JUUNI
2009
Veel päev ja siis on jaanilaupäev ja minu jaoks on aasta lõppenud.
On aasta lõppenud veel enne algust. Ei lõpe valgus. Ikka veel on valgust.
Juhan Viiding
Maikuu sünnipäevad
85
ANNA BURDULI, KUSTAV JÕGISOO, ARVED KÄIT
80
RALF NEITOV, ASTA PÄRSIK
75
HELJU KUKK, MAI SUITSO, ENDEL SULÕND, MEEDI TAMM
70
ENDEL JÜRGENSON, LEILI KRUUSIMÄGI, MAGDA OESELG, ENN ROOSNURM
65
ANNA JURTOVA, LARISSA POPOVA
60
JÜRI ARRAS, SIRJE IRS, PAUL MIHKELSON, MAIT VALDI
Juunikuu sünnipäevad
90
LINDA KÜTISAAR, ELSA NÕEL
80
INGE JAANSOO
75
HELE-MALL HAAMER, ELVINE MANDLI, HELGI PERE, VIKTOR SURAJEV,
HELVE TINT
70
ARVI ALLAK, SIRJE RAAMAT, MAIE TORIM, MIHKEL VIRKUS
65
VÄINO FILATOV, JAAK KOIDU, ARVO MERELAID, TIIU TAMMISTO, PAUL TELLUS
60
UNO KARJAHÄRM, VALDO KOPPEL, MATI KUBI, VAMBOLA LAANEMÄGI
Sünnid mais
HELEENA VAHEMÄE, LOTTE NIKKER, LISANDRA KRINDAL, STEVEN REINTAM,
AARON KROON
Sünnid juunis
JOHANN GEORG REINVALD, MIHAIL LEBED, ANETE ALLAK,
ALEKSANDER KORN, ANITA KRUUSMAA, ROBERT KILLAK

KOOLIDE LÕPUAKTUSED
Kose Gümnaasiumis
20.juuni kell 14.00 9.klasside pidulik lõpuaktus
21.juuni kell 14.00 12. klasside pidulik lõpuaktus
Oru Põhikoolis
19. juunil kell 17.00 kooli lõpuaktus
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KOSE VALLAVOLIKOGUS 21. MAIL 2009
Volikogu istungist võtsid osa: Piret Aavik, Sven Andresen, Jüri Anissimov, Andrus Jõffert, Timo Nikitin, Valdur
Oks, Arno Pavel, Margus Proos, Aarne Puistama, Ülo Roosnurm, Eha Sepp, Uno Silberg ja Aksa Veinpalu.
Puudusid: Alvar Kasera, Merike Kummel, Vello Kivistik, Kalle Pormann ja Arno Pavel.
Volikogus vastuvõetud otsused ja arutlusel olnud teemad:
Otsusega nr 225 tunnistati kehtetuks vallavolikogu 23.04.2009 otsus nr 221 Kergliiklustee ehitamine.
Määrusega nr 139 kinnitati valla 2008 majandusaasta aruanne ning võeti teadmiseks ja täitmiseks volikogu
revisjonikomisjoni akt ning audiitordokumendid.
Määrusega nr 140 kehtestati valla kaugküttepiirkondade piirid, võrguga liitumise ja võrgust eraldumise
tingimused ja kord, kaugkütte üldised kvaliteedinõuded, soojusettevõtja arenduskohustus.
Protokollilise otsusega leoti koerte ja kasside pidamise eeskirja esimene lugemine lõppenuks.
Kuulati vallavanema ettekannet teenuste tsentraliseerimise hetkeseisust ja edaspidistest tegevustest.
Järgmine korraline vallavolikogu istung toimub 18. juunil 2009 kell 14.00 vallamaja saalis.
Uno Silberg
Kose Vallavolikogu esimees
Täpsem ülevaade vallavolikogus toimunud aruteludest ja hääletamistest koos vastuvõetud otsuste ning
määrustega on kättesaadav www.kose.ee koduleheküljelt märksõna volikogu / protokollid ja volikogu /
vastuvõetud / otsused / määrused alt. Sama informatsioon on kättesaadav valla kõikides raamatukogudes.
NB! Alates 20.12.2007 kantakse vallavolikogu istungid üle reaalajas (täpsem info vallavolikogu
koduleheküljel).

Valminud on Kose vallas Metsaka kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõjude hindamise programm.
Planeeringu eesmärk on maatulundusmaa sihtotstarbe muutmine ja ehitusõiguste määramine.
Otsustaja Kose Vallavalitsus tel. 633 9300 e-post: vald@kose.ee Hariduse 1, Kose 75101 Harjumaa.
Arendaja on Efron OÜ Mustamäe tee 55, 10621 Tallinn. Kontaktisik Janno Parik. KMH läbiviija on Evox
Invest OÜ www.evox.ee. Programmiga on võimalik tutvuda ajavahemikul 8.06.2009-22.06.2009
http://www.kosevald.ee või Kose Vallavalitsuses.
Ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi saab esitada kirjalikult kuni 24.06.2009 Kose Vallavalitsusele. Avalik
arutelu toimub 25.06.2009 kell 14:00 Kose Vallavalitsuses.

VÕIMALUS SAATA LAPS SOODUSTUUSIKUGA LASTELAAGRISSE
11. maist algab registreerimine Urumarja soodustuusikuga lastelaagrisse, mis on mõeldud lastele vanuses
7  15 eluaastat. Laager asub Pärnumaal Tori vallas.
Laager toimub 06.07-14.07 (9 päeva) ja soodustuusiku maksumus on 1440 kr.
Tuusikuid on Kose vallal kokku 13.
Registreerimine lõpeb 05.07.2009.
Lisainfo ja registreerimine Kose valla lastekaitsespetsialisti Anu Mesila juures.
Tel. 6339 305, 53476785, e-post anu@kose.ee
Info Eestis tegutsevate tegevusloaga laagrite ja nende suviste laagrivahetuste kohta internetiaadressil:
www.noortelaagrid.edu.ee
Anu Mesila
lastekaitsespetsialist

PLATS PUHTAKS
Kose Vallavalitsus korraldab 20. juunil 2009 koostöös aktsiaseltsiga Kuusakoski sõiduautoromude ja
suuremahuliste vanametalli jäätmete (malmvannid, radiaatorid, pesumasinad, tühjad tünnid) tasuta äraveo.
Registreerimine telefonil 6339325, 56650714 Mart Nettan.
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EUROOPA PARLAMENDI VALIMISTE KORRALDAMINE KOSE VALLAS

07. juunil 2009 toimuvad Euroopa Parlamendi valimised. Eestist valitakse Euroopa Parlamenti 6 liiget.
Kose valla territooriumil on Kose Vallavalitsuse 15.08.2005 määrusega nr 4 moodustatud neli valimisjaoskonda:
Valimisjaoskond nr 1
Hääletamise koht valimispäeval: Hariduse 1, Kose (Kose vallamaja II korrus)
Hääletamise aeg valimispäeval: 9.00-20.00
Valimisjaoskonna telefon:
6339 300
Piirid:
Kose alevik, Ahisilla küla, Liiva küla
Eelhääletamine:
1., 2. ja 3. juuni Hariduse 1, Kose (Kose vallamaja II korrus)
Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00
· Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
· Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on Rahvastikuregistrisse kantud Kose valla täpsusega
Komisjoni esimees:
Merle Pussak
Valimisjaoskond nr 2
Hääletamise koht valimispäeval:
Hääletamise aeg valimispäeval:
Valimisjaoskonna telefon
Piirid:
Eelhääletamine:
Eelhääletamise aeg:
Komisjoni esimees:

Tiigi 1, Kose-Uuemõisa alevik (Kose-Uuemõisa Raamatukogu, I korrus)
9.00-20.00
6751 279
Kose-Uuemõisa alevik, Krei küla, Karla küla, Kolu küla, Kuivajõe küla, Tade
küla
1., 2. ja 3. juuni Tiigi 1, Kose-Uuemõisa alevik (Kose-Uuemõisa
Raamatukogu, I korrus)
12.00-20.00
Helja Nikitin
Valimisjaoskond nr 3

Hääletamise koht valimispäeval:
Hääletamise aeg valimispäeval:
Valimisjaoskonna telefon
Piirid:
Eelhääletamine:
Eelhääletamise aeg:
Komisjoni esimees:

Ravila alevik (Ravila Lasteaed - saal)
9.00-20.00
6074 633
Ravila alevik, Nõmbra küla, Palvere küla, Raveliku küla, Sõmeru küla,
Vardja küla, Viskla küla, Vilama küla, Võlle küla
1., 2. ja 3. juuni Ravila alevik (Ravila Lasteaed - saal)
12.00-20.00
Piret Aavik
Valimisjaoskond nr 4

Hääletamise koht valimispäeval:
Hääletamise aeg valimispäeval:
Valimisjaoskonna telefon
Piirid:

Oru küla (Oru Külakeskus)
9.00-20.00
6079 230
Oru küla, Kanavere küla, Kata küla, Nõrava küla, Saula küla, Tammiku
küla, Tuhala küla
Eelhääletamine:
1., 2. ja 3. juuni Oru küla (Oru Külakeskus)
Eelhääletamise aeg:
12.00-20.00
Komisjoni esimees:
Priit Palo
Lisainfo Vabariigi Valimiskomisjoni veebilehelt: http://www.vvk.ee/ep09/
Maire Kivistu, Vallasekretär

