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KOSE VALLAVOLIKOGUS
26. 05. 2011
Volikogu istungist võtsid osa volikogu liikmed: Astrid Ojasoon, Aivar Pohlak, Aarne Puistama, Aksa Veinpalu, Uno Silberg,
Vello Kivistik, Tiia Rodi, Irina Meinvald, Alvar Kasera, Eha Sepp, Kalle Porman, Eero Leedmaa, Timo Nikitin, Tõnno Tiis,
Eerika Kesküla ja Margus Proos.
Puudus: Merike Kummel
Kutsutud: vallavanem Vello Jõgisoo, abivallavanem- maanõunik Merle Pussak ning haridus- ja kultuurinõunik Liivi Siht.
Volikogu istungist võtsid osa noortevolikogu liikmed.
Tuli ettepanek väljakuulutatud päevakorda teha kaks muudatust:
1) Jätta päevakorrapunkt „Kose valla 2010. aasta majandusaasta aruande kinnitamine ja volikogu revisjonikomisjoni
arvamuse ära kuulamine“ juuni volikogu päevakorda.
2) Lisada päevakorrapunkt „Vardja keskkonnareostusest“. Volikogu kinnitas päevakorra.
Otsusega nr 93 otsustati taotleda Kose valla munitsipaalomandisse Pikk tn 17a“ asukohaga Harju maakond, Kose vald,
Kose alevik. Otsuse eelnõu tutvustas abivallavanem-maanõunik Merle Pussak.
Otsusega nr 94 otsustati taotleda Kose valla munitsipaalomandisse „Kose kalmistu“ asukohaga Harju maakond, Kose
vald, Kose alevik. Päevakorrapunkti tutvustas abivallavanem-maanõunik Merle Pussak.
Määrusega nr 69 kinnitati OÜ U-M Soojus põhikiri. Põhikirja tutvustas abivallavanem-maanõunik Merle Pussak.
Volikogu võttis teadmiseks haridus- ja kultuurinõunik Liivi Siht ettekande oma valdkonna tööst Kose Vallavalitsuses.
Määrusega nr 70 kehtestati põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 71 lg 6 alusel „Üldhariduskooli direktori vaba ametikoha
täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord“. Dokumenti tutvustas haridus- ja kultuurinõunik Liivi Siht.
Määrusega nr 71 kinnitati koolieelse lasteasutuse seaduse § 15 lõike 1 alusel Kose valla koolieelsetele lasteasutustele
teeninduspiirkonnad. Määruse eelnõu tutvustas haridus- ja kultuurinõunik Liivi Siht.
Otsusega nr 95 otsustati võõrandada otsustuskorras Oru külas, Kose vallas asuva ehitise (Oru mõisahoone) mõtteline osa
teisel korrusel ca 145m2 EELK Tuhala Kaarli Kogudus`ele hinnaga 60 eurot m2. Otsuse eelnõu tutvustas
abivallavanem-maanõunik Merle Pussak.
Otsusega nr 96 otsustas volikogu müüa avalikul kirjalikul enampakkumisel Oru külas, Kose vallas asuva ehitise (Oru
mõisahoone) mõtteline osa ca 543 m2 alghinnaga 60 eurot m2. Enampakkumisel osalemise korral tasumisele kuuluv
tagatisraha on 10 % alghinnast ja osavõtutasu on 127,82 eurot. Otsuse eelnõu tutvustas abivallavanem-maanõunik
Merle Pussak.
Otsusega 97 kinnitati Kose valla Kose ja Kose-Uuemõisa alevikes 2011-2013 aastatel tehtavad heakorratööde
lihtmenetlusega hanke tulemused. Lihtmenetlusega hanke pakkumise võitjaks tunnistati Proudly OÜ.
Keskonnareostusest Vardjas. Volikogu liige Uno Silberg tutvustas volikogule keskkonnaohtlikku olukorda Vardja külas.
Vallavalitus on olukorrast teadlik ja keskonnaohlikust olukorrast on teavitatud riigi keskonnakaitsega tegelevaid
institutsioone, kuna tegemist on riigimaal oleva reostusega. Vallavalitsus pöördub veelkordselt ka kirjalikult
Keskkonnainspektsiooni poole, et kiirendada reostuse likvideerimist. Vallavalitsus pöördub kirjalikult ka lagunemisohtliku
ehitise omanike poole, et oleks tagatud ohtus.
Üldinformatsioon. Volikogu korraline istung toimub 16. juunil 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/
määrused“alt. Sama informatsioon on kättesaadav kõikides valla raamatukogudes.
16. 06. 2011
Volikogu istungist võtsid osa volikogu liikmed: Astrid Ojasoon, Aivar Pohlak, Aarne Puistama, Aksa Veinpalu, Uno
Silberg, Vello Kivistik, Tiia Rodi, Eha Sepp, Eero Leedmaa, Tõnno Tiis, Eerika Kesküla ja Margus Proos.
Puudusid: Merike Kummel, Irina Meinvald, Alvar Kasera, Kalle Porman, Timo Nikitin.
Kutsutud: vallavanem Vello Jõgisoo, abivallavanem- maanõunik Merle Pussak ning finantsjuht Ellen Pärm.
Volikogu esimees Astrid Ojasoon avas volikogu istungi. Volikogu kinnitas päevakorra.
1. Määrusega nr 72 kinnitas volikogu Kose valla 2010. aasta majandusaasta aruande ning
kuulas ära revisjonikomisjoni sellekohase arvamuse. Revisjonikomisjoni esimees Vello Kivistik tutvustas revisjoni
tulemusi. Revisjoni ülesandeks oli kontrollida vallavalitsuse tegevuse vastavust volikogu otsustele ja määrustele, valla
arengukavas püstitatud eesmärkide täitmist ning eelarve rahaliste vahendite kasutamist. Lähtudes 2010. aasta
majandusaasta aruandest ning audiitori aruandest tegi revisjonikomisjon ettepaneku kinnitada 2010. aasta
majandusaasta aruanne.
2. Otsusega nr 98 kehtestati detailplaneering aadressil Kaasiku 1. Eelnõud tutvustas abivallavanem-maanõunik Merle
Pussak.
3. Otsusega nr 99 kehtestati Põldoja kinnistu detailplaneering. Eelnõud tutvustas abivallavanem-maanõunik Merle
Pussak.
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4. Kose Vallavolikogu 22.02.2001 otsuse nr 12 „Vaba põllumajandus- ja metsamaa erastamise taotlejate nimekirja
kinnitamine“ osaline kehtetuks tunnistamise otsus jäi vastu võtmata. Ettekandega esitas abivallavanem-maanõunik
Merle Pussak.
5. Otsusega nr 100 otsustati peremehetu ehitisena arvele võtta Kose alevikus, Ujula
tänaval asuv garaažikompleks.
1) Avaldada ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded ja kohalikus ajalehes Kose
Teataja teade hõivatava ehitise, selle asukoha ning viimase teadaoleva omaniku kohta.
2)Vastuväited ehitise peremehetuse kohta esitada Kose Vallavalitsusele kahe (2) kuu
jooksul pärast teate avaldamist.
Tekkinud olukorda tutvustas abivallavanem-maanõunik Merle Pussak.
6. Määrusega nr 71 kehtestati Kose Vallavolikogu töökord. Eelnõud tutvustas volikogu esimees Astrid Ojasoon.
Üldinformatsioon
- Keskonnareostusest Vardjas anna ülevaate abivallavanem. Olukord on kontrolli all ja keskonnainspektsioon tegeleb
probleemiga.
- Vallavanem tutvustab volikogule Harju Omavalitsuste Liidu projekti, mis on seotud jäätmekäitlusega, et
organiseerida jäätmekäitlust terves maakonnas.
- 4.07. kell 16.00 toimub arengukava ettevalmistamise osas kohtumine kolmanda sektoriga Kose vallamajas. Oodatud
on kõik, keda huvitab valla edasine areng.
- 05.07. kell 16.00 toimub arengukava ettevalmistamise osas kohtumine ettevõtjatega Kose vallamajas, kuhu
oodatakse kõiki ettevõtjaid, et arutada Kose valla arengukava teemadel. Arengukava on saadaval valla kodulehel.
- Volikogu korraline istung toimub 25. augustil 2011 kell 15.00 vallamaja saalis.
- Eestseisus toimub 16. augustil 2011 kell 16.00 vallamajas.
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/
määrused“alt. Sama informatsioon on kättesaadav kõikides valla raamatukogudes.
Astrid Ojasoon
Kose Vallavolikogu esimees

KOSE VALLAVALITSUS TEATAB:
• Kose Vallavalitsuse 16.06.2011 korraldusega nr 98 on kehtestatud Võlle külas Kaasiku 1 kinnistu
(katastritunnusega 33702:002:0542) detailplaneering
• Kose Vallavalitsuse 16.06.2011 korraldusega nr 99 on kehtestatud Krei külas Põldoja kinnistu
(katastritunnusega 33702:001:0376) detailplaneering
• Peremehetu ehitise hõivamise teade. Kose vallas Kose alevikus on peremehetu ehitisena arvele
võetud Ujula tänaval garaažikompleks. Hõivatud ehitise omanik ei ole vallale teada. Kõigil, kellel on
vastuväiteid nimetatud ehitise peremehetuse või selle Kose valla poolt hõivamise kohta, esitada need
kirjalikult Kose Vallavalitsusele aadressil Hariduse 1, Kose alevik, 75101, Harjumaa, kahe kuu jooksul
peale käesoleva teate avaldamist.

MEELDETULETUS VÄIKEEHITISTE PÜSTITAJALE
Kui Te olete saanud vallast kirjaliku nõusoleku väikeehitise püstitamiseks, siis ehitisregistris registreeritakse
väikeehitis kõigi andmetega ära ja ehitise staatus on ehitamisel. Selleks ,et ehitise staatus ehitisregistris oleks
kasutusel, tuleb peale ehitise valmimist esitada vallale ehitise teatis, kus märgitakse ära ehitise andmed ja
omanik (Ehitusseadus §16).
Hetkel on ehitisregistris väga palju ehitisi, millele on võetud kirjalik nõusolek aga ehitise teatist peale ehitise
valmimist ei ole esitatud.
Sama reegel kehtib ka kuni 20m² väikeehitiste teatiste korral.
Palun kontrollige kas Teie olete peale ehitise valmimist esitanud ehitise teatise ehitisregistrisse. Selleks tuleks
pöörduda valla registripidaja poole.
Ivi Teras
registripidaja
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Kose Vallavalitsus kuulutab välja konkursi
LOGOPEEDI
vabale ametikohale
Tööaeg: Täistööaeg Tööle asumise aeg: alates
29.augustist 2011
Töökoht: Kose-Uuemõisa Lasteaed- Kool ja Kose
Gümnaasium
LOGOPEEDI
ajutiselt vabale ametikohale
Tööaeg: Täistööaeg lapsehoolduspuhkusel oleva
töötaja asendamiseks (orienteeruvalt kuni juuni
2013) Tööle asumise aeg: alates 29.augustist
2011
Töökoht: Oru Põhikool ja Oru Lasteaed
Mesimumm
Tööülesanded:
Töö logopeedilist abi vajavate laste/õpilastega.
Lastevanemate nõustamine lapse/õpilase arengu
kohta.
Õpetajate nõustamine ja tagasiside andmine
lapse/õpilase arengu kohta.
Nõudmised kandidaadile:
erialane kõrgharidus; pedagoogilised teadmised,
oskus neid tulemuslikult rakendada;
meeskonnatöö tahe; eesti keele oskus
kõrgtasemel
Tööandja pakub vajadusel ametikorterit.
Avaldus, CV, haridust tõendava dokumendi
koopia ja muud kandidaadi poolt oluliseks
peetavate dokumentide koopiad palume saata
aadressil Hariduse tn 1, 75101 Kose alevik, Kose
vald, Harjumaa või e-posti aadressil
vald@kose.ee märksõna „LOGOPEED“.
Kandideerimistähtaeg on 8.juuli 2011.
Lisainfo telefonil 6339 300.

