KOOLILÕPUPEOD * JAANITULED * ARDU KODUKOHVIKUD * KULTUUR * PANGATEENUSED
„Kohalik omavalitsus
peab kaitsma elanike
tervise huve!”
Uno Silb erg
Kose Vallavolikogu esimees
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tulemas
Kose Lauluväljak
17. juuli kell 19 Komöödiateatri
etendus „Igaühel neli nägu”
(noortelava)
10.08 kell 14-23 Maheda Muusika festival
Vt. www.mahemuusika.ee

Juuli 2019

Kooliaasta lõpp tõi kaasa
pidulikud üritused
Kadri Põlm

Kose Päevakeskus
11. juuli IET klientide suvine
piknik Nelijärvel. (Igapäevaelu
toetamine)
23. juuli INKOTUBA kell 11.00
Ardus ja Kosel kell 12.30
Teade! 7.septembri teatri piletid
lunastada hiljemalt 1.augustiks.
3.augustil väljub buss Rumeeniasse platsilt kell 4.30
Võtikmetsa talu
21. juuli kell 11-17
Võtikmetsa tegevuspäev
Nõmmemõisa tall
27.-28 juuli Kose Kolmevõistlus
ja Poniratsanike EMV
Nõmmemõisa tall asub KehraKose maantee ääres, Ahisilla
külas
Palvere küla park
3. august algusega kell 15
PEREPÄEV
Karla küla aiad
3. august kell 10-17
LILLERALLI 2019
Ravila Mõis
13.07. Külastusmäng
"Unustatud mõisad"
kell 10.00 - 19.00
20.07. Krahvihärra pargipidu
kell 12.00 - 19.00
21.07. Avatud talude päev kell
10.00 - 18.00
27.07. Külastusmäng
"Unustatud mõisad"
kell 10.00 - 19.00
28.07. Külastusmäng
"Unustatud mõisad"
kell 10.00 - 19.00
28.07. Kultuurikohvik kell 19.00
10.08. Külastusmäng
"Unustatud mõisad"
kell 10.00 - 19.00
12.-14.08. Laste suvelaager
Info: www.ravilamois.ee, tel
5078055

Kooliaasta lõpp oli Kose valla koolides meeliülendavalt pidulikke
hetki tulvil. Kolmes põhikoolis lõpetas kokku 75 noort, Kose Gümnaasiumi gümnaasiumiosas 31.
Põhikoolilõpetajad jagunesid kolme kooli vahel – Ardus lõpetas 10,
Orus 12 ja Kose Gümnaasiumi põhikoolis 53 tarka ja tegusat noort.
Lõpupidusid peeti ka valla huvikoolides. Muusikakooli lõpetas 2,
spordikooli 10 ja kunstikooli 7
tublit õppurit.
Märkimist väärivad ka väiksemate koolide lõpetajad, kes jätkavad oma haridusteed teistes valla
põhikoolides. Kose-Uuemõisa
Lasteaed-Kooli lõpetas sel kevadel
18 ja KG Harmi õppepaiga 6 õpilast.
Vastuvõtt parimatele
lõpetajatele
17. juuni õhtul toimus Kose Kultuurikeskuses pidulik vastuvõtt
Kose valla koolide parimatele lõpetajatele.
Vastuvõtule oli kutsutud 47
heade ja väga heade tulemustega
põhikooli või gümnaasiumi lõpetanud Kose valla õpilast – sõltumata
sellest, kas need tulemused on
saavutatud vallasiseses või mõnes
kaugemas koolis. Lisaks parimatele õpilastele tunnustati ka nende
klassijuhatajaid ja koolijuhte, samuti koolide huvijuhte.
Muusikalise tervituse tõi parimatele lõpetajatele Tallinna Ülikooli vokaalansambel Vox Nova
Karin Salumäe juhendamisel.
Tänage oma lähedasi...
Kose Vallavalikogu esimees Uno
Silberg alustas parimate lõpetajate
tunnustusaktuse avakõnet küsimusega: „Kuidas te öösel magasite?” ning selgitas siis, et küsib seda
ka alati ülikoolis oma tudengitelt.
Uno Silberg rõhutas oma kõnes, et targad õpilased peaksid
kindlasti oma haridusteed jätkama
ning mitte peatuma enne magistrivõi koguni doktorikraadini jõudmist. Samuti rõhutas ta perekondade osatähtsust heade tulemuste
saavutamisel ning soovitas kõigil

tunnustatutel ka oma lähedastele
suur aitäh öelda.
„Mõelge, kui palju olete te ise
teinud ja kui palju on teile erinevatel viisidel kaasa aidatud. Kui palju
on teie heaks teinud vanemad, vanavanemad, sõbrad, ehk ka naabrid... Mõnikord läheb see meelest,
aga vahel on vaja meelde tuletada
ja tänada. Mõned teevad seda ehk
juba nüüd, mõned aastate pärast,
aga oluline on, et see ei jääks tegemata...”
Lisaks soovitas Uno Silberg kõigil hoolikalt jälgida, mida nad sotsiaalmeedias teevad – mida jagavad, mida laigivad ning mis mulje
enesest nii tänase kui ka tuleviku
tarbeks maha jätavad. Soovitusi jagus parimatele lõpetajatele ka
meiliaadressi tegemiseks – „kiisukesed” ja „lillekesed” pole ülikoolis ega tööturul sobilikud, õige
meiliaadress sisaldab omaniku
ees- ja perekonnanime.
Et õpinguterada
jätkuks...
Vallavanem Merle Pussak avaldas
samuti lootust, et õppimine praeguste tulemustega ei lõpe: „Loodan, et te leiate endas jõudu ja võimalusi minna uurima, kuidas elatakse kodukandist kaugemal. Ja
veel enam loodan ma, et te tahate
tulla oma hariduse ja maailmakogemusega ka tagasi, sest koduvald
jääb teile alati lahti ja teid tagasi
ootama,” sõnas ta.
„Läbi aja on vaieldud selle üle,
kas ja kui palju hinded näitavad. Haridus ja kool on ju teadupoolest
teemad, mis puudutavad meid kõiki ning ka hinnete teemal on enamikel inimestel oma seisukoht. Kes
peab hindeid absoluutselt usaldusväärseteks, kes üldse mitte, kes
usub, et tõde on kusagil vahepeal.
On aga ilmselge, et siin saalis viibijate hinded näitavad päris palju,
tehes korraga kummarduse lõpetajate teadmistele ning ka töövõi-

Heade õpitulemuste eest
koduvalla juhtide
tänu pälvinud
õpilased ja
õpetajad
Kose Gümnaasiumi 12. klass
Karl Kivistik (hõbemedal)
Risto Merdenson (hõbemedal)
(Hinded neljad-viied)
Karol Hanga
Karin Koronen
Marike Leppik
Jürgen Nurmik
Rasmus Pae
Ello Heiskonen
Jaanika Kesküla
Pille Mihkelsoo
Alina Ratušina
Karen-Cristle Salupõld
Karl-Krister Smitt
Marin Varul
Klassijuhataja Epp Tähe
Kose Gümnaasiumi 9A klass
(Hinded neljad-viied)
Renate Aljas
Diana Annuk
Kristin Eliise Filatov
Ott Kristofer Fuks
Henri Kotkas
Laura Lokotar
Annika Naagel
Markus Nurmik
Liia Reiljan
Riia Reiljan
mele ja pühendumisoskusele.
Just need omadused koos tagavad edu mistahes eelistatud erialal
ka tulevikus. Sest teadmistest, mida ei arendata ega rakendata, võib

Elo Suuder
Talis Tint
Laura-Liisa Väli
Klassijuhataja Janne Toomet
Kose Gümnaasiumi 9B klass
(Hinded neljad-viied)
Mariliis Kruve
Merike Kurvits
Siim Soasepp
Rasmus Talv
Miriam Vahemäe
Nora Hange
Gea-Agnes Kääramees
Herta Teivejõe
Klassijuhataja Kristel Jaska
Ardu Kool
Kristel Hromenkov (kõik viied)
(Hinded neljad-viied)
Ragnar Liias
Luise Palo
Ottokar Siren
Oru Põhikool
Saskia Ormak (kõik viied)
(Hinded neljad-viied)
Angelica Paju
Merilin Raamat
Karmen-Liis Saarloo
Kalle Sarapik
Kose Kunstikool
Riia Reiljan
Nora Hange
Laura Plaado
Christin Keernik
Liisa Marie Luide
Jennifer Randoja
Hellyn Tammiste
küll olla rõõmu, kuid need ei vii
edasi. Ning töövõime ilma eruditsioonita on kahtlemata igati kiiduväärt, kuid võib samuti omaniku
teele jätta, täpselt nagu teeks seda

Juhendajad Kaili Angela Konno,
Külli Vihmar, Margit Mikk
Kose muusikakool
Hele-Maarja Mölder (viiul, juhendaja Mari Kerem)
Keily Kokkar (klaver, juhendaja
Karin Kivisild)
Kose Spordikool
Leanne Siimumäe (treenerid
Ando Algre, Õnne Aro)
Andi Nõmmela (treenerid Ando
Algre, Õnne Aro)
Liisbet Estra (treener Sander
Prits)
Ken Metsis (treener Ando
Algre)
Karol Hanga (treener Erik Horn)
Rasmus Pae (treener Valdur
Kalme)
Jürgen Nurmik (treener Valdur
Kalme)
Rasmus Majas (treener Valdur
Kalme)
Märten Nikinen (treenerid
Valdur Kalme, Õnne Aro)
Kristjan Jatško (treener Valdur
Kalme)
Kadrioru Saksa Gümnaasium
(Hinded neljad-viied)
Mona Lisa Lusti
Gustav Adolfi Gümnaasium
Liisgren Haike Lauringson (hõbemedal)
Rocca Al Mare Kool
Mariett Põime (hõbemedal)
tugevate hobujõududega, kuid ilma roolita auto,” arutles vallavanem.
Anne-Mari Alver
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Kose Vallavolikogu istung
12.06.2019 kell 11.00
Istungit juhatas volikogu esimees Uno Silberg.
Istungist võtsid osa Kose Vallavolikogu liikmed: Ain Allas, Astrid Ojasoon, Alvar Kasera, Annely Tisler, Kalle Pormann, Ott Valdma, Margit
Mikk, Ruttar Roht, Sander Prits, Eero Leedmaa, Tiit Mae, Tiiu Jalg, Janno Jõffert, Mirko Kiison, Timo Nikitin, Andres Õis.
Puudusid Aivar Pohlak ja Siim Pohlak.
Päevakorra punkt nr 1, umbusalduse avaldamise eelnõu, hääletati
vallavolikogu päevakorrast välja.
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Kose Gümnaasiumi põhikooli lõpetajad
2x Pildikompanii OÜ

9.A klass
Hinnetega „4“ja „ 5“ lõpetasid:
Markus Nurmik
Tunnustatud
nimetusega „Parim lõpetaja“;
Kose Gümnaasiumi kiituskirjaga
„Hea õppimise eest“;
kiituskirjaga „Väga heade tulemuste
eest muusikaõpetuses, geograafias“;
Harjumaa Spordiliidu tänukirjaga.

Määrusega nr 55 võeti vastu „Kose Huvikooli põhimäärus“.
Kose vallavolikogu hariduskomisjoni esimees Uno Silberg teavitas,
et astub tagasi hariduskomisjoni esimehe kohalt.

Renate Aljas
Tunnustatud
Kose Gümnaasiumi kiituskirjaga
„Hea õppimise eest“;
kiituskirjaga „Väga heade tulemuste eest muusikaõpetuses, käsitööalases loovtöös“;
huvijuhi tänukirjaga.

Täpsem ülevaade volikogus toimunud aruteludest on kättesaadav valla
veebilehelt https://www.kosevald.ee/istungite-paevakorrad-ja-salvestused.

