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AITÄH, et olete õppimise muutnud rõõmuks;
tunde eest, et minagi olen midagi väärt;
et aitasite mul eneses avastada hea ja soovi saada veel paremaks;
et veensite mind - kui võita hirm
arusaamatuste ees, siis tuleb ka arusaamine;
et aitasite umbsõlmed lahti harutada;
et olen alati võinud teile oma muresid
usaldada.
P.Brown
ÕNNITLEME KÕIKI ÕPETAJAID NENDE PÄEVAL!
SOOVIME RÕÕMSAT MEELT JA KANNATLIKKUST!
Kose Vallavolikogu
Kose Vallavalitsus
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KOSE VALLAVOLIKOGUS 25. 08. 2011
Volikogu istungist võtsid osa volikogu liikmed: Alvar Kasera, Vello Kivistik, Merike Kummel, Eero Leedmaa,
Irina Meinvald, Astrid Ojasoon, Aivar Pohlak, Margus Proos, Aarne Puistama, Tiia Rodi, Eha Sepp, Uno Silberg,
ja Aksa Veinpalu. Puudusid: Eerika Kesküla, Kalle Porman, Timo Nikitin, Tõnno Tiis.
Kutsutud: vallavanem Vello Jõgisoo.
Volikogu esimees Astrid Ojasoon avas volikogu istungi. Vallavalitsus palus täiendada volikogu
päevakorraprojekti vallavanema puhkuse edasi lükkamise punktiga.
Volikogu kinnitas päevakorra.
1. OTSUSEGA NR 101 otsustas volikogu rahuldada vallavanema puhkuse edasi lükkamise avalduse.
Vallavanem lubatakse puhkusele 14.11-23.11.2011.
Vallavanema puhkuse ajal määrati tema asendajaks abivallavanem - maanõunik Merle Pussak.
2. OTSESEGA 102 loeti Kose valla arengkava 2011-2025 esimene lugemine lõppenuks ja suunati arengukava
teisele lugemisele.
3. Informatsioon Kose valla 2011. aasta eelarve täitmise kohta seisuga 30.06.2011. võeti volikogu liikmete
poolt teadmiseks.
4. MÄÄRUSE NR 74 kinnitati sihtotstarbeliste laekumiste kandmine Kose valla 2011. aasta eelarvesse.
5. OTSUSEGA NR 103 otsustas volikogu Kose vallale kuuluva Vallamaa kinnistu koormamise isikliku
kasutusõigusega Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ kasuks.
6. OTSUSEGA NR 104 otsustati Kinnisasja ostueesõiguse mittekasutamine. Vastavalt muinsuskaitseseaduse
§ 27, kui võõrandatakse kinnisasi, millel kinnismälestis asub, on ostueesõigus riigil ja seejärel kohalikul
omavalitsusel. Vallavalitsus tegi volikogule ettepaneku mitte kasutada kinnistu Rähni, registriosa nr 8986602,
Kata külas katastriüksus 33701:001:0286, pindalaga 1,39 ha ja Tammiku külas katastriüksus
33701:001:0287, pindalaga 7,81 ha ostueesõigust.
7. OTSUSEGA NR 105 otsustati U-M Soojus OÜ põhikirja muutmine.
Täpsem ülevaade volikogus toimunud aruteludest ja hääletamisest koos vastuvõetud otsuste ning määrustega
on kättesaadav valla kodulehelt www.kose.ee märksõna „volikogu/protokollid“ ja „volikogu/vastuvõetud/
otsused/määrused“alt. Sama informatsioon on kättesaadav kõikides valla raamatukogudes.
Astrid Ojasoon
Kose Vallavolikogu esimees
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KOSE VALLAVALITSUS TEATAB:
Kose Vallavalitsuse 5.09.2011 korraldusega nr 298 on vastu võetud Kose alevikus Karla kinnistu
detailplaneering ja avaliku väljapaneku ajaks määratud 19.09.2011 kuni 3.10.2011 Kose Vallavalitsuse
saalis, Hariduse tn 1, Kose alevik. Planeeringuala suurus on ligikaudu 32512 m2. Planeeringualale on
kavandatud 8 ühepereelamu ja kaks transpordimaa krunti.

KOSE GÜMNAASIUMI A KORPUSE KORIDORID RENOVEERITUD
Kose Gümnaasiumi A korpus ( vana hoone I ja II korrus) on ehitatud 1960 aastal.
A korpuse põrandad olid puidust ja täielikult amortiseerunud. Kohati oli esinenud põranda purunemist.
Põrand oli lastele ohtlik. Elektrisüsteemid olid amortiseerunud ja eluohtlikud, avatäited olid lagunenud ja
nende soojapidavus oli väike. Kose Gümnaasiumis õpib 570 õpilast kes pidevalt kasutavad kooli A korpust.
Kuna tegemist on regionaalse tähtsusega haridusasutusega, mille õpikeskkonna kvaliteedist sõltub paljude
laste ja nende perede elukorraldus ja tulevik, esitas Kose vald
taotluse rahaliste vahendite saamiseks Regionaalsete
Investeeringutoetuste
Andmise
Programmi.
Projekti
kogumaksumus oli 31776,31 eurot, toetusena taotletav summa
27009,86 ja omafinatseering 4 766,45 eurot.
Projekti raames vahetati koridoride avatäited, ehitati uued
põrandad, vahetati elektrikaabeldus ja tehti maalritöid. Töid
teostas AS Kose Ehitus.

