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Kui kollane võilill on päike soe lillelõhn juures on tal.
Sa endale tundud nii väike
nii puude kui päikese all.
Suur heinakõrs sulle on suuni,
kuid putuka jaoks on ta puu
On heinakuu, jaanikuu, juuni kuum maasikamaitsemiskuu!
Leelo Tungal

SÜNNIPÄEVAD
90
VILMA-REGINA LUDVI
85
RICHARD AAVA, ASTA-HELENE SUURKASK, EILAND VILEPILL
80
HELMI RÄNI, HILDA SUUDER
75
HELMUT VENNO
70
AUGUST HIN, EMILIE JOHANSON, AINO LEPP
65
KARIN AUSMEES, VILMA INNO
60
AIME ORMAK, ARGO PAPPEL, ÜLLE PROSSO, TIINA PÕLENDIK, LEMBI TALI
SÜNNID
KAROLA KRIK , MARTYN-THOMAS VICHTERSTEIN, RASMUS VUGT,
RENET MARMOR, MARTIN MÄESAAR, KADRI UDUMÄE, MATILDA TEIVEJÕE,
LAURI LÜTT, MAGNUS PRITS, HELERI KUKKE, BIRGIT VAIK
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KOSE VALLAVOLIKOGUS 22. MAIL 2008
Volikogu istungist võtsid osa: Piret Aavik, Sven Andresen, Jüri Anissimov, Alvar Kasera, Vello Kivistik, Merike
Kummel, Timo Nikitin, Valdur Oks, Arno Pavel, Margus Proos, Kalle Pormann, Aarne Puistama, Ülo Roosnurm,
Eha Sepp, Uno Silberg, Aksa Veinpalu. Puudus: Andrus Jõffert.
Volikogus vastuvõetud otsused ja määrused ning arutlusel olnud teemad:
Otsusega nr 160 määrati Kose valla ametiisikute majanduslike huvide deklaratsioonihoidjaks volikogu
revisjonikomisjon ning volikogu ja vallavalitsuse liikme deklaratsioonid avalikustatakse Kose Teatajas.
Otsusega 161 võetakse AS Hansapangast 5 miljonit krooni laenu tähtajaga 8 aastat ja laenuintressiga 6 kuu
Euribor +1,35 % ning põhiosa maksepuhkus on kuni 31.12.2008.
Määrusega nr 111 kinnitati Kose valla 2007 majandusaasta aruanne ning võeti teadmiseks ja täitmiseks
volikogu revisjonikomisjoni akt ja audiitordokumendid.
Määrusega nr 112 kinnitati Noorsootöö arengukava aastateks 2008-2013.
Määrusega nr 113 kehtestati Korraldatud jäätmeveo tingimused Kose vallas. Vedamise sageduseks
segaolmejäätmete korral on tiheasustuses ja korterelamute juurest vähemalt üks kord nädalas; üksikelamute
juurest vähemalt üks kord kuus ja hajaasustuses vähemalt üks kord kvartalis; biolagunevate köögi- ja
sööklajäätmete äravedamise sageduseks on vähemalt üks kord nädalas; üksikelamute juures nii tihe- kui
hajaasustuses on miinimumpakett vähemalt 80 liitrine jäätmemahuti.
Järgmine korraline vallavolikogu istung toimub 26. juunil 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 VALLAVALITSUS TEATAB:
Kose Vallavolikogu 24.04.2008 otsusega nr 154 on kehtestatud Tade külas Härma (33701:002:0724)
ja Rahula (33701:002:0721) kinnistute detailplaneering.
Kose Vallavolikogu 24.04.2008 otsusega nr 155 on kehtestatud Kose alevikus Nigula tootmise
(33702:001:0173), Nigula teeäärse (33702:001:0172) ja Siloaugu (33702:001:0176) kinnistute
detailplaneering.
Kose Vallavolikogu 24.04.2008 otsusega nr 156 on kehtestatud Saula külas Metsavahi kinnistu
(33701:002:0131) detailplaneering.
Kose Vallavalitsuse 19.05.2008 korraldusega nr 253 on vastu võetud Oru külas Nurga, Lepiku,
Loo kinnistute (33701:004:0642; 33701:004:0154; 33701:004:0008) ja Paunküla metskonna
maatüki M-37 detailplaneering. Väljapanek toimub 02.06.2008-16.06.2008 Oru külakeskuses
Oru külas. Planeeringu eesmärgiks on kinnistu jagamine kruntideks, kruntidele ehitusõiguse
määramine, tänava maa-ala ning liikluskorralduse määramine.
Planeeritav ala on 13,30 ha. Planeeringuga moodustatakse 30 krunti, millest on 24 elamumaa
krundid, 1 sotsiaalmaa krunt, 1 tootmismaa krunt ja 4 teemaa krunti. Elamud võivad olla
maksimaalselt kahe korrusega ja kõrgusega mitte üle 9 m.

Maikuu Kose Teatajas ilmunud artiklis Pension ja tulumaks, olid kogemata jäänud sisse vananenud
andmed. 2008. aastal on loomulikult tulumaksumäär 21% ja maksuvaba tulu määr 2250.-.
Vabandame!
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LÕPUAKTUSED
20. juuni kell 17.00 Oru Põhikooli 9. klassi lõpuaktus Oru Külakeskuses
20. juuni kell 17.00 Kose Gümnaasiumi 9. klassi lõpuaktus Kose Gümnaasiumis
21. juuni kell 14.00 Kose Gümnaasiumi 12.klassi lõpuaktus Kose Gümnaasiumis

ORU PÕHIKOOLI ÕPILASED SAAVUTASID ÜLE-EESTILISES
TEADUSALASES VÕISTLUSES 2. KOHA!
Oru Põhikooli 6.-7. klasside õpilased Madis Kesküla, Teet Kants, Kaspar Kaljurand ja Rasmus Tamm osalesid
Tartu Ülikooli loodusteadusliku hariduse keskuse eestvõttel korraldatud üle-eestilises võistluses Noor teadlane
2008.Tiigriõppe Sihtasutuse toel on valminud kaasaegne õpikeskkond, kus õpilased said arendada oma
uurimuslikke oskusi ning omandada uusi bioloogiateadmisi integreeritult füüsika ja keemiaga. Meie õpilaste
tulemused rõõmustasid kogu kooliperet ja nende innukat juhendajat õpetaja Kaisa Koppelit, sest nooremas
vanuserühmas osalevaid võistkondi oli 40 ning nende seas saavutati arvestatav 2. koht. Õpilaste ja juhendajaõpetaja pidulik autasustamine toimus 23. mail Tartu Ülikoolis.
Õnnitleme neid heade tulemuste puhul ning soovime neile edu ja jaksu edaspidiseks!
Marika Kull
Oru Põhikooli huvijuht

