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“Hea, et meie
kool alles jääb!”
Annely Tisler,
ema ja ettevõtja
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tulemas
KOSE KUTSUB KÜLLA
6.05 kestab pidu Kosel igal pool!
Vt lk 6-7
Kose Kultuurikeskus
08.05-08.06.2017 Eesti Kunstikoolide Liidu kunstiõpetajate näitus "Kiviküla maalides"
N.11.05 kell 18.00 koguperefilm
"Meistrimehed Pat ja Mat"
kell 19.30 Eesti uus põnevusdraama "Kallis õeke"
Piletid 4/3€ kohapeal.
R.26.05 kell 18.00 Kose Muusikakooli aasta kontsert "Klaver
Kutsub Külla". Tasuta!
Kose Päevakeskus
10.mai kell 12.00 Kohvik-klubi
vererõhu mõõtmine 13.00
Lauluklubi kell 13.30
16.mai INKOTUBA: Ardus kell
11.00 ja Kosel 12.30
17.mai kell 18.00 Vestlusring
”Hingele pai"
kell 13.30 Lauluklubi
21.mai Harjumaa seeniortantsu
pidu Vasalemmas,
väljasõit kell 10.45 keskväljakult
Kose Lillepood
7.05 Sünnipäev tordi ja šampusega
Ravila Mõis
3.05. Tulest tulnud: õpituba
7.05. Tulest tulnud: õpituba
17.05. Keraamika 19.00
22.-30. 05. Leiutajate nädal
28.05. Suur perepäev 12.00
28.05. Kultuurikohvik 19.00
www.ravilamois.ee, tel
5078055
Vanamõisa
küla laskeala
13.-29. 05 practikal laskmise
rahvusvaheline võistlus Baltic
Storm. (NB! – võistlusperioodil
kostab sealtkandist tulistamist!)

Kose vallas on
tublid laululapsed
8. aprillil toimus Kose Kultuurikeskuses valla väikeste ja suurte
laululaste aasta tähtsündmus –noorte solistide kontsert.
Jaanus Tänav

Kontserdil esinesid lapsed ja noored valla kõigist koolidest
ja lasteaedadest. Esineti järgmistes vanusekategooriates: 34.a, 5-6.a, 7-9.a, 10.-12.a, 13-15a. ja 16-18a. Kokku astus
laval üles 81 laululast. Kontserti kuulasid eksperdid väljaspoolt valda : Kaie Sauga (koorijuht ja pop-jazz lauluõpetaja),
Ester Pomerants (staažikas muusikaõpetaja) ja Hanna Martinson (noor näitleja ja muusik), kes aitasid välja valida Kose
valla esindajad Harjumaa Laululapsele.
Kontsert pakkus kõigile kuulajatele meeldiva üllatuse
oma kõrge taseme poolest. Rõõm on tõdeda, et Kose vallas
on nii palju häid laululapsi! Oluline on laste jaoks see, et nad
saavad suurel Kose Kultuurikeskuse laval esineda ja lapsevanemad ning sõbrad saavad neile tulla kaasa elama, mida
8. aprillil toimunud kontsert just võimaldas. Kõik lauljad, kes
sellel kontserdil üles astusid, tegelikult olidki juba võitjad.
Kõik osalejad said kingituseks tänukirja ja tänumeene.
Uuenenud formaadi järgi ei kuulutatud vanuserühmade
parimaid välja mitte kontserdi lõpus, vaid tulemused tehti
teatavaks õpetajatele meili teel.
Kontserti aitas ette valmistada ja läbi viia meeskond
koosseisus: Gerli Turmann, Meeli Tõnismaa, Kerli Sild, Maila Rebane, Angela Kilk, Külli Raamat, Kaspar Karner, Kristjan Jatsko, Ken Metsis.
Täname toetuse eest: COOP/ Kose Konsum; Svemark
OÜ/ Kolu pood; AS Serene Lilled.
Täname tublisid laululapsi, nende juhendajaid ja lapsi toetama tulnud publikut!
Laululapsed, kes käisid ose valda esindamas 21.-22.
aprillil Viimsis lauluvõistlusel „Harjumaa Laululaps 2017“:
3-4-aastased: Carmen Põldma, Lisanna Robas
5-6-aastased: Crystal Ingrid Nurmsalu, Kristiina Veinberg
7-9-aastased: Isabel Aalbok, Robin Metsis
10-12-aastased: Marken Liiv, Keily Kokkar
13-15-aastased: Karl Markus Tarre, Eliis Uudmäe
16-18-aastased: Karl Kivistik, Ken Metsis
Lauluvõistlusel „Harjumaa Laululaps 2017“ saavutas 7.9-aastaste vanuserühmas poiste arvestuses I koha Robin
Metsis (juhendaja Anne Kruuse). Oma vanuserühmas poiste arvestuses saavutas III koha Ken Metsis (juhendaja Kerli
Sild). Palju õnne tublidele lauljatele ja nende juhendajatele!
Margit Eerik
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Korraldaja: Kose Kunsti ja
Käsitöö Selts

Kose tehti
palju puhtamaks
Algselt Kaitseliidu ja selle noorteorganisatsioonide poolt algatatud aktsioon „Jõeääred puhtaks” kujunes tänu Kose
Vallavalitsuse, Naiskodukaitse Kose jaoskonna, Kose Spordikooli ja
disc-golfarite tegevusele
aktsiooniks „Kose puhtaks”.

Laululaps Robin Metsis saavutas oma vanuseklassis poiste arvestuses Harjumaal esimese koha.

Laupäeval, 8.04 kogunes
seltskond heakorrast huvitatud
inimesi vallamaja ette, noorimad
alles lasteaiaealised, vanimad juba üle kaheksakümne talve näinud ning enamik nende vanuste
vahepeal.
Vallavanem Merle Pussak jagas suuri musti kilekotte ja komme ning seltskonnad hargnesid
eri suundades puhastusretkedele.
Paari tunniga said puhtaks jõeääred, kahe kergliiklustee servad
ning hulk muid seni sodiseid kohti. „Et otse Kose keskel on nii palju
rämpsu...” kostus imestamist. Ja
et „Jõe äärest kaks telekat leida
on ikka liig mis liig...”
Talgulised lõpetasid Aasumäel
Laululava juures, kuhu vallavalitsus oli organiseerinud sooja supi
ning kus Kose Spordimaja juht
Valdur Kalme hõikas välja lisapreemia – tasuta ujumiskorra kõigile tublidele koristajatele.
Nüüd aga suur palve kõigile,
kes lehte loevad – palun hoiame
puhtust. Meie laste ja pensionäride töövaev väärib hoidmist!
Anne-Mari Alver

Kanavere tüdruk sai maailmameistriks
Kose valla võidukate sportlaste nimekiri sai taas
täiendust: vibu siselaskmise maailmameistri tiitli
võitis Anne Sein Kanaverest.
30.-03-1.04.2017 Rumeenias Brasovis Cheile Grădişteis toimunud
maailmameistrivõistlused vibu siselaskmises – WIAC 2017 – tõid
eestlastest osalejaile 8 individuaalsest kuldmedalit, 8 hõbemedalit
ja, 3 pronksi. Lisaks saavutati riikide arvestuses teine koht, vibustiilidest võideti sportvibu esikoht ja
pikkvibude arvestuses teine koht.
Võistlustel osales 322 vibulaskjat
24 riigist. Eestist oli võistlemas 41
vibulaskjat, Kose valda esindas Anne Sein. Anne saavutas tüdrukute

sportvibu klassis esikoha, konkurentsi pakkusid eeskätt meie lõunanaabrid lätlased, kes treenivad läti
teenelisima vibutreeneri Eduards
Lapšinsi käe all. Esimest päeva liidrina juhtima läinud Kanavere tüdrukule ei tulnud võit kergelt – esimese
päeva järel oli lähim konkurent 4 silmaga taga, teise päeva keerulise
flint-harjutusega õnnestus kasvatada vahe teise kohaga 14 silmale, ent
kolmanda päeva esimese laskmisvooru lõpuks olid läinud lätlased
juhtima. Õnneks läks teine laskmis-

voor korda ja õnnestus võita 6-silmalise eduga. See oli särasilmsele
vibutüdrukule piisav, et tõusta poodiumi kõrgemaile astmele teistkordse maailmameistrina – Anne
tuli samale kohale ka 2015. aastal
Pärnus toimunud võistluste. Annele
kuuluvad ka eesti meistritiitlid oma
vanuseklassis nii olümpiadistsipliinide kui maastikulaskmise selleaastastelt sisemeistrivõistlustelt.
Anu Uusmaa
Vibuklubi Sagittarius treener

2 VALLAELU
Kose Vallavolikogu
istung 20.04.2017
Istungist võtsid osa Kose Vallavolikogu liikmed Astrid Ojasoon, Alvar
Kasera, Kalle Pormann, Ruttar Roht, Eero Leedmaa, Olja Markova, Ants
Salura, Tiiu Jalg, Tiiu Lõoke, Tiit Mae, Siim Pohlak, Janno Jõffert, Ly
Renter, Sven Andresen.
Puudusid Vello Jõgisoo, Lauri Ligi, Aivar Pohlak, Aare Mölder.
Istungit juhatas volikogu esimees Uno Silberg.
Piirkonnapolitseinik Rain Puks tegi ülevaate Harjumaa õiguskorrast,
eelkõige Kose piirkonnast.
Tehti ettekanne 2017 aasta I kvartali eelarve täitmisest.
Määrusega nr 138 võeti vastu „Kose valla reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri”.
Otsusega nr 398 otsustati jätta rahuldamata Eero Läte vaie Kose Vallavolikogu 27.08.2015 otsusele nr 205 “Nõusolek laskepaiga rajamiseks”.
Määrusega nr 139 otsustati kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud küsimuse lahendamise delegeerimine Kose Vallavalitsusele.
Otsusega nr 339 kinnitati suulise enampakkumise tulemused.
Otsusega nr 400 otsustati anda maaüksus tasuta kasutusse.
Otsusega nr 401 muudeti Kose Vallavolikogu 24.11.2016 otsust nr
348 „Kinnistu omandamine“.
Lisaks tehti ülevaade Saula küla Kolu kõrtsi detailplaneeringu kehtestamisest ning vallavanem andis informatsiooni seoses Kosel 19.21.05 külas viibivate Leedu ja Poola väliskülalistega.
Volikogu korraline istung toimub volikogu istung toimub 18.05.2017
algusega kell 15.00 Kose Kultuurikeskuse väikeses saalis.
Täpsem ülevaade volikogus toimunud aruteludest ja hääletamisest
koos vastuvõetud otsuste ning määrustega on kättesaadav valla veebilehelt kosevald.ee.
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Kose Lasteaia õpetajad
said teatripisiku
Kevaditi muutub teatripisik
rahutuks iga näitlemishuvilise
õpetaja sees ja hakkab rõõmsalt
kaaslasi otsima.
Kõigepealt valitakse juhtmõte –
teatritera, mis vaatajatele mõjus
oleks. Siis mõeldakse või otsitakse
välja näidend ja pealkiri. Selle kevade etendus kannab pealkirja
„Tõrges kassipoeg”.
Lasteaia õpetajate seas on palju
kõlava häälega lauljaid. Nii toimusidki kolmapäeviti näidendi proovid ja naisansambli proovid lasteaia peamaja saalis. Isegi kõik ansambli naised näidendisse laulma
ei mahtunud. Aga see, kes näitleb,
see ka laulab.
„Tõrges kassipoeg” on õpetlik
lugu, kuidas laps endale nii väga
kassipoega tahab, kui isepäine ja
jonnakas võib väike loom olla. Mis
juhtub, kui üksinda metsa minnes
kodutee ununeb ning kuidas kõik
metsaloomad omavahel sõbralikud on. Mis juhtub, kui satud met-

sas ekseldes jäneste, siilide või
orava peresse või kuidas taiplik
ronk kassipoja taas koduteele juhib. Kuidas viisakalt käituda ja pakutud toiduga metsas ümber käia.
Ja milline on rõõm, kui kõik hästi
läheb!
Et näitlejad päris loomade
moodi välja näeksid, maalis õpetaja Kaire kõigile vastavad loomade
näod ja meisterdas metsapuud.
Liia, Saima, Eve, Taimi, Miina, Ragne, Pille – need on õpetajad, kes
oma suuruse järgi olid justkui inimese moodi, aga kostümeeritult
vahvad loomad. Metsas sädistasidvidistasid loomade-lindude hääled
muusikaõpetaja Marika juhendamise ja jälgimise all. Tema häälestas laulud ja muusika.
Meeleoluka ja õpetliku etendusega on õpetajate teatritrupp esi-

nenud oma lasteaia suurtele ja väikestele. Käisime külas Habaja Lasteaias ning ees ootab külalisetendus Vaida Lasteaias Pillerpall ja
meie Kose Lasteaia PäevaLill nimepäeval – perepäeval.
Lavastaja, õpetaja Külliki, tunneb ennast teatrit tehes, teatris olles, teatrit vaadates – täiesti teatri
sees.
Lepatriinude rühmaga, keda ju-

hendasid Külliki ja Ragne, osaleti
Kiili Lasteaia teatrifestivalil Karsumm, etendades näidendit „Tähesära”. Selle etendusega esineti
jõulude ajal lapsevanematele, lasteaia lastele ja Kose Raamatukogus kõigile teatrihuvilistele.
Teatripisik on nakkav!
Evelin Sillaste
Kose Lasteaia PäevaLill direktor

