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VALLAVALITSUSE TEATED
Kose
16. mai 2011 nr 156
Kohanime määramine ja koha-aadresside korrastamine
Aluseks võttes kohanimeseaduse § 4 lg 1 p 4, § 6 lg 8, § 7 lg 2 p 3 , ruumiandmete seaduse § 42, § 43, § 48 lg 2 p 1, lg
6, § 50 lg 1, § 54, § 55, Vabariigi Valitsuse 20.12.2007 määruse nr 251 „Aadressiandmete süsteem“, Kose Vallavolikogu
22.02.2006 määrusega nr 19 kehtestatud „Kose valla kohanimede määramise korra“ punkti 4, Kose Vallavolikogu
24.04.2008 otsusega nr 154 kehtestatud Tade küla Härma ja Rahula detailplaneeringu, Ave Altmets´a ja Märt Roomet´i
18.02.2011 avalduse nr 15-5/494 ning arvestades seda, et 19.04 –8.05.2011 avalikustamisel vastuväiteid ei esitatud,
annab
Kose Vallavalitsus k o r r a l d u s e:
1. Muuta Kose Vallavalitsuse 22.01.2008 korralduse nr 29 punktiga 3.1 määratud Harju maakonnas Kose vallas Tade
külas paikneva Rahula tee nimi ning määrata uueks tänavanimeks Saare tee.
2. Täpsustada tänavanime leviala ja muuta Saare tee kulgu vastavalt lisale 1.
3. Muuta Harju maakonnas Kose vallas Tade külas katastriüksuste lähiaadressid järgmiselt:
Katastritunnus
Endine lähiaadress
Uus koha-aadress
33701:002:0784
Rahula tee
Harju maakond Kose vald
Tade küla
Saare tee
33701:002:0789
Rahula tee 10
Harju maakond Kose vald
Tade küla
Saare tee 10
33701:002:0986
Rahula tee 12
Harju maakond Kose vald
Tade küla
Saare tee 12
33701:002:0983
Rahula tee 14
Harju maakond Kose vald
Tade küla
Saare tee 14
33701:002:0792
Rahula tee 16
Harju maakond Kose vald
Tade küla
Saare tee 16
33701:002:0785
Rahula tee 2
Harju maakond Kose vald
Tade küla
Saare tee 2
33701:002:0169
Rahula tee 3
Harju maakond Kose vald
Tade küla
Saare tee 3
33701:002:0786
Rahula tee 4
Harju maakond Kose vald
Tade küla
Saare tee 4
33701:002:0168
Rahula tee 5
Harju maakond Kose vald
Tade küla
Saare tee 5
33701:002:0787
Rahula tee 6
Harju maakond Kose vald
Tade küla
Saare tee 6
33701:002:0167
Rahula tee 7
Harju maakond Kose vald
Tade küla
Saare tee 7
33701:002:0788
Rahula tee 8
Harju maakond Kose vald
Tade küla
Saare tee 8
4. Käesolev korraldus teha teatavaks riikliku kohanimeregistri vastutavale ja volitatud töötlejale ning teavitada AS-i
Andmevara, AS-i Eesti Post ja AS-i Eesti Energia.
5. Käesoleva korralduse peale võib kaevata halduskohtusse 30 päeva jooksul korralduse teatavakstegemisest arvates.
6. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.
Merle Pussak
abivallavanem-maanõunik
vallavanema ülesannetes

Kätlin Iljin
vallasekretär

Kose
16. mai 2011 nr 158
Kohanime määramine
Aluseks võttes kohanimeseaduse § 4 lõike 1 punkti 4, § 6 lõike 8, § 7 lg 2 p 3, Kose Vallavolikogu 22.02.2006 määrusega
nr 19 kehtestatud „Kose valla kohanimede määramise korra“ punkti 4, Kose Vallavolikogu 21.08.2008 otsuse nr 169
„Detailplaneeringu kehtestamine – Vanatoa I“ ning arvestades seda, et 19.04 – 08.05.2011 avalikustamisel vastuväiteid
ei esitatud, annab
Kose Vallavalitsus k o r r a l d u s e:
1. Täpsustada Kose Vallavolikogu 21.10.2004 otsusega nr 150 määratud Harju maakonnas Kose vallas Kose-Uuemõisa
alevikus paikneva Aia tänava leviala ja muuta tänava kulgu vastavalt lisale 1.
2. Täpsustada Kose Vallavalitsuse 22.01.2008 korralduse nr 29 punktiga 2.2 määratud Harju maakonnas Kose vallas
Kose-Uuemõisa alevikus paikneva Karsti tänava leviala ja muuta tänava kulgu vastavalt lisale 2.
3. Täpsustada Kose Vallavalitsuse 09.07.2008 korralduse nr 295 punktiga 2.1 määratud Harju maakonnas Kose vallas
Kose-Uuemõisa alevikus paikneva Küüni tänava leviala ja muuta tänava kulgu vastavalt lisale 3.
4. Täpsustada Kose Vallavalitsuse 09.07.2008 korralduse nr 295 punktiga 2.2 määratud Harju maakonnas Kose vallas
Kose-Uuemõisa alevikus paikneva Maasika tänava leviala ja muuta tänava kulgu vastavalt lisale 4.
5. Käesolev korraldus teha teatavaks riikliku kohanimeregistri vastutavale ja volitatud töötlejale.
6. Käesoleva korralduse peale võib kaevata halduskohtusse 30 päeva jooksul korralduse teatavakstegemisest arvates.
7. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.
Merle Pussak
abivallavanem-maanõunik
vallavanema ülesannetes

Kätlin Iljin
vallasekretär
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SUVI KOSE NOORTEKESKUSTES 2011
AEG

Nimetus

Korraldaja

Daisy Palo
Oru
Noortekeskus
13. – 18.06 Kose valla noorte Angela Kilk –
Kose
töömalev –
noortekeskus
heakorratööd
Kose kalmistul ja
alevis
Triinu Ran13. – 17.06 Kose-Uuemõisa
doja Kose
noorte töö- ja
–Uue-mõisa
puhkelaager
noortetuba
koos Oxforelliga
13. – 17.06 Kunstikooli laager Tiia Rodi
7.06

21.06

22.06
5. – 14.07

Kalapüük Järlepa
järve ääres

Jalgrattamatk
Eesti kivide
kuningas
Jaanituli Palveres

Daisy Palo
Oru
Noortekeskus
Marika Tamm

Remniku Noorte- Riiklik noortelaager
laager
Soodustuusikuga

Sihtrühm /
grupi suurus

Koht

Oru noored

Kose

13 – 16 a
15 kohta

KoseAngela Kilk
Uuemõisa angela@kose.ee
6339307
Registreermiseks
tulla vallamajja
Ravila
Noortekeskus

15 kohta

Kose valla
noored
Oru noored

Kogu küla
rahvas
7– 14 a
15 kohta

Registreerumine
ja info

Osalustasu

Daisy Palo
daisy@kose.ee

Tiia Rodi

7 € sisaldab
lõpuürituse
väljasõitu

7 € sisaldab
lõpuürituse
väljasõitu

?

