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Õun õhetab
ja kahkjaks tõmbub rukis.
Suur küpsemine
kõigest üle käis.
Öö kõnnib juba
pehmeis mustis sukis
ja pihlakad
on äkki marju täis.
Näe, koolijütse,
värskeid koolijütse
on äkki valmis saanud
terve sülem.
Ja nende uhiuusi
koolimütse
soe sügispäike
naerdes kuldab üle.
Ellen Niit

2008. aasta sügisel alustab Kose vallas esimest aastat kooliteed
71 tüdrukut-poissi.
Soovime kõigile, kes 1. septembril õpinguid alustasid, edu ja püsivust!
Turvalist kooliteed!
Kose Vallavalitsus, Kose Vallavolikogu
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SÜNNIPÄEVAD
90
EVE PÕDER
85
ERICH SÄÄSK
80
AINO LAAR, LINDA MARGUS, LEMBI MÄE,
ALEKSANDER STSUKIN, ELFRIDA TSVETKOVA, VILMA UUSPÕLD
75
VIRVE LÕOKE, FELLI MELNIK, HILJA MÄNDVEE
70
VÄINO TAMM
65
TOOMAS KOITJÄRV, ANNE TEDER, ELVI VAISMA
60
ENN AAVIK, TIIA HIIELEEK, ARVO LUSTI, RAIVO PERN,
IGOR POMERANTS, SERGEI RÕMMEL, PEETER SAKKEUS, MALLE TALLO
SÜNNID
LISANDRA RATTASSEPP, AARON LEONARDO FERENTS,
KRISTIN BRITT NAARITS, KETLIN LAHE, MERILI PAHK,
AVE-LY HÕBESALU, RON GEORG ILVES
JOHANNA MARIA HANSEN

KOSE VALLAVOLIKOGUS 21. AUGUSTIL 2008
Volikogu istungist võtsid osa: Piret Aavik, Sven Andresen, Jüri Anissimov, Andrus Jõffert, 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:
Volikogus vastuvõetud otsused ja arutlusel olnud teemad:
Otsusega nr 169 kehtestati Vanatoa I kinnistu detailplaneering Kose-Uuemõisas.
Otsusega 170 muudeti vallavolikogu 30.05.2002 otsuse nr 20 Ravila piirkonna vaba põllumajandus- ja
metsamaa erastajate nimekirja osaline kinnitamine punkti 1.6, kuna taotleja AS Kose Agro loobus maatükist
nr 499, sest erastamisele kuuluv põllumaa pindala ületas piirmäära.
Kuulati vallavanem Vello Jõgisoo ülevaadet Kose valla 2008 eelarve täitmine seisuga 30.06.2008 ja reservfondi
rahaliste vahendite kasutamisest 2008 ning EL rahastamise perioodist 2007-2013 (abivallavanem-maanõunik
Merle Pussak).
Järgmine korraline vallavolikogu istung toimub 25. septembril 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).
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KOSE VALD JA EUROOPA LIIDU RAHAD PERIOODIL
2008-2013
Kose vald kirjutas kolm taotlust EL fondidest ja ühe taotluse Eesti Riigi eelarvest raha saamiseks.
Tänaseks on kõik taotlused läbivaadatud ja otsused Vabariigi valitsuse poolt langetatud. Need
otsused olid Kose valla jaoks rõõmustavad. Tänu headele projektidele, projektijuhtidele ja tublidele
kirjutajatele ( OÜ Geomedia ) rahuldati meie neljast taotlusest kolm.
Kõige mahukam, kogumaksumus 56,4 miljonit, on endise Kose Teeninduskooli ruumide
renoveerimine kultuurimajaks, raamatukoguks, lasteaia 6 aastaste rühmaks ja algkooliks. Selle
projekti elluviimiseks saime EL toetust 45,12 miljonit.
Endise Kose Teeninduskooli ruumidesse saab koha ka Kose Noortekeskus. Selle projekti maksumuseks
on 8,53 miljonit ja EL toetus noortekeskuse rajamiseks on 7,6 miljonit .
Projekteerimistöid nende kahe projekti osas alustatakse 2008 aastal ja loodame renoveerida
endise Kose Teeninduskooli ruumid 2010-2011 aastaks.
Kahjuks ei saanud EL toetust Kose Muusikakooli taotlus. Loodan väga, et oleme vaatamata EL
toetuse mittesaamisel võimelised ka Kose Muusikakoolile vajalikud ruumid Teeninduskooli hoones
renoveerima 2011. aastaks.
Kolmas taotlus , mis sai rahastuse programmist  Igale lapsele lasteaiakoht, oli Kose Lasteaia
juurdeehitus. Projekti maksumuseks on 18,6 miljonit, millest 50% paneb Eesti riik ja 50% Kose
vald. Kui eelmised kaks rahaeraldust on kindlad, siis arvestades riigieelarve tänast seisu, võib
Kose Lasteaiale mõeldud raha ka saamata jääda. Sellisel juhul oleme sunnitud lasteaiakohtade
puudujäägi likvideerimiseks Kosel kasutama teisi vahendeid ja võimalusi.
Selleks, et kõik need projektid ellu viia peab vald panema ka omaosaluse. Kõigi kolme projekti
peale kokku on valla omaosalus 21,5 miljonit. See aga tähendab seda, et viies ellu need plaanitud
projektid kuluvad kõik valla investeeringuteks mõeldud vahendid perioodil 2008-2011 omaosaluse
katteks ja teisi suuremaid investeeringuid koolides ja lasteaedades teha ei ole võimalik.
Lisaks eeltoodule on OÜ Kose Vesi esitanud EL fondidele projekti Kose aleviku vee- ja
kanalisatsioonisüsteemide ehituseks ja rekonstrueerimiseks. Kuna Eesti riik on andnud EL-le
lubaduse rekonstrueerida 2010 aasta lõpuks vee-ja kanalisatsioonisüsteemid kõigis üle 2000
elanikuga alevikes, siis on raha saamine Kose alevikus vajalike tööde tegemiseks küllaltki tõenäone.
Töödega alustatakse ilmselt 2009 aasta jooksul. Ka selles projektis on lisaks OÜ Kose Vesi osalusele
vajalik valla osalus. Täpsed summad selguvad siis kui on teada rahastamise otsus ja läbiviidud
riigihanked projekteerimiseks ja ehituseks.
Vaatamata küllaltki suurele omaosaluse vajadusele EL rahade kasutamisel toimub teede remont
ja ehitus endiselt. 2009 aastal on plaanis koostöös Eesti riigiga ( Kehra mnt. omanik ) rekonstrueerida
Kehra maantee ja rajada kuni Sinililleni valgustatud jalgrattatee.
Mida siis öelda kokkuvõtteks?
Aasta 2007-2008 on olnud vallale üks suur projektide kirjutamise aeg . Nüüd aga tuleb hakata
neid projekte ellu viima. See nõuab meie kõigi ühiseid pingutusi ja arusaamist, et kõigeks korraga
raha lihtsalt ei jätku. Kõike seda, mida me plaanime nüüd eelolevatel aastatel teha, oleme me
ju kõik koos oma arengukavades ja planeeringutes soovinud.
Vello Jõgisoo
Kose vallavanem
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MAAMAKSU MAKSUTEADE
Need, kes ei ole maksustamisaasta 15. aprilliks maksuteadet kätte saanud, tuleb Teil sellest
maamaksuseaduse § 7 lõike 4 kohaselt 30 päeva jooksul teavitada Maksu- ja Tolliameti
piirkondlikku teenindusbürood telefonil 8800816 või Kose Vallavalitsusse telefonil 6339 321,
e-post siiri@kose.ee
2008. aastast on ka võimalik tutvuda ja tellida (järgmiseks aastaks) omale maksuteade
elektroonselt, säästes nii paberit ja loodust.
Sisenedes kõigepealt oma interneti pangast valite e-maksuameti  uus versioon  maamaks.