KOSE VALLA EELARVE TERVIS PÄRAST NELJANDAT KUUD
Majanduse raske olukord ei ole jätnud oma mõju avaldamata ka Kose valla eelarvele. Omavalitsuste peamine
tuluallikas on üksikisiku tulumaks, mis omakorda sõltub maksumaksjate arvust ja nende sissetulekust. Kose
vallas on 2009 aasta nelja kuuga vähenenud maksumaksjate arv 2720 inimeselt 2578-ni s.o 142 maksumaksja
võrra. Samuti on vähenenud maksumaksjate palgatulu summa võrreldes 2008 aasta esimese nelja kuuga ca
6,4 miljoni krooni võrra. Kose valla maksumaksja keskmine palgatulu 2009 aasta esimese nelja kuu jooksul
on 11300 kr. kuus. 2008 aastal oli vastav näitaja 11450 kr. Siit saab järeldada, et kogu tulu laekumise vähenemine
on seotud töökohtade kaotamisega ja palgatulu saajate arvu vähenemisega. Töölkäivate inimeste palgatulu
ei ole veel oluliselt vähenenud.
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Suurenenud võrreldes 2008 aasta nelja kuuga on inimeste tulud vanemahüvitisest ca 1 miljoni krooni võrra.
Kahjuks on suurenenud ka ametlikult registreeritud töötute arv 175 inimeseni ja neile on makstud töökaotusega
seotud hüvitised on suurenenud 1,7 miljoni krooni võrra. Lisaks majanduse langusele vähenes vastavalt Vabariigi
Valitsuse otsustele omavalitsustele laekuv brutotulu osa 11,93%-dilt 11,4%-le. See omakorda toob kaasa valla
tulude vähenemise ca 150-200 tuhat krooni kuus. Kõigest sellest on tingitud ka vallale laekuva üksikisiku
tulumaksu langus võrreldes 2008 aastaga 844709 krooni võrra. Sellest summast 75% ehk 638 tuhat
moodustab aprillikuu laekumise vähenemine.
Kui selline tulumaksu vähenemine jätkub, tempos ca 650 tuhat kuus, siis peab Kose valla eelarve vastu ja
mingeid lisakärpeid ei ole vaja enam teha. Kui aga laekumine peaks veel vähenema, siis tuleb teha negatiivne
eelarve ja leida võimalused eelarve kulude vähendamiseks.
Valla eelarve kulude esimesed vähendused, mis tehti vallavalitsuse poolt enne eelarve kolmandat lugemist 2009
aasta veebruari lõpus, puudutasid kõiki valla eelarvest raha saavaid allasutusi, MTÜ-sid ja kultuuri-ja
spordikollektiive. Puutumata jäid vaid sotsiaaltoetusteks ja EL rahade kaasfinantseerimiseks mõeldud summad.
Suurimad vähendused tehti:
Vallavalitsus
959 000 krooni
Oru Põhikool
384 000 krooni
Kose Gümnaasium
600 000 krooni
Oru Lasteaed+vanurid
308 000 krooni
Keskkonnakaitse
468 000 krooni
Kose Lasteaed
305 000 krooni
Elamumajandus
413 000 krooni
Kose-Uuemõisa Lasteaed
277 000 krooni
Samuti vähendati kõikide seltside ja seltsingute, klubide ja MTÜ de toetusi:
Suuremad vähenemised:
MTÜ Kose Korravalve 210 000 krooni s.o 34%
Spordiklubid
205 000 krooni s.o 50% (täiskasvanute klubidelt 90%)
Kultuurikollektiivid
200 000 krooni s.o 50% (täiskasvanute kollektiividelt 90%)
MTÜ Kose Kunstikeskus
100 000 krooni s.o 33%
Kogu kulude vähendamise maht, lähtudes tulude vähenemise prognoosist, eelarve teise ja kolmanda lugemise
vahe oli 9 315 600 krooni. Kui liita kokku kõik tulude vähendamised, siis on 2009 aasta eelarve tulud võrreldes
2008 tuludega väiksemad ca 13 miljonit krooni.
Kõigi kulude vähendamisel lähtusime vallale seadusega pandud ülesannete täitmise tagamise kohustusest ning
jälgisime, et ükski vajalik tegevus ei jääks valla hallatavates allasutustes tegemata. Eelkõige on valla kohustus
tagada töö oma hallatavates asutustes.
Toon siinkohal ära ka riigipoolsed suuremad valla tulude vähendused võrreldes 2008 aastaga:
Teede vahendid
2 825 000 krooni s.o. 75%
Tasandusfond
2 351 000 krooni s.o. 100%
Hariduse investeeringud
798 000 krooni s.o. 76%
Lasteaia investeeringud ja lasteaia õpetajate töötasu toetus
368 800 krooni s.o. 100%
Nagu näha on eriti suure löögi alla sattunud riigieelarvest valla teede korrashoiuks eraldatud summad. Selline
vähendus tähendab seda, et selle 1,063 miljoni eest , mis teede hoolduseks on jäänud, saame vaid lume lükatud,
kruusateed greiderdatud ja teede augud lapitud.
Osad tänavalõigud Kose alevikus, kus auk oli augu kõrval ja midagi lappida enam ei olnud , said asfaldkatte.
Ehitasime koostöös majaühistutega kaks imbkaevu suurematesse sadevete kogunemise kohtadesse Kosel.
Siinkohal tänan neid ühistuid, Vahtra 13 ja Vahtra 14 majadest, abi osutamise eest. Kahjuks ei jätku sellel aastal
raha kruusateedele tolmutõrje tegemiseks. Arutasime vallavalitsuses ja volikogus teede eelarvesse raha lisamist
reservist kuid jõudsime järeldusele, et seda eraldust hetkel, kus meil on teadmata kas vallal tuleb teha negatiivne
eelarve või ei, teha ei saa. Tolmutõrje tegemiseks kloriididega kuluks 125 000 krooni.
Palju on Kose valla kodulehe foorumis kirgi kütnud eelarve rea  Kose kultuur rahastamine. Kose kultuur
kulusid vähendati eelarve teise ja kolmanda lugemise vahel 130 000 krooni.
Selle eelarve rea kuludest moodustab 68% ehk. 476 000 krooni valla kultuurikollektiivide (koorilaul, rahvatants,
pillimäng) juhtide töötasu. Ülejäänud vahendid kulutatakse Eesti Vabariigi aastapäeva, õpetajatepäeva, jaanipäeva
ja põlvkondade peo rahastamiseks. Siin real on veel ka Kose valla kalendri koostamise kulud ning rahalised
vahendid meie tublide tantsijate, lauljate ja pillimeeste transpordiks 2009 aasta laulu- ja tantsupeole. Peost
võtab osa ca 320-350 meie valla taidlejat.
Lõpetuseks tänan kõiki allasutuste juhte, seltside ja seltsingute ning MTÜ liikmeid mõistva suhtumise eest
tekkinud olukorrast tingitud eelarve vähendamisesse ja kellel tekib probleeme oma ürituste või planeeritud
tegevuste elluviimisel pöörduge julgesti vallavalitsuse või vallavanema poole. Alati on olemas rohi mis avitab.
Loodan väga, et pääseme 2009 aastal negatiivsest eelarvest.
Kaunist suve algust Teile kõigile.
Vello Jõgisoo
Vallavanem

