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OMA EMAST EI OLE MUL LAULU
Linda Ruud
Tegin värsse küll sinavast kaugusest,
küll ka kevade rännukihust.
Oma emast ei loe mul laulu, sest
liiga vaesed on selleks mu pihud.
Vahel raskedki kanda on õlgadel
kõik need sõnad, mis sündinud pole,
aga nii on vist ikka, et võlglastel
tänu lausuda lihtne ei ole.
Oskan tänada leiva ja riide eest,
kuid mis selle eest tänuks küll lausun,
et ma lille ja looma ja inimest
harjund nägema südame kaudu?
Et ma vahel ehk vaikinud liigagi,
sõnu peljates puiseid ja suuri,
kuid ei sõna ma ütelnud iialgi,
millel poleks mu südames juuri?...
Nii teen värsse küll sinavast kaugusest,
küll ka kevade rännukihust;
oma emast ei ole mul laulu, sest
liiga vaesed on selleks mu pihud.
Südamlikud õnnitlused emadepäevaks! Kose Vallavolikogu, Kose Vallavalitsus
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KOSE VALLAVOLIKOGUS 21.04.2011
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 ja Külli Raamat,
Merike Kummel.
Puudusid: Eero Leedmaa, Timo Nikitin, Tõnno Tiis, Eerika Kesküla.
Kutsutud: vallavanem Vello Jõgisoo ja abivallavanem Merle Pussak. Volikogu istungist võtsid osa noortevolikogu
liikmed.
1. Määrusega nr 67 kinnitati Kose valla noortevolikogu ja kehtestati noortevolikogu põhimäärus. Noortevolikogu
põhimäärust tutvustas vallavanem.
2. Otsusega nr 88 tunnistati kehtetuks Kose Vallavolikogu 17.03.2011 otsus nr 84 Sõiduauto võõrandamine
ja kinnitati Nissan Primera enampakkumise tulemused.
Vallavanem tutvustas enampakkumise tulemusi.
3. Otsusega nr 89 tunnistati kehtetuks Kose Vallavolikogu 17.03.2011 otsus nr 85 Sõiduauto ostmine ja
kinnitati lihtmenetlusega sõiduauto hanke pakkumise võitja Fakto Auto AS.
4. Otsusega nr 90 kinnitati lihtmenetlusega arvutustehnika ja projektorite hanke pakkumise võitjaks Elion
Ettevõtted AS. Vallavanem tutvustas hanke tulemusi ja vastas volikoguliikmete küsimustele.
5. Määrusega nr 68 kehtestati Kose valla raamatukogude teavikute tasuta võõrandamise ja müügi kord.
Volikogu haridus- ja kultuurikomisjoni esimees E. Sepp tutvustas dokumenti volikogule.
6. Otsusega nr 91 muudeti Kose Vallavolikogu 26.11.2009 otsuse nr 18 Kose vallavalitsuse liikmete
kinnitamine punkti 1.4 ja sõnastati see järgmiselt: Kinnitada Kose Vallavalitsuse liikmeks ja haridus- ja
kultuurinõunikuks Liivi Siht.
7. Otsusega nr 92 tunnistati kehtetuks Kose Vallavolikogu 27.05.1999 otsus nr 19 Kose valla koolide
teeninduspiirkonna kinnitamine.
8. Protokollilise otsusega nr 1 anti vallavalitsuse ettepanekul OÜ Oruväljale äriregistrile majandusaasta
aruannete ja Kose vallas põllumajandusmaa kasutamise õigust tõendavate dokumentide esitamiseks ajapikendust
kuni 31. maini 2011. Asjaolusid selgitas abivallavanem.
9. Protokollilise otsusega nr 2 otsustati koostada Kose valla terviseprofiil. Terviseprofiili eesmärki ja vajadust
tutvustas A. Ojasoon.
10. Üldinformatsioon:
1) Kose valla koolieelsete lasteasutuste ja teiste allasutuste saalide üürimise hinnakirja kinnitamine. Volikogu
võttis vallavalitsuse määruste muudatused teadmiseks.
( Dokumendid leiad valla kodulehelt: www.kose.ee_ vallavalitsus/määrused).
2) Informatsioon ühistranspordi hankest. Vallavanem tutvustas hanke tingimusi.
3) Valla arengukava koostamise esimene seminar toimub 06.05.2011. kell 14.00 vallamajas.
4) NB! Erandkorras toimub järgmine volikogu korraline istung 26. mail 2011. kell 15.00 vallamaja saalis.
Täpsem ülevaade volikogus toimunud aruteludest ja hääletamisest koos vastuvõetud otsuste ning määrustega
on kättesaadav valla kodulehelt www.kose.ee märksõna volikogu/protokollid ja volikogu/vastuvõetud/
otsused/määrusedalt. Sama informatsioon on kättesaadav kõikides valla raamatukogudes.
Astrid Ojasoon, Kose Vallavolikogu esimees
53730345 / astrid.ojasoon@okas.ee

VALLAVANEMA VEERG
Kohtumiseni järgmises Kose Teatajas, kus annan ülevaate I kv. eelarve täitmisest ja täna veel pooleliolevatest
projektide käigust ning vastuseta olevate taotluste saatusest, sellise lausega lõpetasin oma ülevaate 2011
aasta eelarvest Kose Teataja eelmises numbris. Tänaseks on nii mõndagi selgunud.
Kolme esimese kuu jooksul on valla eelarvesse laekunud 1 131 346 eurot ehk siis 24,65%. Kõige suurem
tuluallikas  üksikisiku tulumaksu on laekunud 700 506 eurot. See summa moodustab 109,2% möödunud
aasta sama perioodi laekumisest. Kogu üksikisiku tulumaksu tõusu oleme planeerinud 2011 aastal 5,3%. Seega
pärast I kv oleme tulumaksu laekumisega graafikus.
Samuti on suurenenud valla maksumaksjate arv, mis on märtsi lõpuks tõusnud 2464 ni. Kose valla maksumaksja
keskmine sissetulek esimeses kvartalis oli 780 eurot (12 206 krooni).
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Esimese kolme kuu jooksul on töötute arv olnud stabiilne ja märtsi lõpuks ulatus töötute arv 166 inimeseni.
Töötuse kõrghetkel oli see arv meie vallas 268.
Kõik see annab lootust valla 2011 aasta eelarve tulude laekumise täitmiseks.
Kulude osas on ainukeseks mureks valla teedele eraldatud vahendite nappus. Esimese kolme kuuga on kulunud
peamiselt lumetõrjeks 131 206 eurot. See summa on 10 000 euro võrra suurem kui terveks 2011. aasta teede
hoolduseks valla eelarves vahendeid kokku. Seega kogu eelarve reserv ja võimalikud ülelaekumised lähevad
teede hoolduse kulude katteks.
Nagu olete isegi lugenud üleriiklikest lehtedest, kirjutati lõpuks alla Tallinn-Tartu mnt. Aruvalla-Kose teelõigu
projekteerimis-ehituse leping. Selle artikli kirjutamise hetkel on veel olemata Aruvalla-Kose teelõigu projekteerimiseehituse avakoosolek. Seega midagi täpsemat ei oska hetkel lisada. Kose Teataja ilmumise ajaks on esimene
koosolek (29.aprill 2011) toimunud ja me saame edaspidi meie valla kodanikke hoida asjade käiguga kursis.
Vald väga loodab, et jõutaks veel selle aasta augustiks septembriks niikaugele, et alustatakse ka ehitustöödega.
See võimaldaks vallal saada oma eelarvesse kaevandamisõiguse tasu ja leevendada tänast teede hoolduse
alarahastust valla eelarves.
Kose Gümnaasiumi ja Kose-Uuemõisa Lasteaed-Kooli fassaadi soojustamise ja renoveerimise osas on samuti
saadud selgust. Mõlema objekti osas on kolmepoolsed lepingud Rahandusministeeriumi, Kose Vallavalitsuse
ja AS Riigi Kinnisvara vahel sõlmitud. Kinnitatud on ka investeeringute kavad. Nende kavade kohaselt peaks
Kose-Uuemõisa Lasteaed-Kooli fassaad renoveeritama oktoobri lõpuks 2011 ja Kose Gümnaasiumi fassaad
oktoobriks 2012. Kordan siinkohal üle, et vahendid nendeks töödeks õnnestus saada Eesti Vabariigi ja Sumitomo
Corporationi ning Eesti Vabariigi ja Mitsubishi Corporationi vaheliste Kyoto protokollide alusel eraldatud CO2
müügist saadud summadest. Seega kogu töödeks vajaminevad vahendid tulevad nn õhu müügist.
Kahjuks on ka negatiivseid uudiseid.
U-M Soojus planeeris katlamajade renoveerimist elektri ja soojuse koostootmisjaamade paigaldamisega KoseUuemõisa ja Kosele. Koostootmisjaamadel on kütteks hakkepuit. Kahjuks aga ei õnnestunud EL vahendeid
Taastuvenergiaallikate laialdasem kasutamine energia tootmiseks programmist nende tööde tagamiseks saada
ja ümberehitused katlamajades jäävad hetkel tegemata. Kindlasti aga jätkub soojatrasside uuendamine KoseUuemõisas.
Sellised on siis täna teadaolevad arengud Kose vallas lähitulevikus.
Kaugemate sihtide seadmiseks alustab volikogu 6. mail valla arengukava läbivaatamist ja kaasajastamist.
Arengukava koostamisse on oodatud kaasa rääkima kõik, kellele läheb korda koduvalla areng.
Edasiste toimetamistega ja tegemistega hoiame vallarahvast kindlasti kursis järgnevates Kose Teatajates.
Vello Jõgisoo