KOSE VALLAVALITSUS TEATAB,
et Tuhala külas asuva Metsaka kinnistu detailplaneeringu avalik arutelu toimub
16. septembril 2008 kell 16.00 Oru külakeskuses Oru külas.

KOSE VALLA RATTAMATK KARLA KÜLAS
Kose valla Rattamatk külastas sel aastal Karla ,Kanavere ja Kuivajõe külade talusid ja tähtsamaid ajaloolisi,
looduslikkke ja ka majanduslikke objekte.
Valla sportliku kolmikürituse viimane etapp, rattamatk, keskendus põhiliselt Karla külale ja seetõttu olid ka
põhikorraldajad Karla Külaarendamise Seltsist. Toreda sportliku päeva õnnestumisele aitasid kaasa Karla küla
ärksamad taluperemehed ja perenaised. Krraldustöödesse oli kaasatud ka matkahuvilised Kanavere ja Kolu
küladest ja muidugi Kose vallavalitsusest
Matk sai alguse ajaloolise Karla küla servalt, praeguse nimega Liivakülast.Matkalisi tervitas Karla küla läbi ja
lõhki tundev ajaloo ja loodushuviline Ülo Roosnurm. Lühike ajalooline ülevaade läbitavatest kontrollpunktidest
saatis teele peaaegu 60 inimeselise matkajaterivi. Esimese peatuspaiga tegime Vahesöödi talus , kus taluperemees
Tõnu Talimaa tutvustas rajatavat enesearendamiseks ja eneseleimiseks vajalikku laagriplatsi. Laagriplats il oli
kõrvuti telkimisega võimalik kasutada erinevate loodusrahvaste vaimse tervendamise instrumente; ilmakaartele
orienteeritud higistamistelk, eluratas, labürint jm.Looduskaunis koht , rahu ja tasakaalu sisendav esitlus Tõnu
poolt ,saatis matkalised edasi juba järgmisse peatuspaika- Raudsepa tallu.Väga vana ajalooga talukohta jõudes
märkasid paljud, kuidas kaasaja tööstustootmine trügib vägisi meie elamispaikadesse. Vänge plastihäis pani
nii mõnegi inimese pead raputama..Tööstushoone kõrvalasuva Möldre-Hansu talu peremees Arvo Taimla, kes
Raudsepa talu ajaloolistest hoonetest ja tehnilise andekuse poolest tuntud peremehest pajatas, ei saanud
rääkimata jätta ka õhku saastavast tülikast plastmahuti tööstusest.. Parem asukoht sellisele ettevõttele oleks
kindlasti kaugemal eluhoonetest ja väga tundlikust Kuivajõest..Edasine retk jätkus kõrvuti Kuivajõega ja paljude
retkeliste üllatuseks avastati ehtne virtsaoja , mis täiesti takistamata vana karjalaüda sõnnikuhoidlast jõkke
suundus. Leivaisa lõhn veel sõõrmeis jõudsime Karla küla ühte kuulsamasse tallu, Roogojale.
Taluperemees Taavi Kivistik tutvustas elulõngade., viinamarjade, rooside ja teiste ilutaimedega tegeleva talu
ajalugu ja külastati ka Uno Kivistiku poolt loodud aretusaeda. Maailmakuulus sordiaretaja Uno Kivistik koos
oma naise Aili Kivistikuga rajasid Roogoja talu maadele enda aretatud elulõnga, viinamarja, rooside, viljapuude
sortidest ainulaadse aia. Aeda külastavad igal aastal paljud aia-ja lillehuvilsed kogu maailmast. Nüüd juba üle
kümne aasta manala teel olnud Uno Kivistiku pärandit osatakse Roogoja talus hinnata. Ka lapselapsed on
tihedalt seotud lillede hoolduse ja paljundamisega, et ei ununeks aastatega kogutud teadmistepagas.Lilleilust
lummatuna suundus matkajaterivi edasi küla piiri poole. Ees ootas Karla küla kõrgeima mäetipu vallutamine.
Enne veel, kui mäge vallutama hakati,.kutsuti matkalised Hansuni talu perenaise poolt keha kinnitama ja veidi
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jalgu puhkama. Nooruslik perenaine oli koos oma sõbrannadega kuldleerist ettevalmistanud toreda üllatuse
nii matkalistele kui ka organisaatoritele.Värviküllased võileivad koos alles eelmisel päeval valmistatud marjamahlaga
ootasid isuäratavalt laual. Kui palju oleks sellistel inimestel meie noorele põlvkonnale õpetada !
Inimliku soojusega relvastatult , jõudsime lõpuks Suure-Tõnu mäele. Mäe kõrgus 68 meetrit üle merepinna.
Mägironijate varustust vaja ei läinud, aga mägironijatele-alpinistidele tuttavat rituaali, tuurikirja vahetamist,
said kõik nautida. Eelmise matkagrupi ,kes oli mäge külastanud, kirja vahetasime oma kirja vastu ning matk
võis jätkuda. Kirivalla oja ületasime üle vastrajatud purde. Augustikuised vihmad tõstis veetaset niipalju,
et väikese silla ehitus oli hädavajalik.Sillakese ületamisega algas matka raskeim etapp. Vaatamata pehmele
pinnasele ja suurele rohule teeservades said kõik teelised hästi hakkama.Hakkama said ka noorim ja vanim
rattaga sõitja,kel vanust oli vastavalt 5 aastat ja 82 aastat.
Edasi jätkus sõit juba Kanavere küla maadel. Rada kulges läbi metsa ja niitude. Järgmine sihtkoht oli Kanavere
mäel asuv eestlaste vabadusvõitlust tähistav mälestusmärk. Taas võttis meid vastu Ülo Roosnurm, kes tutvustas
meid ajaloofaktidega.
Järgmine vaatamisvääsus ootas meid Sepa lautade juures. Valmimisjärgus vabapidamisega laut 500 lehmale
ja noorloomale, näitas kuidas areneb kaasaegne loomapidamine. Vello Kivistiku poolt läbiviidud ekskursioon
tutvustas muu hulgas loomakasvatajate uusi töötigimusi.Lüpsja amet on muutunud väga tehniliseks ja samas
puhtust nõudvaks. Endisaegsete töötingimustega võrreldes on uued olud väga muutunud..Uute hoonete
kasutuselevõtuga ei parane ainult loomade ja lüpsjate heaolu, ka sõnnikumajandus areneb ja loodame ,et
tulevikus kaovad ka vanade karjalautade juurest alguse saanud virtsaojad..
Viimases kontrollpunktis, Kuivajõe koolimaja õuel, ootas meid Ly Renter. Kose Gümnaasiumi ajalooõpetaja
piltide ja huvitavate faktidega varustatud jutu lõpuks jäi kõlama küsimus,et kas poleks mõtekas selles vanas
koolihoones jällegi õppetööga tegelema hakata. Saaks ehk kuidagi ka vana hoone renoveeritud..Rahvaülikooli
ja seltsimajana võib tulevikus isegi perspektiivi olla.
Matka lõpp-punkti poole vändates,tuletas ennast meelde ka ilmataat. Vihmasabin matka lõpus aga kedagi ei
heidutanud. Karla küla jaanituleplatsil ootas soe supp ja eriauhinnad matkalistele..
Kogu matka lõppakordiks oli jalgratta loosimine Kose valla kolmiküritusest osavõtnute vahel. Loosi tahtel sai
rattaomanikuks Ergo Oll Koselt.
Selle matkajutu lõpetuseks tahaks tänada kõiki, kes andsid oma panuse jalgrattamatka heaks kordaminekuks.
Lisaks jutu sees mainituile suured tänud Jüri Jõemale, Maire Rometile, Aime Kivistikule, Karel Kiipusele, Arandi
talule, Erge Looritsale, Valdur Kalmele, Urmas Põlluaasale ja paljudele teitele.
Karla Külaarendamise Seltsi nimel Jaanus Jaago