Diana Annuk
Tunnustatud Kose Gümnaasiumi
kiituskirjaga „Hea õppimise eest“.

Päevakorra punkt nr 2, umbusalduse avaldamise eelnõu, hääletati
vallavolikogu päevakorrast välja.

Kose Vallavolikogu istung
20.06.2019 kell 15.00
Istungit juhatas volikogu esimees Uno Silberg.
Otsusega nr 154 kinnitati Kose valla 2018. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne.
Toimus Kose valla 2019. aasta esimese lisaeelarve esimene lugemine.
Otsusega nr 155 otsustati võõrandada Mootor Grupp AS-ile
1123/37300 suurune mõtteline osa kinnistust hinnaga 30 eurot ruutmeeter.
Otsusega nr 156 anti tasuta üle Kose Vesi OÜ-le vallale kuuluvad
Oru küla elamugrupi detailplaneeringu alal asuvad ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajatised.

Kristin Eliise Filatov
Tunnustatud
Kose Gümnaasiumi kiituskirjaga
„Hea õppimise eest“;
kiituskirjaga „Väga heade tulemuste eest käsitööalases loovtöös ja
muusikaõpetuses“.
Ott Kristofer Fuks
Tunnustatud Kose Gümnaasiumi
kiituskirjaga „Hea õppimise eest“.
Henri Kotkas
Tunnustatud
Kose Gümnaasiumi kiituskirjaga
„Hea õppimise eest“;
kiituskirjaga „Väga heade tulemuste eest muusikaõpetuses “.

Otsusega nr 158 pikendati MTÜ Kose Kunstikeskuse vahel
22.06.2009 sõlmitud vara tasuta kasutamise lepingu tähtaega kuni
01.08.2020.

Laura Lokotar
Tunnustatud
Kose Gümnaasiumi kiituskirjaga
„Hea õppimise eest“;
kiituskirjaga „Väga heade tulemuste eest käsitööalases loovtöös ja
muusikaõpetuses“;
Harjumaa Spordiliidu tänukirjaga.

Otsusega nr 159 volitati vallavanem Merle Pussakut esindama valda
ja allkirjastama Elektrilevi OÜ-ga sõlmitavat koostöömemorandumit
(kiire sidevõrgu nn viimase miili väljaehitamiseks eelduste loomine).

Morris Moosus
Tunnustatud Kose Gümnaasiumi
kiituskirjaga „Hea õppimise eest“.

Otsusega nr. 160 otsustati seada Harmi kooli kinnisasjale otsustuskorras tähtajaline (10 aastat) ja tasuta hoonestusõigus MTÜ Harmi Haridusseltsi kasuks sihtotstarbeliselt kooli õppetöö ja tegevuse tagamiseks.

Annika Naagel
Tunnustatud
Kose Gümnaasiumi kiituskirjaga
„Hea õppimise eest“;
kiituskirjaga „Väga heade tulemuste eest muusikaõpetuses “.

Otsusega nr 157 otsustati lugeda vallale kuuluva korteriomandi Habaja alevik Kose mnt 8-4 võõrandamiseks toimunud avalik suuline
enampakkumine nurjunuks.

Otsusega nr 161 anti luba Tarmets AS-ile omandada Kose vallas
Palvere ja Nõmbra külas asuv Karjatse kinnistu.
Määrusega nr 56 kinnitati uus vallavara valitsemise kord.
Määrusega nr 57 kinnitati Kose valla kultuuri ja spordi arengukava
aastani 2030.
Arutati ja hääletati nimeliselt kokkulepet Melli Auto OÜ-ga – kas ja
mis tingimustel anda nõusolekut eramaadelt kaevandamiste / geoloogilise uuringuloa taotluste menetlemiseks.
Võeti vastu Kose Vallavolikogu otsus nr 162 kinnitada Kose Vallavolikogu hääletamiskomisjoni protokoll, mille alusel osutus Kose Vallavolikogu hariduskomisjoni esimeheks valituks Ott Valdma ja aseesimeheks Ain Allas.

Liia Reiljan
Tunnustatud Kose Gümnaasiumi
kiituskirjaga „Hea õppimise eest“.
Riia Reiljan
Tunnustatud Kose Gümnaasiumi
kiituskirjaga „Hea õppimise eest“.
Elo Suuder
Tunnustatud
Kose Gümnaasiumi kiituskirjaga
„Hea õppimise eest“;
Huvijuhi tänukirjaga.

Järgmine Kose Vallavolikogu istung toimub 28.08.2019.
Täpsem ülevaade vallavolikogus toimunud aruteludest ja vastuvõetud
otsustest ning määrustest on kättesaadav valla veebilehelt
https://www.kosevald.ee/istungite-paevakorrad-ja-salvestused

Talis Tint
Tunnustatud
Kose Gümnaasiumi kiituskirjaga
„Hea õppimise eest“;
kiituskirjaga „Väga heade tulemuste
eest ajaloos ja muusikaõpetuses“.

Väljaandmist korraldab: Läänetasandiku OÜ
Toimetaja: Anne-Mari Alver, 52 18 439
Kujundaja: Margus Leibak
Kaastöid ja reklaamisoove ootame aadressil:
koseteataja@gmail.com

Laura-Liisa Väli
Tunnustatud
Kose Gümnaasiumi kiituskirjaga
„Hea õppimise eest“;
kiituskirjaga „Väga heade tulemuste eest muusikaõpetuses “;
Harjumaa Spordiliidu tänukirjaga.

KOSE VALLA AJALEHT

Põhikooli lõpetasid:
Ander Altjõe
Lenely Jaansalu
Helena Jaanus
Kertu Triine Kaju
Holger Naarits
Romeo Orumägi
Kristofer Põlm
Jennifer Randoja
Sirli Valg
9. B klass
Hinnetega „4“ja „ 5“ lõpetasid:
Nora Hange
Tunnustatud Kose Gümnaasiumi
kiituskirjaga „Hea õppimise eest“.
Mariliis Kruve
Tunnustatud
Kose Gümnaasiumi kiituskirjaga
„Hea õppimise eest“,
kiituskirjaga „Väga heade tulemuste eest muusikaõpetuses“;
Harjumaa Spordiliidu tänukirjaga.
Merike Kurvits
Tunnustatud Kose Gümnaasiumi
kiituskirjaga „Hea õppimise eest“.
Gea-Agnes Kääramees
Tunnustatud

Kose Gümnaasiumi kiituskirjaga
„Hea õppimise eest“,
kiituskirjaga „Väga heade tulemuste eest muusikaõpetuses“,
Huvijuhi tänukirjaga.
Siim Soasepp
Tunnustatud
Kose Gümnaasiumi kiituskirjaga
„Hea õppimise eest“,
kiituskirjaga „Väga heade tulemuste eest muusikaõpetuses“.
Rasmus Talv
Tunnustatud
Kose Gümnaasiumi kiituskirjaga
„Hea õppimise eest“,
kiituskirjaga „Väga heade tulemuste eest muusikaõpetuses“,
Huvijuhi tänukirjaga,
Harjumaa Spordiliidu tänukirjaga.
Herta Teivejõe
Tunnustatud
Kose Gümnaasiumi kiituskirjaga
„Hea õppimise eest“,
Huvijuhi tänukirjaga.
Miriam Vahemäe
Tunnustatud
Kose Gümnaasiumi kiituskirjaga
„Hea õppimise eest“;

kiituskirjaga „Väga heade tulemuste eest käsitööalases loovtöös ja
muusikaõpetuses“.
Põhikooli lõpetasid:
Kristibel Katkosilt
Marko Lippmaa
Renno Lusti
Annika Meressaar
Kerten Miil
Ats Muzakko
Anete Noobel
Marken Pavel
Anthony Piho
Ketlin Anete Priisalu
Erkko Põld
Karoliina Reose
Sandra Song
Tunnustatud kiituskirjaga „Väga
heade tulemuste eest muusikaõpetuses“
Kevin Sleng
Mark-Egert Tiits
Timo Toman
Timo Abel
Aaron Alliksaar
Karl Piksar
Jörgen Vilba
9.A klassijuhataja Janne Toomet
9.B klassijuhataja Kristel Jaska
9.V klassijuhataja Astrid Sildnik
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Kaarel Tigas

Kose Gümnaasiumi lõpetajad
Pildikompanii OÜ

Hõbemedaliga lõpetasid:
Karl Kivistik
Tunnustatud
* Kose Gümnaasiumi kiituskirjaga
„Hea õppimise eest“;
* kiituskirjaga „Väga heade tulemuste eest muusikaõpetuses, matemaatikas,
geograafias, ajaloos ja bioloogias“;
* tunnustatud hõbemedaliga.
Harjumaa Omavalitsuste Liidu
diplom II koha saavutamise eest
geograafiaolümpiaadi Harjumaa
piirkonnavoorus gümnaasiumiklasside arvestuses.
Huvijuhi tänukiri
Omistatud nimetus “Parim lõpetaja”
Risto Merdenson
Tunnustatud
* Kose Gümnaasiumi kiituskirjaga
„Hea õppimise eest“;
* kiituskirjaga „Väga heade tulemuste eest geograafias, ajaloos ja
bioloogias“;
* tunnustatud hõbemedaliga.
Hinnetega „4“ ja „5“ lõpetasid:
Karol Hanga
Tunnustatud Kose Gümnaasiumi
kiituskirjaga „Hea õppimise eest“.
Lõpetas Kose Spordikooli kergejõustiku erialal.
Tunnustatud Harjumaa Spordiliidu
tänukirjaga.
Ello Heiskonen
Tunnustatud
* Kose Gümnaasiumi kiituskirjaga
„Hea õppimise eest“;
* kiituskirjaga „Väga heade tulemuste eest muusikaõpetuses“.
Tunnustatud Harjumaa Spordiliidu
ja Eesti Tuletõrjespordi Liidu tänukirjadega.
Huvijuhi tänukiri
Jaanika Kesküla
Tunnustatud
* Kose Gümnaasiumi kiituskirjaga
„Hea õppimise eest“;
* kiituskirjaga „Väga heade tulemuste eest uurimistööde koostamises“.
Tunnustatud aukirjaga osalemise
eest õpilaste teadustööde riiklikul
konkursil
uurimistööga „Keemiaalaseid õppemänge põhikoolile“.
Huvijuhi tänukiri
Karin Koronen
Tunnustatud Kose Gümnaasiumi

Ardu Kooli lõpetajad
Eliise Allik
kiituskirjaga „Hea õppimise eest“.
Marike Leppik
Tunnustatud
* Kose Gümnaasiumi kiituskirjaga
„Hea õppimise eest“;
* kiituskirjaga „Väga heade tulemuste eest inglise keeles“.
Huvijuhi tänukiri
Pille Mihkelsoo
Tunnustatud
* Kose Gümnaasiumi kiituskirjaga
„Hea õppimise eest“;
* kiituskirjaga „Väga heade tulemuste eest matemaatikas“.
Läbinud Tartu Ülikooli täiendusõppe programmid „Täiendavaid
teemasid koolimatemaatikale I“ ja
„Minu keha ja ravimid“.
Tunnustatud Harjumaa Spordiliidu
tänukirjaga
Huvijuhi tänukiri
Jürgen Nurmik
Tunnustatud
* Kose Gümnaasiumi kiituskirjaga
„Hea õppimise eest“;
* kiituskirjaga „Väga heade tulemuste eest muusikaõpetuses ja ajaloos“.
Lõpetas Kose Spordikooli korvpalli erialal.
Huvijuhi tänukiri
Rasmus Pae
Tunnustatud
* Kose Gümnaasiumi kiituskirjaga
„Hea õppimise eest“;
* kiituskirjaga „Väga heade tulemuste eest ajaloos ja muusikaõpetuses“.
Lõpetab Kose Spordikooli korvpalli erialal.
Alina Ratušina

Tunnustatud Kose Gümnaasiumi
kiituskirjaga „Hea õppimise eest“.
Huvijuhi tänukiri
Karen-Cristle Salupõld
Tunnustatud Kose Gümnaasiumi
kiituskirjaga „Hea õppimise eest“.
Tunnustatud Eesti Tuletõrjespordi
Liidu tänukirjaga.
Huvijuhi tänukiri
Karl-Krister Smitt
Tunnustatud
* Kose Gümnaasiumi kiituskirjaga
„Hea õppimise eest“;
* kiituskirjaga „Väga heade tulemuste eest inglise keeles“.

palli erialal.
Keidi Nael
Märten Nikinen
Lõpetas Kose Spordikooli ujumise
ja korvpalli erialal.
Andi Nõmmela
Tunnustatud kiituskirjaga „Väga
heade tulemuste eest ajaloos“.
Lõpetas Kose Spordikooli ujumise
ja kergejõustiku erialal.
Tunnustatud Harjumaa Spordiliidu
tänukirjaga.