KOSE KIHELKONNAPÄEVAD 2011 25 - 28 AUGUST
Neljapäev 25. august
14:00 kuni 17:30 Näitus „Kihelkonnakeskus Kose“ Kose
Gümnaasiumis
18.00 GPS mäng algusega Aasumäelt
20.00 Trumm-It noortelaval
22.00 Öökino noortelaval
Reedel 26. august
14:00 kuni 17:30 Näitus „Kihelkonnakeskus Kose“ Kose
Gümnaasiumis
18:00 Ajalooõhtu loenguga Kose kihelkonna teede
kujunemisest ja raamatuesitlus „Rava küla“ Kose pastoraadis
(Jõe 4)
21:00 -23.00 Kirikuöö. Muusika ja valgusmänguga
kirikumäel.
22:00 Vigiilia e. ööpalvus kirikus
Laupäeva 27. august
10:00 – 14:00 Käsitöö ja aiasaaduste turg, Jäätisekohvik,
Loterii, Lastele mänguplats, Kihelkonna võileivatordi
tegemine (iga sõpsuskond võib osaleda), Muusikalised

juuli

Kose-Uuemõisa Lasteaed-Kool
kuulutab välja konkursi
LASTEAIA ÕPETAJA
ametikoha täitmiseks
tööleasumisega 22. augustist 2011.
Avaldus, CV ja haridust tõendavate
dokumentide koopiad esitada
5. augustiks aadressile Pargi 6, Kose-Uuemõisa
75102 Harjumaa või e-postile kula@kose.ee
Info telefonil 6751 401, 52 23 623

Kose-Uuemõisa Lasteaed-Kool
vajab uuest õppeaastast 2011/2012
KLASSIÕPETAJAT
Avaldus, CV ja haridust tõendavate
dokumentide koopiad esitada
8. juuliks aadressile Pargi 6, Kose-Uuemõisa
75102 Harjumaa või e-postile kula@kose.ee
Info telefonil 6751 401, 52 23 623

NOORTEKESKUSTE LAHTIOLEKU AJAD SUVEL
PALVERE Suve jooksul avatud E, K 15.00 - 20.00
R 15.00 - 21.00
ORU Keskus avatud E – R 11.00 – 18.00;
Kesksus puhkusel 04. – 31. 07
RAVILA Kesksus puhkusel 01.07 – 28.07
KOSE-UUEMÕISA Keskus avatud
E – R 14.00 – 20.00
Kesksus puhkusel 20.06 – 10.07; 18.07 – 05.08

veerandtunnid igal täistunnil kirikus, Ideekonkurss Kose
kihelkonna esindusmeene leidmiseks
14.00 - 17.00 Vandersellide etendus lastele noortelaval. Pilet
2.50 EUR
18:00 Vesper e. õhtupalvus kirikus
Pühapäev 28. august
11.00 Kuldleeripüha jumalateenistus armulauaga kirikus
14:00 Ajaloorännak piki Kehra maanteed köster Rässa
memuaaridega
18.00 Kirikukontsert: Vox Clamantis
Täpsem info: www.eelk.ee/kose
Ootame kõiki 27. augustil müüma ja ostma Kose
Kihelkonnapäevade turule (Kose kirikumäe jalamile) oma
tehtud hoidiseid, aiasaaduseid (puu- ja juurvilju, marju ja lilli
jne.), käsitöötooteid. Müüma võib tulla ka väikeste
kogustega. Registreerimiseks ja täiendava info saamiseks
palume helistada Tiinale telefonil 55560558.
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2011 AMHD
Nimi; Töökoht, amet; Kinnisvara; Registrisse kantud autod, vee- ja õhusõidukid; Aktsiad, osad ja muud väärtpaberid;
Pangaarved ; Varalised kohustused
Margus Proos; OÜ Kose Vesi juhataja; Maatulundusmaa Kose vallas, Karla külas, nr 5115, 1/2 elamumaad Kose vallas nr 18301 ;
HONDA CR-V, OPEL ASTRA; Swedbank, Varahaldus, väärtpaberi portfell koguväärtus 1493282.- EEK; Swedbank 2 arvelduskontot,
Swedbank 2 väärtpaberikontot; Swedbank 88120,20 EUR
Tõnno Tiis; Tänavapuhastuse AS Tallinna osakonna juhataja; Elamumaa Kose vallas 33701:002:0659; ei ole; SANTROX OÜ osakud
koguväärtus 13400.-; Swedbank arveldusarve, 1, SEB pank arveldusarve , 1; ei ole.
Kalle Porman; Radix Hoolduse OÜ juhataja; Kullilepiku 33701:001:0314 ;Lepiku 33701:001:0198; Lepiku II 33701:001:0184 ;
Otsa 33701:002:0923; Otsa 33701:004:0721; Peetri 3 33702:002:0149; Pikk 19b 33702:003:1060 Rabapardi 33701:001:0365;
Respo haagis 1351 reg. 090 UHB; Veesõiduk VLF 802 Bayliner; 195 BR; Kose Parkla OÜ koguväärtus 1 278 EUR; Porri ja KO OÜ
koguväärtus 2 556 EUR; Kehra Parkla OÜ koguväärtus 2 556 EUR; Swedbank arveldusarve, 1; SEB Eesti Ühispank, arveldusarve, 1;
Ei ole.
Merike Kummel; Elamu Kose vallas, Kose alevikus nr 23457; Ei ole; Ei ole; Swedbank arveldusarve, 2; SEB Eesti Ühispank,
arveldusarve , 2; ei ole.
Valdur Oks; Elamu Kose vallas, Kose alevikus 33702:002:0373; Kaupluse hoone Kose vallas, Kose-Uuemõisa alevikus
33701:002:0500; Beugeot-Boxer 1998; Volvo 1995; ei ole; Swedbank arveldusarve, 1; Swedbank 8000 EUR eluasemelaen
Tiia Rodi; Kose Kunstikeskus; Kose Kunstikool juhataja, õpetaja; ei ole; Toyota Yaris 2006; Ei ole; Swedbank 2 hoiust; 1
arveldusarve; Nordea pank 1 hoius; ei ole.
Arno Pavel; Põllumaa Viljandimaal, Tarvastu vallas nr 864; Kinnistu Saue vallas nr 5589; Korter Tallinnas nr 29033; UAZ 469 maastur
1978; ; Swedbank arveldusarve, 1; SEB Eesti Ühispank, arveldusarve, 1; SEB 250 000 EEK; Swedbank käendusleping 150 000 EEK
Irina Meinvald; ; ei ole; ei ole; Ei ole; Swedbank arveldusarve, 1; Ei ole.
Andrus Jõffert; Kristoke OÜ tegevjuht; Korter, Kose vallas, Kose alevikus; Ei ole; OÜ Kristoke koguväärtus 240 000.- EEK; Estlive
OÜ koguväärtus 20 000.-EEK; Swedbank arveldusarve , 2; Nordea Pank arveldusarve, 1; Ei ole.
Aksa Veinpalu; Kose Perearstikeskus OÜ juhataja; Elamumaa, Kose vallas 33702:002:0520; maatulundusmaa Jõgeva mk. Kasepää
vald 6571:002:2752; 2753; 2751 (abikasaga ühisvara); kaubik UAZ 1991; paat Bella 1995 (kaasomand); paat Meri Max 2000
(kaasomand); paat Assol 1992 (kaasomand); VW Passat 2004 (kaasomand); Kose Perearstikeskus OÜ, koguväärtus 40 000 krooni
(ühisomand); Swedbank arveldusarve, 1 ; SEB Eesti Ühispank, arveldusarve, 1; Ei ole.
Aarne Puistama; Kose Gümnaasium direktor; Korter Kose vallas, Kose alevikus; Garaaž Kose vallas, Kose alevikus; Ford Sierra 1991;
Ford Focus 2004; ; Swedbank arveldusarve, 1; Nordea pank deposiit , 1; Ei ole.
Eero Leedmaa; AS K.U.Mell juhatuse esimees; ei ole; ei ole; K.U.Mell AS aktsiad koguväärtuses 1600.- EEK; OÜ Toomatate osakud
koguväärtuses 20000.- EEK; OÜ Eleet Invest osakud koguväärtuses 40000.- EEK; Swedbank deebetarve; SEB pank deebetarve;
Swedbank kreeditarve; Ei ole.
Eerika Kesküla; Tervis.E.Ke OÜ perearst/juhataja; eramu Kose, Kalda 2A; korter Kose, Kodu 16 - 2; Ei ole; ei ole; Swedbank ,
arveldusarve; SEB, arveldusarve; ei ole.
Ülo Roosnurm; pensionär; kinnistu Kose vallas , Karla külas 33701:004:0295; korter Kose - Uuemõisas 33701:002:0080; VW 1995;
Ei ole; Swedbank arveldusarve , 1; ei ole.
Timo Nikitin; AS K.U.Mell; korter Viljandis Väike 4-3 (kaasomand); ei ole; Ei ole; Swedbank arveldusarve, 1; Swedbank 85 000.EEK õppelaen; Swedbank 155 000.- EEK kodulaen
Vello Kivistik; OÜ Kuivajõe Farmer nõukogu esimees - loomakasvatusjuht; kinnistu Kose valls Saula külas 33701:002:0163; ei ole;
OÜ Kuivajõe Farmer oskud koguväärtuses 12 000.- EEK; OÜ Talukivi Äri osakud koguväärtuses 10 000.- EEK; Swedbank
arveldusarve, 1; Swedbank hüpoteek 500 000.- EEK; Swedbank laen 11373,70 EUR
Jüri Anissimov; SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla Kose osakonna ülemarst-juhataja; maadulundusmaa Jõgeva mk. Kasepää vald;
6571:002:2752; 2753; 2751; kaubik UAZ 1991 (ühisomand); VW Passat 2004 (ühisomand); paat Bella 1999;Assol 1998; Meri Max
2000 (ühisomand); OÜ Kose Perearstikeskus osakud koguväärtuses 40 000.-EEK (ühisomand) ; Swedbank hoiuarve, 1; SEB hoiuarve,
1; ei ole.
Alvar Kasera; Reval Kinnisvara OÜ; 1/2 elamumaad Kose vallas nr 2067402; maatulundusmaa Kolga-Jaani vallas Vilajndis nr.
2980139; Maatulundusmaa Kõuel, nr 9085502; korter Tallinnas nr. 4194501; Garaaž Tallinnas Nr 4194801; korter Tallinnas nr.
16240601; korter Tallinnas nr.1624501; Ei ole; Flaterna OÜ osakud koguväärtuses 40 000.- EEK; Swedbank arveldusarve, 1; SEB
arveldusarve 1; Sampo Pank, väärpaberi arve 1, arveldusarve, 1; Nordea Bank Finland Plc Eesti Filiaal arveldusarve, 1; SEB Eesti
Ühispanga käendusleping 285 000 krooni; Swedbank AS 31 256.- EUR; SEB AS 147 159.- EUR; Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaal
168 492.- EUR
Külli Raamat; Kose Vallavalitsus toitlustusjuht; elamumaa, Metsa tn. 20 (ühisomand); elamumaa, Välja tn 2-13 (korter, ühisomand);
VW Golf 2002 (ühisomand); haagis Brentex- Treiler 2009( ühisomand); Ei ole; Swedbank 2 arvet; SEB Pank 1 arve; ei ole.
Uno Silberg; Kose vallavolikogu liige; Elamumaa Mikitamäe vallas, Lüübnitsa külas nr 1331338; Maadulundusmaa Lääne- virumaa,
Väike Maarja vald nr. 2522531; (ühisomsnd). Elamumaa Mikitamäe vald Lüübnitsa küla nr. 1997938; Elamumaa Tudulinna vald,
Oonurme küla nr. 4372802; Citoen Xcara 2,0 2004; Respo haagis 2006; Citroen C4 VTS 2,0 2006; Ei ole; Swedbank arveldusarve, 1;
AS Hansa Liising Eesti 15 746.- EUR; Swedbank küpoteeklaen 1 539.- EUR
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Piret Aavik; ; Elamumaa Kose vallas, Ravila alevikus nr 3794902; maatulundusmaa Pala vald , Perametsa küla nr. 1830335; 1/2
maatulundusmaa Väike - Maarja vald Triigi küla nr. 2522531 (ühisomand); ei ole; ei ole; Swedbank arveldusarve, 1; ei ole.
Eha Sepp; ES Arvestuse OÜ raamatupidaja; elamu Kose vallas nr.7548502; Korter Tallinnas nr.15113101; ei ole; ES Arvestuse OÜ
osakud koguväärtuses 40 000.- EEK; Toomatare OÜ osakud koguväärtuses 12 000.- EEK; Swedbank pensionifond 56 200.- EEK;
Swedbank arveldusarve, 1; SEB pank arveldusarve, 1; SEB pank eluasemelaen 506 995.- EEK; SEB pank hüpoteeklaen 165 657.- EEK
Aivar Pohlak; Kose Vallavolikogu volikogu aseesimees; maatulundusmaa Pühalepa vald Hiiumaa nr.59933; ei ole; maatulundusmaa
Pühalepa vald Hiiumaa nr.83233; maatulundusmaa Pühalepa vald Hiiumaa nr.116933; maatulundusmaa Pühalepa vald Hiiumaa nr.
126033; maatulundusmaa Pühalepa vald Hiiumaa nr.126533; maatulundusmaa Pühalepa vald Hiiumaa nr. 129533; maatulundusmaa
Pühalepa vald Hiiumaa nr. 144333; maatulundusmaa Pühalepa vald Hiiumaa nr.144533; maatulundusmaa Pühalepa vald Hiiumaa nr.
145233; maatulundusmaa Pühalepa vald Hiiumaa nr. 166333; maatulundusmaa Pühalepa vald Hiiumaa nr.176333; maatulundusmaa
Pühalepa vald Hiiumaa nr.186233; maatulundusmaa Pühalepa vald Hiiumaa nr. 186333; maatulundusmaa Pühalepa vald Hiiumaa nr.
186433; maatulundusmaa Pühalepa vald Hiiumaa nr. 186533; maatulundusmaa Pühalepa vald Hiiumaa nr.186633; maatulundusmaa
Pühalepa vald Hiiumaa nr. 507433; maa Kose vallas nr. 12241602; maa Kehtna vallas nr. 12241902; Artnet Grupp OÜ osaku 80%;
Swedbank arveldusarve , 1; ei ole.