NOORTESUVI, MIS EI LÄINUD LUHTA!
Peagi mööduv suvi pakkus Kose valla noortele aktiivset vaba aja veetmise võimalust kogu suvevaheaja jooksul.
Ka sel suvel korraldas Ravila noortekeskus noortele kaks laagrit. Tantsulaagrist võtsid osa tantsuhuvilised
tütarlapsed, enamuses need, kes talv läbi aktiivselt tantsutrennis käinud.
Noored õppisid uusi kantritantse, linetantsu ja oti tantse. 14.juunil osalesid laagrilised Eesti IX Linetantsu
Festivalil ja püstitasid koos mitmest eri rahvusest koosneva seltskonnaga Guinnessi rekordi rivitantsus. Laagri
lõpp kulmineerus Kose-Uuemõisa jaanitulel koos Mustsõstra Õitega (kellest on saanud Ravila noorte head
suured sõbrad) tantsides.
Ülejäänud suve jooksul on noortel olnud võimalus, nii laagri Saame hakkama raames kui ka väljaspool seda,
omandada teadmisi kompassi tundmisest ja rakendanud neid mitmel orienteerumisvõistlusel. Oma ala
professionaalid rääkisid noortele, kuidas metsa eksides käituda, tutvustati erinevaid lõhkekehi ja räägiti, kuidas
toimida nende leidmise korral. Selgitati noortele kuidas käituda vees, et hoiduda uppumisohust. Samuti räägiti
tuleohutusest looduses. Saadud teadmisi oli soovijatel võimalus rakendada telklaagris, mis toimus Aegna saarel,
mis oli vahva vaheldus toimetamistele mandril.
Seiklusrajal lustimise võimalus oli tänu WildEvents´ile Kose-Uuemõisas, kuhu seati see rada spetsiaalselt noorte
tarbeks üles. Augustis külastati ühiselt kontserti Suvesuhe .
Ruth Aguraiuja
METSALAAGER 2008  rahustuseks lapsevanematele.
MTÜ Tore Aeg ja Kaitseliidu Harju Maleva Kose malevkonna korraldatud laagritest on sel aastal Kose koolis
palju juttu olnud. Kevadel kohtusid 5  9 kl noored Päästeameti töötajatega, et õppida ennetama tuleõnnetusi,
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kuidas õigesti käituda, kui oled leidnud mürsu või tundmatuid ohtlikke aineid/esemeid jne. Suvel korraldatud
laagrites said osavõtjad kinnistada kuuldut /nähtut praktilistes tegevustes ning õppida palju muudki, eelkõige
aga tutvuda iseendaga harjumatutes tingimustes.
Metsalaager on 5 aastat vana  tegevuskoht on jäänud samaks, kuid tegevusi ja tegijaid on tulnud juurde ning
vahetunud. Sel kevadel, rääkides meeskonnaga uutest plaanidest, kerkis üles vajadus ühtse ja kokkuvõtva moto
järele. Analüüsides laste laagrimõtteid, arvasime, et paljuütlev oleks lause  TEEME ISE!
Poisid ja tüdrukud, kes esimest korda laagris ekstreemtingimustega kokku puutusid, olid hiljem hämmingus,
et kodus õpitud oskused osutuvad kasututeks, kui näiteks toidu tegemiseks on tarvis kõigepealt kokku laduda
välivarustuse puzzle ning pudru keetmiseks kasutada lahtise leegiga priimust. Ise tegemine ja sellest õppimine
ei piirdu vaid toiduga  kui näiteks telgid on lohakalt püstitatud, siis on sul endal külm ja märg magada. Sama
on ka puude varumise ja telgiahju kütmisega  kõik mis teed, teed endale. Selle mõtte sisusse tavaelus ei pruugi
süüvida, kuid kogemused annavad kinnituse, et lihtsas lauses on sügav sisu ning süüdistada ebaõnnestumistes
pole kedagi peale iseenda.
Meie laagrite rosinaks on alati olnud tutvumine instruktori juhendamisel erinevate relvadega ja laskevõistlused,
kuid hoopis teravama elamuse annab kindlasti nn paintball`i duell. Poiste jaoks, kellele alati on meeldinud
mängida relvadega, muudab mängu reaalseks ja kindlasti adrenaliiniküllaseks tõsiasi, et ka nemad võivad
märklauad olla.
Kokkuvõtvalt võib öelda, et metsalaager annab noortele ennastleidva kogemuse, mis viib nad välja turvalisest
argielust  aitab osadel maandada ülemäärast enesekindlust ja teistel seda leida. Nagu meil metsas on kombeks
öelda  need, kes kord ühest katelokist söönud......
Meeskonna nimel tänab kõiki lapsevanemaid usalduse eest
Marina Kuuseoja
Kosel korraldati noortele kahel nädalal töö- ja puhkelaager. Esimene nädal oli noortele vanuses 14  18.
Laagri jooksul korrastati kooli vana tööõpetuse klass noortele kasutamiseks ning õhtupoolikud olid sisustatud
erinevate seikluslike ettevõtmistega  käidi Aegviidus ratsamatkal, Valklas süstamatkal, Ravila pargis paintballi
lahingut pidamas ning Otepääl seiklusrajal ja Tartus 4D kinos.
Teine nädal oli suunatud poistele. Poistelaagriga samal ajal toimus sarnane laager ka Palvere noortele, mille
eestvedajaks oli Marika Tamm. Hommikupoolikuti tehti heakorratöid Kose kirikupargis. (Siinkohal tahaks tänada
tublisid noormehi, kes pargiteed rohust puhtaks rookisid). Palveres tehti heakorratöid külakeskuse juures.
Õhtupoolikud olid sisustatud ühiste tegevustega ja seiklustega, mida kõik väga ootasid.
Kohalikud laagrid on senini olnud noortele tasuta ja selleks on kõik valla noorsootöötajad vaeva näinud ning
projektidega raha taotlenud. Kahju on ainult sellest, et kui alguses suure hooga ennast kirja pannakse, siis
laagriaja saabudes on see väike kohusetunne kadunud ja laiskusepisik võimust võtnud ning lihtsalt loobutakse
laagris osalemisest. See on raske korraldajatele, sest kõik pakutav korraldatakse ja tellitakse enne laagrit
osalejate arvu järgi. Kuid lõpp hea, kõik hea. Kes vähegi soovisid suve nautida, need said seda teha täiel rinnal!
Juulikuu lõpunädalal viibisid noored Eesti 4H suurlaagris Pärnumaal Jõulumäel. Aktiivses viiepäevases suurlaagris
käsitleti erinevaid temaatikaid: sport, käsitöö ja keskkond. Lisaks õppimisele ka mängiti ning õhtuid sisustati
mitmekülgsete programmidega  ühel õhtul tervitasid kõik piirkonnad oma etteastetega, teisel õhtul oli
talendijaht, kolmandal õhtul laululahing koos juhendajate üllatusetteastetega ja karaokega. Käsitöökojas
valmib noorte valmistatud laastumaalidest ühine seinapilt. Püstitatati ajutine seiklusrada, harrastatakse kiikingut
ja vibulaskmist. Suvepäevade programmi aitas mitmekesisemaks muuta Unicef oma meeskonnaga (AS G4S).
Keskkonnapäeval kohtus noortega Euroopa Parlamendi liige Andres Tarand. Kogu laagri vältel oli avatud Euroopa
Liidu telk. Eesti 4H suvepäevad andsid noortele võimaluse kokku saada ja nautida koos suvemõnusid läbi
erinevate tegevuste juba 13. korda. Suvepäevadele tulid kokku Eesti 4H noored koos juhendajatega Eestimaa
eri piirkondadest, kokku ligikaudu 400 inimest. Kose vallast osales laagris 25 noort.
4H missioon on õpetada noortele isetegemist, on väljakutse enesearendamiseks ja usaldamiseks. 4H põhiliseks
ülesandeks on toetada maanoorte mitmekülgset arengut ning õpetada oskusi, et tulla edukalt toime iseseisva
eluga.
Sügistalvised suuremad ülevallalised üritused on tulemas ja ootamas on ka põnevad ettevõtmised noortekeskustes!
Kaunist suve lõppu ja tegusat kooliaasta algust!
Pilte suvetegemistest saab näha endiselt www.album.ee/seikleja
Angela Kilk
noorsootööspetsialist
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NAISKOOR KRÕÕT ROOTSIS
31.juulist kuni 5. augustini kestis Kose valla naiskoori Krõõt suvine puhkusereis Rootsis, imeilusas Värmlandis.
Kutsujaks pooleks ammused sõbrad, Eda Kommuuni naiskoor ning dirigent Bengt Larsson.
Koos lahkete võõrustajategakülastasime Värmlandi kaunemaid ajaloolisi paiku, saime palju huvitavat teada
soomlaste massilisest väljarändest sinna ülemöödunud sajandi keskpaiku jne. Külakostiks andsime nelja
sealveedetud päeva jooksul viis kontserti, pidulikumaks ja vastutusrikkaimaks neist kujunes kontsert Eda kirikus.
Viimasel päeval lahkumine tõi pisarad silma enamusel. Just meie koori külaskäik ning sellega seonduvad
askeldused ja kontserdid kujunesid ju peatselt pensionile siirduva dirigendi Bengt Larssonile nii meie kui oma
naiskoori viimaseks ühisürituseks.
Pikk sõit läbi Rootsimaa, tormine öö avamerel ning 5. augusti lõunaks võttis Kose oma kadunud emad-vanaemad,
naised ja tütred taas vastu.
Kose naiskoor Krõõt lauljad tänavad Kose Vallavalitsust, kelle osalisel materiaalsel toel see sõit teoks sai.
Tiiu Mõtt
Naiskoor Krõõt laulja