Gümnaasiumi lõpetasid:
Karmo Abram

Janno Martin Inno
Leili Kaljas
Tunnustatud kiituskirjaga „Väga
heade tulemuste eest muusikaõpetuses“.
Berta Koiduste
Tunnustatud kiituskirjaga „Väga
heade tulemuste eest uurimistööde koostamises“.
Rasmus Majas
Lõpetas Kose Spordikooli korv-

Leanne Siimumäe
Tunnustatud kiituskirjaga „Väga
heade tulemuste eest inglise keeles“.
Lõpetas Kose Spordikooli ujumise
ja kergejõustiku erialal.
Tunnustatud Harjumaa Spordiliidu
tänukirjaga.
Karl Oskar Tintse
Tunnustatud kiituskirjaga „Väga
heade tulemuste eest ajaloos“.
Pilleriin Väster
Tunnustatud kiituskirjaga „Väga
heade tulemuste eest eesti keeles“.
Klassijuhataja Epp Tähe

Hendrik Krümann

Jander Tappo
ainealane kiituskiri kunstiõpetuses

Ragnar Liias
ainealane kiituskiri inglise keeles

Klassijuhataja Epp Kevvai

Karmen-Liis Saarloo
Oru Põhikooli tänukiri hea õppimise eest, Oru Põhikooli tänukiri
aktiivse tegevuse eest kooli õpilasesinduses, Oru Põhikooli tänukiri

Riia Reiljan
Nora Hange
Laura Plaado
Christin Keernik
Liisa Marie Luide

Jennifer Randoja
Hellyn Tammiste
Juhendajad Kaili Angela Konno, Külli Vihmar, Margit Mikk

vanematele
Kert Sagaja
Oru Põhikooli tänukiri vanematele

Hele-Maarja Mölder
(viiul, juhendaja Mari Kerem)

Karl Sieberk
Oru Põhikooli tänukiri vanematele

sesinduses, Oru Põhikooli tänukiri
vanematele

Kose Kunstikooli
lõpetajad

Kose Muusikakooli
lõpetajad

Kalle Sarapik
Oru Põhikooli tänukiri hea õppimise eest, Oru Põhikooli tänukiri
vanematele

Janari Kull
Oru Põhikooli tänukiri vanematele
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Kristjan Sälik

Kätlin Salupõld
Annette Aulik
Tunnustatud kiituskirjaga „Väga
heade tulemuste eest muusikaõpetuses“.

Katri-Liisa Kaerpõld
Oru Põhikooli tänukiri aktiivse tegevuse eest kooli õpilasesinduses,
Oru Põhikooli tänukiri vanematele

Merilin Raamat
Oru Põhikooli tänukiri hea õppimise eest, Oru Põhikooli tänukiri
aktiivse tegevuse eest kooli õpila-

Rovan Jazõkova

Annaliisa Rusi
Tunnustatud kiituskirjaga „Väga
heade tulemuste eest muusikaõpetuses“.
Huvijuhi tänukiri.

Annela Samuel

Angelica Paju
Oru Põhikooli tänukiri hea õppimise eest, Tartu Ülikooli Teaduskooli tänukiri eduka esinemise

Ottokar Siren

Karina Pormann
Marin Varul
Tunnustatud Kose Gümnaasiumi
kiituskirjaga „Hea õppimise eest“.
Huvijuhi tänukiri

Ave-Marleen Aidama
Oru Põhikooli tänukiri vanaemale

eest matemaatikavõistlusel Känguru, Oru Põhikooli tänukiri vanematele

Tarmo Sagaja

Liis Pajuste

Oru Põhikooli lõpetajad

Saskia Ormak
kiituskiri väga hea õppimise eest,
Harjumaa Spordiliidu tänukiri tublide sportlike saavutuste eest, Oru
Põhikooli tänukiri vanematele

Kristel Hromenkov
kiituskiri "Väge hea õppimise
eest", ainealane kiituskiri eesti
keeles ja kirjanduses, ainealane
kiituskiri inglise keeles

Luise Palo
ainealane kiituskiri eesti keeles ja
kirjanduses

Henrik Talioja
Oru Põhikooli tänukiri vanematele ja vanavanematele
Merily Tiik
Oru Põhikooli tänukiri vanematele
Klassijuhataja Aino Saava

Keily Kokkar
(klaver, juhendaja Karin Kivisild)

Kose Spordikooli
lõpetajad
Leanne Siimumäe, treenerid Ando Algre, Õnne Aro
Andi Nõmmela, treenerid Ando Algre, Õnne Aro
Liisbet Estra, treener Sander Prits
Ken Metsis, treener Ando Algre
Karol Hanga, treener Erik Horn
Rasmus Pae, treener Valdur Kalme
Jürgen Nurmik, treener Valdur Kalme
Rasmus Majas, treener Valdur Kalme
Märten Nikinen, treener Valdur Kalme, Õnne Aro
Kristjan Jatško, treener Valdur Kalme
KOSE VALLA AJALEHT
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KUTSE Kose valla haridusvaldkonna strateegiapäevale
23. augustil 2019 kell 10.00-16.00 Kose Kultuurikeskuses

Kose vald on uuendamas oma haridusvaldkonna arengukava, mille eesmärgiks on jõuda ühise
nägemuseni, milline peaks olema Kose vallas pakutav haridus tulevikus. Arengukava hõlmab vallas
pakutavat alus-, üld- ja huviharidust ning on aluseks valdkonna pikaajalisele planeerimisele.
Strateegiapäevale on oodatud kõik valla aktiivsed inimesed, kes soovivad panustada nii nõu kui jõuga
valla hariduselu arengusse. Kindlasti ootame kõiki, kellel on oma nägemus valla ees seisvatest
probleemidest ja võimalikest lahendusvariantidest.
Päeva eesmärgiks on kirjeldada olulisemad tulevikusihid, eesmärgid ja võtmetegevused, mis on
aluseks valla haridusvaldkonna arengukava koostamisel. Sõnastame ühiselt soovitud tulevikupildi ja
arutame, millised on kõige olulisemad eesmärgid, mille täitmisel me soovitud olukorrani jõuame.
Ladusa korralduse tagamiseks palume kindlasti registreerida hiljemalt 19. augustiks veebiaadressil:
https://forms.gle/SKUKhFcQMarbaaka8
Teie osalemine ja kaasamõtlemine on väga oluline!
Kontakt:
Kadri Tiis
Abivallavanem hariduse ja kultuuri alal
Kose Vallavalitsus
tel 6337 309, 524 6394
e-post kadri@kose.ee

Harjumaa parimate õpilaste hulgas
on ka Kose ja Oru koolinoori
Harjumaal on traditsioon õppeaasta lõpus kutsuda kuld- ja hõbemedaliga lõpetavad abituriendid maakondlikule
tunnustamisüritusele.
Sel aastal toimus see 11. juunil Tervishoiumuuseumis Tallinnas. Lisaks õpilastele tunnustati ka nende
klassijuhatajaid ja juhendajaid. Sündmus toimus koos
Harjumaa parimate olümpiaadidel osalenud õpilaste
ja nende juhendajatega.
Kose Gümnaasiumi lõpetatajatest said väärika tunnustuse osaliseks hõbemedaliga lõpetavad Karl Kivistik ja Risto Merdenson ning nende klassijuhataja Epp
Tähe.
Tublide olümpiaaditulemuste eest toodi välja Kose
Gümnaasiumist Jaanika Kesküla ja õpetajad Ave Oja
ja Annika Kupper ning Oru Põhikoolist Elisete Aun ja
Laura Plaado. Elisete head tulemused olid loodusteaduses – juhendaja Heli Viiul ja rahvaluules – juhendaja
Reet Suurkask. Laura Plaado pälvis tunnustuse kunstis, juhendaja Marika Mae. Elisete juhendajateks olid
lisaks ka õpetajad Kaisa Koppel ja Raine Savolainen,
aga nemad ei saanud kahjuks üritusel osaleda.

Harjumaa Omavalitsuste Liidu juht Andre Sepp rõhutas oma tunnustuskõnes, et parimad tulemused
sünnivad siis, kui õnn kohtub hea ettevalmistusega
ning rõhutas, et lisaks sellele, et Harjumaalt tuleb 67%
Eesti SKPst, tegutsevad seal ka erakordselt targad ja
tublid noored.
An n e- Mari Al v e r

Uno Silberg Brüsselis: „Kohalik omavalitsus
peab kaitsma elanike tervise huve!”
Euroopa Regioonide Komitee täiskogu
võttis vastu Kose Vallavolikogu esimehe Uno Silbergi koostatud arvamuse
„Endokriinfunktsiooni kahjustavaid kemikaale käsitlev põhjalik Euroopa Liidu
raamistik“.
Selles tuuakse välja, et endokriinfunktsiooni kahjustavaid kemikaale käsitlevad ELi õigusaktid ei täida
piisavalt oma üldist eesmärki kaitsta inimesi ja keskkonda kohalikul ja piirkondlikul tasandil.
Arvamuses viidatakse, et alates 1999. aastast on
leitud üha rohkem teaduslikke tõendeid, mis osutavad
seosele endokriinfunktsiooni kahjustavate kemikaalidega kokkupuutumise ning inimeste haiguste või
elusloodusele tekkiva kahjuliku mõju vahel. Uuringutel
on selgunud, et mõni hormoonsüsteemi häiriv kemikaal võib kahjustada ainevahetust, kasvu, und ja isegi
meeleolu. Need ained, mida nimetatakse endokriinfunktsiooni kahjustavateks kemikaalideks, on enamasti tehislikud ning neid leidub näiteks pestitsiidides, metallides, lisaainetes või saasteainetena toiduainetes ja kosmeetikatoodetes.
Seetõttu on komitee arvates oluline, et EL-s on algatatud endokriinfunktsiooni kahjustavaid kemikaale
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käsitleva õigusraamistiku põhjalik läbivaatus ja valdkonda reguleerides tuginetakse viimastele teadusuuringutele. Võimalikult kiiresti tuleb tegeleda erinevustega, mida võib olemasolevates ELi õigusaktides leiduda, ja ühtlustada endokriinfunktsiooni kahjustavate
kemikaalide käsitlemist.
Silberg selgitab: „Kuigi kohalikel ja piirkondlikel
omavalitsustel ei pruugi olla volitusi kehtestada endokriinfunktsiooni kahjustavaid kemikaale käsitlevaid
õigusakte, on neil siiski kohustus hoolitseda oma elanikkonna eest (enamikus ELi liikmesriikides vastutab
tervishoiusüsteemide haldamise eest piirkondlik
omavalitsus). Seetõttu on ka Eestis linnade ja valdade
tasandil oluline nende kemikaalide kohta arvamust
avaldada, sest teadaolevalt mõjutavad need kemikaalid praeguste ja tulevaste põlvkondade tervist.“
Arvamuse koostamisel oli eksperdiks Eesti Maaülikooli professor Andres Valdmann.
Seni on Euroopa Regioonide Komitee Eesti delegatsiooni liikmed koostanud komitee nimel 20 arvamust. Uno Silbergi äsjane arvamus on selles loetelus
kahekümne esimene ja talle endale kuues.
Ka i mo K äärman n - L i i v e