Daisy Palo
daisy@kose.ee
Palvere
Remniku

Anu Mesila
anu@kose.ee

76.70 €

järgneb juulikuu lehes

HARJUMAA LAULULAPS 2011 FINAALIKOHAD KOSE LAULULASTELE!
PALJU-PALJU ÕNNE Keidile, Karmenile, Karl Hermanile ja Rihole ja nende laululõpetajatele
suurepäraste tulemuste eest Harjumaa Laululaps 2011 finaalis 7.mail 2011 Viimsis!
Harjumaa Laululaps 2011 finaalis:
Keidi Tahker saavutas 3-4aastaste vanuserühmas II koha. Keidi õpetaja on Kaili Pern.
Palju õnne Keidile ja õp.Kailile!
Karmen Tarre saavutas 5-6aastaste vanuserühmas I koha. Karmeni õpetaja on Marika Rohtsaar.
Palju õnne Karmenile ja õp.Marikale!
Karl Herman Õis saavutas 5-6aastaste vanuserühmas II kohta. Karl Hermani õpetaja on Kaili Pern.
Palju õnne Karl Hermanile ja õp.Kailil!
Riho Peterson saavutas 10-12aastaste vanuserühmas III kohta. Riho õpetaja on Anne Kruuse.
Palju õnne Rihole ja õp.Annele!
PALJU-PALJU ÕNNE VEELKORD TEILE, MEIE TUBLID LAULULAPSED JA MUUSIKAÕPETAJAD!
Oleme teie üle väga uhked!
Kose Laululaps 2011 nimel Kati ja Riina
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TASUTA NÕUSTAMINE HARJUMAA ETTEVÕTJATELE JA KODANIKEÜHENDUSTELE HEAKIST!
Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus (HEAK) on loodud maakonda just selleks, et olla Harjumaa ettevõtlikule
inimesele abiks oma ideede elluviimisel. HEAK tegeleb igapäevaselt nii alustavate kui tegutsevate ettevõtjate
ja kodanikeühenduste nõustamisega ning seda täiesti tasuta.
Aitame teil läbi mõelda oma idee, valida õiget juriidilist vormi ning vaatame ka asutamisdokumendid koos
teiega läbi. Ettevõtjatele oleme toeks äriplaani ja finatsprognooside koostamisel ja MTÜsid abistame nende
igapäevategemiste planeerimise küsimustes. Uurime teiega koos, kas ehk mõnest fondist oleks võimalik taotleda teie idee elluviimiseks ka kaasrahastust ning aitame taotlusdokumentide ja projektide ülevaatamisel kui
tarvis. Küsi meilt julgelt abi!
Korraldame Harju maakonnas ettevõtjatele ja MTÜdele ka koolitusi ja teabepäevi. Teemadeks nii erinevad
rahastusvõimalused kui spetsiifilised teadmised näiteks nii äriplaani koostamisest, MTÜ tegevuse käivitamisest,
raamatupidamisest, turundusest kui muust vajalikust. Neid koolitusi saame tänu Euroopa Sotsiaalfondi toele
läbi viia kas väga soodsa tasu eest või mõnikord ka hoopis tasuta.
Et olla infoüritustega hästi kursis, samuti avanevate rahastusvõimalustega, on kõigil huvilistel võimalik liituda
meie infolistidega. Need on eraldi nii ettevõtjatele kui MTÜdele, nii eesti- kui venekeelsetena. Kirjuta meile,
millise listiga liituda sooviksid: info@heak.ee või hoia silma peal meie kodulehel www.heak.ee. Kui soovid tulla
aga nõustamisele kas siis ettevõtluse või mittetulundusliku tegevuse osas, siis helista meile tel 656 6641 või
kirjuta info@heak.ee ja lepime konsultatsiooniks aja kokku. Meie meeskond töötab igapäevaselt Omavalitsusmajas, Tallinnas, aadressil Sirge tn 2. Nõustamine on Sinu jaoks, hea Harjumaa aktiivne kodanik, täiesti tasuta!
Head
Edasimineku
Algust
Koostöös meiega!
Mari-Liis Dolenko
Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse MTÜde konsultant
KÜLASTUSMÄNG „UNUSTATUD MÕISAD 2011“ HARMI PÕHIKOOLIS
Külastusmäng ajaloohuvilistele, mille korraldab Eesti Mõisakoolide Ühendus, toimub tänavu juba kaheksandat aastat. Mänguga aidatakse kaasa kultuuripärandi säilitamisele, piirkondade identiteedi ja maine kujundamisele, inimeste silmaringi laiendamisele ning koolide ja kogukondade koostööle.
Harmi Põhikool, mis asub Uue-Harmi mõisas, on olnud mitmel aastal mõisamängus aktiivne osaleja ning
mängus lüüakse kaasa ka sel suvel. Harjumaal osalevad tänavu veel Vääna ja Ruila koolid. Täpsem info
www.unustatudmoisad.ee.
Iga külastaja saab esimesest külastatavast mõisast osalejaraamatu, kuhu hakatakse koguma templeid. Kelle
osalejaraamatus on mõisamängu lõpuks vähemalt kümme templit, saab osa võtta loosimisest. Vähemalt
kümne mõisatempliga kaartide vahel loositakse välja kutsed sügisel ühes Eestimaa mõisas toimuvale teatrietendusele.
Külastuspäevad on: 11. juunil, 9.-10. juulil, 30. juulil ja 6.-7. augustil.
Mõisad on avatud kell 10.00- 18.40.
Igal täistunnil toimub giidiga (Uue-Harmis on ta salapärane) jalutuskäik mõisas ja pargis, avatud on näitused
ja töötoad.
Külastuspäevadel toimuvad erinevad kontserdid, esinevad taidlejad ja kunstimeistrid. Esinejate kohta saab
täpsemat infot meie piirkonna külakeskustes ja Kosel infotahvlitelt ning Harmi Põhikooli kodulehelt
www.harmi.ee. Esimesel külastuspäeval, 11. juunil on kohe kell 10.30 kontsert „Lapi joiud“, kus Kammermuusika Seltsi liige Kadri-Ann Sumera esitab Eesti heliloojate klaveriloomingut.
Mängu nimi “Unustatud mõisad” on tulnud sellest, et mõisas olevat kooli teavad inimesed küll, kuid ajalooline hoone ja sellega seotud inimesed on tihti märkamata jäänud.
Kohtumiseni Harmis!
Lugupidamisega Harmi koolipere
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AITA MÄRGATA JA TUNNUSTADA!
Me õpime igal sammul, iga päev, kogu elu. Paljud inimesed on õppimise toel leidnud
elus pidepunkti, millest raskel hetkel kinni haarata ja julguse, mille toel kannapööre
teha. Nad on leidnud oma ellu uued võimalused, uue mõtteviisi, võib-olla ka uue töö ja uued sõbrad. Nad on
tihti ületanud raskusi. Need õppimise usku inimesed on siinsamas, meie keskel. Küllap olete nõus, et neid tuleb
märgata ja tunnustada, sest sageli on nad ise tagasihoidlikud ega kipu oma saavutustega hooplema.
Harjumaa aasta õppija 2010, Kosejõe Kooli õpetaja Ave Männik on oma õppimisest rääkides öelnud järgmist:
„Kaks kooli korraga oli ilmselgelt päris raske. Tahe õppida on kõige alus, samuti oskuslik ajakasutus ja planeerimine. Hetkedel, kui kõik üle pea kasvas ja masendus vägisi võimust võtta tahtis, aitas huumor ja positiivne
mõtlemine. Õppimine teeb meist paremad töötajad ning loodetavasti ka paremad emad ja naised kodus.“
Aita Sinagi leida inimesi, kelle õpijulgus on seda väärt! Kandidaadi võib tunnustamiseks esitada igaüks ja
tunnustamist väärib igasugune õppimine, ka väljaspool formaalharidussüsteemi. Selleks, et 7. -14. oktoobrini
juba 14. korda toimuval täiskasvanud õppija nädalal oleks taas võimalik tublide inimeste saavutuste üle rõõmu
tunda, tuleb tegutseda juba nüüd. Täiskasvanud õppija nädala raames tunnustame traditsiooniliselt neljas
kategoorias:
•
aasta õppija,
•
aasta koolitaja,
•
aasta koolitussõbralikum organisatsioon,
•
aasta koolitussõbralikum omavalitsus.
Esitamise vormid ja regelemendi leiad: www.andras.ee/tunnustamine ja esitamiseks on aega kuni 15. juunini.
Täidetud vormi võid saata ka Harjumaa täiskasvanud õppija nädala koordinaatorile, kelleks on Heli Gescheimer (heli.gescheimer@rae.ee).
Märkame ja tunnustame üksteist!
Külliki Steinberg
Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsiooni Andras projektijuht

KOSE MUUSIKAKOOLI LÕPETAJAD 2011.A.
klaveri erialal:

viiuli eriala:

Annette Kägu
Laura-May Liin
Carmen Linnumäe
Riko Roosnurm
Eliisa Valdmaa
Hanna-Liia Kiipus
Gertrud Sild
Kerli Maasik
Kristi Rask
Kelly Veinberg
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Tere, olen Annette
Sel aastal lõpetan ma Kose Muusikakooli klaveri erialal. Olen siin õppinud 8 põnevat ja teguderohket aastat.
Katsetele tulin koos emaga 6- aastasena. Mind kuulas ja ülesandeid andis õp. Karin Sarapuu. Rütmi koputasin
ma hästi ja oma laulu laulsin ka ära. Lisaks pidin ma laulma nooti, mida õp. Sarapuu mängis , sellele ma pihta
ei saanud. Siiski sellest piisas ning mind võeti vastu. Minu esimeseks klaveriõpetajakas sai Tuuli Vaher. Aasta
pärast võttis õp. T.Vaher vastu uue väljakutse Otepää Muusikakoolis ja minu eriala õpetajaks sai Maarja Laas.
Imetlen alati kui suurepäraselt ta klaverit mängib. Temast hoovab energiat ja optimismi. Mind on alati rõõmustanud, et saan ise valida, millist lugu hakkame õppima mängima. Miski polnud sunduslik. Kui vahel kontsertil
läks halvasti, ei pahandanud ta kunagi. Ta oli väga toetav.
Solfedžot on mulle õpetanud õp. Maiu Roosa, õp. Kai Rei ja õp. Angelika Kadarik. Siiani on meeles õp.K. Rei
naljad, et “masuurikad“ riputatakse alla keldrisse konksu otsa. Ta oli alati väga heas tujus, vahel harva ka kuri.
Õp. A. Kadarik on väga sihi- ja enesekindel õpetaja. Tänu tema nõudlikkusele sain ma oma solfedžo eksami
tehtud!
Alates neljandast klassist hakkas õp. Juta Helilaid õpetama literatuuri ehk muusikalugu. Need olid toredad
tunnid, sest peale heliloojate elulugude ja erinevate maade muusika, rääkisime ka
maailmaprobleemidest ja paljustki muust huvitavast. Literatuuri tunnid möödusid ruttu.
Kahel viimasel aastal käisime Laura-Mayga ansamblitundides. Meid juhendasid õp. Karin Kivisild ja hiljem õp.
Natalja Lunjova.
Mulle meenuvad ka mõned korrad, mil muusikakoolis õppimine tundus raske, eriti solfedžo. Siiski muusikaarmastus ja toredad kaaslased aitasid neist murdepunktidest üle. Soovin ka tulevastele muusikahuvilistele, kes
alustavad õpinguid Kose Muusikakoolis, rasketel hetkedel leida „suhkrutükk“ ja ikka edasi õppida.
Tänan kõiki õpetajad, kes aitasid mul läbida selle teekonna: õp. M. Laas, õp. A. Kadarik, õp. J. Helilaid.
Eriti suured tänud õp. Maarja Laasile, kes oli alati väga töökas ja innusatav. Tänan toetavat perekonda, toredaid muusikakooli kaaslasi.
Aitäh kogu muusikakooli kollektiivile!
William Congreve: „Vaid muusika meid võluväega köidab,
toob meelerahu, muremõtted võidab.“
MUUSEUMIÖÖL KOSE KIRIKUS
Laupäeva, 14.mai õhtul kogunes Kose kirikusse ligemale 30 inimest tähistama üleeuroopalist muuseumiööd.
Meeldiv, et vaatamata tagasihoidlikule reklaamile oli kohale tulnud õpilasi, perekondi ja eakamaid kultuurihuvilisi uudistama Kose kiriku aardeid.
Kose kirikuõpetaja Mare Palgi ütles väga ilusasti, et kuigi Kose kirikus on palju hindamatu väärtusega esemeid,
on kiriku jaoks kõige suurema väärtusega siiski inimesed.
Mare Palgi tutvustas kirikut lähemalt. Uudistati 17.sajandist pärinevat kantslit, altarit 18.sajandist, laelühtreid
ja maale. Sellel erilisel õhtul avati Peter Mannteuffeli hauaplaat ja sai näha põrandaplaati, kust algavat kirikualused katakombid. Soovijad said käia ka kirikutornis.
Ly Renter Muinsuskaitseametist viis külastajad nn. uude kirikusse ehk leerisaali, kus OÜ Uuetalu viib läbi
restaureerimistöid Mõisaprojekt OÜ projekti alusel. Nõukogude ajal ehitatud vaheseinad olid väljalammutatud. Avatud oli 19.sajandil valminud laetalad ja seinad, kus on näha ka algsed viimistluskihid. Pilku püüdsid
vanasse kirikusse viivad aaderdatud uksed.
Kuna kuulajatel tekkis palju küsimusi, siis ei tahtnud vestlus uues kirikus taskulambi valgel kuidagi lõppeda.
Kose – Uuemõisa Koduloomuuseumi juhataja
Marju Verk
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KOSE-UUEMÕISA LASTEAED-KOOLIS
PEREPÄEV
21. mail kogunesid Kose-Uuemõisa Lasteaed-Kooli lapsed, lapsevanemad, õpetajad ja
külalised lasteaed-kooli õuele pidama 5.perepäeva. Sellega tähistati ühtlasi ka asutuse 25.sünnipäeva.
Tervitussõnad direktor Signe Sirelilt ja pidu võis alata.
Kõigepealt esinesid meie kooli ja lasteaia võimlejad, kes olid Eevi Balitski ja Kristi Gurjevi juhendamisel selgeks
õppinud toredad kavad.
Sünnipäeva puhul õnnitlesid meid Kose Vallavalitsuse, Kose Gümnaasiumi ja Oru lasteaia esindajad.
Edasi hakkas päeva juhtima kapten Pepo. Mänge ja võistlusi jätkus ürituse lõpuni. Eriti põnev oli jalgpallivõistlus laste ja isade vahel. Ei puudunud ka väikesed auhinnad.
Traditsiooniliselt oli avatud käsitöötuba. Seekord sai teha kipsist küünlajalga ja vildist prossi. Käsitöötoa perenaised olid sel korral õpetajad Moonika, Katrin ja Ave.
Sünnipäevalt ei puudunud ka suur ja maitsev tort. Selle eest kandsid hoolt meie kokad Viive ja Mari ning
toitlustusjuht Külli Raamat.
Suur tänu Kose Gümnaasiumile, kes abistas meid tehnikaga.
Ja eriline tänu Ilmataadile, kes meid järjekordselt ilusa ilmaga toetas.
Sirje Lepik
Kose-Uuemõisa Lasteaed-Kooli õppealajuhataja