Kose
Gümnaasiumi
lauluringi
lapsed Riias

Kose valla kunsti- ja käsitöötegijate ümarlaud
toimub 25. mail kl 18.00
Tuhala Ajaloo- ja Kunstikambris
(aadress: Müüriääre, Tuhala küla, Kose vald)

Ootame rohket osavõttu!
Info tel. 5359 4233, margit@kose.ee
Väljaandmist korraldab: Läänetasandiku OÜ
Toimetaja: Anne-Mari Alver, 52 18 439
Kujundaja: Margus Leibak
Kaastöid ja reklaamisoove ootame aadressil:
koseteataja@gmail.com

Kose Gümnaasiumi muusikaringi 3. ja 4. klassi lapsed alustasid oma kahepäevast bussireisi Riiga neljapäeva, 27.
aprilli varahommikul.
Elevus ja ootusärevus oli suur, sest enamusele oli see
esimene pikem reis ilma vanemateta.
Riiga jõudes külastati esmalt Laima šokolaadimuuseumi.
Tervituseks pakuti sooja šokolaadi otse viiekordsest šokolaadipurskkaevust. Lastele selgitati, millest ja kuidas šokolaadi valmistatakse. Igaüks sai kujundada endale väikese šokolaadiümbrise oma soovitud pühendusega, teha erineva
tausta ja kujundusega pilte ning videoklippe. Ekskursioon
lõppes käsitöiste šokolaadikommide valmistamisega.
Tooraineks olid valge-, piima- ja tume šokolaad ja palju erinevaid lisandeid täidiseks ja kaunistamiseks. Valminud
kommid anti valmistajale kinkekarbis kaasa.
Edasi jätkus reis Eesti Vabariigi Suursaatkonnas väikese
kontserdiga, mida tulid kuulama suursaadik ja konsul ning
kõik saatkonna töötajad, mõni isegi koos terve perega.
Publik elas kevadiselt rõõmsale kontserdile hoogsalt
kaasa. Lahkumisel kinnitati, et Kose laululapsed on neile
alati külla oodatud.
Esimese päeva lõpetas jalutuskäik Riia vanalinnas. Lapsed kuulsid huvitavaid legende ja lugusid Riia linna saamisest ning selle ajaloost. Väike ringkäik lõppes ühise saldējums’i (e.k. jäätis ) söömisega Riia ooperiteatri ees pargis
tulpide ja hiirekõrvul puude keskel.
Teise päeva hommik algas pea tunnise kontserdiga Läti
Eesti Seltsi majas. Publikuks olid ühe Riia kooli 3. klassi
õpilased koos õpetajatega ja seltsi liikmed. Kontserdil kõlasid eestikeelsed laulud ja lätikeelsed luuletused. Lõbus
kevadine kontsert lõppes eesti ja läti laste ühiste tantsumängudega. Peale väikest kehakinnitust algaski tagasisõit
koju. Tagasiteel tehti veel väike peatus Alfa kaubanduskeskuses, et endale ja kodustele reisilt midagi mälestuseks kaasa osta.
Tore reis lõppes laste sooviga, et õpetaja Heli Sepal jätkuks ikka jõudu ja jaksu ka edaspidi selliseid lahedaid ettevõtmisi oma muusikaringi lastega korraldada.
Lapsed olid kõik väga tublid, aitäh vanematele ja kõigile
toredatele reisikaaslastele!
Jaana Treve-Leonov

Erivajadustega laste kool
SALU KOOL (lasteaed- põhikool)
Asukohaga: Maidla küla, Saue vald, Harjumaa
Alustame uue, 2017/18 ÕPPEAASTA
erivajadustega (psüühikahäire ja
vaimupuue) õpilaste vastuvõttu.
Kooli tulekuks vajalik:
1. Lapsevanema avaldus

2. Nõustamiskomisjoni otsus
3. Kehtiv rehabilitatsiooniplaan
4. Arstlik tõend
5. Isikut tõendava dokumendi koopia
Lasteaeda võtame vastu aastaringselt.
Info: kool@salukool.ee ja tel. 608 8618

lapsevanem
KOSE VALLA AJALEHT
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Kose Kultuurikeskuse
näiteselts tegi uue etenduse
Kadri Põlm

Teatrisõpradel on põhjust Kose
Kultuurikeskuse näiteseltsingu üle
rõõmu tunda: 11.04 esietendus
uus lavastus „Mulluta Mari ja Uiu
küla,” mille Ardi Liivese jutustuse
„Tormipüha” järgi lavastas seltsingu juht Maie Matvei.
Etendus on kaasahaarav, sisu
paneb mõtlema ja eelmise sajandi
teise poole aegu meenutama – või
nende vastu huvi tundma – ning
näitlejate töö on tõesti suurepärane.
Pea- ja nimiosas on Merike
Veinberg, kelle lavaline tegevus on
nii hea, et selle kohta on lausa raske õigeid sõnu leida.
Väga head rollid teevad KadriLiis Salupõld - üksiti on ta trupi
noorim liige! – , Sven Andresen,
Kristel Kook-Aljas, Andres Õis,
Martin Medar (või Margus Kalda),
Helina Alver, Katrin Lilleberg, Astrid Lusti, Rainer Kirsipuu ja Ellen
Salupõld.

Dramatiseeris ja lavastas Maie
Matvei, lavastaja abiline oli Marja-Liina Soasepp. Lavakujunduse
eest pälvivad tänu Margus Kalda
ja Rainer Kirsipuu, muusika eest

Tiina Steinberg ja Peep Aedviir.
Maie Matvei ütles esietenduse järel, et teatritegijate jaoks on
suurim rõõm täis saal, vallavanem Merle Pussak aga rõhutas,

et valla jaoks on oma näiteseltsing – ja nii hea lavatöö! – suur
põhjus uhke olla.
Anne-Mari Alver

Kool ja lasteaed jäävad alles
Kose Vallavolikogu võttis vastu otsused liita Harmi Põhikool ja Kose Gümnaasium ning Harmi Põhikooli Habaja
Lasteaed ja Kose Lasteaed. Nimed muutuvad, kool ja
lasteaed jäävad alles.
Mõlemad haridusasutused jäävad alles ning alustavad järgmisel õppeaastal uue nimega. Kõik ümberkorraldamisega seotud tegevused mahuvad ajavahemikku 1. juulist 31. augustini.
„Hariduse teemad on valla seisukohast prioriteetsed ning riik meid
selles osas eriti ei aita. Kui Harmi Koolis hariduse pakkumise jätkamine
on kohalikule kogukonnale oluline, siis selle eesmärgi saavutamiseks tuleb kõik võimalikud meetmed ära kasutada,” põhjendab suurt muutust
Kose Vallavolikogu esimees Uno Silberg.
Vallavanem Merle Pussak ja haridusnõunik Aleksandr Apolinsky annavad ülevaate, kuidas koolielu ühendatud koolides toimuma hakkab.
Kuidas ümberkorraldused Harmi lapsi mõjutavad?
Harmi Põhikooli uueks nimeks saab Kose Gümnaasiumi Harmi õppepaik. Endiselt jääb kooli tegutsema 6 klassi.
Harmis õpipaiga eripäraks on väikesed klassid, Kosel suuremad klassid. Lapsevanematel on alternatiiv valida algkooli osas lapsele sobilikum
kool. Piirkonna vanematel on mugavam lapsed algkooli tuua Harmi, jääb
ära sõltuvus bussitranspordist Kosel. Väärtusteks on kodulähedus, turvalisus, kogukonna jaoks olulise koolihoone olemasolu kultuuri- ja vabaajakeskusena.
Harmi koolihoones õppetegevuse säilitamine annab kohalikule kogukonnale võimaluse koolitada lapsi kodulähedases ja harjumuspärases
keskkonnas ning tugevdada sidet oma juurtega. Haridusasutuste liitmine
aitab kokkuvõttes optimeerida üld-, haldus- ja juhtimiskulusid, vähendada bürokraatiat ning kasvatada huvitegevuste võimalusi Kose vallas.
Harmi kooli lastel paranevad õppevälise aja kasutamisvõimalused mit-

mete lisategevuste ja huvialaringide näol – on ju märgatavalt mõistlikum
lasta Koselt Harmi sõita ühel ringijuhil (piisava huvi korral,) kui sõidutada
kümneid lapsi Harmist Kosele. Sama kehtib ka seniste Kose Gümnaasiumi tugiteenuste (psühholoog, sotsiaalpedagoog, logopeed) kohta –
ühe asutuse siseselt saab vajalike teenuste osutamist senisest märgatavalt paremini korraldada.
Kuidas ümberkorraldused Kose lapsi mõjutavad?
Plusse on liitumisel ka Kose poolt vaadates. Kose Gümnaasiumi Kose
koolihoones õppivad lapsed saavad tulevikus lihtsamini osa Harmi õppepaiga tugevatest külgedest – omanäolistest huviringidest (näiteks loodushoid, muinasajalugu ja -käsitöö) ning õpikeskkonnast (näiteks õuesõpe), mis mitmekesistab Kose õpilaste haridusvõimalusi.
Vähetähtis ei ole nimetatud haridusasutuste liitmise puhul ka hariduse
kvaliteedi, eriti haridusvõimaluste mitmekesistumise kasv – nii saab tulevikus näiteks suuremaid kollektiive pelgavaid lapsi suunata kooliellu parema sisseelamise nimel mõneks ajaks Harmi koolihoonesse õppima.
Samu võimalusi nii Kose kandi kui ka Harmi-Habaja piirkonna peredele pakub ka lasteaedade liitumine.
Anne-Mari Alver

„Hea, et kool jätkab!”
Lapsevanem Annely Tisler Lööra külast on kogenud, et Harmi Kool on
hea ja mõnus õppimiskoht. Sel sügisel läheb esimesse klassi tema noorem laps ning Annely kinnitab, et nende pere on väga rõõmus kooli jätkamise üle.
„Olulisem kui kooli nimi, on see, et seal on hea õppida. Siinsetele peredele on seda kooli väga vaja ja see on väga hea, et alghariduse andmine
Harmis ei katke,” on ta veendunud.

Ravila Külaselts, MTÜ Kose Loome
ja Kose-Uuemõisa Koduloomuuseum kutsuvad osalema

FOTONÄITUSEL „MEIE INIMESED“
Meie kodukoha suurim rikkus on meie inimesed.
Kutsume külaseltse ja fotograafia-huvilisi jäädvustama oma koduküla
igas vanuses inimesi nende loomulikus keskkonnas, tavapäraste tegemiste-toimetamiste juures. Eriti oodatud on fotod vanematest inimestest.
Ootame näitusele töid, millel on kujutatud Kose vallas elavaid inimesi.

Palume fotole lisada:
• autori nimi
• küla/alevik
• foto pealkiri (soovi korral)
Näituse koostame külade/alevike kaupa.

Tööde vormistamine:
•
Fotod võivad olla nii värvilised kui mustvalged.
•
Palun laadige üles pildid jpg -formaadis maksimaalse suurusega interneti keskkonda (Google Drive vms) ja jagage fotode asukoha linki meiega: zvorovski@zv.ee ja /või
diana.mihkelsoo@gmail.com
• Palun laadida pildid üles hiljemalt 25.maiks 2017.

WWW.KOSE.EE

Pildistamisel tekkinud tehniliste küsimuste korral leiad tuge ja inspiratsiooni: https://takkkfoto.wordpress.com/kaamera-kasutamine/
OLETE OODATUD NÄITUSE „Meie inimesed“ AVAMISELE 10.juunil 2017
Ravila Pärimuspäeval.Näitust saab vaadata ka
Kose kihelkonnapäevade raames 20-27.augustil 2017.

