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Üle lõpmatu lumise välja,
läbi sügavalt sinise öö
särab mõõtmatust kõrgusest alla
kirkalt helendav tähtedevöö.
Üle lõpmatu lumise välja
täna heliseb kauguses kell,
läbi õhtuse vaikuse hilja
vaikselt hüüab ta, kutsuv ja hell.

Rahu maa pääle sügavalt laskub,
laskub rändaja rajale ka,
laskub hinge, kui üksinda astub
üle lumiste väljade ta.
Arved Paul

RAHULIKKU JÕULUOOTUST JA SÜDAMESOOJUST
IGASSE KODUSSE!
Kose Vallavalitsus ja Volikogu
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HELVE KASERA, MALLE LAMBASAAR, TIIU RÜÜTEL
65
EDMUND JAKOBSON, URVE KULL, TIIU KÜNNAPAS,
SUNDA LEHTMETS, ANTS MÕTT, TAAVI PÄSSA
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KARL ISMERIN, AGU KARRO, ERICH LAGE, ÜLO LOOS, MAILA SAVI,
NIKOLAI SMIRNOV, MARET SOONTAGA, LY TUUL, SILVIA VIITA
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KRIS VEELAIN, ISABEL AALBOK, KERTU NOKKUR, ANNA SABINE MIHKELSON,
KENDRA REIMANN, GREGOR SARAPUU, MELISSA GULJÄJEVA

KOSE VALLAVOLIKOGUS 20. NOVEMBRIL 2008
Volikogu istungist võtsid osa: Piret Aavik, Sven Andresen, Jüri Anissimov, Andrus Jõffert, Alvar Kasera, Vello
Kivistik, Merike Kummel, Timo Nikitin, Valdur Oks, Kalle Pormann, Margus Proos, Aarne Puistama, Ülo
Roosnurm, Eha Sepp, Uno Silberg, Aksa Veinpalu. Puudus: Arno Pavel.
Volikogus vastuvõetud otsused ja arutlusel olnud teemad:
Otsusega nr 182 antakse AS KU Mell´ile 1000 krooniga aastas kasutamiseks vallale kuuluv Krossiraja kinnistu
koos sellel asuvate hoonete ja rajatistega (pindala 9,5 ha) tähtajaga vähemalt 10 aastat ja sihtotstarbega
motokrossiraja ja kompleksi väljaehitamine.
Otsusega nr 183 võõrandatakse otsustuskorras Radix Hoolduse osaühingule etteantud tingimustel valla
omandis olev Hariduse tn 2d kinnistu (sihtotstarve sotsiaalmaa, pindala 1952 m²) hinnaga 620 000 krooni.
Otsusega nr 184 määratakse alates kolmepoolse lepingu sõlmimisest ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni veeettevõtjaks Hiie, Hiievälja ja Tähepaju tegevuspiirkonnas Oru Arendus OÜ ja Kose Vesi OÜ.
Määrusega nr 123 suurendati ja vähendati valla 2008 eelarve tulusid summas 2 050 000 kooni ning suurendati
ja vähendati 2008 eelarve kulusid summas 1 150 000 krooni ning kinnitati valla 2008 täpsustatud eelarve
mahuks seisuga 20.11.2008 tulude osas 86 850 221, kulude osas 95 722 365 ning eelarve finantseerimistehingud
summas 8 872 144 krooni.
Määrusega nr 124 kehtestakse 2009 järgmised hüvitused kuus: volikogu liikmetele 700; volikogu komisjonide
esimeestele 1 200; volikogu komisjoni liikmetele 300 krooni komisjoni koosolekutest osavõtu eest.
Määrusega nr 125 kehtestatakse 2009 volikogu töö korraldamise eest järgmised hüvitused kuus: volikogu
esimees 7 800; volikogu aseesimees 1 500 ja volikogu sekretärile töötasuks 5 000 krooni.
Järgmine korraline vallavolikogu istung toimub 17. detsembril 2008 kell 15.00 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).

KOSE TEATAJA

detsember

3

KOSE VALLA ÜLDPLANEERINGUST JA
RAHKVÄLJA MAASTIKUKAITSEALAST
Kose Vallavolikogu 22.11.2007 määrusega nr 84 võeti kaitse alla Rahkvälja Maastikukaitseala ning kinnitati
maastikukaitseala kaitse-eeskiri ja välispiir.
Üldplaneeringu seletuskirja ning joonistele tuleb märkida kõik kaitse alla võetud maa-alad ja üksikobjektid,
seega oli ka üldplaneeringus kajastatud Rahkvälja Maastikukaitseala.
Tallinna Ringkonnakohus oma 07.07.2008 otsusega tühistas Rahkvälja Maastikukaitseala moodustava Kose
vallavolikogu määruse. Kohus jõudis järeldusele, et määrus millega moodustati Rahkvälja Maastikukaitseala
tuleb tühistada. Edasi esitas Kose vald kassatsioonikaebuse Riigikohtule. Riigikohus ei võtnud 10.11.2008
määrusega Kose kassatsioonikaebust menetlusse ja leidis, et Kose vallavolikogu kassatsioonikaebus on ilmselt
põhjendamatu. Seega jäi jõusse Tallinna Ringkonnakohtu 07.07.2008 otsus, millega tühistati Kose vallavolikogu
22.11.2007 määrus nr 84. Rahkvälja Maastikukaitsealale jääb riikliku tähtsusega lubjakivimaardla ning
Keskkonnaministeerium põhjendas kohtus, et vallavolikogu oma 22.11.2007 määruses nr 84 on esitanud
põhjendused ühekülgselt, lähtuvalt ainult looduskaitse kaalutlustest ning kohalike elanike huvidest. Veel
põhjendati, et vallavolikogul ei ole pädevust kohaliku kaitseala loomiseks juhul, kui see muudab võimatuks
riigile kuuluva ning üleriigilist tähtsust omava ressursi kasutamist. Kohus leidis samuti, et Kose vallavolikogu
on loodusväärtuste säilitamist tulevastele põlvedele pidanud avaliku huvi sisustamisel määravaks ning
ehitusmaterjali kaevandamise vajalikkus lähiaastatel on jäänud volikogu poolt vajaliku tähelepanuta. Lühidalt
kokkuvõtteks võiks ju öelda järgmist, et OÜ Paekivitoodete Tehase kaevandamishuvi on jäänud volikogu
määruses piisava tähelepanuta.
Eelpool nimetatud otsustest tulenevalt peab Kose vallavolikogu pärast Rahkvälja Maastikukaitseala üldplaneeringust
välja jätmist kooskõlastama üldplaneeringu riigiasutustega. Seejärel saab Kose vallavolikogu üldplaneeringu
uuesti vastu võtta ning avalikule väljapanekule suunata.
Üldplaneeringu avaliku väljapaneku perioodil 20.10.2008-17.11.2008 laekunud ettepanekud ja vastuväited
vaadatakse läbi ning võimalusel arvestatakse nendega ja korrigeeritakse üldplaneeringut.
Uus Kose valla üldplaneeringu avalik väljapanek ning arutelud toimuvad aga juba 2009.aastal.
Üldplaneeringu koostamine, mille eesmärk on valla territooriumi arengu põhisuundade ja tingimuste määramine
on pikk ja aega nõudev protsess, seetõttu palume mõistvat suhtumist.
Kose valla üldplaneeringu avalikud arutelud mis olid plaanitud 2.detsembriks ning 4.detsembriks jäävad ära.
Merle Pussak
Abivallavanem-maanõunik

Soovime kõigile edumeelsust ja valikuvabadust
2009. aastal!