TALGUD KOSE-UUEMÕISA LASTEAED-KOOLIS
12. mail oli Kose-Uuemõisa Lasteaed-Kooli aed ja aiatagune saginat täis. Taas olid kohal talgulised – lasteaiakooli töötajad, lapsevanemad, lapsed. Paljudel neist oma tööriist näpus, kel polnud, sai lasteaia-kooli varudest.
Ja olgugi, et talguliste hulk oli suur, läks iga kätepaar asja ette.
Kära ja müra oli sel õhtul palju – saed vingusid, trellid tärisesid, traktorid-autod mürisesid – kuid selle kära-müra tulu oli suur. Kõik, mis plaanitud ja rohkemgi veel sai ära tehtud – aiatagune võsast, lehtedest ja muust talvisest prahist puhastatud, kuivanud oksad saetud, õunapuud lõigatud, rattahoidjad värvitud, nukumajale uus
põrand ja väike lauake ehitatud, õpperaja lõhutud infotahvlid parandatud või uutega asendatud ja palju
pisiasju veel.
Isad olid peamiselt ametis saagide ja trellidega, samal ajal kui emad riibusid rehadega või vedasid usinalt oksi
traktori ja auto peale. Laste töökäsi jagus aga kõikjale – kes sai käed värviseks, kes villid peopessa, kes sõidutas
aiakäruga lehti ja oksi.
Tore on tõdeda, et meil on nii palju abivalmis lapsevanemaid, kes ei pea paljuks ka peale rasket päevatööd
tulla kohale ja anda oma panus lasteaia-kooli heaks.
Nii paljude asjade ärategemiseks on vaja ühtset jõudu ja talgud on selleks parim võimalus. Siinkohal tahan
inimesi kutsuda üles rohkem märkama ja hoolima. Sügisel 2010 rajasime õpetajatega õpperaja, et toetada ja
suunata lapse arengut läbi kodukoha ja looduskeskkonna tunnetuse. See on mõeldud kasutamiseks kõigile,
kes meie kodukohast huvituvad ning selle kohta rohkem teada tahavad.
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Talve jooksul olid mitmed tahvlid
lõhutud või postid lihtsalt maast välja
kangutatud. Nüüd on õpperada jälle
korrastatud. Loodan, et nii see ka jääb.
Kiitus õpetajatele ja kõigile teistele
talgulistele, kuid meie eritänu järgmistele lastevanematele:
Eero Leedmaa, Margo Rüütel, Aave
Leis, Häli ja Allan Eelma, Helle ja Eero
Pae, Reinar Tõruke, Priit Nael, Enno
Valgmaa, Helena Kerstina Tintse,
Kadri Vainult, Jaan Ueson, Joel
Soomer, Sirle Rahu, Mikk Altmets,
Tiina Hange, Margus Karjus, Rauno
Padam – SUUR AITÄH TEILE!
Kohtumiseni järgmistel talgutel!
Signe Sirel
Direktor
PÄEVAKILDUDE RÜHM TALLINNAS
Kui kullerkupud hakkavad õitsema ja kägu kukkuma, võtab Päevakildude rühm igal aastal ette pikema väljasõidu. Seekord vuras buss ilusal päikesepaistelisel hommikul 19-ne rõõmsasilmalise lapsega Tallinna poole.
Plaan nägi ette külastada Nuku Muuseumi ja vanalinna. Nukuteatris olid paljud käinud, aga Nuku Muuseumis
oldi esmakordselt. Oi kui suureks läksid silmad kõiki neid nukke nähes. Teatris olid välja pandud nukud, milledega tegid teatrit juba meie vana-vana-vanemad. Aukohal oli Buratino koos kuldvõtmega ja oma teiste kaaslastega. Pisikeste uste avamisel saime teada milline õnnetus võib tuua õnne – ukse taga oli Tuhkatriinu kristallkingake, või milline puuvili aitab uinuda – õun Lumivalgekese muinasjutust. Palju elevust tekitas võimalus ise
sõrmega ekraanile vajutades nukud tantsima ja võimlema panna. Aga siis läks päris põnevaks. Salapärane
keerdtrepp viis alla keldrikorrusele õuduste tuppa. Mis siis, et hirmust üks silm sai kinni pigistatud, põnevust
jagus küllaga. Selle vahva ringkäigu lõpul istusime korraks suure ekraani ette ja seal tuli vastata küsimusele:
millist etendust olete Nukuteatris näinud. Elise vastas esimesena, et “Väike nõid” ja kohe kõlas Iris Vesiku
esituses tema tuntud nõialaul.
Kuna olime juba vanalinnas, siis otsustasime ka sellega pisut tutvuda. Väikesed jalad astusid usinalt mööda
käänulist ja pikka treppi Toompeale. Tehtud pingutus tasus end ära. Oi milline vaade avanes sealt: meri,
laevad sadamas ja majade värvilised katused. Imestust tekitasid ka munakivisillutisega kaetud kitsad tänavad.
Väga oleks tahtnud vibuga lasta, kuid vibumees arvas, et meil tuleb veel tublisti kasvada. Puhkepaus Vabadussamba trepil, jäätiseamps purskaevu ääres ja kolm tundi oligi täis saanud. Tagasiteel kõlasid bussis Väikese
nõia laul tüdrukute esituses ja õuduste toa kollihääled poiste suust.
Oli vahva väljasõit!
Lasteaiaõpetajad Piret ja Tiia
Kose-Uuemõisa Lasteaed-Koolist

Kose-Uuemõisa Lasteaed-Kool kuulutab välja konkursi
LASTEAIA ÕPETAJA
ametikoha täitmiseks tööleasumisega 22. augustist 2011.
Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad saata 8. juuniks aadressile
Pargi 6, Kose-Uuemõisa 75102 Harjumaa või e-postile kula@kose.ee
Info telefonil 6751 401, 52 23 623
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ORU LASTEAED MESIMUMM
VAHVA TRADITSIOON
Kevadised sünnipäevalapsed, Oru lasteaias Mesimumm personali
seast, olid sügiseste sünnipäevalaste poolt palutud kartulipõllu äärde
kevadpidu pidama. Pikas vaos mööda lasteaia koridori oli seemnekartul juba maas, mugulad ilusad kollased. Pidulisedki põllutöö riietes,
hakkamist täis oma oskusi ja teadmisi kontrollimas ning praktiseerimas.
Kas Sina tead, mis maalt on kartul pärit? Mõtle! Viktoriini vastustes
selgus, et Lõuna-Ameerikast, Andide kõrgmäestikust. Või et maailmas
on üle 1000 kartuli sordi ja keskmiselt sööb iga inimene aastas ära 60
kg kartuleid. Eestisse jõudis kartul 19. sajandi II poolel ja oli siis ainult
härraste toit.
Meie peolaualt-põllu äärest sai maitsta kartuli-porgandi-heeringa-munarooga foolium pakendis maitserohelise kastmega, hõrgutavaid kartuli pannkooke, veidi krõpsutada kartuleid. Lõpuks magus muffiniamps. Vahepalaks muigamiseks ka mõni kartuli nali.
Vahva traditsioon aastaaegade vahel sünnipäevi tähistada erinevate teemade ning stiilidega. Sel kevadel
kohtumisega kartulipõllu ääres.
Üks mõistatus ikka veel. Mõista, mõista, mis see on? Puine teeb, lihane sööb? (kartulipuder)
Evelin Hall
Oru lasteaed Mesimumm kuulutab välja konkursi
LASTEAIAÕPETAJA
ametikohale. Tööle asumise aeg 1, september 2011.
Avaldus, CV ja haridust tõendavad dokumendid saata 17. juuniks aadressile:
Oru küla, Kose vald, Harjumaa 75103 või mesimumm66@gmail.com
Telefon: 6079124

NOORED MUUSIKUD RAVILA HOOLDEKODUS
Maikuu 5. päeval rõõmustasid meie hooldekodu elanikke oma pillimänguga Kose Muusikakooli noored akordionistid õpetaja Karin Sarapuu juhendamisel. Kaheksa esineja hulgas oli nii esimese klassi õpilasi kui ka natuke
vanemaid ja kogenenumaid. Noored artistid esinesid nii üksi kui ansamblina. Õpetaja Karin Sarapuu elas väga
kaasa oma õpilaste esinemisele neid toetades ja julgustades. Lugusid oli igale maitsele, nii neid mis panid jala
kõpsuma kui ka tõsisemaid. Kontsert kestis pea tund aega ja meeldis meie kodu elanikele väga.
Siinkohal tahamegi tänada kogu Kose Muusikakooli peret toredate kontserdielamuste eest. Meile on alati väga
oodatud esinema nii puhkpillipoisid, akordionistid kui viiuldajad. Samuti on teretulnud ka teised valla kultuurikollektiivid. Publiku headuses ja siiruses ei pea kahtlema.
Tiina Saaremäe-Viiklaid
Ravila Hooldekodu päevakeskusest.

