees Kose noorterühm.
Päeva hoiab ohjes Kose noorterühma vilistlane Meelis Kompus. Oma õla on alla pannud Kose vald, Kose
Gümnaasium, Eesti Kultuurkapitali Rahvakultuuri Sihtkapital ja Harjumaa Ekspertgrupp, Hasartmängumaksu
Nõukogu, AS K.U.Mell ja Eero Leedmaa, Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts, Viikingite küla.
Võistutantsimise algus 23. aprillil kell 13:00 Kose Gümnaasiumi võimlas. Võitjad kuulutatakse välja orienteeruvalt
kell 17:30. Olete teretulnud ka võistutantsimise järelpeole Viikingite külas, kus tantsuks mängivad lõõtsapoisid
Asso Int ja Martin Müller. Lisainfot võistutantsimise kohta leiate kodulehelt http://voistutants.kose.ee
Jüripäeval tantsuga!
Kose noorterühm
Kose Gümnaasiumi laulupoiste kevadkontsert 8.aprillil 2011 Kose Gümnaasiumis
Tulime esmakordselt kokku 2000.aasta septembris. Tänaseks oleme koos musitseerinud 11 aastat. Võiks ju
nüüd küsida, et miks me edasi ei laula? Põhjus on lihtne  kõik laulupoisid on 12.klassi õpilased ja ees on
gümnaasiumi lõpetamine. Tänaseni laulavad ansamblis Erich-Alviin Aiaotsa, Juhan-Kustav Aiaotsa, Ove Hansson,
Ott Matiisen, Vallo Mihkelsoo ja Anders Uusna.
Mis edasi saab? Seda näitab kindlasti aeg. Kõik need aastad oleme tundnud suurt tuge publikust, kes on
tundnud huvi meie käekäigu vastu ja alati hoidnud silma peal meie tegemistel.
Eriline tänu meie ansambli poolt kuulub Kose Gümnaasiumi endisele direktorile Aarne Puistamale, kes on meid
toetanud algusest peale oma nõu ja jõuga. Südamlikud tänud meie esimesele publikule, memmedele tantsurühmast
Madli ja Malle Lambasaarele. Tänud neile saime julgust ja hoogu kontsertidel esinemiseks. Suur tänu Kose
Vallavalitsusele, kes on kõik need aastad võtnud kanda meie transpordikulud Harjumaal, Tallinnasse ja Jõgevale
konkurssidele. Konkursid on need, mille kavad lihvitakse eriliselt briljantseks, et siis võistelda teiste ansamblitega
ja areneda edasi ikka paremaks.
Aastal 2000, kui ma alustasin 2.klassi poisteansambliga tööd, ei osanud ma ette kujutada, et see kujuneb nii
pikaajaliseks, kuid mitte kergeks, aga väga palju positiivseid emotsioone andvaks perioodiks minu õpetajatöös.
Olen ise saanud hindamatu kogemuse tööks poistega, mida mul enne ei olnud. See, kuidas on väikestest
poistest kujunenud omanäolised lauljad, kelle musitseerimine on andnud tohutult palju rõõmu ka minule kui
juhendajale, on VÄÄRT KOGEMUS. Tõenäoliselt on see kogemus andnud ka ansambli liikmetele palju, mille
väärtust osakavad nad hinnata hiljem, kui nad jätkavad muusikaga tegelemist.
Ansambli ühine otsus on see, et me kutsume kõiki, kelle meie laulmine hinge läheb, oma viimasele kontserdile,
mis toimub reedel, 8.aprillil 2011, algusega kl 19.00 Kose Gümnaasiumi aulas.
Kohtumiseni kontserdil!
Anne Kruuse
Ansambli juhendaja
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INTERVJUU ÜLO ROOSNURME, RAAMATU KARLA KÜLA LÄBI SAJANDITE ÜHE AUTORIGA
Miks sa hakkasid raamatut tegema? Olid juba palju aastaid erinevaid elukillukesi kokku kogunud ja
suguvõsasid uurinud. Kas oli keegi, kes sind ärgitas?
See raamatutegemise soov sündis pikkamööda. Alguses polnud sellist mõtet küll. 1975. aastal sai käidud Tartus
ja kohtasin seal meest, kes näitas oma suguvõsa tabelit. Küsisin, et kust sellist asja saada võiks ja siis läks jutt
ajalooarhiivi peale. Aga katsu sa sel ajal arhiivist midagi kätte saada. Läksin siis arhiivijutuga Aasamaa Teedu
juurde. Tema töötas sellel ajal Harju Rajoonikomitees. Tegime koos kirja parteikomiteesse, et arhiivist vaja