ON ILMUNUD

Reformierakonna Kose piirkond

KODUKANDI KALENDER 2009
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Pressiteade, 24. nov 2008
Sotsiaalkindlustusamet
Sotsiaalkindlustusamet saatis välja ligi 145 000 kirja neile riiklike pensionide, toetuste ja hüvitiste
saajatele, kes kasutavad oma raha kättesaamiseks Eesti Posti teenust. Kiri, mis jõuab adressaatideni
novembrikuu lõpuks, teavitab, et alates 1. veebruarist 2009 ei ole enam võimalik postkontorist
pensione, toetusi ja hüvitisi välja võtta.
Kirjas tutvustatakse üksikasjalikult edaspidiseid raha kättesaamise võimalusi ning palutakse valida endale
kõige sobivam variant. Selleks on kakskeelsele teavituskirjale lisatud avalduse blankett ja ümbrik koos
tagastusaadressiga.
Sotsiaalkindlustusamet palub täita avalduse vorm ja saata see postiga hiljemalt 15. detsembriks elukohajärgsele
pensioniametile või tuua see isiklikult pensioniameti klienditeenindusse. Määratud tähtaeg on vajalik selleks,
et oleks võimalik kõik pensionid, toetused, hüvitised vastavalt taotleja valitud raha kättesaamise viisile
õigeaegselt välja maksta.
On väga tähtis, et inimesed, kes kasutavad oma pensioni või toetuse kättesaamiseks posti teenust ja seetõttu
kuuluvad Sotsiaalkindlustusameti teavituskirja saajate hulka, kuid hiljemalt novembri viimaseks päevaks ei
ole mingil põhjusel seda saanud, pöörduksid ise elukohajärgse pensioniameti klienditeeninduse poole.
Kui inimene ei esita avaldust pensioniametile soovitud tähtajaks, siis pensioniamet ei tea, missugusel viisil
pension, toetus või hüvitis alates 1. veebruarist välja maksta. Oma rahast aga ilma ei jää  pärast vastava
avalduse ja isikut tõendava dokumendi esitamist pensioniametile makstakse saamata jäänud summad välja
tagantjärele.
Pensionide, toetuste ja hüvitiste kättesaamiseks on inimestel valikuvõimalused.
- Raha kantakse panka riigi kulul pensioni, toetuse või hüvitise saaja arveldusarvele.
- Raha kantakse panka riigi kulul teise isiku arveldusarvele (ka juriidilise isiku, sealhulgas kohaliku omavalitsuse
arveldusarvele). Variant sobib juhul, kui inimene ise ei saa mingil põhjusel oma arveldusarvet kasutada
või kui see puudub. Avalduse, milles soovitakse summade väljamaksmist teise isiku pangakontole, saab
vormistada isikut tõendava dokumendi ettenäitamisel pensioniameti klienditeeninduses üksnes avaldaja
ise. Avalduse võib saata ka posti teel, kuid sel juhul peab see olema tõestatud notariaalselt.
- Raha kantakse panka isiku enda kulul, kui tema arveldusarve asub välisriigis.
- Raha posti teel kojukandena kättesaamiseks, mille eest saaja maksab Eesti Postile 60 krooni, saab valida
pensionär või puuetega inimeste sotsiaaltoetuste saaja.
- Pensioni või puuetega inimeste sotsiaaltoetuste kojukannet riigi kulul võib taotleda sügava puudega
töövõimetuspensionär või sügava puudega töövõimetuks tunnistatud rahvapensioni saaja või
vanaduspensioniealine isik ja kui lisaks nimetatuile on tal liikumistakistus või kui ta elab hajaasustusalal
ja pangateenus on raskesti kättesaadav ( põhjuseks võib olla: üksteisest eemal asuvad majapidamised üldjuhul külas, tervislik seisund, transpordivõimaluste puudumine, pangaautomaatide kaugus elukohast,
suutmatus kasutada pangaautomaati ja muu, mis takistab juurdepääsu pangateenusele).
Elve Tonts
Sotsiaalkindlustusameti avalike suhete juht
640 8123
53 420 280
elve.tonts@ensib.ee
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ELUKOHA, SÜNDIDE JA SURMADE REGISTREERIMISEST
Siiani on levinud arvamus, et elukoha registreerimine ei ole kohustuslik. Tegelikult see nii ei ole. 20.aprillil
2005.a. võeti vastu RAHVASTIKUREGISTRI SEADUSE MUUTMISE SEADUS ja § 39 lg 2 ütleb: Kui isik, tema
alaealised lapsed ja eestkostetavad asuvad püsivalt elama teise elukohta, esitab isik uude elukohta elama
asumisest alates 30 päeva jooksul uue elukoha aadressi rahvastikuregistrisse kandmiseks.
Omavahel on tihedalt seotud kohaliku omavalitsuse eelarve ja valla elanik. Iga aasta 1. jaanuari seisuga
vaadatakse maksumaksjate nimekirjad üle ja kõik, kes on aasta jooksul registreerinud rahvastikuregistris oma
aadressiks Kose vald, ongi Kose valla maksumaksjad.
Sellest, et inimese maksud laekuksid kohaliku omavalitsuse üksusele, kus inimene tegelikult elab, peaksid küll
kõik huvitatud olema. Usume, et kõik valla elanikud oleks huvitatud oma valla kiiremast arengust. Me kõik
tahame, et teed-tänavad oleks korras, koolid ja lasteaiad saaksid korda, talvel oleks lumi lükatud jne, jne.
Praegu aga tundub, et meie vallas on piisavalt neid inimesi, kes küll püsivalt siin elavad aga rahvastikuregistri
andmetel on nende elukohaks hoopis teine kohalik omavalitsus.
Kutsun kõiki, kes tegelikult elavad Kose vallas aga kelle elukohaks rahvastikuregistris on mingi muu kohaliku
omavalitsuse üksus, registreerima oma elukoht Kose valda juba enne 1. jaanuari, siis olete järgmisest aastast
Kose valla maksumaksja ja annate oma panuse valla kiiremaks arenguks.
Selleks, et enda või oma perekonna elukoht registreerida Kose valda, ei pea vallamajja tulema, piisab kui Te
saadate valda korralikult täidetud elukohateate koos vastavate lisadega.
(elukohateate vormi ja vajalike dokumentide loetelu leiad aadressilt www.andmevara.ee).
Elukoha registreerimist Rahvastikuregistris saab teha ka läbi X-tee, kus tuleb täita elukohateade ja see siis
kinnitada digiallkirjaga.Kui Te märgite elukohateatele mitu täisealist liiget,siis peavad kõik teatel märgitud
täisealised isikud oma soovi digiallkirjaga kinnitama.
Lühidalt ka sündide ja surmade registreerimise muudatustest ja täiendustest kohalikus omavalitsuses:
Lapse sünd on meeldiv sündmus kogu perekonnale. Lapsele nime võib panna kõigis omavalitsusüksustes aga
kuna rahvastikuregistrit aina täiustatakse, siis soovitakse teada ka lapsevanemate sünnikohti (see omavalitsusüksus,
mis oli siis kui lapsevanem sündis - rajoon ,külanõukogu) ja vanavanemate nimesid, sünniaegu, neiupõlvenimesid
ja sünnikoht (samuti sünniaegne omavalitsusüksus). Hea oleks, kui Te enne sünni registreerimist need
küsimused kodus ette valmistaksite.
Surma registreerimisel on kõige suurem komistuskivi surnu sünnikoha määramine. Surnu sünnikohaks tuleb
märkida see omavalitsusüksus, mis oli siis kui inimene sündis. Üldjuhul seda ei teata. Kui surnu oli abielus, siis
tuleb teada millal ja kus kohas ta abiellus, kellega ta abiellus ja naise puhul neiupõlvenime, sünniaega ja
sünnikohta. (kui kodus on olemas abielutunnistus, siis oleks hea see surma registreerimisel kaasa võtta).
Ivi Teras
registripidaja

MIKS ON HELKUR VAJALIK ?
Mida kohustab seadus?
Liikluseeskiri § 22. Kahesuunalisel asulavälisel teel, kus puudub kõnnitee, peab jalakäija liikuma ainult
vasakpoolsel teepeenral, viimase puudumise või käimiseks sobimatuse korral aga sõiduteel selle vasaku ääre
lähedal, kusjuures halva nähtavuse korral või pimeda ajal valgustamata teel tohib sõiduteel liikuda ainult ühes
reas.
Liikluseeskiri § 25. Halva nähtavuse korral või pimeda ajal kõnniteeta ja valgustamata teel liikudes peab
jalakäija kasutama helkurit või süüdatud laternat.
Kui kaugelt autojuht pimedas liikuvat jalakäijat näeb?
Kuigi jalakäija näeb tuledega autot juba kaugelt, eristab autojuht ilma helkurita jalakäijat lähitulede valgusvihus
alles 30-40 m kauguselt. Pimedas sõites häirivad juhti veel vastusõitvate autode tuled, kriimustused ja mustus
esiklaasil või vihm ja udu. Halb ilm võib peaaegu poole võrra vähendada seda teepikkust, millel autojuht
helkurita jalakäijat märkab. Halvemal juhul on see vaid 15-20 meetrit, mis ei ole piisav, et juht suudaks
pidurdades jalakäijale otsasõitu vältida.
Kiirusel 90 km/h on auto peatumisteekond kuival teekattel ligikaudu 70 meetrit. Märjal või lumisel teekattel
on peatumisteekond märgatavalt pikem.
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Seega: Suure kiirusega sõites on lähituledest valgustatud teelõik palju lühem peatumiseks vajalikust.
Kui kaugelt näeb autojuht helkurit?
Korralik helkur on auto lähitulede valguses nähtav juba 130-150 meetri kauguselt. Autojuhile jääb seega
piisavalt aega, et reageerida ja mööduda helkurit kasutavast jalakäijast ohutult.
Seega: Helkur on vajalik, et autojuht pimedas liikuvat jalakäijat juba varakult märkaks ning jõuaks
reageerida.

Kuidas helkur kinnitada?
Helkureid on riietele püsivalt ja ajutiselt kinnitatavaid. Püsivalt kinnitatav helkur on tavaliselt kangale õmmeldud
või liimitud juba vabrikus. Samas on igaühel võimalik oma riietele kauplusest ostetud helkurpaela ise õmmelda
või kuumkinnitusega helkurmaterjal triikraua abil kleepida. Rippuv helkur kinnitatakse riietele haaknõela ja
paela abil; veniv helkurpael lihtsalt tõmmatakse varruka või püksisääre peale.
Helkur tuleb riietele kinnitada nii, et see oleks nähtav võimalikult mitmest suunast. Kuna maanteel peab kõndima
vasakpoolsel teepeenral, siis tuleb siis tuleb rippuv helkur paela ja haaknõelaga kinnitada enda riiete paremale,
sõiduteepoolsele küljele, näiteks tasku serva külge nii, et helkur jääb rippuma umbes põlve kõrgusele (umbes
samal kõrgusel asetsevad ka sõidukite tuled). Päeval, kui helkuri kasutamine ei ole vajalik, saab sel moel
kinnitatud helkuri panna taskusse. Oluline on jälgida, et helkur jope või mantli ääre alt välja paistaks. Veniva
helkurpaela võib samal põhimõttel parempoolse varruka peale tõmmata. Mitme helkuri olemasolul on kõige
turvalisem kasutada kahte helkurit korraga, ühte paremal ja teist vasakul küljel.
Õmmeldavast või kleebitavast helkurmaterjalist kujundeid või ribasid tuleks kinnitada rõivaste sobivatesse
kohtadesse arvestusega, et helkurid oleksid nähtavad nii eest, tagant kui küljelt.
Pimedas liikudes suurendab jalakäija märgatavust ka hele riietus.
Helkuri toime põhineb tema ehitusel: helkur peegeldab temas olevatele peegelpindadele langenud valguskiire
tagasi valgusallika suunas. Kui helkuri pind on kraabitud või kulunud, tuleks helkur uue vastu vahetada, kuna
tema valgustpeegeldav toime on märgatavalt väiksem kui tervel ja puhtal helkuril.
Seega: Helkur tuleb riietele kinnitada nii, et see oleks nähtav võimalikult mitmest suunast. Maanteel
tuleb kõndida alati vasakpoolsel teepeenral st. autode sõidusuunale vastupidises suunas.
Millistele nõuetele peab helkur vastama?
Helkurile esitatavate nõuete osas peab silmas pidama järgmist:
· Jalakäijahelkur on EL Direktiivi 89/686/EMÜ kohaselt isikukaitsevahend.
· Helkur, mida kasutab jalakäija, peab vastama standardi EVS-EN 13356 Nähtavust parandavad vahendid
mitteprofessionaalseks kasutamiseks. Katsemeetodid ja nõuded nõuetele.
· Helkuril või selle pakendil peab olema CE-märgistus koos viitega helkuri standardile EN 13356:2001 vastavuse
kohta ja muu nõuetekohane informatsioon (helkurite valmistaja ja maaletooja andmed), ning pakendil peab
olema või pakendisse peab olema lisatud helkuri riigikeelne kasutusjuhend.
· Pakutavate helkurite kohta peab olema esitatud sertifikaat, mis tõendab helkurite vastavust standardis EN
13356:2001 esitatud nõuetele.
· Helkuri kvaliteedile, pakendamisele ja tähistamisele esitatud nõuetest peavad kinni pidama kõik jalakäijahelkurite
tootjad, müüjad ja mistahes muul moel nende levitajad.
· Helkurite kvaliteedi üle teostab järelevalvet koostöös Maanteeametiga Eesti Tarbijakaitseamet.