juuni
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KOSE VALLAVOLIKOGU JA VALLAVALITSUSE LIIKMETE MAJANDUSLIKE
HUVIDE DEKLARATSIOON 2008. AASTAL
Nimi; Töökoht, amet; Kinnisvara; Registrisse kantud autod, vee- ja õhusõidukid; Aktsiad, osad ja muud väärtpaberid; Pangaarved;
Varalised kohustused
Margus Proos; Kose Vesi OÜ juhataja; Maatulundusmaa Kose vallas Karla külas . Nr 5115, 1/2 elamumaad Kose vallas. Nr 18301;
Honda CRV 2003; Hansapanga Varahaldus (Swedbank) väärtpaberi portfell; Swedbank arveldusarve 2; Swedbank 1 780 827 krooni
Kalle Porman; Radix Hoolduse OÜ juhataja; Elamumaa Kose vallas Kose alevikus. Nr 67934, Maatulundusmaa Kose vallas Tuhala
külas. Nr 82597, 1/2 elamumaad Kose vallas Kose alevikus. Nr 928502, Maatulundusmaa Kose vallas Tuhala külas. Nr 10015702; Ei
ole; Kose Parkla OÜ 40 000 krooni, Porri & KO OÜ 40 000 krooni; Swedbank arveldusarve 1, SEB arveldusarve 1; Ei ole
Merike Kummel; Karla Auto O.K. OÜ nõukogu liige - direktori kohusetäitja; Elamu Kose vallas Kose alevikus. Nr 23457; Ei ole; Ei
ole; Swedbank arveldusarve 2, SEB arveldusarve 2; Ei ole
Valdur Oks; töötu; Elamu Kose vallas Kose alevikus 33702:002:0373, Kaupluse hoone Kose vallas Kose-Uuemõisa alevikus
33701:002:0500; Peugeot Boxer 1998, Volvo 1995; Ei ole; Swedbank arveldusarve 1; Swedbank 100 000 krooni
Arno Pavel; Reilve OÜ juhataja; Põllumaa Viljandimaal Tarvastu vallas. Nr 864, Elamumaa Kose vallas. Nr 21568, Kinnistu Saue vallas.
Nr 5589, Korter Tallinnas. Nr 29033, Elamumaa Kose vallas. Nr 21569; VAZ 1978; Reilve OÜ 40 000 krooni; Swedbank arveldusarve
1, Sampo Pank arveldusarve 1, SEB arveldusarve 1; SEB 500 000 krooni, Swedbank käendusleping 180 000 krooni, Swedbank
käendusleping 300 000 krooni
Andrus Jõffert; Kristoke OÜ tegevjuht; Korter Kose vallas Kose alevikus; Ei ole; Kristoke OÜ 200 000 krooni; Swedbank arveldusarve
1, Nordea Pank arveldusarve 1, Sampo Pank arveldusarve 1; Ei ole
Aksa Veinpalu; Kose Perearstikeskus OÜ juhataja; Elamumaa Kose vallas 33702:002:0520, Elamumaa Jõgevamaal Mustvee linnas
(kaasomand) 48501:006:0019, Maatulundusmaad Jõgevamaal (kaasomand) 65701:002:2751; 65701:002:2752; 65701:002:2753;
Hyundai Sonata 1998 (kaasomand), paat Bella 1999 (kaasomand), paat Meri Max 2000 (kaasomand); paat Assol 1988 (kaasomand),
kaubik UAZ 1991 (kaasomand); Kose Perearstikeskus OÜ 40 000 krooni (kaasomand); Majakas OÜ 40 000 krooni (kaasomand);
Swedbank hoiuarve 1, SEB hoiuarve 1 ; Ei ole
Aarne Puistama; Kose Gümnaasium direktor; Korter Kose vallas Kose alevikus; Garaa Kose vallas Kose alevikus 33702:003:0163;
Ford Sierra 1991; Ford Focus 2004; Ei ole; Swedbank arveldusarve 1; Nordea Bank deposiit 1 ; Ei ole
Merike Pihla; Kose Vallavalitsus lastekaitsespetsialist; Korter Kose vallas Kose alevikus. Nr 62144; Ei ole; Ei ole; Swedbank arveldusarve
1; Ei ole
Ellen Pärm; Kose Vallavalitsus finantsjuht; Elamu Kose vallas Kose alevikus. Nr 27633; Ei ole; Ei ole; Swedpank jooksev hoiuarve 1;
SEB jooksev hoiuarve 1 ; Swedbank 53 983 krooni; Swedbank liising 221 097 krooni
Erge Loorits; Kose Vallavalitsus haridus- ja kultuurinõunik; Korter Pärnu linnas. Nr 5136; Elamumaa Kose vallas Nõrava külas. Nr
0011040; Ford Mondeo 2002; Ei ole; Swedbank arveldusarve 1; Õppelaenu käendusleping 62 000 krooni
Merle Pussak; Kose Vallavalitsus abivallavanem-maanõunik; Elamu Kose vallas Kose alevikus. Nr 12929402; Ei ole; Ei ole; Swedbank
arveldusarve 1; SEB arveldusarve 1; SEB eluasemelaen 19 541 eurot; SEB eluasemelaen 25 351 eurot
Ülo Roosnurm; pensionär; Talumaa Kose vallas Karla külas 33701:004:0295; Korter Kose-Uuemõisas 33701:002:0080; Elamu Kose
vallas Karla külas. Nr 120243570; Opel Kadett 1988; Ei ole; Swedbank arveldusarve 1; Ei ole
Vello Kivistik; Kuivajõe Farmer OÜ nõukogu esimees - loomakasvatusjuht; Kinnistu Kose vallas Saula külas 33701:002:0163; Ei ole;
Kuivajõe Farmer OÜ 12 000 krooni; Talukivi Äri OÜ 10 000 krooni; Swedbank arveldusarve 1; Swedbank 13 935 eurot, Swedbank
hüpoteek 500 000.krooni
Joe Tamme; Kose Vallavalitsus ehitusnõunik; Korter Kose vallas Kose alevikus. Nr 6915302; BMW 1983; Volkswagen 2002; osakud
17 000 krooni; Swedbank hoiuarve 1; Swedbank 368 710
Uno Silberg; Sisekaitseakadeemia Finantskolledi direktor; Elamumaa Mikitamäe vallas Lüübnitsa külas. Nr 1331338; Maatulundusmaa
0,5 Väike-Maarja vallas Triigi külas. Nr 2522531; Elamumaa Mikitamäe vallas Lüübnitsa külas. Nr 1997938 ; Elamumaa Tudulinna
vallas Oonurme külas. Nr 4372802; RESPO haagis 2006; Ei ole; Swedbank arveldusarve 1; Sampo Pank arveldusarve 1; AS Hansa
Liising Eesti XSARA 2,0 2004 ; C4 2,0 2006; S3 2008; Swedbank hüpoteeklaen 4 417 eurot
Vello Jõgisoo; Kose vallavanem; Korter Kose vallas Kose alevikus; Garaa Kose vallas Kose alevikus; Nissan 2008; Laura Kauplus OÜ
306 500 krooni; Tallink Grupp 9700 krooni; SEB hoiuarve, 1; SEB väärtpaberikonto 1; SEB Liising 257 543 krooni
Sven Andresen; Sebe AS liiklusinsener; Tootmismaa Kose vallas Kose alevikus 33702:003:1670; Maatulundusmaa Kose vallas Kolu
külas 99701:002:0005; Lada - Niva 21214 2001; Toyota Corolla 1996; Toyota Corolla 2004; sõiduauto haagis 1985; traktor T25A
1984; Ei ole; Swedbank arveldusarve 1; Swedbank kodulaen 50 000 krooni; Hüpoteek 85 000 krooni
Jüri Anissimov; Põhja-Eesti Regionaalhaigla SA ülemarst-osakonna juhataja; Elamumaa Jõgevamaal Mustvee linnas (kaasomand)
48501:006:0019; Maatulundusmaad Jõgevamaal (kaasomand) 65701:002:2751; 65701:002:2752 65701:002:2753; Hyundai Sonata
1998 (kaasomand); paat Bella 1999 (kaasomand); paat Meri Max 2000 (kaasomand); paat Assol 1988 (kaasomand); kaubik UAZ 1991
(kaasomand); Kose Perearstikeskus OÜ 40 000 krooni (kaasomand); Majakas OÜ 40 000 krooni (kaasomand); Swedbank hoiuarve
1; SEB hoiuarve 1; Swedbank auto kasutusrent 262475 krooni
Piret Aavik; ERL naisühendus Epp tegevsekretär; Elamumaa Kose vallas Ravila alevikus. Nr 3794902; Maatulundusmaa 0,5 VäikeMaarja vallas Triigi külas nr 2522531 (kaasomand); Maatulundusmaa Pala vallas Perametsa külas nr 1830335; Ei ole; Ei ole; Swedbank
arveldusarve 1; Hüpoteek 43 080 krooni
Alvar Kasera; Reval Kinnisvara OÜ juhatuse liige; 1/2 elamumaad Kose vallas. Nr 2067402; Maatulundusmaa Kolga- Jaani vallas
Viljandimaal nr 2980139; Maatulundusmaa Kõuel. Nr 9085502; Korter Tallinnas. Nr 4194501; Garaa Tallinnas. Nr 4194801; Korter
Tallinnas. Nr 16240601; Korter Tallinnas. Nr 16242501; Ei ole; A ja T Õigusbüroo AS 40 000 krooni; Flaterna OÜ 40 000 krooni;
Swedbank arveldusarve 1; Sampo Pank väärtpaberiarve 1; arveldusarve 1; SEB arveldusarve 1; SEB 149 007 eurot; Swedbank 91 231
eurot
Timo Nikitin; K.U. Mell AS; tööline; Ei ole; Ei ole; Ei ole; Swedbank arveldusarve 1; krediidiarve 1; Swedbank õppelaen 55 000 krooni
Eha Sepp; ES Arvestuse OÜ raamatupidaja; Eramu Kose vallas Kose-uuemõisas 33701:002:0036; Korter Tallinnas 78401:112:1380;
Ei ole; ES Arvestuse OÜ 40 000 krooni; Toomatare OÜ 12 000 krooni; Swedbank arveldusarve 1; SEB arveldusarve 1; SEB 361 000
krooni; Swedbank 198 000 krooni
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TEGEMISTEST NOORTELAVAL
16. mail toimus Kosel Aasumäe juures oleval noortelaval heakorratööde päev, mille käigus koristasid tegusad
noored lava ümbruse, tasandasid maapinda, istutasid muru, rajasid uue tee, puhastasid jõe risust. Kohal oli
umbes 40 erinevas vanuses noort inimest, lisaks mitmed täiskasvanud Kose Lions klubist. Pärast tulid appi ka
pritsumehed.
Kohe järgmisel nädalavahetusel, 23. mail toimus ka lava pidulik avamine. Üritusel esinesid mitmed Kose
noored tantsijad ning lauljad, lisaks moodustus kontserdi lõpus ühendkoor, mille tuumaks Kose kammerkoor
ja noortekoor. Kuigi terve päeva oli ilm väga jahe ning vihmane olnud, tuli kontserdi ajaks välja päike ning
kindlasti said arvukad kohaletulnud mõnusa muusikalise elamuse. Lava avasid vallavanem Vello Jõgisoo ning
Joe Tamme. Täname kõiki, kelle toel lava ehitus ja kordaseadmine teoks said!
Eeloleval suvel, täpsemalt 17. -19. juulil ootame kõiki vaatama koguperemuusikali Üks samm sinnapoole,
milles osalevad Kose lapsed ja noored ning mille peaesinejate seas on ka Mati Kõrts. Loodetavasti saab noorte
seas alguse traditsioon korraldada erinevaid kultuuriüritusi. Nüüd on selleks ka sobiv koht. Ja miks mitte seal
lihtsalt istuda ning veevulinat ning ööbikute laksutamist kuulata... Rohkem infot aga
http://ukssammsinnapoole@wordpress.com/
Marianne Tähe