Täiskasvanuõppe kursused
Kose Kunstikeskuses
Kose Kunstikeskus osaleb Eesti Vabaharidusliidu partnerina SA Innove
vahendatud täiskasvanuharidusprogrammis, mida rahastab Euroopa
Liidu Sotsiaaalfond ning Eesti Teadus-ja haridusministeerium.
Programm kestab 3 aastat ning selle aja jooksul on meil plaanitud läbi
viia 6 kursust:
Soome keel algajatele: 09.02. – 31.05.2017
Kangakudumine kui ettevõtlus: toimus 31.03. – 30.04.2017
Aiandus kui ettevõtlus: 09.2017. – 05.2018.
Inglise keel, kesktase: 01.2018 – 12.2018
Keraamika kui ettevõtlus: 09.-12.2018
Vabavaraliste arvutikujundusprogrammide kasutamine: 02.2019
Väikeettevõtja müük internetikeskkonnas: 03.2019
Soome keel jätkukursus: 2019
Kursustel on eelistatud sihtrühm: ametioskusteta noored; madala haridustasemaga (madalapalgalised), majanduslikult mitteaktiivsed inimesed; üle 50. aastased
Vabade kohtade jagumisel on võimalus osaleda ka teistel soovijatel.
Kursused on osalejatele tasuta. Rohkem infot kodulehel: www.kosekunstikeskus.edu.ee/kunstikeskus. Registreerimiseks tuleb saata
osalemissoov e-posti aadressil: kosekunstikeskus@gmail.com
Sügisel algava aianduskursuse juhatab sisse loeng-õppepäev maitseja ravimtaimedest 07.06. kell 19.00 Kose Kunstikeskuses, Hariduse
tn. 2a. Loeng on avatud kõigile soovijatele.
Tiia Rodi
Kunstikeskuse täiskasvanuõppe koordinaator

TÄISKASVANUD ÕPPIJA NÄDALA RAAMES
TUNNUSTATAKSE AASTA ÕPPIJAT, AASTA
KOOLITAJAT, AASTA KOOLITUSSÕBRALIKKU
ORGANISATSIOONI, AASTA ÕPITEGU JA
AASTA RAAMATUKOGU.
Sellel aastal saab tunnustamiseks kandidaate esitada 15. maini 2017.
Selleks on kaks võimalust:
• Täida ankeet, mille leiad adressilt
http://www.andras.ee/et/node/413 tekstifailina ja saada see kas
oma maakonna TÕNi koordinaatorile (Harjumaa: anne.martin@harju.maavalitsus.ee ; Tallinn: viivi.lokk@tallinnlv.ee) või
aadressile andras@andras.ee.
• Esita kandidaat veebikeskkonna, mille leiad samuti aadressilt
http://www.andras.ee/et/node/413, kaudu.
Vaata tunnustamise reglementi aadressilt
http://www.andras.ee/sites/default/files/Reglement2017.pdf
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Raske puudega laste
vanematel õigus
riigipoolseks õppelaenu
kustutamiseks
Praegu on õigus õppelaenu kustutamisele sügava
puudega laste vanematel ja puuduva töövõimega inimestel.
Seadusemuudatuse jõustumise järel saavad alates 1. jaanuarist 2018
õiguse õppelaenu riigipoolsele kustutamisele ka need, kelle lapsel tuvastatakse raske puue. Eelnõu järgi on õigus taotleda õppelaenu kustutamist
vaid siis, kui lapsevanem on võtnud laenu enne lapse raske puude tuvastamist. Valitsuse heakskiidu saanud eelnõu kohaselt esitab inimene
edaspidi riigipoolseks õppelaenu kustutamiseks taotluse Sotsiaalkindlustusametile, kes viib läbi vajaliku menetluse. Õppelaenu kustutamiseks
vajalikud andmed on Sotsiaalkindlustusametil olemas (lapsel tuvastatud
puude raskusastme kohta) või seaduse alusel kättesaadavad (andmed
isikul tuvastatud puuduva töövõime kohta töötukassast).
Riigipoolsele õppelaenu kustutamisele õigustatud inimeste ringi laienemise tõttu ka raske puudega laste vanematele vajab sotsiaalkindlustusamet
õppelaenude kustutamiseks järgmisel aastal täiendavalt 633 047 eurot
ning igal järgneval aastal 129 634 eurot. Arvutuse aluseks on võetud sügava puudega laste vanemate õppelaenu keskmine kustutatav summa
2160.57 eurot. Prognoosi kohaselt on raske puudega laste vanemate rahuldatud taotluste arv järgmisel aastal 293 taotlust ning igal järgneval aastal
60 taotlust aastas. 1. jaanuaril 2016 oli Eestis 5648 raske puudega last.

Lihtsustub alaealiste
koolivaheajal
tööle võtmine
Palju aastaid on räägitud probleemist, et lastel ei ole
võimalik töökogemuse saamiseks leida suvevaheajaks tööd, sest töölepinguseadus ei anna võimalust
lepingu sõlmimiseks. Samuti jäid ametlikust tööturust eemale noored, kes mingil põhjusel arvati koolis välja või kes lõpetasid kooli ( põhikooli) enne täisealiseks saamist ja soovisid asuda tööle.
Riigikogu kinnitas 12. aprillil töölepinguseaduse muudatused, mis lihtsustavad alaealiste tööle võtmist ja motiveerivad ka tööandjaid.
Uued sätted lubavad noortel töötada tänasest oluliselt rohkem koolivaheaegadel. Näiteks tohivad 13-14-aastased ja vanemad koolikohustuslikud
lapsed teha juba sel suvel päeval kuni 7 tundi päevas ja nädalas kuni 35 tundi
tööd. Veel kehtiv õigus piirab neil töötamist nelja tunniga päevas ja 20 tunniga nädalas. 7-12-aastased saavad vaheajal endiselt töötada kolm tundi
päevas ja 15 tundi nädalas. 15-17-aastased noored, kes ei ole kohustatud
koolis käima, võivad sarnaselt täiskasvanutega töötada kuni 8 tundi päevas
ja 40 tundi nädalas. Senini olid neile seatud ajalised piirangud.
1. juulil jõustuv kord arvestab kõigiti lastekaitse põhimõtete ja tervisekaitse nõuetega. Edasi jääb kehtima töökeskkonna ohutegurite loetelu ja
nimekiri lastele keelatud töödest. Ka ei tohi töötamine mõjuda pärssivalt
noorte haridusteele.Edaspidi teeb seadus vahet õppeveerandil ja koolivaheajal töötamisel.Koolikohustuslikele alaealistele jääb kehtima keeld
mitte töötada rohkem kui pool koolivaheajast.
Oluliselt lihtsustub noorte tööle võtmisega seonduv asjaajamine. Tööandjal tuleb alaealine kanda 10 päeva enne tema tööle asumise kuupäeva töötajate registrisse ja lisada juurde muu info koos lapsevanema
nõusolekuga. Seega ei pea tööandjad enam tööinspektsioonile eraldi dokumente esitama.
Kokkuvõtte koostas
Astrid Ojasoon
Vallavolikogu sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimees

Oru Põhikool otsib kooliperre uusi
õpetajaid!
Oru Põhikool on pika ajalooga põhiharidust andev kool Kose vallas.
Koolis hinnatakse õppija mitmekülgset arengut ning väärtustatakse
koostööd ja hoolivust.
Pakume tööd alates 2017/2018. õppeaastast ning ootame oma perre
1) õppealajuhatajat (osaline tööaeg, koormus 0,5 kohta);
2) matemaatikaõpetajat (osaline tööaeg, tunnid põhikooli III kooliastmes);
3) ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetajat (osaline tööaeg, tunnid
põhikooli II ja III kooliastmes);
4) poiste kehalise kasvatuse õpetajat (osaline tööaeg, tunnid põhikooli II ja III kooliastmes).
Kandideerimiseks palume saata avalduse, elulookirjelduse ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad 15. maiks 2017. aastal
aadressil Oru Põhikool, Oru küla 75103 Kose vald, Harjumaa või
kool@orukool.edu.ee.
Täiendav info telefonil 6079148 või e-posti aadressil
aino@orukool.edu.ee.
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DigiMaa – kiire internet
omavalitsuse abiga
kõigile kättesaadavaks!
Internetiühendus on Eesti linnades pea sama loomulik nagu elekter. See on kättesaadav ja suhteliselt soodne – ettevõtlust ja e-riiki
muud moodi enam ette ei kujutagi. Äärelinnades, rääkimata maapiirkondadest, on olukord sootuks erinev. Paljud elanikud saavad
kiirest ja stabiilsest internetiühendusest vaid unistada ning agaramad teevad väljasõite wifi levipiirkondadesse, et elementaarseid
äriasju ja suhtlemist korraldada.
IT-taristu on Eestis alles arenemisjärgus ning on hea meel tõdeda, et
riik ja kohalikud omavalitsused on
hakanud nüüd panustama sellesse.
Harjumaa Omavalitsuste Liit
alustas projektiga DigiMaa, millega
on ühinenud kõik Harjumaa omavalitused ning Tallinna linnast Pirita ja Nõmme linnaosa. DigiMaa rajab valguskaabli võrgud sinna, kuhu sideettevõtjad neid ei ole veel
rajanud ja kuhu neid lähiaastatel ei
plaani rajada.
Selleks, et kaasaegne ühendus
majja toodaks, peavad aga Harjumaa elanikud ise soovi avaldama.
Soovide kogumiseks on loodud
veebileht www.digimaa.ee. Sealt
leiab ka kogu vajaliku info DigiMaa
kohta.
Kuidas internet täna
meieni jõuab?
Internet tuleb koju või kontorisse
järgmiste ühenduste kaudu:
Mobiilivõrgu kaudu – teenust
pakuvad Telia, Tele2 ja Elisa
Raadiolingi või muu õhuühenduse kaudu – teenust pakuvad
mitmed väiksemad teenusepakkujad
Kaabeltelevisiooni võrgu kaudu
(ainult korterelamud) – teenust
pakuvad Starman, STV ja Telset
Telefoniliini ehk vaskkaabli kaudu – teenust pakub Telia
Lairibaühenduse ehk valguskaabli kaudu – valguskaablivõrku
on peamiselt kortermajadesse ja
ärihoonetesse siiani rajanud Telia
ja mõned väiksemad teenusepakkujad.
Kõik need ühendused võimaldavad täna vähemalt minimaalsel
tasemel internetiühenduse kiirust
ja kvaliteeti. Sellest piisab, et lugeda internetist uudiseid, teha pangatoiminguid ning saata väiksema
mahuga e-kirju. Kui soovitakse lisaks vaadata läbi selle ühenduse
digitelevisiooni, kasutada piiramatu mahuga ja kiiret wifi-t, teha
tööd või õppida internetis, suhelda sõpradega Skype kaudu, hoida
oma fotosid ja videoid turvaliselt
„pilves“, ühendada valvekaameraid või kasutada muid kaasaegseid teenuseid, siis kõik ühendused ei tule sellega võrdselt toime.
Õhk või kaabel?
Õhu kaudu liikuvat internetti mõjutavad nii ilmastikutingimused kui
teised samaaegsed interneti kasutajad ning samuti kaugus mobiilimastist. Loodusseadused ei lase
õhu kaudu piiramatult internetti

edastada ning seepärast antakse
igale kasutajale piiratud ühendus –
operaatorid kehtestavad kiiruse ja
mahu piirangud. Õhu kaudu leviv
internet ei ole stabiilne, ehk ei ole
pidevalt olemas ja ühtlase kiirusega. Seetõttu ei saa selle kaudu näiteks kvaliteetselt televisiooni vaadata või videokonverentsi pidada.
Kuna tegemist on piiratud ja ebastabiilse ühendusega, siis kõik toimingud, mis nõuavad kiirust ja
kvaliteeti, jäävad paraku õhuinternetiga tegemata.

Lairibaühendus
hõlbustab netipõhist tööd ja
tõstab kinnisvara väärtust.
Need, kellele tuleb koju või
kontorisse Telia telefoniliin ehk
vaskkaabel, kasutavad interneti
jaoks üldjuhul seda ühendust. Kuna tegemist on kaabliga, siis ühenduse kvaliteet ei sõltu ilmast ega
teistest kasutajatest. Paraku kehtivad vaskkaablile füüsikaseadused,
mis määravad ette kui kaugele ja
kui palju saab selle kaudu infot saata.
Need, kes asuvad telefonisõlmest kuni paari kilomeetri kaugusel, saavad kasutada internetti,
kaugemal asuvad majad aga üldjuhul mitte. Selleks, et saada tänapäeva nõuetele vastavat interneti
kiirust ja kvaliteeti, ei tohi kaugus
telefonijaamast ületada paarisadat
meetrit. Kuna füüsikaseadused ei
lase enam vaskkaabli kaudu suuremaid internetikiiruseid pakkuda,
on juba alustatud nende välja vahetamist valguskaablite vastu ning
tulevikus lõpetatakse vaskkaablite
kaudu internetiühenduste pakkumine.
Kaabeltelevisiooni võrgu ehk
koaksiaalkaabli kaudu saab täna
pakkuda piisava kiiruse ja kvaliteediga internetiühendust. Interneti-

ühenduse kiirus ja kvaliteet sõltub
peamiselt sellest, kui hästi on teenusepakkuja oma võrku kaasajastanud ning milliseid seadmeid ta
võrgus kasutab. Kuigi kaabeltelevisioonivõrk rahuldab tänapäevaseid vajadusi, on mitmed kaabelTV firmad teatanud, et nad alustavad üleminekut valguskaablitele
ning tulevikus nad lõpetavad teenuse pakkumise koaksiaalkaablite
kaudu. Siiski seni, kuni kaabel-TV
võrk on majas olemas, piisab üldjuhul tavatarbijale sellest ühendusest.
Lairibaühenduse ehk valguskaabli kaudu saab kasutada kõiki
teenuseid nii täna kui mitmekümne aasta pärast. Tegemist on tulevikukindla ühendusega. Valguskaablis edastatakse infot laseritega
valguskiirusel. Valguskaablil võivad
internetiühenduse kiirused olla
praktiliselt piiramatud, näiteks ühe
valguskaabli kiu peal on testitud
kiiruseid kuni 65 Tbit/s – see on
rohkem kui kogu internetiliiklus
täna maailmas kokku. Täna reaalselt keegi nii suuri kiiruseid ei vaja
ning seepärast pakutakse Eestis
valguskaabli kaudu internetikiiruseid kuni 1 Gbit/s.
Valguskaabel on tulevikus ainus
majade ühendamise tehnoloogia.
See on infoühiskonna vundament,
kõik töötab tulevikus ainult tänu
sellele. Ka näiteks mobiilitehnoloogia 5 generatsioon – 5G, mis
hakkab võimaldama tulevikus
suuri kiiruseid, ei saa toimida ilma
valguskaablita. Kuna suured kiirused levivad õhus vaid väga kõrgetel sagedustel ja väga väikseid vahemaid, saab see inimesteni jõuda
ainult siis, kui valguskaabliga ühendatud tugijaamad on nii inimeste
kodudes igas toas kui ka õues igas
tänavavalgustuspostis.
DigiMaa ühendab majad
valguskaabliga
DigiMaa võrku hakatakse rajama
pidades silmas nii tänaseid kui ka
tuleviku vajadusi.