POLITSEITEATED
Ajavahemikul 20. oktoober - 20.november toimunud sündmused.
24. oktoobril Kose-Uuemõisa alevikus varastati ukseluku lõhkumise teel ehitusjärgus olevast majast akudrellid
Makita, mootorsaag Makita ning nivelliir.
24. oktoobril Oru külas tungiti seina lõhkumise teel varastati ehitusjärgus olevasse majja ning varastati tikksaag
Makita, akudrell Devald, elektridrell ja muid tööriistu ning spordikott.
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26. oktoobril Tallinn-Tartu maanteel Kuivajõel solvas 1986aastal sündinud Avo ametikohustusi täitvat
abipolitseinikku.
27. oktoobril Oru külas varastati ukse lõhkumise teel ehitusjärgus olevast majast elektrisaag Far, höövel Makita
ja teisi tööriistu ning elektrikaablit 3 rulli ja kodukino komplekt LG .
27.oktoobril Saula külas tungiti akna lõhkumise teel sisse kahte aiamajakesse ja varastati alkoholi.
28.oktoobril on kriminaalmenetlust alustatud kelmuse faktis selles isik ostis 5. oktoobril Tartu-Tallinn maanteel
autosid peatanud jugoslaavia kodanikult 1000 krooni eest ühe nn "kullast sõrmuse"
30. oktoobril Oru külas juhtis 1961aastal sündinud Raivo alkoholijoobes mootorsõidukit, olles eelnevalt karistatud
joobeseisundis mootorsõiduki juhtimise eest.
4. novembril Kose alevikus lõi oma elukohas 1970aastal sündinud Jaanis elukaaslast Küllit pea piirkonda,
tekitades kehavigastusi.
5. novembril Oru külas varastati Oru Põhikooli lipumastist Eesti Vabariigi riigilipp.
5. novembril Oru külas ehitusjärgus asuvalt objektilt varastati soojustusvilla 27 pakki ja pakettaknad 18 tk.
Teo toimepannud isik tabati sündmuspaigalt.
8. novembril Saula külas varastati veoauto küljest salaja autoakud, autokraanakonksud ja diislikütust.
12. novembril Oru külas varastati ehitusobjektilt salaja soojustusmaterjali EPS 12 pakki.
12. novembril Kose alevikus Kose muusikakoolis varastati õpilase jopetaskust mobiiltelefon Samsung.
14. novembril Saula külas varastati eramu terrassilt lapsevanker.
Informeerige politseid, kui Teil on informatsiooni antud juhtumite või teo toimepannud isikute kohta. Politsei
lühinumbril 110
Mikk Altmets
juhtivkonstaabel
Tel. 6124658; mikk.altmets@pohja.pol.ee

KOSE NOORTELAVA ON VALMIS
Juba eelmisel suvel toimetasid noored Aasumäel, raiusid võsa maha, masinad süvendasid ja tasandasid meie
lavapaika. Terve selle suve on toimunud ehitustööd. Ja nüüd on meie noortelava valmis saanud.
Kui keegi veel ei tea, milleks ja kellele seda ehitati, siis siin pisut lähemalt.
Kose Gümnaasiumi lastekoor käis kolmel aastal Soomes Pyhätundrul osalemas muusikalis, mida etendati
analoogsel vabaõhulaval. See oli tõeline elamus nii lastele kui täiskasvanutele. Kindlasti ka publikule. Lavastus
sündis loodusest, lavastati looduses, mängiti looduses. Kõik see andis etendusele juurde hoopis teise mõõtme.
Just seal hakkas tekkima mõte, et miks ei võiks meilgi olla midagi sellist. On ju Kose vald tuntud oma suure
kultuurilembusega ja andekaid ning särasilmseid noori (ning ka vanemaid) meil jagub.
Noortelava ehitamise mõte oli, et tekiks koht, kus igaüks, kellel on midagi teistega jagada, olgu see siis muusika,
tants, sõnalavastus vm, saaks seda vabalt teha. Ainus reegel on, et kõik pakutav peab olema ajendatud headest
kavatsustest ja soovidest, soovist jagada teistele midagi kaunist. Sinna lavale tohib minna ainult avatud südame
ja puhaste mõtetega. Muid piiranguid ei ole. Kõrgelennuline? Võib olla. Aga meie noortes on seda head
idealismi, soovi teistele head teha, oma häid tundeid, rõõmu ja kogemusi jagada palju rohkem, kui me aimatagi
oskame.
Noortelava? Kas ainult noortele? Siis tuleb kõigepealt täpsustada, kes on noor. Inimene võib olla noor ka hingelt,
kui ta seda vanuse poolest ei olegi. Nii et see küsimus
on igaühe enda otsustada. Laval loodame näha
igasuguses vanuses inimesi, kellel on teistele midagi
öelda.
Esimest korda tahame juba nende jõulude ajal laval
midagi teha proovida. Aga ametlik avamine jääb siiski
2009. aasta kevadesse.
Aitäh kõigile, kes lavaehituses on kaasa löönud. Lava
ehitust rahastas Hasartmängumaksust regionaalsete
investeeringutoetuste andmise programm.
Aitäh Kose vallavalitsusele! Aitäh Kose Ehitusele, kes
meie lava lõpuni valmis ehitas.
Aitäh kõigile noortele, kes projektis aktiivselt osalesid.
MTÜ Helimer
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NOORTEKONVERENTSIL EDU
7. -8.novembril leidis Tartus, Rehe hotellis aset konverents "Kuidas olla edukas noor
kodukohas?", mille korraldajaks oli noorteühendus Eesti 4H.Tartusse jõudes tervitasid meid
hotelli uksel särtsakad neiud ja noormehed, kes pakkusid kommi ja juhatasid meid edasi.
Peale registreerimist ning tubadesse sisse seadmist oli aeg koguneda konverentsiruumi, et
programmiga pihta hakata.
Avasõnad tulid Haridus- ja Teadusministeeriumi esindaja, Tartu linnavalitsuse esindaja ning
konverentsi moderaatori Jüri Naela poolt. Esimesena lektoritest sai sõna Tartu Ülikooli
emeriitprofessor Ülo Vooglaid, kes arutles väga põhjalikult teema üle "Noor ja edu". Hiljem
kohvilauas oli meil võimalus temaga ka isiklikult vestelda ning lahata probleemi, mis on
noorte ükskõiksuse põhjuseks. Järgmisena oli sõna Tallinna Vesi AS personalijuhil Estel Pukkil,
kes rääkis sellest, kuidas saavutada seda, mida inimene ise tahab. Kõige tähtsam on seada
endale eesmärgid ning ise olla aktiivne. Sama mõttega jätkas kõnelemist Kalvi Kõva. Tema rääkis sellest, kuidas
on võimalik teha suuri tegusid elades väikeses maakohas ning mismoodi jõudis tema Rõuge valla noorest
vallavanemaks ning Riigikogu liikmeks. Kohaliku omavalitsuse ja noorte suhetest kõneles Järvamaa Omavalitsuste
Liidu ja Paide linna esindaja Piret Sapp ning viimasena astus üles Kristjan Pomm. Tema lähenes edule
vabatahtlikkuse vaatenurgast ning rääkis oma kogemustest, olles tänaseks 9 aastat olnud Eesti Skautide Ühingu
peaskaut.
Sellega oli päeva ametlik osa lõppenud ning oli aeg nautida SPA protseduure ning õhtu meelelahutuslikku osa,
kus loositi välja auhindu ja mängiti seltskonnamänge.
Laupäev algas eelmise päeva kokkuvõtte ning Eesti 4H esindajate
sõnavõttudega. Järgmisena ootasid meid ees töörühmad meetodil "open
space" ehk "avatud ruum". Nende põhimõte seisnes selles, et pakuti välja
umbes kuus teemat, mille üle noored tahtsid arutada ning koguneti vastavalt
teemadele töögruppidesse. Arutluste kokkuvõtteks tegi iga rühm ettekande,
mida antud teemast arvati ning mis järeldustele jõuti.
Konverents pani mõtted noorte tegevuste ja võimaluste kohta meil küll
liikuma ja tekkis nii mõnigi idee ka Kose noorte ühendamiseks. Töörühmas,
kus me osalesime arutati noorte ja kohalike omavalitsuste suhete üle ning
kokkuvõtteks kutsusid Keila noored meid koos Ardu ja Audru noortega
külla oma noortekeskusesse ühisele üritusele, et ka nendel noortel oleks võimalust midagi korraldada, kelle
kodukohas ei ole antud hetkel noortekeskust.
Edu konverents jättis mulle väga positiivse jälje ja loodan, et ka teistel noortel on võimalik mingil ajahetkel
sellisel üritusel osaleda. Konverentsil osales 12 Kose valla noort nii gümnaasiumi kui ka kooli lõpetanute seast.
Üritusel saime osaleda tänu Kose Vallavalitsuse toetusele ja noorsootööspetsialisti Angela Kilki initsiatiivile.
Aitähh
Sirli Niidas.