Kose Raamatukogu tänab JAAK KRUUSI sihtotstarbelise annetuse eest
sõjaajaloo alaste raamatute ostmiseks
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VISKLA EMADEPÄEV
Pühapäeval, 8. mail toimus Viskla emadepäeva üritus. Viskla lapsed, isad ja emad esinesid etendusega „Emadepäeva üllatus“. Pärast etendust laulsid oma emadele suured ja väikesed, Südamlik kontsert tõi mõnele
emale pisara silma.Üritus lõppes kohvilauaga, kuhu iga ema tõi koogi.
Suur tänu kõigile esinejatele: Ello ja Indrek Heiskonen, Annaliisa ja Märt Rusi, Karoliina, Riina, Ronald ja Kadri
Tulp, Jan – Erik Läänesaar, Oto – Ben Karjamaa ja Kätlin Kuusmann, Pille, Helle ja Diana Mihkelsoo, Ants ja
Ruth Aguraiuja ning Rebeca ja Kristel Kadapik.
Aitäh ka publikule!
Rebeca Kadapik, Viskla küla laps

FOLKANSAMBEL „PILLIPIIGAD“
VIISIME NOORTE LAULU-JA TANTSUPEO SÕNUMI LÄTTI
Aprilli keskel toimus suur ühisprojekt viiekümnele noorele lauljale-orkestrandile-rahvamuusikule, milles osalesid Eesti Lastekoor (dir. Lydia Rahula, Angelika Kadarik), Kose muusikakooli keelpilliorkester (dir. Juta Helilaid,
Angelika Kadarik ) ja folkansambel „Pillipiigad“.
Lätis toimusid kontserdid Siguldas, Turaida lossis ja Madona Kultuurimajas 900-le kuulajale. Kontsertide
kavad sisaldasid noorte laulupeo „Maa ja ilm“ repertuaari.
Eesti Lastekoori ja Kose muusikakooli keelpilliorkestri ühises esituses kõlasid
Ü.Vinteri „Laul Põhjamaast“ ja S.Sisaski „See on see maa“.
Folkansambel „Pillipiigad“ esitas autentset folkloorikava. Teadaolevalt esinevad eeloleval noorte laulupeol
esmakordselt laulukaare all ühendatud rahvamuusikaorkestrid.
Kontsertreisil ei unustatud ka kultuurilisi vaatamisväärsusi. Külastati Turaida lossi ja Riia vanalinna. Noortel oli
võimalus külastada Riia Ooperiteatrit ja osa saada D.Puccini ooperi „Turandot“ esitusest.
Kogu ettevõtmist toetasid MTÜ Eesti Lastekoor, MTÜ Pillipiigad, Lydia Rahula, Juta Helilaid, Angelika Kadarik,
Siirius Sikka ja lapsevanemad.
NEIUD FOLKANSAMBLIST „PILLIPIIGAD“ MÄNGISID JA LAULSID END BULGAARIAS KULDMEDALILE
Suur au oli saada nimeline kutse Bulgaariast kuulsale konkurss-festivalile „Sofia Kevad 2011“. Pillipiigad“
otsustasid väljakutse vastu võtta. Teatavasti on tee Bulgaariasse pikk, 3000 km. Läbi seikluste jõudsime siiski
Sofiasse, kus veetsime 3 õnnelikku päeva.
Bulgaarias elab üle 7 miljoni elaniku. Sofias on näha Rooma-aegseid müüre, fragmente Bütsantsi kindlustustest. Türklaste poolt on pealinna maha jäetud 15 sajandi arhitektuur. Alates 19.sajandi keskpaigast on Sofia
kesklinna kerkinud lääne-euroopa stiilis elamud. Bulgaarias peetakse palju folkloorifestivale, kirikud ja kloostrid tõmbavad ligi palverändureid.
Esimesel päeval korraldati meile jalgsimatk Vitosa 2290 m kõrgusele mäele. Siit avanesid imeilusad vaated
ümbruskonnale ja Sofia linnale. Tõmbenumbriks Vitosa mäel on kivijõgi, mis koosneb hiigelsuurtest viimase
jääaja liustiku poolt kuhjatud rahnudest. Suvel Vitosal matkatakse, aga talvel saab mäest suusatamise keskpunkt.
Festival-konkurss algas rongkäiguga Sofia Kuningapalee eest läbi kogu ajaloolise linna Kultuuriparki, kus
toimus ka kogu festival. Festvali raames jäädvustati „Pillipiigade“ esinemine Bulgaaaria Televisioonis ja
A.Kadarik astus üles päevakohase intervjuuga. Terve päev kulus züriil ansamblite kuulamiseks ja neid oli tõesti
palju, 58. Konkursil pidi esitama 20 minutit kestva autentse folkloorikava. Sõbralikult võistlesid meiega Bulgaaria, Venemaa, Horvaatia, Läti, Serbia, Kreeka, Ungari ansamblid. Nägime eriilmelisi koosseise, kavu ja tõelist
temperamenti. Meie üllatuseks autasustati päeva lõpus ainult kolme ansmablit kuldmedali ja karikaga.
Peale „Pillipiigade“ said selle au osaliseks Brjanski folkansambel „Okolitsa“, Venemaalt ja folkansambel
„Luka Lic Oriovcanin“, Horvaatiast.
Vabal ajal tutvusime Sofia linnaga: presidendihoone, kuningaloss, A.Nevski memoriaalkirik, ooperiteater,
kunstigalerii. Külastasime Sofia Botaanikaaeda, Riiklikku Loodusmuuseumi.
Täname rahalise toetuse eest Kose Vallavalitsust, Eesti Kultuurkapitali, MTÜ Pillipiigasid, lapsevanemaid.
Järgmiste võitudeni, Juta Helilaid
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KINDAKIRI MEIS ENESTES
Ühel maikuu kesknädala õhtupoolikul kogunes Kose raamatukogus väike seltskond kohtuma raamatuautoriga. Sedapuhku polnud tegu nö tavalise kirjanikuga, külas oli etnograafilisi käsitöömustreid tutvustavate kogumike koostaja Aino Praakli.
Eesti Rahva Muuseumi kogude põhjal on ta ellu äratanud erinevate maakondade kindakirju, koostanud neist
raamatud „Kirikindad“ I, II ning andnud välja kaks unikaalset koguteost „Eesti labakindad ilma laande laiali“
ja „Eesti sokikirjad ilma laande laiali“.
Kinda-Maalina tuntud käsitöömeistri enese elumustrid ei jää kindakirjadele sugugi alla. Ta on pärit meie oma
vallast, Karla külast, olnud tööelus tehasetööline, valvur ja sanitar ning pensionipõlves on temast saanud
arvestatav rahvakultuuri propageerija. Aino Praakli enda elu ja mõtted kajastuvad tema viimases raamatus
„Tädi Maali jutud“.
Kohtumisel kõneles värvikas vanaproua oma eluseikadest, raamatute väljaandmisega seotud probleemidest ja
rõõmudest ning ka tulevikuplaanidest. Oma ettevõtlikkuse ja särtsakusega teeb ta silmad ette ka endast palju
noorematele.
Minu jaoks isiklikult oli sellel kohtumisel veel omamoodi märgiline tähendus. Olen ise käsitööoskustelt vast
keskmise harrastaja tasemel, aga hindan käsitööd kui pärandkultuuri valdkonda väga kõrgelt ja suhtun
rahvusliku käsitöö tegijatesse suure lugupidamisega. Käesoleva aasta veebruarist koordineerin maakondlikku
käsitööühendust ja seetõttu oli eriline rõõm kohtuda inimesega, kes on meieni toonud nii suurel hulgal etnograafilisi rahvusmustreid.
Kui läheneda teemale filosoofilisemalt, siis on ju meis igaühes sadu mustreid, mida võiksime kindakirjaks, seelikukangaks või vaibaks kududa, et meie mõtted, tunded ja elulood sel moel tulevaste põlvede tarvis talletada.
Käsitöötegemine iseenesest on kaasajal nii tegijate kui tarbijate osas üha enam populaarsust kogumas. Eesti
Rahvakunsti ja Käsitöö Liit on 2011 aasta kuulutanud ehteaastaks. Harjumaa käsitöö tähtsündmuseks on
Harjumaa käsitööpäev koos memme-taadi lustipeoga, mis sel aastal toimub 18. juunil Loksa linna keskväljakul.
Lähenev suvi toob käsitööhuvilistele rohkelt võimalusi nii oma tooteid müüa kui teiste tehtut tarbida. Mõelgem siis selle kauplemise juures ikka ka oma hingemustreis kajastuvate kindakirjade peale!
Reet Suurkask
Harjumaa ja Tallinna Käsitöö Keskseltsi koordinaator
MÄLUVESKI JAHVATAS KAHEKSANDAT HOOAEGA
20. aprillil lõpetati pidulikult Oru Külakeskuses järjekordne „Mäluveski“ hooaeg. „Mäluveski“ nime kandev
mälumänguturniir on nüüdseks toimunud juba kaheksa hooaega. Traditsioonist rääkida on ilmselt veel varavõitu (inglaste arvates on traditsiooniga tegemist üle saja aasta vanuse ettevõtmise puhul), aga asjaosalistele
on üritus väikseks harjumuseks ilmselt juba kujunenud.