Fotod A. Kilk
Maheda muusika õhtud
Eelmises valla lehes sai lubatud tutvustada lähemalt kontsert-sarja esinejaid, siin nad on: 5. juunil astub üles
Jazzynelly, 12. juunil haaravad mikrofonid vokaalansambel Vox Melliculus ja tema sõbrad ning sarja lõpetavad
19. juunil Helena ja Carolina.
Jazzynelly on viieliikmeline vokaalansambel Tõrvast, mis on tegelenud veidi üle aasta. Nende repertuaari
kuuluvad enamjaolt jazz- ja bluesmuusika autorite lood- Kikerpuu, Naissoo, aga ka välismaiste viisimeistrite
loomingut. Gruppi juhendab Novella Hanson.
Vox Melliculus ühendab endast kohalikke noori - Timo, Kaspar, Imre, Mariliis, Sandra ja Kirke-, kelle jaoks
pillimäng, laul ja tants on elus lahutamatuks osaks. 2004. aastal kokku tulnud ansamblit juhendas algselt Kai
Rei. Nüüdseks juhendavad nad ennast ise ja kogunevad vastavalt vajadusele ja tahtmisele.
Helena Anni ja Carolina Laos on endised Saue Muusikakooli pop-jazz osakonna õpilased, kelle koostöö toimib
tänu sarnasele muusikatunnetusele ja asjaolule, et kahekesi on hea jõuda õige tulemuseni. Esitatakse nii uues
kuues popmuusikat kui jazziklassikat, mida ühendab mahe esitusviis.
Kõik kontserdid, välja arvatud 12. juuni kontsert, toimuvad kell 20:00. Vox Melliculus ja sõbrad astuvad
lavalaudadele kell 21:00. Soovitame soojad riided kaasa võtta, et istudes külm ei hakkaks ja et sääsed kallale
ei pääseks. Vihmase ilmaga toimuvad üritused pastoraadis. Kontserdid on tasuta. Tule naudi oma reede
õhtupoolikut maheda muusika seltsis. Rohkem informatsiooni: http://ukssammsinnapoole.wordpress.com
Mihkel Leis
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NOORTE SUVISED TEGEMISED KOSE VALLAS 2009
Kuup.
8.13.06

Tegevus
Laager Koos on vahva!

Kohtade arv
Osalejad
Ravila piirkonna noored 15

Koht
Erinevad kohad

15.19.06

Tantsulaager

Ravila piirkonna noored 14

Ravila

15.19.06
15.19.06
16.18.06
28.30.06

Töömalev
Töö- ja puhkelaager
Loodussõprade laager
ANK Suvepäevad Viljandimaal

Kose noored
Palvere noored
Oru noored
Kose valla noored

15
15

Oru noored
Kose valla noored

Oru - Tallinn
Laulukoorid
Tallinn
Tantsurühmad
6
Kose

Päev Tallinna vanalinnas
30.06
30.065.07 Tantsu- ja Laulupidu

5 igast NK-st

6.7.07

Eelkohtumine Ungari
meeskonnaga

Eestipoolese projekti
meeskond

juuli
juuli
3.5.08

Kose noored
Kose noored
Kose lapsed-noored

5.7.08

Muusikali ettevalmistus, proovid
Muusikal Üks samm sinnapoole
Puuetega lastega perede
suvelaager
Noorte suvepuhkus Salmistul

6.7.08

Metsalaager

august

Laager Saame hakkama!

25
Projekte eestvedavad
noored
20
Kose valla noored
vanuses 12 - 15
Ravila piirkonna noored 14

17.23.08

Eesti  Ungari Noortelaager

Kose noored (14  17 a) 12

Metsalaager

Kose-Ungari noored
(osa projektist)
26.27.08? Eesti 4H Harjumaa ja Järvamaa Kose valla 4H noored
ühised suvepäevad Paunkülas
20.21.08

·
·
·

40

Kose
Palvere
Oru
Viljandimaa

Juhendaja
Liina, Katrin
Urke, Ruth
Liina, Ruth,
Katrin Aid
Angela, Siret
Marika, Riin
Krista
Angela, Liina,
Marika
Krista

Angela, Siret,
Laura, Sirli,
Triinu, Liisa
Kose-Noortelava Kose Noored
Kose-Noortelava Kose noored
Angela, Merike
Salmistu
Salmistu

Angela, Merike

Voose

Toomas Kutsar

Naissaar
Kose (Nimekirja
panevad kokku
Laura ja Liisa)

Ruth, Liina
päästetöötajad
Angela, Siret,
Sirli, Triinu,
Laura, Liisa
Toomas Kutsar

30

Voose

40

Paunküla
Osalustasu 4H
liikmetele 100.Teistele 150.-

Angela, Marika,
Liina

Jooksev info noorsootööst www.noortekeskus.ee
LAAGRISUVI 2009 http://www.nooretlaagrid.edu.ee NB! Laagrist huvitatutel tuleb ise ühendust võtta
vastava laagri korraldajaga. Kose noorsootöötaja riiklike noortelaagrite tuusikuid ei vahenda! Noortelaagrite
kodulehel leiate USALDUSVÄÄRSE informatsiooni nii tegevusloaga kui ka projektlaagrite kohta.
Pilte noorte tegevustest saab vaadata http://picasaweb.google.com/kosenoored

LAULULIND RIHO
Kose valla laululaps 2009 lauluvõistlusel silma hakanud ja 10-12-aastaste vanuserühmas esikoha võitnud RIHO
PETERSON on viimasel ajal väga kõrgeid kohti saavutanud ka teistel võistulaulmistel.
Eesti Meestelaulu Selts korraldab igal aastal konkursi, mis toetab poiste-noormeeste laulmist. Sellel aastal osales
sellel konkursil 363 poissi-noormeest vanuses 5-20 aastat. 1.voorus võistlesid Tallinna
ja Harjumaa tublimad lauljad. Siin voorus oma vanuserühmas saavutas Riho Peterson
3.koha.
Edasi toimus võistlus Põhja-Eesti regioonis, millest võtsid osa kuue maakonna parimad
lauljad. Sellest voorust pääses edasi finaali ka Riho.
18.aprillil toimus Jõhvi Kontserdisaalis finaal, kuhu pääses läbi tiheda sõela võistlema
38 poissi ja noormeest üle Eesti. Võistulaulmise üriisse kuulusid Indrek Vijard, Erki Pehk,
Alar Haak ja Siiri Sisask. 10-.12.aastaste vanusegrupis saavutas 2.koha Riho Peterson.
Riho õpib Kose Gümnaasiumi 4A klassis ja tema lauluõpetaja on Anne Kruuse.
PALJU ÕNNE RIHOLE ja ÕP ANNELE!
Kose Laululapse korralduskomitee
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KOSE-UUEMÕISA LASTEAED-ALGKOOLIS
Comenius projekt ALLIC
2007-2009 aastatel võttis Kose-Uuemõisa Lasteaed-Algkool osa rahvusvahelisest projektist Integreeritud ja
aktiivne keeleõpe. Projekti toetas Elukestva Õppe Programm.
Projektis osalesid lisaks meie koolile algkoolid Austriast, Kreekast, Portugalist ja Prantsusmaalt.
Esimesel tööaastal tutvustati oma riike ja koole. Saadeti igakuiselt kirju oma tegemistest. Alustati tööd interaktiivse
mitmekeelse sõnastikuga  sõnavara kogumine, teksti lindistamine, piltide lisamine.
Teise tööaasta märksõnadeks olid juturaamat ja rahvatants. Meie kirjutasime raamatu A Magic Journey
neljanda peatüki ja illustreerisime selle õpilaste joonistustega. Aprillis lindistasime Eesti rahvatantsu KaeraJaan. Kuigi projekt on kohe-kohe lõppemas, jääb teiste
riikide tantsude õppimine uude õppeaastasse.
Kahe aasta jooksul toimus 4 töökoosolekut: novembris
2007 Austrias Linzis, juulis 2008 Prantsusmaal Montpellieris,
novembris 2008 Kreekas Ateenas ja mais 2009 Portugalis
Viseus. Tutvusime koolidega, külastasime tunde ja viisime
läbi tegevusi õpilastega.
Aprillis 2009 külastas meie kooli projekti juht Cecile
Chevassus-More. Ta vaatas 2. ja 4. klassi tunde, õpetas
2.-4. klassi õpilastele Prantsuse rahvatantsu ja vastas nende
arvukatele küsimustele.
Külastades meie projekti kodulehekülge
http://www.edumoodle.at/musikvs30/ on võimalik
paljudest meie töödest osa saada.
Lisaks on terve albumitäis fotosid meie tegemistest ja
töökoosolekutest, CD plaadid muusika ja tantsudega,
raamatud ja voldikud materjaliga partnermaade kohta, õpilaste koostatud raamatud ja õpimapid.
Osalemine projektis oli kõigile asjaosalistele huvitav. Õpilastel oli võimalik
· laiendada oma teadmisi osalejate maade kohta
· omandada erinevate keelte elemente
· parandada oskusi keelelisel suhtlemisel (inglise keel)
· kasutada keeli motiveerivates ja paljutähenduslikes kontekstides
· teada ja tunnustada teiste maade elustiile, kombeid ja käitumistavasid
· parandada õpiprotsessi uute tehnoloogiate kasutamise läbi
· töötada koostöiselt oma klassikaaslaste ja partnerkoolide lastega (nt luues koostöist juttu).
Sirje Lepik
Kose-Uuemõisa Lasteaed-Algkooli inglise keele õpetaja
Perepäev Kose-Uuemõisa Lasteaed-Algkoolis
Juba kolmandat aastat pidasime Kose-Uuemõisa Lasteaed-Algkoolis Perepäeva. Traditsiooniliselt on tegemist
piknikuga, mis toimub kooli õuel. Sellel aastal aga pani peresid tervitav vihamane ilm hetkeks kahtlema, kas
üritus ikka toimub.
Vihmasabin sundis üritust alustama saalis, kus tervitasid kohalolijaid laheda etteastega Kose-Uuemõisa Hiphopparid. Seejärel sisenes saali kloun Ummi, kes naerutas lapsi ja vanemaid oma lõbusa olekuga ja maagiliste
trikkidega. Pärast trikitamist kutsus kloun Ummi kõiki õue mängima ja piknikku pidama. Vihmasabin, mis kohati
muutus tugevamaks, ei heidutanud lapsi ja nende vanemaid nautimast
koosolemist ning tegutsemist. Lapsed harjutasid meistrite Anne ja
Ülle käe all näputegevust ja kloun Ummi juhtimisel osaleti erinevates
võistumängudes.
Päeva suurimaks üllatuseks oli aga kindlasti KULA kokkade poolt
valmistatud HIIGELTORT värskete maasikatega!
Vaatamata ilmataadi viperustele, ei jäänud perepäev õnneks pidamata
ning loodetavasti püüdsid kõik kohalolijad endale sellest päevast killukese
päikest.
Suur aitäh korraldajatele ja ürituse läbiviijatele!
Veronika Raide