OMALOOMINGUKONKURSS TEEME ISE RAAMATU
Omaloomingukonkurss TEEME ISE RAAMATU, sest lugemine on lahe, on lõppenud. Projekti viisid läbi Kose
valla raamatukogud ja Kose Valla Lastekaitseühing
Valmisid järgmised raamatud, mis komisjoni poolt leidsid niisuguseid hinnanguid.
A; E; I; O; U;
.
KÕIGE LÕBUSAM TÄHERAAMAT
EESTI  MU KODU
HEA EESTIMAALINE REISIRAAMAT
TÄHTSAD MÕTTED
KÕIGE HUVITAVAMA KUJUNDUSEGA
KÕIGE HUMOORIKAM LUULERAAMAT
MINU KODU
KÕIGE KODUSEM RAAMAT
KODUSED LOOD
VAHVATE LUGUDE RAAMAT

Oru Põhikooli I kl.Juhendaja Meeli Tõnismaa
Oru Põhikooli II kl. Juhendaja Elina Veering
Oru Põhikooli III kl. Juhendaja Krista Saadoja
Oru Põhikooli IV kl. Juhendaja Liina Lätte
Oru lasteaia vanem rühm. Juhendajad Saima Laur ja Tiina Veeoja
Kose-Uemõisa lasteaed-algkooli III kl. Juhendaja Eevi Balitski
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KUIDAS VÄIKE RUKKILILL
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Kose-Uuemõisa lasteaed- algkooli Päikesejänku rühm.
Juhendajad Anne Irs, Ülle Suviste

KÕIGE RAHVUSLILLELIKUM
MINU KODU
Kose Gümnaasiumi I A kl. Juhendaja Lea Danilova
KÕIGE OMALOOMINGULISEM (TEEMAKOHASEM)
MEIE VÄRVILISED LOOD JA PILDID
Kose Gümnaasiumi II A kl.Juhendaja Marju Pärn
KÕIGE VIIMISTLETUM RAAMAT
LUSTAKAD LOOD
Kose Gümnaasiumi II B kl. Juhendaja Maarika Harmipaik
KÕIGE SALAPÄRASEM RAAMAT
EESTI  MU KODU
Kose Gümnaasiumi III A kl. Juhendaja Sirje Hanikat
KÕIGE LASTEPÄRASEM TEATMETEOS
MEIE VANAEMAD
Kose lasteaia Miisu rühm. Juhendaja Miina Loik
KÕIGE SOOJEM JA SÜDAMLIKUM
RAAMAT EESTIST
Kose Kunstikooli algklassid. Juhendaja Kadri Kruus-Laurimaa
KÕIGE MÄNGULISEM JA MITMEKÜLGSEM
TRIIBULISED SEELIKUD
Kose Kunstikooli koolieelikud. Juhendaja Kadri Kruus-Laurimaa
KÕIGE SEELIKUTRIIBULISEM
NII NÄEME MEIE
Perekond Tulp (Roland, Riina, Reelika, Karoliina,Kadrit)
KÕIGE EESTIMAALISEM RAAMAT
MINU PONI
Anna-Helena Inno ja Merili Pärn
TORE LOOMARAAMAT
POLIITIKUTE HALL ARGIPÄEV
Kaia Sinilaid (Kose Gümnaasiumi 3. kl.)
HEA ÕPETUSEIVAGA RAAMAT
LEIB
Palvere Külakeskus. Juhendaja Marika Tamm
TORE LEIVARAAMAT
MINU ARMAS KODU
Ravila lasteaia vanem rühm. Diana Mihkelsoo
KÕIGE LASTEPÄRASEM PILDIRAAMAT EESTIMAAST
19. novembril Oru Külakeskuses toimunud omaloominguõhtut avades kinnitas S. Bärg, et taaskord on kogunenud
lugeda armastavad ja raamatut hindavad lapsed, lapsed, kes armastavad kirjutada ja joonistada.
Lasteüritusele olid külla tulnud lastekirjanik Leelo Tungal ja ajakirja Hea Laps kujundaja Viivika Kalt, kes
tunnustasid laste ja nende juhendajate poolt tehtut. Leelo Tungal rääkis lastele oma kirjanikutööst.
Korraldajate poolt oli kõigile lastele ja nende juhendajatele tänukirjad ja kingitused. Tublidele raamatusõpradele
pakuti morssi ja kringlit
27. novembril külastasid lapsed Eesti Lastekirjanduse Keskust.
Korraldajad tänavad kõiki osalejaid ja soovivad meeldivaid hetki koos raamatutega. Loodame ka aastal 2009
korraldada ürituse kus oleksid haaratud paljud meie valla lapsed, kellele meeldib lugeda.

Fotod A. Kilk
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SPORTLIK ISADEPÄEV ORU LASTEAIAS
Vhziuuuuuuu! lõikab isaskarja kõrvust ja kerest läbi kohtunikuvile. Esimene spordiala tänasel isadepäeva
spordiüritusel on kahepuudase sangpommi pea kohale vinnamine. Reeglid on väga lihtsad  võitja on see, kes
rohkem kordi sangpommi sirge käega pea kohale tõstab. Andke endast parim, lapsed vaatavad, teatab lasteaia
õpetaja häälemürinal üle Oru Põhikooli võimla. Sangpommi juurest lähete võimla tahanurka mati juurde, kus
iga isa maadleb meie kõige tugevama naisõpetajaga kuni seljavõiduni, lisatakse vastu vaidlemist mitte
võimaldaval toonil. Edasi tuleb lusikaga toore muna edasi-tagasi kandmine, kotis hüpped koos lapsega,
rööbaspuud, kitsehüpped ning peapealseis. Aja peale, loomulikult.
Nõnda läheb mõte lendama, kui olen isadepäevakutse kätte saanud, läbi lugenud ning pilk jälgib aknast
pasknääri tegemisi. Vangistan igaks juhuks mõttelennu ning tõmban selga kästud sportlikud rõivad ning lähen
jalgratta kummi pumpama  täna autoga lasteaeda ei lähe, sest väike kuuekilomeetrine rattasõit teeb lihased
soojaks ning äkki läheb siis ka järjest paisuva keskkohaga keskealine kere mingil määral liikvele!?
Oi-oi! Oru lasteaia Mesimumm naised on nii-nii kallid! Isad ei peagi tegelikkuses eespool luuletatud tegevuste
käes piinlema, vaid lihtsalt ennast pisut võimla põrandal mati peal veeretama ja majapidamispaberi rulli lõpuosa
põrandal kõhuli olles ühe seina äärest teise puhuma ja saalihokikepiga triblama ja lapsi võimlemispallil hüpitama
ja paberlennukeid tegema ning neid lennutama ja ajalehepaberist arusaadavaid objekte meisterdama.
Tegelikult on väär kasutada sõna peab, sest see kõik on lõbus ning selle meeleolu eest peame oleme tänulikud
lasteaia töötajatele ja oma lastele.
Mida sa, mees, veel neil hetkil elult tahta oskad, kui lapsed sulle SUPERISSI-medali kaela riputavad ning kõvasti
kallistavad?!
Tarmo
Kahro ja Kauri isa
PS. Ausalt öeldes natuke jäi ikka kripeldama, et päris sporti ei tulnud teha  mul on selline tunne, et ma suudan
vett täis õhupalli Riggo isast kauem nina peal hoida

AJAKIRJA ESITLUS JA ISADEPÄEVA PIDU
Kose-Uuemõisa Lasteaed-Algkooli kolmas klass koostas ajakirja, mille esitlus toimus Kose-Uuemõisa raamatukogus.
Ajakirjale pandi nimeks KKKK ehk Kolmanda Klassi Kooli Kaja. Ajakirja tegemise idee leidsime me kolmanda
klassi eesti keele õpikust. Ajakirjas oli palju töid, mis me esimesel õppeveerandil kirjutasime ja joonistasime.
Kahjuks ei mahtunud kõik tööd ajakirja ja jäävad ootama järjekorda järgmisesse numbrisse. Kohalolijate arvates
oli ajakiri väga tore. Järgmine ajakirja number ilmub talvel. Peale ajakirja esitluse toimus seal ühtlasi ka isadepäeva
pidu. Peol toimus viktoriin, millest nii lapsed kui ka isad osa võtsid, koos isadega saime ka tantsu keerutada.
Pidu oli väga tore ja kõik jäid sellega rahule. Minu isale jäi üritusest meelde rahvatants, viktoriin ja pärlitest
tehtud ämblik, mille iga laps oma isale kingituseks valmistas. Kodus luges ta põhjalikult läbi ajakirja ja arvas,
et see ei jää alla kirjastuste poolt väljaantud ajakirjadele.
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Soovime tänada kõiki, kes ürituse õnnestumisele kaasa aitasid, sh Kose Uuemõisa raamatukogu töötajaid, kes
lahkelt lubasid kasutada raamatukogu ruume ning katsid meile peolaua limonaadi ja maitsvate puuviljadega.
Kärt-Kristiin Jaagu koos isaga.