Kose Vallavalitsuse korraldusega 28.03.2011 korraldusega nr 93 "Detailplaneeringu algatamine ja
detailplaneeringu realiseerimisega kaasneva keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine" algatati
Kose vallas Karla külas Tünni kinnistu detailplaneering ja detailplaneeringu realiseerimisega kaasneva
keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH). Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Tünni
kinnistule tootmishoone juurdeehituse projekteerimine suurusega 450 m2. Detailplaneeringu käigus
on vajalik hinnata strateegilist keskkonnamõju, sest ehitatavas hoones kavandatav tegevus võib kaasa
tuua ebameeldiva või ärritava lõhnaaine eraldumist välisõhku. Keskkonnamõju hindamise ulatuseks
on Tünni kinnistu ja selle ümberkaudsed alad, mida detailplaneeringuga kavandatav tegevus võib
oluliselt mõjutada.
Otsustaja, detailplaneeringu algataja ja korraldaja on Kose Vallavalitsus, Hariduse 1, Kose alevik,
75101, Harjumaa.
Detailplaneeringu kehtestaja on Kose Vallavolikogu, Hariduse 1, Kose alevik, 75101, Harjumaa.
Detailplaneeringu algatamise taotleja on Steelman OÜ, Sepise 10, 11415 Tallinn. Detailplaneeringu
koostaja on Kose Maakorralduse OÜ (reg.-kood 10037895, Kose vald, 75101 Harjumaa). KSH
järelevalvaja on Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioon.
Detailplaneeringu algatamise ja detailplaneeringu realiseerimisega kaasneva keskkonnamõju strateegilise
hindamise algatamise korraldusega saab tutvuda 30 päeva jooksul alates otsuse tegemisest Kose
Vallavalitsuses, aadressil Hariduse 1, Kose alevik, Harjumaa.
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UUS TRADITSIOON  LUSIKAPIDU
16. aprillil sai alguse uus traditsioon  Kose vallavanem Vello Jõgisoo kutsus pidulikule vastuvõtule pered, kellel
olid 2011 aasta jaanuarist kuni märtsini sündinud lapsed /lapsel pidi ka nimi olema valitud/.
Seekord oli kutsutute nimekirjas 13 poissi-tüdrukut oma vanematega. Pisipõnn sai kingituseks Kose vapi ja
oma nimegraveeringuga hõbelusika, ema-isa kaardi ning lille. Meeleoluka ja päevakohase kontserdiga esinesid
Kose lasteaia Muumide rühma lapsed. Lapsevanemaks olemise tähtsusest rääkis Kose Vallavolikogu esimees
Astrid Ojasoon. Vastuvõtt lõppes ühises kringli  kohvilauas.
Järgmine vastuvõtt toimub juulis /kutsutud on aprillist kuni juunini sündinud lapsed/.
Tänusõnad Kose Gümnaasiumiperele lahke kaasabi eest ürituse korraldamisel.
Aitäh, Muumid rühm, õpetajad Marika Raja ja Kai Reek. Aitäh Ruth ja Angela!
Liivi Siht
Haridus  ja kultuurinõunik

AS Hoolekandeteenused võõrandab avalikul kirjalikul läbirääkimistega enampakkumisel Ravila
hooldekodu järgmised kinnisvaraobjektid:
1 korter aadressil Ravila 2 (Ravila alevik Kose vald Harjumaa). Kinnistu katastriüksuse nr on
33702:002:0127, kinnistu pindala - 916 m2. Hoone on ehitatud 1960. aastal. Korterite arv majas  4.
Korruseid 2. Elamu üldseisukord: keskmine.
Korter nr 1, korrus 1, tubade arv 3, pindala 49,3 m2. Alghind 2750 Eurot.
1 korter aadressil Ravila 4 (Ravila alevik Kose vald Harjumaa). Kinnistu katastriüksuse nr on
33702:002:0042, kinnistu pindala - 731 m2. Hoone on ehitatud 1962. aastal. Korterite arv majas  4.
Korruseid 2. Elamu üldseisukord: keskmine.
Korter nr 2, korrus 1, tubade arv 3, pindala 51,1 m2.Korteril on üürnik, kellega on sõlmitud tähtajatu
üürileping Alghind 3070 Eurot.
Pakkumine tuleb esitada kirjalikult, suletud ümbrikus, aadressil Merimetsa tee 1, 10614 Tallinn.
Pakkumise tähtaeg on 20 mai 2011 kell 12.00
Ümbrikule kanda:
Ravila hooldekodu kinnisvara PAKKUMUS.
Mitte avada enne 20.05.2011 kella 12.30.
Pakkumine peab sisaldama järgmisi andmeid:

pakkumise tegemise kuupäev

pakkuja nimi ja isikukood või registrikood

kontaktandmed (postiaadress, telefonid, faks, e-posti andmed)

hinnapakkumine eurodes (täisarvuna)

objekt(id), millele hinnapakkumine esitatakse
Kontaktisik Vahur Maiste, tel: 55 62 9688, e-post: vahur.maiste@hoolkanne.ee