KOSE MUUSIKAKOOLI LÕPETAJAD 2008.A.
Kertu Karner (klaver) õp.Maiu Roosa
Siim Suurkask (klaver) õp. Karin Kivisild
Agnes Kivistik (klaver) õp.Karin Kivisild
Kadri Sepp (klaver) õp.Karin Kivisild
Eliise Urke (viiul) õp. Angelika Kadarik

Marilyn Uusna (viiul) õp. Glaire Helilaid-Ruben
Kati Laissaar (akordion) õp.Karin Sarapuu
Karl Jaago (akordion) õp.Karin Sarapuu
Erich-Alvin Aiaotsa (trompet) õp.Olev Roosa

ORU LASTEAED MESIMUMM TAHAB TÄNADA
Meid rõõmustab uus mänguväljak
Aitäh 
Kose Vallavalitsus
OÜ Vivocard Plus
AS K .U.Mell
Radix Hoolduse OÜ
Sügisel avame uue, kaunilt remonditud rühma
Aitäh 
Kose Vallavalitsus
ehitusnõunik Joe Tamme
K - U Treimer OÜ
Volli Bärg
töökad ja kohusetundlikud remondimehed Alo, Ats ja Argo
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AVALIK PÖÖRDUMINE
Austatud härrad Kaido Härma ja Ivo-Angelius Kitsing
Kose vald on paigaldanud Kose alevikus Hariduse tänavale seitse prügikonteinerit. Neli neist on pandud
pakendi ja kolm papi ning paberi jaoks. Pakendikonteinerisse võib panna nii klaasist, plastist kui ka
metallist puhtad pakendid. Papi- ja paberikonteinerisse võib panna ajalehed, ajakirjad, töövihikud,
kaustikud, ümbrikud, pappkastid ja-karbid, paberkotid jm. puhtad paberpakendid. Palun Teil edaspidi
järgida eespool toodud juhendit ja oma sorteeritud prügi konteinerite kõrvale mitte ladustada. Prügi
koht on konteineri sees.
Samas tänan kõiki tähelepanelikke ja teadlikke vallakodanikke, kes on aidanud vallavalitsust
prügimajanduse korrastamisel. Koos, ühiste jõupingutustega, suudame muuta inimeste harjumusi ja
sellega koos muutub meie kõigi ümbrus puhtamaks.
Vello Jõgisoo
Kose vallavanem

14.  19. JUULIL 2008 toimub Töö- ja Puhkelaager
(linnalaagri tüüpi ehk ööbimine oma kodudes)

Tegusad Kose noored 2008
14  18 aastastele Kose valla noortele
Laagrisse mahub 15 noort!
KIIRUSTA!

Töö sisu:
Kose Gümnaasiumi keldriruumi korrastamine ja pisiremont loodavaks
ajutiseks noortetoaks ning abitööd koolimajas
(hommikupoolikuti 4 tundi).
Taskuraha asemel
on õhtupoolikud sisustatud erinevate seikluslike tegevustega 
kanuumatk, ratsutamine, Nõmme või Otepää seikluspark, fotojaht
vanalinnas .
Registreerimine 1. juulini
Kose valla noorsootöö spetsialisti juures
Angela Kilk
6339 307
angela@kose.ee
Kose valla noortele pakutavatest suvistest tegevustest info
kättesaadav www.noortekeskus.ee
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E263 TALLINN-TARTU-VÕRU-LUHAMAA MAANTEE
KOSE-VÕÕBU JA VÕÕBU-MÄO TEELÕIKUDE EELPROJEKTI
TEOSTATAVUSUURING JA KESKKONNAMÕJU HINDAMISE
VAHEARUANNE
Projektiga kavandatakse uus maantee Kose ja Mäo vahele. Olemasolev maantee jääb toimima kõrvalmaanteena.
Keskkonnamõju hindamine (KMH) algatati Maanteeameti peadirektori käskkirjaga nr 190, 1. oktoobril 2007.
a. KMH lõpparuande valmimine ja avalikud arutelud on kavandatud septembrisse 2008. a. Projekti lõpptähtaeg
on 2. aprill 2009. a.
KMH vahearuanne on koostatud alternatiivide hindamise tulemuste avalikustamiseks, et kõik huvitatud osapooled
(maaomanikud, teekasutajad, jne) saaksid tutvuda teetrassi alternatiivsete lahendustega ning esitada küsimusi
ja teha omapoolseid ettepanekuid. Koostatud materjalidega on võimalik tutvuda ja esitada ennepanekuid ja
vastuväiteid alates 2. juunist 2008. a kuni 30. juunini 2008. a:
·
Maanteeametis, Pärnu mnt 463a, Tallinn (villu.lykk@mnt.ee, tel 611 9368)
·
Ramboll Eestis, Laki 34, Tallinn (kersti.ritsberg@ramboll.ee, tel 698 8356)
·
Internetis www.mnt.ee ja tartutee.ramboll.ee
AVALIKUD ARUTELUD:
16. juunil 2008 kell 14.00 Tallinnas, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis, Harju 11
16. juunil 2008 kell 18.00 Kose Gümnaasiumis
18. juunil 2008 kell 18.00 Ardu Koolis
19. juunil 2008 kell 14.00 Tartu Teedevalitsuses, Veski 23
19. juunil 2008 kell 18.00 Anna Vaba Aja Majas

REGISTREERITUD KURITEOTEATED AJAVAHEMIKUL
20.APRILL KUNI 20.MAI.
Ajavahemikul 18-21. aprillil on Oru külas sisse murtud talumajja ja varastati õlimaal, käru, ehteid, alkoholi,
raamat (Kreeka ajalugu), toiduaineid, binokkel, rebase nahk, vanaaegsed toolid, riietusesemeid.
Ööl vastu 27. aprill tungiti Kose alevikus Ujula tänaval aknatrellide lõhkumise teel sisse Ecoterm AS laoruumi
ning ukse lõhkumise teel Ecoterm AS 'ile kuuluvasse laoruumi ja varastati värvilist metalli.
27. aprilli õhtusel ajal Kose alevikus nn skate väljakul lõi meesterahvas alaealisi lapsi, tekitades lastele kehalisi
vigastusi.
Ööl vastu 1. maid vandaalitseti Kose alevikus, Hariduse 2 ees ja lõhuti Kose konstaablipunkti ees pargitud
politseisõiduki Mazda 626 esi- ja tagaklaas ning samal öösel loobiti kividega Ujula tänaval ka Kose Korravalve
patrullautot, mille käigus purunes tagaklaas ja vigastati sõidukit.
Ajavahemikul 16-18. mail tungiti Oru külas ehitusjärgus olevasse majja ukseluku lõhkumise teel ja varastati
keraamilisi plaate, isolatsioonimaterjali.
Informeerige politseid kui Teil on informatsiooni antud juhtumite või teo toimepannud isikute kohta. Tegusat
kevade jätku
Mikk Altmets
Juhtivkonstaabel
Tel. 6124658; 5166368
mikk.altmets@pohja.pol.ee