KOOLIAASTA LÕPULUGU
Heiki Vilep
Üks õppeaasta taas on jõudnud lõppu
vaid korra heliseb veel tuttav koolikell
ja tormavadki lapsed suve rüppe
soe päiksesära silmis kõikidel
Jääb õpetaja kauaks seisma lävel
veel enne kui on sulgund raske uks
niiväga tahaks joosta laste järel
nii vabalt, rõõmsalt, hingetuks
Veel huulilt pudenevad õpetusesõnad:
te hoidke ennast, sõpru valige
kõik pole kuld, mis kulla moodi hiilgab
te andeks andma kallil õppige
Kuid lapsed teel on nelja tuule poole
neid ootamas on armastus ja mäng
ei ole aega enam õpetuseloole
neil huulil omad sõnad - chill ja häng
ÕNNITLEME KÕIKI KOOLILÕPETAJAID! SOOVIME EDU EDASPIDISEKS!
Kose Vallavolikogu
Kose Vallavalitsus

KOSE GÜMNAASIUMI LÕPETAMINE
GÜMNAASIUMI LÕPETAMINE 22. JUUNIL 2011
Direktori 22. juuni 2011 käskkiri nr 184
Võttes aluseks Kose Gümnaasiumi õppenõukogu 20. juuni 2011. a otsust nr 15 luban välja anda gümnaasiumi lõputunnistused ning
ühtlasi arvan Kose Gümnaasiumi õpilaste nimekirjast välja alljärgnevad õpilased:
Kuldmedaliga lõpetab:
OTT MATIISEN Omistatud nimetus „Parim lõpetaja“, tunnustatud meenega – teatmeteos.
Tunnustatud kuldmedaliga; Harju maavanema tänukaartidega üleriigilise matemaatika olümpiaadi Harjumaa vooru 1. koha eest,
geograafia olümpiaadi 2. koha eest ja bioloogiaolümpiaadi 2. koha eest; kiituskirjaga „Väga heade tulemuste eest inglise keeles,
eesti keeles, kirjanduses, matemaatikas, geograafias, bioloogias, muusikaõpetuses, kehalises kasvatuses“; kooli tänukirjaga poiste
laulutraditsiooni hoidmise ja kandmise eest Kose Gümnaasiumis ja Kose vallas aastatel 2000-2011; huvijuhi tänukirjadega.
Hinnetega „4“ja „ 5“ lõpetavad:
12. A klass
KADI KASEPÕLD Tunnustatud Kose Gümnaasiumi kiituskirjaga „Hea õppimise eest“; kiituskirjaga „Väga heade tulemuste eest eesti
keeles“; huvijuhi tänukirjaga.
VALLO MIHKELSOO Tunnustatud Kose Gümnaasiumi kiituskirjaga „Hea õppimise eest“; kiituskirjaga „Väga heade tulemuste eest
matemaatikas, eesti keeles, muusikaõpetuses, kehalises kasvatuses“; kooli tänukirjaga poiste laulutraditsiooni hoidmise ja kandmise
eest Kose Gümnaasiumis ja Kose vallas aastatel 2000-2011; huvijuhi tänukirjaga.
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ARINA VASSILJEVA Tunnustatud Kose Gümnaasiumi kiituskirjaga „Hea õppimise eest“; kiituskirjaga „Väga heade tulemuste eest
kunstiõpetuses ja kehalises kasvatuses“; Harjumaa Spordiliidu tänukirjaga.
EGLE VIIGIPUU Tunnustatud Kose Gümnaasiumi kiituskirjaga „Hea õppimise eest“; huvijuhi tänukirjaga.
12. B klass
KIRSIKA KERNER Tunnustatud Kose Gümnaasiumi kiituskirjaga „Hea õppimise eest“.
KELLI KULDVEE Tunnustatud Kose Gümnaasiumi kiituskirjaga „Hea õppimise eest“; kiituskirjaga „Väga heade tulemuste eest inglise
keeles ja muusikaõpetuses“.
KADRI NOKKUR Tunnustatud Kose Gümnaasiumi kiituskirjaga „Hea õppimise eest“; kiituskirjaga „Väga heade tulemuste eest
kehalises kasvatuses“; Harjumaa Spordiliidu tänukirjaga.
LINDA OJAMETS Tunnustatud Kose Gümnaasiumi kiituskirjaga „Hea õppimise eest“.
KELLI TALVING Tunnustatud Kose Gümnaasiumi kiituskirjaga „Hea õppimise eest“; kiituskirjaga „Väga heade tulemuste eest
kirjanduses ja kehalises kasvatuses“; kooli tänukirjaga koolielu korraldamise ja kooli maine tõstmise eest.
KAIA TÜRNPU Tunnustatud Kose Gümnaasiumi kiituskirjaga „Hea õppimise eest“; kiituskirjaga „Väga heade tulemuste eest eesti
keeles“.
Gümnaasiumi lõpetavad:
12. A klass
Klassijuhataja EPP TÄHE
LIIS AGU
EEVA ARNOVER
JÜRI-TAAVI HEIN
KÄTLIN KATKOSILT
PETER KOVALEVSKI
KIRSIKA KULL
KRISTJAN LEMMSALU Tunnustatud kooli
tänukirjaga koolielu korraldamise ja kooli maine
tõstmise eest.
MADIS LUIK
KASPAR MESILA Tunnustatud kiituskirjaga „Väga
heade tulemuste eest kehalises kasvatuses“;
Harjumaa Spordiliidu tänukirjaga.
HENDRIK MÖLS
MERI-LY NIKINEN
LIIS PARŠINA
PIRET PÕLLUMÄGI
ESTER ROOSIPUU Tunnustatud kiituskirjaga „Väga heade tulemuste eest kehalises kasvatuses“.
RAUNO SAVOLAINEN
BIRGITA SILBERG Tunnustatud kiituskirjaga „Väga heade tulemuste eest kunstiõpetuses“.
ALEX STEINBERG
SIIM SUURKASK Tunnustatud kiituskirjaga „Väga heade tulemuste eest muusikaõpetuses“; kooli tänukirjaga koolielu korraldamise
ja kooli maine tõstmise eest. Tartu Ülikooli Teaduskooli täiendusõppeprogrammi tunnistus „Rahvaluule“.
ROBERT TIIS
EPP KRISTEL UIBO
MONIKA UUSTALU
MANN-MARIIN VAHTEL
TARMO VISK
FRED VUNK
MARGOT ÕUNAPUU
12. B klass
Klassijuhataja MONIKA ALJAS
ERICH-ALVIIN AIAOTSA Tunnustatud
kiituskirjaga „Väga heade tulemuste eest
muusikaõpetuses“; kooli tänukirjaga poiste
laulutraditsiooni hoidmise ja kandmise eest Kose
Gümnaasiumis ja Kose vallas aastatel 2000-2011.
JUHAN-KUSTAV AIAOTSA Tunnustatud kooli
tänukirjaga poiste laulutraditsiooni hoidmise ja
kandmise eest Kose Gümnaasiumis ja Kose vallas
aastatel 2000-2011.
KAAREL HORDO
NATALIE JOMM
ASTRIT KARRO Tunnustatud kiituskirjaga „Väga
heade tulemuste eest kehalises kasvatuses“;
Harjumaa Spordiliidu tänukirjaga.
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HANS-KRISTJAN KARU
MERILIN KASELAID
HENDRIK KONT
KADI KROON
ANETT LEETJÕE
TÕNIS LOORITS
HANNE-LOORE PAJUSOO Tunnustatud kiituskirjaga „Väga heade tulemuste eest kirjanduses“.
PIIA PLOOVITS
RAGNAR REBANE
RIIN REILJAN Tunnustatud kiituskirjaga „Väga heade tulemuste eest kirjanduses“.
MERLI SALURA Tunnustatud kiituskirjaga „Väga heade tulemuste eest kehalises kasvatuses“.
RASSEL SALUSTE
KAUR SULTS Tunnustatud kiituskirjaga „Väga heade tulemuste eest kehalises kasvatuses“.
EVA-LIINA TAMM
KARRI URBAN
ANDERS UUSNA Tunnustatud kooli tänukirjaga poiste laulutraditsiooni hoidmise ja kandmise eest Kose Gümnaasiumis ja Kose
vallas aastatel 2000-2011.
12. T klass
Klassijuhataja ÜLLE PÄSSA
REIMO AEDVER
SILVER HANIKAT Tunnustatud kiituskirjaga „Väga
heade tulemuste eest kehalises kasvatuses“; kooli
tänukirjaga koolielu korraldamise ja kooli maine
tõstmise eest.
OVE HANSSON Tunnustatud kiituskirjaga „Väga
heade tulemuste eest kehalises kasvatuses“; kooli
tänukirjaga poiste laulutraditsiooni hoidmise ja
kandmise eest Kose Gümnaasiumis ja Kose vallas
aastatel 2000-2011.
SILVER KUKLASE
MARI LEMBKE
ANNIKA LEOK
MART PUKK
SIIM SEIN Tunnustatud kiituskirjaga „Väga heade
tulemuste eest puidutehnoloogias“.
LIIS SIREL
MAREK SONN
RASMUS TÄHE Tunnustatud kiituskirjaga „Väga
heade tulemuste eest kehalises kasvatuses“.
SANDER VEINBERG
MAIT VESTEL Tunnustatud kiituskirjaga „Väga heade tulemuste eest kehalises kasvatuses“.
GRETE VILBA