Tagasivaade
möödunud
õppeaastale
Möödunud õppeaasta on olnud kahtlemata edukas.
Haridusvaldkonda puudutavaid seadusi on muudetud ja raha investeeritud. Kõike selle nimel, et haridust edendada ja muuta veelgi tõhusamaks.
Igas kooliastmes suunavad lapsi ja
noori mitmed erinevad spetsialistid, keda on vaja toetada ja hinnata. Viimast mõtet silmas pidades
oleme pööranud tähelepanu õpetajate, kasvatajate ja tugispetsialistide palkade konkurentsivõime
tõstmisele. Õpetaja palga alammäär tõusis seni kõrgeima tasemele – 1250 euroni. Vabariigi valitsus suunas omavalitsustele 15
miljonit eurot lasteaiaõpetajate
palkade tõstmisele. See muutus
tõstis paljude lasteaedade õpetajate elatustaset.
Ka õpilaste jaoks on toimunud
mitu muudatust, mis teevad nende kooliteekonna mõnevõrra kergemaks. Õppeaasta alguses jõudsid koolidesse digiõpikud läbi veebikeskkonna Opiq. Isiklikult pean
seda suureks töövõiduks, sest digiõpikutega soovime muuta õpilaste koolikoti kergemaks ning õppimise individuaalsemaks ja interaktiivsemaks. Riik on investeerinud ka koolikeskkonna parendamisse – möödunud õppeaastal
toetasime omavalitsusi põhikoolihoonete kaasajastamisel veel 45,5
miljoni euroga.
Mainimata ei saa jätta ka seda,
et alates sügisest on kõigil väga hea
inglise keele oskusega gümnaasiumilõpetajatel võimalik sooritada
tasuta rahvusvaheliselt tunnustatud kõrgtaseme (C1) inglise keele
test ja saada rahvusvaheline keeleoskuse taset tõendav tunnistus.

See lihtsustab edasist haridusteed
noortel, kes plaanivad siduda oma
elu erialaga, mis eeldab väga head
võõrkeeleoskust ning neil, kes
soovivad saada välisriigis õppimise
kogemusi.
Oluline aasta kutse- ja
kõrghariduse jaoks
Kutseharidusele oleme pööranud
erilist tähelepanu. Vastu võeti seadus, mis parandab kutseõppe ja
tööturu seotust. Lisaks uuendati
rahastamisskeemi, mis annab koolidele suurema vabaduse oma sihtide seadmisel ja julgustab õppetulemusi parandama. Valitsus kinnitas
ka kutseharidusstandardi muudatused, millega toetatakse noori erialavalikute tegemisel ning mis toovad suuremat paindlikkust kooli lõpetamise tingimustesse. Oluline on
mainida, et Haridus- ja Teadusministeeriumis vastvalminud analüüsi
põhjal on 80 protsenti kutseõppuritest rahul teadmiste ja oskustega,
mida kutsekoolid pakuvad.
Möödunud õppeaasta tõi kõrgharidusse mitu olulist muudatust,
mille vilju saame tulevikus noppida. 2019. aasta alguses allkirjastasin ülikoolide halduslepingud. Tegemist oli olulise verstapostiga kokku lepiti ülikoolide vastutusvaldkonnad, peamised eesmärgid
ja nende saavutamiseks vajalikud
tegevused.
Märtsis võeti riigikogus vastu
kõrgharidusseadus ja ülikoolide

seadused, mis suurendavad paindlikkust nii üliõpilaste kui ka kõrgkoolide jaoks, soodustavad kõrgkoolide vahelist koostööd, tugevdavad ülikoolide ja ühiskonna seoseid ning võimaldavad kujundada
akadeemilistele töötajatele atraktiivse karjäärimudeli. Tudengite
jaoks on seaduste uuendamine
märgiline, sest mitmed nende
soovitud muudatused kirjutati
seadustesse sisse. Näiteks uuest
õppeaastat alates on võimalik akadeemilise puhkuse ajal õpingutega
jätkata ja eksameidki sooritada.
Tegelikult leiab möödunud õppeaasta töövõite pea igast valdkonnast. Näiteks täiskasvanute
elukestvas õppes osalemise määr
on tõusnud läbi aegade rekordilisele tasemele. Uuringu sõnul on
noorsootööga rahul pea 90 %
noortest ja huviharidus sai 14 miljonit lisarahastust.
Samuti astusime suure sammu
idufirmade toetamise suunas –
Haridus- ja Teadusministeerium
ning sihtasutus KredEx ja Startup
Estonia on otsustanud toetada haridusvaldkonna idufirmade loomist 300 000. Nedd on edusammud, mis on võimalikud tänu
koostööle erinevate gruppide vahel. Soovin südamest tänada kõiki,
kes on panustaud Eesti haridusse.
Aitäh!
Mailis R ep s

haridus- ja teadusminister
WWW.KOSE.EE
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Kose kiriku torni
renoveerimisest
Andres Õis

Kose kiriku torn on unikaalne mitmeski mõttes:
esiteks on tegemist haruldase laastukatusega
ning teiseks asetsevad
torni tipus kukk, rist ja
muna.

Tere tulemast Maheda
Muusika festivalile!
10. augustil tähistab Maheda Muusika festival
oma kümnendat juubelit Kose Lauluväljakul.
Festival pakub külastajatele muusikaelamust, töötubasid ja tervislikku kõhutäidet looduskaunis paigas Kosel.
Peaesinejateks on ühtne ja tugev liit Mick & Angeelia Pedaja
ning eestlaste palavalt armastatud
Siiri Sisask. Lisaks eelnimetatutele
astuvad lavale veel mitmed virtuoosid.
Väravad avatakse kõigile 14.00

ning kvaliteetset ajaviidet jagub
kella 23.00-ni. Piletihind on külastajatele kõigest 7 eurot, mille eest
saab terve päeva toimuvat kvaliteetset ajaviidet. Kuni 7 aastased
külastajad pääsevad festivalile aga
tasuta.
Heategevuslikul eesmärgil läheb osa piletitulust Kose Muusikakooli vana klaveri renoveerimise
fondi.

Lisaks kõrvadele paitatakse ka
külaliste maitsemeeli – festivalile
tulevad kohalikku gurmeetoodangut pakkuvad ettevõtted ja käsitööõlumeistrid. Toimuvad harivad
töötoad ning mõeldes väiksematele külalistele on ehitatud lahemahe lasteala. Maheda Muusika
festivalilt leiavad kvaliteetset ajaviidet nii Sina, Su sõber kui ka naaber.
Ümbritsetud maalilise loodusega Kose Lauluväljakul on festivali
eesmärgiks lisaks pakutavale kvaliteetsele muusikaelamusele inspi-

reerida, teadvustada ja kujundada
mahedat mõtteviisi. Toimub Kose
Kunstikooli keskkonnateadlik näitus ja kõikidel külastajatel palume
kodudest kaasa haarata oma
kruus, et palaval suvepäeval loodussäästlikult janu kustutada.
Vaata veel:
• http://mahemuusika.ee/
• https://www.facebook.com/
MaheMuusika/
• https://www.instagram.com/
mahedamuusika/

Ingeri – kas kaugemal kui Jaapan?
Suveharjal peavad ingerisoomlased Eestist, Soomest, Rootsist ja
Ingerimaalt Kose kiriklas ja laululaval oma XXIX laulu- ja tantsupidu.
Tänavune pidu algab juba eelmisel päeval vabaõhumissaga Põllküla Mälestushiies. Laulasmaal
Pärdi keskuses järgneb väike teadusseminar, mis pühendatud ingerisoomlaste suurevakuatsioonidele 1943-1944. aastal. Neist traagilistest sündmustes, mille käigus
hukkus ligi paartuhat ingerisoomlast on möödunud 75 aastat.
Ingeri – ”maasild Soome
ja Eesti vahel”
Nõnda on nimetanud meie maa
asendit maa- ja rahvateadlane Ott
Kurs. Tartu ingerisoomlaste seltsi
auliige emeriitprofessor Ott Kurs
on tabanud naelapea pihta! Ingeril
on palju ühist oma emamaa Soomega, ent lähemal vaatlusel – ja
seda eriti lähiajaloos – sõsarrahva
eestlastega.
Iga eestlane teab nimetada vähemalt üht tuttavat, kel soomepärane
nimi ja ingerisoome juured. Kaasajal põlvnevad paljud eestlasedki
osaliselt ingeri juurtest. Üldiselt
teatakse seda, et ingerisoomlased
sattusid Eestisse pärast keerulisi ja
aastaid kestnud pagulasrännakuid
läbi Soome, Kesk-Venemaa, Karjala
ja Siberi avaruste… Ent märksa vähem teatakse, et Ingerimaa on olnud Eesti aladega seotud juba aastasadu alates Rootsi ajast, mil üks
meie kirjakeele alusepanijaist Heinrich Stahl oli koguni Ingerimaa superintendendiks, Johan von Skytte
pärusmõisa varadega Tuutaris majandati Tartu ülikooli ja esimene ülikooli ajalooprofessorgi - Thomas
Hjärne oli "ingerlane", sündinud
Skuoritsa kiriklas.
Samavõrd vähe on räägitud ka
Eesti-Ingeri aladest, mis Tartu rahu järgselt kuulusid oma umbes
WWW.KOSE.EE

1800 soomlase ja isuriga Eesti Vabariigi koosseisu, ja sellestki, et
Eesti Vabadussõjas osales Ingeri
Polk oma rohkem kui 1600 ingerimaalasest võitlejaga.
Ingeri rügemendi formeerimise
au ja kogu Ingerimaa operatsioonide juhtimine lasus admiral Johan Pitkal. Nõnda olidki esimesed "Pitkapoisid" Ingeri mehepojad. Eesti ja
Ingerimaa vabaduse eest võidelnutele on Rootsi Mihkli kirikus Tallinnas paigaldatud 2011. aastal mälestustahvel. Neist ajalooseikadest
oleks aga seoses Eesti Vabariigi sünnilooga põhjust rohkemgi rääkida.
Ingeri lipp – 100
Ingerisoomlased on koos teiste
Eestimaa rahvastega niisiis viibinud ka Eesti Vabariigi sünnivalude
juures. Ja just noil rahututel, aga
samas lootusrikastel aegadel on
sündinud üks kaunemaid rahvuslippe maailmas – Ingeri lipp, mis
võeti 8. septembril 1919 kasutusele Ingerimaa vabadusvõitluse
kiiluvees. Seega tähistame sel peol
väärikalt ka oma kauni kolmevärvilise ristilipu 100. aastapäeva!
Ja ehkki see lipp ei saanud nõukogude repressiivse rahvuspoliitika jatagakiusamiskampaaniate tõttu kaua aega lehvida ei isade maal
Ingeris ega ka sõjajärgses Soomes,
on ta saanud seda armsamaks nende aastakümnete vältel, mil ta on
võinud vabalt lehvida.
Me oleme eestaste kõrval üks
väheseid rahvaid, kelle algupärane
lipp on alles. Seda säilitatakse
1999. aastast pikkade Rootsi pagulasaastate järel Soome sõjamuuseumis Helsingis. Tänud neile
Soome armee ingerisoomlastest
võitlejatele, kes oma üksuse Erillis-Pataljoona 6 võitluslippu järelpõlvede jaoks alal hoidsid! Ka sellest sündmusest täitub tänavu 20
aastat.