Foto: Jaan Paljasma
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KÜLASELTSIDES TOIMUVAST
VOLBER 2009 KOSE-UUEMÕISAS
30. aprillil, kella seitseme ajal õhtul, mürtsus Kose-Uuemõisa Kesktänav puhkpilliorkestri helidest. Kokku olid
paraadile tulnud nõiad, loitsusepad, paganad ja muud üleloomulike võimetega tegelased. Külavanema Rein
Valdmaa ilmataadi kiidukõne järgselt liiguti paraadsammul mõisapargist läbi staadionile sporti tegema. Marge
Parise nõiapilgu all läbiti nõiaring ja tunnustav märk saadi rinda. Kose-Uuemõisa rahvas on alati olnud sportlik
ning ka seekordsed luuatestisõidud ja perekondlikud nõiajooksud olid seda tunnistamaks. Pealegi, oli märgata
ka loitsujaid kaugemast kandist. Hoogu nõidade luudadele andis duett Janno Lauringsoni hinnalise lõõtspilli
ja Andres Õisi suupilli helidest. Ja kui nälg hakkas näpistama kõhtusid, ilmus eiteakust välja Kristi Gurjev suure
pirukakorviga. Maagia! Kui korralikult lihased soojaks tehtud, kõht kinnitatud, läks paraad edasi - suunaga
laululava poole. Andrese kõmisev hääl aitas rahval loitsuda põlema lõkke, mis lõplikult talve minema ajaks ja
kevade kohale tooks. Selle, kui väga seda pimedust vaja pole, laulis meile selgeks oma Pimeduse lauluga
Kose Laululapse võistluse mitmekordne võitja Maarika Siilsalu. Ja tants võis alata Leida Tiisi õpetlike näpunäidete
toel ning sekka mõned hookuspookuslikud murumängud.
Niisiis, Kose-Uuemõisas on kevad kohal, tere tulemast mõnusatele jalutuskäikudele!
Kose-Uuemõisa Arendamise Seltsi nimel, tahan väga tänada kõiki heast tahtest abikäe sirutanuid, sealhulgas
ka Indrek Teivejõed, Janek Keernikku, Kose Muusikakooli puhkpilliorkestri poisse Olev Roosa juhendamisel,
Valdur Kalmet Kose Spordimajast ja Oxforelli Puhkekeskust. Mõningaid fotojäädvustusi võid leida Tõnis Kärema
kodulehelt: http://www.tplusm.net
Kohtumisteni
Ülle Suviste alias Püha Nunn Walpurga
Kose-Uuemõisa Arendamise Seltsist
VISKLA KÜLA LAAT
Juba 2008. aastal tuli Aime  Maria Traadi talust välja ideega korraldada laat, kus külaelanike mittevajalikud
asjad leiaksid uued omanikud, kuid tookord jäi mõte teostamata.
16. mail sai idee teoks ja toimus esimene Viskla küla laat. Taevaisa õnnistas meie üritust suurepärase ilmaga.
Laadalt sai osta istikuid, mitmesugust käsitööd, raamatuid, riideid, vanakraami, kangaid, koduõlut ja veini
ning veel igasugust ninni  nänni. Laadalt ei puudunud ka loterii, suurematele oli vanakraami loterii ja väiksematele
magusa loterii. Lastele oli meelelahutuseks batuut ja töötuba, kus sai meisterdada küünlalaternaid, kuid mõlemast
võtsid osa ka täiskasvanud. Lastele tegi palju nalja, kui vanemas eas prouad kübarate ja käekottidega batuudil
hüppasid. Meie külas ei mängi tegelikult vanus rolli, ühistel üritustel on üks suur pere, oled sa siis alles sündinud
või üle 80.
Laada kohvikust sai tasuta kohvi ja morssi, mille
juurde võis sümboolse hinna eest osta pirukaid,
kohmakat, muffineid ja otse ahjust tulnud sooja
sepikut. Mmm, kui maitsvad need olid. Suur tänu
kõigile küpsetajatele: Trulli Ellile, Soone Virgele,
Suurekivi Mairele, Puustmaja Kätlinile ning Kõrtsu
Malli ja Ruthile.
Laadalisi oli kokku 64 inimest ja külastajaid ka
naaberküladest.
Laat oli vahva ja nagu toredate asjadega ikka
hakatakse ootama järgmist sellist üritust. Nii saigi
tallele pandud Viskla küla sügislaada idee.
Suur tänu tublidele ja aktiivsetele külaelanikele,
tänu kellele vahvad koosolemised toimuvad. Aitäh
Puustmaja, Traadi, Kõrtsu, Trulli, Suurekivi, Uus 
Kanala, Sarapiku, Reinu, Soeri, Peeba ja Soone talu
elanikele, kes laadal kauplesid ning suured tänud
ka kõikidele ostjatele.
Kristel Kadapik
Viskla külavanem
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Kose Muusikakooli 31. lend kevad 2009.a.
klaveri erialal: Laura Jõgisoo; Egle Viigipuu
viiuli erialal: Anu Nael
puhkpilli erialal: Tähti Kull; Uku Kruusamägi
akordioni erialal: Joosep Seppi
KOSE VALLA RAAMATUKOGUDES JA NOORTEKESKUSTES jätkub ühisprojekt seoses E.Valteri 80.
sünniaastapäevaga.
Väga aktiivsed on olnud Kose Gümnaasiumi algklasside õpilased ja õpetajad, aga ka teistes koolides,
raamatukogudes ja noortekeskustes on lapsed huvitatud tutvumisest meie suurepärase lastekirjaniku ja kunstniku
loominguga. Ristsõnu on võimalik lahendada valla raamatukogudes, samuti ootab huvilisi ees orienteerumismäng
raamatute keskel. Noortekeskustes on võimalik samal teemal meisterdada lauamänge.
Ka suvekuudel ootavad kõik Kose valla raamatukogud oma lugejaid.
KOSE RAAMATUKOGU on avatud igal tööpäeval 10.00  18.00 Laupäeval suletud (1. juunist  1. septembrini)
KOSE-UUEMÕISA RAMATUKOGU on avatud igal tööpäeval 10.00  18.00. Laupäeval suletud (1.juunist 
1. septembrini)
ORU RAAMATUKOGU on avatud tavalistel kellaaegadel. Puhkuseks suletud 20. juulist -16. augustini.
RAVILA RAAMATUKOGU on avatud tavalistel kellaaegadel. Puhkuseks suletud 25.06.- 26.07.