MEELESPEA, MEELESPEA, ÄRA MIND UNUSTA...
Kes seda laulu ei teaks? Laulu, mille kirjutas 1936.aastal kõigile tuntud helilooja ja koorijuht maestro Gustav
Ernesaks, kelle 100. sünniaastapäeva tähistatatakse selle aasta detsembrikuus.
Laulutaadile oli pühendatud ka 15.-16.novembril Tallinnas Eesti Naislauluseltsi poolt korraldatud Nais-ja
neidudekooride võistulaulmine.
Võisteldi kolmes kategoorias (A-,B-ja C). Meie valda esindas seekord Kose valla naiskoor Krõõt.
Mõõtu võeti C-kategoorias, kuhu meiegi kuulusime, lauluga Meelespea. Laval oli võimalus olla ühtekokku
15 minutit. C-kategoorias osales 12 koori üle Eestimaa.
Ilmselt oli üriil, kelle hulka kuulusid kogemustega koorijuhid (sh
ka Venno Laul), päris raske langetada otsust. Aga rõõmustav oli
see, et tõime koju 5.koha. Oleme oma tulemusega rahul. Ise
tehtud, hästi tehtud.
PS! Nii ilusat Meelespead pole veel Krõõt mulle kunagi laulnud.
Aitähh kõigile lauljate, abidirigendile Maiu Roosale ja
kontsertmeistrile Vaike Juursalule.
Koori dirigent
Tiina Steinberg

NAISKOOR MEELIKA 30
Kes me oleme?
Naiskoor Meelika alustas 27.novembril 1978 aastal Viive Kübara taktikepi all 26 lauljaga. Koos käivad erinevas
eas elurõõmsad naishinged, keda ühendab tahtmine laulda ja hea tulemuse nimel ka pingutada. 3Meie keskmine
vanus on 46 aastat. Praegu laulab kooris 22 lauljat ja koos ei ole meil kunagi igav.
Meie dirigendid
Koori algusaastatest on dirigendivankrit vedanud Viive Kübar. Talle on abiks olnud dirigendid Ede Markus , Heli
Sepp ja Tiina Steinberg. Konservatooriumi riigieksami sooritasid meiega Pille Ruul ja Viktoria Lehtmets. 2005.aastal
sooritas meie kooriga EMTA riigieksami abidirigent Kristiine Mõttus. Praegu on ta pisitütrega kodus, teda
asendab Allan Tamme  meie ainuke meeshing.
Meie saavutused
1979 Harju rajooni võistulaulmisel I koht
1980,1983,1985 EPT süsteemi taidlus-ülevaatustel I kohad
1987 vabariiklikul võistulaulmisel B grupis II koht ja parima maanaiskoori tiitel
1996 Pärnu rahvusvaheline koorifestival
2002 Pärnu rahvusvaheline koorifestival
2005 ENLS võistulaulmisel C grupis I koht
2007 Eesti-Soome ühislaulupeole Sulasol eelnenud konkurss
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Meie tegemised
Esimesed kümme tegevusaastat olid kiire arengu aeg.
Koor suurenes peagi 49 liikmeliseks, toimus palju
kontserte Kose EPT üritustel, kohtuti aktiivselt
sõpruskooridega, esineti maaparandajate päevadel.
Sellesse perioodi jäävad võidud EPT süsteemi
taidlusülevaatustel. Esimesed kontsertreisid väljaspoole
Eestit olid 1986.aastal Riiga, külla Riia Restaureerimisvalitsuse meeskoorile ja 1987 aastal Taga-Karpaatiasse
Mukatðovo meeskoorile. Raudse eesriide taha saime
1988 aastal, mil käisime külas Soomes Riihimäe
meeskooril.
üheksakümnendate lõpp, mis vähendas oluliselt koori
ridu. Täies koosseisus sai peetud 10.aastapäeva kontsert
koos Riihimäe meeskooriga Glehni lossis. 1992.aastal
saime sõbraks Pihtipuda meeskooriga ja käisime
Pihtipudas. 1993.aastal toimus kontsertreis Norra
kuningriiki Porsgrunni naiskoori küllakutsel. 1996.aastat
alustasime ainult 13 lauljaga ja proovisime koos Kuivajõe meeskoori meestega moodustada kammerkoori.
1997.aastal sai see kooselu läbi ja proovid jätkusid koos naiskooriga Krõõt.
Kolmandat aastakümmet alustas meie juubelikontsert naiskoorina Krõõlika , mis tähendab Krõõta ja Meelikat.
Ametliku nimega Kose valla naiskoor. Koos laulsime üle aasta, osalesime Harjumaa laulupeol, üldlaulupeol ja
ka G.Ernesaksa 90.sünniaastapäevale pühen-datud kontserdil Estonias. Meelika 2005.aasta on murranguline
 koori tuleb uusi lauljaid, teeme ära Kristiine lõpueksami, käime võistulaulmisel. 2006.aasta saadame mööda
peamiselt koos Türnpu meeskoori ja Turba naiskooriga Schuberti missat G-duur õppides ja esitades. Ja Allani
käe all püüame endid ka vähe energilisemast küljest näidata.
Oleme osa võtnud kõikidest üldlaulupidudest alates 1980-aastast ja naislaulupäevadest. Ka 1991.aastal toimunud
Laulusildadest ja 1996.aastal ESTO laulupeost.
Meie sõbrad
Mis oleks koorilaul ilma sõpruskohtumisteta!
Aitäh kaugetele sõpradele küllakutsete eest- Riihimäe meeskoor, Pihtipuda meeskoor, Porsgrunni naiskoor.
Meeldejäävad on kolme naiskoori- Märjamaa, Tallinna Kaubamaja ja Meelika endisaegsed kohtumised, ühised
kontserdid naiskooriga Krõõt ja omaküla-poistega Kuivajõe meeskoorist. Me ei ole unustanud vanu sõpru
Võru meeskoorist ja Runost. Kihnu saarele mõeldes meenub alati Haaslava meeskoor. Meeledi kuulaks arvuka
Inseneride meeskoori laulu. Ja suur tänu meie uusimatele sõpradele  Türnpu meekoorile ja Turba naiskoor
Nellile, kellega koos oleme astunud sammu edasi ja saanud esitada suurvormi  missat.
Täna laulavad meie kooris aastast:
I sopran
Raja Kalju
1978
I alt
Tiia Haamer
1978
Eha Sepp
1986
Monika Kala
1988
Ülle Luiv
1992
Lemmi Toomla
1989
Triin Vahtel
2005
Merike Karjus
1996
Õie Reitel
2002
II alt
Maarika Tint
2005
Hele-Mall Haamer
2001
Pilvi Kull
2005
Ingrid-Liliana Peetris 1996-2001, 2005
Tiiu Valdmaa
2008
Miia Vahtra
2005
Eveli Kuuseoja
2008
Aili Kuusk
2005
II sopran
Ruth Haamer
Aili Villak
Maarika Lutsoja
Riin Reitel
Sirje Eichen

1979
1989
2001
2008
1985-94,2008

Dirigendid:
Viive Kübar
Kristiine Mõttus
Allan Tamme

1978
2002
2008
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DETSEMBER 2008 - JAANUAR 2009 KOSE VALLAS TOIMUVAD
SÜNDMUSED
4.dets 19.00
6.dets 11.00
6.dets
11.dets
11.dets
13.dets

12.00
13.00
15.00
11.00

15.dets
17.dets
17.dets
17.dets
17.dets
-18.dets
18.dets
19.dets
20.dets

15.00
10.30
18.00
20.00
17.00
18.00
20.00
20.00

21.dets
26.dets 15.00
31.dets 11.00
31.dets 23.00
6.jaan09 19.00
10.jaan09

Lugusid, laule laiast maailmast pajatavad ja musitseerivad INDREK
KALDA ja TOOMAS LUNGE
Pilet 150 kr
JÕULUEELNE MEISTRIKODA meisterdatakse koos õpetaja Katriniga
aknakaunistusi ja jõulukaarte Meistrikoda avatud kell 11.00-13.00
Kose Muusikakooli 30 sünnipäeva tähistamine
JÕULULAAT
LUULE- ja HUUMORIÕHTU Aivar Ilvesega
Laupäev raamatuga väikelastele
Loeme ja meisterdame kell 11.00-14.00
Kose Kopsuhaigla töötajate laste jõulupidu
Kose valla koduste laste jõulupidu
KREEKA õhtu Tutvustatakse kultuuri ja tehakse veidi käsitööd
Ans.JÄÄÄÄR talvekontsert. Plaadipresentatsioon
Pilet 150 kr
Kose Gümnaasiumi jõulupeod

Oru Külakeskus

Oru Põhikooli jõulupidu
Puuetega laste jõulupidu
Suur rahvapidu 80 aastat seltsitegevust Orul
Esinevad isetegevuslased. Tantsuks ansambel Rivaal
DISCO Tre& CO
Klubi jõuluõhtu
LASTE HOMMIK külas Lepatriinu lasteteater mängude ja etendusega
Loomade talvelaul
Tasuta
AASTALÕPU TRALL
Muusika- DJ kell 23.00-01.00 Ilutulestik kell 24.00
Jõulu lõpetus (kolmekuninga päeva tähistamine, kuuskede
põletamine)
Valla eakate uusaastapidu

Oru Külakeskus
Kose Päevakeskus
Oru Külakeskus

KÄSITÖÖNÄITUS (Paunküla Hooldekodu tööd)
JÕULUKINGITUSTE NÄITUS MÜÜK (vaibad, keraamika, kudumid)
16.dets näitus-müügi avamine kell 12.00
17.dets näitus- müük avatud kell 10.00-17.00
Kose Kunstikooli algklasside õpilaste JÕULUNÄITUS
Kose Murdmatute Kunstnike näitus

Kose Päevakeskus
Kose Päevakeskus

Kose Raamatukogu
Oru Külakeskus
Oru Külakeskus
Kose Päevakeskus
Kose- Uuemõisa
Raamatukogu
Kose Päevakeskus
Oru Külakeskus
Ravila NVAK
Oru Külakeskus
Kose Gümnaasium

Oru Külakeskus
Kose Päevakeskus
Kose Gümnaasium
Kose Keskväljak
K-U Kabelimäel
Oru Külakeskus