Lp. Kose aleviku elanik!
10. mail 2011, algusega kell 18.00 Kose Gümnaasiumi aulas
KOSE ALEVIKU VEEMAJANDUSPROJEKTI KOOSOLEK
Päevakorras:
Tööde seisust ja lõpetamisest
Kuidas toimub ühiveevärgi ja kanalisatsiooniga liitumine?
Olete oodatud!
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ALUSTAVATELE ETTEVÕTJATELE SUUNATUD STARDITOETUST RAHASTAB NÜÜDSEST EESTI RIIK
21. märtsist rahastab EASi poolt väljastatavat alustava ettevõtja stardi- ja kasvutoetust riik. Seni Euroopa
Sotsiaalfondi poolt toetuseks eraldatud 7,4 miljonit eurot on ära jaotatud. Kujunenud olukorras lootis Majandusja Kommunikatsiooniministeerium leida täiendavaid vahendeid teistest struktuurifondide allikatest, aga kuna
see plaan ei realiseerunud, siis otsustati, et toetuse jagamisega jätkatakse riigieelarvelistest vahenditest.
2011. aastal saab alustava ettevõtja stardi- ja kasvutoetuse kogueelarve olema 4,7 miljonit eurot. Jätkuvalt
toetatakse ettevõtjaid, kes soovivad soetada põhivaralisi masinaid ja seadmeid, välja töötada oma kaubamärki,
luua tööstusdisainilahendust oma tootele või viia läbi toote vastavushindamist. Lisaks toetatakse turundustegevusi,
rakendustarkvara soetamist, vähemalt kahekeelse kodulehekülje loomist ning litsentsi omandamist patendile,
kasulikule mudelile, kaubamärgile või tööstusdisainilahendusele.
Starditoetust on võimalik taotleda kuni 7000 eurot ning kasvutoetust kuni 32 000 eurot.
Ettevõtjale, kes on seni lähtunud kehtinud stardi- ja kasvutoetuse tingimustest, ei tähenda uuele programmile
üleminek täiendavat tööd, kuna taotlemistingimused jäävad põhimõtteliselt samaks. Muudatusega kaasnevad
mõned väiksemad lihtsustused, näiteks kaovad senised eurotoetuse saamise teavitusnõuded ning lihtsustub
aruandlus.
Vahetult enne programmi finantseerija vahetumist lisandunud tingimus, et starditoetust saanud kliendid enam
kasvutoetust ei saa, riigieelarvelises programmis sees ei ole, nii et kõik tingimustele vastavad olemasolevad ja
tulevased ettevõtjad saavad taotleda mõlemaid toetuseid.
Julgustame kõiki ettevõtjaid või ettevõtte loomise ideed omavaid inimesi tulema Harju Ettevõtlus- ja
Arenduskeskusesse TASUTA konsultatsioonile, kus jagame nõu nii üldiselt ettevõtlust puudutavatel teemadel
kui konkreetselt toetuste taotlemisest ning äriplaanide koostamisest.
Soovitame jälgida ka meie kodulehte ning liituda infolistiga, et saada värsket infot meie poolt korraldatavatest
koolitustest, erinevatest toetusvõimalustest ning muust ettevõtlusega seonduvast.
Simo Veikolainen, SA Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus ettevõtluskonsultant
Sirge tn 2, Tallinn 10618 tel. 656 6641
info@heak.ee, http://www.heak.ee
SUVEINFO. VÕIMALUS SAATA LAPSI /NOORI SOODUSTUUSIKUTEGA LAAGRITESSE
Sel aastal oli Kose vallal võimalus saada 30 sooduskohta kahte laagrisse.
1. REMNIKU noortelaager on mõeldud noortele vanuses 7  14 eluaastat. Laager toimub 15.07  14.07 (10
päeva) ning soodustuusiku maksumus on 76,60 EUR (täismaksumus 175.80). Tuusikud on Kose vallal kokku
15. Lastekaitse Liidu Remniku puhkekeskus asub Peipsi järve põhjarannikul, imeilusa järve liivasel kaldal.
Puhkekeskusesse on Alajõe valla keskusest 8 km ja Jõhvist 50 km. Puhkekeskus on rajatud 80-ndatel ning on
üks paremas seisukorras keskuseid sealses piirkonnas. http://www.lastelaagrid.eu/?id=10474
2. KLOOGARANNA noortelaager on mõeldud noortele vanuses 7.  13 eluaastat. Laager toimub 01.08 
08.08 (8 päeva) ning soodustuusiku maksumus on 66,40 EUR (täismaksumus 145,68). Tuusikuid on Kose vallal
kokku 15.
Kloogaranna noortelaager on kompleksne puhke- ja koolituskeskus, mis mahutab kuni 300 inimest. 2010.a.
valminud kahekorruseline koolitusmaja pakub esitlustehnikaga varustatud ruume seminaride, õppepäevade,
töötubade jms läbiviimiseks. Kloogaranna on küla Harju maakonnas Keila vallas. http://www.entk.ee/
kloogarannagalerii
Transport soodustuusikutega laagritesse on organiseeritud Kose valla poolt.
Lisainfo ja registreerimine Kose valla lastekaitsespetsialisti Anu Mesila juures: 6339305; 53476785; anu@kose.ee.
Registreerimise tähtaeg: 19. mai ! KIIRUSTAGE
LISAINFO HUVITATUTELE SUVISTE NOORTELAAGRITE KOHTA: http://www.noortelaagrid.edu.ee/ nendesse noortelaagritesse peavad lapsevanemad ise asju ajama (registreerima ja transportima).
KOSE NOORTE TÖÖMALEV
Toimub esialgsete plaanide kohaselt 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).
Infot suviste tegemiste kohta noortekeskustes lisandub veel järgmises lehes. Jälgige infot ka Kose valla kodulehelt
ning Kose Noorsootöö blogist: kosenoored.wordpress.com
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ORU PÕHIKOOLIS
UUEST ÕPPEKAVAST
Arvatavasti on igaüks meist midagi kuulnud või lugenud uuest õppekavast.
Aga mida toob uue õppekava rakendamine kaasa koolile?
Eesti Vabariigi Valitsuse määrusega jõustusid nii uus põhikooli kui ka uus gümnaasiumi riiklik õppekava 17.
jaanuaril 2011. aastal. Esmakordselt on õppekava põhikooli ja gümnaasiumi osades lahku viidud. Põhikool
peab õppe- ja kasvatustegevuse ning kooli õppekava Valitsuse määrusega kooskõlla viima 1., 4. ja 7. klassi
puhul hiljemalt 1. septembriks 2011; 2., 5. ja 8. klassi puhul hiljemalt 1. septembriks 2012 ja 3., 6. ja 9. klassi
puhul hiljemalt 1. septembriks 2013. Õppekeskkond peab õppekava nõuetele vastama hiljemalt 1. septembril
2013. aastal.
Oru Põhikooli õpetajad on käesoleva õppeaasta jooksul teinud palju tööd õppekava sisuga tutvumisel ja oma
kooli jaoks olulise määratlemisel. Oleme riikliku õppekava alusel koostanud oma kooli õppekava. Oru Põhikooli
õppekava üldosas on kirja pandud õppe ja kasvatuse eesmärgid, taotletavad pädevused kooliastmeti, nõuded
õppekeskkonnale, hindamise korraldus jne. Üldosale järgnevad ainevaldkondade kavad koos ainekavadega.
Ainekavad on tänaseks valmis, aga kindlasti saavad need täiendust õpetamise käigus. Praegu käib koolis töö
õppekava kokkukirjutamisel ja -sidumisel üheks terviklikuks dokumendiks.
Oleme oma koolis võtnud teadlikult suuna sellele, et õppekava peab olema kooskõlas tegeliku koolitööga,
õppekava peab kirjeldama meie kooli õppekasvatustegevust. Kooli õppekava on õpetajate, õpilaste ja
lastevanemate omavaheline kokkulepe. Oleme Oru Põhikoolis kokku leppinud, et anname tasakaalustatud
põhiharidust, et õpilasel oleks võimalus pärast põhikooli lõpetamist jätkata haridusteed kas gümnaasiumis või
kutseõppeasutuses. Vajalikus mahus õpetame kohustuslikke õppeaineid, seejuures inglise keele õpetusega
alustame teisest klassist ning vene keele õpetusega viiendast klassist. Valikkursused (ka põhiainete lisatunnid)
määrame klassiti ning õpetame täiendavalt kodu- ja looduslugu, usundiõpetust, informaatikat, viime läbi
õpioskuste, karjääri planeerimise ja loovtöö koostamise tunde. Õppekava osaks on ka huvitegevus ja õpilaste
silmaringi arendavad ettevõtmised. Oru Põhikooli õpetajate 6-liikmeline kogukond on õppeaasta vältel
omandanud teadmisi kujundavast hindamisest, antud põhimõtteid rakendame oma töös juba praegu.
Metoodikapäeval 20.  21. mail võtame õpetajatega tehtud töö kokku ja edaspidi tutvustame Oru Põhikooli
õppekava ka lapsevanematele.
Aino Saava
Oru Põhikooli õppealajuhataja
PÕGUS PILK KOOLIAASTALE
Pärast väsitavat ja lumerohket talve püüavad kõikide pilgud esimesi kevademärke. Meid rõõmustavad soe
kevadpäike, rohetama löövad puud ning tärkavad lilled. Kergem elu on saabunud nii karvastele kui sulelistele
ja mis seal salata, kevadeootust on täis ka kõik koolilapsed, lapsevanemad ja õpetajad. Kauaks seda kooliaega
sel aastal siis enam...
Heites põgusa pilgu Oru Põhikooli tänavusele õppeaastale, saame teha esimesi kokkuvõtteid. Kooliaasta on
olnud töine: on olnud palju rõõmustavat ning kurvastuseks ka muredega maadlemist. Mille poolest siis see
aasta on eriline olnud? Jättes kõrvale tavapärased ainetunnid, olümpiaadid, kodused koolitükid, hinded ekoolis ning õpetajate lõputu õpetamise ja kasvatusmaratoni töö, oleme pidanud koolis tähtsal kohal laste
silmaringi avardamist, huvitööd ning hobide ja harrastuste väärtustamist.
Oru Põhikoolis on sel aastal tegutsemas 11 huviringi. Populaarsemal kohal on spordiringid: aktiivselt treenivad
ning käivad võistlemas noored võrkpallurid, pallimängu õpetab Agur Asperk. Jätkuvat energiat jagub Oru
kandis saalihoki fännidele. Kooliõpilasi treenib Priit Metsis, nädalavahetustel käivad koos mängimas-võistlemas
nii täiskasvanud, vilistlased kui ka õpilased. Tütarlastel on olnud võimalus tegeleda iluvõimlemisega  juhendajaks
Hellika Teder klubist Pärlid. Algklasside õpilastele on kergejõustiku huviring, mida juhendavad väsimatud
õpetajad Marina Feinman ja Kaisa Koppel.
Koolis töötab rahvatantsuring, kus juhendajateks on Anneli Veinberg ja Meeli Tõnismaa, laulda saab õpetaja
Tiina Mihkelsoni käe all mudilaskooris, lastekooris või lauluansamblis. Nagu ka mujal koolides, kulus tänavu
palju aega laulu- ja tantsupeo repertuaari õppimisele ning ülevaatustel käimistele. Hetkel on meil veel peole
saamiseks pöidlahoidmise aeg, sest väikese kooli murede juurde kuulub paratamatult see, et konkurssi vabadele
koorikohtadele ja tantsupaaridele me kuulutada ei saa. Ikka on nii, et kel elevant lausa kõrva peal magamas
pole käinud või kel karu tantsujalgadele pole astunud, siis see laulab, tantsib ja kui vaja lööb ka trummi.
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Jätkuvalt pöörame suurt tähelepanu looduskasvatusele ja keskkonnaharidusele. Noorematel õpilastel on võimalus
käia õp. Kaisa Koppeli juhendatud loodusringis. Elamine looduskaunis paigas Nõiakaevu läheduses paneb koolile
kohustuse ka lapsi sagedamini loodusradadele juhtida.
Sel aastal käivitus huvilistele allakirjutanu juhendamisel kunstiring. Väga tänuväärset tööd on õpetaja Ott
Anari näpunäidete järgi teinud Oru koolilehe Kraaks toimetus. Meie koolilehtedega saad tutvuda kooli
kodulehel.
Koolis töötab pikapäevarühm neile, kel buss kodu poole hiljem sõidab. Pärast koolipäeva saavad lapsed minna
noortekasse. Siinkohal annan edasi laste kiidusõnad Oru Avatud Noortekeskuse uuele juhatajale Daisy Palole.
Lapsed on alati teretulnud, toad on muutunud hubaseks ja huvitavat tegevust jätkub pikkadeks tundideks.
Kuuldavasti on õhtuti tegemist, et lapsed õhtul märkaksid ka kodutee ette võtta
Huvijuhina kinnitan, et meie kooli klassijuhatajad ja aineõpetajad korraldavad lastele regulaarselt õppekäike,
klassiõhtuid, kinokülastusi, teatrisõite, muuseumitunde ja matku. Koolipäevadesse oleme sätitanud lastele
mitmeid huvitavaid ja kasulikke loenguid näiteks tervisekasvatusest, seadusandlusest, Viikingite ajaloost,
lemmikloomapidamisest, pärimusmuusikast, liikluskasvatusest ja veel paljust muust tarvilikust. Meil on tubli
ja ühethoidev õpetajate meeskond. Nooremas kooliastmes toimib iseseisva töö oskuste arendamine nn pika
tunni kaudu. See on metoodika, mida Oru koolis on juba aastaid edukalt rakendatud ja mille kogemusi oleme
teistele õpetajatele valmis jagama. Vanemas astmes on olnud sisukaid ainenädalaid, teemapäevi ja näitusi.
Tegutseb õpilasesindus, kus tuumiku moodustavad Kerttu Veskimeister, Regiina Grauberg ning Tiia Reinik.
Kuigi paljudel nii noortel inimestel on veel ürituste organiseerimiseks kogemusi vähe, on neil õnnestunud
ettevõtmisi, mis traditsioonilist koolielu rikastavad. Näiteks meenuvad õpetajatepäev, helkurinädal, päkapikunädal,
praegu on käsil playboxide ettevalmistamine. Õpilasesindus on avaldanud oma arvamust kooli kodukorra
koostamisel, vestelnud hoolekogu esindajatega, käinud kuulamas õppenõukogu ja hoolekogu koosolekutel.
Lisaks kooli huviringides osalemisele tunnustame neid õpilasi, kel jätkub jaksu käia muusikakoolis, kunstikoolis
või sporditreeningutel väljaspool oma koolimaja.
Lugedes uue haridusministri seisukohti, on hea tõdeda, et meie tänases hariduspoliitikas osatakse väärtustada
seda, et põhikooli puhul ei ole alati õigustatud efektiivsete välisnäitajate tähtsustamine. Lapsele on oluline kooli
kodulähedus, oma kooli tunne ja turvalisus. Hinded võivad ju tunnistusel olla nii rõõmu kui muret pakkuvad,
kuid pelgalt numbritest ei sõltu edaspidise edu võti. Põhikoolis rajatakse tulevase elu vundament ning loomulikult
tahame Oru Põhikoolis pakkuda lastele parimat õpikeskkonda, kus saab avardada laste silmaringi, tegeleda
meelepärase huvitööga ning pakkuda võimalusi oma eelduste väljaarendamiseks väärtustades iga lapse isikupära
kujunemist.
Marika Mae
Oru Põhikooli huvijuht