LIIN 138
Alates 26.05.08 väljub liin nr 138 Ardust veidi varem
(Vardja 7.30, Ravila 7.33, Kose 7.40, Kose-Uuemõisa 7.48).
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VÕTAME TÖÖLE PIIRKONNA- JA PATRULLPOLITSEINIKKE
Liiklusjärelevalve talitusse
Ida-Harju politseiosakonda
Kesklinna politseiosakonda
Ida politseiosakonda
Põhja politseiosakonda
Lääne-Harju politseiosakonda
Oled sobiv kandidaat kui:
oled vähemalt 19-aastane
omad kõrgharidust või politseilist eriharidust
valdad eesti keelt kõrgtasemel
oled seaduskuulekas
kasuks tuleb juhilubade olemasolu ja sõidukogemus
Omalt poolt pakume:
sõbralikke ja ühtehoidvaid kolleege
erialast väljaõpet
ametipalka alates 14 000 kroonist ja teisi avaliku teenistuse seadusest tulenevaid soodustusi
Kui meie tööpakkumine äratas Sinus huvi, siis palun võta kindlasti ühendust!
Lisainformatsiooni küsi telefonilt 612 4375. Sooviavaldus ja CV saada hiljemalt 22. juuniks 2008
elektrooniliselt Jane Saarele jane.saar@pohja.pol.ee
TULE TÖÖLE PÕHJA POLITSEIPREFEKTUURI!

KUI SA OLED LANGENUD
HOOLETUSE, HALVA KOHTLEMISE, FÜÜSILISE, VAIMSE VÕI SEKSUAALSE VÄGIVALLA OHVRIKS,
ON SUL ABI SAAMISEKS VÕIMALUS PÖÖRDUDA OHVRIABITÖÖTAJALE.
NB! Soovijail on vajalik vastuvõtule ette registreerida telefonil 600 6204 (Harju Ohvriabikeskus)
või saata kirjalik teade e-mailile: oksana.sviridenko@ensib.ee
Vastuvõtt toimub iga kuu kolmandal neljapäeval kella 12:00-14:00 Kose Päevakeskuses (Hariduse
2, Kose).
Kontakt: Oksana Sviridenko
Sotsiaalkindlustusameti Harju ohvriabikeskuse peaspetsialist

UUED AMETNIKUD VALLAVALITSUSES
Töötan Kose Vallavalitsuses lastekaitsespetsialistina alates 19.05.2008.
Olen lõpetanud Kose Keskkooli. Töötanud Ardu Lasteaias üle kümne aasta ja viimased paar aastat
Tallinnas Sotsiaalkindlustusametis peaspetsialistina. Olen lõpetanud Tallinna Pedagoogilise Seminari
sotsiaaltöö erialal.
Minu tööülesanneteks vallas on lastekaitse alase tegevuse koordineerimine, lastekaitse alaste probleemide
lahendamine, nõustamine lastekaitse küsimustes, osalemine laste ja noorte sotsiaal- ja tervisekasvatuse
korraldamisel, kodanike vastuvõtt lastekaitse küsimustes.
Meeldivale koostööle lootes
Anu Mesila, 6339305
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SELLEKS, ET TUNNUSTADA EESTI MAANAISI JA NENDE TÖÖD,
KUULUTAB EESTI PÕLLUMAJANDUSMUUSEUM MAIS 2008 VÄLJA
KONKURSI MAANAINE AJAS JA RUUMIS.
Konkursi raames ootame maal elavate või elanud naiste meenutusi igapäevaelu toimetuste, kombestiku, töö
ja pereelu kohta. Olulised on maanaise isiklikud kogemused ja hinnangud. Olmekirjeldused peaksid olema
võimalikult detailsed ja täpsed. Mälestusi võiks täiendada fotode, dokumentide, esemete või muu lisamaterjaliga.
Soovi korral tagastab muuseum lisad pärast kopeerimist. Kogutud materjal säilitatakse Eesti
Põllumajandusmuuseumis ja kasutatakse 6. märtsil 2009 avatava näituse Maanaine ajas ja ruumis koostamisel.
Alates 2008. a novembrist hakkame välja kuulutama kuu maanaist. Kogutud materjali põhjal valitakse 2009.
a emadepäeval aasta maanaine.
Mälestused, annetatavad või kasutamiseks antavad esemed, fotod jm materjali palume saata või tuua Eesti
Põllumajandusmuuseumisse aadressil Pargi 4, Ülenurme 61714, Tartu maakond kuni 2009. a veebruarini.
Juurde palume kindlasti märkida oma nime, sünniaasta ja kontaktandmed.
Informatsioon näituse ja konkursi kohta tel 739 3819 või emaili aadressil kerle.arula@epm.ee. Üldine info tel
738 3813 või emaili aadressil mare.viiralt@epm.ee.
Alates 1. augustist 2008 võimalik valida kuu maanaist Eesti Põllumajandusmuuseumi kodulehel www.epm.ee
Meenutuste kirjapanekul olgu teile abiks alljärgnev küsimustik.
MAANAISE ELUOLU
KÜSIMUSTIK