NÄITUSED
1-7.dets
16-17.dets
1.dets-5.jaan
Kuni 28.veebr

Kose Raamatukogu
Galerii
Kose Ujula Ujula tn 7

SPORDI- JA TERVISEÜRITUSED
7.dets
14.dets
15.dets
16.dets

12.00
12.00
19.30
19.00

3.jaan 09 10.00
4.jaan 09 9.00
14.00
11.jaan 09 12.00

Kose 18.MV meeste korvpallis
Kose 18.MV meeste korvpallis
Harju MV korvpallis
Ülevallaline mäluturniir
Mäluveski III voor
Kose talimängud LAUATENNIS
Kose talimängud MALE
KABE
Kose MV TÄHTEDEMÄNG
(korvpall)

Kose Gümnaasium
Kose Gümnaasium
Kose Korvpalliklubi / BC Raasiku Kose Gümnaasium
võistkonnad
Oru Külakeskus
Juhend Spordimajas
Juhend Spordimajas

! Jälgige reklaami INFO 633 9306 Kose Vald

Kose Spordimaja
Kose Päevakeskus
Kose Gümnaasium
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VALGRE LAULUDE ÕHTU KOSE-UUEMÕISAS
Vana mõisamaja saali põrandani ulatuvatest akendest paistis vana park, pärnade kolletavaid lehti kuldas veelgi
loojuv päike... Ja saalis oli soe... Kahel kooril ja arvukal publikul oli mitu põhjust tunda heldimust ja uhkust
Eestimaa kauni laululoomingu ja -loojate üle. Õhtu juht Arne Männik aitas meil meelde tuletada Raimond
Valgre elukäiku, siis laulis naiskoor Meelika Valgre laule, juhatasid Viive Kübar ja Allan Tamme, klaveril saatis
Vaike Juursalu. Arne Männik tutvustas omal muhedal moel ka teisi heliloojaid, kelle laule esitati: ka Mart
Saare ja Miina Härma laulud kõlasid võrratult.
Raimond Valgrel oleks sel aastal täitunud 95. eluaasta, kuid tegelikkuses elas ta vaid aastakese vanemaks kui
Mozart. Mis oleks võinud olla teisiti kui poleks olnud okupatsiooni ja sõda, kui poleks viinakurat teda ahvatlenud?
Nüüdseks on tema looming klassikaks saanud, tema laulud on kõlanud laulupeol ja Eurovisioni lauluvõistlusel!
Sellel kontserdil esitas Valgret ka Haabersti Sotsiaalkeskuse naiskoor Piccolo, neid juhatab Arne Männik ja
tema tehtud seaded tundusid küll keerulised, kuid olid teravmeelsed ja põnevad, Piccolo sai nendega
suurepäraselt hakkama... Ja memento mori pea meeles surma  äsja igavikku lahkunud Kustas Kirkerpuu
mälestuseks tõusime püsti ja kui oli kõlanud Punab pihlakaid, siis dirigendi palvel selle laulu lõppedes me
ei plaksutanud enam. Kuigi kontsert oli pühendatud just Valgrele, siis selline ajatelje loomine Härma ja Saare
ning Peterburi konservatooriumi juurest Valgreni ja temast edasi Eesti professionaalide juurde oli igati tore.
Kustas Kikerpuu seos Valgrega oli ju eriti tihe, küll seadis tema Valgre laule ja kirjutas suurepäraseid tekste,
ka neile lugudele, millele Valgre ise tekste ei olnud teinud (ei jõudnud teha?). Aga elu läheb edasi, kontsert
jätkus lõbusamas võtmes, ja lõpuks kõlas surematu Saaremaa valss. See oli südamlik ja väga hästi õnnestunud
kontsert! Suur tänu elamuse eest!
Kahro Kivilo

KOSEL UUS KUNSTIGALERII
28. oktoobril asetati Valdur Kalme kaela ujumisrõngas (sümboolne pärg),
millega loeti Kose Ujula Galerii avatuks.
Esimene väljapanek on Kose Kunstikeskuse täiskasvanud kunstiharrastajatelt.
See seltskond on saanud endale nimeks Kose Murdmatud Kunstnikud.
Põhjuseks on seitse aastat iganädalasi tunde (maalimist, joonistamist,voolimst),
arvukaid suvelaagreid ning oma tööde näitamist pealinnas, Pärnus ja mujal.
Eestis on selliseid aktiivselt kooskäivaid kunstiseltskondi vähe ja julgen arvata,
et Harjumaal oleme me ainsad. Siinkohal tahan ära tuua Murdmatute
Kunstnike näitusel osalejad: Renate Unt, Tiiu Sepp, Vaike Lage, Maria Kilp,
Marina Kuuseoja, Erika Suvi, Kärt Matiisen, Annely Hordo, Tiia Rodi, Külli
Vihmar, Sven Andresen, Sven Uibo, Toomas Trumann, Kei Andresen, Jaana
Ruhno, Lembe Marley, Eike Tikman, Sirje Raamat. Kolm viimast aastat on neid juhendanud kunstnik ja
kunstiõpetaja Maiu Mooses. Tahaks kõiki ülesloetud inimesi tänada, et nad olemas on ja Kose kultuurelu toekalt
rikastavad.
Siinkohal oleks vajalik selgitada Kose Ujula Galerii eesmärke... Kose Kunstikool
on tundnud suurt puudust kohast, kus oleks võimalik teha suuremahulisi
õpilaste ning täiskasvanute aastanäitusi. (Kose Raamatukogus ja Kose
Päevakeskuses on meil näituste osas suurepärane koostöö, mis kindlasti
jätkub, kuid paraku on napib neis seinapinda suuremate väljapanekute
jaoks).Avatud galeriis on meil esialgu plaanitud igal nö. ujulaperioodil
(oktoobrist aprillini) tuua välja kaks näitust: sügisel Kose Kunstikeskuse
täiskasvanute grupi ja kevadel Kose Kunstikooli õpilaste ülevaatenäitus.
Kindlasti on võimalik sinna vahele mahutada veel mõni põnev väljapanek,
kui tuleb ahvatlevaid ettepanekuid ja ujula haldajad nõus on. Kokkuvõtteks
võib öelda, et kunstiinimesed on Kosel õnnelikud ja rõõmsad.
Täname Valdur Kalmet, Erge Looritsat, Kristjan Sisa ja kõiki teisi, kes aitasid näitust ette valmistada ja avapidu
korraldada.
Margit Mikk
Kose Kunstikooli õpetaja
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SAA ISEENDAGA SÕBRAKS!
Käes on taas aasta kõige pimedam aeg. Päevad on lühikesed ning enamik meist ei taha enam õhtul koduuksest välja
astuda vaid ihkab olla soojas toas oma lähedaste seltsis.
Kuigi ees on jõulud, mis on paljudele mõnus ootuse aeg, võib teisi kimbutada stress ja väsimus, mille tõttu premeeritakse
end tihti liigrasvase toidu või magusa suutäiega. Sellele järgneb kehakaalu tõus, mis omakorda põhjustab stressi.
Kõige selle tagajärjel tekkivad erinevad haigused, mis nõrgendavad organismi. Nii võib tekkida surnud ring, kust
väljapääsu on raske leida.
Siin on kümme nõuannet, mis aitavad sügismasendusest väljapääsu leida:
- Söö regulaarselt, sest kui söögivahed muutuvad väga pikaks, on kõht väga tühi ning tekib oht üle süüa! Hoia
käepärast mõni puuvili, mida võid vahepalaks süüa.
- Ole mõõdukas (ära loobu rasvast täiesti)  väherasvased tooteid on hea kasutada lühiajaliselt, siis kui on vajadus
kaalu langetada, kuid meie organism vajab erinevaid rasvhappeid ning ilma rasvata ei omasta organism mitmeid
eluks vajalikke rasvlahustuvaid vitamiine (A; D; E ja K). Eelista loomsetele rasvadele taimseid rasvu!
- Lõpeta näksimine! Iga kord kui tunned vajadust midagi suhu pista, mõtle järele, kas tegemist on ikka näljaga! Kui
nälga ei ole, siis on hea juua tass sooja teed või klaas mahla!
- Kui oled magusamaias, siis varu endale kommide ja okolaadi asemel koju värskeid või kuivatatud puuvilju ning
pähkleid. Samuti on kasulikud juua magusate karastusjookide asemel mahla või jogurtit. Selline valik peaks valitsema
ka meie laste toidulaual. Suhkruasendajaid võiks samuti tarbida vaid lühikest aega, kuna need sisaldavad väga
palju erinevaid lisaaineid.
- Liigu rohkem  leia endale päevas 15-30 minutit, mil veedad aega värskes õhus!
- Maga piisavalt  täiskasvanute organism vajab 7-8 tundi ööund, kui võimalik leia aega ka päeval puhata. Väsinud
organismile hakkavad kergesti külge viirushaigused ning energiapuudujäägid kompenseeritakse enamasti toiduga.
- Ümbritse end valgusega. Leia aega kasvõi pisut oma päevast veeta elava tule juures, kamina ees või küünlavalgel.
Tuli puhastab hinge ja annab sooja!
- Kuula head muusikat!
- Kui võimalik, raputa maha tüütud kohustused ja tegele millegi meeldivaga (käi juuksuris või solaariumis, tegele
oma lemmikharrastusega, otsi üles lemmikraamat või naudi lihtsalt sõprade seltsi)!
- Mõtle positiivselt  väga paljud meie toitumis- ja liikumisharjumused on tingitud valest mõtlemisest. Saa iseendaga
sõbraks - kui armastad ennast, siis armastad ka teisi! Jõulud on heategevuse aeg! Proovi teha iga päev mõni väike
heategu (näiteks: kirjuta sõbrale kiri).
Kui leidsid siit endale kasvõi ühe kasuliku nõuande, mis aitab Sinu päeva paremaks teha, siis on minugi tänane heategu
tehtud!
Ees on jõulupühad, mis Eestlastele seostuvad verivorstide, seaprae ja hapukapsaga. Ka neid toite on võimalik tervislikult
teha: Müügile on jõudnud Rannarootsi porgandiga verivorstid, mille energiasisaldus on poole väiksem kui
traditsioonilistel verivorstidel. Seaprae võib asendada kanalihaga või teha see taisest seafileest ning hapukapsale lisada
searasva asemel sojakastet, mis teeb kapsale mõnusa praerasva maitse, kuid ei anna lisaenergiat. Magustoiduks võiks
olla kreemise tordi või kookide asemel puuviljasalat, millele võib lisada pisut erinevaid lisandeid (jogurtijäätist või
vaniljekastet). Ole leidlik ning siis püsid ka pühade ajal vormis.
Kui aga enam kuidagi ise kaaluprobleemidega hakkama ei saa, siis tule kolmapäeva õhtul kell 19.00 Kose Päevakeskusesse.
Tule vaatama-kuulama, kuidas salenejatel läheb  see on tasuta!
Uuel aastal alustame ka meie uue hooga - 7. jaanuaril, ikka kolmapäeviti kell 19.00 Kose Päevakeskuses.
Mõnusaid jõulupühi ja kena aastavahetust!
Kaalujälgijate rühmajuht: Eda-Mai Tammiste