KOSE GÜMNAASIUMI AASTA ÕPETAJA 2011
Maikuus viidi Kose Gümnaasiumi õpilaste ja õpetajate seas läbi küsitlus, kes meie koolist vääriks sellel aastal
aasta õpetaja tiitlit.
Moodustati aasta õpetaja valmiskomisjon, kuhu kuulusid huvijuht Anne Kruuse, ametühingu esindaja Ave Oja
ja sotsiaalpedagoog Kristel Kadapik.
Õpilaste seas viis küsitlust läbi erapooletu sotsiaalpedagoog. Õpilased olid meeldivalt üllatunud, et ka nende
arvamust küsitakse. Küsitluses osales 468 õpilast ja pakuti välja 42 õpetajat.
Õpilaste häälte järgi esimesed viis õpetajat olid: 31 häält said võrdselt kaks õpetajat – Monika Aljas ja Kai
Normak, 35 häält – Kersti Kukk, 43 häält – Kärt Matiisen ja 63 häält Rein Tint.
30 õpetajat hääletas 17 õpetaja poolt. Võrdselt 3 häält sai neli õpetajat: Rein Tint, Kärt Matiisen, Epp Tähe ja
Marju Pärn.
Õpetajate ja õpilaste hääletamise tulemusi kokku lugedes otsustas komisjon üksmeelselt valida Kose
Gümnaasiumi aasta õpetajaks REIN TINT.
Rein Tint lõpetas 1975. aastal Tartu Riikliku Ülikooli, talle omistati bioloogi, bioloogia- ja keemiaõpetaja
kvalifikatsioon. Sama aasta sügisel asus tööle Kose Gümnaasiumisse.
Rein Tint õpilaste arvates: Õpetab väga hästi ja seletab asjad ära; on parim õpetaja ja aitab alati kui on vaja;
ei karju, vannu, sõima ja ta tunnid on huvitavad; ta on väga tark ning räägib huvitavaid jutte, mis harivad;
väga intelligentne ja harib õpilaste silmaringi ja räägib toredaid elulugusid; tema tarkus ja teadmised on
ülimad, mis ühel õpetajal olla saaks ning ta tunnid on lõbusad ja huvitavad; ta toob teemakohaste asjade
kohta palju elulisi ja huvitavaid näiteid; ta oskab õpilasi hoida, suhelda, õpetab hästi, viskab nalja ja ta meeldib
kõigile; kooli kõige targem õpetaja; ta on äärmiselt tark ja rahu säilitav persoon; ta on rahulik, heasüdamlik ja
laia silmaringiga, ta tunneb ja teab oma aineid läbi ja lõhki ning õpetab õpilastele looduse hoidmise tähtsust;
ta on kõige targem ja oskab kõike.
Õpetajate arvamused: Väärib tunnustust, mida pole siiani saanud, teeb väga palju ainealast tööd ka väljaspool
tööaega projektide raames; tark ja erudeeritud.
Kristel Kadapik
Aasta õpetaja valimiskomisjoni esimees
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TREENINGUD KOSE SPORDIMAJAS
Ootame Sind külla Spordimaja erinevatesse rühmatreeningutesse:
E 19.00 Box- Mix, Jelena
E 20.00 Ringtreening, Jelena
T 19.00 FatBurn, Karolin
K 19.00 Fit, Jelena
K 20.00 Ringtreening, Jelena
N 19.00 FatBurn, Karolin (toimub kuni basseini hooaja alguseni)
R 19.00 Ringtreening, Jelena
Basseini hooaja algusega (kuu lõpus) lisandub E ja N 19.30 Vesiaeroobika.
Vaata trennide kohta rohkem infot www.spordimaja.ee

TERVISE KILOMEETRID TULEVAD TAAS
“Tervise kilomeetrid” on programm, kus inimesed saavad hakata koguma oma kaardile erinevaid rekreatiivse
tegevuse templeid. Templeid ja osavõtukaarte saab alates 1.oktoobrist Kose Spordimajast E-R 14.00- 21.00,
Oru võimlast E-R 17.00- 21.00 ning Gümnaasiumi võimlast tel. 56 677 040.
Tervise km arvestusse läheb ka jalutuskäik poodi ja seejärel Kose Spordimajja, kus Sinu kaart saab templi
jalutamise eest. Samuti läheb arvestusse kepikõnd, aeroobne treening, sörkjooks, ujumine, jõusaal, valla
spordiüritus jne.
Meie eesmärk on panna inimene rohkem tegema rekteatiivset liikumist, kus pingutus ei pea olema suur, kuid
mis motiveeriks tegevusele ja kodust välja tulemisele. Tähtis ei ole kogutud kilomeetrite pikkus, vaid erinevate
tegevuste kokkuliitmisel kordade arv, sagedus, korrapärasus jne.
Templeid saab koguda kolme kuu jooksul (1.oktoobrist 31.detsembrini), seejärel saavad tublimad liikujad/
jooksjad/ võistlejad/ ujujad/ jalutajad hooaja lõpus pingutuste vääriliselt premeeritud.
Kaart tuleb Spordimajja tagastada 10. jaanuariks, misjärel läheb parimate liikujate vahel loosi palju põnevaid
auhindu- sammulugejaid, basseini ja saalide pääsmeid jne.
Tule kodust välja, liigu, kogu templeid ja võida auhindu!