DigiMaa võrk valmib tervikuna
alles mõne aasta pärast ning see
peab rahuldama kõiki vajadusi ka
aastakümnete pärast. Sellepärast
on valitud tehnoloogiaks valguskaabel.
Kõik majad, kuhu hakkab jõudma DigiMaa valguskaabel, saavad
olla kindlad, et nendeni jõuavad
alati kõik vajalikud teenused. Kuna
aina rohkem ja laiemal skaalal teenuseid liigub internetti, siis mõne
aja pärast tunneb igaüks, millist kasu valguskaabli ühendus talle toob.
Tänu kaasaegse ühenduse olemasolule tõuseb kindlasti ka kinnisvara väärtus.
DigiMaa rajab ise vaid valguskaabli võrgud, interneti teenust ise
pakkuma ei hakata. Tulevikus jääb
DigiMaa rajatud võrkude omanikuks ning neid hakatakse rentima
teenusepakkujatele, nagu nt Telia,
Starman, STV, Telset, jne. Seega
saab inimene ise teenusepakkuja
valida, mis olukorras, kus võrgu on
rajanud mõni ise internetti pakkuv
ettevõte, ei ole võimalik.
Digimaa pakub majapidamistele
ka märksa odavamat liitumist. Kui
linnades ei ole liitumistasud tavaliselt suured, siis hajasustuses võidakse kaabli vedamise eest küsida
tuhandeid eurosid. DigiMaa liitumishind saab olema aga mõnisada
eurot.
Anna oma soovist teada!
Kes soovib enda majapidamist või
ettevõtet ühendada DigiMaa võrguga, peab juba praegu, kui võrku
pole rajamagi hakatud, teada andma. DigiMaa võrku ei ehitata kõikidesse majadesse vaid ainult sinna, kuhu seda soovitakse. Oma
soovist teada andmiseks peab minema lehele www. digimaa.ee ja
seal sooviavalduse lehel märkima
aadressi, kuhu ühendust soovitakse.
Olav Harjo
DigiMaa projektijuht
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Lugeda on mõnus. Selline sõnum koos tegevuskavaga oli
Ardu Kooli teadetetahvlil juba aprilli algul.

Ardu koolis loeti keset
koolipäeva raamatuid
Egle Tänav

18. aprillil said kõik lapsed järgi
proovida, kui mõnus on lugeda juturaamatut tunni ajal.
Lugemispäevaks olid kõik klassid
joonistanud ja meisterdanud vahvad plakatid oma lemmikraamatutest. Laste tehtust tekkis lausa mitmele seinale tore näitus. Selle muutis huvitavamaks veel seegi, et hakkajamad esitasid oma plakatid QRkoodidena, mida siis teised oma nutitelefonidega „lahti koukisid.“ Uudistajaid jagus igaks vahetunniks.
Lõuna söödud, asuti aulas mälumängus mõõtu võtma, teemaks
ikka raamatud, pealkirjad, autorid
ja tegelased. Kahes mängus erinevatele vanuseastmetele vastavate
küsimustega tuli võistkonnal vastamiseks kasutada nutitelefoni.
See lisas asjale põnevust. Huvitavad ja lustakad küsimused olid
koostanud kooli raamatukoguhoidja Sirje Sillaste ja emakeele ja
kirjanduse õpetaja Tiiu Lõoke.

Mäng läbi ja vahetunnis pisut
pead puhatud, saigi proovida lugemise mõnu. Järgneva poole tunni
jooksul süveneti kõigis klassides
vaikselt raamatusse. Iga õppur oli
leidnud selleks teda huvitava teose
kas kodust või raamatukogust. Ja
loeti tõesti – ka võimlas kehalise
kasvatuse tunni ajal. Lugesid ka
õpetajad. Pool tundi möödus väga
kiiresti.
Kui silmad puhatud ja pead tuu-

lutatud, kogunes koolipere taas
aulasse loetud raamatutest rääkima ja soovitama neid ka teistele.
Lühikese ülevaate Inglismaa koolides toimuvatest lugemistundidest
tegi direktor Ülle Pässa. Seejärel
said sõna julgemad lapsed. Raamatukoguhoidja Sirje Sillaste ja direktori Ülle Pässa abistavate küsimuste toel muutus väike esinemisärevus varsti koduselt mõnusaks ja
ning raamatusoovitajatest puudu

ei tulnud. Sära laste silmis annab
lootust, et taolist lugemispäeva
teeme veel. Õpilased rääkisid oma
muljetest nii:
Kristjan (8.kl): minu arust oli väga tore päev, sest mõned tunnid
jäid ära ja ma leidsin endale uue
huvitava raamatu.
Greete (9.kl): selliseid üritusi
võiks rohkem olla, sest päev oli väga lõbus ja uusi teadmisi sai palju.
Merily (8.kl.): mulle meeldis
kõige rohkem Kahooti mängida,
sest see oli lõbus vaheldus tundidele. Targemaks sai ka. Arvutipõhiseid mänge võiks rohkem olla.
Miria(9.kl): raamatute tutvustamine oli väheke igav, muidu oli lahe (oma raamatuid tutvustasid algklassilapsed).
3. klassi ühine arvamus: normaalne! Lõbus ja huvitav!
Sirje Sillaste
Ardu Kooli raamatukoguhoidja

Tule Paunkülla
laagrisse!
Päike särab juba kõrgelt ja laste
kooliaasta ning trenni hooaeg hakkavad peagi lõpusirgele jõudma.
Just nüüd on õige aeg hakata planeerima laste suvist ajaveetmist.
Esimest aastat toimub Kose valla
lastele Paunküla suvine spordi- ja
puhkelaager 11.–15. juunil 2017
Paunküla Heolukeskuses, Kiruvere
külas, Kose vallas Harjumaal. Laager on mõeldud kõigile tantsu-,
trenni-, spordi- ja karatehuvilistele
noortele vanuses 7- 12 eluaastat.
See on sobilik kõigile, olenemata huvidest, senisest arengust,
soost ja kehakaalust. Laste- ja
noorte suvelaagri eesmärk on anda võimalus veeta sisukalt ja sportlikult suvist koolivaheaega looduskaunis kohas järve ääres.
Paunküla Heaolukeskuses on
lapsi ootamas kaunis loodus, suur
mänguväljak liutorude ja turnimislinnakuga, välitrenažöörid, võrk- ja
jalgpalliplats, disc-golf, vibulaskmi-

ne instruktoriga, ujumisvõimalus
Paunküla veehoidlal ning mitmekülgsed muud vaba aja veetmise viisid. Kompleksis on kaasaegsed majutustingimused voodites, tervislik
toit kolm korda päevas ning vahepalad. Kogemustega treenerid ja
laagrikasvatajad on kohalikud inimesed, kes omavad noortelaagri
kasvataja litsentsi. Personal on laste
huvihariduse korraldamisega tegelenud ka varasemalt ning omandanud või omandamas noorsootöö
või pedagoogilist kõrgharidust ja läbinud esmaabi koolituse.
Suvelaagris on kavas tegeleda
eeskätt üldfüüsilise-, karate- ja loovtantsutreeningutega, samuti on osa
päevast sisustatud muude aktiivsete
tegevustega: looduse tundmaõppimine, ujumine, meisterdamine,
mängimine, matkamine ja kodukandi ajaloo tutvustamine. Treeningud on kohandatud nii poistele kui
tüdrukutele sobivalt, seega ühtegi

Kose-Anija Noorte Tugila alustas 2016. aastal Eesti
Avatud Noortekeskuste Ühenduse (Eesti ANK) poolt
ellu viidud Noorte Tugila programmiga, mis pakub
tuge 15–26aastastele noortele, kes ei õpi ega tööta.

poissi balletti tantsima ei panda…
Kindlasti on rõhuasetus turvalisusel nii ujudes, trennides kui ka
kogu laagri vältel.
Kuna laagri korraldaja on eelnevalt viiel aastal läbi viinud laste
ohutuspäeva “Teeme head”, siis
toimuvad laagris peale sportimise
ja seiklemise ka mitmed ohutusalased töötoad. Näiteks õpetavad
Päästeameti töötajad, kuidas uppujat päästa ning politsei jagab näpunäiteid, kuidas sõita ohutult rattaga.
Laagri maksumus on 135 eurot
inimene/5 päeva.
Hind sisaldab toitlustust 3 korda
päevas ning vahepalasid, majutust
(sh.voodipesu), trenne ja matka,
laagri T-särki, trenniväliseid tegevusi (ühismängud, disko jne), samu-

ti tegevusteks vajalikke materjale ja
auhindu, mida jagub kõigile. Kose
valla vähekindlustatud pered saavad taotleda ka lastelaagri toetust.
Lisainfot leiab: www.kosevald.ee.
Laagri korraldamiseks on koostatud rahastustaotlus Ida-Harju
Koostöökojale LEADER meetme
raames, mille otsus selgub maikuu
keskpaigas. Positiivse vastuse korral
omaosalustasu laagrilisele väheneb.
Laagrisse registreerimise viimane tähtaeg on 25. mai 2017 või kuni kohti jätkub.
Korraldaja on Laste ja Noorte
Projektide Arenduse MTÜ
Küsimuste korral saab rohkem infot e-maililt info@teemehead.ee.
Ole kursis toimuvaga: www.facebook.com/lastelaagrid
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õhtujuhtide Karl Kivistiku ja Ken
Metsise püüdlikele ergutustele,
jäid istudes kaasa elama, siis järgmised esinejad tõid rahva juba
tantsupõrandale.
Järgmised esinejad laval olid Rokikool ja Pöörab räuskab märatseb – bändid, mis koosnevad Rokikooli noortest õpilastest. Esitati
Eesti muusikute popimaid palasid
ning rahvas elas nüüd nii lauldes
kui kaasa plaksutades juba väga
elavalt kaasa. Ei mingit lavanärvi,
kartust ega ebakindlust, noored
muusikud olid täiesti tasemel ning

pillimäng on küll selgeks saadud,
tuleb vaid usinalt oma lugusid kirjutama hakata ning ongi oma kohalikud noored võib olla järgmised
rokitähed Eesti muusikataevas.

Eelkõige on see mõeldud noortele, kes on töötamise või õppimisega hõivamata, kuid sihtgruppi kuuluvad ka koolist väljalangemisohus noored ning lapsehooldupuhkusel olevad noored emad.
Programmi eesmärgiks on noorte, kes ei õpi ega tööta, tagasitoomine kogukonna- ja ühiskonnaellu.
Kose-Anija Noorte Tugila spetsialist on käesoleva aasta aprillist
Helina Lillsoo, kes on mobiilne noorsootöötaja ja soovib üles leida
abivajavad noored ning toetada neid haridustee jätkamisel või töö
leidmisel. Noorte nõustamised toimuvad koostöös erinevate valdkonna spetsialistidega peamiselt Kose noortekeskuses ja Anija
mõisas MTÜ Koostöökoda ruumides, kuid selleks tuleb eelnevalt
aeg kokku leppida.
Tugila kutsub üles kogukonna elanikke märkama enda ümber
noori, kes ei õpi ega tööta ja võivad vajada väikest tõuget või toetust
edasi liikumiseks. Samuti palume Kose ja Anija vallas tööandjatel teatada vabadest töökohtadest. Ühendust saab võtta nii e-posti
tugila.kosenk@gmail.com teel või helistades numbril 56922868.
Noortekeskuste Noorte Tugila programmi tegevusi rahastatakse
haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse
poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ raames.
Noorte Tugila programmi kohta leiab rohkem info: www.tugila.ee

Ülle Liimets

Rokikool rokkis täiega
Märtsikuu viimasel päeval oli Kose
Kultuurikeskuses tavatust valjem
ja elavam, kui ligi 10 aastat Kose
Gümnaasiumi huviringina tegutsenud Rokikool andis võimsa ja meeleoluka kontserdi.
Kontserdi avapaugu tegi 4 aastat üheskoos muusikat vilelenud
pop-rock bänd Regina&Bänd, kes
olid külalisesinejaks Tallinnast.
Rahvast oli kultuurikeskuse suurde saali kogunenud mitukümmend ja kontserdi jooksul tuli
publikut aina juurde, kes alul olid
küll tagasihoidlikud ja vaatamata

Kose-Anija
Noorte
Tugila

Väga muljetavaldava etteaste tegid
ka Rokikooli juhendajate endi
bänd Palun ära solvu, kes on juba
väga staažikad lavalaudadel musitseerijad ning kelle repertuaar sisal-

dab hulgaliselt ka omaloomingut.
Eriti kaasahaaravaks kujunesid
taaskord aga Eesti tuntud lembelugude omanäolised variandid.
Kontserdi viimase akordi tegi aga
üldsusele pisut tuttavam bändZiggy Wild.
Kontsert oli eriline ja omanäoline ka seetõttu, et korraldajateks
olid Kose Gümnaasiumi ja Harmi
kooli õpilased, kes iseseisvalt kirjutasid projekti „Õpilastelt õpilastele“ ning organiseerisid kontserdipaiga, leppisid kokku esinejatega
ning panid kokku kontserdi kava.
Ürituse korraldamisega olid seotud ettevõtlikud noored Kristen
Kautsaar, Martin Mander, Lisette
Reins, Alina Ratušina, Kärt-Kristiin