TEADUSTÖÖ EDUKAMAD KOSE GÜMNAASIUMIS
Juba eelmisel aastal esinesid Kose Gümnaasiumi õpilased edukalt Harjumaa õpilaskonverentsil. Ka sellel aastal
oli tublisid uurimistööde koostajaid, kes konverentsi toimumise ajaks oma tööd valmis said ja edukalt oma töid
ka esitlesid. Sellel aastal olid Kose Gümnaasiumi esindajad Harjumaa Õpilaskonverentsil Kaarel Hordo, Siim
Suurkask (juhendaja Ly Renter) ja Kelli Talving.
Esmakordselt kandideeris aga Kose Gümnaasiumist 1 õpilane ka SA Archimedese poolt korraldataval vabariiklikul
Õpilaste Teadustööde konkursil. Üle Eesti oli töid esitaud 107 noore poolt. Meie koolist esitas Kelli Talving oma
töö Maokeerd, epilepsia ja kasvajad Iiri punasel setteril konkureerimaks Realia et Naturalia valdkonnas.
Kõikidest töödest valiti välja 20, mis pääsesid edasi lõppkonkursile auhinnalistele kohtadele. Auhinnaks sellel
konkursil on noorte teadurite jaoks päris kopsakad rahasummad ja osalemispääsmed ülemaailmsetele teadustööde
konkurssidele. Kelli Talving esimese 20 hulka ei pääsenud, küll aga paluti teda oma tööd esitama Õpilaste
Teadusliku Ühingu aastakonverentsile. Esmakordselt väljastati osalejatele ÕTÜ hõbemärgid, Kelli Talving sai
märgi nr 015.
Muljeid Kelli Talvingu enda suust:
Konkursile sattusin tänu Eelikale. Konkursi kohta lugedes tekkis mingisugune aukartus, kuna olin vabariiklikul
konkursil varem ainult viiulimängu tõttu käinud ning uurimistöö, mida tol hetkel koostasin, oli mu elu esimene.
Õnneks kõhe tunne tol hetkel ei heidutanud mind sellel osalemast.
Teema "maokeerd, epilepsia ning kasvajad Iiri punasel setteril" oli minu jaoks väga loogiline teema, kuna olen
terve oma teadliku elu olnud loodusest huvitunud ning veebruaris seisin oma koera puhul silmitsi nii kasvaja
kui ka epilepsiaga, seetõttu tundsin vajadust uurida nende haiguste kohta. Kooli lõpetamise asemel mõtlesin
teha samuti uurimuse ning lõpuks sidusin need kaks tegurit omavahel.
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Kui Teadustööde Konkursi tulemused avaldati, selgus, et mina paraku
kahekümne seas polnud, kes edasi pääsesid. Küll aga sain konkursi koordinaatori
käest kirja, kus palus vastata, kas oleksin nõus konverentsil oma tööd esitlema.
Arvates, et ta saatis selle kirja kogu listile, ei pööranud ma vastamisele algul
tähelepanu, kuid pärast kirja saamist, kus oli kirjutatud, et olen sind kindlasti
ära tüüdanud, otsustasin talle siiski vastata, et võin küll üks esinejatest olla.
Tuli välja, et olin 23 inimese seas, kes oma töid seal esitasid.
Teadustööde Konkurss andis mulle uue kogemuse uuest eluvaldkonnast, mis
oli väga positiivne. Viibisin kaks päeva äärmiselt tarkade inimestega ning oma
ala spetsialistidega ühes seltskonnas, mis oli väga huvitav. On levinud ütlemine
"kui juba, siis juba". Seda kirjutasin selle mõttega, et soovitan kõigile uurimuste
koostajaile mõelda laiemalt ning vaadata ringi, kuhu veel saaks uurimistöid
esitada ning, kus veel võiks see kasulik olla.
Muljed kokku pannud Eelika Lüll
Kelli Talvingu uurimistöö juhendaja

ORU LASTEAIAL UUS DIREKTOR
Olen sündinud 1964 aastal Jõgevamaal Põltsamaa linnas. Üsna varakult
kolisime perega elama Tallinna lähedale Vaita. Minu lasteaia elamused
on seotud Habaja lasteaiaga. Kooliaastad möödusid Tartus, kus lõpetasin
keskkooli. Haridusteed jätkasin Tallinna Kaubandustehnikumis, omandades
raamatupidamise eriala. Lühiajaliselt töötasin Vaida sovhoosis
raamatupidajana.
Pere loomisega jäin koju, et kasvatada kolme poega ja tütart. Nüüd on
mul ka väike tütre-tütar. Armastusest laste vastu otsustasin minna tööle
Loo Lasteaeda Pääsupesa. Üsna ruttu mõistsin, et tegelemine lastega
ongi minu kutsumus.
Liitrühma ja aiarühmade õpetajana tundsin vajadust uute teadmiste ja kogemuste järele. Pere ja töö
kõrvalt lõpetasin Tallinna Õpetajate Seminari 2005 aastal. Lasteaias olen kolm aastat töötanud ka
muusikaõpetajana. Uus väljakutse oli asuda tööle Tallinna Mardi lasteaeda, kust omandasin väärtuslikke
kogemusi, mõismaks linna eludempot ja lastevanemate aktiivsust.
Oma igapäevases töös olen tasakaalukas ja uusi lahendusi otsiv. Igasse ettevõtmisesse suhtun loovalt
ja hea sisemise tundega. Olen heatujuline, teiste inimeste tegemiste ja mõtetega arvestav, Püüan alati
inimestele anda seda, mida ise ootaksin.
Läbi aastate on mind paelunud iluvõimlemine, laulmine, kokkamine, aiandus, ürituste organiseerimine
ja läbiviimine. Olen tõlkinud ja kirjutanud laulusõnu, luuletusi ja näidendeid lastele.
Kui Sa tunned vahendeid,
Kaunistada vaimu ja
Millega tugevdada keha,
Tasakaalustada mõistus,
Kasvatada tahet,
Siis tähendab see seda,
Õilistada südant,
Et oled õpetada
(C. Letourneau)
Ja kui oled endas leidnud jõudu ja tahet jagada ning korraldada kogu lasteaia tegevust, siis oled juht.
Evelin Hall
Oru Laseaed Mesimumm direktor