materjale Kose ajaloo uurimiseks. Ega ma siis alguses seda Kose ajaloo asja veel nii tõsiselt mõelnud. Alguses
hakkasin ikka oma suguvõsa juuri taga otsima. Tartus toimusid iga viie aasta tagant agronoomide täienduskursused.
Vabad hetked kulusid arhiivi külastamiseks. Materjali tellisin ühel päeval, lugeda sain järgmisel päeval. Lugesin
päris originaaldokumente. Lehed olid kulunud ja nii mõnigi lehekülg raskesti arusaadav. Hiljem sain materjale
lugeda mikrofilmidelt.
Aastatel 1988-1989 käisin veel aktiivselt arhiivis. Järnevad aastad olid väga tormilised ja 1990. aastal toimus
Karla küla kokkutulek, kus tekkis idee küla raamatu kirjutamiseset. Kokkutuleku peaettekande küla ajaloo
kohta tegi Roogoja talust pärit Aksel Kivistik. Ta ütles toona, et Sina kogu raamatu jaoks materjal kokku ja
mina panen kirja. Akslil oli juba palju materjali küla kohta eelnevalt kogutud. Minu suguvõsade uuringu ajalugu
ulatus ka juba tegelikult 1834. aastasse. Hakkasin siis kodukandis tööle ja puutusin tihti kokku vanade
külaelanikega. Paber ja pliiats olid ikka varuks. Nii need esimesed teadmised tulid. Aastad aga möödusid ja
peale kokkutulekut jäi raamatutegemine seisma. Aksli tervis halvenes ja minugi võimalused olid kasinad. Püüdsin
oma vanal Jugoslaaviast pärit kirjutusmasinal märkmeid ümber trükkida, aga asi ei edenenud ja peale
kirjutusmasina rikkiminekut jäigi raamatutegu pooleli.
Aastaid hiljem tulid minu juurde Kersti ja Tõnu Meldre. Nad tahtsid saada oma suguvõsa uurimiseks materjale.
Kõige muu hulgas tuli jutuks ka raamatu tegemine. Kersti suutis mu käekirjast aru saada ja oli nõus materjali
arvuti abil ära trükkima. Nii sai raamatu tegemine uue hoo sisse. Saatsin Kerstile mõne talu materjali, tema
jõudumööda trükkis. Nii valmis trükitud materjal, mida tegelikult kogunes rohkem kui ühe raamatu jagu.
Miks sa valisid just suguvõsade uurimise teema raamatu aluseks?
Algselt ma ei mõelnudki selle peale. Peale seda kui olin oma suguvõsa põhjalikult uurinud ja sellega seoses
ka teisi suguvõsasid tundma õppinud, näitasin oma materjale Fred Pussile. Ta ütles, et kui juba nii suur töö on
tehtud, siis tee juba uurimus kogu küla kohta. Nii ka läks.
Vaadates raamatu kaane kujundust, siis olete Tõnu Meldrega koos välja valinud vanade fotode hulgast
Kuivajõe puhkpilliorkestri ja sõjaväelaste marssimise vana Raudsepa talu tuuleveski ees. Miks just need
fotod?
Mis puutub puhkpilliorkestrisse, siis need mehed pildil on peaaegu kõik Karla küla mehed. 1920.-1930. aastatel
tegutses orkester Kustav Teppani juhatusel. Harjutati peale lahkuminekut Kose Haridusseltsi puhkpilliorkestrist
1926. aasta paiku Karla külas Kõlli talu peretoas. Sellelaadiline seltsielu vähenes peale noorte meeste abiellumist.
Sõdurite pildi valisime sellepärast, et raamatus on kirjeldusi mitmetest sõdadest: Kose-Uuemõisa sõda, 1905.
a. sündmused, Teine Maailmasõda. Eks Raudsepa talu tuulikki oli omamoodi Karla küla vaatamisväärsus, nii
nagu selle talu elanikudki oma uuendusmeelsuse poolest.
Raamatu esitlus toimub 3. aprillil 2011. aastal Kose-Uuemõisa Külakeskuses, mis asub endise ajaloolise
mõisa südames. Kas on ka see tähenduslik?
Jah, muidugi! Karla küla oli Uuemõisa mõisa lõunapoolseim küla ja oli seotud siinse mõisakeskusega. Kui
majanduslikus mõttes suheldi Karla külas rohkem Uuemõisaga, siis Karla küla mehed käisid naisi otsimas ja
kosimas rohkem lõuna poolt- Kirivalla ja Alansi küladest.
Kas on plaanis veel mõni raamat kirjutada?
Eks aeg näitab.
Kose-Uuemõisas 19.03.2011
Küsimustele vastas Ülo Roosnurm, küsis Jaanus Jaago