KOSE KUNSTIKOOL PÄLVIS HARIDUSMINISTRI TÄNUKIRJA
22.mail kuulutati Eesti Panga Iseseisvussaalis pidulikult välja ülevabariigilise animatsiooni ja filmikonkursi Mina
ja raha võitjad. Kolmes vanusekategoorias võistles kokku 120 filmi ning nooremas vanuseklassis võitis kunstikooli
algklasside grupi töö esikoha. Kolm esikoha filmi kanti ette seinasuurusel ekraanil, Kose Kunstikooli film linastus
esimesena, see oli huvitav ja põnev kogemus. Väga pidulikul vastuvõtubanketil saime preemiaks haridus-ja
teadusministri hr. Tõnis Lukase tänukirja, suurepärase raamatu Unesco kultuuripärandist ning peavõiduna
Canoni filmikaamera. Olime tunnustusest üllatunud, uhked ja õnnelikud.
Siinkohal täname igati tublit ja armsat inimest, valla noorsootöötajat Angela Kilki. Angela organiseeris kevadisel
koolivaheajal Nukufilmi töötoa kunstikoolis, kus auhinna pälvinud film valmis. Täname ka Sondrat ja Katrinit
Nukufilmist, Kose Raamatukogu sobiva muinasjutu leidmisel, Andi Angelit ja Aap Kaur Suvi filmile hääle
andmisel, Eero Barndõki muusika eest ning eelkõige tänan juhendajana meie kooli toredaid lapsi Andriin Tori,
Merili Pärna, Marike Leppikut, Aurora Mikku, Katherine Laurimaad, Annaliisa Rootsi, Mari Allikast, Anni-Anett
Liiki, Karina Pormanni, Annette Aulikut, Aurelia Mihki, Dagmar Ann Iisakut, Iti Tomingas-Orast.
Ilusate ja tegusate kohtumisteni
Margit Mikk

PEREMÄNGUDE SARJA ESIMENE HOOAEG EDUKALT LÕPPENUD
Oktoobris 2008 alanud Peremängude sari jõudis mais eduka lõpuni. Sari mahutas endasse 4 sportlikku perepäeva:
oktoobrikuus alevimäng, jaanuarikuus õuemängud, märtsikuus laua- ja mälumängud ning maikuus vigursõidud
rattaga.
Sarja kõigist perepäevadest osavõtnute vahel loositi välja kümne korra Spordimaja pääse kogu perele. Fortuuna
naeratas seekord perekond Ollile. Kümne korra pääsme kogu perele ujulasse võitis perekond Mihkelsoo. Lisaks
jagus perepäevadest osavõtjatele lohutusauhindu. Palju ÕNNE kõigile!
Peresid sportlikult ja lustlikult nädalavahetust veetma ootame taas sügisel mil algab uus hooaeg. Perevõistkonna
minimaalne suurus on üks täiskasvanu ja laps.
Kohutumiseni sügisel!
Karolin Veermäe

KOSE TEATAJA 11

juuni

JUUNI - JUULI 2009 KOSE VALLAS TOIMUVAD
SÜNDMUSED
1.06
5.06

17.00
20.00

6.06

12.06

21.00

19.06

20.00

22.06

19.00

23.06
23.06

10.00
19.00

30.06

22.00

Oru Põhikooli KEVADKONTSERT
Konsert-sarja MAHEDA MUUSIKA ÕHTUD teine kontsert.
Esineb Jazzynelly. Kontsert tasuta
Vihmase ilma korral toimub kontsert Kose pastoraadis.
ORU PÕHIKOOLI VILISTLASPÄEV
kell 15.00 Oru vallakooli mälestuskivi avamine Nõrava küla
Tänavotsa talus
kell 17.00 kooli 370. aastapäeva aktus Oru Külakeskuse saalis
Konsert-sarja "MAHEDA MUUSIKA ÕHTUD" kolmas kontsert.
Esinevad Vox Melliculus ja sõbrad. Kontsert tasuta
Vihmase ilma korral toimub kontsert Kose pastoraadis.
Konsert-sarja "MAHEDA MUUSIKA ÕHTUD"neljas ja viimane
kontsert. Esinevad Helena ja Carolina. Kontsert tasuta
Vihmase ilma korral toimub kontsert KoseÊpastoraadis.
KOSE- UUEMÕISA JAANITULI
Kell 19.00 rahvalikud mängud Virgo Kaareti juhtimisel;
Kell 20.00 Kontsertprogramm: esinevad Segarühm KAPAK ja
Kose Noorterühm, memmede rühm MURUEIDED
tantsuks Jüri Homenja ja DJ Zwilling,
VÕIDUPÜHA mälestus-austusavaldus ausamba jalamil
KOSE JAANITULI
Kell 19.00 rahvalikud mängud Eesti Jõutõste Liidu peasekretäri
Kuldar Pajula juhtimisel.
Kell 21.30 Kontsertprogramm: SAARA - LINETANTS
tantsuks Anmatino ja Eesti Gun,
ÖÖKONTSERT esinevad Pillipiigad ja Vabariigi viiuldajad

Oru Külakeskus
Aasumäe
noortelava

Kose Lasteaia LASTE JOONISTUSTE NÄITUS
Erna Aljasmetsa KÄSITÖÖDE NÄITUS
NÄITUS Vanad õpikud ja koolivihikud

Kose Raamatukogu
Kose Raamatukogu
Kose-Uuemõisa
Koduloomuuseum

Nõrava küla
Oru Külakeskus
Aasumäe
noortelava
Aasumäe
noortelava
Kose- Uuemõisa
Laululava

Kose Kalmistu
Kose Lauluväljak

Tuhala Kaarli Kirik

NÄITUSED
27.05.-22.06
22.06-04.08
Kuni 31.12

SPORDI- JA TERVISEÜRITUSED
6.06
6.06

10.00
12.00

14.06
16-17.06
11.07
21.06

17.00
10.00
12.00

26.07

KOSE TÄNAVAKORVPALL I etapp
Eesti jalgpalli 2009.a. meistrivõistlused
III liiga Lääne piirkond IX voor
Kose valla MV kergejõustikus
Kose Korvpalliklubi kümnevõistlus
Kose tänavakorvpalli II etapp
Eesti jalgpalli 2009.a. meistrivõistlused
III liiga Lääne piirkond XI voor
BIG kergejõustiku kuldliiga

Kose korvpalliväljak
Oru Põhikooli
jalgpalliväljak
Kose Staadion
Kose Staadion
Kose korvpalliväljak
FC Kose / Kohila JK Oru Põhikooli
Püsivus
jalgpalliväljak
Kose Staadion
FC Kose / Paide
Kumake

! Jälgige reklaami
LC Kose tänab!
Täname kõiki, kes aitasid kaasa LC Kose 12. heategevusliku kevadlaada läbiviimisele:
Standard, Kuivajõe Farmer, Harju Tarbijate Ühistu, Harju TÜ Kose Konsum, Kose Apteek,
Kose-Risti Autohooldus, Priit Koppeli Loomakliinik, Laura Kauplus, Andrese Massaaituba,
Old Projekt, S-Remmen, Tareke, Puruvana, Kaiu EKO, Kose Söökla, Triigi Seakasvatus, AVorst.
Jaak Kruus, LC Kose President 2008-2009
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KOSE RAAMATUKOGUS
Raamatukogu
on raamatu koduseal ta on rahul,
kui tolmu ei kogu .