Kose Muusikakool võtab vastu uusi õpilasi
2011/2012. õppeaastaks k l a v e r i, v i i u l i, a k o r d i o n i ja p u h k p i l l i erialale.
( samuti ettevalmistusklassi)
Vastuvõtukatsetele palume tulla 30.mail kell 13.00-20.00 Kose Muusikakooli.
(soovitav koos vanemaga)
Täiendav info tööpäeviti alates kella 13.00 st. telef. 6036216 või mob.53412772
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MAI 2011 KOSE VALLAS TOIMUVAD
SÜNDMUSED
06.05
07.05
09.05
11.05
12.05
14.05
14.05
14.05

16.00
9.00
18.30
17.00
14.00
10.00
17.00
18.00

17.05

11.00

21.05

11.00

22.05
22.05
25.05
27.05
28.05
30.05

11.00
15.15
19.00
18.00

31.05

10.00

02.06
03.06
03.06

10.00
10.00
17.00

10.00

Oru Lasteaia emadepäeva pidu
Kose LIONS-i kevadlaat
Kose-Uuemõisa Lasteaed-Kooli emadepäeva pidu
Kohtumine kinda- ja sokiraamatute autori AINO PRAAKLIga
Kohtumine kinda- ja sokiraamaute autoriga AINO PRAAKLIga
Oru kevadlaat mõisa hoovil. Korraldab PÜ Hõbelõim
Kose valla naiskoor KRÕÕT 30. aastapäeva kontsert
Kohtumised konfessioonidega. Eesti Apostlik-Õigeusus kirikust
räägib preester Sakarias Leppik(Jaan J. Leppik)
TSIRKUS: Klounid, mustkunstnikud, akrobaadid jms.
Pilet 2 EUR müügil Oru Külakeskuses
PEREPÄEV- SÜNNIPÄEVAPIKNIK
Kose-Uuemõisa Lasteaed-Kool 25 .
Cantate pühapäev
Tuhala kiriku ajaloost. Kunstiajaloolane Jüri Kuuskemaa
Kosejõe Kooli IX mõisapäev
Kose Muusikakooli lõpuaktus
Põlvkondade pidu. Rongkäigu algus 14.00
Teeme head - ohutusalane päev Kose ja Kõue valla
5-7 a. lasteaialastele, 1.- 4 .kl.õpilastele
Teeme head- ohutusalane päev Kose ja Kõue valla
5.-9. kl.õpilastele
Oru Lasteaed Mesimumm- lastekaitsepäev-piknik
Oru Põhikooli koolilõpu kontsert-aktus
Kose-Uuemõisa Lasteaed-Kool - lõpuaktus

Oru Külakeskus
Kose
Kose-Uuemõisa Külak
Kose Raamatukogu
Kose Päevakeskus
Oru mõis
Kose Gümnaasium
Kose kirik
Oru Külakeskus
K-U Lasteaed-Kool
Kose kirik
Tuhala kirik
Kose-Uuemõisa
Oru Külakeskus
Aasumägi
Paunküla
Paunküla
Männiaru puhkekeskus
Oru Külakeskus
K-U Lasteaed- Kool

NÄITUSED
26.04-31.05

MAALID. Tiiu Sepp isikunäitus

Kose Raamatukogu

SPORDI- JA TERVISEÜRITUSED
17.05
25.05
29.05

11.00
9.00
11.30

Harjumaa TV 10 III-IV etapp
Valla algklasside spordipäev
Ümber Paunküla jooks ja kepikõnd

Kose staadion
Kose Gümnaasium
Paunküla

! Jälgige reklaami
KOSE LIONS KLUBI KORRALDAB:
LC KOSE

7.MAIL kell 9
KOSE KEVADLAAT

KOSE VALD

MÜÜGIL KÕIK VAJALIK TEIE KOJU, AEDA JA PÕLLULE: ISTIKUD, SEEMNED, ILU- JA
VILJAPUUD, KODULOOMAD, RÕIVAD, TARBEKAUBAD JA VEEL PALJU MUUDKI!
*VANAVARA JA KASUTATUD RAAMATUTE MÜÜK
* MEELELAHUTUST JA SÜÜA-JUUA KOGU PERELE
* KAITSELIIDU TEHNIKA JA VARUSTUSE ESITLUS
* LASTELE JALGRATTAPÄEV, KUNSTIKOOL, NÄOMAALINGUD JA ATRAKTSIOONID
Info tel. 5178561 ja 5036007
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MÄRKA INIMEST ENDA LÄHEDAL: TULETÕRJUJA ANTS KARI
Meie hulgas on palju isikuid, kellest me midagi ei tea, aga võiksime. Selle vea parandamiseks
tutvustan Ants Kari, 23 aastast noormeest, kes sai hiljuti inimese päästmise eest koos Andres
Vaarmanniga Elupäästja III klassi medali.
25. novembril said Kose komando päästjad väljakutse Harjumaale Kose valda Võlle külla. Talumajas
põles köök ning helistaja väitel oli hoones ka kannatanu, seisab Põhja-Eesti Päästekeskuse
pressiteates. Seal kirjutatakse, et sündmuskohale sõites anti meeskonnale korraldus panna selga
hingamisaparaadid. Maja juurde jõudes oli näha juba leeke, sealt tuli tossu ning suur kuumus lõi
majalt aknad eest. Meeskonnale anti käsk valmistuda majja minekuks. Esimeseks ülesandeks oli
meestel elektri väljalülitamine. Kui see tehtud, sisenesid päästjad Andres Vaarmann ja Ants Kari
majja. Pärast mõneminutilist otsimist leiti kannatanu elutoast diivanilt. Päästjad viisid üliohtlikus
seisundis kannatanu põlevast majast välja ja andsid üle kiirabile. Õigeaegse ja täpse tegutsemisega
olid Andres ja Ants päästnud inimese elu. Õnnetus lõppes paremini, kui ta oleks võinud minna - see tähendab, meie
töö kandis vilja ja see tegi mind kindlasti õnnelikuks, vastab Ants küsimusele, kuidas ta ennast pärast suure kahju
ärahoidmist tundis.
Miks üldse hakata tuletõrjujaks? Tegelikult tuli see otsus ka mulle suhteliselt ootamatult. Tekkis olukord, kus oli vaja tööd,
kus päästeteenistuses oli vaja noori terveid mehi ning mulle tehti pakkumine, sõnab Ants. Eks paljude asjadega ole ju
nii, et ega enne ei tea, kas sobib, kui oled proovinud. Nii oli ka minul selle päästetööga ning siiamaani on see kogemus
olnud igat hetke väärt, räägib mees oma praegustest muljetest, sest on tegelenud oma tööga alles kaks aastat. Enne
päästjaks hakkamist õppis Ants Võrumaa kutsehariduskeskuses puidutöötlemise tehnoloogia eriala, mille ta ka lõpetas.
Tänaseks on ta läbinud viienädalase päästjate põhikoolituse ning plaanib ennast sel alal tulevikus täiendada.
Päästja töö peab olema diskreetne ja professionaalne. Au ja kuulsus ei ole kunagi eesmärgiks, lisab mees oma jutule.
Tuletõrjuja amet ei ole ainuke tegevus, millega Ants päevi sisustab. Päästetöö võtab 24 tundi iga kolme ööpäeva tagant,
vastab mees küsimusele, kas üldse on aega millegi muuga tegelemiseks. See jätab piisavalt aega tegeleda hobide ning
mõne teise tööga, milleta ei saa läbi vist ükski päästja, sõnab Ants ning lisab, et kuna päästja palgaga pere üleval ei pea,
tulebki võtta teine töö. Päästmise kõrvalt tegeleb Ants puutöö ning vanamööbli taastamisega, lisaks sellele on tema
hobideks lumelaud, pillimäng, rahvatants ja puutöö.
Tulevikuplaanideks on Antsul enda harimine ning värske lapsevanemana tahab ta olla hea mees ja tubli isa oma perele.
Mul on suur heameel olla treenitud ja varustatud tööks, mis võib päästa inimeste elusid. Seda on ilmselt iga päästja,
kuna päästjad - need on kõik ühed erimoodi inimesed. Ja kui häda käes, võib iga inimene meie abile loota! lausub mees
lõpetuseks.
Laura Jõgisoo, Kose Gümnaasiumi 10. klassi õpilane