PÕHIKOOLI LÕPETAMINE 21.JUUNIL 2011
Direktori 21. juuni 2011. a käskkiri nr 183
Võttes aluseks Kose Gümnaasiumi õppenõukogu 20. juuni 2011. a otsust nr 14 luban välja anda põhikooli lõputunnistused ning
ühtlasi arvan Kose Gümnaasiumi õpilaste nimekirjast välja alljärgnevad õpilased:
Kiitusega lõpetavad:
9. A klass
ELIISA VALDMAA Omistatud nimetus „Parim lõpetaja“, tunnustatud meenega –raamat väärtkirjanduse vallast.
Tunnustatud riikliku kiituskirjaga „Väga hea õppimise eest“ , kiituskirjaga „Väga heade tulemuste eest käsitöös ja vene keeles“;
Harju maavanema tänukaardiga üleriigilise kodunduse olümpiaadi Harjumaa vooru 1. koha ja vabariikliku olümpiaadi 6. koha eest;
huvijuhi tänukirjaga.
HELENA KERSTINA TINTSE Tunnustatud riikliku kiituskirjaga „Väga hea õppimise eest“ ja kiituskirjaga „Väga heade tulemuste eest
vene keeles“.
Hinnetega „4“ja „ 5“ lõpetavad:
9. A klass
SÄDE MATIISEN Tunnustatud Kose Gümnaasiumi kiituskirjaga „Hea õppimise eest“; kiituskirjaga „Väga heade tulemuste eest
käsitöös“; Harju maavanema tänukaardiga üleriigilise käsitöö olümpiaadi Harjumaa vooru 1. koha ja vabariikliku olümpiaadi 3. koha
eest; huvijuhi tänukirjaga.
MART ABEL Tunnustatud Kose Gümnaasiumi kiituskirjaga „Hea õppimise eest“.
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ENELI AMUR Tunnustatud Kose Gümnaasiumi kiituskirjaga „Hea õppimise eest“ ja kiituskirjaga „Väga heade tulemuste eest vene
keeles ja kehalises kasvatuses“.
ALEX HIIS Tunnustatud Kose Gümnaasiumi kiituskirjaga „Hea õppimise eest“.
INGRID LEPIK Tunnustatud Kose Gümnaasiumi kiituskirjaga „Hea õppimise eest“.
PEARU REEK Tunnustatud Kose Gümnaasiumi kiituskirjaga „Hea õppimise eest“; huvijuhi tänukirjaga.
REELIKA REINSALU Tunnustatud Kose Gümnaasiumi kiituskirjaga „Hea õppimise eest“.
KATI SALA Tunnustatud Kose Gümnaasiumi kiituskirjaga „Hea õppimise eest“.
KÄTLIN SIMSON Tunnustatud Kose Gümnaasiumi kiituskirjaga „Hea õppimise eest“.
ANNI TAGAPERE Tunnustatud Kose Gümnaasiumi kiituskirjaga „Hea õppimise eest“ jakiituskirjaga „Väga heade tulemuste eest
vene keeles ja kehalises kasvatuses“.
KATRIN TANISTE Tunnustatud Kose Gümnaasiumi kiituskirjaga „Hea õppimise eest“ ja kiituskirjaga „Väga heade tulemuste eest
vene keeles ja kehalises kasvatuses“; huvijuhi tänukirjaga.
MIKK VACHTMEISTER Tunnustatud Kose Gümnaasiumi kiituskirjaga „Hea õppimise eest“ ; kiituskirjaga „Väga heade tulemuste
eest matemaatikas ja ühiskonnaõpetuses“; huvijuhi tänukirjaga. Tartu Ülikooli Teaduskooli täiendusõppeprogrammi tunnistus
„Ettevalmistus keemiaolümpiaadiks“
9. B klass
GERT KAASIK Tunnustatud Kose Gümnaasiumi kiituskirjaga „Hea õppimise eest“.
KATRE SARV Tunnustatud Kose Gümnaasiumi kiituskirjaga „Hea õppimise eest“.
SULEV TÕKKE Tunnustatud Kose Gümnaasiumi kiituskirjaga „Hea õppimise eest“ ja kiituskirjaga „Väga heade tulemuste eest
ajaloos“.
Põhikooli lõpetavad:
9. A klass
Klassijuhataja LUMME VÄLI
ANNIKA ARENG
JOHANNES JOHANNSON
KARL-HINDREK KASK
ARDI KIIGSKE
KATRINA KILK Tunnustatud kiituskirjaga „Väga heade
tulemuste eest muusikaõpetuses“.
KRISTIINA KLAAN
INDREK OJAMETS
ALLAR OLL
PRIIT ROBEN
KERTH SIIMUMÄE
HENRY STEINBERG
KRISTEL TALV Tunnustatud kiituskirjaga „Väga heade
tulemuste eest kehalises kasvatuses“.
OTT UUSMAA
HANS KRISTIAN ÕIS Tunnustatud kiituskirjaga „Väga heade tulemuste eest muusikaõpetuses“.
9. B klass
Klassijuhataja EELIKA LÜLL
GERT AASJÄRV
STEN ANDRA
RAINO ARJUKES
KRISTIAN-KARLY AVIKSON Tunnustatud kiituskirjaga „Väga heade tulemuste eest kehalises kasvatuses“.
RAIN EINARD
KEILI HANIKAT
MAGNUS KALMANN
DIANA KOROBKOVA
KASPAR KÜÜNEMÄE
LAURA-MAY LIIN Tunnustatud kiituskirjaga „Väga
heade tulemuste eest muusikaõpetuses“.
MARKEN MATVEI
ANDRES MAURER
KATI MÄESEPP
EGON PEETERSMANN Tunnustatud kiituskirjaga
„Väga heade tulemuste eest kehalises kasvatuses“.
ELIISE PENT
CHRISTJAN RÄNI
EVI SCHULTS
MAIRIS SOLL
MARTIN TAMM
KRIS TOHVER
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ORU PÕHIKOOLI LÕPETAJAD 2010 / 2011. ÕPPEAASTAL
1. Laura Ermos
2. Katriin Galstjan
3. Regiina Grauberg, kooli tänukiri hea õppeedukuse eest, ainekiituskirjad heade tulemuste eest eesti keeles, inglise
keeles ja füüsikas, kooli tänukiri aktiivse tegevuse eest õpilasesinduses, tänukiri lapsevanematele
4. Reelika Ivenkova
5. Teet Kants, ainekiituskiri heade tulemuste eest ühiskonnaõpetuses
6. Madis Kesküla, Harjumaa Spordiliidu tänukiri heade sportlike tulemuste eest
7. Rode Neuhaus
8. Priit Pajula
9. Ricco Pajula
10. Karol Pärn
11. Tiia Reinik, kooli tänukiri hea õppeedukuse eest, kooli tänukiri aktiivse tegevuse eest õpilasesinduses, tänukiri
lapsevanematele
12. Annika Rundu
13. Greete Tölpt, kooli tänukiri hea õppeedukuse eest, tänukiri lapsevanematele
14. Anna-Liisa Uusma, Harjumaa Spordiliidu tänukiri heade sportlike tulemuste eest
Klassijuhataja Aino Saava