120 aastat ingerisoome
laulupidusid!
Kui nimetada eestlasele sõna Ingerimaa või nimetust ”ingerlane”, tuleb paljudele veel meelde armastatud helilooja Veljo Tormise koorilaulutsükkel ”Ingerimaa õhtud”.
See on ka paljude Eesti kooride
repertuaaris.
Ent paljud ei ole kuulnud, et Ingerimaal algatati koorilaululiikumine
vaid paar aastakümmet hiljem kui
Eestis. Nimelt kasutas 1864. aastal
asutatud õpetaja- ja köstriseminar
Kolppanas meie ajaloos tuntud Valga Cimze seminari õppekavu.

Tuntud rahvusliku liikumise tegelane ja helilooja Aleksander Kunileid (toona Saebelmann) veetis
koguni mõnda aega Kolppanas, et
seda eesrindlikku õppekava ka siin
tutvustada ja juurutada. Aga koorilauluharrastuseks saadi mõjutusi
mõistagi ka Soome poolt.
Nii said ingerioomalased sajandivahetuseks küpsed oma esimese
laulupeo korraldamiseks. Nii et
meilgi on tänavu põhjust pidada
üht väärikat juubelit…
Esimene laulupidu Skuoritsa
Puutostis peeti 1899. aastal ja see
oli mitmete Kolppana seminaris hariduse saanud ingerisoome õpetajate ja koorijuhtide ühise töö vili. Ingeri laulupidusid jõuti 1899 -1918
pidada kokku kuus. Pidukohtadeks
olid Skuoritsa, Keltto, Tuutari, Venjoki ja Terijoki. Eesti Vabariigi pinnal
peeti esimene sarnane laulupäev
aga juba 1921. aastal Narvas.
1989. astast on mitmetes Eesti
linnades (Elvas, Haapsalus, Keilas,
Narvas, Pärnus, Tartus Viljandis) juba kolme aastakümne vältel peetud
iga-aastaseid laulu- ja tantsupidusid.
Need koondavad suure hulga seltse, tantsurühmi, laulukoore üle terve Eesti, samuti külalisi Soomest,
Peterburist ja Karjalast.
Pärast Eesti iseseisvumise taastamist peeti esimene pidu 1991.
aasta 10. augustil Elva linnas. Aga
ingerisoome
laulupeokultuuri
arendamise oli juba enne taasiseseisvumist võtnud oma südameasjakskonservatooriumiharidusega
muusik ja koorijuht Albert Pettinen. Nüüdseks on sellest saanud
väljakujunenud traditsioon, festival, mille korraldamise võtab enda
kanda üks kümnest Eestis tegutsevast ingersoomlaste seltsist.
Tai s t o K al evi
Rau dal ai n en
Eestisoomlaste Kultuuriomavalitsuse
esimees

Tavapäraselt on torni tipus,
kas kukk või muna. Tornikate ja
kukk, rist ning muna pärinevad
19. sajandi lõpust. Teadaolevalt
on kuke Tallinnast Kosele sõidutanud Jaan Valdi. Tänaseks
vajavad rohkem kui saja-aastased tornikiiver ja -konstruktsioonid põhjalikku uuendamist.
Renoveerimistöödeks hakati
ettevalmistusi tegema juba
2014. aastal, mil esitati esimene
rahastamistaotlus Muinsuskaitseametile. 2015. aastal koostati saadud
vahendite eest muinsuskaitse eritingimused ning selle alusel valmis
restaureerimise põhiprojekt. Tänaseks on teostatud kandekonstruktsioonide mahukad restaureerimistööd, mis, nagu selgus, olid hädavajalikud, et torn kokku ei kukuks. Kandetalad on proteesitud ja
tornikiiver ankurdatud. Sarikate ja katusekatte vahetuseks on püstitatud vajalikud tellingud. Meie lootus on, et torn saab oma täies hiilguses valmis 2021. aastal.
19.06.2019 oli ajalooline päev, mil restauraatorid tõid torni tipust
alla nii kuke, risti kui ka muna. Täpsemad andmed, kas seda ka varem
on tehtud, puuduvad. Restauraatorite arvates on muna juures tehtud
parandusi, mida üleval teha ei saa. Lähemal vaatlusel selgus, et vähemalt muna on olnud varasemalt ka kullatud. Loodame, et see saab
taas nii olema.
Kõigil, kes soovivad, on võimalik kukega isiklikult kohtuda kiriku
lahtioleku aegadel laupäeval kell 11.00-17.00 ning pühapäeval 12.0017.00. Kukk, rist ja muna jäävad kiriku eeskotta augustikuu lõpuni.
Tänaseks on renoveerimistöid tehtud 125 000 euro eest, millest
suurema enamuse moodustab Muinsuskaitseameti toetus. Täname ka
kohalikku omavalitsust, kes on meid toetanud omafinantseeringu kogumisel. Projekti kogumaksumust ei ole võimalik praegu täpselt öelda,
eelkõige sõltub see sellest, milline saab olema tornikiivri materjal. Eeldatavasti jääb edasiste tööde maksumus 130 000 euro piiresse. Seda
raha kogudusel hetkel ei ole, ees ootab uue taotluse koostamine Muinsuskaitseametile, lisaks vajaliku omafinantseeringu kogumine.
Kõik, kes soovivad, saavad anda oma panuse restaureerimistööde
edenemisse. Annetused võib teha EELK Kose Püha Nikolause koguduse kontole EE182200221022331455 märgusõnaga "torn ja kukk".
Iga terake läheb kuke hüvanguks. Igast terakesest on abi.
Kerstin Kask
EELK Kose koguduse õpetaja

Etendus KOSE LAULUVÄLJAKUL
(noortelaval) 17.07 KELL 19.00
KOSE VALLA AJALEHT
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Kodukohvikute päev toimub
sel suvel Ardu piirkonnas
Juba neljandat aastat järjest on
toimumas Kose valla kodukohvikute päev. Ardu ümbruses avab
oma uksed üksteist erinevat
kohvikut.
Sel aastal toimub kodukohvikute
päeval ka templikogumise mäng.
Iga külastaja, kes teeb igas kohvikus vähemalt eurose ostu, saab
lendlehele templi. Läbides kõik
kohvikud on võimalus osaleda loosis.
Loosimine toimub meie viimases Murumuna kohvikus peale esinejaid. Peaauhinnaks on Paunküla
Heaolukeskus pakkunud tunnise
sõidu parvsaunaga Paunküla veehoidlal. Ning palju teisi auhindu
kõigist kohvikutest.
Väga ootame külastajaid kaasa
võetud toidunõudega, sellega teema suure teene meie keskkonnale.
Kohvikutes võimalus tasuda ainult sularahas. Veeda üks kaunis
päeva oma perega meie seltsis,
ootame teid!

VANAEMA
PANNKOOGIKOHVIK
Ardu, Kesk tee 6
AVATUD kell 11-16
Üks aktiivne seltskond vanaemasid pakub maitsvaid pannkooke
koduse moosi ja talust toodud piimaga. Lisaks memmede näputööd
ja midagi kasulikku sahvri riiulitelt.
Pisut meelelahutust käib ka koogi
juurde.

LEPPIKU TALU
Saarnakõrve küla
AVATUD kell 12-17
Leppiku talu kohvik pakub tõsist
maamehe leivakääru suitsupekiga.
Sinna kõrvale naturaalset vahtramahla ja ka "alla" midagi.
Näputööd juhendab paberkorvi punuja Lõuna-Eestist. Saab ise
teha ja kaasa osta.
Meelelahutust pakuvad rahvatantsijad.

ÜLLATUSE KOHVIK
Ardu, Jõe tee 1
AVATUD kell 12-17
Üllatuse kohvik pakub kodust Napoleoni kooki, rullbiskviiti ning
mõnusat soolast ampsu. Igal täistunnil ootab teid ees “Üllatus”.
Lastel võimalik hüpata batuudil ja
kiikuda võrkkiigel.

PÄEVA KOHVIK
Ardu, Kesk tee 11
AVATUD kell 12-17
Päeva talu pakub võimalust tutvuda algaja põllumehe maailmaga.
Pakume koduseid maitsvaid küpKOSE VALLA AJALEHT

setisi ning mahlast šašlõkki. Pere
pesamunad saavad mängida ja
joosta suures hoovis. Täpselt väikse jalutuskäigu kaugusel Ardu
keskusest Pusu soo poole.

PIHLAKAMARJA PITSA
KOHVIK
Rõõsa küla, Pihlakamarja maja
AVATUD kell 12-18
Mitmekülgne valik erinevatest pitsadest ja ei puudu ka magusamad
ampsud. Võimalus nautida kaunist
loodust suure maantee ääres.

KÕUE PÄÄSTESELTSI
SELJANKA KOHVIK
Ardu, Jõe tee 16
AVATUD kell 12-16
Vana hea kodune seljanka koos
magusate vahvlitega. Kell 13 ja 15
tehakse natuke tuld ja pritsimist.
Võimalus tutvuda tehnikaga ja vaadata õppefilmi.

POKI VEINITALU
Ardu, Jõe tee 24
AVATUD kell 13-19
Võimalus uudistada kohalikku veini. Väga palju uusi ja põnevaid
maitseid mida valmistab meie alevi
Suur kokk Martin, kellele meeldib
uusi maitseid katsetada ning kindlasti leiate just sellest kohvikust
midagi uut.

PAUNKÜLA HEAOLUKESKUSE VÄLIKOHVIK
Kiruvere küla, Puhkekeskuse
AVATUD kell 12-20
Looduskaunis koht, kus jalutada ja
nautida meie kaunist Paunküla
ümbrust. Tegevust leiavad nii suured kui väikesed.

LAANE TALU KOHVIK
Kõrvenurga küla, Laane talu
AVATUD kell 12-17
Meie kohvikut iseloomustab looduslähedus ja lihtsus. Üritame
võimalikult palju tooraineid ise
kasvatada või kasutada kohalikku
toidukraami. Laste ja beebisõbralik kohvikuala. Plaan on avada
Beebi&Ema telk, kus saab privaatselt beebit toita, mähkida,
mängida, puhata. Lastealal meisterdamisvõimalused, loos, mänguasjad. Palju-palju jooksuruumi.
Pakume müügiks natuke käsitööd
(kaltsuvaibad, linikud, sallid).

SÄRASILM
Ardu, kesk tee 6
AVATUD kell 11-16
Kohvik „SÄRASILM“on õdus paik
istumiseks ja suhtlemiseks vabas
õhkkonnas. Pakume suupisteid
ning keelekastet – kohvi teed ja

morssi. Iga külaline, kes vastab õigesti Ardu teemalisele viktoriiniküsimusele, saab tasuta ühe suupiste vabal valikul. Külalislahked
„SÄRASILMAD“ ootavad külastajaid Ardu raamatukogu endises
fuajees, ilusa ilma korral ka terrassil.

MURUMUNA
Ardu, Jõe tee 18
AVATUD kell 17-00
Murumuna kohvik võtab kokku
kogu meie päeva. Seal on nii meelamaid kui ka mehisemaid toite
kohalikust toorainest. Lastele ilusa

ilmaga õhkbatuudid ja võimalus
lasta joonistada näomaalinguid.
Kell 19 astub teie ette Jaan Sööt ja
Tõnu Timm oma maheda muusikaga, enne seda saame nautida kohalikke noori tantsimas ja peale
esinejaid toimub templikogumise
mängu lõpuloos.
WWW.KOSE.EE
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Kosel koolitati
noori jalgrattureid
Sel kevadel sai Kose Gümnaasiumis hoo sisse noorte jalgratturite koolitamine. Ajavahemikus märts-juuni toimus 3.-4.
klasside õpilastele neljast
osast koosnev jalgratturite koolitus, mis sisaldas teooriatunde,
platsisõite, alevikusõite ja lõppes eksamiga.