NAISKODUKAITSE TEGEMISTEST KOSEL  MÄLESTUSPÄEV
17. aprilli kaunis, päikseline kevadhommik. On Palmipuudepüha ja Naiskodukaitse
Mälestuspäev Kose kirikus, mida NKK Kose jaoskond korraldab juba aastaid. Kuna
suur kirik avatakse suveperioodiks alles Ülestõusmispühadeks, siis toimub
jumalateenistus nn. talvekirikus ehk Kose kiriku pastoraadi saalis.
Rahvast on kogunenud palju - saal on puupüsti täis. Naiskodukaitsjad Kose, Keila,
Rävala ja Männiku jaoskondadest on kõik oma kaunites pidulikes vormides.
Külalisteks on ka Kose valla naiskoor Krõõt, kes ilmestab jumalateenistust Piret
Ripsi missalaulude tsükliga. Selles kooris laulab ka paar naiskodukaitse naist.
Teenistus algab protsessioonoga, kui naiskoor laulab protsessioonilaulu Jubilate
Deo. Teenistuse ajal mälestatakse nõukogude ajal hukatud naiskodukaitsjaid ja
ka kõigi teiste lahkunute auks laulavad külalised ja kogudus mälestuslaulu. Teenistuse
lõppedes annavad kolm uut naiskodukaitsjat Keila ja Rävala jaoskonnast piduliku
Naiskodukaitse tõotuse, mille järel kõik koosolijad laulavad Eest Vabariigi hümni.
Kõik on hästi pühalik ja pidulik.
ülevaade naiskodukaitse ajaloost ja slaidiprogramm Kose jaoskonna tegemistest.
Ettekande ja slaidiprogrammi esitasid Aime Pekki ja Liivi Siht.
Siis on kõik koosolijad palutud kõrvalruumi kaunilt kaetud kohvilauda, mille Kose
naiskodukaitsjad on katnud. Edasi toimub kõik vestlusringis: kohtutakse vanade
sõpradega, vesteldakse naiskodukaitse teemadel ja palju muud. Tore üritus on
teoks saanud.
Naiskodukaitse Kose jaoskonna järgmine oma organisatsiooni ja ka Kaitseliitu
tutvustav üritus toimub Kose Kevadlaadal 7.mail 2011. Ootame
NKK Kose jaoskonna tegevliige
Kaja-Marit Mander

MÕISAHÄRRA
VASTUVÕTT
25. mail 2011a
algusega kell 19.00
mõisa pargis taas
Kose-Uuemõisa
mõisahärra vastuvõtt.
Seekord on õhtu teemaks
Kevadine ootusärevus
linnulauluga.
Lugu sellest, kuidas
mõisarahvas remonttööde
algust ootab ja tantsijad
lauljad meid selles
toetavad.
Ka pealtvaatajad on
teretulnud!
Vello Saliste
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MEIE PÕLVKONNA PANUS KIHELKONNA VANIMALE HOONELE
Tänapäeval käib ehitustöö väga kiirelt, tühjale platsile võib maja kerkida mõne kuuga. Omal ajal oli hoone ehitamine
kunst, mis nõudis rohkelt aega ja vaeva.
Kose kirikuhoonet on ehitanud paljud ehitusmeistrid, keda me nimepidi ei tea ja kes pole üksteisega kohtunud, sest neid
on üksteisest lahutanud aeg. Iga sajand on midagi lisanud. Esmane kirik kerkis Kosele hiljemalt aastal 1231. Pühakoja
vanima osa all paiknevad ka salapärased katakombid, mis praegu on küll kinni müüritud. 15. saj. esimesel poolel lisati
kiriku idakülge kooriruum, mida eraldab ülejäänud kirikust kitsas võidukaar. Kooriruumi kohal on säilinud ka keskaegsed
roidvõlvid. Sama sajandi lõpus ehitati kiriku läänekülge võimas kivitorn, mille sees on praeguseni näha algse ümara kujuga
torni fragmendid. Järgmine aastasada tõi koos Liivi sõjaga kaasa rohkelt purustusi. 17. sajandist on pärit kiriku vanim
sisustuselement  kantsel. 18. sajandil kinkis Carl Zoege von Manteuffel Kose kirikule praeguse altari. 19. sajandil sai Kose
kirik nii oreli, uhke tornikiivri kui ka kiriku põhjaküljes paiknenud vana käärkambri asemele suure juurdeehitise, nn. uue
kiriku, mida lahutavad suurest kirikust võimsad tammepuust uksed. Vajadusel sai uksi avatuna hoides kasutada juurdeehitist
kiriku külglöövina.
Nõuka ajal, kui pastoraat koguduse käest ära võeti, jagas kogudus kiriku 19. saj. juurdeehitise väikesteks ruumideks, kus
sai hädapärast elu jätkata ja suured uksed müüriti kiriku poolt kinni. Viimastel aastatel oleme otsinud võimalust selle
hooneosa kordategemiseks ja samas ka ideed kuidas seda kõige paremini kasutada.
Võimalused avanesid koos EL struktuurifondidega. Idee kasvas välja vaadates hoone sisemust, sinna peidetut. Kirikuhoonel
on jutustada lugu. Nii ajalugu kui lugu elust enesest. Kose kiriku tiibhoonesse tuleb Muuseum-Arhiiv-Raamatukogu.
Raamatukokku on kogutud vaimulikku ja teoloogilist kirjandust, millega tahame huvilistele anda võimaluse korvata lünka,
mille on meisse jätnud usuõpetuse puudumine koolides ja põlvkondade katkenud side. Muuseumiosas tahame valitud
väljapaneku kaudu tuua vaatajate silme ette ajaloo ilu. Koguduse arhiiv, mis sisaldab meie kihelkonna ajalugu, andmeid
me esivanemate ning ümbruskonna kunagiste asukate kohta, saab endale kohased hoiutingimused. Oma koht saab olema
ka käärkambril, mis kuulub kiriku juurde.
Ehitustööd on praegu täies hoos. Kirikuruumi need ei sega. Üsna tööde algusjärgus saime teada, et katuses, mis eraldab
juurdeehitist kirikust, oli suur pragu ning aastate jooksul oli sealt sadanud vihm mädandanud laetalad. Tööde esimeseks
osaks kujuneski nende talade proteesimine ja välja vahetamine. Juhus? Pigem sai töödega alustatud õigel ajal õiges kohas.
Tööd kestavad veel kaks aastat.
Mul on hea meel, et ka 21. sajand (vähemasti see pool, mida meie näeme) suudab oma panuse anda pühakojale, mis
on näinud kaheksa sajandi jooksul põlvkondi tulemas ja minemas.
Täname Kose valda, kes on seda projekti pisut toetanud. Vajaliku omaosaluse tasumiseks vajame siiski veel lahkete
annetajate tuge. Vastav info on leitav koguduse kodulehel www.eelk.ee/kose
Mare Palgi

IGAÜHEL OMA LUGU
13. aprilli päikselisel pärastlõunal kogunesid Kose raamatukogus taas luulehuvilised. Kohalolijaid oli just parasjagu, et
luulet mõnusas ringis kõige paremini nautida. Seekordse luulepõimiku pealkirjaks oli "Igaühel oma lugu" ning selle põimijaks
juba traditsiooniliselt Maie Torim, kes paar korda aastas oma kavadega luulesõprade
vaimu turgutab. Põimikusse mahtusid luuletused klassikuilt, nagu Under ja Alver, aga esindatud olid ka meie noored uued
tegijad, näiteks Tui Hirv ja Maarja Kangro. Kava ülesehitus oli mitmekülgne: oli nii humoorikaid kui ka sügavalt mõtlema
panevaid teemasid ja tõlgendusi. Luulekava huvitavaim osa oli murdekeelse luule esitamine, mille autentsuse tagas, et
Mulgi murdes lugesid Baturinit ja Lättemäed kolm mulki esinejate ridadest. Oli põnev kuulata ja katsuda mõista oma
igapäevast emakeelt tavapärasest erinevas vormis. Luulekavale kui tervikule andis lisaväärtust Juhan Tominga laul ja
kitarrimäng ning kuulajat tabas meeldiv üllatus, et esitamisele tulid ka kohaliku laululooja J. Kriisemanni palad. Eriti tore
oli tõdeda, et etlejate read on täienenud ning lisandunud on ka noort verd. Suurepärane, kui emalt pojale pärandatava
vara hulgas on ka kultuurihuvi!
Korraldaja Kose raamatukogu oli hoolitsenud selle eest, et igal kuulajal oleks näpu vahele võtta kena kavaleht ning
tunniajase luuleõhtu lõppedes võimalus jagada muljeid kohvilauas suupisteid nautides.
Oli üks ütlemata meeldiv õhtupoolik. Aitäh tegijatele, korraldajatele ja osalejatele: vaid ühiselt sünnib tervik!
Viia Väli