Üldine nukker olukord Eesti majanduses ning tumedavõitu tulevikuprognoosid ei ole sugugi pärssivaks
teguriks aktiivsetele ettevõtjatele, kellel kõigest hoolimata soov arendada ja edendada kohalikku eluolu ning
majandust. Neli aktiivset Tartu Ülikooli Pärnu Kolledzi turismigeograafia magistranti on oma kursusetöö raames
pühendunud Kose vallas turismi arendamisele ning valla üldise tuntuse suurendamisele ja turundamisele, nende
seas ka kohaliku puhkekeskuse Oxforell OÜ üks omanikke Gerle Oks. Teisteks osalisteks on Marit Mets, Annika
Prokopovit ja Katri Pille.
Projekti laiem eesmärk on tutvustada ja arendada Kose valda, nii et tulevikus oleks oodata rohkem nii eesti
kui välisturiste. Kose vald oma kauni looduskeskkonna ja hea geograafilise asendiga on meeliskoht puhkamiseks
paljudele pealinnlastele kui ka välismaalastele. Hetkel reaalselt käiku minev projekt põhineb omanäoliste
toodete-teenuste arendamisel Oxforell Puhkekeskuses, mille läbi loodetakse oluliselt vähendada turismi
hooajalisust ning leevendada praegu Eesti turismimaastiku küllaltki ühetaolist teenuste valikut. Nimelt pakub
Oxforell juba praegu laias valikus aktiivseid tegevusi nagu näiteks paintball, ATV ja kanuumatkad, kalapüük
ning võrkpall, kuid taolistele tegevustele on suunatud ka mitmed teised puhkekeskused või turismitalud. Projekti
jõustumise korral loodetaksegi eristuda teistest konkurentidest pakkudes turistile omanäolist elamusturismi ning
mis kõige tähtsam  seeläbi tutvustades eesti kultuuri ning ajalugu.
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Kultuurihuvilisi loodetakse meelitada Oxforelli kunagise Sepa
talu sepikoja taaspüstitamisega, kus aastaringselt tegutseks
sepp, kes tutvustaks lähemalt vanu metallitöö traditsioone
ning külastajate soovil sepistaks kaasa ehteid, münte või
suveniire. Traditsioonidele rõhudes on kavandatud spetsiaalse
varjualuse püstitus, kus paikneb kunagist reheahju meenutav
ahi suitsu ja leivaahjule. Külastajatele jäetakse võimalus ka
ise kätt proovida, püüdes valmistada vanade retseptide abil
leiba ning kalaroogasid, olles eelnevalt ise kala püüdnud
puhkekeskuse forellitiikidest. Planeeritud on koostada
kultuuriringreis Kose-Uuemõisa vaatamisväärsuste
tutvustamiseks, mis hõlmaks kindlasti Kose-Uuemõisa kauni
mõisahoone ja pargi külastamist, mis on teatavasti üks Eesti
vanimaid mõisaid. Veel räägib Kose-Uuemõisa kasuks kirju
ajalooline taust, kuna selle territooriumil on läbi aegade peetud maha palju sõdu ja leidnud aset arvukalt
rüüstamisi ja röövretki. Sellest kõigest räägib turistidele giid, kellele luuakse töökoht projekti raames. Pikemas
perspektiivis plaanitakse hakata läbi viima jalgrattamatku, mis haaraks laiemalt Kose valla territooriumi, näitamaks
turistile unikaalseid karstialasid Tuhala ja Nabala piirkonnas ning palju muid vaatamis- ja arhitektuuriväärtusi.
Projekti raames on arvestatud erinevate sihtgruppide huvidega, püüdes pakkuda midagi igale maitsele. Suureks
konkurentsieeliseks on kindlasti turistile pakutav võimalus ühendada omavahel aktiivse vabaaja veetmise
võimalus ja kultuuripuhkusega. Suurimateks sihtturgudeks on siiani Soome ja Venemaa. Ka Läti ja Leedu
turistide arv on jõudsalt tõusuteel. Erinevate uuringute põhjal on turistid eelkõige huvitatud tutvumisest
kultuuriväärtuste ja kauni loodusega. Projekti raames loodavad paketid on kindlasti hea võimalus lihtsamalt
tutvustada ning turundada Eestimaa vaatamisväärsusi, arvestades, et juba praegu on Oxforelli koostööpartneriteks
tuntud reisibürood. Kuid eelkõige on oodatud kodumaine turist, kelle arvukus on loodetavasti samuti tõusuteel.
Tänu Tallinn-Tartu maantee lähedusele on Oxforell Puhkekeskusesse lihtne ja mugav saabuda nädalalõppu
veetma Tallinnast ning ka mujalt Eestist.
Läbirääkimised on käimas MTÜ Kose Tenniseklubiga, et tulevikus rajada tenniseväljakud, mis pakuks veelgi
aktiivse puhkuse veetmise võimalusi nii kohalikele endile kui ka külalistele.
Tulevikku on suunatud ka üks väga omapärane
ettevõtmine: nimelt on tekkinud idee hakata korraldama
rollimänge Jüriöö Ülestõusu imiteerides. 1343-1345
toimunud talurahva ülestõus on siiani eestlastele
südamelähedane ning sellele rõhudes loodetakse äratada
inimestes suurem huvi möödunu vastu ning võib-olla
kujundada Kose vallas väikene omanäoline traditsioon,
austamaks esiisade pingutusi vabaduspüüdlustel. Plaani
teostamiseks käivad läbirääkimised ka Jüriöö Ülestõusu
lahinguvälja maaomanikega, kes antud ideed on nõus
toetama.
Projekt loodetakse teoks teha Ettevõtluse Arendamise
Sihtasutuse (EAS) kaasabil. EASi läbi loodetakse tulevikus
ka Oxforelli Puhkekeskust turundada, kuna hiljuti toimus
liitumine Eesti Turismiettevõtete Kvaliteediprogrammiga,
mille läbimisel saadakse tunnustus Märk kindlast arengust.
Nagu juba eelpool mainitud sai põhineb projekt küll Oxforelli toodete-teenuste arendamisel, kuid laiemas ning
pikemas perspektiivis panustab see kogu valla arengusse. Ei saa tähelepanuta jätta turismimajanduse osakaalu
tänapäeva ühiskonnas, kus inimene vajab üha enam pääsu argipäevast ning on valmis kvaliteetse puhkuse
nimel ka maksma. Tulevikus tingib turistide arvukuse tõus vajaduse tasemel infrastruktuuri järele ning aitab
luua juurde kaudselt turismiga seotud töökohti, nende all võib silmas pidada kõiksugu teenindajaid kauplustes
ja asutustes. Eelkõige loodame pakkuda eesti turistidele uusi ja omanäolisi puhkuse veetmise võimalusi, mille
läbi kasvaks Kose valla tuntus, ning kujundada vallast positiivne üldmulje, mis omakorda võiks kaasa aidata
rahvaarvu kasvule tulevikus ning panustada kvaliteetse elukeskkonna rajamisse.
Gerle Oks
Marit Mets
Katri Pille
Annika Prokopovit
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21. novembril korraldas Kose Lions klubi Oru Külakeskuses heategevusliku sügispeo, millega
toetasime kogu Eesti lionite kampaaniat Maarja külla Eesti maja ehituseks. Maarja küla
on koduks intellektipuudega noortele inimestele. Seal on juba kerkinud majad Saksa, Rootsi
ja Skandinaavia ettevõtete ning organisatsioonide annetustest. Eesti maja peab valmima
2009. aastal, lionsitele abiks Rotary-klubid, Olympic Casino ja Eesti riik.
Pidu oli uhke, vanade traditsioonide kohaselt pika laua ja sooja toiduga! Tantsuks mängisid
Kose omad poisid, nagu nad ennast ise tituleerisid- muusikaline rühmitus Pesamunad.
Korraldajad tegid kulude-tulude arvestuse, lähtudes loodetavast sajast külalisest. Läks
aga veelgi paremini, peol oli pea 140 külalist! Kõik said kõhu täis, piisavalt tantsida ja

meelt lahutada.
Õhtu naelaks oli oksjon, kus müüki läks uhke, kolmekilone maasikatort. Pinged olid kruvitud kõrgele, kui tehti
viimane pakkumine, mis tähendas, et tordi müügist laekus 3757 Eesti krooni, 20 Eurot ja 15 Läti latti! Pole
paha!
Kokkuvõtteks võib üelda, et Kose Lions klubi poolt korraldatud heategevuslik sügispidu läks igati korda ja täitis
oma eesmärgi. Kose Lions klubi saab annetada peost laekunud tuludest ca viisteist tuhat krooni Maarja küla
Eesti maja ehituseks.
Suur tänu kõigile peolistele, sest teie olite seekord heategijad!
Kose lionid korraldavad sel aastal veel ühe heategevusliku korjanduse, toetamaks oma valla puuetega lapsi.
Loodame valla ettevõtete ja kodanike mõistmist, et meie keskel on lapsi, kes vajavad abi. Mõelgem koos
nendele ja ulatame abikäe!
Kose Lions klubi soovib kõigile rahulikku jõuluaega.
Andres Lutsar.