Nimi
Sünniaasta ja -koht
Haridus
Mis kooli lõpetanud?
Kas on põllumajandusharidus? Milline?
Abielu ja lapsed
Kas on abielus? Mis aastast?
Kui palju lapsi, vanus?
Valikuvõimalused
Kas oli võimalik valida, kuhu minna õppima, elama või tööle? Kas maale või linna?
Mis elukutse valida?
Milles need võimalused seisnesid?
Milline on olnud ilusaim/raskeim aeg elus? Miks?
Kui vanalt või milliste sündmustega seoses loeti naine täisealiseks, vanaks, vanatüdrukuks?
Kas olete rahul oma eluga, mida kahetsete?
Kuidas on poliitilised võimuvahetused mõjutanud maanaise elu? Kuidas on seeläbi muutunud igapäevased tööd
ja tegemised? Milline ajaperiood on olnud kõige raskem/kergem?
Majapidamine
Millised uued seadmed jm tarvikud muutsid naise elu maal ja kuidas (elekter, pesupulber, kodumasinad jne 
võiks konkreetselt nimetada, mis firma ja mis aastal saadi)? Milliseid vahendeid tehti ise (seep)? Kuidas?
Töö ja puhkus
Kui palju kulus aega tööle ja puhkusele ühe päeva lõikes?
Kuidas oli erinevate tööde tegemine jaotunud peremehe, perenaise ja laste vahel?
Kuidas tööjaotus muutus teie elu vältel?
Kuidas üksteist abistati?
Kelle käes oli peres rahakott? Kas naisel oli oma raha ja kust see tuli?
Kas töö kõrvalt jäi aega iseenda jaoks? Kui, siis millega tegeleti, mis olid huvialad?
Millist käsitööd tehti?
Riietus, kosmeetika
Mida kanti argipäeval, mida pidupäeval?
Milliste sündmuste puhul paremini riietuti?
Millised reeglid kehtisid riietusele linna, külla, pulma, matustele jne minnes?
Milliseid kosmeetikatarbeid kasutati? Kodused iluretseptid
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LOODE  EESTI AKORDIONIÕPILASTE KONKURSS
12. märtsil toimus Loksa Muusikakoolis LoodeEesti akordioniõpilaste konkurss.
Õpilased võistlesid neljas vanusegrupis (I grupp kuni 10-aastased; II grupp11-12-aastased; III grupp 13-14aastased; IV grupp 15-17-aastased, kava pikkus 15-20 minutit). Konkursikava koosnes ühest kohustuslikust
ja kahest-kolmest vabalt valitud palast. Kose Muusikakooli esindas neljandas vanusegrupis VII klassi õpilane
Karl Jaago, kes saavutas oma tubli esinemisega II koha.
Akordioniosakonnal on olnud väga tegus õppeaasta. Akordion kui pill on tehniliselt palju täiustunud. Eesti
Akordioniliit on võtnud oma eesmärgiks kaasaajastada õppeprotsessi ning hakata koolides õpetama
meloodiabassidega akordionit. Kose Muusikakool osales õnnestunult projektikonkursil Huvihariduse arendamine
muusika ja kunsti valdkonnas ja tänu Kose valla kaasfinantseerimisele avanes võimalus muretseda Itaaliast
2-süsteemne meloodiabassidega akordion BUGARI 151/SE/C. Uue süsteemiga tutvumine ja algteadmiste
omandamine loob paremad võimalused edasiõppimiseks.
Oleme üles astunud paljude akordionit tutvustavate
kontsertitega valla koolides ja lasteasutustes, hooldekodudes, maakondlikel üritustel, ülevabariiklikel
akordionimuusikapäevadel, pakkunud muusikaelamusi
pisipõnnidest eakateni. 31.mail toimuval Põlvkondade
peol aga astume publiku ette suure ansamblina, kus
akordionit mängivad kõrvuti nii suured kui ka väikesed
poisid ja tüdrukud. Suvel, 12.-16. augustil, toimub
Pärnus üle-eestiline akordioniõpilaste õppelaager, mis
kulmineerub suure kontserdiga Pärnu Kontserdimajas.
Päikeselist suve soovides, akordioniosakonna juhataja
Karin Sarapuu

MEMMEDE RÜHM ,,MADLI" 20
18.mai päeval oli näha Kosel liikumas rahvariietes memmesid. Rahvatantsurühm ,,Madli" sai 20. aastaseks.Pidu
algas kell 14.00 Kose Gümnaasiumi saalis. Kohale olid tulnud need, kes olid rühma alustamise juures: Ella
Preimer,Valve Vaher ja Laine Priisalu ja ka need, kes rühmas lühemat või pikemat aega tantsisid. Süüdati küünal
nende mälestuseks, keda meie hulgas enam ei ole. Madlid tantsisid vaheldumisi külalistega. Külla oli tulnud
Kose Päevakeskuse seenioride rühm, Kose-Uuemõisa Murueided ja Alavere Helda. Väga hoogsalt tantsis Kose
naisrühm Kirilind. Muusikalist meeleolu pakkus memmede ansambel ,,Kanarbik" Heli Sepa juhendamisel ja
akordionistid Rein Liiv, Karl Jaago ja juhendaja Karin Sarapuu.
Pidu oli tore ja lõbus. Külas käis ka ,,Eesti Posti esindaja" Mare Algre, kes tõi väga humoorikad õnnitlustelegrammid.
Pärast meeleolukat kontserti viibiti ühises kohvilauas.
Täname kõiki sponsoreid, kes aitasid meie päeva meeldivaks muuta. Täname südamest Kose Gümnaasiumi
selle eest, et meil on võimalik seal proove teha ja kontserti korraldada.
Meeldivaid tantsuelamusi järgnevateks aastateks ja kellel on tantsulusti võib meiega ühineda.
Anne Jeedas

Kose Teataja tänab LIISPET TERNOVA`t Palvere külast heade soovide ning kaunite kevadiste
tervituste eest. Teie kiri on edastatud vallavalitsusele.
Rõõm on lugeda kirja, mille on kirjutanud eluraskustest läbi käinud inimene, kes ikka on
heatahtlik ja soovib sama ka kõigile meile.
Kevade on hea algus heale ja lõpp teha pahale....Olge ikka koos ja ühel meelel,kas sajab
lund ehk õitseb roos
Tänan veelkord ja soovime head tervist!
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USA TIPPKROSSISÕITJAD VEETSID PÄEVA OXFORELL PUHKEKESKUSES
Sakus toimunud Eesti meistrivõistluste I etapist võtsid
osa kaks USA tippstaadionikrossi sõitjat Chad Johnson
ning Kelly Smith.
Johnson ja Smith on USA staadionikrossis kõvad tegijad.
Mõlemad sõitjad kuuluvad Babbitts Monster Energy
Kawasaki meeskonda ja on AMA Toyota National
Arenacross sarjas mitmel aastal kõrgetel kohtadel olnud.
Johnson oli selle sarja meister 2006.a. ja möödunud
aastal kolmas. Käesoleval hooajal võtsid mehed aga
sarjas kaksikvõidu kui sarja võitis Smithi ees Johnson.
Eelnevalt võistluspäevale külastasid mehed ka Oxforell
Puhkekeskust, kus nad veetsid vabas õhkonnas vaba
päeva, said kätt proovida vibulaskmises,paintballis ning

hiljem püüdsid endale forellitiigist ka lõunasöögi.Mehed
rääkisid ,et kodumaal meeldib neil vabal aja kalal käia
- kalapüük ei olnud neile päris võõras tegevus. Hiljem
peale lõunasööki mängiti ka veel paar partiid piljardit.
Külalised tänasid lahke vastuvõtu eest.
Oxforell kinkis peale lõõgastavat päeva meestele oma
logoga karikad,mille lubasid mehed oma kollektsioonis
esikohale lisada, et meenutada suurepärast vastuvõttu
meie juures ning sõpradele soovitada kindlasti
Oxforellist läbi astuda kui Eestit külastavad.
Gerle Oks, Oxforell OÜ