Jaagu, Ott Kristofer Fuks, Kassandra Laur Kose Gümnaasiumist
ning Keily Kokkar Harmi koolist.
Noorte juhendamisega tegelevad
iganädalaselt Rokikooli juhendajad
Jaanis Maala ja Timo Varblas, kes
on ise Kose Gümnaasiumi vilistlased ja nüüd leidnud tee tagasi kodukooli juurde, et noortele õpetada pillimängu algtõdesid. Oli väga
mõnus õhtupoolik ja hea meel näha, et ühest kooli huviringist on
saanud midagi nii populaarset ja
tulemuslikku. Noortele muusikutele jätkuvat tegutsemissoovi ja
jääme aga uusi elamusi ootama!
Katrin Taniste
Kose Gümnaasiumi huvijuht
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ALATES 10.04.2017 TULEB IDA-HARJU PIIRKONNAPOLITSEINIKEGA KOHTUMISEKS AEG KOKKU LEPPIDA
Ida-Harju konstaablijaoskonna vastuvõtuaegade kaotamisega antakse inimestele võimalus probleemi korral oma konstaabliga ise ühendust võtta ja määrata endale sobiv aeg kohtumiseks.
„Inimene pöördub politseinike poole ikka siis, kui tal on mure ning milleks oodata rääkimiseks kindla päeva kindlaid kellaaegu, kui on võimalus helistada Ida-Harjumaa konstaabli mobiiltelefonile ja leppida kokku päev ja kellaaeg, millal kohtuda,“ rääkis muudatusest Ida-Harju
jaoskonna ennetus- ja menetlustalituse juht Rainis Sinikas.
Sinikas loodab, et muudatus toob inimesed politseinikele lähemale ning aitab murele kiiremini, paremini ja mugavamalt lahenduse leida. „Aeg on piiratud ressurss ja seda tähtsam
on, et me oskaksime seda paindlikult kasutada,“ ütles Sinikas.
Ida-Harju konstaablid töötavad Harjumaa idaosa linnades ja valdades ning on tööpäeviti
mobiiltelefonide teel tabatavad kella 8st 16.30ni.
Piirkonnapolitseinik Rain Puks 6124658, 53093904, rain.puks@politsei.ee. Noorsoopolitseinik Vivian Poolak 6124658, 51926782, vivian.poolak@politsei.ee. Piirkonnavanem Kairi
Ränk 6124637, 53334732, kairi.rank@politsei.ee Kohese abi saamiseks tuleb alati helistada
Häirekeskuse numbrile 112.
Turvalist kogukonda soovides
Ida-Harju konstaablijaoskond
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PÄEVAKAVA, KESKVÄLJAK JA LAVA
8.00
Kevadlaat on avatud!
9.00
Kevadpeo avamine, päevajuhid Andres Õis ja
Margus Suumann
9.15
Puhkpillimuusika Kose Pasunakoorilt
10.00
Kiriku Pasunakoor
11.00
Idamaine tantsutrupp ,,Lu-Lu“
11.30
Tantsuklubi „Mustad kassid“
11.50
Kose muusikakooli tütarlaste ansambel
12.00
Murutraktorite krossi start ujula tn parklas
12.00
Linetantsutrupp „Vallatud kurvid“
12.30
Loovtantsuklubi
13.00
Ansambel ,,Zorbas“
14.30
Tantsutrupp ,,Kaitrall“
15.00
Kortsutaltsutajad
15.30
Murutraktorite krossi autasustamine
LASTEALA GÜMNAASIUMI PARGIS JA SKATE-PARGIS
10.00
Lõbusate klounide naljakas spordipäev,
batuut, karussell, liumägi
GÜMNAASIUMI HOOV
10.00
Jõuametite esitlused. Kaitseliit ja Naiskodukaitse, Kodutütred ja Noored Kotkad.
KUNSTIKOHVIK LILLEDE HOOVIS
10.00- 16.00 Kohvik ja töötoad
AUTOPARKLA UJULA TÄNAVAL
07.00-17.00 Külastajate parkimine LC Kose abiga
08.00 LC
Kose vanakraamiturg
10.00-15.00 Eesti-Soome murutraktorite kestvuskross
KEVADPEO TRANSPORT Laadarong:
10.00-16.00 Rongisõit ümber Kose, peatused: vallamaja,
ujula, postkontor, kirik.
Laadabussid Liin nr. 1:
08:30
Kose-Risti - Vardja - Ravila - Palvere Viskla - Kose;
09.15
Oru - Sepa - Karla - Kose - Uuemõisa - Kose;
14:00
Kose - Viskla - Palvere - Ravila - Risti - Kose;
14:45
Kose - Kose-Uuemõisa - Oru - Kose;
Liin nr. 2:
08:30

09:30
14:00
15:00

Paunküla pood - Ardu pood (8:40) Triigi - Kõue - Virla -Kõue-Riidamäe Ojasoo - Kose;
Habaja - Äksi - Kirivalla - Äksi - Ojasoo - Kose;
Kose - Ojasoo - Riidamäe - Kõue - Virla Kõue - Triigi - Paunküla pood - Ardu;
Kose - Ojasoo - Äksi - Kirivalla - Äksi - Habaja

Korraldajatel on õigus teha päevakavas muudatusi.
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Krahv Manteuffeli
kultuuripärand
Meie kodukandi ajaloo suurkuju
krahv Peter August Friedrich von
Manteuffel on tuntud kui kultuurilembeline ja talupojasõbralik Ravila mõisnik – kirjanik, muusik, luuletaja, aiandushuviline ja suur
meisterdamis- ning leiutamishuviline, teda on isegi tituleeritud
„eesti lennunduse isaks”.
Kuigi tema tegelaskuju võib näha
mitmetes eesti filmides ja mainitud
ka paljudes kirjatükkides, teame
me teme tegelikust elust ja toimetamistest siiski vähem kui sooviksime. Krahv P.A.F. von Manteuffeli
tööd js tegemised on osa meie kultuuripärandist ja seetõttu vajavad
need ka lähemat uurimist ja tutvustamist nii kohalikule kogukonnale
kui huvilistele laiemalt.
Alustasime krahv Manteuffeli
kultuuripärandi tutvustamist juba
eelmisel aastal tema kirjatükkide ja
raamatute tutvustamisega, on ta ju
eelkõige tuntud kui jutukirjanik ja
meie ilmaliku kirjanduse rajajaid.
2017. aastal pühendutakse

krahv Manteuffeli leiutiste pärandile, oli ta ju tuntust kogunud ka kui
meisterdamis- ja leiutamishuviline
mõisnik, kes ise oli valmistanud nii
lennuki kui oreli ja sai omal ajal tänu
oma väga lennukate ideede ja tegevuste tõttu koguni „hullu krahvi”
hüüdnime. Peter August Friedrich
von Manteuffeli surmast möödub
selle aasta maikuus 175 aastat.
Krahv Manteuffeli kultuuripärandile pühendatud Leiutajate nädala raames toimub rida põnevaid
üritusi Ravila mõisas: leiutiste konkurss ja näitus, joonistusvõistlus ja
näitus, õpitoad, konverents, teadusetendused ja kultuurikohvik
Leiutajate nädal 22.-28. mai
2017
Leiutuste konkurss – tähtaeg 22.
mai 2017.
Leiutiste konkursile ootame osalema nii väikeseid kui suuri leiutamishuvilisi
• Minu leiutis (individuaalne
töö)
• Minu pere leiutis (perekonna
ühistöö)
• Meie klassi/rühma leiutis
(klassi või lasteaiarühma töö)
• Meie ühine leiutis (erinevate
gruppide, klasside, rühmade
ühistöö)
Tublimatele väärilised auhinnad!

Pärandivaderid KoseUuemõisa mõisa kabeli
ümbrust koristamas
28. aprillil kogunesid Kose-Uuemõisa Lasteaed-Kooli
töökad õpilased ja õpetajad tööriistadega koolimaja
juurde, et üheskoos mõisa kabeli ümbrusele puhtam
ilme anda.
Esmalt võttis meid kabeli juures vastu muinsuskaitseameti vaneminspektor Ly Renter, kes rääkis mõisa ja kabeli ajaloost ning jutustas
juurde põnevaid lugusid.
Ja siis jaguneti rühmadesse: rehad ümber kabeli, prahikoristajad
nende järele, kärumehed parasjagu sinna, kus vajadus kõige suurem.
Aastatega oli kabeli ümbrusesse kogunenud igasugust prahti, nii pudeleid kui piimapakke, nii kilekotte kui ühekordseid nõusid. Ka viimased
ehitajad olid endast palju sellist maha jätnud, mis sugugi loodusesse ei
kuulu.
Kui töötegijaid palju, siis töö läeb libedalt, oma panuse sellele andis
ka võrratu ilm. Peale paaritunnist tööd tõdesime, et nüüd on palju ilusam kabeli trepil istuda, jalgu kõlgutada ja toredaid mõtteid mõlgutada.

Põnevad kohtumised
leiutajatega 22.-28. mai
•

Kohtumised erinevate leiutajatega
• Eesti leiutajad rahvusvahelisel
maastikul
• Leiutiste kaitsmine ja patendid
Teadusetendused 23. ja 24. mail
Ravila mõisas algusega kell 10.00
• Teadusetendused
• Põnevad töötoad
• Leiutiste näitus
• Kohtumised leiutajatega
Leiutajate perepäev 28. mail Ravila
mõisas
Leiutajate perepäev on kogu pere
üritus, kus jagub põnevaid tegevusi nii väikestele kui suurtele:
• Leiutiste näitus
• Põnevad töötoad
• Võistlused
• Kohtumised leiutajatega
• Lõbusad atraktsioonid
Joonistusvõistlus „Minu vahva
leiutis” (tähtaeg 21.-28. mai
2017)
Joonistusvõistlusele ootame osalema nii väikeseid kui suuri leiutamishuvilisi, kes soovivad oma mõtteid ja
ideid ka suurema publikuga jagada.
Joonistustöid ootame hiljemalt 28.

maiks aadressil Ravila tee 21, Ravila
alevik 75101 (Märksõnaks „Joonistusvõistlus”) või tulla ise kohale 28.
mail toimuvale perepäevale, kus on
võimalus ka veel kohapeal joonistada ja joonistusvõistlusest osa võtta.
Tublimatele väärilised auhinnad!
Joonistustööde näitus pannakse
üles jooksvalt, vastavalt tööde laekumisele 21.–28. mai, ja näitus
jääb avatuks kogu suveks. Alates
septembrikuust läheb näitus
mööda valda ringi rändama.
Leiutamisteemalised
raamatud:
Kose Raamatukogu töötajad on
kokku pannud kirjandusnimestiku
leiutamisteemalistest raamatutest,
mida on võimalik Kose Raamatukogust huvilistel laenutada. (Täpsem
info Kose Raamatukogust)
Kultuurikohvik: Iga kuu viimasel
pühapäeval toimub Ravila mõisas
kultuurikohvik, maikuus on pühendatud see krahv Manteuffeli kultuuripärandile (28. mai kell 19.00)
Täpsem info: www.kosevald.ee,
www.ravilamois.ee
või
tel
5078055, piret.aavik@gmail.com
Ootame kõiki Leiutajate nädala
üritustel osalema!
Piret Aavik
Ravila Külaarendamise Selts

Prügi maha viskamine nende mõtete hulka kohe kindlasti ei kuulu! Hea
piknikupidaja – võta Sinagi järgmisel korral kõik endaga kaasa, mis metsa
tõid, nii et järgmistel looduses nautlejatel oleks tore olla ja silmale ilus
vaadata.
Ja muidugi ootas igat töötegijat ka talgusupp, mis maitses sel korral
suurepäraselt. Värske õhk teeb ikka imet!
Aga miks just pärandivaderid. Projekti eeskuju on Norra Kultuuripärandi Fondi koordineeritud projekt „Improve a Heritage Site“, mis
on edukalt tegutsenud 17 aastat ning kaasanud Norras kolmandiku
kõikidest üldhariduskoolidest.
Pärandivaderid on hakkajad kooliõpilased, kes õpivad tundma,
väärtustavad ja korrastavad kohaliku kultuuriajaloo ja kultuurmaastiku
tähendusrikkaid objekte. Pärandivaderid teavad, miks kohalik pärand
on eriline ning aitavad päästa lagunemisest või hävimisest hooletusse
jäänud paiku.
Projekti eesmärk on teha Eesti Vabariigi sünnipäevaks laste ja noorte ühisjõul üks väärikas kingitus!
Tundsime, et see projekt on just meile ja seega Kose-Uuemõisa
Lasteaed-Kooli õpilaste ja õpetajate poolt on algus tehtud.
Aitäh nii suurtele kui väikestele talgulistele ning eriline tänu kahele
Andresele, kes samuti oma abikäe ulatasid.
Rohkem teavet pärandivaderite kohta leiad http://ouesope.ee/parandivaderid
Signe Sirel
Direktor