Ehkki turniir on meelelahutusliku iseloomuga, selgitatakse hooaja lõpuks alati ka punktiarvestuses parimad.
Sedapuhku osutusid parimateks võistkond III klass koosseisus Kaja Sarapuu, Mati Sokk, Raul Lusti ja Ivo Vahtramäe. Teise koha saavutas võistkond LC Kose koosseisus Jana Proos, Jaak Kruus, Ermo Nettan ja Toomas
Böttcher. Kolmanda koha eest osutus rebimine väga tasavägiseks võistkondade Roosid ja VIRO vahel. Turniiri
lõppedes oli mõlemal võistkonnal punktide arv sama ja nii lahendas olukorra kahe meeskonna vahel korraldatud kiire viieküsimuseline lisavoor, mille sooritas edukamalt võistkond Roosid koosseisus Ülle Sillasoo, Viia
Jaanimets, Kalju Roosnurm ja Jaan Marcinkievitz.
„Mäluveski“ on üritusena alati pidanud oluliseks ka teadmishuvi populariseerimist koolinoorte hulgas ja nii on
hea meel tõdeda, et sel hooajal osales turniiril koguni kaks koolinoorte võistkonda. Oru Põhikooli esindas
võistkond koosseisus Madis Keskküla, Teet Kants ja vilistlasena Kaspar Kaljurand. Teine noortevõistkond
nimega Pätakad koosnes gümnasistidest – Laura Jõgisoo, Ott Matiisen ja Uku Kruusamägi Kose Gümnaasiumist ning Rasmus Tamm Tallinna Reaalkoolist. Loomulikult ei saa noortevõistkonnad konkureerida täiskasvanutega üldises punktiarvestuses samavõrdsetena, seepärast on noortevõistkondi meeles peetud eraldi auhindadega – seekord sai igaüks kingiks raamatu „Kadunud aarete atlas“.
Nimetus „Mäluveski“ on pärit ilmselt kaheksakümnendatest, ajast mil J.Lauristini nimelise kolhoosi poolt organiseeritud mälumänguturniir peeti Kuivajõel renoveeeritud veskihoones. Turniiri formaat on olnud alates 2002
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aastast kogu aeg üldjoontes sama, täiendusi on järk-järgult lisandunud pigem tehnilistes üksikasjades. Iga
hooaeg koosneb seitsmest võistlusest ning iga võistlus sisaldab 30 küsimust – seega on pidevad osavõtjad
praeguseks vastanud juba 1670-le küsimusele (esimese hooaja avavõistlus sisaldas 20 küsimust). Hooaja lõpliku paremusjärjestuse selgitamisel võetakse arvesse iga võistkonna kuus parimat tulemust, kõige kesisem
tulemus jäetakse arvestamata. Põhjus ka arusaadav – võib ju juhtuda vahel, et tingituna töökoormusest,
ilmastikust või miks ka mitte asjaolude ebasoodsatest kokkusattumistest ei saa mõni võistkond ühel osavõistlusel kohal viibida.
Lõppenud hooaeg oli pisut juubelihõnguline – kõlas XXI sajandi „Mäluveski 1500. küsimus ning toimus 50.
mäng. Siinkohal tahan tänada mängijaid, kes on osalenud „Mäluveski“ turniiril juba selle taaselustamisest
2003 aastal. Algusest peale on samas koosseisus osalenud võistkond Noobel koosseisus Iivi Väli, Taivo Väli,
Aino Saava ja Heino Filatov. Läbi aastate on kõik hooajad kaasa teinud võistkonnast SK: Mare Algre ja Ando
Algre; võistkonnast VIRO Vello Viir ja Imbi Tint; ning võistkonnast Roosid Kalju Roosnurm ja Jaan Marcinkievitz. Meenutuseks ka hooaegade võitjad meeskonnad: 2003/04 – T. K.; 2004/05 – VIRO; 2005/06 – Roosid;
2006/07 - LC Kose; 2007/08 - LC Kose ; 2008/09 - III klass; 2009/10 – VIRO; 2010/11 - III klass
Tahaksin tänada ka võistkonda O.K., kes on pannud liikuma ja teostuma mõtte „Mäluveski“ rändkarikast tõenäoliselt saab see tuleva hooaja lõppedes olema turniiriga kaasaskäiv meeldiv lisand.
Viimastel hooaegadel on osavõtjaid võistkondi olnud üheksa, kuid Oru Külakeskuse saal mahutaks kindlasti
veel paar-kolm neljaliikmelist võistkonda. Seepärast on tuleval hooajal oodatud kõik osavõtust soovijad.
Samas oleme mõelnud ka sellele, et miks ei võiks Kose valla mälumänguturniirist osa võtta ka mõni naabervalla
võistkond ja nii on tuleval hooajal võimalik, et osaleb ka üks võistkond Anija vallast.
Mälumängu korraldav toimkond on olnud Oru Külakeskuse poolt Reet Suurkask, küsimused on koostanud
Raine Savolainen, mängu korraldanud-läbi viinud Raine Savolainen ja Priit Palo, sekretäritööd lauas on teinud
Meeli Tõnismaa. Siinkohal suured tänud ka Kose Vallavalitsusele, kes on igal hooajal leidnud vahendeid turniiri
korraldamiseks ja auhinnafondiks.
Järgnevalt toome näitena välja viis viimasel hooajal kõlanud küsimust, milledele õiged vastused leiate peenes
trükis artikli lõpus.
1. Selle sportmängu lõi ratastooli aheldatud Jules Le Noir. II maailmasõja lõpuni mängiti seda vaid Lõuna-Prantsusmaal,
tänapäeval aga Euroopas, Aafrika prantsusekeelsetes regioonides, Põhja-Ameerikas ja Aasias (eriti Tais). Mängivad nii
mehed kui naised. Võistlustel on kolm kategooriat: üksikmäng, paarismäng ja kolmikvõistlus. Mänguvarustusse kuulub
boule (seest õõnes, läbimõõt 7,1 – 8,0 cm) snadi ehk cochonett (puidust või tehismaterjalist, läbimõõt 2,5 – 3,5 cm).
Ametlikel võistlustel on väljaku mõõtmed 15x4 meetrit. (Legend räägib, et kunagi pidid kaotajad suudlema selle mängu
harrastajate klubi kergete elukommetega ettekandja Fanny tagumikku. See traditsioon on jõus tänini – ilma ühegi punktita jäänud mängijad suudlevad nüüd Fanny tagumikku pildil, skulptuuril või mujal). Nimetage sportmäng?
2. Jaanuaris 2009 edastas meie ajakirjandus teate, et Eesti turundus- ja mainekujundusprojekt "Brand Estonia" on läbi
teinud muutuse. 2001. aastal väljatöötatud tunnuslause "Paremaks muutumise maa" asendati uue lausega (märk “Welcome to Estonia” jäi küll muutumatuks). Mis on Eesti praegune tunnuslause (vihje - kolm sõna, millest viimane on maa)?
3. Küsitav isik on tegelane kuulsast seriaalist Õnne-13. Teda mainitakse korduvalt, ta on mitmetel juhtudel pakkunud
kõvasti siunamist ja peamurdmist. Ta elab Toominga tänaval, ometi pole keegi televaatajatest teda kordagi oma ihusilmaga näinud ja küllalt tõenäoliselt ei näegi. Kellest jutt (nimi)?
4. Johan Vilhelm Snellman (1806–1881) oli Soome ühiskonnategelane, publitsist ja filosoof, fennomaanide juhte. Aastal
1906, Snellmanni 100. sünnipäeval, toimus Soomes ainulaadne ettevõtmine. Umbes 100000 soomlast tegi midagi, mis
äratas tähelepanu kogu Euroopas. Mida tehti?
5. See riik moodustati 1561. aastal, praeguseks on ta maailma poliitiliselt kaardilt küll juba mõnda aega kadunud. Riigi
pindalaks oli 23000 ruutkilomeetrit, esimeseks valitsejaks viimane Liivi ordu ordumeister Goddert Kettler. Sellel riigil oli
ka mõningaid asumaid. Nii näiteks kuulus riigi valitsejatele Aafrikas Gambia (1651 – 1664) kuhu asutati isegi kohalikest
elanikest koloniste, Lääne_Indias kuulus neile Tobago (1652 – 1690), kuni Põhjasõjani ka Ruhnu saar. Mis riik?
Vastused:
1.) Petank (Sport. Täielik illustreeritud käsiraamat. ©kirjastus Pegasus OÜ 2006, lk. 147).
2.) Heade üllatuste maa (http://www.epl.ee/artikkel/456176).
3.) Lepiku Salme (http://ohtuleht.mobi/index.aspx?id=323143).
4.) Snellmanni 100. sünnipäeval vahetas umbes 100 000 soomlast võõrapärase nime soome oma vastu
(http://www.virumaateataja.ee/081207/esileht/arvamus/15042924.php).
5.) Kuramaa hertsogiriik (http://et.wikipedia.org/wiki/Kuramaa).
Kohtumiseni „Mäluveski“ 2011/2012 hooajal Oru Külakeskuses!