VALLAVANEMA VASTUVÕTT EDUKAMATELE KOOLILÕPETAJATELE JA NENDE VANEMATELE
Õppimine on noorte seas pop. Sellest annab tunnistust pikk kutsutute nimekiri vallavanema vastuvõtule. Käesoleval
aastal võõrustas vallavanem Vello Jõgisoo tublisid õppureid 20.juunil Oru Külakeskuses. Kutsutud olid 3 Oru Põhikooli,
17 Kose Gümnaasiumi 9.klassi, 11 Kose Gümnaasiumi 12.klassi, 13 Kose Spordikooli, 10 Kose Muusikakooli ja 5 Kose
Kunstikooli lõpetajat koos õpetajate ja direktoritega. Suurt rõõmu valmistasid kaks Kose Gümnaasiumi 9.klassi neidu, kes
lõpetasid põhikooli kiitusega. Sel aastal saame uhked olla KULDMEDALIGA Kose Gümnaasiumi lõpetanud Ott Matiiseni
üle. Aitäh tublidele õppuritele, nende õpetajatele ja lastevanematele tehtud tubli töö eest !
Aitäh Anne Kruusele ja noormeeste ansamblile, kelle hõbehäälne laul lummas kõiki saalisviibinuid.
Liivi Siht
haridus- ja kultuurinõunik
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KULDMEDALIST OTT – TULEVANE MATEMAATIK VÕI DIPLOMAAT?
Igale gümnasistile on juunikuu üks oodatuimaid, kuna pikk 12-aastane koolitee saab oma
lõpu. Nende gümnasistide hulka kuulub ka Ott Matiisen, kes nüüdseks on lõpetanud Kose
Gümnaasiumi 52. lennu. Põhjus, miks ma täna Otist kirjutan, on lihtne. Nimelt on Ott sel
aastal ainuke, kes lõpetas Kose vallas 12. klassi kuldmedaliga.
Kuid kuldmedal ei tulnud nii lihtsalt. „Mingil hetkel läks eesti keel käest ära,“ teab Ott
põhjust, miks medal ei tundunud nii kindlana. Nagu koolipoisile kohane, tegi Ott kõik oma
asjad viimasel minutil või isegi hiljem. „Tihti viisin oma asjad ära juba pärast kursusehinde väljapanekut.“ Siinkohal
soovibki Ott tänada kõiki oma õpetajaid, kes teda sundisid ja utsitasid rohkem pingutama. Lihtsamalt tuli Otil kätte aga
matemaatika. „Kuni 6. klassini tundsin matemaatikatunnis igavust,“ teatab Ott. Häid matemaatikaalaseid teadmisi näitab
ka noormehe riigieksami tulemus - 96 punkti 100st.
Lisaks edukale koolitööle tegeleb noormees ka muusikaga. „Laulan noortekooris ja samuti ka poisteansamblis,“ räägib
Ott oma tegemistest. Ta on poisteansamblis, mida juhendab Anne Kruuse, laulnud algusest peale ehk kõik 11 aastat ning
noortekooris on noorsand laulnud kaks aastat. Lisaks hõbehäälsele lauljale on Otis peidus ka näitleja. Nimelt oli noormees
suvelavastuse „Üks samm sinnapoole“ üks osatäitjatest. Kindlasti on meil kõigil meeles kolm rahvast naerutavat
Kalevipoja koera: Irmi, Mustuke, Armi. Neist viimast kehastas Ott. Ka sel aastal lööb noormees muusikalis kaasa, kuid
seekord pigem organiseerijana.
„Arvatavasti sõjavägi,“ on vastus küsimusele, millega noormees peatselt tegeleda plaanib. Pärast sõjaväge seab Ott
sammud Tartu Ülikooli, kus tahab õppida matemaatikat. „Kullaga on sinna lihtne sisse saada ja selline reaalaine annab
tulevikuks hea aluse kuskile mujale ülikooli sisse saada või ametisse astuda,“ teatab Ott, miks ta sellise ala valib.
Tulevikus näeb Ott ennast diplomaadina. „Kuna diplomaate viiakse tihti ühest kohast teise, annab see võimaluse kogu
aeg midagi uut teada saada ja õppida,“ räägib noormees, miks teda see amet köidab.
Tulevastele medalipüüdjatele annab Ott nõu: „Üritage olemasolevaga hakkama saada ning püstitage endale eesmärke,
mille poole püüelda.“
Klassijuhataja Epp Tähe Otist:
Ott on laia silmaringiga noormees. Ta loeb palju ja on väga mitmekülgne, samuti on ta käinud erinevatel
aineolümpiaadidel ja võitnud seal alati häid kohti. Ott on võtnud endale palju kohustusi. Ta on laulnud Anne Kruuse
juhendatavas noormeeste ansamblis 11 aastat. Samuti on ta üles astunud solistina ka väljaspool vabariiki. Ott laulab lisaks
ka Kose Gümnaasiumi noortekooris. Sel aastal lõpetas ta Kose spordikooli, kus treenerist isa Margus Matiiseni käe all
mängis korvpalli alates 4. klassist. Klassi mälumängu võistkonnas on Ott olnud alates 5. klassist. Sel aastal võitis ta 12. a
klassi võistkonna koosseisus Harjumaal I koha.
Ott on andekas õpilane. Tal on paljudest probleemidest oma nägemus ja arvamus, julgeb arutleda ja erinevatel teemadel
kaasa rääkida. Mul on olnud suur rõõm ja au olla Oti õpetaja ja klassijuhataja 12 aastat.
Hea sõber Kristjan Lüüs:
Ma arvan, et ta on väga tark. Kui teda tundma õppida, siis on ta hea sõber, abivalmis ning huvitava huumorisoonega talle tuleb lihtsalt võimalus anda. Kuigi me seda ei tunnista, siis toetume paljus temale. Näiteks Rootsi kruiisi ajal toetusime
meie, poisid, suhteliselt palju Otile, kellel erinevalt meist, laulud peas. Mina poleks osanud ilma temata suuremat osa neist
õigesti laulda.

JUULI 2011 KOSE VALLAS TOIMUVAD
SÜNDMUSED
09.07
16.07
22.-24.07
27.07

11.00
18.00

06.08

Tre.ee VAHUPIDU
Kose valla sündide pidulik registreerimine
Noorte muusikal
KIRIKUKONTSERT Esinevad ZINGSTERI LAULUSELTSI lauljad
ja puhkpillimängijad Saksamaalt. Kaastegev Pommerni kiriku
Noortekoor. Kirju kava muusikaga mitmetest ajastutest ja
erinevates stiilides (ka kaasa musitseerimiseks). Sissepääs vaba.

Kanavere mägi
Oru lasteaed
Aasumägi
Kose kirik

Kose valla külade päev. Valla suvemängud.

Karla küla

NÄITUSED
01.06.- 12.07

Ohutuspäeva TEEME HEAD 2011 joonistuste ja fotode näitus
OHTLIKUD KOHAD MINU KOOLITEEL.

Kose Raamatukogu

12 KOSE TEATAJA

juuli

SUVI KOSE NOORTEKESKUSTES 2011
REMNIKU NOORTELAAGER (soodustuusikuga)
AEG: 5. – 14. juuli
KOHT: Remniku (riiklik noortelaager)
KORRALDAJA: Kose Vallavalitsus organiseerib transpordi
SIHTGRUPP: Kose valla noored vanuses 7 – 14 a
KONTAKT / REGISTREERUMINE / INFO: Anu Mesila
anu@kose.ee
ENL SUVEKOOL (Eesti Noorteühenduste Liidu
suvepäevad)
AEG: 7. – 10. juuli
KOHT: …
KORRALDAJA: ENL
SIHTGRUPP: Kose valla Noortevolikogu liikmed
KONTAKT / REGISTREERUMINE / INFO: Angela Kilk
angela@kose.ee
ERIVAJADUSTEGA LASTE SUVEPÄEVAD
AEG: juuli
KOHT: Salmistu
KORRALDAJA: Kose Vallavalitsus; MTÜ Kose valla
Lastekaitse Ühing
SIHTGRUPP: Kose valla erivajadustega lastega pered ja
noored
KONTAKT / REGISTREERUMINE / INFO: Angela Kilk
angela@kose.ee Anu Mesila anu@kose.ee
TÜDRUKUTE SUVEPÄEVAD
AEG: juuli
KOHT: Salmistu
KORRALDAJA: Kose Noortekeskused
SIHTGRUPP: Kose valla 8 – 12 a tüdrukud
KONTAKT / REGISTREERUMINE / INFO: Noortekeskustes
ja Angela Kilk angela@kose.ee;
TEATRILAAGER JA SUVEETENDUS
AEG: 18. – 21. juuli (laager, proovid) 22. – 24. juuli
ETENDUSED
KOHT: Kose
KORRALDAJA: Heli Sepp, Siiri Sisask
SIHTGRUPP: Kose valla muusika- ja teatrihuvilised noored
KONTAKT / REGISTREERUMINE / INFO: Heli Sepp
heli.sepp@mail.ee