Käesolevat õppeaastat Oru Põhikoolis
iseloomustavad mitmed toredad ettevõtmised
Õppeaasta alguseks täiendasime
põhikooli III astme õppekava uute
valikainetega ning lisaks kohustuslikele õppeainetele saavad õpilased selles astmes täiendavaid
teadmisi omal valikul malemängu
algtõdedest, väitlusest, teadusliku
mõtlemise alustest või joonestamisest. 2017. aasta sügisel soovime valikainete loendit täiendada
õppeainetega, mis toetavad õppekava läbivaid teemasid.
Aktiivne on huvitegevus. Lisaks
sellele, mis märgitud õppekavasse – õppetunnid muuseumis,
KOSE VALLA AJALEHT

teatrikülastused ja korraldatud
muusikalektooriumid ning tunnid
külalistega koolis – on meil mitmeid erinevaid huviringe, mille
hulgast igaüks enese jaoks sobiva
leidma peaks. On aktiivset sportlikku tegevust (võrkpall, saalihoki, jalgpall, judo) ja mõttesporti
(kabe, male), on rahvakultuuri
(rahvatants, mudilaskoor, lastekoor), on üldkultuurilisi huviringe
(kitarriõpe, näitering) ja muidugi
robootika.
Emotsionaalsed on olnud õppeaasta jooksul läbiviidud aktu-

sed. Oleme tähistanud Kose valla
ja Eesti Vabariigi aastapäeva, viimati emakeelepäeva. Kui aktustel kogu kooliga kokku saame,
siis on iga klass ja paljud-paljud
õpilased esinenud kas luuletuste
või laulude, tantsude või juttudega. Kogu koolipere koosolemised ja ühised oluliste tähtpäevade tähistamised arendavad nii
olulist meie-tunnet.
Säravamatest tulemustest õppeaasta jooksul väärivad märkimist inglise keele teemapäeva I
koht Harju maakonnas 6. – 7. klas-

side võistkondade arvestuses, saalihoki esinduste I koht piirkondlikel ning IV koht vabariiklikel võistlustel, head tulemused reaalainete
olümpiaadidel ning konkurssidel
(füüsika, matemaatika ja pranglimise peastarvutamise võistlused).
Oru Põhikool on teist aastat järjest parim võrkpalli mängiv põhikool Harjumaal!
Kohtumiseni uuel õppeaastal
Oru Põhikoolis!
Aino Saava
Oru Põhikooli direktor

Algas hajaasustuse
programmi
taotluste vastuvõtt
Alates 31. märtsist 2017 algas hajaasustuse prorammi taotluste vastuvõtt Kose vallas. Taotlus koos
kohustuslike lisadokumentidega tuleb esitada paberil või digitaalselt allkirjastatuna valla-või linnavalitsusse hiljemalt 1. juunil 2017.
Hajaasustuse programmi eesmärgiks on tagada hajaasustusega
maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning seeläbi
aidata kaasa elanike arvu püsimisele neis piirkondades. Toetatakse kodumajapidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide ja juurdepääsuteedega seotud tegevusi. Juhul kui majapidamine ei ole elektrivõrguga liitunud, toetatakse ka autonoomsete elektrisüsteemidega
seotud tegevusi.
Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes vastavad järgmistele
nõuetele:
1. taotleja elab alaliselt selles majapidamises, millele ta toetust taotleb;
2. taotleja elukoht on ka rahvastikuregistri andmete kohaselt selles
majapidamises, millele ta toetust taotleb (vähemalt alates 1. jaanuarist
2017);
3. taotlejal ei tohi taotluse esitamise hetkel olla riiklike maksude osas
maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.
Projektil võib olla ka kaastaotleja(d). Kaastaotleja peab vastama
taotlejaga samadele nõuetele. Oluline on, et projekti tulemus ei oleks
poolik, vaid jõuaks tervikliku lahenduseni. Näiteks peab projekti lõpptulemusena olema joogivesi kättesaadav, juurdepääsutee olema kasutuskõlblik aastaringselt või peab olemas olema leibkonna vajadustele
vastav elektrisüsteem.
Projekti maksimaalne toetus programmist on ühe majapidamise
kohta 6500 eurot. Programmist eraldatud toetuseks loetakse ka ajavahemikus 2012-2016 hajaasustuse elektriprogrammist, hajaasustuse veeprogrammist ning hajaasustuse programmist saadud toetuse
summa. Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peab kokku
moodustama vähemalt 33,33 % projekti kuludest.
Taotlus koos lisadokumentidega esitatakse valla-või linnavalitsusele. Töid tohib alustada alles pärast seda, kui projekti osas on tehtud rahastamisotsus ning toetuse saajaga on sõlmitud toetusleping. Uuringud, projekteerimine, riigilõivud, notaritasud, teostusjoonised ja veenanalüüsid on teatud juhtudel abikõlblikud enne toetuslepingu sõlmimist. Selleks, et Teie taotlus vastaks kehtestatud nõuetele, lugege enne
taotluse koostamist kindlasti läbi programmdokument ja konsulteerige
valla ametnikuga.
Hajaasustuse programmi programmdokumendi ja taotlusvormid leiate
EASi kodulehelt http://www.eas.ee/teenus/hajaasustuse-programm/#articleblock-Taotlejale.
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In memoriam
Edgar Teeveer 100
Kuulsusi leiab igast Eestimaa paigast, nii ka Harjumaalt Äksist, kus
Edgar Teeveer oli suurepärane orkestri dirigent ja trompetisolist!
Meie ja ka kodukandi rahva seas
oli ta kõigile tuntud kui Eki, kelle
sünnist möödub 10. juunil 2017.a.
100 aastat.
Ernesaksa jälgedes
XX sajandi alguses, Eestimaal
seltsielu elavnemise ajastul tulid ka
Äksi kandi ärksamad mehed mõttele asutada kohapeal pasunakoor. Mitmeaastase rahakogumise järel osteti pillid ja 1908. aastal
puhusid pikalt oodanud muusikahuvilised Äksi koolimajas orkestrile hääled sisse. Toona kandis
kool nime Triigi (Aleksandri ) Valla
Äksi Rahvakool. Koolimaja asus
Äksis, Kirivalla poole suunduva tee
ääres, milles hiljem 1920.a., kooli
Harmi kolides oli pikki aastaid rahvamaja ja hilisemalt raamatukogu.
Nüüd on maja erakätes ja väliselt
hästi hooldatud. Selles majas olid
kõik eelmise sajandi 50ndate ja
60ndate aastate peod ning käis vilgas isetegevus.
Pasunakoori loojaks tuleb pidada kohalikku elanikku Jüri Eltermanni, kelle teene oli mõtte algatamine, raha kogumise eestvedamine ning pillide ost.
Pidev harjutamine sai aga õige
hoo sisse alles uue energilise kooliõpetaja ametisse määramisega.
Selleks meheks oli Johannes Ernesaks, meie tuntud lauluisa Gustav
Ernesaksa onu.
Tema innukal juhtimisel said
Äksi pillimehed peatselt tuntuks
Kose kihelkonnas ja ka kaugemates paikades. Johannes Ernesaksa
taktikepi all harjutas peatselt poolteist tosinat mängijat. Gustav Ernesaks on raamatus „Kutse“ kirjutanud oma onust: „Mõtlen onust
kui endisaegsest tüüpilisest ärksameelsest, lahkest, ausast, vuntsidega koolmeistrist.“
Äksi pasunakoori esimeseks
suuremaks etteasteks oli esinemine 1910. aasta suvel Tallinnas toimunud III Üldlaulupeol.

23 aastaselt orkestrit
juhtima
Kuna Vainu kodutalu oli Ekil Alansil, ca 2 km Äksist, siis vahetult enne II MaaiImasõda, 1940. aastal
ulatati 23-aastasele andekale pillimehele juba dirigendikepp ja sellest ajast sai temast Äksi puhkpilliorkestri juht.
Sõjajärgsetel aastatel jäi puhkpilliorkestri tegevusse mõningane vahe,
põhjuseid oli mitu, millest peamine
oli see, et pillid olid kuhugi kaduma
läinud. Sammudes nüüd 50ndatesse
aastatesse, on hea meenutada, et
Harmi 7-aastasel koolil oli suur vedamine – suhteliselt väikese maakooli direktoriks oli saanud konservatooriumi lõpetanud, seega muusikalise kõrgharidusega Elmar Voolaid. Ta andis uue hoo sisse koorilaulule, moodustas mandoliinide orkestri ja arendas ka ümbruskonnas
igakülgselt muusikalist tegevust. Tänu direktori toimetustele tuli ühel
heal päeval meie kooli Kose kandi
lokkis juustega shik mees, helimeister ja ka Kose pasunakoori asutaja
Voldemar Reimaa, pillimeeste kõnes Volli. See oli siis, kui ma õppisin
IV klassis ja aasta oli 1954.
Helilooja ja dirigent, see kõlas
meie jaoks nii uhkelt (!) rääkis meile koolipoistele puhkpilli võludest
ja mainis, et kunagi tegutses Äksis
pikemat aega orkester. Ta sõnas
meile, et koos koolipoistega ei ole
selle orkestri taastamine raske töö
ning tema õhutusel saigi alustatud
harjutustega. Orkestri juhi töö jätkajana oli just Edgar Teeveer kes
asus uuesti asja kallale ja taastas
korralised harjutused.
Eki kutsuski ka koolipoisse harjutama, sest Volli oli meile rääkinud, et nii olevat ka Kose pasunakooris. Pealegi oli kooli direktor
ka ise aktiivne pillimees, kes mängis orkestris trombooni. Mäletamist mööda olid 4 – 5 poissi nõus,
sest kooli direktor tegi toreda

Ravila valmistub
viiendaks
pärimuspäevaks
10. juunil 2017 kell 10.00–15.00 toimub Ravila karjakastellis viies pärimuspäev. Pärimuspäev sünnib paljude inimeste ja organisatsioonide koostöös - Ravila Külaselts, MTÜ Kose Loome, Kose-Uuemõisa
Koduloomuuseum, Kaitseliit, Naiskodukaitse, oma valla esinejad, käsitöömeistrid ja kohalik kogukond. Avatakse fotonäitus „Meie inimesed“. Toimub käsitöö näitus-müük. Kell 10 algab kontsert paljude esinejatega. Töötubades saab valmistada sepistatud käevõrusid, teha
villatöid ning proovida kangastelgedel vaibakudumist. Kaitseliidu tehnikat tutvustavad Kose malevkonna liikmed, suppi pakuvad naiskodukaitsjad. Pärimuspäeva läbiviimist toetavad Kose vald ja kohaliku
omaalgatuse programm.
Ravila Külaselts
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TULEST TULNUD
KOSE KANDIS
Aasta
teema
Tulest tulnud

2017

-

Alates 2005. aastast on ühe käsitöö valdkonna laiemaks tutvustamiseks Eesti Rahvakunsti
ja Käsitöö Liidu poolt valitud
aasta teema, millest tulenevalt
on korraldatud õppepäevi, konkursse ja näitusi ning antud välja
teemakohast kirjandust.
Aasta teema 2017 - Tulest tulnud.
KONKURSS: Tulest tulnud Kose kandis- 1.04.2017 – 5.05.2017
Raud, vask, väärismetallid, savi, klaas –
kõvad materjalid, mida tuli aitab vormida ja taltsutada
KONKURSI TINGIMUSED
- Autor võib konkursile esitada kuni kolm tööd/komplekti.
- Töö ei tohi olla varem eksponeeritud, avaldatud või müügiks toodetud.
- Konkursitöö juurde kuulub eseme lugu (inspiratsiooniallikas, sündimise lugu, legend, muistend jms).
- Hindamisel arvestatakse nii töö uudset ideed kui ka teostuse kvaliteeti.
- Konkursitööd tuleb esitada hiljemalt 5. maiks 2017 Kose Raamatukokku.
- Töö külge kinnitada vajalik informatsioon (märgusõna, eseme lugu,
valmimise aasta). Samuti märgusõnaga kinnine ümbrik, milles on töö
nimi, autori nimi, isikukood, telefon, aadress, e-post, pangarekvisiidid.
Konkurss viiakse läbi koostöös Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liiduga.

soodustuse – kes mängib orkestris, ei pea koorilaulu harjutustel
käima. Orkestri järelkasv oli sellega koolipoiste poolt kindlustatud.
Igal pühapäeval tulid mehed
kokku Harmist, Ojasoolt, Virlast,
Habajalt, Alansilt, Kirivallast ja alustamisel toetuseks ka Koselt. Proove korraldas Voldermar Reimaa..
Suured tänud sulle, Eki!
Hästi on meeles, kui 1978.a. orkestri 70 juubelil Habaja sovhoosi
kulturnik Villi Laine andis üle aukirju orkestrile ja ka orkestri liikmetele, millel oli kirjas õnnitlus Habaja

Puhkpilliorkestrile.Habaja sovhoos
oli vist korra rahaliselt toetanud
paari uue pilli ostu ja kulturnik pidas
seda piisavaks, et orkestrile anda
Habaja puhkpilliorkestri nimi.
Eki kui ülimalt rahulik ja alati lojaalne mees sõnas, vabandage, aga
seda aukirja ma vastu võtta ei saa,
sest täna esines teile Äksi Puhkpilliorkester.
Hea on sind, Eki, meenutada
kui meie kodukandi puhkpillimuusika edendajat!