TÄISKASVANUD ÕPPIJA NÄDAL TULEB TAAS!
7. – 14. oktoobrini
Õppimine seob põlvkondi!

Avaüritus 7. oktoobril Raplamaal
E-õppe päev 12. oktoobril
Grundtvigi päev 13. oktoobril
XV täiskasvanuhariduse foorum 14. oktoobril Tallinnas
Maakondlike ürituste info: TÕN-i Harjumaa koordinaator Heli Gescheimer 6056753,
heli.gescheimer@rae.ee
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TÕN KOOLITUSED KOSE VALLAS OKTOOBER 2011
kuupäev kellaaeg

tegevus

koht

kontakt

koolitaja nimi

Kose Kunstikeskus

Tiia Rodi
56953915
Malle Lambasaar
55669338
Signe Sirel
5223623

Egge Edussaar

omaosaluse
suurus
omaosalus 20€

Tiia Rodi

omaosalus 6 €

Pille Kriisa

TASUTA

Malle Lambasaar
55669338
Malle Lambasaar
55669338
Heljo Järvelaid
53451001
Heili Veetamm
58164508
Reet Suurkask
55564919

Ingrid Kuusk

TASUTA

Elju Tuuling

omaosalus oma materjal
omaosalus 2 €

Marina
Kuuseoja
Aino Praakli

omaosalus 2 €
omaosalusmuuseumi
piletid

Heili Veetamm
58164508
Evelin Hall
55636248

Mari Pukk

omaosalus 2 €

Meelike Saarna

TASUTA

Ruth Aguraiuja

omaosalusoma kalossid

Marina
Kuuseoja

omaosalus 2 €

10. ja 12.
okt.
10.okt.

18:15

11.okt

11:00

11.okt.

13:00

Nahast kott muinasaja käsitöö
Arvutikursus
eakatele
Lapsevanema
koolitus
Lapse sotsiaalsete
oskuste
kujunemine
Info leidmine
arvutist
Õpime õmblema

11.okt.

17:30

Nõelviltimine

Kose Raamatukogu

11.okt.

19:00

Siidiviltimine

Kose Lasteaed

Kose kihelkonna
rahvakultuur
Eesti Rahva
Muuseumi
fondides
Kangast prosside
valmistamine
Lapsevanema
koolitus
Millest räägib lapse
jonn
Värvime kalosse

Tartu

11:00

9. okt.

12.okt.

12.okt.

19:00

12.okt.

17:00

13.okt.

14:00

Kose Päevakeskus
Kose-Uuemõisa
Lasteaed-Kool

Kose Päevakeskus
Kose Päevakeskus

Kose Lasteaed
Oru Lasteaed

Kose Päevakeskus

Vanaemaga …
Oru lasteaia lapsed
ja klubi Hõbelõim

Oru Külakeskus

13.okt.

19:00

Klaasimaal

Kose Lasteaed

14.okt.

10:30

Kose Päevakeskus

15.okt.

10:00

Meisterdame …
Kose lasteaia
lapsed ja Kose
eakad
Toorsalatid

14. okt

14:00

E- lugerid
raamatukogus

Kose-Uuemõisa
Raamatukogu

Kose Päevakeskus

Malle Lambasaar
55669338
Milvi Nokkur
5168664
Evelin Hall
55636248
Heili Veetamm
58164508
Malle Lambasaar
55669338

Malle Lambasaar
55669338
Sirje Bärg
53327104

Riina Vainu

omaosalus salati materjal

Kuivajõe Talukaup OÜ võtab vastu tellimusi nii turba kui ka puubriketi tarneks.
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HUVIRINGID TÄISKASVANUTELE KOSE VALLAS
TÕN 2011 HUVIRINGIDE AVATUD TUNNID
TÕN nädala
avatud tund
E 3.okt. 18:30

milline huviring?

kes juhendab?

kus proovid
toimuvad?

ESMASPÄEV, 3.oktoober
Kose
Kunstikeskus
Kose-Uuemõisa
Mareks Lobe
Külakeskus
Kose Gümnaasium
Tiina Steinberg
Maiu Roosa
Kose-Uuemõisa
Leida Tiis
Külakeskus
Maarika Tuttelberg