Karla Külaarendamise Selts tänab kõiki, kes nõu ja jõuga olid Karla küla raamatu
kirjutamisel ja väljaandmisel abiks.
Täname toetajaid ja annetajaid: Kohaliku Omaalgatuse Programm, Ida-Harju
Koostöökoda, OÜ Kuivajõe Farmer, OÜ Halver Mööbel, Bussland OÜ, jt
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Vastlakarneval - naistepäeva eri
Laupeval, 05. märtsil, toimus Viskla külas järjekordne vahva ettevõtmine.
Kohale oli tulnud 40 -ne liikmeline lustakas ja kirev seltskond. Näha võis rebast, jäneseid, printsessi, kuningat,
nõida, lumememme, soldatit ja palju muid vahvaid tegelasi.
Alustuseks toimus mõõduvõtt suusatamises naistele ja lastele vabalt valitud pikkusega rajal. Mehed olid seekord
kohtunike rollis. Võitsid kõik kes osalesid. Seejärel kelgutamine, liuglemine, kulgemine, põtkumine, kukkumine
jne, kuidas aga kellegi oskused ja võimed lubasid. Pikad linad saavad igal juhul kõigil olema. Lapsed oleks selle
tegevuse juurde jäänudki, kui järgmine osa programmist poleks olnud nii maitsev.
Toimus koduste küpsetiste degusteerimine ja hindamine. Þürii leidis, et kõik küpsetised olid super head, suisa
suus sulavad. No on ikka osavad pagarid, kondiitrid ja kokad need Viskla küla inimesed, sekka loomulikult ka
hulk Kosekaid, kes on järjepidevalt otsustanud selle küla tegemistes kaasa lüüa. Kellele vahepeal külm külge
oli karanud, sai sõõmu sooja teed, kausi maitsvat hernesuppi ja traditsioonide kohaselt vastlakukleid.
Võistluste parimad said pärjatud vägevate auhindadega, mis kõik Visklalaste endi valmistatud.
Viis tundi värskes õhus lahedate inimeste seltsis möödus märkamatult. Vapustav päev! Soovitan soojalt olla
kursis Visklas toimuvaga ja järgmistel üritustel ise agaralt kaasa lüüa.
Suured tänud organiseerijatele karnevalist osa saanud Kosekate nimel,
Eve Heiskonen
Meie tegemistest
Kuulates-vaadates jõuluajal saateid kodututest tekkis mõte omaltpoolt anda natuke hinge-ihusoojust inimestele,
kes on elu tuiksoonelt kõrvale jäänud.
Nii osustasime Oru memmedega koostöös EELK Tuhala Kaarli koguduse liikmetega kududa soooje villaseid
sokke. Asi sai teoks ja meid toetasid ka head sõbrad Koselt-Kose Koguduse õpetaja Mare Palgi, Magda Oeselg
ja Elju Tuuling.
Enne Eesti Vabariigi aastapäeva viis saadetise kohale Arvo Rodi.Lisaks sokkidele saime kokku ka hulga kampsuneid,
mis jõudsid omanikele neile pühendatud aastapäeva üritusel.
Kõige rohkem tänu meie MTÜ Hõbelõim liikmetele, kes tulid aktiivselt plaaniga kaasa ja kudusid lühikese ajaga
valmis 30 sokipaari.
Tahame ka edaspidi sama missiooni jätkata ja tänavu jõuluajaks midagi valmis meisterdada.
Kõiki kel on omapoolset tahtmist kaasa lüüa saab informatsiooni telefonidel 6079254 ja 6036125.
MTÜ Hõbelõim juhatuse nimel
Milvi Nokkur