KEVADÕHTU MÕISAPARGIS
Keset ilusat loodust vana maja
kutsub, keda vaja  kooli ja tööle.
Kellel olnud on raske, see siit leiab toe.
Võid olla alati kindel, et elus see loeb.
Selle luuletuse kirjutasid omal ajal Kosejõe Kooli suured
poisid ja nende luuleridade ettekandmisega algas meie
igakevadine pargipidu, nagu alati ilusa ilmaga ja toredate
esinejatega. Õhtu juht Raigo Villonen tuletas meelde,
et koolil on 65. aastapäev ja andis sõna Mõisahärrale,
kes meenutas ajalugu ja tervitas kokkutulnuid.
Selleaastane special guest oli Tapa Linna Orkester, keda
juhatab maestro Jüri Tüli. Selles orkestris on allakirjutanu
juba kuus aastat aeg-ajalt abiks käinud ja nüüd sai
nendega koos ka koduõues mängitud. Pärast rõõmsat
puhkpillimängu tantsis Kose-Uuemõisa memmede rühm
Murueided, siis laulsid Kosejõe Kooli paremad lauljad,
nende hulgas ka selle kevade ainukesel talvepäeval
Paides erikoolide lauljate võistlusel edukalt võistelnud
Merilyn Joanurm ja Kerli Maavara. Poisteansambel
Neljas Rühm ja muusikaringi tüdrukud laulsid koos
tänuks eduka hooaja eest J. Johansoni laulu Tuhat
tänu. Tantsumurul pakkus silmailu Kuivajõe Naisrühm,

siis laulsid armsasti Kose Gümnaasiumi mudilaskoori
tüdrukud. Segarühm Kapak, kelle igati meeliülendavat
kunsti juba küll kolmkümmend aastat imetella on saanud,
laskis pargipuie all jälle oma tantsulusti välja paista.
Mõisahärra Vello Saliste tänas juhendajaid ning kutsus
rahvast kooli ruumidesse näitust vaatama, Tapa Linna
Orkester mängis veel palju lugusid ja pidu saigi läbi.
Ajastukohast rõivast kandnud peolised said koos
pilkupüüdvas sinises vormiriietuses muusikutega
ühispildile jäädvustatud. Suur tänu kõigile aitajatele:
Kose Gümnaasiumile ja Anne Kruusele, kes alati
helitehnika ja oskajad tehnikud appi annab ning osa
eeskavast enda kanda võtab, aitäh Leida Tiisile ja
Kadri Tiisile, kelle tantsijad kasvõi kutsumata meile
esinema tulevad. Neljas Rühm aitas toomise, viimise
ja valvamisega. Jääb üle oodata järgmist pidu aasta
pärast, et koos uute külalistega ja vanade sõpradega
ajaloolisesse mõisaparki paariks tunniks teistmoodi elu
tuua.
Kahro Kivilo,
Kosejõe Kooli muusikaõpetaja.
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KRAHV PETER AUGUST FRIEDRICH VON MANNTEUFFEL.
BUKETT VÄRVIKAID JA MITMEPALGELISI TOONE.
TEISMELISED AASTAD JA HARIDUSTEE.
VANAISA, MASING, EUROOPA REIS, LAMBURINEIU.
Poja üheteistkümnendal eluaastal lahkus ka isa krahv Karl maistelt rännu radadelt. Nüüd jäi noor krahv Peter
vanaisa Gotthardi juhendamise alla. Temal olid oma aja teadmised ja elukogemused noorte meeste rüütellikust
kasvatusest ja meheks kujundamisest. Ta püüdis kõigiti hoolitseda, et noor krahv saaks seisusekohase kasvatuse.
Arenguaastad olid toonud juba valgustusaegseid niite kasvatus- ja koolitus kombestikku, mis olemuselt erinesid
tema aegseist tavadest, samuti tundusid need leebemad ja harjumatud olema Seetõttu jättis ta Peteri peamiselt
koduõpetaja hoolde, kuid pidas elukogemustele toetudes vajalikuks, teha soovituslikult arvestatavaid mööndusi,
mis pidid olema parimad ja kohasemad noorukesele pojapojale.
Valgustusaegse aadlikasvatuse hulka kuuluv mitmekülgne arenemine asendati reisimisega ja seal visuaalse
nägemusega, nägemismälu arendamisega, emotsionaalse harmoonia eelistamisega. Seda peeti rahutu loomuga
püsimatule noorukile parimaks, kohaseks õppimisviisiks, et tema vaimupilti ja emotsioone rikastada nägemismälu
poolt haaratavate ja talletatavate nähetega, mis pidi ikkagi kandma harituse pitserit.. Sellele teele suunati Ravila
noorhärra juba enne meheks saamist. Seejuures võeti nooruki saatjaks ja koduõpetajaks Otto Wilhelm Masing,
Lohusuu eesti soost köstri Masicu poeg, hilisem tuntud eesti kirja- ja keelemees, kes oli vaid õpetatavast viis
aastat vanem, kuid vaesusega võideldes õppis 1783.1786. aastani Saksamaal, eesrindlikus Halle ülikoolis
usuteadust. Ta oli noorele krahvile koduõpetaja ja pikemat aega saatja pikal Euroopa reisil. Mitmekülgsete
andeliste omadustega noor koduõpetaja õpetas reisil noorhärrale keeli ning avas tema silmadele, kõrvadele
külastatavate paikade rahvakommete olemust; maali, skulptuuri, kirjanduse ja luule alaseid teadmisi. Aga ka
valgustas usuteemalisi sündmusi kajastavate nähete teadaolevaid taustu. Juhtis tähelepanu rännakul kui ka
paigal viibimistel maastiku ja keskkonna eripäradele ning pilku haaravaile ilmekaile maalilistele vormidele sealseis
paigus.
See oli noorele krahvile meheks sirgumise aeg 15-st kuni 18-da eluaastani, romantiline, ennenägematu ja
muljeterikas. Rännata Saksamaal, Itaalias, Austrias. Külastada Berliini, Weimarit, Roomat, Viini. Viibida Tüüringi
metsades, aasadel, kaikuvatel nõlvadel; kuulda joodeldavaid rahvalikke viise ja lõõritada nendele kaasa. Milline
nauditav elamus. Polnud siis miski ime, et noor krahv ei tahtnud oma õpetajat ja saatjat lasta sellisest miljööst
tagasi oma kodumaale naasta. See sai vaid sündida kavaluse läbi. Noor krahv jäi mõneks ajaks peatuma Viini,
kus tutvus ühe Tüüringist pärit töösturiga, kelle tegevus tundus huvi pakkuvat. Nõnda möödusid päevad saatjat
oodates.
Üks saatuslik pühapäev kui töösturist vennale tuli külla maalt Tüüringi metsadest, aasadelt, tema piltilus õde,
kes pere tegevuse kohaselt oli sealses paigas lambakarjuseks. See oli kütkestav elamus, magnet, mitte enam
maalitud lõuend, vaid elus inimene, lõuendilt maha tegelikkusesse astunud kaunitar. Kujuta ette, lamburineiu
Tüüringi mägistelt nõlvadelt, sillerdavate mägiojade kirgastelt ja kargetelt kallastelt. See oli enam kui karikas
hästi lõhnavat ja joovastavat veini, mis tundus olevat liialt kaugel, et maitsta, kuid sedavõrd ligidal, et tunda
sõõrmeis seda uimastavat, õhus värelevat aroomi. Milline segadus meeltes, endalegi teadmataoled sa maal,
unes või ilmsi või hõljud pilvedes. Pealegi, milline võluv kaunitar, piltilus Tüüringi lamburneiu, kes oli võrratu,
võimatu oli lasta teda silmist ja mõtetest. Milline lummus? Krahv oli hurmatud ja kimbatuses: Kuidas küll nüüd
oleks tarvis mul saatjalt nõu küsida? Ja kus ta nüüd ometi on kui mul teda tarvis on? Välk ja pauk, pean
ma siis nüüd üksi olema!
Aga noort krahvi ei olnud kasv unustanud. Tal oli sihvakat pikkust ja toekat turja ja kõrge, kumera lauba kohal
tumedat mustangi lakka,kotkale omane jõuline nina ja kaks imepärast sooja, sõbralikku ning hinge avarust
kiiskavat silma. Ja milline hääl kui see mürisedes kaikus üle orgude ühelt nõlvalt teisele. Seda vägevust ja jõudu,
otsekui Pikker oleks tulise ratsuga kapanud üle orgude, maad puutumata, kuid taeva all ning pilvesäbrud
lehvitanud sellele minekule järele. Umbes sellisena võis lamburineiu venna külalist vargsi, kuid hindavalt silma
nurgast, esmalt mingit tähelepanu omistamata, piielda, et nähtust endamisi märkamatult esmamuljet kujundada.
Toimekas, liikuv tegevus ei reetnud millegagi mõtete veel tulisemat liikumist, kuid andis piisavalt aega veendumaks,
kas ka tema võiks olla huvipakkuv venna külalisele. Tema isik, tema varmas liikumine. Vaist ütles: näita end,
näita oma toimekust, käbedust, ole tähelepandav, piidle ja jälgimuidugi vargsi, sest tagasihoidlikkuson
sinu vooruse ahvatlev trump. Hoia oma anssi, väldi koketeerivat pealetükkivust!
Äsja me jätsime krahvi sinna
iseeneses, endaga pidama aru,
sest saatja, kellelt küsida nõu
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oli teatavasti lahkunud varem.
Torm tuhises noore krahvi hinges
nii, kui ei kunagi varem.
Seal võitlesid kaks sisemist mina,
kumb olla võis neist parem?
Nad üksteisel etteheiteid tegid
ja väitsid, et ujedus polegi voorus
vaid kõnes julge ja salapärane sosin,
(mitte mingil juhulükskõiksus ja toorus)
on võti, mis avab laekad ja uksed.
Sa kuula vaid oma südame tukset!
Üle tormakalt tõtleva mägioja,
Sa, ole meister ja ehita sild,
mis ühendab vastaskaldaid,
vastaspooluseid üheks tervikuks
vaid see on, Sinu, edu hind!
Siis Amorett juhatas väge
ja istutet sai romantikapuud.
Sai rajatet õhulosse ning muud,
millel õieti polnudki lage.
Ja kui mägede tagant taevasse
tõusis valgust peegeldav kuu,
nägi krahv neiu looritet silmi
ning õiena kumavat suud,
mis pidi tähendama nõusoleku märki:
Ma tulen, Sinuga, kaasa
ükskõik kuhu, Sa, mind ka ei vii!
Nõnda otsus oligi tehtud.
Nüüd teame, et
noorte teekond Tüüringist
EestimaaleRavilasse algas kord nii.
Millist perekonnanime kandis see võluv Tüüringi neiu, kes pani noore krahvi tol hetkel oma tiitlit unustama
ja seisusekohasusele vastukäivalt andma voli oma tundeelamustele. Seda pole õnnestunud tarkadest paberitest
leida. Küll aga võib Kose kirikaiast hauaplaadilt leida tema noorema tütre neiupõlve perekonnanime, mis peaks
olema samune, emalt pärandatud tütrele ning vormilt järgmineZweig.
Tagasi Ravilasse jõudes koos kaasatoodud aardega, see tegu kohalike aadlike poolt heakskiitu ei pälvinud,
pigem leidis taunitavat vastuvõttu viisakuse piiresse jäävas suhtlemist eitavas hoiakus.
Võib-olla oli noore krahvi saatja reisil Otto Wilhelm oma hoolealuse temperamentseid nõrkusehetki varemgi
juba märganud, ja et mitte aimatavates sekeldustes süüdlaseks jääda, leidis kohase olevat varem kodumaale
tagasi pöörduda., et kindlama ametiga oma igapäevast leiba hakata teenima. See õnnestus ja 1788. aasta mais
õnnistati Masing juba Lüganuse pastoriks, mis näitab, et noore krahvi saatjana oli tema Euroopa reis lõppenud.
Kirjandus- ja rahvaluuleteadlane, filoloogiadoktor August Annist on andnud Otto Wilhelm Masingu osale noore
krahv Peter von Mannteuffeli kujunemisel järgmise mõjuteguri: Arvatavasti mõjutas peale ajajärgu üldiste
valgustusolude ka Masingu tugev ning rahvalähedane isiksus tema õpilast ning juhtis viimase rahutut tegutsemisjanu ka
eestikeelse luule viljelusele.
Tõenäoliselt on Mannteuffel hiljem saanud teatud äratust ka mõnelt teiselt tolleargselt kirjamehelt, näiteks oli
tal hea vahekord tuntud rahvaluule harrastajaga pastor Arnold Knüpfferiga (krahvil oli mõisaid ka selle kodukohas
Kadrinas). See arvustas ta teoseid ja kirjutas ka ta nekroloogi.
Järgneb.
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SUVEL 2008 KOSE VALLAS TOIMUVAD
KULTUURISÜNDMUSED
1.06