E 3.okt. 19:00

Täiskasvanute
kunstistuudio
Kuivajõe meeskoor

E 3.okt. 19.00

Naiskoor Krõõt

E 3.okt. 20:00

Kuivajõe naisrühm

T 4.okt. 18.15
T 4.okt. 18.30

Oru
memmederühm
Kose Pasunakoor

T 4.okt. 20.00

Oru segarühm

Olev Roosa
Peeter Sööt
Maarika Tuttelberg

K 5.okt. 19.00

Oru naisrühm

KOLMAPÄEV, 5.oktoober
Oru Külakeskus
Maarika Tuttelberg

N 6.okt. 11.00

Oru memmede
lauluansambel

R 7.okt. 15.00

Pillipiigad

P 9.okt. 11.00

Noorte segarühm

P 9.okt. 17.00

Kose Kammerkoor

P 9.okt. 19.00

Naisrühm Kirilind

E 10.okt. 16.30

Eakate lauluansambel
Kanarbik
Memmederühm
Madlid

E 10.okt. 18.30
T 11.okt. 16.00

T 11.okt. 20.00

Eakate
tervisevõimlemine
Memmederühm
Murueided
Segarühm Kapak

K 12.okt. 16.00

Kose Noortekoor

K 12.okt. 18.30

Naiskoor Meelika

T 11.okt. 18.30

Margit Mikk

TEISIPÄEV, 4.oktoober
Oru Külakeskus
Maarika Tuttelberg
Kose Päevakeskus
Oru Külakeskus

NELJAPÄEV, 6.oktoober
Oru Külakeskus
Anneli Veinberg
REEDE, 7.oktoober
Kose Muusikakool
Juta Helilaid
Angelika Kadarik
PÜHAPÄEV, 9.oktoober
Kose
Kadri Tiis
Spordimaja
Kose Gümnaasium
Heli Sepp
Inta Roost
Kose Gümnaasium
Anneli Veinberg
ESMASPÄEV, 10.oktoober
Kose Gümnaasium
Heli Sepp
ruum 70
Kose Gümnaasium
Malle Lambasaar
TEISIPÄEV, 11.oktoober
Kose Päevakeskus
Malle Lambasaar
Kose-Uuemõisa
Külakeskus
Kose-Uuemõisa
Kadri Tiis
Külakeskus
KOLMAPÄEV, 12.oktoober
Kose Gümnaasium
Heli Sepp
Leida Tiis

Viive Kübar
Liis Polli

Kose Gümnaasium

mis päevadel on
proovid?

tahan ka huviringi
tulla, helistan …

esmaspäev
kell 18.30-20.30
Esmaspäev
kell 19.00-21.00
Esmaspäev
kell 19.00-20.30
Esmaspäev ja valikul
kell 20.00-22.00

Margit Mikk
56564046
Timo Nikitin
55588335
Tiina Steinberg
5296880
Leida Tiis
51939133;
leida@kose.ee

Teisipäev
kell 18.15-20.15
Teisip. ja Neljap.
kell 18.30-20.30
Teisip. ja Neljap.
kell 20.00-22.00

M. Tuttelberg
5145719
Olev Roosa
53307099
M. Tuttelberg
5145719

Kolmapäev
kell 19.00-21.00

M. Tuttelberg
5145719

Neljapäev
kell 11.00-13.00

6079230,
55564919
Reet Suurkask

Reede
kell 15.00-18.00

Juta Helilaid
55538246
Angelika Kadarik
56601948

Pühapäev
kell 11.00-14.00
Pühapäev
kell 17.00-19.30
Pühap. ja Teisip.
kell 19.00-21.00

K. Tiis 5156888;
kadri.tiis@kul.ee
Heli Sepp 55590076

Esmaspäev
kell 16.30-18.00
Esmaspäev
kell 18.30-20.00

Heli Sepp 55590076

Teisipäev
kell 16.00-17.00
Teisipäev
18.30-20.00
Teisip. ja Neljap.
kell 20.00-22.00

Malle Lambasaar
55669338
L.Tiis 51939133;
leida@kose.ee
K.Tiis 5156888;
kadri.tiis@kul.ee