Raine Savolainen

juuni
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KOSE MOTOKROSSIST
7.-8. mail sõideti Kose krossirajal selle aasta Tridends Eesti motokrossi meistrivõistluste avaetapp. Võistluse
korraldajaks oli Kose AMK, mille liikmed olid enne võistlust rajaga kõvasti tööd teinud. Kiidusõnu raja kohta
ütles ka Eesti üks staazikamaid ja kogenumaid krossimehi Toomas Triisa, et Kose rada on vaieldamatult Eesti
tippradade hulgas.
Tridens motokrossi EMV avaetapp tõi Kose rajale kaheks päevaks üle 200 võistleja, kes pakkusid kohaletulnud
publikule, keda oli üle tuhande inimese, mõnusaid krossielamusi. Lisaks raja heale ettevalmistusele on Kose
AMK inimestel head suhted ka ilmataadiga, kes mõlemal päeval pakkus kohapeal viibinutele selle kevade
parimaid ilmu.
Lisaks korralduspoolele, olid Kose AMK krossisõitjad esindatud pea igas klassis ja tulemused olid kodurajal
head. Taas rõõmustas kohalikke fänne Kairo Katkosilt, kes esimeses 50 cc sõidus pidi kehva stardi tõttu leppima teise kohaga, teises sõidus aga Kairole vastast polnud ja sõiduvõit oli tõsiasi. Kokkuvõttes kuulus Kairole
teine koht 50 cc klassis. Noormees ei piirdunud ühe klassiga, lisaks osales ta ka suuremas, 65 cc klassis, kus sai
kahe sõidu kokkuvõttes 18. koha. Samas klassis oli stardis veel kaks Kose AMK sõitjat – Andreas Hiiemägi, kes
tuli kuuendaks ja Alex-Allar Rebane, kelle koht oli 13. Külgvankrites alustasid koos oma esimest hooaega
vennad Miilid (Marko ja Maarek), kes kahe sõidu kokkuvõttes olid kaheksandad. Quadracerite klassis kaitses
Kose AMK värve Priit Järvloo, kes esines kiirelt ja stabiilselt ning selle eest hooaja esimese etapi võit. Häid
tulemusi tegid ka teiste klasside sõitjad. MX1 klassis osalesid Lauri Lokotar ja Marken Murumaa, esimene oli
sunnitud avasõidu pooleli jätma ja kahjuks enam ei startinud. Murumaa koht oli 13. MX2 klassis osalesid
Reimo Aedver ja Marek Sonn. Aedver oli 23. ja Sonn 25. Marek Sonn osales ka MX Open klassis, kus saavutas
kümnenda koha. MX2 jun klassis oli Marken Sonn 12. 85 cc klassis oli Rait Kaimer 16. ja Kermo Oks 20. Kose
AMK head tulemust näitab Tridens EMV avaetapil see, et 46 klubi arvestuses oli Kose AMK teisel kohal.
Kose motokrossi toetajad on AS K.U.Mell, Radix Hoolduse OÜ, Koduehitus Grupp OÜ, EMF ja OÜ Corle.
Eriti tänab Kose AMK hr.Priit Jõgisood, hr.Ralf Vilbat, hr.Tõnu Pärssi ja Kose Vallavalitsust.
Loomulikult suured tänud Kose AMK liikmetele, kes aitasid krossi korraldada, sõitjatele, kes väärikalt Kose
AMK’d esindasid.
Margus Kiiver
KOSE VALLA NOORTE MOTOHUVILISTE SUVEKOOL
7. - 11. AUGUST OXFORELLI PUHKEKESKUSES
LAAGRI KORRALDAJA: Kose valla noorsootöö
LAAGRI LÄBIVIIJAD: Raimo Oks, Andres Krestiinov ja Toomas Triisa)
OSALEJAD: Kose valla noored motohuvilised vanuses 9 – 12 aastat. Suvekooli mahub 20 noort, kes elavad
rahvastikuregistri järgi Kose vallas.
OMAOSALUSTASU 35 € (sisaldab mototehnika ja sõiduvarustuse renti – makstakse ülekandega peale registreerumist).
REGISTREERIMINE SUVEKOOLI: 6. – 20. juuni vallamajas kell 14.00 – 16.00 noorsootööspetsialist Angela Kilk
juures. (tuleb lapsevanem soovitavalt koos lapsega ning siis täidab registreerimislehe ja saab ülejäänud laagriinfo). angela@kose.ee
VAJALIK VARUSTUS SUVEKOOLIKS: jalgratas ja jalgratturikiiver (vastavalt LE seadusele), sportlik riietus ja
hea tuju
SUVEKOOLI LÜHIKE ÜLEVAADE: 5 päeva jooksul saavad
noored õppida motika ehitust, treenida ja sõita krossirajal nii
jalgrataste kui ka motikatega; vabal ajal ujumine basseinis,
paintball, kanuusõit; seiklusmängud jms.; söögid hommikullõunal-õhtul.
SUVEKOOLIST SAAVAD NOORED ÜHISED T-SÄRGID JA TUNNISTUSE.
NOORTE MOTOHUVILISTE SUVEKOOLI AITAB RAHASTADA
Haridus- ja teadusministeerium ANK projektikonkursi raames
(majutus, toitlustus, vaba aja tegevused, T-särgid).
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JUUNI 2011 KOSE VALLAS TOIMUVAD
SÜNDMUSED
03. 06
03.06
05.06
18.06
19.06
20.06
21.06
22.06
22.06
23.06
23.06
24.06
26.06
28.0629.06
29.06

10.00
17.00
10.0013.00
13.00
11.00
15.00
17.00
17.00
10.00
14.00
19.00

Oru Lasteaed Mesimumm lastekaitsepäev - piknik
Kose-Uuemõisa Lasteaed-Kool - lõpuaktus
Koolitus lastevanematele VITSAGA VÕI VITSATA

Männiaru Puhkekeskus
Kose-Uuemõisa L-Kool
Kose Päevakeskus

Oru Põhikooli lõpuaktus
Surnuaiapüha Kose kalmistul
Vallavanema vastuvõtt parimatele koolilõpetajatele
Kose Gümnaasiumi 9. kl. lõpuaktus
Kose Gümnaasiumi 12.kl. lõpuaktus
Kose-Uuemõisa jaanituli
Võidupüha pärja asetamine Vabadussõja monumendile
Kose jaanituli
Kanavere jaanituli
Surnuaiapüha Tuhala kalmistul
Rahvaliku Viiulimängu Päevad.