Kutsume kõiki huvilisi pühapäeval, 3. aprillil
Kose-Uuemõisa Külakeskusesse raamatu
esitlusele.
Võimalus osta raamatuid, vestelda autoritega ja
paluda autogramme.
Algus 14.00
Karla Külaarendamise Selts
Kose-Uuemõisa Raamatukogu
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Sotsiaaldemokraatlik
Erakond
tänab
Kose valla elanikke
valimistel usaldatud
häälte eest!

SUURED TÄNUD OXFORELL-ILE!
Tahame tänada Oxforelli hästi lõbusa vastlapäeva sõidu eest Kose-Uuemõisas. Meil oli
nii lõbus sõita ehtsal reel, mis oli rakendatud kaasaegse "hobuse" taha. Sõita saime kõik.
Ja kes soovis, siis veel lisagi. Onu Valdur oli nii lahe, tegi ka vigursõitu meile. Õhtul oli
muljete avaldamist omavahel veel küllaga.
Tänudega ja edu soovides Kosejõe Kooli lapsed

LP. KOERAD JA KASSID!
Võtke oma omanikud ja tulge marutaudi vastu
vaktsineerima 23.04.2011 järgmistes kohtades:
Habaja mõis 9.00-9.15
Äksi meierei 9.20.-09.45
Ojasoo kaalumaja 10.00-10.30
Kose-Risti parkla 10.45-11.15
Kodu tn. lõpp 11.20-11.50
Kose Pargi pood 12.00-13.00
Vallamaja parkla 13.00-13.15
Kose jalakäijatesild (vana veski esine) 13.20-13.50
Viskla küla (Kurepesa) 14.10-14.30
Ravila kontor 14.45-15.15
Võimalus ka vaktsineerida kompleksvaktsiiniga.
Tel. 56 628 229
Lugupidamisega,
Priit Koppel, volitatud vet.arst
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MK-TEENUSED OÜ
JALGRATASTE
HOOLDUS, REMONT,
MÜÜK
Asume Kosel
Info telefonil: 53 727 908
e-mail:
mkteenused@gmail.com
www.mkteenused.ee
Seoses töömahu suurenemisega
pakub AS K.U.Mell tööd

1.roomikekskavaatorijuhile
2.kaablite ja torustike
välistrasside ehitustöölisele

Kandidaatidelt ootame tehnika
tundmist ja vastupidavust välitöödel.
Oma soovist teatada
tel. 5648 3838 või
e-mail mell@mell.ee

12.aprillill kell 15.00-17.30
toimub Kose Päevakeskuses
(Hariduse2) Eesti-Soome
jalatsivabriku
naturaalnahast
kevad-ja suvejalatsite
müük.
Suur allahindlus!

Müüa lõhutud küttepuud:

Oxforell Puhkekeskus
otsib oma meeskonda
suvehooajaks
aktiivseid grillmeistreid!
Ootame kandidaadilt:
* Rõõmsameelsust;
* Aktiivsust;
* Initsiatiivikust;
* Head suhtlemisoskust;
* Kasuks tuleb ka vene keele
oskus;
* Kiirust.
Pakume omaltpoolt:
* Tööd vahetustega;
* Paindlikkust;
* Erinevaid
meeskonnakoolitusi;
* Motiveerivaid üritusi;
* Sõbralikku kollektiivi;
* Kokkuleppelist töötasu +
lisatasud heade töö
tulemuste eest.
Ole julge ja võta meiega
ühendust juba täna telefonil:
+372 56 5000 26
või +372 56 40 471

AS K.U. Mell müüb
Kruusa
Liiva
Killustikku
Sõelutud mulda
Transpordivõimalus
Täpsemalt tel. 56483838
ja kodulehelt
www.mell.ee

AHJUD
PLIIDID
KAMINAD
KORSTNAD
Tel. 5354 0168;
http://aahi.onepagefree.com/

lepp- 32eur/rm;segapuu30eur/rm;kask-42eur/rm.
Küttepuud on saetud ja
lõhutud 40cm; 45cm; 50cm
pikkused halud.
Transport alates 10 ruumist
tasuta (laotud koormasse).
tel -5062645

JÜRIKUU LAAT
02.04
Kose ujula juures
9.00-16.00

REHVITÖÖD
Asun Kuivajõe ja Kose
vahelisel teelõigul.
MÜÜA
Uusi
Kasutatud suverehve

Info 58050167

Tel. 5656300

AS KOSE AGRO pakub tööd
mehhanisaatorile ja
majandustöölisele.
Samas vajatakse
hooaja(ajutisi)töölisi
metsa- ja ehitustööle.