Kolmap. ja Neljap.
kell 16.00-17.15
Kolmapäev
kell 18.30-21.00

Heli Sepp 55590076

Anneli Veinberg
56983602

Malle Lambasaar
55669338

Eha Sepp 5168208

oktoober
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KOSE KIHELKONNAPÄEVADE KIRJU LILLEKIMP
Me ei näe kõigi asjade taha ja ei peagi nägema, sest nende asjade taga on omakorda järgmised asjad ja
asjaolud. Aga mõningaid eesriideid võib vahel siiski avada, et olnule sügavust lisada. Siinkohal kutsun teid
Kose kihelkonnapäevade telgitaguseid kaema. Neli augustilõpu päeva ei täitunud sisuga iseenesest, vaid
paljude heade inimeste abiga. Ja hea on teada, et me ümber elab rohkelt selliseid inimesi.
Kõigepealt pean nimetama talguid, mis toimusid Kose kirikuaias enne kihelkonnapäevi. Siin on palju vanu
haudu, mida ei käi keegi hooldamas. Siin puhkab unustusse vajunud paruneid ja krahve, vaimulikke koos
pereliikmetega, sekka mõned uuemad hauaplatsid. Maalapil, kus inimene selja pöörab või mille ta
eikellegimaaks tunnistab, võtavad umbrohi ja võsa kiiresti võimust. Talgukutse liikus suust suhu, inimeselt
inimesele ja nõnda tuli ühel lõikuskuu argipäeva õhtul kokku 30 meest ja naist, lapsed pealekauba. Kellel oli
kaasas trimmer, kellel reha või saag või lihtsalt töökindad, aga kõigil oli kaasas hulgaga teotahet. Ennekõike
selle tahtega tehtigi kirikuaed korda, koostegemisest üha uut innustust saades. Kihelkonnapäevad võisid alata.
Meile kingiti neli täiuslikult päikeselist ja sooja päeva, mis moodustasid kokku rõõmsalt kirju suvelõpu
lillekimbu. Sellesse kimpu tõid erinevad inimesed erinevaid lilli. Marju Verk avas Gümnaasiumis väikese
ajaloonäituse, kuhu tõttas inimesi uudistama juba enne avamist. Angela Kilk kutsus koos Kose
noortevolikoguga mängima esmalt GPS-ide ja seejärel trummidega. Noori tuli kokku nagu mesilasi magusa
lõhna peale. Pimeduses lisati kihelkonnapäevade lillekimpu öökino. Terassikohvik kutsus Signe Õie
eestvedamisel oma tulede ja hõrkude kookidega igal õhtul pastoraadi terassile.
Järgmisel päeval lisandus kihelkonnapäevader kimpu Valdo Prausti poolt terve Kose kihelkonna teedevõrk ja
Juhan Soometsa, Erich Klaani ning Aksel Orasi poolt Rava küla raamatu esitlus.
Järgnev sündmus oli nagu öökuninganna, mis avab oma õied vaid kord aastas õhtuhämaruses. See oli
kirikuöö, mis tähendab paari õhtutundi, mil kutsume inimesi kiriku ümbrusesse jalutama ehedate tulede valgel
ja salapärase muusika saatel. Küünlad kinkis kirikuöösse Andrus Jõffert, udu sisse peitis saksofonimuusika
Indrek Mikk. Vigiilia ehk ööpalvus Prantsusmaalt Taizest pärit lihtsate üha korduvate lauludega püüdis avada
akent teisele poole argireaalsust.
Laupäev tõi kaasa turupäeva, kuhu oma panuse andis veelgi suurem hulk inimesi. Kes kauples suvikõrvitsate
ja ploomidega, kes käsitööga, kes annetas õnneloosile auhindu, kes võitis neid, kes valmistas oma
sõpruskonnaga kihelkonna võileivatorti, meeleolu aitas luua lõõtsamängija, suur küpsetiste hulk andis silmad
ette mistahes pagariärile, lastele tõid lisarõõmu ka küülikud ja kassipojad Vandersellidest rääkimata. Kõige
selle keskel toimis vabatahtlike korraldajate meeskond perekond Manderite juhtimisel nagu õlitatult.
Kihelkonnapäevade pühapäeva võiks võrrelda hinnalise vääristaimega. Harf ja tšello ning helisevad pasunad
päevatõusul ning ansambel Vox Clamantise gregoriaani koraalid päeva loojakul muutsid lihtsa maakiriku
hetkega võimsaks katedraaliks. Sinna vahele mahtus ajaloorännak piki Kehra maanteed Lii Renteri ja Marju
Vergi juhtimisel meenutades aastat 1928, kui Kosele tuli köstriks Arnold Rässa. Kas teadsite, et parimatel
päevadel tegutses Kosel kolm pagariäri, sünnitusmaja ja kõikvõimalikud seltsid, mis tagasid põneva
kultuurielu ning korras ümbruse?
Tänan kõiki, kes aastal 2011 aitasid korraldada Kose kihelkonnapäevi. Nüüdsest võib öelda, et jaanipäeva ja
jõulude vahele mahub veel midagi mida oodata.
Mare Palgi

ÜRIKUD PAJATAVAD, PUHKPILLID PUHUVAD
Ürikud räägivad, et 130 aastat on puhutud Kose kandis puhkpille. Kose vallas aga ainult 20 aastat ja 5 viimast
oleme maitsnud mittetulundusliku ühingu vilju. Jällegi aeg kokkuvõtteid teha ja hingelt jäägitult puhkpillile
pühendunutega pidu pidada ning edaspidiseks „lõngakera harutada”. Tegelikult ju vaatamata
väikesearvulisele kollektiivile on meil läinud päris hästi. Enne „masuaega” liitus meiega Peeter Sööt oma
elujooksul kogutud professionaalsusega ning mõnusate jutukestega puhkpillimängijate juhtumustest. Kõike
seda põnevat on Peeter suutnud põimida lausa isemängivatesse noodiridadesse, mis teeb pillimängu lihtsaks ja
köitvaks nii vanale, kui noorele puhujale. Kui päris aus olla on ka üksikuid „piprateri”, mis laulupidude
kohustusena meie noodikaante vahele sattunud. Lõpptulemusena aga polegi need teosed nii väga
terav-karmid ja on saadud mõnusalt hakkama. Kui aga pillipoisse-tüdrukuid rohkem on, saab ehk muusikas
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värvi ning säragi rohkem olema. Masuajal juhtuski nii, et sai päris mitmeid meeldejäävaid esinemisi läbi viia,
mõned väiksemad etteastumised maakonnas ning kaugemalgi. Muideks üks tegemine nendest kohaliku
loomaaia kasvandikuga autokastiski iluledes ja pildimasina ette jäädes. Loomulikult on meil põhjust öelda, et
kõige paremini ja vastutusrikkamalt tahab Kose Pasunakoor esineda koduvallas. Leivaisa on meid ikka hästi
toitnud ja seda ka sellelgi aastal kolme uhiuue pilliga. Erilist tänu avaldavad pillimehed aga kõigile
lastevanematele, kes oma kasvandikke pillipuhumise juures on hoidnud ja pole liiga vara laia ilma hulkuma
lasknud. Julgustavalt pöördume nende poole, kes kunagi pilli käes hoidnud ja teavad, mida sellega teha. Teie
olete alati oodatud!
Kose Pasunakoori dirigent
Olev Roosa