NOORTELAAGER „SAAME HAKKAMA“
AEG: 28. – 30. juuli
KOHT: Ravila
KORRALDAJA: Ravila Noortekeskus
SIHTGRUPP: Ravila piirkonna noored
KONTAKT / REGISTREERUMINE / INFO: Ruth Aguraiuja
ruth@kose.ee
KLOOGARANNA NOORTELAAGER (soodustuusikuga)
AEG: 1. – 8. august
KOHT: Klogaranna
KORRALDAJA: Kose Vallavalitsus organiseerib transpordi
SIHTGRUPP: Kose valla 7 – 14 a noored
KONTAKT / REGISTREERUMINE / INFO: Anu Mesila
anu@kose.ee
MATKAPÄEV POLLI LOOMAAEDA
AEG: 4. august
KOHT: Oru – Tuhala
KORRALDAJA: Oru Noortekeskus
SIHTGRUPP: Oru piirkonna noored

KONTAKT / REGISTREERUMINE / INFO: Daisy Palo
daisy@kose.ee
ANK SUVEKOOL ( Üle-Eestilised Avatud
Noortekeskuste suvepäevad)
AEG: 10. – 13. august
KOHT: Kloogaranna
KORRALDAJA: Eesti ANK
SIHTGRUPP: Kose valla noored (noortekeskused)
KONTAKT / REGISTREERUMINE / INFO: Angela Kilk
angela@kose.ee
NOORTE MOTOHUVILISTE SUVEKOOL
AEG: 15. – 19. august
KOHT: Kose-Uuemõisa / Oxforell
KORRALDAJA: Kose Noortekeskus ja Raimo Oks
SIHTGRUPP: Kose valla 9 – 12 a motohuvilised noored
(20 kohta)
KONTAKT / REGISTREERUMINE / INFO: Angela Kilk
angela@kose.ee
PALVERE TÜDRUKUTE SUVEKOOL
AEG: 17. – 19. august
KOHT: Palvere
KORRALDAJA: Palvere Külakeskuse noortetuba
SIHTGRUPP: Palvere noored
KONTAKT / REGISTREERUMINE / INFO: Marika Tamm
palvere@gmail.com
VÄLJASÕIT VEMBU-TEMBUMAALE
AEG: 25. august
KOHT: Oru – Kurtna
KORRALDAJA: Oru Noortekeskus
SIHTGRUPP: Oru piirkonna noored
KONTAKT / REGISTREERUMINE / INFO: Daisy Palo
daisy@kose.ee
KOSE VALLA NOORTEPÄEV (KOSE
KIHELKONNAPÄEVADE RAAMES)
Kose Kihelkonnapäevad 25. – 28. augustil. Jälgi ka
ülejäänud kava
AEG: 25. august
KOHT: Aasumäe / Noortelava
KORRALDAJA: Kose Noortevolikogu
SIHTGRUPP: Kose valla noored
KONTAKT / REGISTREERUMINE / INFO: Angela Kilk
angela@kose.ee
LASTEETENDUS VÕLUPILL (KOSE
KIHELKONNAPÄEVADE RAAMES)
Kose Kihelkonnapäevad 25. – 28. augustil. Jälgi ka
ülejäänud kava
AEG: 27. august
KOHT: Aasumäe / Noortelava
SIHTGRUPP: Kose valla lapsed ja noored
KONTAKT / INFO: Angela Kilk angela@kose.ee
VÄLJASÕIT SKY-PARKI
AEG: 30. august
KOHT: Palvere – Tallinn
KORRALDAJA: Palvere Noortekeskus
SIHTGRUPP: Palvere piirkonna noored
KONTAKT / REGISTREERUMINE / INFO: Marika Tamm
palvere@gmail.com
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SAALIHOKI MEISTRIVÕISTLUSED ORUS
Vahemikus 27.11.2010 kuni 10.04.2011 toimusid Oru Külakeskuse spordihoones Kose valla esimesed meistrivõistlused
saalihokis. Võistlustele registreerumine algas 01.11.2010 ning lõppes 15.11.2010. Võistlustele registreerus kuus
võistkonda: JOTT, BOSS, VILISTLASED, KOSEKAD, OKAS, AHVEN & CO, kes ka võiduka lõpuni kenasti vastu pidasid.
Paremusjärjestus selgitati välja 35 mänguga, millest 30 mängu olid põhiturniiri mängud ning 5 olid poolfinaalid ja finaalid.
35 mängu jooksul visati 487 väravat ning anti 280 resultatiivset söötu, ehk kokku 767 resultatiivsuspunkti. Kõiki osalenud
võistlejaid autasustati diplomitega ning kolme esimest võistkonda ning finaalmänge vilistanud kohtunikke medalitega.
Lisaks anti auhinnad parimale ründajale, parimale kaitsjale, parimale naismängijale, parimale meesmängijale ning turniiri
resultatiivsemale mängijale. Iga võistkond sai innustuseks ja järgmiseks hooajaks valmistumiseks ka kotikese
saalihokipallidega.
Pealtvaatajaid jagus ka igale mängule, vaatamata väikesele saalile, parasjagu.
Finaalmängudel tuli abiks võtta ka teise korruse koridor, et pealtvaatajaid ära
mahutada.
Jooksev informatsioon mängude toimumisaegade-, tulemuste-, statistika-, jms.
kohta oli kogu aeg (ja on ka praegu) kättesaadav Oru saalihoki kodulehel aadressiga:
http://www.saalihoki.okas.ee. Lehel on ka pildigalerii, kus on album ka
meistrivõistlustest.
Kose valla esimeste meistrivõistluste lõplik paremusjärjestus 2010/2011 hooajal:
I.
KOSEKAD
II.
JOTT
III.
VILISTLASED
IV.
BOSS
V.
OKAS
VI.
AHVEN & CO
Parim ründaja 2010/2011
ENNO VALGMAA /JOTT/
Parim kaitsja 2010/2011
VIKTOR FEINMAN /BOSS/
Parim naismängija 2010/2011
GERLI KULL /OKAS/
Parim meesmängija 2010/2011
MADIS KESKÜLA /BOSS/
Kose valla resultatiivseim mängija 2010/2011 hooajal 70 resultatiivsuspunktiga (46
värava ja 24 sööduga)
ERMO JÕGI /KOSEKAD/.
Et üldse see turniir toimuda sai, täname ürituse algatajat ja eestvedajat ning ühtlasi
ka peakohtunikku RENEE KÜTISAART. Kohtunikuna oli veel abiks PRIIT METSIS, kes on aastaid treeninud Oru Põhikooli
väikeseid ja suuri saalihoki mängijaid. Vilistamises said ennast proovile panna ka noored mängijad.
Kuna samal ajal toimus ka Tamsalus sarnane saalihoki turniir, siis oli eelnevalt kokkulepitud, et lõpetada hooaeg
sõpruskohtumisega. Sõpruskohtumisel mängisid Oru ja Tamsalu parimad mängijad. Meie poolt sai hooaeg oma väärika
lõpu- koju tõime magusa võidu tulemusega 10:4
Suured tänud Kose Vallavalitsusele, kes võimaldas tasuta võimla kasutuse ja veel tahaksime tänada Made Saadveed, kes
kirjutas projekti Hasartmängumaksu Nõukogule, kust tuli rahaline toetus turniiri korraldamiseks.
Sügisel algab taas uus hooaeg ning väga ootame uusi huvilisi treeningutele kui ka võistkondi järgmistele
meistrivõistlustele. Oma huvi võid väljendada saates kirja aadressile: okas@okas.ee.
Ilusat suve! Gerli Kull, Meeli Tõnismaa
ORU VÕRKPALLURITE HOOAEG 2010/2011
Oru võrkpallurite hooaja lõpetamine toimus 01.06.2011. Mõõtu võtsime spordikatsetes, tänasime toetajaid ja andsime
ülevaate tehtust.
Võrkpallitreeningutel osales sügisest kevadeni suuri ja väikeseid kokku 33. Sealhulgas Oru Põhikoolist 28 last, mis on ühe
väikese kooli kohta väga tore saavutus. Väikeste trennid toimusid kaks korda nädalas, suuremate trennid neli korda
nädalas.
Hooaja jooksul võistlesime nii U-16, U-18 kui ka U-12 vanuseklassis. Kuna meie U-18 võistkonnas on ainult kolm
mängijat sünniaastaga 1995 ja ülejäänud kõik nooremad ning treeninghooaegu seljataga vaid üks, siis väga kõrgeid
eesmärke sügisel ei seadnud. Eesmärk selles vanusegrupis oli kohaneda ühe sidemängijaga mängusüsteemiga, kõrgema
võrguga ja pikemate mängudega. Hooaja lõpuks suutsime mängida kaks 3-geimilist mängu juba päris ladusalt ja
stabiilselt, ning suutsime tugevatelt vastastelt (tiitlivõistlustel nõrku vastaseid ei ole) võita geime ja ka mänge.
Arenguruumi on eelkõige servi vastuvõtul ja kaitsemängu elementide sooritustes. Kohati annab suuremate poiste osas
tunda ka vähene mängu- ja võistluskogemus.
U-16 poisid said sel hooajal päris suure võistluskoormuse ja –kogemuse, võistlesid ju osad selle vanusegrupi poisid ka