MEELIKA ALUSTAB HOOAEGA!
Sel aastal täitub naiskoor Meelikal 30-s tegevusaasta. Et juubeliaastat väärikalt tähistada alustasime hooaega
laululaagriga Hiiumaal. Omandada tuleb juubelikontserdi kava, Gustav Ernesaksale pühendatud koorikonkursi
kava ja muidugi ka üldlaulupeo repertuaar. Meie staaþika dirigendi Viive Kübara kõrval juhatab eelmisest
aastast koori Allan Tamme, kes alles õpib dirigendiametit. Ei saa salata, et mees naiskoori ees mõjub ergutavalt
nii koorile kui ka publikule. Laululaager andis lisaks laulmisele ka võimaluse nautida imeilusat Hiiumaa loodust
ja treenida naerulihaseid.
Hingestatud alguse andis aga osalemine 19.augustil toimunud öölaulupeol. Oleme osalenud kõigil üldlaulupidudel
alates koori loomisest, Eesti-Soome ühislaulupidudel, Laulusildadel. Öölaulupeol 20 aastat tagasi ei õnnestunud
enamikel meist olla ja seega ei kahelnud me hetkegi ja olime neljas koor, kes end laulupeole registreeris. Ja
me ei pidanud kahetsema. Proov algas juba päeval kell neli ja kestis neli tundi. Ainsaks segajaks kujunes
Gerd Kanter . Korraldajad olid sedavõrra mõistvad, et suurelt ekraanilt näidati proovi ajal teleülekannet
kettaheiteringist. Nii saime kaasa elada Kanteri pikale heitele ja kui kuldmedal käes oli  millised ovatsioonid,
rõõmupisarad, elaguhüüded kõik lehvitasid ekraani poole, nagu võinuks Gerd meid näha! Enne kontserdi
algust saime näha tõelist publiku
rongkäiku  rahvast aina tuli ja tuli,
sini-must-valged lipud lehvimas.
Tegelikult oli kogu laulupidu täiesti
eriline  ööhämarus lisas salapära,
laulvat rahvast oli rohkem kui koore
ja laulud tuttavad kõigile. Kui algus
oligi pisut raskepärane, siis Alo
Mattiiseni laulud lasid tunda tõelist
ühtekuuluvustunnet. Viis ja pool
tundi laululaval möödus linnulennul,
aga helgeid emotsioone jätkub
pikaks ajaks.
Meie koori ridadesse mahub veel
rõõmsameelseid sopraneid ja alte.
Proovid toimuvad esmaspäeviti
Kosejõe Koolis ja kolmapäeviti Kose
Gümnaasiumis algusega 18.30.
Eha Sepp
Naiskoor Meelika koorivanem
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Kose valla raamatukogud
ja
Kose Valla Lastekaitse Ühing