RIHO PÄTSI KOOLIMUUSIKA AUHINNAD 2011 JAGATUD
Sellel aastal annab Riho Pätsi Koolimuusika Fond juba kümnendat korda laureaaditiitlid silmapaistvatele
koolimuusika edendajatele. Tänavuse laureaaditiitli pälvivad muusikaõpetaja Anne Kruuse,
muusikapedagoogika uurija Kristi Kiilu ja koolimuusika edendaja Aive Skuin.
Anne Kruuse on Kose Gümnaasiumi muusikaõpetaja, pedagoog-metoodik, koorijuht ja huvijuht, kelle
muusikahariduslikku tegevust iseloomustab professionaalsus, laiahaardelisus, mitmekülgsus ja tulemuslikkus.
Tema õpilased on osalenud edukalt üleriigilistel muusikaolümpiaadidel, mudilaskoorile on antud I kategooria,
vokaalansamblid ja solistid on saavutanud kõrgeid kohti üleriigilistel lauluvõistlustel. Ta on mitmete
maakondlike muusikaürituste korraldaja, alates 2009. aastast Koorijuhtide ja Muusikaõpetajate Harjumaa
Ühenduse juhatuse esimees. Kahel korral on Anne Kruusele omistatud aasta õpetaja tiitel ning teda on
tunnustatud Eesti Kultuurkapitali Rahvakultuuri Sihtkapitali aastapreemiaga viljaka pedagoogilise tegevuse
eest.
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Riho Pätsi Koolimuusika Fondi asutasid 26. juunil 2002. aastal nende institutsioonide esindajad, millega Riho
Päts (1899−1977) oli eluajal tihedalt seotud: Haridus- ja Teadusministeerium, Eesti Muusika- ja
Teatriakadeemia, Tallinna Ülikool, Koolibri Kirjastus, Eesti Rahvusringhääling ja Eesti Muusikaõpetajate Liit.
Fondi tegevuse sihiks on koolimuusika rajaja, helilooja, uurija, publitsisti ja koorijuhi professor Riho Pätsi
mälestuse jäädvustamine ning tema elutöö teadvustamine.
Täpsemalt http://koolielu.ee/
Esitledes oma Õpetajat rääkis Riho Peterson nii:
“Tere ,
Mina olen Riho Peterson , õpetaja Anne Kruuse laulupoiss juba seitsmendat aastat .
Täna tahaksin teile rääkida oma õpetajast .Milline on siis minu õpetaja?
Sõna „õpetaja“ kõlab targalt, sõna „muusikaõpetaja“ kõlab minu jaoks eriti targalt. Nagu õpetaja Anne ütleb,
et nii palju kui on inimesi, nii palju on ka arvamusi.
Minu arvates on õpetaja Anne nagu vikerkaar: iga päev uus ja särav ning kordumatu, kord soe ja õrn nagu
punane,siis tähelepanelik nagu oranž, samas aus ja lõbus nagu kollane, lugupidav ja elementaarselt viisakas
nagu roheline, leebe ja naiselik nagu helesinine , tumesiniselt kindlameelne ja lillalt särades tugev, võimekas ja
samas ikkagi õnnelik.
Tõelise pühendumusega õpetajal, nagu õpetaja Anne, jagub südamesoojust kõikidele oma õpilastele.
Õpetaja on ju täpselt nii hea nagu ta õpilased. Seepärast me saamegi „rasvaseid viisi“, esineme edukalt
solistidena, osaleme õpetaja Anne poolt juhendatavates ansamblites ja koorides, käime olümpiaadidel,
konkurssidel ja võistlustel, lindistame plaate ja toome kaasa auhindu. Et kõik täiega õnnestuks jagab õpetaja
Anne meile alati vajalikke näpunäiteid, vajadusel viib juuksurisse või laseb uued pluusid-püksid osta ning
õnnestumiste korral soovitab meil ennast premeerida meie enda taskuraha eest.
Tarkus on küll tarviline vara, kuid südamesoojus on see, mis teeb inimesest inimese.
Loodetavasti jagub õpetaja Annel igasse koolipäeva uusi ja häid mõtteid, palju südamlikkust ning enda jaoks
vähemalt üks väike rõõm.”