AUHINNAD
- Rahalised preemiad
- Eripreemiad
- Ravila mõisa kunsti- ja käsitööbutiigi kinkekaardid
- Kose valla käsitöömeistrite meened
Konkursi parimad tööd osalevad Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liidu
poolt korraldataval ülevabariigilised konkursil “Tulest tulnud”, mille parimaid töid eksponeeritakse näitusel Eesti Käsitöö Majas 30.05.19.06.2017. Võidutöödest koostatakse kataloog (esitlus Mardilaadal
2017). ERKL aitab leida võimalusi ühe konkursitöö edaspidiseks tootmiseks ja turustamiseks. Üks konkursil osaleja saab võimaluse korraldada personaalnäitus Eesti Käsitöö Maja rahvakunstigaleriis või osaleda 2017. aastal Mardilaadal (www.folkart.ee)

Igavesti tänulik

NÄITUS “TULEST TULNUD KOSE KANDIS” Kose Raamatukogus
8.05.- 5.06.2017 ja juuni-september 2017 teistes suuremates Kose
valla keskustes (www.kosevald.ee)

Arno Kannike

ÕPITOAD: aprill-august 2017 ( www.kosevald.ee)
Õpitoad erinevate materjalidega – savi, klaas, puit jne. Jälgige infot valla kodulehel ja Kose Teatajas (aprill-august 2017)
Info ja registreerimine tel 5078055 või piret.aavik@gmail.com
OOTAME KÕIKI OSALEMA!
Piret Aavik
Kose Kunsti ja Käsitöö Selts

Ametlikud teated
KOSE VALLAVALITSUS MÜÜB SUULISEL ENAMPAKKUMISEL
KOSE VALLALE KUULUVA SÕIDUKI
Amortiseerunud mahtuniversaal Toyota Hiace, registreerimismärk 833 MCH, esmane registreerimine 25.04.2000, alghinnaga
500 (viissada) eurot.
Enampakkumise tingimused:
tagatisraha on 10 % alghinnast;
osavõtutasu on 25 (kakskümmend viis) eurot.
Suuline enampakkumine toimub 29.05.2017 kell 9.00 Kose vallamajas Hariduse tn 1, Kose alevik, Kose vald, Harjumaa. Pakkumise
toimumise ajaks peavad olema tasutud tagatisraha ja osavõtutasu
Kose Vallavalitsuse kontole nr EE872200001120132608 Swedbank.
Täiendava info saamiseks võib ühendust võtta tel: 53936342 Valdur Kalme.
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Miks edukad
müüvad rohkem ja
kallima hinnaga?
Olles aastaid aidanud ettevõtetel liikuda erinevatele
turgudele, olen sageli pidanud vastama ka teiste
küsimustele, kuidas seda teha ja millest alustada.
Enamasti on ettevõtjal olemas toode ja arusaam, kellele on see mõeldud, kuid jäetakse mõtlemata asjaolule mis on selle toote reaalne väärtus kliendi jaoks ja kui palju on ta valmis selle eest maksma. Seda mõtet illustreerib mõne aasta tagune kogemus Stockholmi mööblimessilt,
kus ühe ettevõtte boksis omanikuga meeldivalt vesteldes oli seina tagant ootamatult kuulda ärritunud ja väga vali hääl: „ Olen teile juba kaks
korda öelnud, hind ei ole minu jaoks kõige tähtsam!“ Mõni aeg hiljem
kõlas sama sõnum uuesti, seekord veelgi valjemini ja vürtsitatud trükimusta mitte kannatavate sõnadega ning naaberboksist väljus ontlik
härr,a kes oli olukorrast selgelt ärritunud ning nähes minu vestluspartnerit, tervitas teda ja liitus meiega.
Selgus, et tegemist oli Rootsi suuruselt teise-kolmanda mööblikaupluste keti ostujuhiga, kel oli olnud naaberboksis kohtumine talle
huvi pakkunud toodangut esitleva Leedu mööblitootjaga. Häda oli aga
selles, et ühele osapoolele (meie uuele vestluspartnerile) oli oluline
stabiilne ja lühike tarne – et seda ka oma klientidele pakkuda ilma vajaduseta suurteks laovarudeks ja sellega seonduvateks kuludeks. Leedukad üritasid aga oma toodet müüa, rõhudes soodsale hinnale suurte
koguste tellimisel. Ilmselgelt rääkisid need kaks ettevõtjat erinevat keelt
ja selle loo moraal on, et kui teie klient ei näe teie pakutavas väärtust,
siis jääb tehing väga suure tõenäosusega sõlmimata ja tulevikus teie
poole enam ei vaadata.
Seetõttu olen ka teistele alati rõhutanud vajadust esmalt aru saada
,mille eest klient on nõus maksma ja teiseks sõnastada väärtuspakkumine nii, et see kõnetaks teda.
Müügiargumentide mõju
Suheldes igapäevaselt väikese ja keskmise suurusega ettevõtetega
ning vaadates nende veebilehti rõhutatakse seal liiga tihti konkurentsieelisena kahte asja – kvaliteetne toode soodsa hinnaga. Vahel on juures lisainfo, et kasutatakse ka uusimat tehnoloogiat.
Vaadates aga neid kolme asja – kvaliteet, hind ja tehnoloogia – siis
mis on nende tegelik mõju müügiargumendina?
Esiteks kvaliteet – see on toote ja teenuse vastavus spetsifikatsioonile ning kliendi ootustele. Lubadust toota spetsifikatsioonile vastav
toode saab anda alles pärast seda kui olete näinud kliendi soovi ehk
spetsifikatsiooni. Kuni selle hetkeni on üldsõnaline kvaliteedi reklaamimine sarnane maasikamüüjate käitumisele varasuvisel Tallinna
keskturul – kõigil müügilettidel on suur kiri „Eriti magusad maasikad“
aga ükski ostja ei usu seda reklaami.
Kui te ettevõtjana tahate rõhutada, et tegelete kliendi spetsifikatsioonile ja ootustele vastavate toodete tootmisega, siis kirjeldage parem
oma kodulehel, millist kvaliteedi tagamise protsessi või metoodikat te
oma ettevõttes kasutate. Seda mõtet illustreerib üks kunagine kogemus ajast, mil töötasin suure rahvusvahelise kontserni heaks, kes
müüb tootmiseseadmeid rõiva- ja mööblitööstuse ettevõtetele ning lisaväärtusena pakub ka LEAN konsultatsiooni. Minnes koos konsultantidega külla ühele Soome kliendile, võttis meid vastu murelik omanik, kellele olid samal ajal külla tulnud ka potentsiaalsed kliendid Norrast. Pigem viisakusest võttis võõrustaja aja, et konsultantidega vestelda ning teha lühike ringkäik oma tehases, kuigi iga rakk tema näos
andis märku, et tegelikult sooviks ta jätkata vestlust klientidega. Päev
hiljem tuli aga võõrustajalt ootamatu telefonikõne sõnumiga, et ta jääb
meile elu lõpuni tänulikuks. Ja mu imestunud küsimuse peale selgitas
ta, et läbirääkimised potentsiaalsete klientidega olid olnud pingelised,
kuid saanud aimu, et ettevõtte plaanib hakata juurutama oma tootmises LEAN metoodikaid, oli see kliendi jaoks märk, et seda ettevõtet
saab usaldada ja osapooled jõudsid mitme miljonilise tehinguni. Seda
põhusel, et LEAN metoodikad keskenduvad lisaks kulude vähendamisele ka sellele, et vähendada tootmise tarneaega, viia defektide hulk 0ni ja tagada tarnete täpsus.
Mis on lisaväärtus?
Enne kui rääkida tehnoloogiast, siis mõelge sellele, kas see annab
kliendile lisaväärtust. See, millist tehnoloogiat te tootmises kasutate,
võib aga ei pruugi tingimata olla kliendi jaoks väärtus. Kui võtame näitena kõige tavalisema plastmassist pesulõksu, siis kas teie kui tarbija
jaoks on vahet, kas see toodeti survevalu meetodil või 3D printeriga?
Oluline väärtus on ilmselt see, et pesu püsiks nööril ja pesulõks katki
ei läheks.
Kui aga hind on teie ainuke müügiargument, siis mida see teie ettevõtte kohta ütleb ja millised on üleüldse globaliseeruvas maailmas teie
ettevõtte võimalused?
Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse konsultandid tegelevad igapäevaselt sellega, et pakkuda ettevõtjatele tuge nende tegevuse arendamisel. Nii nagu spordis, kehtib ka äris reegel – kui sa ei muutu paremaks, siis muutud sa halvemaks. Loorberitele puhkama jäädes saavutavad konkurendid edu ja seetõttu võite end peagi leida tagaajaja rollist. Kui tahate aga oma tugevuste leidmiseks tuge, siis pöörduge meie
konsultantide poole.
Eduard Laur
EttevõtluskonsultantSA Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus

KOSE VALLA AJALEHT

KOSE TEATAJA MAI 2017

Ardus avati villatöökoda
Kaido Karu

Hea uudis lambakasvatajatele: 18. aprillil
avas Murueit
OÜ pidulikult
vastselt renoveeritud villakoja Ardus.
Seni on Murueit tegelenud peamiselt erinevate õmblustöödega,
nüüd saab minna Ardusse ka villa
töötlema.
Villakoja teeb eriliseks villakojale soetatud ja tootmisprotsessis
kasutusele võetav kraasimismasin,
mis on teadaolevalt Ida-Harju piirkonnas ainuke omasugune.
Tegemist on Itaaliast ostetud
kraasimismasinaga, mis on energiasäästlik ning paindlikku töötsüklit võimaldav. Masinaga on
võimalik töödelda ka väikeseid villakoguseid (nt ühe lamba kaupa,
saades tulemuseks täpselt selle
lamba värviga villaloori), mis seni
on Eestis võimalik vaid üksikutes
villatöökodades.
Katti Muru paneb villatoojatele
südamele, et vill peab olema väga
puhas – pestud vähemalt 55 kraadises vees ja pesuainega. Siis ei jää
valmiv kraasvill tükiline ega taimeosadega.

Villakoja juht Katti Muru näitab
vahvaid villavigureid. Vasakul
on näha värske villaloor, mis
valmis otse külaliste silme all.
Täna ei leia suur hulk Eestis kasvatavate lammaste villast laiemat
kasutust, kuigi maailmapraktika
näitab looduslike materjalide kasutamise järjest suuremat osakaalu ja nõudlust. Teenuse osutamine
Harjumaa piirkonnas aitab kindlasti kaasa uute loodussõbralike
toode turule toomisele ning lambavilla laiemale kasutusele Eestis.
Villa töötlemise teenuse pakkumisega
väike-lambapidajatele
luuakse võimalus kohaliku toorai-

ne väärindamiseks liigseid ressursse kasutamata (sh traspordikulud
seoses sõiduga kaugele villavabrikusse või kõrged tööjõukulud
tooraine käsitsi töötlemiseks) ja
võimaldab lambavillal mitte muutuda jäätmeks.
Villakoja
renoveerimiseks
ning kraasimismasina soetamiseks saadi toetust MTÜ Ida-Harju Koostöökoja strateegia meetmest 2 Ettevõtluse arendamine
(LEADER toetus).

Murueit OÜ esindaja Katti Muru sõnul tehakse nii projekti elluviimisel kui ka tootmisprotsessi
käigus koostööd Viljandi Kultuuriakadeemia rahvusliku käsitöö tekstiili osakonnaga, kellel on õppetööks kasutada 2016. aasta kevadel soetatud villatöökoda, sh sarnane kraasimismasin ning kes teostab villakiudude akadeemilisi uuringuid.
Anne-Mari Alver

Kaugtöötamise võimaluste loomine Kosele
31. mail on rahvusvaheline
kaugtööpäev.
Sel aastal tunnustatakse organisatsioone, kes kaugtööd rakendavad,
Kaugtöö Tegija märgisega (vt
http://smartwork.ee/).
Ent keegi ei keela tööandjatel ja
töövõtjatel omal algatusel paindlikemates töövormides kokku leppida ja seda aastaringselt. Kaasaegsed infotehnoloogilised vahendid võimaldavad teatud ametite
puhul töökohustusi täita väljaspool tööandja tavapärast tegutsemiskohta. Selline töötamine võimaldab paindlikumat tööaega,
kokkuhoidu töökohta ja sealt tagasi koju liikumise ning transpordikulude arvelt, aga ka mugavust, samuti töö- ja pereelu ühildamist.
Kaugtöötamine sobib eelkõige
„valgekraedele“ – kontoritöötajad, raamatupidajad, müügiesindajad, infotehnoloogid ja projekteerijad. Praeguseks on selge, et neid
töid, mida saaksime teha kas osaliselt või täies mahus kodust kaugele sõitmata, on ütlemata palju.
Riigitasandi poliitikadokumentides on palju räägitud töö- ja pereelu paremast ühildamisest ja kaugtööst (nt Heaolu arengukava, Laste ja perede arengukava, Eesti regionaalarengu strateegia, Infoühiskonna arengukava). Aga mis on kasu pelgast dokumendist ja kes siis
„parema ühildamisega“ tegelema
peaks? Minu arvates peaks eeskuju
alguse saama avalikust sektorist.
Piiri taga on küllalt näiteid, kus
kaugtöö toimib nii avalikus kui erasektoris. Näiteks Hollandis töötab
suur osa Rabobanki töötajatest
puht pragmaatilistel kaalutlustel

kaugtöö vormis, sest see võimaldab ettevõttel kulusid kontoripinnalt kokku hoida. Hollandis on üldse kaugtöötajate osakaal üle 40%
kogu töötajaskonnast. Eesti tööelu
uuring ütleb kokkuvõtvalt, et kaugtöötamise kasvuks on lähitulevikus
potentsiaali, kuna on olemas lõhe
selle vahel, kui palju praegu kaugtöötajaid on ja kui palju on töötajaid, kelle tööd saaks potentsiaalselt ka kaugtöö vormis teha, kuid
hetkel tööandja seda ei võimalda.
Arvestades lisaks tööandjate järjest suuremat vajadust tööjõupuuduse tingimustes pakkuda töötajatele neile sobivaid töötingimusi
ning ka tehnoloogia järjepidevat
arengut, peaks tulevikus kaugtöö
vorm Eestis levinumaks muutuma
https://somblogi.wordpress.com
1000 vallaelanikku käib
Tallinnas tööl
Kohaliku omavalitsuse korralda ja
otsustada on kohaliku elu küsimused. KOKS paragrahvides ei ole
öeldud, et paindlike töövormide
loomine, töökeskkonna loomine
on KOV ülesanne, nii detailselt ei
saagi seadus ette öelda, aga omavalitsus saab siiski eeskuju näidata
kautöötamise võimlauste loomisel. Kose vallas on ca 3300 maksumaksjat ehk tööga hõivatud inimest (46% elanikest). Kose alevikus ja vahetus ümbruses elab ca
2300 inimest (30% kogu elanikest). Rahvaloenduse järgi pendeldab Kose vallast 30% (ca 1000 )
tööga hõivatud inimestest igapäevaselt Tallinna vahet ehk Kose ale-