19.00

21.00
21.06

15.00

22.06
23.06

20.00

5.07

21.00

24.07
29.08

18.00

SÕPRUSKONTSERT
Esinevad Kose Gümnaasiumi Noortekoor, Kose Gümnaasiumi
Neidude rühm, Kose Noorterühm, külalised Ungarist ja
Slovakkiast
PUHKEÕHTU
tantsuks mängib ansambel Euromunad
PEREPÄEV (tuletõrje- tuleohutus)
kavas: mängud, võistlused, demonstratsioonesinemine.
Saab näha tehnikat. Õhtul lõke.
JAANITULI
Wismari Poisid, DJ Zwilling
JAANITULI
Esinevad Ravila noorte tantsurühm ja Kose Kirilind; Uno
Kaupmees ja Lustgast, DJ Zwilling
PUHKEÕHTU
tantsuks mängib ansambel VANKER
Ansambli JÄÄÄÄR kontsert
Pilet eelmüügist 150.KIRIKUKONTSERT esineb ETV tütarlastekoor
Tasuta

Oru Külakeskus

Oru Külakeskus
Karla küla
jaanituleplats
Kose- Uuemõisa
Laululava
Kose Lauluväljak
Kose Gümnaasiumi
hoovis
Oru Külakeskus
Kose Kirik