KUULUTAVAD VÄLJA
OMALOOMINGUKONKURSI

TEEME ISE RAAMATU
Eesmärgiks on koostada kollektiivsest omaloomingust raamat ning kujundada
see oma fantaasia järgi.

SIHTRÜHM:
Kose valla koolide algklassid
ja lasteaedade vanemad rühmad
Täpsemad juhendid peagi valla raamatukogudes.

ERNST IDLA MEESTE HARJUTUSVARA SAAB KAPAKU ABIGA
EESTI KEELDE
22. augusti õhtupoolikul on Kosejõe kooli saalis ülesrivistatud Kapaku meestantsijate ees külalised Rootsimaalt
 legendaarse võimlemispedagoogi Ernst Idla tütar Daisy Idla-Nilsson, tema abikaasa Bertil Nilsson ja pr. Lia
Palmse. Ees ootab kahe tunni jagu tihedat tööd  Idla võimlemise meeste harjutusvara läbivõimlemine ja eesti
keeles kirja panemine.
Isa pärandi elushoidmise ja edasi arendamise on proua Daisy Idla-Nilsson (82) võtnud oma südameasjaks 
nii on Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fondi juurde loodud Ernst Idla Fond, mille eesmärgiks on Ernst Idla
võimlemissüsteemi taasarendamine ja edendamine Eestis, on koolitatud paarkümmend Idla võimelise õpetajat
(nende hulgas ka meie oma Kadri Tiis), kirjutatakse üles ja eestindatakse rikkalik harjutusvara. Sel põhjusel ka
seekord kokku tuldi  rootsikeelne harjutuste kirjeldus on olemas, pr. Daisy ja hr. Bertil näitavad või kirjeldavad
harjutust, mille mehed võimalikult täpselt läbi teevad. Endiste võimlejatena teavad 87 aastane uskumatult liikuv
ja nooruslik hr. Bertil ja energiline pr. Daisy kuidas iga harjutust tegema peab ning parandavad kohe, kui asend
või liikumine ei ole sooritatud nii, nagu Ernst Idla seda omal ajal on õpetanud. Pr. Lia Palmse jälgib, et alates
lähteasendist harjutuse lõpuni oleks kõik õiges eesti keele terminoloogias kirjas. Nii tehakse läbi harjutused
alates ülessoojendamisest kuni harjutusteni pallidega. Läbi võimeldud saavad kõik lihasgrupid, selgroog ja
liigesed. Harjutust korratakse seni, kuni pr. Daisy teatab  sellega on klaar ning võib võtta käsile järgmise
liikumise.
Kaks tundi võimlemist on meeste seljad märjaks võtnud, järgmisel päeval annavad mõned unustatud lihasgrupid
endast veidi valusalt märku, kuid pr. Daisy, pr. Lia ja hr. Bertili südamlik tänu abi eest ning kiidusõnad meie
meeste hea koordinatsiooni ja taiplikkuse kohta annavad innustust ja soovi Idla võimlemisharjutustega ka
edaspidi tegeleda.
Omaltpoolt suur aitäh õpetaja Margus Matiisenile ürituse kordaminekule kaasaaitamise eest. Ehk saavad mõne
aja pärast, kui harjutustik eest keeles välja antakse, ka meie koolipoisid kehalise kasvatuse tunnis Idla süsteemi
järgi võimelda.
Erika Suvi Kapaku tantsija
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RAHVUSVAHELINE IV KAMMERMUUSIKA FESTIVAL
HARJUMAAL 24.-26. SEPT. 2008
24.-26.septembrini toimub juba neljandat korda rahvusvaheline noorte kammermuusika festival, kus osaleb
kammerorkester ja solistid Harjumaalt, Tallinnast, Soomest, Hiinast, Hispaaniast ja Inglismaalt.
Festivali eesmärgiks on populariseerida erinevate ajastute kammermuusikat, kasvatada kuulajas huvi ja armastust
süvamuusika väärtuste vastu, viia klassikalise muusika professionaalne esitus otse kuulajani-maarahvani.
Samas oli noortel professionaalsetel keelpillimängijatel võimalus osaleda rahvusvahelise kammerorkestri töös.
Kolme päeva jooksul harjutab festivaliorkester Oru Külakeskuses oma kava.
Festivali käigus antakse 6 kontserti Tallinna ja Harjumaa koolides ja mõisates.
Kammerorkestri koosseisus on palju Eesti Muusikaakadeemia üliõpilasi ja vilistlasi, samuti Soome Sibeliuse
Akadeemia üliõpilasi.
Solistidena astuvad üles: Soome Sibeliuse Akadeemia viiuliprofessor Mari Tampere .
M.Tampere on pidanud lugematuid kursusi ja meistriklasse paljudes maades ning osalenud rahvusvahelistes
züriides.Mari Tampere juhatab Hispaanias oma kammerorkestrit.
Anna-Liisa Bezrodny on lõpetanud Londoni Guildhall School of Music and Drama magistrantuuri. Ta on edukalt
esinenud paljudel rahvusvahelistel konkurssidel.
Seekord on kaasatud solistidena ka meie Eesti Teatri-ja Muusikaakadeemia üliõpilased Merike Kruup, Linda
Suss, Danae Taamal ja Ida Teppo.
Kontsertide kavades tuleb esitlusele:
G.Bizet Carmen fantaasia
A.Vivaldi Concerto Grosso
H.Eller Fantaasia sooloviiulile
N.Paganini Kapriisid
J.S.Bach Viiulikontsert solistile ja kammerorkestrile
Kuna kontserdid toimuvad koolides, siis algusajad on sobitatud vastavalt tunniplaanile. Kõik kuulajad väljaspoolt
koole on oodatud..
Kontserdid on kuulajatele tasuta.
Rahvusvahelist Kammermuusika Festivali toetavad:
Eesti Kultuurkapital, Harjumaa Omavalitsuste Liit, Oru Külaarendamise Selts, Kose vald, Oru Külakeskus, Kose
Muusikakool, Aruküla Kunstide Kool, Alavere Põhikool, Kose kirik, Tallinna Reaalkool, Tallinna Kristiine
Gümnaasium, Tallinna Lasnamäe Üldgümnaasium.
Kammermuusika festivali direktor Juta Helilaid

Kontsertide toimumiskohad ja ajakava:
Neljapäev 25.09.08.