L. Tungal

Meil on heameel tõdeda, et enamik Kose Raamatukogu raamatuid saab oma koduriiulilt ka külas käia. Mõni
harvemini, teised jälle tihemini, aga iga lugeja jaoks just oma ja õige.
Aasta 2008 oli Kose Raamatukogus küllaltki edukas nii arvuliste näitajate ( kasutajaid 1 125, laenutusi 33Ê893)
kui mitmete suuremate ürituste ( Kose Raamatukogu  100, perepäev, meisterdamispäevad, luuleõhtud jm.)
poolest. Käesoleval aastal on külastajad jätkuvalt aktiivselt kasutanud raamatukogu teenuseid oma lugemisvajaduste
rahuldamiseks, õppetööks vajaliku kirjanduse muretsemiseks ning muu vajaliku info saamiseks. 2009 aastal
on lugejate hulgas populaarsemad eluloolised ja mitmesugused mälestuste raamatud ( Maire Aunaste, Kersti
Kreismann, Mihkel Raud, Katrin Karisma, Urmas Ott jt.)
Mõne sõnaga sellest, millega Kose Raamatukogus tegeldakse peale igapäevase laenutamise, infootsingu,
külastajate abistamise mitmesugustes internetiotsingutes, lugejatele raamatukoguprogrammide kasutamise
tutvustamise jne. jne. Oleme alati valmis abistama iga külastajat, kes soovib abi arvuti kasutamisel!
Raamatukogus on pidevalt väljas huvipakkuvad näitused nii lastele kui täiskasvanutele. Näiteks mõned
põnevamad täiskasvanutele : Unes ja ilmsi tutvustas reisivõimalusi, Eesti presidendid andis ülevaate Eesti
riigijuhtidest, Võtke endale aega pakub uut ja huvitavat kirjandust igaühele lõõgastumiseks. Lastele : Eesti,
mu kodu! Eesti Vabariigi aastapäevaks.
Ülevallalise raamatukogude ja noortekeskuste poolt E. Valteri 80. sünniaastapäeva tähistamise projekti raames
külastasid Kose Gümnaasiumi algklasside õpilased (8 klassi) Kose Raamatukogu, et kuulata vestlust kirjaniku
- raamatukunstniku elust ja loomingust, panna oma teadmised proovile väikestes võistlusmängudes, viktoriinis,
ristsõnade lahendamisel. Tublimatele olid ka väikesed auhinnad! Suurt rõõmu tegi positiivne tagasiside 2.a klassi
blogis. E. Valteri loodud ja illustreeritud raamatutega saab tutvuda näitusel Edgar Valter  80.
Mõni inimene ise
ongi nagu muinasjutt ..L.Tungal
III A klassi õpilased lähevad matkapäeval õppima loodust vaatlema ja otsima tarnasid, neid Pokude algeid.
Väikese loodushuvilised saavad koos Eneli Kägeriga tutvuda lähemalt erinevate metsataimede ja puudega.
Osavõturohkeks kujunesid laupäevased meisterdamistunnid. Õpetaja Tiiu Raime juhendamisel proovisid osalejad
oma oskusi talvel lõngast linnukeste ning kevadel lihavõttejäneste ja tibude valmistamisel. Pusimist oli palju,
aga rõõm oma tehtud taiestest suur!
Kauaaegne koostöö on raamatukogul Kose Kunstikooli ja Kunstikeskusega. Lugemistoas on eksponeeritud
kunstikooli õpilaste töid, Kose Murdmatute Kunstnike juhendajate maale. Põnevaks kujunes Kose Murdmatute
Kunstnike õpiringi näitus pealkirjaga Teisiti, kus külastajatele pakkusid vaheldust hoopis teistmoodi kunstiteosed
(kasutatud oli vanu süüteküünlaid, mobiiltelefoni jne.).
Huvipakkuv oli Ewa-Kaisa Plakki maalinäitus. Ewa-Kaisa ema Aita Tammeleht (Plakk) oli aastatel 1962-1968
Kose raamatukogu juhataja. Mais-juunis saab tutvuda Kose lasteaia laste töödega, juuni-juulis Kuivajõelt pärit
tuntud käsitöömeistri Erna Aljasmetsa käsitöödega.
Toredaks vahelduseks on kujunenud luuleõhtud, kus loetakse luuletusi, arutletakse luule seoste ja mõju üle,
kuulatakse luuletekstidele loodud laule jne. Veebruaris toimunud õhtul Miks kirjutad sa luulet  (J Kotinev)
said osalejad ülevaate XXI sajandil ilmunud eesti luuletajate loomingust. Aprillis tõi igaüks kaasa oma
lemmikluuletuse, lemmikautori tekste ja tuletas meelde, miks just see luuletus või autor meelde on jäänud.
Sügisel loodame oma väikeste luuleõhtutega jätkata!
Kaheksa-aastane traditsioon on Kose Raamatukogul oma tublide 80-a. ja 85-a. lugejate tänamisel lillekimbu
ja kaardiga. Meie vanim pidev lugeja on 86-aastane (noorim 5-aastane).
Kose Raamatukogu kodulehelt saab infot uudiskirjanduse jõudmisest raamatukogusse, uutest näitustest,
raamatukogus korraldatavatest üritustest. Äratundmisrõõmu pakuvad üritusi kajastavad pildid.
Ootame raamatukogusse kõiki praeguseid, endisi ja ka uusi lugejaid!
Meeldetuletuseks neile, kes oma raamatuid õigel ajal ei ole tagastanud  neid ootavad juba järgmised
lugemishuvilised.
Kohtumiseni!
Heljo, Liia ja Ingrid Kose Raamatukogust
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Meile kirjutati

Käesoleva artikliga jagame lihtsalt tegutsemise kogemust ning ei taha kedagi õpetada, et
kuidas on õigem ja parem. Loodame huvitavat ja tegusat koostööd Kose Kunstikooliga.

ERAKUNSTIKOOL ANNE 5 AASTAT, EI SULGE VEEL UKSI
MTÜ Saaremaa Kunstistuudio on loodud 1992a. , mille all tegutseb Erakunstikool ANNE aastast 2004.
Senini on kunstikooli õppetöös osalenud õppeaasta jooksul keskmiselt 100-120 last vanuses 3-18. Lisaks
korraldatakse õhtuseid kunstikursuseid täiskasvanutele, kus osaleb aastaringselt ligi 60 kunstihuvilist. Kunstiõpetust
antakse järgmistel kunstikursustel: loovuse arendamine, poiste meisterdamine, ehete disain, nukutuba,
klaasikunst , keraamika, portselani maalimine, akvarell, joonistamine, õlimaal, mööbli restaureerimine, siidimaal,
loov kunstiajalugu.
Erakunstikooli lõpetanud on edukalt jätkanud õpinguid erinevates kunstiõppeasutustes nii Eestis kui välismaal.
Kunstikoolist on sirgunud andekaid kunstiga tõsiselt tegelevaid noori.
Kord aastas korraldatakse kooli õpilastööde näitus nii lastele noortele kui täiskasvanutele. Kevadeti tehakse
kunstireis mandrile ja suvel toimub kunstilaager. 5 aasta jooksul on õpetust saanud 870 erinevas vanuses
kunstihuvilist. Kunstikooli õpilastel on erinev osalustasu sõltuvalt vanusest ja tundide arvust kuus.
Erakunstikooli õpilased osalevad aastaringselt erinevates kunstiprojektides, milleks toetust on taotletud
Hasartmängumaksu Fondist, Eesti Kultuurkapitalilt, Kultuuriministeeriumilt, Eesti Rahvuskultuurifondilt, Eesti
Vabaharidusliidult ja kohalikult omavalituselt. Erakunstikoolis õpetab aastaringselt 7-8 kunstiõpetajalt erinevate
koormustega.
Kuressaare Linnavalitsus toetab alates 2005.aastast erahuviharidust projekttoetuste alusel lähtudes linna laste
osalemise arvust. Üks linna õpilane saab vaid ühes huvihariduskoolis osalemise toetust, mis on keskmiselt 10
krooni tunni eest. Kui õpilane käib näiteks ka muusikakoolis, siis kunstikoolis osalemist ei toetata. Õpilased
osalevad kunstikooli õppetöös keskmiselt 12 tundi kuus. Toetuse saajal on kohustus esitada raha kasutamise
aruanne ja linnavalitsusel on õigus kontrollida raha sihipäraselt kasutust.
2006.a ostis MTÜ Saaremaa Kunstistuudio Kuressaare Linnalt 2,3 miljoni eesti krooni eest pangavõlaga hoone
kesklinnas, kus siiani aastaringselt tegutsetakse.
2009.a. toetas EAS Kunstistuudiot 890 000.- ,mille eest muretseti kõrgkuumus keraamika ahjud, klaasisulatusahi
ja teostati kogu hoone elektrisüsteemide uuendamine. Projekti teostumise eelduseks oli omafinantseering oli
225 000.Alates 2008- 2013 osaleb Erakunstikool Anne programmis Täiskasvanute koolitus vabahariduslikes
koolituskeskustes, mida rahastab Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti Riik.
Erakunstikooli rahastamine on suures osas projektipõhine ja nõuab tegijatelt fanaatilist entusiasmi ja tõelist
loovust edukalt toime tulla.
Anne Tootmaa
MTÜ Saaremaa Kunstistuudio juhataja

KOSE NAISED PÜSSI PÕÕSASSE EI VISKA!
09. mai varahommik. Laadaplats on sigimist-sagimist täis, lähemalt ja kaugemalt tulnud müüjad sätivad kaupa
välja. Eks ikka selleks, et iga-aastasel Kose valla heategevuslikul kevadlaadal laadalisi hea ja tarvilikuga vastu
võtta.
Üles rivistatud on ka Kaitseliidu Kose Malevkonna militaarne väljapanek-näitus. Tegemist on juba 6 aastat
kestnud ja traditsiooniks saanud Kose Malevkonna lahtiste uste päevaga. Sõjaväelaslikult korrektses rivis oli
erinevaid sõjamasinaid: veoautod Volvo ja MAN, villised jm. Lastele tehti huvisõitu Rootsi päritolu
soomustransportööriga Scania Vabis F-11. Laadarahvale oli uudistamiseks
välja pandud relvi ja muud varustust.
Avaliku arvamuse uuringu kohaselt peab 2009. aasta jaanuari seisuga
Kaitseliitu usaldusväärseks institutsiooniks 68% Eesti 17-74 aastasest
elanikkonnast. Kui teadlikkus Kaitseliidu eesmärkidest ja tegevusest on
tõusmas, siis Naiskodukaitse kui Kaitseliidu eriorganisatsiooni ülesannetest
riigikaitse edendamisel ja Kaitseliidu toetamisel on nii mõnelegi tundamatu
teema.
Seetõttu ei puudunud ka tähtsalt laadapäevalt Kose Naiskodukaitse soliidsetes
vormides tublid ja tegusad naiskodukaitsjad. Kuigi oli vihmane ja külm
tuul kattis enamjaolt meie vormikuue jopede ja mantlitega, eristusime siiski