NÄITUSED, LOENGUD
10.06. 15.07.2008

KOSE KUNSTIKOOLI ÕPILASTE 2007/2008 ÕPPEAASTA
PARIMAD TÖÖD

Kose Raamatukogu

Kose korvpalliplats

SPORDIÜRITUSED
14.06

10.00

Tänavakorvpall

27.06
1.07

17.00

Kose meistrivõistlused kergejõustikus
BIG KERGEJÕUSTIKU KULDLIIGA
Pilet 50.Eesti valdade XIV suvemängud

5-6.07

8.08
9.08
9.08
20.08

18.00
11.00

Kose valla mitmevõistluse MV
Kose valla suvemängud
Valla rattamatk  Karla- KuivajõeKanavere
Rahvaspordi kolmikürituse lõpetamine
- RATTALOOS

Mandaat võistluspäeval kell 9.30
Individuaalvõistlus
Alad: kergejõustik,
võrkpall, suundorienteerumine,
jalgrattakross,
mälumäng,
köievedu

Kose staadion
Kose Staadion
Kose Staadion
K-Uuemõisa
Rõõsa
Aasumägi
Kose Gümn
Kose Spordimaja
Kose Staadion
Kose staadion
Algus Liivaküla
teerist

! Jälgige reklaami INFO 607 9230 Oru Külakeskus, 633 9306 Kose Vald
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KOSE LIONS KLUBI HOOAEG LÕPPES KEVADLAADAGA
LC Kose tähistab selle aasta septembris oma tegevuse 15. aastapäeva. See on iga organisatsiooni
jaoks arvestatav vanus. Kas oli juubelihõng määravaks, aga oleme suutnud sel aastal kaasa
aidata senisest enamate projektide elluviimisel. Kogu Eesti Lions-piirkonna suurimaks
ettevõtmiseks oli heategu Saa nägijaks, millega koguti annetusi vaegnägijate laste
abistamiseks. Koos Kose valla ettevõtetega kogutud raha eest saime aidata Karmot, kellele
hangiti nägemist hõlbustavaid abivahendeid 9200 krooni eest, teine pool annetustest läks
Ida-Tallinna Keskhaiglale. Maarja küla, intellektipuudega laste kodu Põlvamaal, abistasime
12 tuhande krooniga. Kose Noortekoori toetasime Saaremaa konkursile sõiduks 5000
krooniga. Traditsiooniliselt toetasime valla puuetega laste suvelaagri korraldamist 10 tuhande
krooniga, sama summa läheb Oru laste mänguväljaku ehitamisele.
3. mail toimunud üldrahvalikul koristuspäeval osalesid nii lionid, nende kaasad leedid kui ka lapsed. Teepervedel
ja metsaveeres avanenud vaatepilt oli masendav, loodame, et Eestimaa sai selle ürituse läbi jälle natuke paremaks,
kindlasti aga puhtamaks.
10. mail toimus meie klubi iga-aastane suurim ettevõtmine- Kose kevadlaat, seekord jälle suurem kui mullu.
Kuigi samale nädalavahetusele jagub laatasid pea igasse valda, leiavad nii ostjad kui müüjad meid ikka üles,
ehk on seegi üks kvaliteedinäitaja. Jõumeeste võistluse Laada Jõmm võitis sel aastal Juss. Kultuurilise osa
eest hoolitsesid Kose Gümnaasiumi neidude rühma rahvatantsijad, Pillipiigad ning Kose Noortekoor, lastele
õpetasid kunstlilli valmistama kunstikooli inimesed, tänud teile! Tänud ka kõigile ettevõtetele, kes aitasid
mitmekesistada laadaloterii auhinnalauda: Kuivajõe Farmer, K-Risti Autohooldus, Laura kauplus, ETK Kose
kauplus, Kose Autoteenindus, Standard, Kaiu EKO, Kose Agro, Old Projekt, PIU Tekstiil, Kose söökla, Tareke,
Kose Mööbel, Hinnapomm, BIG Kuldliiga, Puruvana. Laada reklaami eest hoolitsesid Päevaleht, Postimees,
Õhtuleht ja Maaleht, eraldi tänud Kose Teatajale, kes on aastaid meie klubi tegemisi vahendanud!
Kose Lions klubi soovib vallarahvale kena suve ning vaadake ikka lahtiste silmadega ringi, nägemaks abivajajaid!
Andres Lutsar

ORU KÜLA KORISTAMISE PÄEVAD
7. aprillil algas Oru küla koristamise kampaania, mille tulemusena toimusid 26. ja 27. aprillil Oru külas suured
koristamise päevad. Kampaania raames olid saadetud Oru küla elanikele kutsed koristamise päevadel osalemiseks
ja samas oli loodud veebileht www.zone.ee/orukula. Koristamistööd algasid kell 10.00 laupäeval. Tublid Oru
küla elanikud koristasid terve laupäeva ja osa nendest töötas isegi ilma lõunata. Laupäevased koristamistööd
lõppesid hilja õhtul ning pühapäeva varahommikul olid inimesed juba jälle tööl. Koristamise kampaaniast on
võtnud osa rohkem kui 30 inimest ning ka Kose vallavalitsus ja OÜ Oru Arendus, kelle koostöö tulemusena
olid antud prahi kogumiseks prahikonteinerid. Oru küla koristamise kampaania organisaatorid tänavad kõiki,
kes võtsid aktiivselt osa sellest huvitavast ja kahtlemata kasulikust üritusest,Ê kellel ei ole ükskõik, milline näeb
välja Oru küla ning kes tahavad elada ilusas ja puhtas Oru külas.
Tatjana Kostrõkina

LAUPÄEVASED ETTELUGEMISED JA MEISTERDAMISED KOSE-UUEMÕISA
RAAMATUKOGUS
Nüüdseks juba kolmel korral toimunud ettelugemised on lastele meeldima hakanud.Loetakse üheskoos jutuke
ja meisterdatakse samal teemal. On tehtud näpunukke, Lotte raamatu tegelaste meisterdamine oli päris suur
töö.Lastele meeldib teha näpunukke ja nendega hiljem ka pärast natuke üheskoos mängida. Selle kevade
viimane sarnane üritus toimus 07. juunil. Lasteosakonna töötajal Rainal oli abiks nagu ikka tädi Anne meie
raamatukogu ja küllap paljude Kose-Uuemõisa laste hea haldjas. Tuhat tänu talle!
Kose-Uuemõisa raamatukogu ootab lapsi ka suvel!
Oleme avatud kogu suve ka laupäeviti, ikka 10.00- 14.00
Sirje Bärg
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Seoses tootmismahu
kasvuga otsib
AS Cicada
asukohaga Kose alevik ja
Rooküla Harjumaa oma
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Kose Autokool OÜ

Müüa
saetud ja lõhutud
küttepuid
koos kohaletoomisega,
pikkus 30-50cm

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

Tel. 56484838

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

meeskonda:
OÜ Kuivajõe Farmer
osutab teenust pinnase
planeerimisel,tõste- ja
kaevetööde teostamisel
buldooseri,kopa, upitaja ja
minilaaduriga.
Lisaks võimalik rentida
kallurit poolhaagisega.
Hinnad soodsad.
Info tel.5035542

PEHMEMÖÖBLI
VALMISTAJAID
KARKASSI
KOOSTAJAID
ABITÖÖLISI

Harjumaal Suurestas müüa
suures koguses
haljastus- ja
täitemulda.
Vajadusel organiseerime
ka materjali transpordi.