Kose Laskespordi klubi treeningud
ja võistlused Kose-Ristil
04.07.2019
05.07.2019
06.07.2019
07.07.2019
10.07.2019
11.07.2019
12.07.2019
16.07.2019
17.07.2019
18.07.2019
19.07.2019
23.07.2019
24.07.2019

10:00 - 20:00
10:00 - 18:00
10:00 - 20:00
10:00 - 20:00
10:00 - 21:00
10:00 - 21:00
10:00 - 18:00
10:00 - 21:00
10:00 - 21:00
10:00 - 21:00
10:00 - 18:00
10:00 - 20:00
10:00 - 20:00

Treening
Treening
Võistlus
Võistlus
Võistlus
Võistlus
Treening
Võistlus
Võistlus
Võistlus
Treening
Treening
Treening

25.07.2019
26.07.2019
27.07.2019
28.07.2019
31.07.2019
01.08.2019
02.08.2019
06.08.2019
07.08.2019
08.08.2019

10:00 - 20:00
10:00 - 18:00
09:00 - 21:00
09:00 - 21:00
10:00 - 20:00
10:00 - 20:00
10:00 - 18:00
10:00 - 20:00
10:00 - 21:00
10:00 - 21:00

Treening
Treening
Võistlus
Võistlus
Treening
Treening
Treening
Treening
Võistlus
Võistlus

Toomas Kutsar
5018294
kutsar.toomas@gmail.com

Eksam omakorda koosnes kirjalikust
testist, platsisõidust ja alevikusõidust.
Kogu koolituse maht õpilasele oli 30 tundi.
Kuna Kosel ja selle ümbruses on palju
kergliiklusteid ning lapsed armastavad
väga jalgratastega liigelda nii neil kui ka tiheda liiklusega alevikes, siis on liiklusalane õpe eriti vajalik.
Jalgratturi koolitus valmistab lapsi ette
turvaliselt liikluses osalemiseks. Lisaks on
koolitus oluline, et lapsed oskaks ohtu
märgata, ise ohutult liigelda, liikluseeskirju tundma õppida ning liikluses arvestada ka teiste kaasliiklejatega.
Kat rin Ta ni s te

Kose Triatlon toimub 10. augustil
Paunküla veehoidla Tallinna poolsel küljel.
Tegemist on Eesti Karikavõistluse VIII etapiga.
Lähem info www.triatlon.ee

Kose valla
jalgrattamatk
„Tunne oma
koduvalda“
18. augustil algusega kell 12 Kose keskväljakult stardib Kose
valla jalgrattamatk.
Seekord läbime järgmisi looduskauneid ja kultuurilooliselt olulisi punkte:
Kanavere küla Hiievälja Kurena kuus künnapuud. Künnapuud kasvavad paigas, mis kunagi oli kohalikule rahvale pühapaigaks. Kurena künnapuid nimetas rahvas jalakateks, sest
ei eristatud neid kahte võrdlemisi lähedast puuliiki. Seepärast
kutsuti siinseid puid hiiejalakateks. Puud on vastu pidanud nii
põllumajandusele kui karjakasvatusele nende ümber. Suurima puu rinnasümbermõõt on u 360 cm ja kõrgus 17 m.
Kolu koorejaam. Koorejaama hoone on ehitatud 1920.
aastate algul. Ettevõte töötas esialgu iseseisva piimatalitusena seejärel lülitus koorejaamana Kose meierei teeninduspiirkonda. Seadmed töötasid auru jõul, kütuseks kasutati
põlevkivi. Piimandustegevus lõppes 1970.aastatel.
Kalme männik, rahvapäraselt Kalmude männik, Kalmu
männik. Seal on kruusaaugud, kunagi veeti kruusa ja tulid
kondid välja. Pärimuse järgi oli vanasti siit sõda üle läinud,
palju inimesi on kalmistule maetud. Samas asub endine Oru
kool. Oru hariduselu sai kooli asutamisega alguse 1835.
Tuhala kalmistu rajamise aeg ei ole teada. Kalmistu varasemasse perioodi kuulub Mellinide perekonna matusekabel, mis on ehitatud arvatavasti XVIII sajandil või varem.
Tõenäoliselt kuulub kabeliga samasse aega rõngasrist 1756.
aastast kabeli idaseina ääres. Tuhala kalmistu servas asub
muistne kivikalme, mida vanarahvas nimetab Kullakangruks. Rahvajutu järgi olevat kalmes 3 tündrit kulda peidus.
Kivikalme on arheoloogiamälestiseks tunnistatud ja dateeritud I aastatuhande I poolde.
Kabeli kõrtsi asukoht. Kabeli kõrts enam pole kuid see
oli ümbruskonna suurim joogi- ja söögikoht mida kasutati
ka puhke- ja öömajana. Hoone oli kivist, sammastiku taga
WWW.KOSE.EE

ulualune. Mõlemal pool otsas asus hobusetall, üks sakste,
teine talurahva tarvis. Muidugi ei puudunud kõrtsis omaette
sakstekambrid. Viimane kõrtsmik oli Juhan Tuttelberg.
Hoone lammutati 1970. aastatel.
Kata küla ohvrikadakas. Hindrik Saggri on teatanud 1939.
aastal rahvapärimuse kogujatele, et Kose kihelkonnas Tuhala vallas Kabeli külas Kataveski talu põllul on vana kadakas,
mis võib olla umbes 150 aastane. Kõrgus on 3.80 meetrit.
Puu kroonist allpool juba auk läbi ja seest tühi, kuid kasvab
ikka edasi. Marju kadakas ei kanna 1931. aastast peale.Pärimuse järgi olevat Tuhala mõisa härra pannud oma kulla kadaka alla, sest tol ajal olnud väga palju kulda. Üks mees käinud igal laupäeval kulda toomas Tallinnast. Kuid vanad inimesed olevat vanasti iga neljapäeva õhtul puu juures palvetamas ja ohverdamas käinud.
Tuhala mõis. Tuhala küla mainitakse juba 1241. aastal Taani
hindamisraamatus. Tuhala mõisa (saksa keele Toal) on aga esmamainitud 1468. aastal. Piirkonda on sajandite jooksul läbinud tähtis Tallinn-Tartu talitee, mille jõeületuskohana mõis
arvatavasti tekkiski. 16. sajandil kuulus Tuhala mõis von Delwigitele, sajand hiljem aga von Ullrichidele ja von Wrangellitele. 1693. aastal läks mõis von Mellinite suguvõsa kätte.
1800. aasta paiku, mil mõisa omanikuks oli kuulus kartograaf
ja Liivimaa esimese atlase autor Ludwig August Graf Mellin
(1754-1835), ehitati mõis esimest korda esinduslikumalt välja. Mõisa kerkis toona kahekorruseline pikk varaklassitsistlik
hoone, mis paiknes esiväljaku poole erandlikult otsaga. Rajati
ka stiilsed kõrvalhooned — ait, tall-tõllakuur, valitsejamaja,
laudad ja muidki hooneid. 1863 sai uueks omanikuks Paul
von Lilienfeld-Toal. 1881 valmis saanud Tuhala loss oli üks
Harjumaa uhkemaid. Katusel oli ujumisbasseingi. 1930.aastatel otsustas tollane omanik Aleksander Pärt lossi maha
müüa, lossi müürikivid läksid Tallinnas maja ehituseks.
Ohvriallikad Siniallikad. Rahvas on siinseil allikail ammust
aega käinud tervist nõutamas. Eriti hinnatud olnud Siniallikate vesi silmahaiguste ravimisel. Veel möödunud sajandil
toodud siia ka ohvriande: vaske ja hõbedat, vilja ja villa, lõnga
ja kirevaid rätikuid. Rahvapärimuse järgi pidi siin tingimata
ohverdama, muidu tuli Siniallika Tölp koju järgi. Tölp on
Saula Siniallikate kohalik haldjas, teda on kirjeldatud sinises
riides mehena. Maanteele kõige lähemal on rohekassinise
veega ohvriallikas, teine allikas tumedam on Mustallikas ja
viimane on hallikassinine Valgeallikas.
Viskla küla on esmamainitud 1379.aastal. Praegu on külas
39 talu ja 1 korterelamu.
Ly Ren t e r
Margi t Eeri k
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KOLU MEIEREI
ORU KOOLIMAJA, KALMISTU “KALMEMÄNNIK”

Kanavere küla
Kolu küla
Nõrava küla

TUHALA KALMISTU JA KABELID
OHVRIKADAKAS

Kata küla

TUHALA MÕIS
SINIALLIKAD
NÕMMEMÕISA

Saula küla
Ahisilla küla
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2x Anne-Mari Alver

Peod algasid jub
Anne-Mari Alver

Jaanipäevale eelnevad päevad
olid Kose vallas täis väga erinevaid lahedaid ja pidulikke ettevõtmisi, mida jagus heldelt valla kõikidesse kantidesse.

Ravilas
peeti
pärimuspäeva
Ravila pärimuspäevi armastavad nii kohalikud inimesed kui ka ilmataat. Esimest tõestab jätkuv huvi
nii osalejate kui ka publiku poolt, teist juba seitsmendat aastat pärimuspäeva saatev päikeseline ilm.
Ilusas ja väärikas Ravila Karjakastellis peetud pärimuspäev pakkus
mitmekülgset eeskava nii kohalike kui ka kaugemate esinejate poolt.
Pärimuspäeva ideele kohaselt jagus esinejaid nii nooremasse kui ka
vanemasse põlvkonda.
Noortest astusid üles astusid Ravila Laulustuudio õpilased ning Kose Gümnaasiumi lauljad ja tantsijad – sealhulgas mudilaskoor oma laulupeokavaga. Vanemate au hoidsid kõrgel Murueided ja Üllatus.
Kontserdi kaugemad külalised olid arhailise meestelauluseltsi Lüü
Türr mehed, kes laulsid nii regivärsse kui ka vanemaid rahvalikke laule
ning õhutasid kuulajaidki kaasa laulma. Külalisi ootasid ka kolm toredat
töötuba. Sai teha liblikaprossi ja traaditehnikas ehteid, samuti värvida
kive.Väikesi külastajaid sõidutas tore sõbralik poni, süüa-juua pakkusid
kohalik kohvik ning Naiskodukaitse Kose jaoskond. Kaitseliit tutvustas
vanatehnikat ning mitmed müüjad ajasid hoogsalt käsitöö- ja muud äri.
Pärimuspäeva toetati kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest.
An ne -M a r i A l v e r
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Jaanipäev oli sel aastal esmaspäev,
seega hakkasid peod peale juba
laupäeval ehk rahvakalendri järgi
jaanireedel.
22. juunil toimunud Kose Jaanituld hindasid korraldajad ja osalejad Põhja-Eesti suurimaks. Külalisi
oli igatahes väga palju ning esinejate nimekiri oli igati väärikas – Justament, Anne Veski, Kolumbus
Kris, Smilers, Bad Art, Topeltmäng, Hellad Velled...
Jaanilõkke süütas Kose vallavanem Merle Pussak, õhtut juhtisid
Siim Pohlak ja Sulo Särkinen, öödiskot 80ndatest tänapäevani vedas DJ Lenny LaVida.
Peol jagus palju söögi- ja joogipakkujaid, samuti atraktsioone
erinevas vanuses seiklushimulistele külalistele. Nii laste kui ka suurte jaoks olid väga popid erinevad
kõrgustesse lennutavad batuudid,
mille juures püsis peaaegu kogu
aeg huvilistest järjekord.
Ilm soosis ka – nii ilusat jaanituleilma kohtab Eestis harva. Vaatamata külaliste suurele hulgale oli
õhkkond meeldivalt rahulik ja turvaline.
Samal ajal toimus Kõuel märksa
väiksem, kuid põrmugi mitte igavam jaanireede tähistamine.
Külalisi oli ümbruskonnast ja
kaugemaltki, tantsuks mängis ansambel Rivaal ning jalakeerutajaid
jagus veel päris hilistel tundidelgi.
Ka Kõue jaanituli tegi rõõmu
igas vanuses osalistele. Peo algupoole toimus rida lahedaid sportlikke võistlusi, veeti köit ja loobiti
kummikut.
Kosel meenutati Vabadussõjas võidelnuid
23. juuni on lisaks jaanilaupäevale
ka maakaitsepäev. Sel päeval tähistatakse võidupüha ja Võnnu lahingu aastapäeva. Maakaitsepäeva
üks eesmärke on tutvustada elanikele eriteenistuste ja kaitsejõudude ülesehitust ning julgeolekualast
võimekust.
Harjumaa maakaitsepäev peeti
sel aastal Anija vallas Aegviidus
ning just sealt tõi vallavanem Merle Pussak kaasa leegitseva tõrviku,
millest sel õhtul Kose valla jaanituled alguse said.
Maakaitsepäeva paraadil osalesid ka meie valla kaitseliitlased ja
naiskodukaitsjad. Väärib ka märkimist, et nädal varem, 15. juunil olid
naiskodukaitsjad ja kaitseliitlased
Kose jaoskonna esinaise Eda Reiniku juhtimisel teinud korda Kose
valla territooriumil asuvad olulised
ajalooliste mälestusmärkide ümbruse – Johan Pitka memoriaali
Alansil, Vabadussõja Ardu lahingu
mälestussamba ümbruse Ardus
ning teises maailmasõjas võidelnute auks rajatud Kautla memoriaali.
«Vabadussõda oli noore Eesti
riigi tuleproov. Selle läbimisel kaotatud elude ja talutud raskuste tänutundega meenutamiseks oleme