Reede 26.09.08.

Festivali avakontsert

kell 9.45

Tallinna Reaalkool

Festivali I kontsert

kell 12.00

Tallinna Kristiine Gümnaasium

Festivali II kontsert

kell 14.00

Tallinna Lasnamäe Üldgümnaasium

Festivali III kontsert

kell 10.00

Aruküla mõis

Festivali IV kontsert

kell 12.00

Alavere Põhikool

Festivali V kontsert

kell 14.00

Kose Pastoraat
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Laupäeval, 20. septembril 2008
algusega kell 11.00 toimub Nabalas

KARSTIPÄEV,
mis on pühendatud karstiuurija
Ülo Heinsalu 1928  1994 80. sünniaastapäevale
11. 00 Karstipäeva avab Kiili vallavanem Vambo Kaal
Kontsert Paekna allikajärve ääres.
Esinevad Mare Väljataga, Tatjana Timofejeva, Hanno Mölderkivi.
Kontsertmeister Maia Moik
Kiili, Kose, Kohila ja Saku valla maadele jääv Nabala karstiala kui haruldaste
taimede kodupaik. Ülle Kukk (Eesti Maaülikooli PKI vanemteadur)
Maa-aluste jõgede võrgustik  Nabala karsti omapära.
Ants Talioja (Tuhala Looduskeskus)
Nabala karstiala ähvardab häving.
Mihkel Pukk (Nabala Keskkonnakaitse Ühing)
Loodusteadlast Ülo Heinsalu meenutavad:
Vaike Hang (Eesti Teaduste Akadeemia Looduskaitse Komisjon)
Rein Einasto (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Hella Kink (Pakri Looduskeskus)
Eva Maaring (Eesti Kodu-uurimise Selts)
Tiit Petersoo (Eesti Looduskaitse Seltsi Rapla osakond)
Matk Kurevere karstioru ümbruses, mis on jõukohane igale eale.
Lõunasöök vabas õhus Kiilivälja Söögitoast.
Kiili Vallavalitsus
MTÜ Tuhala Looduskeskus
MTÜ Taga-Nabala Külad
Info: 56 984 123, Ants Talioja, Tuhala Looduskeskus
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KOSE GÜMNAASIUMI LASTE- JA NEIDUDEKOORI NING
KOSE NOORTEKOORI MÖÖDUNUD HOOAJA TEGEMISTEST
Hooaeg oli kiire ja toimekas mõlemal kooril.
Kose Noortekooril algas hooaeg kontsertidega Ungaris novembrikuu keskel, kus osalesime kolme valla  Eestist
Kose, Slovakkiast Palasti ja Ungarist Ocsa koostöökokkuleppe sõlmimisele järgnenud kontserdil. Andsime lisaks
ka kaks kontserti Ocsa kirikutes.
Novembri lõpus osalesime advendiküünla süütamisel Kosel. Veebruaris küünlapäeva kontserdil Kose Gümnaasiumi
saalis. Hooaja olulisemad esinemised olid veebruaris ja märtsis. 09. veebruaril toimus Tartus Tuljaku võistulaulmine,
kus tulime oma kategoorias kolmandale kohale. Laulsime vabariigi aastapäevale pühendatud valla aktusel. 28.
- 30. märtsini osalesime Saaremaal segakooride konkurss festivalil, kus B-kategoorias osales 14 koori ja tulime
ka seekord kolmandale kohale.
Hooaja jooksul toimus mitmeid laululaagreid ja väiksemaid esinemisi, näiteks maikuus LC Kose Lionsi poolt
korraldatud kevadlaadal. Osalesime valla laulupeol ja ühiskontserdil ungarlastega juuni alguses Oru Külakeskuses.
05.- 09. augustini toimus Tartus Põhja- ja Baltimaade Laulupidu, kus oli osalejaid kõigist põhja- ja baltiriikidest.
Eestist osales kokku 15 koori - nende hulgas kaks koori Kose vallast, Kose Kammerkoor ja Kose Noortekoor.
Kose laste- ja neidudekoori hooaeg oli samamoodi väga töine. Osalesime advendiküünla süütamise kontserdil
Kosel, valla laulupeol. Oleme juba mitmeid aastaid osalenud ka suure projektkoori töös. Projektkoor ühendab
endas Kose, Kuusalu, Keila ja Aruküla lastekooride lauljaid, kellega koos toimus hooaja jooksul neli laululaagrit
ja andsime kontserte nii Keilas, Kuusalus kui Kosel. 09. -14. juunini toimus kontsertreis Rootsi, kus andsime
kokku 5 kontserti, nendest 4 kirikutes.
Hooaja lõpetas mõlema koori ühine kontsertreis Põhja-Soome ja Norrasse. Väljusime Koselt 14. augusti
varahommikul ja esimene kontsert toimus juba sama päeva õhtul Alavuse kirikus. Põhja poole liikudes andsime
järgmise kontserdi Rovaniemi kirikus, siis Ivalo kirikus ja Inari kirikus. Vahepeal külastasime ka jõuluvana,
matkasime tundras, uurisime Karupesa, uudistasime Sodanküla vana puukirikut ja külastasime Siida muuseumi.
Neljanda päeva õhtuks jõudsime Soome-Norra piiri äärde Utsjokile, kus andsime kaks kontserti, õhtul kohalikele
elanikele ja järgmisel hommikul õpilastele. Mida kaugemale põhjapoole me läksime, seda jahedamaks läks ilm,
kuid seda soojemaks ja lahkemaks inimesed, kellega kohtusime. Ühe päeva veetsime Barentsi mere ääres, sõites
välja maailma äärele, kus lõppesid teed ja alles jäi vaid hingematvalt kaunis loodus.
Tagasiteel lõuna poole külastasime Husky koerte farmi, kus meile räägiti nendest koertest ja saime ka neid
silitada, lahkumislaulule lõid kaasa ka kõik 90 koera, mis oli väga põnev ja naljakas kogemus. Seejärel jõudsime
paljudele kooriliikmetele tuttavasse paika, Pyhätundrule, kus lastekoor on eelnevalt kolmel korral osalenud
muusikalides. Siia jäime paariks päevaks paigale, et oleks aega käia läbi tuttavaid paiku ja avastada uusi.
Matkasime tundras, käisime Maahiste maal muusikali meelde tuletamas, Kuru teatris, ametüsti kaevanduses.
Andsime ka kaks viimast kontserti, Pelkosenniemi koolis ja Revontulikappelis.
Ja siis algas juba kodutee. Kosele tagasi jõudsime 23. augusti hilisõhtul, väsinute aga õnnelikena.
Aitäh kõigi kooride noortele lauljatele aktiivse osalemise eest kooride töös, aitäh lapsevanematele ja suured
tänud toetajatele, kes möödunud hooajal meile suureks abiks ja toeks on olnud.
Reisipilte on võimalik vaadata aadressil :www.album.ee/NOORTEKOOR
Heli Sepp
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SEPTEMBER 2008 KOSE VALLAS TOIMUVAD
SÜNDMUSED
14. 09