Teeme Ära 2011
raames on talgupäev 7. mail
Kose kiriku juures kl 10.00-14.00. Koristame kirikuaeda ja ümbruskonna kõnniteid, võtame
maha võsa (laadale jõuab minna enne või pärast talguid või ka vahepeal).
Talgutele registreerimine http://www.teemeara.ee
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MESIMUMMIDE TEATRIPÄEV
Aprillikuu neljateistkümnendal kuupäeval sumisesid Oru külakeskuses kohaliku lasteaia Mesimumm asukad nii
tugevalt nagu oleks tegemist pereheitmisega. Tegelikult olid mesimummid hoopis võtnud nõuks maha pidada üks
korralik teatripäev. Oli saabunud aeg talvel õpitud tarkus ja oskused koguda kokku kärje kannudesse ja sellega ka
kuulajaid röömustada.
Lasteaia Kärjekese rühm etendas näidendi Seitse täppi nii veenvalt, et iga kuulajani jõudis sõnum töökusest,
hea tundega tegutsemisest ja esinemisjulgusest. Iga täpp tähendas üht tegusat päeva nädalas ja ootuspäraseid
puhkehetki nädalalõpus.
Aga mis saab siis, kui väike kassipoeg üksinda uitama satub? Ühe Tarukese targad elanikud oskasid sellest rääkida
ja mitte ainult, vaid ka läbi loova teatritegemise kõigile selgeks teha, kes kellegi poeg või emme-issi on. Tarukese
õpetaja-mesimummid selgitasid oma elanikele eluliselt mõistetavaks, et varsast saab ükskord hobune, vasikast lehm,
tallest lammas, põrsast siga, kutsikast koer ja Lõpuks sai kassipoegki aru, et ka temast saab kasvades tubli kass.
Ja lapsest saab kunagi tubli emme või issi.
Ja siis istusid õrrel-lavaserval linnupojad  tegelikult Mesimuumide pojad Summid. Kaunis pardikollases Pardiema
jagas tiibade lehvides ja lauldes lapsukestele õhtuseid uneviise. Samas kraaksudes ja hoolivalt poegade kohal lennates
kutsus vareseema oma tiivulisi laulunokkasid puhtaks pesema enne uinumiskraaksu. Samas ärkas öökulliema ning
silmi nühkides huikas poeg-sulelisi: Ärgake nüüd ruttu! Varsti kätte jõuab öö, algamas on mäng ja töö
Ema küsib: Kuidas öökull hüüab?  Huu-huu
Mis ta teeb siis lahti? - Suu-suu
Mis on öösel taevas  Kuu-kuu
Mis on kulli kodu - Puu-Puu
Kuidas mets siis vastab  Huu-Huu-Huu
Kuidas laul meil lõpeb  Huu-Huu-Huu
Huu-huuga näitlemine veel ei lõppenud.
Mesilindude rühma pere valmistus lavakardinate taga Punamütsikese muinasjuttu etendama. Väiksemad Mesilinnud
kehastusid õpetajate-mesilindude juhendamisel metsalilledeks ja seenteks. Suuremate Mesilindude näitlejameisterlikkus
väljendus teadlikus lavalises liikumises, kõlavas hääles ning oma rolli sisse elamises.
Heast ja kurjast jutustavad meile muinasjutud. Mesilindude lugu punamütsikesest kandis positiivset tunnet kogu
etenduse vältel. Lugu lõppeski nii: ema ütles: Et kui kellelgi on kõht tühi, siis mul on pajatäis klimbisuppi ja kooki
ja marjajooki ning vanaemale koka-ajakiri ka.
Nauditavad teatrielamused võeti publiku poolt vastu tugeva aplausiga.
Kevade saabumisega olid üles ärganud ka kohalikud siilipoisid, kes näitemängudele kaasa elasid ja lõpuks lastega
lasteaeda kaasa vurasid. Nad olid veel nii noored, et silmakesigi polnud peas, kuid lapsed lubasid neid selles suhtes
aidata ja silmad, kõrvad okaste vahele meisterdada. Ja nii vurasidki mesimummid koos sõber siilidega oma lasteaeda
tagasi, et kõhud täis süüa ja uinudes teatripäevast und näha.
Täname kõiki teatripäeval osalejaid
Evelin Hall
Oru lasteaed Mesimumm

25 AASTAT PENSIONÄRIDE KLUBI ELULÕNG
2. aprillil tähistati Kose pensionäride klubi Elulõng veerandsajandilist aastapäeva.
Elus kehtib kirjutamata reegel: ühed virisevad, et igav on ja midagi ei tehta; teised võtavad kätte ja teevad iseendile
ja teistelegi. Õnneks oli 25 aastat tagasi Kosel hulk inimesi, kes otsustasid ise oma elu huvitavaks tegemise enda
kätte võtta. Nii tuldi kokku ja loodi klubi Elulõng. Asutajaliikmeid oli 15.
2.aprilli pidu Kose Gümnaasiumi ruumes oligi nende vaprate austamiseks ja tänaste liikmete meeleheaks korraldatud.
Lauldi ja tantsiti ise ja esinesid sõbrad-külalised. Sellel peol andsid pika ja väga emotsionaalse kontserdi  Väikesed
pillipiigad. Pensionärid on alati nautinud just väikeste vapraid ja särasilmseid esinemisi. Nemad on kõige siiramad
ja teevad kõike kogu südamest. Tantsisid memmed ja seeniorid, laulis ansambel Kanarbik. Külas käis ka Hendrik
Norman. Kõigele sellele sekka meenutusi aastate jooksul tehtust. Tehtud on aga palju. Nii nagu elus ikka, sedasi
ka Elulõngas: tahad midagi teha, tule ja võta osa ja kui veel sellega ei tegelda, siis tule ja aita teha.
Tänase seisuga on võimalik: võimelda oma tervise heaks, tantsida, laulda, kududa vaipu ja rahvariidevöid, õmmelda,
tikkida, teatris käia, maakondlikest ja vabariiklikest pidudest osa võtta, reisidel käia. Kord kuus käime koos, ikka
leidub mõni teema või tähtpäev, mida pidulikult tähistada.
Kui oled pensionär ja tunned, et vajad toredat seltskonda ja energiat jätkub ka väljapoole kodu tegutsemiseks, astu
kindlasti Kose päevakeskusesse sisse. Seal võetakse sind heameelega vastu. Aidatakse muredes ja elatakse kaasa
su rõõmudele. Aitäh kõikidele Kose firmadele, kes on toetanud meid.
Suur tänu ka Kose Vallavalitsusele, kust oleme alati toetust ja tähelepanu saanud.
Elulõnga klubi liige Maila Savi
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ORU VÕRKPALLIPOISTEL ON PALJU SÕPRU!
Me läheme appi, et ka meile kord appi tuldaks, ja nõnda on meie abi vaid heategu, mille me enestele ette ära teeme
23.04.2011 toimus Oru külakeskuses heategevusüritus võrkpallipoiste sportliku tegevuse toetamiseks, eelkõige siis
suvise spordilaagri läbiviimiseks. Väike ärevus puges enne spordipäeva algust hinge, et kes niisugusel ilusal kevadpäeval
raatsib end spordisaalis proovile panema tulla, aga juba paistiski aknast kohalik spordimees Vello, seejärel tädi Salme
ja nii sai lõpuks kokku päris arvestatav hulk spordihuvilisi. Treener Aguri eestvedamisel võisteldi täpsusservis,
pimepüüdmises, mitmes teatevõistluses ning muidugi peeti maha ka võrkpallilahing. Tublid olid kõik osavõtjad,
eraldi väärivad märkimist Sander, Jaanika, Rando, Markus, Rasmus, Krister, Robin, Elis-Anett, Mona Lisa, Kristian
ja Mart. Spordipäev läks sujuvalt üle puhkeõhtuks, kus võrkpallipoisse olid tulnud tervitama ja toetama vahvad
iluvõimlejad, kohalik näitetrupp, võrratu Merilyn idamaiste tantsudega, õpetaja Priit spordiviktoriiniga, fotograaf
Gert, oksjoni läbiviijad Priit ja Sven ning muidugi heasoovlikud külalised. Kahjuks oli Oru kandi inimesi kohal
vähevõitu, ilmselt nendele ei lähe tublide poiste tegemised nii väga korda ja olulisem on see seltskond, kes autodest
bensiini varastavad ning vana sigala aknaid ja katust lõhkumas käivad. Aga ega head tegema kedagi vägisi sundida
ei saagi, see käib ikka südame järg! See-eest tulid toredad inimesed kohale Nõravast, Tuhalast, Vaidast, Visklast,
Vardjalt, Kose Uuemõisast, Tallinnast ja kaugemaltki. Elevust tekitasid õpetaja Priidu poolt edastatud head soovid
vallavanem Vello Jõgisoolt. Õhtu jooksul toimunud kapsa kaalumise võistluse (kaalu kasutamata tuli tuvastada
kapsa täpne kaal) võitsid Salme, Marko ja Kert. Kusjuures eksimine võrreldes täpse kaaluga oli kõigest 5 grammi.
Spordiviktoriini võitsid võrkpallipoisid Vahvlite võistkonna ees. Maril ja Carolynil oli kohvikus tublisti tegemist,
sest vanemate valmistatud imemaitsvad hõrgutised viisid keele alla ja järjekord kohvikuleti ees ei tahtnud lõppeda.
Kui suurem osa rahvast lahkunud oli, sai hääle sisse ka karaokemasin ja laulude saatel see õhtu otsa saigi. Oli tore
kevadõhtu, kus sai selgeks, et Oru võrkpallipoistel on palju häid sõpru!
Kui ülemöödunud aastal oli poiste heategevusürituse järel veel mitmeid toetajaid hiljemgi, siis seekord juhtus nii,
et mõned head inimesed võtsid juba varem ühendust ja vabandasid, et üritusele tulla ei saa ning nende toetusraha
jõudis poisteni juba enne heategevusõhtut. Väga armas! Kokku saime laagri tarvis peaaegu 607 eurot ehk ligi
kolmveerandi laagri maksumusest.
Täname toetajaid (nimed fännisärgilt): Kati ja Olev, Vello, Aimi, Heino, Tiit, Allar, Jevgenia, Ott ja Kadri, Jaanus ja
Kalaarika, Ahto, Sandra M., Erle, Rait, Mikk, Kaja, Liina, Hartin, Helle, Heiki, Sirje ja Paul, Elgi-Mall, Ruth, Angelica,
Meeli, Raul, Mona Lisa, Ruth, Nele, Kristina, Andres, Rasmus, Kristian, Mari-Liis, Jaanika, Laura, Sander, Kahto,
Annika, Laidi ja Väino, Jaan, Piret, Tobin, Elis-Anett, Margus, Aino ja Robert, Priit, Toomas, Margus, Mare, Pirje,
Roberto, Elari, Marko, Daisy, Liidia, Kasper, Kati, Elve, Ivo, Eda, Elle, Aino, Katrin, Kaur, Tarmo, Marte, Kaire, Ene,
Maigi, Salme, Kaisa, Laari Mart ning eraldi suured tänud tädi Ilmele ja onu Heldurile.
Poistele saame pöialt hoida juba maikuus toimuvatel Eesti Meistrivõistlustel, teie kõikide toetus annab poistele indu
senisest veelgi paremini esineda!
lapsevanem Iivi Väli