kogunenud täna ka siia,» ütles peaminister Jüri Ratas pärgade asetamisel Tartu Vabadussõja mälestussambale.
Just seda peaministri tsitaati kasutas oma maakaitsepäeva sõnavõtus ka Merle Pussak.
23. juuni õhtul kogunesid Kose
kalmistul asuva Vabadussõja mälestussamba juurde vallavalitsuse
ja Kaitseliidu erinevate üksuste
esindajad ning teised ajaloopärandit hindavad inimesed, et ühiselt
meenutada neid, kes olid valmis
andma oma elu Eestimaa kaitseks.
Lisaks vallavanemale pidas kauni ja mõjuva kõne Kose kirikuõpetaja Kerstin Kask, ühislaulmist toetas Kose Pasunakoor.
Vabadussamba juurde asetasid
pärjad ja lillekimbud vallavanem
ning Kaitseliidu ja Naiskodukaitse
esindajad.
Piduliku ürituse lõpul jagas Merle Pussak välja võidutulest ja muinastulest kokku liidetud tule, mis
rändas nii valla jaanitulele Harmi
kui ka külaseltside jaanituledele.
Valla jaanituli
peeti Harmis
Jaanilaupäeval oli Harmi mõisa iidne park peoeelset saginat täis – sel
aastal oli just see põnev ja paljude
jaoks veel vähetuntud paik Kose
valla jaanitulekohaks.
Tule teekond algas kell 18 Kose
kalmistult, kus vallavanem jagas
välja maakaitsepäevalt Aegviidust
kaasa toodud tule.
Juba enne tule saabumist oli
Harmis palju tegevust. Köit said
vedada nii mehed, naised kui ka
noored, 24-kilose sangpommiga
selgitati välja kõige tugevam peoline. Sel aastal oli rekord 31 tõstmist.
Söögi- ja joogipakkumisi oli heldelt, eriti rikkaliku valikuga oli
Harmi kooli lapsevanemate organiseeritud kohvik, kus pakuti suurepäraseid toite ja suupisteid ning
koguti raha mõisahoone toetuseks.
Lõkke süütas vallavavanem
Merle Pussak, kellele oli tõhusaks
abiks kaitseliitlane Rein Nael.
Tantsuks mängis ansambel Kapriiz, mille lahked lauljatarid lubasid, et kõik, kes konkreetset laulu
tellivad, selle ka saavad.
Rõõmsat pidu jagus varajaste
hommikutundideni. On tore tõdeda, et traditsioon valla jaanitulesid erinevates väiksemates paikades pidada on piduliste poolt hästi
vastu võetud
Viskla jaanipeo sisustasid aktiivsed pered
Viskla jaanipidu meenutab – parimas mõttes – suure pere või suguvõsa kokkutulekut. Saabujad
täiendavad ühist pidulauda ning
kes on erinevatel vallaüritustel
Viskla küla kohvikus käinud, see

Üles! Erinevad batuudid tegid Kosel noortele
pidulistele suurepärase peotuju.
Kadri Põlm

Tule saabumine Harmi jaanilõkkele.

Kadri Põlm

Vallavanem Merle Pussak süütab Harmis jaanitule.
teab, kui palju hõrgutisi sealsetest
köökidest tulemas on.
Jaanipäeviti on kõigi Viskla perede ideed ja mängud ühiseks ajaveetmiseks teretulnud. Palju elevust tekitas näiteks naelte paku
sisse löömine – iseenesest lihtne
ülesanne, kuid eks proovitagu seda teha ümmarguse haamriga...
Mängude valikul on lapsed ja suured ühejagu aktiivsed, mis tähendab, et pidu on lõbus igas vanuses

külaliste jaoks.
Ka jaanitule materjali eest hoolitsetakse külaseltsis ühiselt. Eelmisel aastal rändasid lõkkesse oma
aja lootusetult äraelanud mööblitükid, selle jaanipäeva eel aga võeti
ühiste jõududega maha maadligi
vajunud kunagine Jaani talu, mille
seinapalgid jaaniöö veelgi valgemaks muutsid.
Anne-Mari Alver
WWW.KOSE.EE
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a jaanireedel
Kadri Põlm

Anne Veski uued ja vanad lood tõmbavad rahva käima.
Kristo Soodla

Kõue jaanituli peeti hubase ja mõnusa peona,
kus oli ruumi ja tegevust igas vanuses külalistele.
Kadri Põlm

Anne-Mari Alver

„Minu kohus!” kõlas Kose jaoskonna
naiskodukaitsjatelt pärast Vabadussõja
mälestussamba jalamile lillede asetamist.
Kadri Põlm

Just siit sai alguse Oru jaanituli.
WWW.KOSE.EE

31 tõstet 24-kilose sangpommiga tõi
Rasmusele selle aasta jaanipeo kõige
kõvema rammumehe tiitli.
KOSE VALLA AJALEHT
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Pank ühe
kõne kaugusel
Interneti- ja mobiilipangas saab kasvõi ööpäev läbi
oma pangatehinguid mugavalt teha. Aga millised
võimalused on neil, kes ennast kiiresti arenevas digimaailmas veel väga koduselt ei tunne ja internetivõi mobiilipanka ei kasuta?
Üheks mugavaks lahenduseks, kuidas oma pangaasju distantsilt
ajada, on teha seda telefoni teel. Oma rahaasjade ajamiseks ei pea kuhugi minema – tuleb vaid helistada Swedbanki nõustamiskeskuse
numbril 6 310 310.
Telefoni vahendusel saab näiteks teha makseid või väärtpaberitehinguid, küsida infot oma kontojäägi kohta või saada ülevaadet tehingutest. Selleks, et neid tehinguid telefonis teha saaks, tuleb sõlmida pangakontoris teleteenuste leping. Tehingute tegemiseks telefoni teel on
vaja kõigepealt oma isik tõendada SMART ID, PIN-kalkulaatori või mobiil-ID-ga. See on sarnane panga teenindussaalis isiku identifitseerimisega. Tehingute teenustasud on samad, mis pangakontoris.
Kui Teil on pangaga ja pangatoodetega seotud üldisem küsimus ja
soovite näiteks uurida, kus asuvad lähimad pangaautomaadid või esindused, küsida valuutakursse, paluda abi internetipanga kasutamisel või ka sulgeda kadumaläinud kaart, siis selleks ennast identifitseerima ei pea.
Kiire ja mugav lahendus regulaarsete arvete tasumiseks on e-arve
püsimakse. See on abiks näiteks igakuiste sideteenuste, kommunaalteenuste või kindlustuse eest tasumisel. Lepingu saab sõlmida pangakontoris või telefoni teel. E-arve püsimakselepingu alusel tehtud maksed on tasuta.
Makseid on võimalik teha ka pangautomaadis määratud maksete
abil. Selleks on vaja eelnevalt kas kontoris või telefoni teel panganõustajal sisestada vajalikud andmed (maksesaaja rekvisiidid, arve viitenumber jne). Peale seda saate sularahaautomaadis vaid mõne nupuvajutusega makse teostatud.
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Swedbanki
teenused Kosel
Oleme Kose alevikus pakkunud
nõustaja teenust üle kolme aasta.
Kuust kuusse kasutab nõustaja abi
üha vähem inimesi. Viimaste aastate statistika näitab, et inimesed
eelistavad oma pangaasju ajada
üha enam interneti- ja mobiilipangas. Internetipanka sisenetakse
keskmiselt 4 miljonit korda kuus.
Jõudsalt kasvab ka mobiilipanga
kasutajate arv – igapäevaselt kasutab seda juba pea 330 000 inimest.
Kose aleviku elanikele kasutusse jääb Pikk 22 aadressil asuv sularahaautomaat, mille abil saab nii
sularaha välja võtta kui ka kontole
kanda ja sularahaautomaat aadressil Pikk 17, mille abil saab sularaha
välja võtta.Lisaks saavad Swedbanki kliendid sularaha tasuta välja
võtta ka Coop Eesti poeketi kauplustes oste sooritades. Samuti on
võimalik sularaha välja võtta Olerexi tanklates (vähemalt 1-eurose

Oma pangaasju saavad
Kose kliendid edaspidi
mugavalt ajada:
• Helistades nõustamiskeskuse
numbrile 6 310 310
Nõustamiskeskusse pöördudes
saate ööpäevaringselt vastused
pangaga seotud küsimustele. Näiteks saate uurida, kus asuvad lähimad pangaautomaadid või -esindused, küsida valuutakursse, blokeerida või sulgeda kadumaläinud
kaart, küsida nõu internetipanga
kasutamisel jpm.
• Internetipanga abil
Swedbanki internetipangas saab
teha pangatehinguid Teile sobival
kellaajal ja kohas – tähtis on vaid internetiühendusega arvuti olemasolu. Internetipangast leiate infot nii
meie teenuste kui ka Swedbanki

kui organisatsiooni kohta. Internetipangas on paljude tehingute tegemine soodsam kui kontoris. Internetipanga kasutajaks saate, kui sõlmite pangakontoris lepingu.
• Kasutades mobiilipanka
Mobiilpank – pank alati taskus.
Mobiilipank areneb pidevalt ja uusi
funktsioone tuleb aina juurde.
Mobiilipanga kaudu saab kiirelt:
• vaadata kontojääki;
• vaadata konto väljavõtet;
• teha makseid;
• vaadata kaartide infot;
• muuta pangakaartide limiite;
• blokeerida või sulgeda kaarte;
• vaadata pangaesinduste ja automaatide asukohti;
• teha väärtpaberitehingud.
• Telefonipanga vahendusel
Telefonipank pakub panganõustaja teenust ilma kontorisse tulemiseta. Kliendina ei pea Te oma rahaasjade ajamiseks kuhugi minema – piisab, kui helistate telefonipanga numbril 6 310 310. Telefonipanga teenus on kättesaadav
pangakontorist kauem – tööpäevadel kell 8–20.00 ja nädalavahetustel kell 10–18.00.

suur. Seal oli üle saja nunna. Me
käisime kirikus ja seal oli piparkoogi lõhn. Tulime kirikust välja ja läksime surnuaeda, kus oli hästi vana
puu. Läksime püha vee juurde. Allika vesi oli külm. Mul polnud pudelit, aga õpetaja ütles, et ma võin
võtta pudeli tema kotist.
Lõpuks jõudsimegi Kauksisse.
Kämpad olid lahedad! Kui me juba
kämpingus olime, siis läksime
Peipsi randa. Me läksime vette.
Mul olid pikad püksid. Need kee-

rasin ma nii üles kui sain ja läksin
vette. Alguses jälgisin, et püksid
jääksid kuivaks, aga pärast mind
lihtsalt ei kottinud ja mu püksid
olid läbimärjad.
Siis teatas õpetaja, et kahe minuti pärast läheme sööma. Kõik
jooksid kämpingusse. See söök,
mida me sõime, oli hea.
Peale seda läksin randa kiikuma.
See oli niiiii lahe, sest ma hüppasin
kiigult maha. Õhtul hüppasime liiva sisse ja nii päris kaua. Peale hüp-

pamist läksime magama. Kohe
peale hommikusööki läksime randa. Poisid tegid saltosid ja meie Susannaga lihtsalt hüppasime seal.
Kui ära sõitsime, läksime Iisakusse. Käisime 25m kõrguses vaatetornis ja rabas. Käisime Valaste
joal, seal oli muinasjutuline jalutusrada.
Siis läksime sööma Valge Hobu
Trahterisse. Pärast sööki läksime
maa alla.
Kohtla- Nõmmel käisime kae-

Alates 1. septembrist 2019 lõpetab Swedbank nõustaja teenuse
pakkumise Kosel.
ostu sooritamisel, teenustasu 0,32
eurot).