14 KOSE TEATAJA

juuli

U-18 meeskonna ridades. Tuli esimene medal! ESL Jõud meistrivõistlustel üheteistkümne võistkonna hulgas kolmas koht
sügisel oli väga tubli tulemus! Eesti Karikavõistlustel saavutati kaheksas koht. Eesti Meistrivõistlustel kevadel kahjuks
oodatult ei läinud, püüdma läksime üheksandat kohta, aga laeks jäi koht 12 (võistkondi 22). Osalejate arvu vaadates
oleme tublid keskmised, aga potentsiaali on U-16 poistel võidelda esikaheksas.
Kindlasti väärib märkimist Harjumaa koolidevahelistel meistrivõistlustel (VII-IX klassi poisid) saavutatud I koht ja II koht
kuni VI klassi arvestuses.
Tore on see, et sügisel alustasid võrkpallitreeninguid ka väiksemad (I –VI klassi lapsed). Eesmärgiks seadsime regulaarse
treeningharjumuste kujundamise, distsipliini saavutamise, hea kehalise toonuse hoidmise ning tutvumise võrkpalli
algtõdedega. Väikeste hooaeg lõppes 15.06.2011 Jõulumäel korraldatud U-12 minivõrkpallifestivalil. Saime kuhjaga
võistluskogemusi ja indu edaspidiseks. Meil on tubli järelkasv!
Sisehooaega lõpetades võisime lõpupeol rahulolevalt tõdeda, et oleme spordiaasta lõpetanud hindele „hea“. Aitäh
treener Agur Asperkile!
Kohila U-20 meeskonna koosseisus osalesid Ott, Norman-Harly ja Kaspar 09.-12. juunil Lahtis traditsioonilisel noorte
võrkpalliturniiril Power Cup.
Suuremate hooaeg jätkub ka rannavollega ning meie poisid on end näidanud juba väga tublist küljest. Credit24
suvevollel on esikolmikusse jõudnud Teet Kants ja Madis Kesküla. Mõned paarid võtavad kindlasti osa noorte rannavolle
karikaetappidelt ning kõrvale ei jääda ka Eesti Meistrivõistlustelt.
Järgmiseks hooajaks ettevalmistusi alustame 07.08-15.08.2011 Saaremaal toimuvas spordilaagris. Ootame sinna kõiki
spordihuvilisi vanuses 13-17. Laagri maksumus 96 eurot ja täpsemat infot saab allakirjutanult.
Täname toetajaid: Oru Põhikool, Kose Vallavalitsus, lapsevanemad ja aprillikuisel tuluõhtul meist hoolinud häid inimesi!
Soovime kõikidele toredat spordisuve jätku!
Lapsevanem Iivi Väli
PIKNIK ÜLLATUSTEGA
Pikisilmi oodatud kevadine Oru lasteaia Mesimumm kogu pere üritus Männiaru puhkekeskuses, sai teoks. Tipa-tapa
pikemaid ja lühemaid samme külateel mõõtes ning silmade ja kõigi meeltega värvikamaks muutuvat loodust nautides,
jõudis Mesimummide pere suvepäikeselisse pikniku pidamise kohta – Männiarusse.
Oma lasteaia laulu lauldes heiskasime Mesimummide lipu. Mõne puu otsas haakus viisiga ka linnulaulu helisid.
Varakult paigale asunud köögi toimkond valmistas hellalt ninasõõrmeid ärritava lõhnalisi pannkooke.
Ja siis kõik märkamatult aja kulgedes toimuski. Õpetajate üllatusnäidend „Karul on uudis“ oli tabav ja jälgimist vajav.
Ometigi karu haigutas ja ärkas. Siis kuuldus laste hulgast, et näe, putukad ronivad lavale. Mummide rühma putukate
ansambel sumises, põrises ja helises oma looduslikult kauni viisiga.
Üllatused veel ei lõppenud. Kaevulava koha vallutasid suured ja väikesed Mesilinnud. Tõeline euroesitus „1273
Rockefeller Street“ maa lasteaia variandis. Kostüümid, liigutused, miimika, muusika, kogu shou pani lõppedes nii mõnelgi
kaasa elaval pealtvaatajal päikeseprille ninalt võtma ja silmanurkadest naeru ja rõõmu pisaraid kokku pühkima. See oli
vahva, seda tuli korrata.
Väikese pausi järel rivistusid Tarukese rühma pillimehed trepiastmetele löökpillide orkestri lugu esitama. Tähelepanu oli
kontsentreeritud rütmile, igaüks vastutas
oma pilli helitugevuse ja õigeaegsuse
eest.
Muusikaline
meistritöö
4.5
aastastelt lastelt sai tugeva aplausi.
Ikka veel jätkus üllatajaid. Kärjekese
rühm vallutas muruplatsi ja haaras kõik
kaasa Leopoldi võimlemist tegema.
Lustakas ja vahvate liigutustega, mõnele
suuremale võimlejale pisut nostalgiline
elamus.
Ja siis, ehk ometigi, saab pannkooke
sööma. Kuid üks väike üllatus veel. Kui
kellelegi pannkooki ampsates väike tera
satub hammaste vahele krõbistada, tuleb
soovida kaunis suvesoov ja usu – see
läheb kindlasti täide.
Suur aitäh Männiaru puhkekeskuse
perele, hea tunne on koos rõõmustada.
Evelin Hall
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KOSE, KUUSALU JA SAUE KOOLI LAULULAPSED ÜHISELT GOTLANDIL
26. mai - 1. juuni viibis Harjumaa projektlastekoor „Rõõm laulust“ Gotlandi koorifestivalil. Selleaastases projektis „Rõõm
laulust“ osales 3 Harjumaa lastekoori – Kose Gümnaasiumi lastekoor – dirigent Heli Sepp, Kuusalu Keskkooli lastekoor–
dirigent Taavi Esko ja Saue Gümnaasiumi lastekoor Tirtsutajad lauljad – dirigent Grete Põldma ja klaverisaatja Sirje
Ojavee. Ja juhtus see kõik nii ... Ühel külmal talvepäeval helises Kose Gümnaasiumi muusikaõpetaja ja koolikooride
dirigendi Heli Sepa telefon ja Gotlandi Kooriühingu esindaja Ragnar Håkanson kutsus Eesti lastekoori osalema Gotlandi
koorifestivalile. Pärast laululaste ja lapsevanemate informeerimist saadi nende nõusolek reisiks nii rohkearvuliselt, et
festivalile pidi sõitma 2 bussiga. Pärast pikka ja pingelist laulupeo ettevalmistusperioodi ja närvesöövat ettelaulmist, leidus
meil veel entusiasmi, et õppida selgeks iseseisev kava ja norra helilooja Johan Varen Uglandi missa „Barn i Guds tid“. 26.
mai päeval alanud reis algas laevasõiduga ja kogu reisi jooksul viibiti merel kokku 25 tundi. Tuulisele ja eestimaiselt
jahedale Gotlandile jõuti 27. mai õhtuks. Samal õhtul olid kohe ka esimesed esinemised saarel. Koorifestivali raames
esinesid erinevad koorid Visby vanalinnas asuvates kloostrivaremetes ja kirikutes. Meie esinemine St. Clemensi ja St
Nicolause varemetes võeti vastu pealtvaatajate sooja aplausi ja kiidusõnadega. Järgmine päev tõi kaasa esinemise Visby
vabaõhulaval ja tutvumise vanalinnaga. Ja vanalinn on seal tõeliselt hubane ja armas – kitsad tänavad, munakivisillutis,
õiteehtes puud ja lilled. Pühapäev, 29. mai oli meie reisi kõige vastutusrikkam päev. Ettekandele tuli missa ja õhtupoolikul
iseseisev kontsert Föle kirikus. Kui missa puhul teadsime, et osa võtab 150 last ja meid on 53, siis arvasime, et oleme
rohkem abijõu staatuses. Kohapeal aga selgus, et meil oli kanda kandev roll. Ülejäänud lauljad olid 6-10 aastased. Vaid
üks 10 liikmeline neidude koor oli meist vanem ja noodimaterjal nõudis just häid noodilugejaid ja oli vokaalselt parasjagu
nõudlik. Kontsert – jumalateenistus Visby Toomkirikus oli rahvast täis. Ettekantud missa autori enda dirigeerimisel ja läbi
missa toimunud protsessioon kujuneski lastele kõige elamusterohkemaks ja meeldejäävamaks sündmuseks. Enne õhtust
iseseisvat kontserti jäi väike puhkusehetk ja see kulus marjaks ära, sest ega lastele ole naljaasi anda 2 täispikka kontserti
päevas. Föle kirikusse oli meid kuulama tulnud parasjagu inimesi ja pettuma nad ei pidanud. Noored lauljad andsid endast
maksimumi, suutsid varjata mõningase väsimuse ning panna ettekantud lauludesse oma hingesoojust. Esitati valdavalt
Eesti autorite loomingut.
Järgmine päev kulus saarega tutvumiseks ja seda Gotlandil elava eestlannast giidi, koduse ja armsa, Külli Bergbohmi
kaasabil . Elamusterohkeks kujunes Lummelunda koobastes käik – sai näha looduse meistritööd ja võimsust. Külastati
lubjakivi muuseumi ja sõideti saarel asuva ainukese raudteesõidukiga. 10 minutit praamisõitu viis meid bussiga väikesele
idüllilisele Fårö saarele. Siin suvitas ja selle saare kalmistule on maetud maailmakuulus Rootsi filmirežissöör Ingmar
Bergman. Teisipäeva varahommikul algaski tagasitee koju. Stockholmis kuningalossi ees saime näha vahtkonnavahetust,
mis toimus ratsarügemendi kaasabil. Põikasime sisse Stockholmi suurkirikusse, kus saime proovida sealset akustikat.
Külastasime Stockholmis asuvat Eesti Maja, kus meid võttis vastu kohaliku Päevalehe tegevtoimetaja Tiina Pintsaar. Meid
kostitati jahutava joogi ja värskete beseekookidega. Vastutasuks esitasime oma kooriga mõned armsaks saanud laulud.
Vaatamata asjaolule, et ärgati kell 4.00 hommikul jätkus tagasiteel lastel laevas energiat ja rõõmu laulmiseks ja
tantsimiseks pikkadeks õhtutundideks. Hommikul tervitas meid päikeseküllane ja suvesoojuseline Tallinn.
See reis oli lastele positiivseks sündmuseks – saadi tuttavaks erinevate Harjumaa koolide lastega, õpiti üksteisest hoolima
ja arvestama teineteisega, saadi iseseisvamaks ja omandati vajalikke elutarkusi.
Suur tänu kogu „Rõõm laulust“ projektis osalenud lauljate ja õpetajate poolt fantastilisele Heli Sepale, tänu kelle
tegutsemisele ja asjaajamisele osavõtt Gotlandi koorifestivalist teoks sai! Samuti kuuluvad meie tänusõnad bussijuhtidele
Andresele ja Andrusele ning meie reisi „emadele ja isadele“ Merikesele, Angelale, Aivarile ja Andresele, tänu kellele olid
meie kõhud täis, leevendatud nii mõnigi pea- ja kõhuvalu ning dokumenteeritud kõik meie esinemised ja ettevõtmised.
Aitäh toetajatele: Harjumaa Kultuurkapital, Eesti Kultuurkapital, Harjumaa Omavalitsuste Liit, Kose vald, Kuusalu vald,
Saue linn.
Saue Gümnaasiumi koolikooride dirigent Grete Põldma
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KOLM TULIKUUMA PÄEVA KÜLMAPEALINNAS!
Just niisugused olid need päevad, mis veetsime Jõgeval I Eesti Naiste Tantsupeol.
Proovid algasid memmedele Virtuse mäenõlval kõrvetava päikese käes. Mäenõlv oli küll tsipa konarlik, aga memmede
tantsulusti see ei seganud.
Teise päeva lõunast toimus juba esimene tõsine peaproov. Kuuma ihu aitas jahutada Jõgeva Päästekomando, kes tekitas
staadioni kõrvale hiiglasliku purskkaevu. Ihu jahutatud, jätkusid proovid. Kuumus memmede vaimu ei murdnud, jõudu ja
jaksu jätkus ka õhtuse simmani jaoks, kus lõime tantsu ansambel Justamendi saatel.
Tantsupeo hommik koitis selge taevaga.
Peoplats ja selle ümbrus oli nagu õide puhkenud – oh neid kauneid Eesti rahvariideid. Viimane kui üks eestimaa nurgake
oli esindatud. Ka meil, Kose Madlidel, olid vööd tugevasti vööl, põlled ees ja kaunid tanud peas. Olime valmis oma
esimeseks esinemiseks ülevabariigilisel naiste tantsupeol.
Kolm tuhat naist ja meie nende seas, staadionil 41 kraadi – lahe.
Oma kohalolekuga austas tantsupidu Eesti vabariigi president Toomas-Hendrik Ilves. Tantsupeo patroon oli Evelin Ilves,
kes ka ise tantsus kaasa lõi.
Pärast hr. Presidendi ja pr. Ilvese avakõnet läks pidu lahti. Meie, Madlid, tõmbasime kõhud sisse, ajasime seljad ning read
sirgu ja tants algas, see oli tore – tantsida nii suure hulga pealtvaatajate ees ja saada tasuks tugev aplaus.
Pidu lõppes tantsujuhtide tänamise ja kallistamisega. Aitäh meie tantsuõpetajale Mallele, tänu kellele see erakordne
sündmus tantsumemmedele osaks sai.
Tantsumemm Anni
HARJU MAAVALITSUSE PRESSITEADE
Harjumaa kaunimad kodud on selgunud
Tallinn, 09. juuni 2011
Kodukaunistamise Harjumaa Kogu selgitas konkursi Kaunis Eesti kodu raames omavalitsuste poolt esitatud kauneimaid
objekte kategooriates eramud ja korrusmajad, maakodud ning ühiskondlikud hooned ja ettevõtted. Maakondlikule
konkursile esitasid 15 omavalitsust kokku 27 objekti - 13 eramut/korruselamut, 8 maakodu ja 6 ühiskondlikku hoonet või
ettevõtet.
Eramute ja korruselamute hulgast tunnistati võitjaks perekond Taltsi kodu Käärti teel, Viimsi valla Haabneeme alevikus.
Teise koha sai perekond Teesalu kodu Keila linnas, Barsbütteli tänaval ja kolmandaks tunnistati perekond Bõstrovi kodu
Maardu linnas, Lubika tänaval.
Maakodude hulgast tunnistati võitjaks perekond Kõpperi Kõpu talu Vintse külas, Padise vallas. Järgnesid perekond
Kangru Kuivaveski talu Keila valla Maeru külas ning perekond Kooskora Lepiku talu Kose valla Krei külas.
Ühiskondlike hoonete ja ettevõtete hulgast tunnistati võitjaks Viikingite Küla Kose vallas. Teiseks tunnistati Ardu kooli
lasteaed Kõue vallas ja kolmandaks Kernu Põhikool Kernu vallas.
Maakondliku konkursi võitjad ning Voose küla, kui 2010. aasta Harjumaa Aasta küla konkursi võitja, esitatakse Vabariigi
Presidendile autasustamiseks.
Maakondliku konkursi iga kategooria kolme paremat tunnustatakse Harju Maavalitsuse tänukirja ja Harjumaa ning
Kodukaunistamise Ühenduse sümboolikaga seinaplaadiga sügisel toimuval konkursside Kaunis Eesti kodu ja Aasta küla
2011 pidulikul lõpetamisel.

KOSE VALLA KÜLADE PÄEV
Karla Külaarendamise Selts kutsub
kõigi Kose valla külade esindusi
väikesele jõukatsumisele ja ühisele
meelelahutusele 6. augustil algusega
kell 12.00 Karla külla Kose valla
külade päevale.
Info tel 51 22 093
Karla Külaarendamise Selts

Kutsume talusid ja väiketootjaid uuele
Lasnamäe turule
(Punane 48a)
müüma käsitööd, põllumajandus- ja
aiandussaadusi ning nendest valmistatud
tooteid.
Turg töötab
E-L 8.00-18.00, P 8.00-17.00,
24-tunnine valve, tasuta parkla.
Info: 566630642, 5202573, 6608805,
lasnaturg@gmail.com