16.00

26. 09
26. 09

16.00
14.00

KONTSERT Pildid lauludest esinevad Virgo Veldi (saksofon)
ja Ulla Krigul (orel)
KLUBIÕHTU  Tere sügis Kodu- ja aiasaadused
IV rahvusvaheline kammermuusika festival

Tuhala Kirik
Kose Päevakeskus
Kose Pastoraat

NÄITUSED, LOENGUD
kuni 19. 09
16-17. 09
21. 09-24. 10

Agnes Heskoneni MAALIDE NÄITUS
Maalide ja omakootud vaipade NÄITUS-MÜÜK
Avatud mõlemal päeval kell 10.00-16.00
Marge Monko FOTONÄITUS

Kose Raamatukogu
Kose Päevakeskus

Kose Spordikooli jooksude päev
Kose Spordikooli hüpete päev
Kose Spordikooli heidete päev
Kose Spordikooli mitmevõistluse päev
Kose Spordikooli heidete mitmevõistlus

Kose Staadion
Kose Staadion
Kose Staadion
Kose Staadion
Kose Staadion

Kose Raamatukogu

SPORDIÜRITUSED
16. 09
19. 09
23. 09
26. 09
30. 09

15.00
15.00
15.00
15.00
15.00

vanuseklassid

! Jälgige reklaami INFO 633 9306 Kose Vald

EESTI KARATE KARIKALIIGAS 2007  2008 TEGIJAD
Karateklubi Daigo Kose karate-neiud lõpetasid liiga edukalt.
TÜDRUKUD, 10-12 aastased kata
1. koht Hanna Järvelaid
2. koht Katrin Taniste
TÜDRUKUD, 10-12 aastased kumite +45 kg
1.koht Kristel Talv
3.koht Katrin Taniste
TÜDRUKUD, 13-15 aastased kata
4. koht Hanna Järvelaid
TÜDRUKUD, 13-15 aastased kumite  53 kg
2. koht Hanne-Loore Pajusoo
TÜDRUKUD, 13-15 aastased kumite +53 kg
1. koht Agnes Kivistik
TÜDRUKUD, 16-17 aastased kata
2. koht Triin Kuriks
TÜDRUKUD, 16-17 aastased kumite -57 kg
1.koht Hanne-Loore Pajusoo
TÜDRUKUD, 16-17 aastased kumite +57 kg
3.koht Katerina Alfavitskaja
NAISTE KATA
3.koht Triin Kuriks
Suve algul lõppenud Eesti karate karikaliigas oli Karateklubi Daigo üks edukamatest.
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Kevadeti korraldab Karateklubi Daigo Rebase Reinu karateturniiri, kus saavad jõudu proovida nii algajad kui
ka edasijõudnud karatekad. 18.mail 2008 toimus turniir Tallinnas.
Rebase Reinu karateturniir on eriline selle poolest, et võisteldakse nii katas kui ka kumites. Iga saavutatud koht
annab punkte, mis omavahel liidetakse ning selgitatakse välja võitja. Toimub ka noorte võistkonna kata võistlus,
mida Eestis näeb harva.
Rebase Reinu karateturniiri tublimad Kose karatekad:Valged vööd võistkonna kata:
1.koht Elvar Aaso, Sander Truu, Vootele Vaatemäe
2. koht Kristjan Kalvar Kull, Kait-Käsper Saadoja, (Tallinna esindusest) Artur Koroban
Kollased ja kõrgemad vööd team kata
3. koht Jennifer Nimmerfeldt, Kaarel Saadoja, Henry Lemmsalu
Tüdrukud valged vööd (kata+kumite):
1.koht Olivia Piho
2.koht Leili Kaljas
3.koht Piia Tamm
-7.a. poisid valged vööd (algajad - 10. kyu kata+kumite):
1.koht Sander Truu
8-10.a. poisid valged vööd (algajad - 10. kyu kata+kumite):
3.koht Kevir Viks
-10.a. poisid valged vööd (9. kyu kata+kumite):
1.koht Kait-Käsper Saadoja
2.koht Kristjan-Kalvar Kull
-10.a. poisid kollased ja kõrgemad vööd (kata+kumite):
1.koht Henry Lemmsalu
2.koht Kaarel Saadoja
11.a. ja vanemad poisid valged vööd(kata+kumite):
2.koht Vootele Vaatemäe
11.-13.a. poisid kollased ja kõrgemad vööd (kata+kumite):
1.koht Kardo Ludvi
26.06.  09.07. 2008. Toimus Tori  Jõesuus Eesti Karate-do Shitoryu Liidu suvelaager, kus leidsid aset
traditsiooniks saanud Eesti Meistrivõistlused dojo kumites. Kose karatekad näitasid üles võitlusvaimu ja
võidutahet.
10-11 .a poisid
3.koht Kevir Viks
12-14. a tüdrukud + 40 kg
3.koht Katrin Taniste
12-14. a poisid - 45 kg
2.koht Sander Mölder
12-14. a poisid - 55 kg
2.koht Kardo Ludvi
3.koht Elvar Aaso
15.aastased ja vanemad neiud + 55 kg
2. koht Agnes Kivistik
3.koht Triin Kuriks
15.aastased ja vanemad noormehed  75 kg
1.koht Tõnis Loorits  Eesti Meistri tiitel dojo kumites 2008.
Karateklubi Daigo soovib kõigile Kose Valla spordiperele teguderohket uut spordihooaega ja ootab uusi liikmeid
treenima!!! (miinimum vanus 3.eluaastat, nii poistele kui ka tüdrukutele).
Treeningud toimuvad TEISIPÄEVITI ja NELJAPÄEVITI Kose Gümnaasiumi maneezis kl. 17.30  19.00  algajad
19.00  20.30 - edasijõudnud
www.daigo.ee
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EESTI VABARIIGI 90. SÜNNIPÄEVA SÜNDMUSED JÕUAVAD TUHALASSE
14.septembril 2008.a. toimub Tuhala Kirikus kontsert "Pildid lauludest"
Esinevad: Virgo Veldi (saksofon)
Ulla Krigul (orel)
Kavas: C. Kreek, A. Arro, G. Grigorjeva, K. Sink ning vaimulikud rahvaviisid Tõnu Kõrvitsa seades
Kontsert kuulub Eesti Kontserti ja Kultuuriministeeriumi koostööprojekti, millega tähistatakse Eesti
Vabariigi 90. sünnipäeva.
Kontsert on tasuta.
Lisainfo: Oru Külakeskuses tel: 60 79 230