KUIDAS KASVAB LAPS?
„Keegi ei liiguta lillegi, kui see talle lõbu ei paku“(Lasse Bohman)
Kose Lasteaed asub äraütlemata heas kohas. Meil on valgust, meil on soojust, meil on puhast õhku, meil on
puid ja taimi ning eelkõige on meil rohkelt teise inimese hoolivust. Pealtnäha tunduvad need lihtsate,
enesestmõistetavatena, kuid teema üle väheke mõtiskledes, selgub- just valguse, soojuse, õhu ja hoolivuse
najal saab looduses midagi tekkida, kasvada ja areneda. Nii nagu taimed, nii ka lapsed ja täiskasvanud.
Eelmisel õppeaastal alustas Kose Lasteaed majasisese õuesõppeprojektiga “Kooskasvamine”, mille pealkiri on
laenatud Anna Wahlgreni lastekasvatamise menukilt “Kooskasvamine” (Tea, 2011). Tahtsime väljendada
kokkukuuluvust meie oma lasteaia maalapiga, mis on vabariigi keskmisest lasteaia õuealast kordades suurem
ning alustasime väikese kirsipuu istutamisega lasteaia aeda. Loodame temalt palju- kevadel õisi, suvel marju.
Palju loodame ka oma lastelt, keda me siin “kastame ja väetame”, keda me harime ja armastame, et nemadki
õitseks ja vilju kannaks. “Kooskasvamise” projektiga, millele loodame aastate
jooksul tasapisi järelkasvu, toetame muuhulgas ka tervisekasvatuse
eesmärke, sest Kose Lasteaed kuulub Tervist Edendavate Lasteaedade
võrgustikku.
Tähelepanelik vaatleja märkab artikli lõpus olevat logo. Kose Lasteaaia logo
sai loodud “vikerkaarepuu” taoliseks, et see kannaks meile olulist väärtust:
vikerkaarelise vaimsuse poole püüdlev, kuid maaga kooskõlas elav inimene.
Ja lisaks suurtele eesmärkidele, peab kogu asi olema ikka piisavalt rõõmus ja
värviline, sest: “Keegi ei liiguta lillegi, kui see talle lõbu ei paku” (Lasse
Bohman)
Heili Veetamm
Kose Lasteaia direktor
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PEREPÄEV RAVILA HOOLDEKODUS
9 septembril korraldas Ravila Hooldekodu perepäeva. Külla olid kutsutud meie elanike sugulased, sõbrad,
tuttavad ja eestkostjad. Ootusärevus oli suur ja juba hommikust saati vaadati pikisilmi välisukse poole, et
äkki tuleb külla keegi lähedane. Külaliste saabudes kippus meie väike saal kitsaks jääma. Pärast hooldekodu
juhi tervitussõnu toimus väike kontsert- etendus: meie kodu näitering esitas värviküllase lühinäidendi „
Vikerkaar“, laulukoor esitas valiku Kernu Hooldekodus toimunud laulupeo lauludest. Seda, et meie maja tublid
taidlejad saaksid esineda kellelegi peale oma inimeste, ei tule just tihti ette. Pisar kippus silma nii esinejatele
kui ka saalis viibinutele. Kontserdi järel toimus infotund külalistele, tutvuti majaga, klientide käsitöödest oli
välja pandud näitus-müük. Oli avatud kohvik, kus pakuti omavalmistatud suupisteid ja sai mõnusalt oma
külalistega omaette juttu ajada. Päeva lõppedes mängis lõbusaid tantsuviise meie pere lemmik „Maie Mees“.
Muusikat ja tantsu nautisid ka külalised.
Suur tänu kõigile kes kohale tulid ja meie elanikele rõõmu valmistasid.
Tiina Saaremäe-Viiklaid

OKTOOBER 2011 KOSE VALLAS TOIMUVAD
SÜNDMUSED
Õpetajate päev tähistamine
Kose Pasunakoor 130
TÕN nädal – vt.üritused eraldi tabelis
Hooaja avapidu : Tantsuõhtu ansambliga Regatt. Pääse
20:00
eelmüügis 10 EUR. Info ja laudade broneerimine tel.
55564919
Kose valla sündide pidulik tähistamine
15.10
11:00
Ülevallaline mäluturniir Mäluveski I voor. Uuendusena
19:00
19.10
oodatud allasutuste võistkonnad!
Kohtumine Henrik Relvega
17:30
20.10
Ettelugemispäev
20.10
10.00
Sügisannid, tervislik toitumine
15.00
21.10
Käsitöö aastateema Ehe ehe Kose vallas: avatud
22.10
12.00
EHTEKOJAD
Üleriigilised raamatukogupäevad – täpsemalt
20.-30.10
toimuvatest üritustest raamatukogudest
28.-29.10 lahtioleku Tasuta raamatu laat
aeg
Isadepäev Kose-Uuemõisa L-K
9.11
KINOBUSSI FILMITALGUTE filmi esilinastus
11.11
6.10
15.10
6.-13.10
15.10

19:00
17.00

Oru Külakeskus
K-Uuemõisa Külakeskus
Kose vald
Oru Külakeskus
Kose-Uuemõisa L-K
Oru Külakeskus
Kose Raamatukogu
Kose-Uuemõisa L-K
Kose Päevakeskus
Kose Kunstikeskus,
Palvere Külakeskus
Kose valla
raamatukogud
Kose Raamatukogu
K-Uuemõisa Külakeskus
Oru Külakeskus

NÄITUSED
04.okt.
12.00
20.okt.
13.00
03.okt.-08.nov.