Kasuks tuleb eelnev
töökogemus
mööblitootmise
valdkonnas, kuid muidu
väljaõpe kohapeal.
Kontakt aadressil
Hariduse 2 Kose
Harjumaa 75101
Lisainfo tel.
6026430
5662003

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

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

Lisainfo: muld@golfest.ee,
tel. 5220073.

Hiie talu Orus vajab
maasikakorjajaid
juuni lõpust alates.
Samas müüa maasikaid.
Helistada telef. 5056993

LIIKLUSKINDLUSTUS
POSTIPANGAST!
Kose Postipangas saad lihtsalt ja kiiresti
sõlmida liikluskindlustuse lepingut. Tule küsi
parimat pakkumist, valida saad kuue erineva
kindlustusseltsi vahel.
Postipank  pank igas postkontoris!
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juuni

Suurte kogemustega
ketassaeraami
operaator otsib TÖÖD.
Töötanud ka muudel
puidutööpinkidel,
kogemused ka
saekaatrijuhina.
2,5 a. töötanud Soomes,
räägin vabalt soome keelt.
Tel. 58052596
6036497

Head loodussõbrad!
Esmaspäeval, 16. juunil 2008 a. algusega kell 18.00 olete oodatud Eesti Kunstimuuseumi saali, Weizenbergi
34, Tallinnas. Toimub vaatefilmi Tuhala Nõiakaev II esitlus. Autor Kadi Alatalu. Filmi taustaks on Nabala
(Kurevere) karstialale kavandatavad lubjakivikarjäärid. Sissepääs tasuta.
Tuhala looduskeskus
Info tel: 5698 4123

JAHE JA KUIVAPOOLNE JUUNI
Pööripäevatuul puhus kolm päeva külmadest ilmakaartest. Ka mõlemad maarjapäeva ööd e. sellele
eelnev ja järgnev öö olid külmad. 25. mai seisuga oli märtsi lõpus ja mais 25 külma ööd ning öökülma
peaks tulema veel 15 ööd.
Kose ümbruses on vihma sadanud 55 mm, normist 10 mm rohkem. Sellele vaatamata on maa ikkagi
kuiv, sest jahe ja tugev tuul on mulla ära kuivatanud. Heinakasv on nigel. Loodan ilma soojenemist
enne jaanipäeva, 18.-19. juuni paiku, mil jõuab kätte täiskuu. Öökülmade oht kestab seni, kuni tuul
külmadest ilmakaartest - põhjast ja kirdest lõuna või edela poole pöördub.
Kena kevade jätku!
Koostas: Ülo Roosnurm, 25.05.2008

Ei siis küsinud pimedal päeval sa küüntest kübarat
vaid ihkasid kurbade killas imelampi ja -laternat,
kui kaotasid armsa õe ja nii mõndagi lapsepõlvest.

Kosejõe Kooli kollektiiv avaldab siirast
kaastunnet Sirje Viigipuu`le

Kas Sa kuuled kuis nutab su kodu
su puudumist tunnetab seal....

Südamlik kaastunne Ivvile abikaasa

Andres Martinsoni
kaotuse puhul

õe

Kose-Uuemõisa pensionäride klubi
Sügisrõõm

Ükski lill ei õitse kaua,
tugev tammgi murduma kord peab.....

Vaid ühel hetkel olla kordumatu.
See hetk,mis väljub sinust enesest.
Kesk varemeid saavad ainsa ukse
ja astud pääsematult pühadusse.

kaotuse puhul.

Mälestame head ja lahket sõpra

Ants Hanesoo`d

Avaldame kaastunnet Adale perega kalli
abikaasa, isa, vanaisa ja äia ootamatu
surma puhul.
Helle ja Merle perega

Kosejõe Kooli pere avaldab südamlikku
kaastunnet Loore Vaikna`le

tütrepoja

ootamatu kaotuse puhul.

16 KOSE TEATAJA

juuni

Mälestame sõbralikku majanaabrit

Südamilik kaastunne Enn Taliojale
kalli isa

Andres Martinsoni

Endel Talioja

ja avaldame kaastunnet Ivvile ja
omastele.

Töökaaslased Bygg & Maskinist

Ülo, Tamara, Eha, Mati, Eve, Jane,
perek. Räni

surma puhul.

Südamlik kaastunne
Ivvile kalli abikaasa

Mälestame koguduse liiget

Endel Talioja

Andres Martinsoni
surma puhul.

EELK Tuhala Kaarli
Kogudus

Heldi Ivo

Mälestame kallist
naabrimeest

Südamlik kaastunne
Agnesele armsa poja

Alari

Ants Hanesoo`d

Südamlik kaastunne
Urvele perega isa

Endel Talioja
surma puhul

Naabripered Feinman ja
Nokkur
Südamlik kaastunne
Katrinile perega

poja

Avaldame kaastunnet Adale
ja lastele peredega.

kaotuse puhul.

Naabrid Lumme ja Vaiko

Kose LA "Muumid"

Avaldame sügavat
kaastunnet Katrinile

Avaldame sügavat
kaastunnet omastele

Siiras kaastunne Katrin
Harakka`le perega armsa

kaotuse puhul.

kaotuse puhul.

kaotuse puhul.

kaotuse puhul.
Ülle ja Aarne

Mart Truubon´i

poja Mardi

AS Cicada töötajad

Korteriühistu Tuuling
elanikud

Avaldame kaastunnet
Karile venna

Kallis Katrin!
Südamlik kaastunne

kaotuse puhul.

õnnetu surma puhul.

Mängukaaslased Kose
Lasteaia Krõlli rühmast.

Töökaaslased Kose
Lasteaiast.

Endised töökaaslased AS
Kose Mööblist.
Südamlik kaastunne
Katrinile perega kalli poja

Mardi

Mardi

kaotuse puhul.
Helle,Ivi,Ira,Ingrid ja Inge

poja Mart Truuboni

Mäletsame oma endist klassikaaslast

Mart Truubon´it

Südamlik kaastunne emale, vanaemale
ja vendadele.
Kose Gümnaasiumi 10B klass ja
klassijuhataja
VÄLJAANDJA KOSE VALLAVALITSUS

poeg Mardi

Jäädavalt lahkusid
ENDEL TALIOJA
ANTS HANESOO
ANDRES MARTINSON
MART TRUUBON
STANISLAV IVEL

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