juuli
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ORU PÕHIKOOLI LAPSED OLID OHUTUSPROJEKTIS EDUKAD
Järjekordne päästealane projekt KEAT (Kaitse End ja Aita Teist) kuuendatele
klassidele on koolides edukalt läbitud. Jaanuarist aprillini kestnud koolitus
keskendus tule-, vee-, liiklusohutusele ning esmaabile. Külaskäik demineerimiskeskusesse andis aimu lõhkekehadega seotud ohtudest. Teadmisi esmaabist sidus
praktiliste töödega Eesti Punase Risti Seltsi koolitaja. Projektiga seotud külalisi käis
koolis Põhja- Eesti Päästekeskusest ja Põhja Prefektuurist.
Projekt lõppes ohutuslaagriga Sisekaitseakadeemia Politsei- ja Piirivalvekolledži
Muraste koolis. Kokku osales ohutuslaagris 48 kooli, neist 28 Tallinnast ja 20 Harjumaalt. Kõikide projektis osalenud
koolide 8-liikmelised esindusmeeskonnad said õpitut praktikas rakendada, oma teadmisi testida, kinnistada ja end
teistega võrrelda. Rõõm on tõdeda, et Oru Põhikooli 6. klassi meeskond (Marianna Black, Caroly Veinberg, Ingrid Issak,
Kristel Aalbok, Rando Lusti, Kaspar Ormak, Miikael Palmsaar, Ermo Jõgi) tõi lõppvõistluselt koju II koha, jäädes alla vaid
0,2 punktiga Tallinna Reaalkooli I meekonnale. Palju õnne tublile meeskonnale ja ohutut suvevaheaega!
Krista Saadoja
Oru Põhikooli inimeseõpetuse õpetaja
HARJUMAA LAPSED
Täna ja eile õppisid kaheksasada Kose ja Kõue valla last, kuidas hoida oma elu ja tervist ning meid ümbritsevat keskkonda.
Harjumaal Paunkülas toimunud ohutuspäeva peateema oli sel aastal veeohutus. Koolituspäevad olid üles ehitatud
töötubadena, kus reaalselt õpiti päästeviise ja esmaabi, korrati põhitõdesid jalgratta, rolleri ja mopeediga liiklemisest,
prooviti kohustuslikku ja profisportlaste turvavarustust. Lisaks räägiti lastele, mida teha, kui oled leidnud lõhkekeha. Laste
endi sõnul oli meeldejäävaim Päästeameti demineerijate tutvustatud pommirobot ning meelelahutusest batuut. Oma ala
asjatundjad tutvustasid muuhulgas nii mootoritega kui kondiaurul töötavaid liiklusvahendeid, mis mõeldud kasutamiseks
nii tänaval kui võidusõidurajal.
Progressiivseid vaba aja veetmise väljundeid pakkusid oma esitlustega nii rammumehed kui karatekad, samuti esinesid
Eesti ja Baltikumi tippu kuuluvad trikijalgratturid.
Ohutuspäeva raames valmis laste fotode ja joonistuste põhjal riskianalüüs „Ohtlikud kohad teekonnal kodust kooli”, mis
kulmineerub näituseks mõlema valla asutustes. Lisaks koguti mänguasju abi vajavatele lastele Eestis ja mujal maailmas.
Lastele esinesid lauljatar Sandra Nurmsalu ning Kose- Uuemõisa lasteaed- kooli õpilased.
Pilte sündmusest: https://picasaweb.google.com/48.martin/TeemeHead_2011?authkey=Gv1sRgCKKE...
Lisainfo:
Triin Tikerpe, projektijuht
NOORTE SUVELAVASTUS „KOSE SUUR AARE“
„Oli aasta 1130. Kiievi suurvürst Mstislav oli saatnud oma pojad Vsevolodi Novgorodist, Izjaslavi Polotskist ja Rostislavi
Smolenskist eestlaste juurde manti koguma. Sel ajal oli Kosele juba väike küla tekkinud. Inimesed parema meelega on
alati pigem ju veekogude ligiduses elanud, nagu see jõgigi meil siin on, eks see paku rohkem võimalusi kõiksuguseks elu
korraldamiseks,“ nende sõnadega algab selle aasta lugu, “Kose suur aare“, mis on järjekorras juba kolmas.
Ka sellel aastal korraldatakse suvelavastus noorte eestvedamisel ning vanemate ja toetajate abiga. Nagu eelnevatelgi on
tegelased peamiselt Kose enda elanikud. Sellel aastal on ka nii, kuid väikese erinevusega. Selle aasta näitlejad on
peamiselt algklasside lapsed, kellele lisanduvad ka vanemad ning sellel aastal lööb lavastaja etenduses kaasa. Lavastajast
rääkides on mul hea meel teatada, et sellel aastal on lavastaja, laulude autor ja üldse teose looja tuntud lauljatar Siiri
Sisask.
Esimese muusikali, „Üks samm sinnapoole“, teemaks oli inimene ja loodus, teise, „Suvevärvid“ teemaks oli külalelu, siis
nüüd kolmas kord on teemaks ajalugu ning arvamus, et noored peaksid teadma oma kodukoha ajalugu ja tundma oma
juuri. Selle aasta lool on ka ajalooline tõepõhi all ning osa loost põhinebki sellel. Nimelt 1982 leiti siit samast Koselt 12.
sajandi algusesse kuuluv savinõu, mis sisaldas hõbemünte.
Kuid võib kindel olla, et muusikali aardeks ei ole hõbemündid vaid midagi muud. Kui tahad teada, mis see on ole kohal
22-24 juuli Kose noortelaval.
Etendused toimuvad 22.juulil kell 19.00 ,23.juulil kell 12.00 ja kell 19.00 , 24.juulil kell 12.00 ja kell 17.00.
Lisainfot saab lugeda internetiaadressilt http://koseaare.wordpress.com/
Suvelavastuse meeskonna nimel Laura Jõgisoo
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ROOSIPÄEVAD KOSE KIHELKONNAS KIRIVALLA KÜLAS MART OJASALU ROOSITALUS TOIMUVAD JUBA
ÜHEKSANDAT KORDA
Mart Ojasalu on roosisõprade ja aiandushuviliste hulgas tuntud nimi – tema sulest on ilmunud mitu
roosiraamatut. Kõue vallas Kirivalla külas paiknevas talus asub muljetavaldav roosiaed, kus on võimalik tutvuda
tuntud roosisortidega, aga kus aretatakse ka täiesti uusi roose. Lähenevate roosipäevade eel käis roosikasvatajal
külas Alansi-Kirivalla-Lutsu külade ühine külavanem Monika Mikiver.
Roosiaretaja Mart Ojasalu, kuidas on selline roosiaed sündinud?
Olen ise üles kasvanud Pirita-Merivälja tänases lukspiirkonnas ja ka seal
töötanud õpetajana. Nii palju kui väike aiake võimaldas, tegelesin hobi
korras ka rooside kasvatamisega. Huvi rahuliku loodusliku keskkonna ja
suurema maakasutuse võimaluse osas tõi meie pere Pirita-Meriväljalt
pooleldi juhuslikult juba 30 a tagasi Kirivalla külasse. Tasapisi kasvas
nõukaajal põlatud roosikasvatus väikefirmaks Rosmakor OÜ ja viimastel
aastatel ka ainsaks uute rooside aretuse kohaks Eestis. Meie roosiaed on
oma sortide ja pinna poolest Eesti suurimaid ja pioneeriks paljudes
uuendustes. Aastakümnepikkust kogemust arvesse võttes olen tänaseks avaldanud kolm roosikasvatuse raamatut, neist
kaks album-kinkeraamatuna. Eelmisel aastal ilmus “ Roosiraamat. Roosid Eesti aedades” .
Kuidas on roosiaed pidanud vastu külmadele talvedele? Kirivalla küla asub sisemaal, kus üle 30-kraadine pakane ei ole
külmalaine korral haruldane.
Meie roositalu asub tõesti nõudlikus piirkonnas. Kui viimastel aastatel on roosidel olnud võimalik talvituda paksu
lumeteki all, siis varasematel aastatel on esinenud krõbedat pakast ka lumeta talvel. Sel sügisel tuli lumi maha ju nii, et
maa jäi all külmumata, mistõttu roose võivad kahjustada hoopis teised ohud. Teiselt poolt aga on meie roosiaed väga hea
rooside talvekindluse katsepolügon – sorte, mis on meie aias vastupidavaks osutunud, võib julgesti soovitada.
Mida kujutavad endast roosipäevad Mart Ojasalu roositalus?
Alustasime roosipäevadega väga tagasihoidlikult 2003.a, kui olime Kirivalla külas roosikasvatusega tegelenud juba üle
25 aasta ning igapäevase töö käigus oli tekkinud mõte tutvustada meie aeda teistele roosisõpradele. Esimesel korral oli
siiski osalejaid kuni 50 roosihuvilist. Kordaläinud üritus andis julgust ka järgmisel aastal roosipäevasid korraldada.
Aastatega on meie roosipäevadest saanud juba üleriigiline roosi ja aiasõprade kokkutulek, kus osalejaid on kõigist
Eestimaa piirkondadest, isegi meie saartelt ja Lõuna-Eestist. Aastatega on roosipäevad arenenud ka kultuuriürituseks
kõigile looduse ja lillesõpradele. Roosipäevade nn formaat kujunes niisuguseks, et üritus toimub juuli alguses ühel
nädalavahetusel ning nii laupäeval kui ka pühapäeval on olulisel kohal ka kultuuriprogramm. Nii on osalejate arv
kasvanud viimastel aastatel 500ni.
Esinejate valikul on meil olnud kaks suunda – oleme kutsunud esinema kohalikke Kose kihelkonna lauljaid ja tantsijaid
(Kose kammerkoor, Suurkaskede pereansambel, rahvatantsurühm Kapak jpt). Teiselt poolt oleme seisukohal, et
roosiaeda sobib suurepäraselt klassikaline muusika. Nii on meil esitanud operetimeloodiaid Triin Ella rahvusooperist
Estonia. Üks kaunimatest hetkedest oli ka Marie Underi luule kuulamine, mida esitas näitlejatar Riina Maidre minu
aretatud Marie Underi nime kandva roosi esitlemisel.
Roosipäevade raudne põhimõte on olnud, et roosipäevadel osalemine on tasuta – ka kultuurilise osa
kuulamine-vaatamine. Roosipäevade korraldamise eesmärk on pakkuda inimestele toredat päeva kaunis roosiaias,
tutvustada neile erinevaid roosisorte nii algajatele kui edasijõudnutele, äratada inimestes roosiarmastust ning vastata ka
tõsisemate huviliste küsimustele.
Roosipäevad on äratanud tähelepanu ka vabariigi meedias, sest meie üritust on edastatud ka ETVs kui päevalehtedes ja
kodukujunduse ajakirjades, millega oleme toonud väikest kuulsust ka Kose kihelkonnale.
IX roosipäevad Mart Ojasalu roositalus 9.-10.07.2011
Avamine ja kultuuriprogramm laupäeval, 9. juulil 12.00 kuni 15.00
Peaesinejad teatrist Estonia 13.30
Kultuuriprogramm jätkub pühapäeval 10. juulil 12.00
Koht: Imuti talu, Kirivalla küla, Kõue vald, Harjumaa
Sissepääs: TASUTA
Lähem info programmi kohta avaldatakse: http://www.rosmakor.eu/

KOSE TEATAJA 19

juuli

Radix Hoolduse OÜ-st
on võimalik tellida
busse.
Võimalik tellida
19 -istekohaga
väikebussi ja
50- istekohaga
mugavustega
reisibussi.

ehitus- ja remonditööd
eramute ehitus
katuste ja fassaadide
ehitus ja remont
san. tehnilised tööd
18 m noolega autokorvtõstuki rent

Info ja tellimine tel:
6036406; 56484864
Pikk tn.8a, Kose
alevik
e-mail info@radix.ee

AS K.U.Mell
KOSE AUTOKOOL OÜ
KUTSUB TEID
„B” kategooria autojuhi
koolitusele
ja lõppastme koolitusele !
Meie autokoolis on võimalus
teooiat õppida E-õpe vormis!
Gruppide teooria tunnid ja
konsultatsioonid toimuvad
Kose Gümnaasiumi õppeklassis
või teistes autokooli
õppeklassides.
Maksuamet tagastab 21%
aasta lõpus.
e-mail info@autokoolkose.eu,
www.autokoolkose.eu
Tel. 5042 096, 6307 299

pakub
muru niitmise
teenust
hinnaga
0,03eurot/m2 kohta.

AS K.U. Mell
müüb
Kruusa
Liiva
Killustikku
Sõelutud mulda
Transpordivõimalus

Info ja tellimine
telefonil: 56483838

Täpsemalt tel.
56483838
ja kodulehelt
www.mell.ee

Müüa maasikaid
Orus,
Hiie talus.

Teen rohu- ja
heinamaadel
niitmistöid.

Tel. 5056993

Tel 527 1184
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MTÜ Kose Valla Lastekaitse Ühing tänab 5.juunil toimunud koolituse
“Vitsaga või vitsata?” rahastajaid Lastekaitse Liitu ja Kose Vallavalitsust.
Täname sponsorit
ja koostööpartnereid: Kose Päevakeskus, Lastekaitse Liidu Koolituskeskus ning
Rohkem infot:
www.koselastekaitse.wordpress.com
Vaata meie kohta ka Facebookis!

Südamlik kaastunne
Mart Sonnile perega
kalli
ema
kaotuse puhul.
Busland OÜ kollektiiv

Avaldame kaastunnet
Mardile ja Merlele
lastega.
ema,ämma ja vanaema
Anni Sonn`i
surma puhul.

Mälestame toredat
külaelaniku
Benita Nurmes`t
ja avaldame kaastunnet
Aivarile ja Toivole.

Aavo,Ahto ja Peeter
peredega

MTÜ Viskla
Külaarendamise Selts

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