Renate Undi näituse avamine
Tammiku Kunstikeskuse näituse avamine
UNISTUSED. Perekond Tulp perenäitus

Müüa 4-toaline kivimaja Oru külas,
valminud 2009 a,
krunt 1000 m2
Info 5665 5571

Kose Päevakeskus
Oru Külakeskus
Kose Raamatukogu

OSTAME!!!
Ostame kokku kõik võimalikke
plastjäätmeid (kiled, kastid jne).
Suuremate koguste puhul tuleme
ise järgi.
Tel.: 59 18 49 49 , vetsek@hot.ee
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AS K.U. Mell
müüb

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

Kruusa
Liiva
Killustikku
Sõelutud mulda

Kojutoomisega maitsvad
singid,vorstid jne.
Saadaval ka värsked
seakondid 3€-20 kg ja
sea kamar 5€-10 kg
5359 6544

Transpordivõimalus
Täpsemalt tel.
56483838
ja kodulehelt
www.mell.ee

Otsime hoidjat
1 aasta 7 kuu vanusele
poisile
Tade külas.
Margit 55640548

Müüa 1-toaline korter
3/3 Kose-Uuemõisa
Aia tänaval
Korter 42 m2, keskmises
seisukorras, aknad
vahetatud, vannituba
värske kap.remondiga.
Suur rõdu.
Köögis sahver, esikus
sisseehitatud riidekapp ja
panipaik. Korteri juurde
kuulub keldriboks.
HIND 17000.-eurot
TINGIMIS VÕIMALUS!!
Kontakt tel nr 50 37 500 ,
55 698 024
Meili adr
anne6664@msn.com

Kaduma on läinud väike
mustvalge koer, nähtud
Kose alevis.
Oled näinud, toitnud või
peavarju pakkunud, palun
teata tel 56677992.
Ootame teda väga koju.
Vaevatasu!

Vilama TÜ pakub tööd LOOMAKASVATUSJUHILE.
Oled selle töö jaoks sobiv, kui
•omad loomakasvatus- või põllumajandusalast
haridust
•oskad kasutada internetipõhiseid rakendusi
•oled töökas ja õppimisvõimeline
CV saata hiljemalt 15.10.2011 vilama@hot.ee
Info tel: 5153824

Tempokalt
arenev
väikefirma
teostab
järgmisi
remondi- ja ehitustöid :
* Vundamendid
*Puitkarkassmajad
*Katusetööd
*Puidutööd
*Renoveerimine
*Välisviimistlus
*Siseviimistlus
Info kodulehelt
www.paarimees.ee
Tel. +372 50 91 494
e-kiri info@paarimees.ee

OÜ KUIVAJÕE
FARMER
võtab tööle
karjaku.
Info telef. 5035542.

12 KOSE TEATAJA

oktoober

KOSE – UUEMÕISA KODULOOMUUSEUM KOLIS
Alates augustikuu lõpust asub Kose – Uuemõisa Koduloomuuseum Kose Gümnaasiumi ruumides,
peauksest sisenedes paremale ja trepist alla.
Muuseum on avatud esmaspäeval 14.00 – 18.00 ja teisipäeval 9.00 – 12.00.
Oktoobrikuus saavad külastajad vaadata väljapanekut „Kose kihelkonna koolid“.
Olete kõik oodatud.
Lisainfo telefonilt 53 940 813

TÄNUAVALDUS
Avaneb valguse värav, viib taevasse sätendav sild.
Vikerkaar helge ja särav, su hingest saab tähekild...
Täname südamest kõiki, kes meid rahaliselt toetasid ja meid meie leinas lohutasid. Teie
südamest tulev toetus aitas varalahkunud KATRIN PÄRN`a mulda sängitada ja tema
mälestust jäädvustada.
Ema ja õed- vennad peredega

Nii valus on mõelda, et Sind
enam ei ole...
ja kunagi enam me juurde ei tule.
Katrin Pärna
mälestab perekond Silluste

Südamlik kaastunne
omastele
Katrin Pärn` a
kaotuse puhul.
Kuivajõe Talukaup
Mälestame meie seast
lahkunud
Malle Brenner´it
ja avaldame kaastunnet
omastele.

Sa rändad ajatul teel...
Kes ütleb, miks nõnda on rännata vaja....
/E.Enno/

Avaldame südamlikku kaastunnet
omastele
Katrin Pärna
surma puhul
Karla Külaarendamise Selts

OÜ Kuivajõe Farmer
avaldab kaastunnet
Kristjan Pärn`ale ja tema
perele õe
Katrin Pärn´a
kaotuse puhul.

Mälestame kurbuses
head ja abivalmist
Malle Brenner`it
ja avaldame kaastunnet
omastele.
Aiamaa kaaslased

Avaldame kaastunnet
Malle Maasalule perega
ema ja vanaema
surma puhul.

Mälestame
Valdo Pärn`a
(04.06.1963-25.10.2006)
5. surmaaastapäeval

KÜ Kose Vahtra 20
elanikud.

Abikaasa, lapsed ja
nende pered

KÜ Kose Vahtra 20
elanikud.
VÄLJAANDJA KOSE VALLAVALITSUS

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