vikust ca 300 inimest. 61% valla
eelarvetuludest moodustub üksikisiku tulumaksust, seega elanike
palgadünaamikast sõltub suuresti
valla käekäik. Minu arvates on oluline, et vald aitaks kaasa paindlike
töövormide arengule, sest pendeldajad loovad küllalt suurt tulu
valla jaoks.
Suuremates teenuskeskustes,
aga ka küla seltsimajades, võiksid
olla võimalused kaugtöötamiseks.
Mõte on paremini ära kasutada
olemasolevaid valla hooneid, mida
on piisavalt ja kus kommunaalkulud on juba niikuinii peal, et nende
baasil mugandada ruumid avalikeks kaugtöötamise kohtadeks.
Just avalikeks – see peaks elanikule
olemas tasuta ligipääsetav, lisateenused oleksid tasulised vastavalt
võimalustele. Töökoht peaks olema privaatne, kontorilaua-tooli ja
hea wifi ühendusega. Kindlasti
peaks olema veebipõhine ruumi
broneeringusüsteem ning kindel
kasutuskord. Näiteks Kose alevikus saaks kohe väikeste vahendite
ja kohandustega luua 3-4 kaugtöötamise kohta Kose raamatukogu
olemasolevatesse seinaniššidesse,
käe-jala juures on kontori- ja toitlustusteenused. Suurema rahakoti
puhul on ka teisi võimalusi (samas
Kultuurikeskus, Kose „Stockmann“, spordimaja) ja erinevaid
variante on ka tegevuse finantseerimiseks. Võimalusi leiab üle valla,
aga kriitiline on ka potentsiaalne
kaugtöötajate hulk.
Teiselt poolt on vaja ettevõtlikke inimesi, kõike ei saa ka vald ära
teha. Kutsun üles inimesi, kes on
huvitatud, et valla suuremates
keskustes avalikud kaugtöötamise
kohad tekiksid, teemat arutama ja

lahendusi leidma. Kontakti leiab
sotsiaalmeediast.
Demis Voss
Kose elanik
demis@heak.ee

LP. KOERAD
JA KASSID!
Võtke omanikud kaasa
ja tulge marutaudi ning
teiste nakkushaiguste
vastu vaktsineerima
13.05.2017 järgmistes
kohtades:
Äksi meierei
09.00-09.15
Kosel Pargi pood
11.15-12.00
Ojasoo kaalumaja
09.20.-09.45
Kose veski esine
12.15-12.30
Kose-Risti parkla
10.00-10.30
Viskla küla keskus
12.45-13.00
Kodu tn lõpp
10.45-11.00
Ravila kontor
13.15-13.45
Tel. 56 628 229
Lugupidamisega
Priit Koppel, volitatud
vet.arst
WWW.KOSE.EE
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Siiras kaastunne
Viljole ja lastele

MONIKA
KOITJÄRVE
surma puhul.

Ardu Jahiselts

kaotuse puhul.

Anne ja Aita peredega.

Südamlik kaastunne
Ilmi Saaremäele lastega kalli

ÄMMA, VANAEMA JA VANAVANAEMA

FELIKS
AFANASJEV´i
Helle, Asta, Lilija,
Virve, Maimu, Helve

Mälestame sõbralikku
majaelanikku

Mälestame varalahkunud
klassivenda

AIVAR
JÄRVETIT

AIVAR
JÄRVETIT

KÜ Vahtra 15

kaotuse puhul.

SÜNDISID

Kose-Uuemõisa
lasteaia-koolipere

Kaspar Sulbi
Marten Sonn
Elli Nieminen

Avaldame kaastunnet Jaanus
Saadvele perega kalli

EMA

SÜNNIPÄEVAD
Helje-Gunilde Suuder

85

Ludmilla Käsper
Ivo-Angelius Kitsing
Malle Ruhno
Aleksandra Belomestnova

80
80
80
80

Lille Vilba
Aino Käbi
Viive Pajuste
Väino Uuvits

75
75
75
75

Linda Teeäär
Ellen Järve
Aimi Siimumäe
Gennady Nazarov
Einer Salupõld
Milvi Rüütsalu
Milvi Lukovaja
Einar Veetamm

70
70
70
70
70
70
70
70

kaotuse puhul.

surma puhul.

Ardu Lasteaed

Avaldame kaastunnet
lähedastele

EMA

EMA

Südamlik kaastunne
Tiia Rassile perega

surma puhul.

Avaldame kaastunnet
Eha Tombandile
perega armsa

Südamlik kaastunne
Eha Tombandile
perega kalli

Kose Vallavalitsus ja
Kose Vallavolikogu

Avaldame kaastunnet
lähedastele
Klassikaaslased Kose
Keskkooli 25. lennust

Tööd alustav, rahvusvaheline metallitööga
tegelev ettevõte Oru külas Harjumaal
otsib oma meeskonda arenemisvõimelisi
töötajaid. Töö on erinevate masinatööstuse
detailide tootmisjääkidest puhastamine ja
vajadusel poleerimine käsitööriistadega.
Kasuks tuleb eelnev metallitöö kogemus.
Täiendav väljaõpe kohapeal.
Võta ühendust: 372 5161132
SAMPOPRO OÜ

Radix Transport OÜ

Jekaterina Reintam
Silvia Kubbe
Lea Kimmer
Lembit Kliimar
Helle Viholainen
Maire Soomer
Valve Nurmepuu
Reet Nokkur
Õie Tamm
Hiina-Aagate Frey

65
65
65
65
65
65
65
65
65
65

Andrei Šebella
Siiri-Külli Kärner
Ene Hõrak
Signe Münter
Toomas Lepik
Elje Aru
Helvi Kikas
Kaarel Erma
Helgi Seil
Urve Tomp

60
60
60
60
60
60
60
60
60
60

otsib oma kollektiivi

juhiabi.

JÄÄDAVALT LAHKUSID

Vajalik eelnev töökogemus.
CV saata: transport@radix.ee
Telefon: 5093898

Pakun muruniitmise ja
trimmerdamise teenust
Kose vallas, nii
koduaedades kui ka
suurematel aladel.
Helista ja küsi lisa 5566 0790

Aivar Järvet
Helju Tiido
Maimu Rass

Müüa lõhutud küttepuud kohaletoomisega: kask, lepp, sanglepp, okaspuu,metsakuiv okaspuu. Hinnad alates 33 eur/rm Tel: 5099598, e-kiri: kosetehno@gmail.com
Korstnapühkimisteenus. Korstnasõber OÜ. Peep Sõber tel.56505189
korstnasober@gmail.com
KÜTTEPUUD. MÜÜA SAETUD JA LÕHUTUD KÜTTEPUUD PIKKUSEGA 3060 CM (HIND: alates 33 EUR rm). KOJUVEDU. TEL. 5227345. e-post: ma-

Soovides avalikku õnnesoovi vältida,
palun sellest teavitada Kose valla
registripidajat hiljemalt sünnipäevale
eelneva kuu 20. kuupäevaks.

rek406@gmail.com. Võtame tellimusi
vastu iga päev.
RAID & KO kliendid ostavad kinnisvara Harjumaal. Oodatud on kõik pakkumised. Olja Markova, +372 527
0536
TOYOTA JA MERCEDESE kokkuost
Ostame toyota,mercedes marki sõidukeid,võib ka pakkuda muid marke sõidukeid. 55678016

Muruniidukite, murutraktorite ja
raiderite hooldus- ja remonditööd. Mootorsae hooldus- ja remonditööd. Keevitustööd! Veoteenus multilift kalluriga, Volvo
FL6. Küttepuude müük koos
transpordiga. Mobiil: 50 49 838.
Võtikmetsa OÜ. Võtikmetsa talu,
Lööra küla, Kose vald
Muruniitmine. 50 93790.

TERE TULEMAST!

Esimene Kose lillepood saab 7. mail
20aastaseks!
Valmistame:
Traditsioonilisi plekk ahjukestasid
Erineva kujuga vihmaveesüsteeme
Katuse-ja seinaprofiile
Akna ja karniisiplekke
VALTSPLEKITOOTED OÜ
Tehase 1, Lagedi, Rae vald, tel. 634 8490

www.valtsplekitooted.ee
WWW.KOSE.EE

Kose Lilled OÜ kutsub
sellel päeval külla kõiki oma
kauaaegseid ja uusi kliente.
Kogu kaup sünnipäeval

–20%!
Pakume torti ja šampust!
Sünnipäevapidu toimub
kella 10.00 – 14.00.
KOSE VALLA AJALEHT
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VAIDA HAMBAKLIINIK OÜ
tegevusloa nr:L04038

Vana-Vaida tee7, Vaida Alevik, Rae vald, Harjumaa
tel: 600 5074
Mob: 5348 9134
vaida@vaidahambaravi.ee

PAKUME ALLJÄRGNEVAID TEENUSEID:
• Hambaproteesitööd, kaasaarvatud tehiskroonid ja sillad
• Laste hammaste ravi
• Ravi ja profülaktika
• Juureravi
• Kirurgia
• Hambahaiguste ennetus
• Hammaste plasmavalgendamine ning soodapesu
• Hambakaunistuse paigaldamine
• Suuhügieeni konsultatsioon
Lisainfo: www.vaidahambaravi.ee

Raplamaal Kohila vallas tegutsev rahvusvaheline ettevõte
Salutaguse Pärmitehas AS otsib oma meeskonda
ajutiselt äraoleva töötaja asendamiseks
TOIDUAINETE TEHNOLOOGI
Töö kirjeldus:
 Tehnoloogiliste protsesside juhtimine, parendamine ja
kontroll;
 Uute toodete, tootmistehnoloogiate juurutamisest osavõtt
 Tehnoloogiliste dokumentatsioonide koostamine,
uuendamine ja täitmise kontroll;
 Aruandluse õigeaegne esitamine;
Ootused kandidaadile:
 erialane kõrgharidus või selle omandamine;
 valmisolek õppida ja soov teha tööd;
 omad iseseisvat mõtlemis-ja tegutsemisoskust;
otsustamisjulgust;
 oled vilunud MS Office programmide kasutaja;
 inglise keele oskus;
Omalt poolt pakume:
 võimalust koheselt tööle asuda;
 tööle vastavat palka ning motiveerivat boonussüsteemi;
 kohapealset väljaõpet;
Huvi korral saada CV aadressile salutaguse@lallemand.com

Kopp-laadur JCB 4 CX teenused
Vɸʆɼ ( ɾ˴ʇɸ ( ɾɴʁɴɿɼʆɴʇʆɼʂʂʁ

KÜTAME
MAJA SOOJAKS
t.""ű+"¿),,Ã5&

· kaevetööd
· pinnasetööd
· hüdrovasartööd
· laadimistööd
· tõstetööd
· lumekoristustööd

Info ja tellimine: 5378 5222, www.bestkop.ee
MTÜ Memme-Taadi abi pakub
koduteenust eakatele
inimestele igapäevastes
toimetulekutes.
* poes ja apteegis käimine;
* aiatööd;
* abistamine koristamisel;
* küttepuude tuppa toomine;
* abistamine toiduvalmistamisel
* asjaajamised erinevates
ametiasutustes;
*saatmine meditsiini asutustesse
Tunnipõhine teenus 10€
kilomeetri hind 0.50€/km
linnasisene ja asulasisene,
0.25€/km maanteel.
Harjumaa, Kose vald,
Ardu alevik, 75001
Kaie.agu@mail.ee
+372 51917248,
+372 53917457
www.vanurid.ee

KOSE VALLA AJALEHT

PAIGALDAME VEE JA
KANALISATSIOONI
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AKNAD
UKSED
VÄLISUKSED
LÜKANDUKSED

Tallinn: Laki 36
A sissekäik 3. korrus

Avatud: E-R 9-17
tallinn@glasaken.ee
reval@glasaken.ee
mob: 555 15 766
tel/faks: 6098 862

Rohkem informatsiooni leiad meie kodulehelt :

WWW.SANBERG.EE

Tel: 56 96 58 85

glasaken.ee

info@sanberg.ee

K-U TREIMER OÜ

EHITAB,
REMONDIB:
ehitus- ja remonditööd
eramute ehitus
katuste ja fassaadide
ehitus ja remont
sanitaartehnilised tööd
18 m noolega autokorvtõstuki rent

tel/faks 675 1230
GSM 511 5482,
501 2601
e-mail:
treimer.treimer@gmail.com

müüb
liiva
kruusa
killustikku
sõelutud mulda

Transpordivõimalus
Täpsemalt
telefonil 5648 3838
ja kodulehel
www.mell.ee

SILMADEKONTROLL
JAPRILLIDEMÜÜK
Silmadekontroll
maksab15€
Prillitellijalekontroll8€
Lastelekontroll10€
Prillitellivalelapsele5€
5.05.2017a.kella10.00-st
KOSESPORDIMAJAS
teavejaetteregistreerimine
telefonil53232454

ORU TEHNOÜLEVAATUS
Avatud

T, N 9.00 - 19.00
L 9.00 - 16.00
REHVITÖÖD kokkuleppel
tel 56221499

WWW.KOSE.EE