Oru Külakeskus
Kose kalmistu
Oru Külakeskus
Kose Gümnaasium
Kose Gümnaasium
Kose-U Kabelimägi
Kose kalmistu
Kose lauluväljak
Kanavere
Tuhala kalmistu
Oru

Suur rahvapidu rahvamuusikaga

Oru Külakeskus

NÄITUSED
01.06.- 12.07

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

Kose Raamatukogu

SPORDI- JA TERVISEÜRITUSED
11.06
12.06
21.06

11.00
15.00

HARJUMAA MV KERGEJÕUSTIKUS
Kose MV Kergejõustikus
Kose kergejõustiku mitmevõistluse I etapp

Kose staadion
Kose staadion
Kose staadion

! Jälgige reklaami

TÄNUKIRI
Järjekordne, 18. Lions-hooaeg on lõpule jõudmas ning traditsiooniliselt toimus meie
hooaja kaalukaim üritus, Kose heategevuslik kevadlaat, laupäeval, 07. mail. Nagu
ikka, päev enne Emadepäeva. Seekordne laat oli järjekorras juba viieteistkümnes.
Meie laat sai teoks tänu paljudele toetajatele ja abilistele. Olgu nad siinjuures üles
loetletud:
Kuivajõe Farmer, Harju Tarbijate Ühistu, Eesti Jalgpalliliit, Kose Vallavalitsus, BIG Kuldliiga, Harju TÜ
Kose Konsum, Mööbel Sinule, Autoklaas 1, HandyMaster, Priit Koppeli Loomakliinik, Kose Söökla,
Laura Kauplus, Kose Apteek, Lightfood, Põhja-Eesti Päästekeskus, Padise Päästeselts, Kaitseliidu Harju
Maleva Kose Malevkond, Naiskodukaitse Kose Jaoskond, Tareke, Nurme Seep, Kuivajõe Talukaup,
Standard, Valsiniidu, Kose Pasunakoor, Heli Sepp ja laululapsed, Angela Kilk, Kose Kunstikool, Premia
Food, , S-Remmen, Old Projekt, Kose Agro, Puruvana, Eesti Päevaleht.
Suur tänu kõigile ja loodame, et toetate ka edaspidi meie heategevuslikke projekte!
Kose Lions-Klubi toetab laadalt saadud tuludega oma valla puuetega laste suvelaagri läbiviimist. Tšekk
toetussummaga anti Kose valla esindajale üle Aasumäel 28. mail Põlvkondade Peol.
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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

MÜÜA
KOMPOSTMULDA
JA
SÕNNIKUT
52 51 742

KOSE NOORTE
TÖÖMALEV
Toimub 13. – 18.
juunil.
Töömalevast saavad
osa võtta 13 – 16
aastased Kose valla
noored.
Laagrisse mahub 15
noort.
Töö sisuks on heakorratööd kalmistul
(hommikupoolikuti
3 – 5 tundi).
Registreerumine
3. – 10. juuni
noorsootööspetsialisti Angela Kilk
juures
(angela@kose.ee või
6339307).
Jälgige infot ka Kose
valla kodulehelt ning
Kose Noorsootöö
blogist:
kosenoored.wordpress
.com

Seoses töömahu
suurnemisega pakub
Radix Hoolduse OÜ
TÖÖD
sekretär-asjaajajale.
Kandidaatidelt ootame
töökust, järjepidavust
ja arvuti tundmist.
CV aadressile
Pikk tn.8a, Kose alevik
või e-mail
info@radix.ee
Tel. 5093898

AS K.U.Mell pakub
muru niitmise
teenust
hinnaga
0,03eurot/m2 kohta.
Info ja tellimine
telefonil: 56483838

TÄNUAVALDUS

Grete
Juuksurisalong
on AVATUD
Pirko kaubanduskeskuse teisel korrusel
Info ja registreerimine
telefonil 5158433
AVAMISKUUL KÕIK
TEENUSED
-10 protsenti

Radix Hoolduse OÜ-st
on võimalik tellida
busse.
Võimalik tellida
19 -istekohaga väikebussi ja 50- istekohaga
mugavustega reisibussi.
Info ja tellimine tel:
6036406; 56484864
Pikk tn.8a, Kose alevik
e-mail info@radix.ee

Karla küla ajalugu käsitleva raamatu „Karla küla läbi sajandite” autor
Ülo Roosnurm soovib tänada 3. aprillil Kose-Uuemõisa Külakeskuses
toimunud raamatu esitluse korraldajaid eesotsas Karla Külaarendamise
Seltsi ja raamatu projektijuhi Jaanus Jaagoga, kelle taotletud riiklike
programmide toetusel ja kohalike ettevõtjate abiga raamatu väljaandmine üldse võimalikuks sai.
Sügav kummardus raamatu kaasautorile ja kujunduse idee loojale Tõnu
Meldrele, tema abikaasale ja raamatu käsikirja toimetajale Kersti Meldrele, Kose-Uuemõisa Arendamise Seltsile, Kose-Uuemõisa raamatukogule ja selle juhatajale Sirje Bärgile, Kose-Uuemõisa pensionäride klubi
tegusatele prouadele, kes kohvi ja suupistete eest hoolitsesid ning Kose
Pasunakoorile Olev Roosa juhatusel piduliku muusikasära lisamise eest.
Ja loomulikult suur tänu raamatuhuvilistele, kes olid sel pühapäevasel
päeval esitlusele kohale tulnud. Kõigil huvilistel on ka edaspidi võimalik
raamatut laenutada või osta Kose-Uuemõisa ja Kose raamatukogudest,
autorilt endalt või telefonil 6751367.
Kena kevadet soovides Ülo Roosnurm
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MTÜ Kose Valla Lastekaitse Ühing
annab teada
LASTEKAITSEPÄEVA RAAMES
KOOLITUS LAPSEVANEMATELE
VITSAGA VÕI VITSATA?
5.juuni 10.00-13.00
Kose Päevakeskuses aadressil Hariduse 2
samal ajal avatud LAPSEHOID
Hariduse 2a
9.45-13.15
Kohtade arv piiratud!
Info ja registreerimine:
koselastekaitse@gmail.com, tel 59001246

juuni

KIRIKUTEATEID
Kose kirik on teeliste kirikuna avatud iga
laupäev ja pühapäev kell 12.00-18.00
Kose kiriku tornis on sel ajal võimalik
vaadata ka fotonäitust "MEIE EESTIMAA". See on isa ja tütre - Holger ja
Mariliis Siigart-i ühisprojekt.
Näituse ideeks on oskus näha ja nautida
hetke ilu. Meie Eestimaa on kaunis ja
lummav oma loodusega. Neid kauneid
hetki soovivadki näituse autorid sinuga
jagada.
Tuhala kirik on avatud iga laupäev ja
pühapäev kell 12.00-16.00

Koolitust rahastavad Lastekaitse Liit ja
Kose Vallavalitsus.

Kontoritarvetega toetab

Kord juhtub nii, et ema läheb ära
ja kinni hoida teda ei saa.
Ta lahkudes viib kaasa päikesesära
ja sulle jääb vaid mälestustemaa.

Leili Jaanus`t
1.surma- aastapäeval mälestavad
tütar abikaasaga ja poeg
Mälestame kauaaegset elanikku
Eevi Kütt`i
ja avaldame kaastunnet lahkunu
omastele.
K/Ü Männimäe 4 elanikud
VÄLJAANDJA KOSE VALLAVALITSUS

Südamlik kaastunne Virve Lõokesele
perekonnaga armsa
õe
surma puhul.
Laili, Arvi, Ülle, Aarne
Mälestame sõbralikku majaelanikku
Hannes Vaimeli`t
ja avaldame kaastunnet lähedastele.
KÜ Vahtra 15 elanikud

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