AS KOSE AGRO võtab vastu
küttepuude tellimusi.
Samas müüme toidu- ja
seemnekartulit ning
juurvilja(peet, porgand,
kapsas, kaalikas).

INFO tel.5066529 või
õhtuti 6036345

INFO tel.5066529 või
õhtuti 6036345

TEADE
Alates märtsikuust ilmub
Kose Teataja peale
1. kuupäeva.
Palun materjal saata hiljemalt
kuu 22.kuupäevaks
koseteataja@kose.ee või
helistada 6751 279.
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KOSE LIONS KLUBI KORRALDAB:

7.MAIL kell 9
LC KOSE

KOSE KEVADLAAT

KOSE VALD

MÜÜGIL KÕIK VAJALIK TEIE KOJU, AEDA JA PÕLLULE: ISTIKUD, SEEMNED,
ILU- JA VILJAPUUD, KODULOOMAD, RÕIVAD, TARBEKAUBAD JA
VEEL PALJU MUUDKI!
*VANAVARA JA KASUTATUD RAAMATUTE MÜÜK
* MEELELAHUTUST JA SÜÜA-JUUA KOGU PERELE
* KAITSELIIDU TEHNIKA JA VARUSTUSE ESITLUS
* LASTELE JALGRATTAPÄEV, KUNSTIKOOL, NÄOMAALINGUD JA ATRAKTSIOONID
Info tel. 5178561 ja 5036007
KIRIKUTEATED
Kose kirikus:
Laupäeval 9. aprillil kl 18.00. toimub Kose pastoraadis (Jõe 4) 1. õhtu sarjast: "Kohtumised konfessioonidega".
Katoliku kirikust tuleb rääkima Pirita kloostri vaimulik isa Vello Salo. Ainukordne võimalus kohtuda silmast silma
literaadi, tõlkija, kirjastaja ja preestriga ning seda kõike ühes isikus. Oodatud on kõik huvilised!
Palmipuudepühal 17. aprillil kl 11.00 jumalateenistus armulauaga talvekirikus. Laulab naiskoor
Suurel Neljapäeval 21. aprillil kl 18.00 jumalateenistus talvekirikus
Suurel Reedel 22. aprillil kl 11. 00 jumalateenistus kirikus
1. Ülestõusmispühal, 24. aprillil kl 14.00 jumalateenistus armulauaga kirikus. Samal ajal LASTEPÄEV pastoraadis.
Tuhala kirikus:
Leerikool algab pühapäeval, 10. aprillil kl 15.00. kogunemisega Tuhala kiriklas.
Esmaspäeval, 4. aprillil kl 18.00. teemaõhtu: Tuhala kirik aastal 2025.
Millised on Sinu ootused Tuhala kogudusele, sinu nägemus, sinu ootused ja ettepanekud. Tule, osale avatud arutelus
ja avalda arvamust!
Suurel Reedel 22. aprillil kl 14. 00 jumalateenistus kiriklas
1. Ülestõusmispühal, 24. aprillil kl 14.00 jumalateenistus armulauaga Tuhala kirikus
Mõlemad kirikud avavad ka tuleval suvel oma uksed teelistele.
Laupäeval 7. mail on kummagi kiriku juures talgud "Teeme ära 2011"

Elvis, Eiko, Ene! Siiras kaastunne
Endo
surma puhul.
Alu tn naabrid

Kallis Anna Darina!
Avaldame siirast kaastunnet isa
Veli Mikko Kerola
surma puhul
Oru lasteaia Summid rühm

Mälestame heasüdamlikku, abivalmis ja
töökat juhatuse liiget
Ülo Toime`t
ja avaldame kaastunnet lahkunu omastele.
K/Ü Ravila 4a elanikud

Meie siiras kaastunne Toomasele ja Ehale
isa ning Liale abikaasa
Arnold Kohti
surma puhul.
Perekonnad Siimumäe, Tamm, Talving ja
Lusti

VÄLJAANDJA KOSE VALLAVALITSUS

Toimetaja: S. Bärg, tel. 6 751 279. Toimetuse liikmed: K. Bakradze, E. Sepp, I. Väli
Kose Teatajasse minev info saada iga kuu 22. kuupäevaks meiliaadressile koseteataja@kose.ee või helista telefonil 6 751 279.
Kujundus: OÜ Digimap, trükk AS Printon Trükikoda. Hind üksikmüügis 0.32 EUR