TUULT TIIBADESSE, LAULUPOISID!
11 aasta jooksul oleme harjunud kuulama Anne Kruuse laulupoisse igal vastutusrikkal kontserdil, aktusel, valda
esindamas  seda ehmatavam oli lugeda, et 8.aprillil toimub nende viimane kontsert ! Veeta reede õhtu ilusa lauluga
tundus ahvatlev  nii leidsingi end Kose Gümnaasiumi rahvast tulvil saalis.
Lavale astusid päevakangelased  Erich-Alviin, Juhan-Kustav, Ove, Ott, Vallo ja Andres. Nende juhendaja Anne
Kruuse meenutas algusaastaid, imelist juhust, et 1.klassi tuli nii palju andekaid laulupoisse.
Kõlasid esimesed laulud ja
poisid vallutasid saali! Need laulud, mis lavalt kostusid ei olnud õpetaja poolt vägisi
selgeks õpetatud . Väikestest poistest, kes algusaastatel laulsid vahvaid lastelaule, kellele nipsu tegemise ja laulmise
juurde käivate liigutuste õpetamine oli Anne Kruusele suur vaev, on nüüdseks saanud noored mehed, kes tunnevad
laulmisest mõnu ja teavad täpselt, millest nad laulavad, kuidas publiku südant võita. Muidugi tuleb kiita poiste ilusaid
ja hästi kokkukõlavaid hääli, nüansirikast musitseerimist. Vaid Anne, poisid ja nende vanemad teavad, milline töö
selle taga on, kui palju proove, kui palju loobumisi poiste tavapärastest toimetustest.
Vahepalaks rääkis Anne Kruuse naljakaid juhtumisi ansambli igapäevaelust. Kuidas ta poisid enne vastutusrikast
kontserti juuksurisse viis, kuidas Kikilipsu laulus tuli algul naine asendada tüdrukuga. Seekord anti sõna ka poistele
endile, kes jagasid kuulajatega oma meenutusi, rääkisid meeldejäävamatest esinemistest. Nii see kontsert möödus
 ilusa laulu, südamlike sõnade ja naeruga läbi pisarate. Lõpetuseks laul Me pole enam väikesed , kus poisid
eriliselt lustisid.
Õnnitlejaid oli vallast, koolist ja mujalt. Poistele kulub kingiks saadud ðokolaadikuhi lõpueksamite ajal kindlasti ära!
Kõlama jäid soovid, et poisid laulmist ei jätaks ja vähemasti Kose Gümnaasiumi vilistlasõhtutel koos esineksid. Suur
tänu Anne Kruusele, kes need noormehed muusika juurde tõi ! Meile lohutuseks jääb lubadus, et ansambli laulud
jäädvustatakse CD-l. Ja poistele muidugi  head põrumist lõpueksamitel!
E.Sepp
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PRILLIDE MÜÜK
7. mai 2011 kella 9.00-st
KOSE KEVADLAADAL
Nägemisteravuse kontroll maksab 6.40
EUR (100 EEK). Prillitellijale on kontroll
TASUTA.
KOHTUMISENI LAADAL!

Kose
Päevakeskuses
10.mail 15.00 INKOTUBA
26.05 2011 algusega
11.00 infotund
kuulmispuudega inimestele
ja nende lähedastele
abivahendite tutvustus
(ukse- ja äratuskell, telefon
jne)

Kose-Uuemõisa
Lasteaed-Kool
kuulutab välja konkursi
LASTEAIA ÕPETAJA
ametikohale.
Tööle asumise aeg 22.
augustist 2011.
Avaldus, CV ja haridust
tõendavad dokumendid
saata 8. juuniks aadressile
Pargi 6, Kose-Uuemõisa
75102 Harjumaa või
kula@kose.ee
Telefon 6751 401,
52 23 623

Ingridi Ilusalong saab 10-aastaseks
Maikuus on sünnipäeva puhul kõik näohooldused  10 %
Näohoolduseid saab teha Darphini, Guinot
ja AnneMarie Börlind sarjadega.
Teid teenindavad kosmeetikud Marje, Mariliis ja Ingrid
Info 52 733 54; Kose, Pikk tn 17

7. MAI Jalgrattapäev peredele Kose ujula kõrval
Registreerimine rattarallile algab kell 10.30
Jalgratas ja ohutu sõidu varustus peab osalejatel endil kaasas
olema
ALGUSEGA KELL 11.00 KAVAS KOOLIEELIKUTE JALGRATTARALLI
Staadioni kõrval asfaldil võistlevad kõik vanused eraldi
(17 aastased koolieelikud)
KÄRURALLI EMMEDELE
ALGUSEGA KELL 11.30 KAVAS VIGURSÕIT ISSIDELE JA
VANEMATELE ÕDEDELE-VENDADELE
Vigursõitu võimalik teha mini-jalgrattaga või üherattalise rattaga
(rattad kohapeal olemas)
Päeva aitavad korraldada:
Kose Valla Lastekaitse Ühing, Kose Valla Noortevolikogu
ÜRITUS KÕIGILE TASUTA!

Kose-Uuemõisa
Lasteaed-Kool 25
Ootame kõiki praeguseid
ja endiseid lapsi,
vanemaid ning töötajaid
21. mail 2011
algusega kell 11.00
Kose-Uuemõisa
Lasteaed-Kooli
perepäevale.
Võta kaasa oma
piknikukorv ja
tule meie
sünnipäevapiknikule!

Avatavasse Männiaru
toitlustus- ja
majutushoonesse
vajatakse kokka.
Palume saata oma CV
aadressil info@hotsaun.ee
või helistada tel:53994998

Muuseumiööl Kose kirikus
Muuseumiööl , 14.mail
algusega kell 20.30
räägivad Mare Palgi ja
Ly Renter Kose kiriku
ajaloost ja aaretest
(kunstimälestistest).
Kogunemine kiriku peaukse
juures.
Kose  Uuemõisa
Koduloomuuseumi juhataja
Marju Verk t. 53 940 813
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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

Kolmapäeval 11. mail
Kose Autoteeninduse esisel
parkimisplatsil (Vahtra 19)
kella 10:00 - 18:00
TASUTA
amortide testimine ja
veermiku kontroll.

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

Kasutage võimalust.

RENDILE ANDA
ÄRIRUUMID
SUURUSEGA 50M2
PIRKO KAUPLUSE
II KORRUSEL.
KONTAKT 56 67 67 66
KRISTOKE@KRISTOKE.EE

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

MÜÜA
KOMPOSTMULDA
JA
SÕNNIKUT

Täpsemalt tel. 56483838
ja kodulehelt
www.mell.ee

52 51 742

KVALITEETSED JOUNI-EXCLUSIVE KÄEKOTID
müügil Kose Kevadlaadal 7.5.
SOODSAD HINNAD
Info tel. 5235402

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

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

KÜTTEPUUD.
MÜÜA SAETUD JA
LÕHUTUD KÜTTEPUUD
PIKKUSEGA 25-60 CM
(HIND: 30 EUR rm).
KOJUVEDU.
TEL. 5227345.
e-post:
marek406@gmail.com
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Mälestame endist töökaaslast
Koidula Ludvi`t
ja avaldame südamlikku kaastunneet
omastele.

Meie siiras kaastunne
Sulle Karmo Ludvi
ema
surma puhul

Taimi, Tiia, Eha, Elle, Helgi, Ulvi ja
Aime.

Kaitseliidu Harju Maleva Kose
malevkonna poolt

Ei ole sõnu, mis lähedase tagasi tooks,
ei ole sõnu, et võtta kaotusvalu...

Südamlik kaastunne lastele peredega
kalli
Koidula Ludvi
surma puhul.
Ulvi ja Raul
Mälestame endist
töökaaslast ja head
naabrimeest
Toomas Tarbe`t.
Avaldame kaastunnet
lähedastele.
Perekond Raud

Avaldame kaastunnet lähedastele
Koidula Ludvi
surma puhul.
Kose-Uuemõisa Lasteaed-Kooli
kollektiiv

Avaldame kaastunnet
Andole perega
vanaema
surma puhul
Töökaaslased OÜ Balt
Pallet Collars´ist

VÄLJAANDJA KOSE VALLAVALITSUS

Avaldame siirast
kaastunnet
Ferri Kilule perega kalli
ema
surma puhul.
MTÜ Tuhala-KataTammiku Külaselts

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