Telefonipangas saate:
• teha makseid või väärtpaberitehinguid;
• sulgeda pangakaarte;
• küsida infot oma kontojäägi
kohta;
• küsida infot valuutavahetus- ja
aktsiakursside kohta.

vandusmuuseumis. Olime 8 meetrit sügaval. Me istusime vagunites
ja sõitsime maa-aluse rongiga.
Peale kaevandust läksime koju.
Bussijuht Mati oli tore.

Selleks, et neid tehinguid telefonis
teha saaks, tuleb sõlmida pangakontoris leping ja oma isik tõendada SMART ID, PIN-kalkulaatori,
Mobiil-ID-ga. See on sarnane pangasaalis isiku identifitseerimisega.
Telefonipangaga liitumine on tasuta ning kuutasu maksma ei pea. Tehingute teenustasud on samad,
mis pangakontoris.
Igakuiseid makseid on määratud maksete abil võimalik teha ka
pangautomaadis. Selleks on vaja
eelnevalt internetipangas ise või
pangakontoris nõustajal sisestada
vajalikud andmed. Tuleb vaid
kaasa võtta arve, kus on olemas
vajalikud rekvisiidid. Kui need on
tehtud, siis saate sularahaautomaadis vaid mõne nupuvajutusega
makse teostatud.

Orukad
Kirde Eestis
Terve see reis algas sellest, kui ma
tulin kooli ette. Me hakkasime
bussiga sõitma, sõitsime Vokasse.
Vokas saime kokku giid Priiduga.
Ta oli väga lõbus, sest ta tegi nalja.
Edasi sõitsime Balti klindi juurde. Seal oli väga kõrge, aga samas
ka ilus vaade.
Siis sõitsime Narva. Seal oli tore
ja lahe ja nägime Venemaad. Piletite
müügikohast anti kollane kleeps,
kus oli kirjas “Narva muuseum” ja
meile anti vana Narva mündi koopia. Sellega saime suveniire osta.
Need linnused olid lahedad! Meile
räägiti, et seal elas 14 rüütlit. Kuigi
KOSE VALLA AJALEHT

kardan kõrgust, siiski läksin 8-korruselisse torni. Narva jõe ääres istusime Rootsi lõvide peal, mis olid
kunstlõvid. Kui lõuna kätte tuli, siis
sõime restoranis “Europe”.
Narva - Jõesuus oli kuursaal ja
rannas oli soe. Saime jalgupidi vette minna. Käisime ka Sillamäel.
Mere puiesteel oli ilus.
Sõitsime tanki juurde. Tegime
paar pilti ja siis läksime nunnadele
külla.
Kuremäe nunnaklooster oli

Oru Põhikooli 3. klassi õpilased
Susanna Kald a, Anita
Kruusmaa, Victoria
R ajasalu, Jesp er
Jürg ens, Markus
Pääsuke, Sireli Ab ram
WWW.KOSE.EE
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Aeg annab, aeg võtab,
aga mälestused jätab!

Avaldame kaastunnet
Riina Metsise`le

Mälestame heatahtlikku ja
sõbralikku meile kallist naabrit

ISA

EDUARD ARO

surma puhul

Sügav kaastunne abikaasale
ja lastele peredega.

SÜNDISID

Ansambel "Üllatus"

Lisette Ojamaa
Getriin Jürgenson
Rosanna Ly Majas
Ruudi Rooni
Ranel Paju

Perekonnad Lutsoja ja Press

TEENUS
Korstnapühkija Tallinnas ja
Harjumaal. Teeme küttesüsteemid
puhtaks ja ajame paberid ka
korda! Uuri lisaks www.lõõr.ee või
+372 5821 6554

Katuste kõrgsurvepesu ja
värvimine (plekk, kivi, eterniit).
Fassaadi survepesu ja värvimine.
Tänavakivide puhastus.
56 241 509 Andres

Ohtlike ja suurte puude langetus.
Korvtõstuki teenus 22m.
56602058. Comander OÜ

OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja
põllumaad. Tel 50 45 215,
51 45 215, info@est-land.ee
Korstnapühkimisteenus. Korstnasõber OÜ. Peep Sõber tel.56505189
korstnasober@gmail.com
Korstnapühkija teenus, nõuetekohane
akt tel 5040875
Muruniidukite, traktorite ja väikemootorite remont ja hooldus. Küttepuude
müük. Võtikmetsa OÜ Mob. 5049838

Võtan müüki teie korteri,
maja või maaatüki.
Leian ostja teie kinnisvarale.
Peeter Põlts 5510492

Kas sinu puitfassaad, terrass või aed
vajavad uuendust? Kui jah, siis küsi
pakkumist! DH Service OÜ dhservi-

i

am

ij a

M as

- tra ktor

tel. 51 27 532

KÜTTEPUUD
Müüa lõhutud küttepuud kohaletoomisega, lepp, sanglepp, metsakuiv okaspuu. Hinnad alates 42 eur/rm.
Tel.5099598 www.pakhalupuu.ee
Email: pakhalupuu@gmail.com

OST
Sõidukite kokkuost. (Auto, buss, veok,
haagis, tehnika.) 55678016

SÜNNIPÄEVAD
Ellen Kaskla
Asta Kaelas
Leonilla Nettan
Hille Virkus

85
85
85
85

Virgo Ormak
Peeter Vachtmeister
Virve Vaher
Rene Reismann
Elle Leedmaa
Lea Pajusoon

Helme Lõbu
Vello Kautsaar
Vaike Suurhans

80
80
80

Valentina Viinamägi
Tõnu Kink
Rein Nael

JÄÄDAVALT LAHKUSID

Hilja Rohtla

75
75
75
75
75
75
70
70
70

TÖÖ
Ecoterm AS otsib oma meeskonda
lukksepp-monteerijat. Väljaõpe kohapeal. Info Ahto Talving telefon
5044656

August Sasnitski

Pakume erinevaid
hauahooldusteenuseid.

KOSE
na

ceou@gmail.com +372 5696 3580

Jette Nael
Erik Heero
Romet Kreek
Kaspar Oras
Mona Ojasalu
Eleanora Laanmäe

Kose MTJ

EHITUSSEADMETE RENT

Küsi infot tel 53539535
või kirjutage oma soovist
info@hauaplatsihooldus.ee

Heldami Teenused OÜ

Oru Külakeskus tänab!
Oru Külakeskuses toimunud näitusel" Emadest ja kevadest" osales 114 last Oru Põhikoolist, Kose Gümnaasiumist, Harmi Õpipaigast, Kose Kunstikoolist, "Loel" kunstistuudiost, Ardu koolist ja Kose Noortekeskusest.
24. mail toimus noortele näitusel osalejatele Oru Külakeskuses kunstipäev.
Kunstipäeval kohal oli 82 last. Kõik juhendajad said tutvustad oma noori kunstitegijaid ja rääkida väljapandud
töödest.
Toimus publikulemmiku valimine, kunstiristsõna lahendamine ja rühmatööna portreede joonistamine. Väikese tänuürituse juurde kuulus ka kringel ja puuviljad. Oli põnev ja kordamistvääriv üritus.
Aitäh osalejatele ja juhendajatele!
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RAVILA MÕISAS
21. juulil 2019 kell 10.00 – 18.00

RAVILA MÕISAS

Ekskursioonid mõisas ja mõisapargis,

Ekskursioonid mõisas igal täistunnil
Avatud näitused härrastemajas
Avatud kunsti- ja käsitööbutiik
Avatud mõisakohvik
Õpitoad väikestele ja suurtele

avatud mõisakohvik, ehe mõisatoit,
põnevad degusteerimised,
head kraami saab koju kaasa osta,
töötoad väikestele ja suurtele,
näitused härrastemajas,
avatud kunsti- ja käsitööbutiik,
avatud massaažituba (broneeri aeg varakult)
Gruppidele toitlustuse ja ekskursioonide sooduspaketid
Info ja gruppide registreerimine:
tel 5078055, info@ravilamois.ee

Info: tel +372 5078055, info@ravilamois.ee
www.ravilamois.ee
LASTE SUVELAAGER RAVILA MÕISAS
12. august - 14.august 2019
Laagripäevade teemad:
muusika/laul, tants, vaba lava, kunst, keraamika,
meisterdamine, loovtöö, fotograafia, kokandus, sportmängud,
filmiõhtud, huvitegevustega väljasõit/bussiekskursioon,
muuseumide külastused, näituste/kino külastused
Toitlustamine 4 x päevas
Ööbimine mõisas 2- või 3-kohalistes tubades
Hind 45 eurot
Info tel 5078055 või 5296880
lastelaulustuudio@gmail.com

K-U TREIMER OÜ

müüb
liiva
kruusa
killustikku
sõelutud mulda

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

EHITAB,
REMONDIB:
E-R 8-17.00 Vahtra 19, Kose
Tel: 6756333, 5188220

ehitus- ja remonditööd
eramute ehitus
katuste ja fassaadide
ehitus ja remont
sanitaartehnilised tööd
18 m noolega autokorvtõstuki rent

Müüapuitbrikettkojuveoga,
valikusümmargune
jakandilinebrikett.

tel/faks 675 1230
GSM 511 5482,
501 2601

Alates10pakendistkojuvedu
Koseümbrusestasuta.
56214183
briketikuller@gmail.com

e-mail:
treimer.treimer@gmail.com

MK-TEENUSED OÜ
TEOSTAB TAAS
JALGRATASTE
HOOLDUST JA REMONTI
Info tel. 50 99 156
e-post:
mkteenused@gmail.com

AS Kose Agro pakub tööd raamatupidajale,
võib ka osalise tööajaga.
Oodatud ka teenusepakkujad.
CV saata e-mailile info@koseagro.ee
Info tel. 5066529

Autode remont- ja
hooldustööd,
rehvitööd kuni 20”
väikeautode, busside,
veoautode kere- ja
värvitööd

Ohtlike
puude
langetamine.
Tel: 56632968;
53402068

Metsakeskus.ee

Ostame kasvavat metsa, põllumaad
ja metsakinnistuid hinnaga
kuni 10 000 eurot/ha.
Kinnistud võivad olla tehtud raietega
või asetseda piiranguvööndis.
Tel: 56 111 900

Metsä Forest Eesti AS
ostab kasvavat metsa, metsamaad,
palke ja paberipuitu, küttepuitu ja
raidmeid
Tel 50 19 257
e-post eesti@metsagroup.com
www. metsaforest.com/ee

ORU TEHNOÜLEVAATUS
Avatud

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