14 KOSE TEATAJA

juuni

teistest laadalistest. Uudistavaid pilke jagus ikka ühelt ja teiselt poolt ning ringi liikudes jäi kõrvu arutelu Milline
uhke vorm! Ei tea, kas stjuardessid?.
Naiskodukaitse on Kaitseliidu eriorganisatsioon, mille liikmetel on peale kena vormi rohkesti olulisi ülesandeid,
eesmärke. Naiskodukaitse Kose jaoskond alustas tegevust 2001. aastal. Tänaseks on aktiivseid naisi meie ridades
alustamise aastatest, kuid lisandunud on ka värsket verd. Igaüks on tulnud siia organisatisooni isiklike eesmärkide
ja soovidega, kuid samas ka ühiskondlike põhjustega - peamiselt ikka armasutusest oma kodumaa vastu ja
tahtest oma riiki kaitsta ja toetada. See on koht, kus saab midagi ära teha ja ennast proovile panna, samas
toetada Kaitseliitu väljaõpetel ja üritustel ning seeläbi osaleda riigikaitses. Iga üks leiab endale meelisvaldkonna
- meditsiin, toitlustamine, staabitöö, noorte juhendamine. Naiskodukaitsesse ei tulda virisema ega kurtma, siin
saadakse toredate inimestega kokku ning viiakse läbi erinevaid üritusi, õppuseid jms. Olgu nendeks tegevusteks
meditsiinialane väljaõppe andmine ja saamine, toidu valmistamise õpe (väliköök), mis kulmineerub Erna retkel
välikokakursuse praktikaga; relvaõpe ja laskmine, kodutütade juhendamine ja nende üritustel osalemine,
rattamatkad ja palju muud.
Kose naised ei pelga ära ka militaarsemaid tegemisi. Värsked liikmed võtsid osa Kaitseliidu Kose Malevkonna
poolt korraldatud sõduribaaskursusest, mille koos meestega läbisime. Naiste pealehakkamine ja teotahe oli nii
suur, et hakkama saadi nii pika rännaku, relvaõppe, laskmise, topograafia ja muude sõdurioskuste omandamisega.
Kevadlaadal ja ühtlasi ka Kaitseliidu Kose Malevkonna lahtiste uste päeval osalemise traditsiooni jätkame me
kindlasti ka edaspidi. Ühtasi tahaks siinkohal tänada Kose Malevkonna kaitseliitlasi, kellega meie koostöö aina
paremini sujub. Vallarahvale aga teguderohket suve ja julget pealehakkamist oma ettevõtmistes!
Ave Nael
Naiskodukaitse Kose jaoskond

ROHKEM KUI SINULT NÕUTAKSE
otimaal on ühel hauakivil kiri: Siin puhkab John Smith, kes 40 aastat tegi selles külas kingi Jumala auks.
Siin ilmas on palju töid, mida inimesed teevad selleks, et saavutada (kasvõi muuseas) endale kuulsust, au ja
kasu. Ja vastupidi, kui töötegija kasu või tasu ei saaks, jääks suur osa töödest lihtsalt tegemata. Meil on olemas
mõiste leivatöö, töö, mida inimene teeb enda ja oma pere ülalpidamiseks (oleks vaid rohkem töökohti!).
Aga kui paljud on lisaks sellele valmis oma jõudu ja aega panustama lihtsalt niisama, mitte vähimalgi määral
omakasu silmas pidades, mingi ülla eesmärgi nimel? Kui paljud me hulgast on valmis panustama kogukonna
ellu rohkem, kui meilt nõutakse?
Neid inimesi on. Seda tõestas 1. mai mõttetalgute päev ja selle tõestuseks Kosel oli ka 16. mail peetud Eesti
Muinsuskaitse Ümarlaua poolt organiseeritud üleriigiline talgupäev. EELK Kose kogudus pakkus ühe muinsuskaitse
talgu objektina välja Kose kiriku. Talgupäeva peakorraldajad ise ütlesid ürituse põhjendusena, et nagu igale
rahvale on ka eestlastele tähtsad tema juured ja ajalugu. Ajaloo käegakatsutav osa meie kultuurimaastikul on
kultuuripärand, mida esindab muuhulgas arhitektuurimälestis,
Kose kiriku juurde kogunes sel maikuu hommikul põnev seltskond. Siin oli tosin inimest Kose Lions klubist
(Lionsid on siinkandis nii tublid, et neid jagus lausa kahtedele talgutele korraga, nii kiriku juurde, kui ka samal
ajal noortelaval peetud talgutele).
Teine tosin inimest oli kohale tulnud Riigikontrollist. Märkimist väärib, et vaid üks inimene neist oli kaudselt
Kose kirikuga seotud, ent see üks kutsus kaasa kõiki oma töökaaslasi. Neist mitmed tulidki ja andsid oma panuse
meie kihelkonna pühakoja ümbruse korrastamiseks.
Tosinkond inimest oli ka EELK Kose kogudusest, kes vastuvõtjana talgulisi ka supiga ja kohviga kostitas.
Kolm tosinat inimest (lapsed pealekauba) neli tundi tööd ja korda sai suur osa (mitte küll kõik) meie üsna suurest
kirikukompleksist. Muinsuskaitse inspektori valvsa pilgu all sai sorteeritud aastakümnete jooksul 18. sajandi
kabelisse kogunenud kraam. Mõnestki nurgatagusest tuli veel prügi välja. Korda tehti puukuur, korjati kirikuaiast
langenud oksi ja mulluseid lehti, mitmel pool võeti maha võsa ja pesti pastoraadi aknaid.
Pärast sellist talgupäeva on inimestest ja nende tehtud tööst hea meel. Arvan, et mitte ainult vastuvõtjatel,
vaid kõigil osalenutel ja neilgi, kes kordatehtud kirikuaeda kõndima satuvad.
Mare Palgi

Surnuaiapühad:
Kose kalmistul 24. juunil kell 12.00
Tuhala kalmistul 28. juunil kell 14.00

Tutvu ka kummagi koguduse kodulehega www.eelk.ee/kose ja www.eelk.ee/tuhala

KOSE TEATAJA 15

juuni

AHI - PLIIT - KAMIN
uue ehitus - vana remont
Tel. 5354-0168
Veiko

Müüa kõdusõnnikuga
segatud
kompostmulda.
Väiksemad kogused
kohaletoomisega.
Tel:52 51 742

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

ehitus- ja remonditööd
eramute ehitus
katuste ja fassaadide
ehitus ja remont
san. tehnilised tööd

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

KÜTTEPUUDE MÜÜK
Kuivad, märjad,
saetud, lõhutud
transport.
Tel 56 48 48 38

AS K.U.Mell võtab tööle
vee- ja
kanalisatsioonitrasside
ehitustöödele kogemustega
EHITUSTÖÖLISE.
Täpsemalt tel. 5043270
Hindrek Talvet

Ekskavaatoriga kaevetööd
(Lint)
Bobcat
Metsaväljaveo teenus
Ostame 3m lepapuud,
raieteenus
Tel 56484838

KALLID KOOLILÕPETAJAD JA
-ÕPETAJAD
(muud pidulikud sündmused)

Võimalik tellida päeva-,õhtupruudi-, stiili-,ajastu jne.
JUMESTUST

Rohkem INFOT ja pildid
http://massaazikabinet.onepagefree.com

massaaiterapeut/jumestaja
Helen 56904478

ENCO EST saetööstuses
Alaveres
soodsa hinnaga
SAEMATERJAL
HÖÖVELMATERJAL
Saagimisteenus, transport
Tel 6 097 097, 51 05 234
info@enco.ee

RENDILE ANDA
ÄRIRUUMID KOSEL,
JÕE TN 1
(endine taarakokkuostu
punkt).

Müüa maasikaid
alates 1. juulist
Orus Hiie talus.

INFO 56676766

Tel. 5056993
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ILM JUUNIS
Juunis on ilm peamiselt veel jahe ja kuivavõitu, kuigi mõnel päeval võib temperatuur tõusta
ka kuni 20°C. Kuna suvine pööripäev on 21. juunil ja kuu loomine algab 22. juunil, siis võib
eeldada, et soojaks läheb õigupoolest alles paar-kolm päeva enne jaanipäeva, umbes 18.-19.
juuni paiku. Oodata on sooja juunikuu lõppu.
Juuli tuleb kuiv, võib loota vaid äikesevihma. Kuigi siiani veel maa Kose
ümbruses täiesti märg ei ole, on suur põud momendil möödas.
Päikeselist suve algust ja meeleolukat jaanipäeva!
Koostas: Ülo Roosnurm 24.05.2009

Kallis Maiu!
Avaldame kaastunnet
isa
surma puhul.
LauljadKrõõdast ja dirigent Tiina
Avaldame siirast kaastunnet Kätlinile
kalli onu
kaotuse puhul.
Kose gümnaasiumi 7.a klass ja
klassijuhataja
VÄLJAANDJA KOSE VALLAVALITSUS

Avaldame kaastunnet
Alinale ja Angelinale emaga
kasuisa
surma puhul.
Õpetajad ja sõbrad
Kose-Uuemõisa Lasteaed-Algkoolist

Jäädalt lahkusid
EDVARDAS KIUNAS

Toimetaja: S. Bärg, tel. 6 751 279. Toimetuse liikmed: E. Loorits, K. Bakradze, E. Sepp
Kose Teatajasse minev info saada iga kuu 25. kuupäevaks meiliaadressile koseteataja@kose.ee või helista telefonil 6 751 279.
Kujundus: OÜ Digimap, trükk AS Printon Trükikoda. Hind üksikmüügis 5 krooni