KARATEKLUBI DAIGO OOTAB KÕIKI UUSI JA VANU ÕPILASI !!!
TREENINGUD TOIMUVAD KOSE GÜMNAASIUMIS MANEEIS
TEISIPÄEVAL JA NELJAPÄEVAL
kuni 11- aastased algajad kell 17.30  19.00
(minimaalne vanus 3 eluaastat)
12 - aastased ja vanemad algajad ning edasijõudnud
kell 19.00 - 20.30
Hooaja esimene treening 09.septembril 2008.
MAKSUMUS: 200.- kr kuus
TREENINGUTEGA VÕIB LIITUDA IGAL AJAL!
info telefonil
52 76 350 Olga Pallo, 50 35 793 Rein Rebane
www.daigo.ee

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.

OÜ Kose Vesi
müüb töökorras
veoauto GAZ 53
(kastita)
1989a
Hind: 15000 EEK
Täpsem info:
Jüri-Tõnis Järvsalu
5243274,
jyri@kosevesi.ee

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

Ekskavaatori
kaevetööd
OÜ Kose Vesi
Tellimine:
Jüri-Tõnis Järvsalu
5243274,
jyri@kosevesi.ee

KOSE TEATAJA 15

september

MÜÜA 3-toaline korter Kosel
(1.korrus 3-korruselises majas)
otse omanikult.

Ehitatud 1981, tuhablokkmaja, 68,6m2, kaks
rõdu (päikesepoolne ja põhjapoolne), telefon,
boiler, wc ja vannituba eraldi, veemõõtjad,
vann, keskküte, KÜ, uus katus, trepikojas
tehtud üldremont 2006, trepikoda lukus.
Korteris kõik toad eraldi. Korterile kuulub
lisaks maja ees olev parkimiskoht autole.
Olemas kelder, telefon, internet, panipaik.
Korter vajab remonti.

Ostan
metsa- ja
põllumaad
tel 5032821

Lisainfo 5 111872

AS Cicada

10.septembril 14.30-17.30
toimub
Kose kpl."Puruvana"

otsib oma meeskonda
Kose tsehhi

Eesti-Soome jalatsivabriku
sügisjalatsite müük.

positiivse ellusuhtumise

Hinnad väga soodsad!

ja meeskonnatööle

Kose Autokool OÜ

kutsub teid autojuhi koolitusele
B kategoorias.
(automat ja manual käigukast)
Info ja registreerimine tel. ja
internet teel.
5042096 , 6 307 299
info@autokoolkose.eu
www.autokoolkose.eu

orienteeritud
töölisi järgmistele
ametikohtadele:
PAKKIJA
KARKASSI
KOOSTAJA
MONTEERIJA

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

OÜ Kuivajõe Farmer
osutab teenust pinnase
planeerimisel,tõste- ja
kaevetööde teostamisel
buldooseri,kopa ja
minilaaduriga.
Hinnad soodsad.

Tel. 56484838

Info tel.5035542

POLSTERDAJA
ÕMBLEJA

ENCO EST OÜ
saetööstuses Alaveres

Palk tükitöö alusel.

müügil soodsa hinnaga

Väljaõpe kohapeal.

SAEMATERJAL

Töö sobilik ka naistele.
Kontakt aadressil
Hariduse 2 Kose
Harjumaa 75101

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

HÖÖVELMATERJAL

Saagimisteenus
Transport

Lisainfo tel. 6026430

Tel: 6 097 097,

5662003

51 05 234
info@enco.ee

16 KOSE TEATAJA

september

KULTUURIINFO
14. sept. kell 16.00 Tuhala kirikus kontsert "Pildid lauludest" Esinevad: Virgo Veldi saksofonil ja Ulla Krigul
orelil.
Kontsert on tasuta.
20.sept. kell 19.00 Kinobuss näitab värsket Eesti mängufilmi TAARKA. Pilet 40kr, sooduspilet (laps, õpilane,
tudeng, pensionär) 30kr.
Peale filmi tantsuõhtu ansambliga RIVAAL.
03. okt. kell 19.00 Vana Baskini Teatri etendus OMETI KORD.
Pilet 110/ 135 kr müügil Oru Külakeskuses.

KIRIKUTEATED
PÜHAPÄEVAKOOL alustab uut hooaega pühapäeval 14.septembril. Ootame lapsi Kose kiriku pastoraati
(Jõe 4) sel päeval ja edaspidi iga pühapäev kell 12.30. Ka lapsevanemad võivad kaasa tulla.
EELK Kose kogudus
http://www.eelk.ee/kose/

Meie siiras kaastunne
Kerttule ja Gretele kalli isa

Mälestame

Ants Suurhansu

surma puhul

ja avaldame kaatunnet
Viivile, Antsule ja Leanale
peredega.

Alavere lasteaed "Mõmmila"

Sõbrad ja tuttavad Palverest

Avaldame kaastunnet
Tiivi Uusma´le venna

Avaldame kaastunnet
Arabella Pahkojevale

Ants Suurhansu

Tiidu Noormäe

vanaema

Kallis Tiivi! Avaldame
kaastunnet venna

Tiidu Noormäe
kaotuse puhul.

Töökaaslased Oru
lasteaiast
Mälestame endist
töökaaslast

Aurelie Randmaad

kaotuse puhul.

surma puhul

ja avaldame kaastunnet
omastele

Oru tantsumemmed

Töökaaslased Kose sööklast

Kose söökla kollektiiv

Meie siiras kaastunne
Reet Järvetile isa

Gustav Lilienthali
surma puhul

Kose söökla kollektiiv
VÄLJAANDJA KOSE VALLAVALITSUS

Jäädavalt lahkusid
Tiidu Noormäe
Arved Jahesalu
Avrelia Randmaa
Helga Raimla
Ants Suurhans
Helga Roosnurm

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