Eesti Orvuna Kasvanute Liidu Tallinn-Harju Piirkond korraldab 13. detsembril 2008 kell 18.00 JÕULUÜRITUSE
Toimumise koht: Põllumajandusministeerium Lai tn. 39/41 Tallinn (Oleviste kiriku kõrval)
Registreerimine algab 17.30. Osavõtumaks 100.-; õpilased 25.- ; eelkooliealised tasuta.
Õhtu sisustab Eesti Pimedate Ühingu naisansambel.
Kõigile jõululaud. Lastele jõulupakid(teatage laste arv). Loterii.
Kaasa hea jõulutuju!
Etteteatada e-mailiga tiina@noortekodu.ee, tel. 6381034, 56603037, Tiina Koidu
e-mailiga vlepp@hot.ee, tel. 6751331, 5535602, Valve Lepp
Kose-Uuemõisa Lasteaed-Algkooli eelkool alustab tööd 13.01.2009.a. kell 16.30.
Oodatud on lapsed, kes tulevad sügisel meie kooli esimesse klassi.
Lastega tegeleb õpetaja Marge Paris.

TEATED:
METSANDUSE SPETSIALISTI PAUL LILLEPRUUN VASTUVÕTT toimub esmaspäeviti 13.30-15.30
Kose vallamajas. Tel 5019256
PEREMEHETU EHITISE HÕIVAMISE TEADE
Kose Vallavalitsus teatab, et on Kose vallas Oru külas peremehetu ehitisena arvele võtnud Oru
masinakeskuse maa-alal asuva õlimahutid ja ohutusvann. Hõivatud ehitise omanik ei ole vallale teada.
Kõigil, kellel on vastuväiteid nimetatud ehitise peremehetuse või selle Kose valla poolt hõivamise kohta,
esitada need kirjalikult Kose Vallavalitsusele aadressil Hariduse 1, Kose alevik, 75101, Harjumaa kahe
kuu jooksul peale käesoleva teate avaldamist.
HEI, REISIHUVILINE!
Kose Gümnaasiumi õpetajad ja õpilased sõidavad 13-25. märts 2009.a. reisile, tule kaasa! Prantsuse
Riviera ja Põhja Hispaania. Kui tunned huvi, võta ühendust õpetaja Ene Hiietammega.
15.detsembril kell 14.30-17.00 toimub Kose kpl."Puruvana" Eesti-Soome jalatsivabriku naturaalnahast
TALVEJALATSITE MÜÜK.Müügil ka peokingad ja toatuhvlid.Hinnad väga soodsad!
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Müüa ökonoomsed
talvevarustusega

GREENTEC OÜ PROJEKTEERIMISOSAKOND PAKUB
EHITUSPROJEKTIDEGA SEONDUVAID TEENUSEID:
·EHITUSLIK PROJEKTEERIMINE
·EHITUSALANE KONSULTATSIOON JA 3D VISUALISEERIMINE
·PUITKARKASS SEINAELEMENTIDE PROJEKTEERIMINE
·LAENUTAOTLUSTE EELARVETE KOOSTAMINE
·PROJEKTDOKUMENTATSIOONI KOOSKÕLASTAMINE JA
NÕUSTAMINE EHITUSLOA TAOTLEMISEL.

MITSUBISHI
INNVENTER
õhksoojuspumbad
hinnad alates 11 500.- +
paigaldus
Müüa ökonoomsed
on/off AlpicAir
õhksoojuspumbad

KÜSI LISAINFOT TELEFONIL 6003 911 või 5669 7936
GREENTEC OÜ
Karla, Kose vald, 75106 Harjumaa
Tel: 600 3911
Fax: 600 3910
E-mail: info@greentec.ee
www.greentec.ee
UUDIS!
Alates 15.dets.võimalus Kose
Spordimaja
massaaikabinetis (uus
avaram,mugavam ruum)
nautida
LAAVAKIVI MASSAAI
Hea kingiidee endale ja oma
lähedastele!
Info: 56904478 Helen

OTSIME
AUTOREMONDILUKKSEPPI JA
KEEVITAJAID!
Busland Baltic OÜ
(Karla küla, Kose vald)
autoremonditöökoda
ootab tööle asjatundlikke
keevitaja oskustega
autoremondilukkseppasid!
Palk konkurentsivõimeline
vastavalt võimetele!
Kontaktisik:
Märt Tiits
Tel. 51 99 86 91

hinnad alates 7900.- +
paigaldus
kontakt: tel. 5058106 ;
56213743
www.homeair.ee

OÜ SLERESTO
Plekk-katuste ja fassaadide
ehitus
Kivikatuste ehitus
Vihmaveesüsteemide
paigaldus
Plekitööd
Üldehitustööd
Küsige pakkumist !!!!
Kristo Sleng, tel.56604085

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

TELLI VALGUSTID
INTERNETIST!!!
www.valguskiir.ee
Kõikidele Kose valla elanikele
kohaletoimetamine TASUTA!

Täpsemalt tel. 56483838
ja kodulehelt
www.mell.ee

Alates juulist on ülevaatuspunkt avatud
ka laupäeval kella 9.00-15.00
Tööpäevadel kella 8.00-19.00
Teostame igat liiki ülevaatuseid sõiduautodele,
veoautodele, bussidele, traktoritele, mootorratastele ja
nende haagistele!

Alpter T.Ü.V. OÜ Taevavärava tee 9a, Rae vald
tel. 606 4230, mob. 5624 6136
www.alpter.ee, tehno.rae@alpter.ee
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Kose Autokool OÜ

Tujuküllased
JÕULU- ja UUE-AASTA
tervitused
vallaelanikele

kutsub teid autojuhi koolitusele
B kategoorias.
(automat ja manual käigukast)
Info ja registreerimine tel. ja
internet teel.

Eestimaa Rahvaliidu
Kose osakond

5042096 , 6 307 299
info@autokoolkose.eu
www.autokoolkose.eu

OÜ Kuivajõe Farmer
pakub tööd
vasikatalitajale ja
lüpsjale.

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

Info telef. 5035542 või
5105523

JÕULUVANA
TULEB KÜLLA
TEIE KOJU VÕI
ETTEVÕTTESSE
info: jouluks@hot.ee

REHVITÖÖD!
Asun Kuivajõe ja Kose
vahelisel teelõigul.
Müüa uusi talverehve.
Täpsemalt
tel. 56568300

Ostan otse metsast
metsakuiva kuuske
ja tuulemurdu.
Tel.5031019

TÄNUAVALDUS
Täname kõiki, kes jagasid meie leina ja olid toeks kalli abikaasa, isa, vanaisa
ja vanavanaisa Karl-Leopold Karjamaa ärasaatmisel.
Leinajad

Avaldame kaastunnet
omastele

Avaldame Elsa Kubile
kaastunnet

surma puhul

kaotuse puhul.

Oru Mööblikoja kollektiiv

OÜ Bellus Furnitur

Raimond Sieberk` i

ema

Jäädavalt
lahkusid

Leida Saveljeva
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Kose Lions klubi ja Kose Vallavalitsus
kutsuvad 31. detsembril
Kose Gümnaasiumisse ja keskväljakule

AASTAVAHETUSE
TRALLILE

LASTEHOMMIK Kose Gümnaasiumis
kell 11.00 Lepatriinu Lasteteater mängude ja etendusega
LOOMADE TALVELAUL
KUUSE ALLA TANTSIMA OOTAME KELL 23.00
Õhtu tipphetk saabub kell 00.00
SUURE ILUTULESTIKU JA UUE AASTAGA
ning kestab 2008. aasta 01. jaanuari hommikul kella ÜHENI
Kirikuteated
Kose kirikus:
Lastepäev "Kui jõululaps sündis" toimub pastoraadis pühapäeval 21. dets kell 13.00-15.00
Jõululaupäeval, 24.dets. 17.00. jumalateenistus. Laulab Kose kammerkoor
19.00. jumalateenistus. Mängib kiriku pasunakoor
1. jõulupühal, 25.dets.
11.00. jumalateenistus. Jutlustab õp. dr. Toomas Paul
15.00 jumalateenistus Pikva kabelis
Vana-aastaõhtul, 31.dets 17.00. jumalateenistus armulauaga
1. jaanuaril AD 2009
11.00. jumalateenistus
Leerikool Kose kirikus algab pühapäeval, 25. Jaanuaril kell 12.30 kogunemisega pastoraadis
Tuhala kirikus:
Jõululaupäeval, 24.dets. 15.00. jumalateenistus
Vana-aastaõhtul, 31.dets. 15.00. jumalateenistus armulauaga
ILM DETSEMBRIS
Ilm peakski jääma talviseks. Esimene lumi sadas vanal kuul ja lõunast. Vanarahva tarkus
ütleb: "Lõuna sajab ja põhi paneb paika". Mardipäev (10. november) oli must ja märg sadas 12 mm vihma, seega kadripäev (25. november) peaks tulema külm. Vanarahva
tarkuse järgi paneb andresepäev (30. november) pulga ette.
Nüüdseks on lumi 6 päeva (19.-24. november) maas olnud, Kose ümbruses lumekiht
20 cm. Sulaperiood võib küll saabuda, kuid kogu lund see ära ei sulata.
Detsembrikuus kõva külma ei tule, maksimaalselt kuni -15°C. Lund tuleb juurde. Tänavuse
aasta lõpp on talvine - lumi maas ja parajalt külm.
Ilusat algavat advendiaega ja rahulikke jõule!
Koostas: Ülo Roosnurm 24.11.2008

VÄLJAANDJA KOSE VALLAVALITSUS

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

