KOOLIDE LIITUMINE * TANTSURÜHMADE JUUBELID * LIIKUMISKUU!
“Kui ilus
koht on Kose
Kultuurikeskus!”
Reet Kudu, kirjanik

Aprill 2017
2x Kelly Talimaa

tulemas
Kose Kultuurikeskus
L.08.04 kell 11.00 Kose valla solistide kontsert.
T.11.04 kell 19.00 Kose Kultuurikeskuse näiteringi esietendus
"Mulluta Mari ja Uiu küla", lavastaja Maie Matvei. Pilet kohapeal 3/2€
K.12.04 kell 12.00 lasteetendus
"meeleKolu"
N.13.04 kell 18.00 koguperefilm
"Jäneste kool-kuldse muna valvurid" kell 19.30 uus Eesti film
"Sangarid". Pilet kohapeal 4/3
eurot.
T.18.04 kell 18.00 Loeng "Murrame toitumis-ja treenimismüüte". Lektor Mirko Miilits, kehakoostise analüüs 8 eurot.
Loeng tasuta!
L.29.04 kell 12.00 Kose linetantsijad tähistavad rahvusvahelist
tantsupäeva Esineb tantsutrupp
"Vallatud kurvid". Pilet kohapeal
5€
K. 03.05 kell 19.00 "Hollywoodi
filmitähed" Peaosas Helgi Sallo
ja Katrin Karisma. Piletid 15/13
eurot müügil Piletimaailmas ja
kohapeal. Võimalik sõita bussiga
Orust ja Kose-Uuemõisast
Palun registreeruda administraatori tel. 53329398
Kose Raamatukogu
03.04-05.05.2017 Tiina Alveri
näitus.
6.04. Külla tuleb Doris Kareva.
Oru Külakeskus
3.04 19.00 Oru külakoosolek
8.04 19.00 Oru segarühma 20.
juubel
11.04 12.00 Eakate klubi "Hõbelõim"
19.04 19.00 Mäluveski
23.00 14.00 Veteranidepäev
Ravila Mõis
05.04. Keraamika kell 19.00
12.04. Tulest tulnud: Õpituba
16.04. Suur perepäev 12.00
16.04. Tulest tulnud: Õpituba
19.04. Tulest tulnud: Õpituba
23.04. Tulest tulnud: Õpituba
30.04. Tulest tulnud: Õpituba
30.04. Kultuurikohvik 19.00
Info www.ravilamois.ee
Kose Päevakeskus
5. aprill kell 12.00 KOHVIK
kell 13.00 vererõhu mõõtmine
kell 13.30 LAULUKLUBI
10. aprill kell 14.30
JALATSITE MÜÜK
11. aprill VILJANDIS TEATRIS,
väljasõit K-Uuemõisast 9.45,
Koselt 10.00
12. aprill KOHVIK, LAULUKLUBI, vererõhu mõõtmine
18. aprill INKOTUBA Ardus kell
11.00,Kosel 12.30
19. aprill kell 12.00 KOHVIK,
vererõhu mõõtmine
20 .aprill kell 12.00 KOOLITUS: Liiklemine jalgsi ja
jalgrattaga.
22. aprill KEIK-i TERVISEPÄEV
Keilas,väljasõit K-Uuemõisast
kell 9.45, Koselt kell 10.00
26. aprill kell 13.30
LAULUKLUBI
28. aprill kell 14.00
KLUBIÜRITUS: Aprill, aprill.

Direktor Martin Medar juhendab õpilasi erinevaid projekte
kirjutama töötoas “Juhi nagu jumal”.

Töötoas “Koerte kool” oli kohal ka landseeri tõugu
koer Lord.

Kose gümnaasium oli
projektipäeval täis tuhandeid
ideid ja kümneid projekte
Pikale ja raskele õppeveerandile Kose gümnaasiumis pani punkti
projektipäev, kus traditsiooniliste 45-minutiliste ainetundide asemel
keskendusid õpilased päeva jooksul ühele praktilisele, erinevaid
õppeaineid hõlmavale projektile.
Rohkem kui 300 õpilast 5.-12.
klassist said võimaluse valida endale 26 erineva töörühma vahel õppepäevaks sobivaima. Projektipäeva eesmärk oli panna alus erinevatele ideedele ja anda õpilastele inspireeriv ning jõuline stardipakk nende mõtetega edasi töötamiseks. Projekti loomise vältel
omandasid õpilased teadmisi, mida üldjuhul tavalisest koolitunnist
ei saa. Näiteks vaadeldi, kuidas
koerateraapiat õppetöös kasutada, valmistati huvitavate retseptide põhjal pitsat ning kavandati remonti vajavale raamatukogule võimaluste piires uus sisekujundus.
Projektipäeva peakorraldajad
olid kaks noort ja hakkajat õpetajat,
Maiu Nurka ja Moonika Oll. Viimase sõnul on oluline, et õpilased
omandaksid sellel päeval tulevikuks
vajalikke oskusi nende faktiteadmiste kõrval, mida me koolis iga
päev õpime. Olli arvates kujunes
projektipäeva korraldamise seisukohalt kõige keerulisemaks, kas
kõik ikka toimib, sest taolist õppe-

vormi pole Kose gümnaasiumis varem proovitud. “Kui palju probleeme päeva jooksul tekib, ei oska ette
näha, aga üldiselt on õpilased väga
ilusti kaasa tulnud, õpetajad on olnud toetavad ja suuri muresid ei
olegi olnud,” ütles Oll. Seoses emakeelenädalaga pöörasid korraldajad erilist tähelepanu emakeelele,
mispärast oli üks läbiv õppeaine
igas projektitoas eesti keel.
Populaarsed töötoad
Noored õppurid 5.-12. klassini said
ise valida interneti teel endale sobiva töötoa. Loomulikult ei ole töötoad kummist, seega jagunemine
käis "kes ees, see mees" põhimõttel. Populaarsemate töörühmade,
näiteks “Koerte kool” ja “Liikuv
kool”, kohad täitusid juba viis minutit pärast registreerimise algust.
Projektipäeval loodi näiteks Kose koolile hümn, pandi alus veebipõhisele ajakirjale Parim Ajalugu,
kust on võimalik leida õppetööks
põnevaid ajalooteemalisi lisamaterjale. Töötoas “Liikuv kool” pakuti

välja mitmeid ideid, et kooli õpilased vahetundides rohkem liiguksid.
11. klassi õpilane Linda Marii ootas päevalt uusi ideid ning mõtteid,
mida saaks tulevikus rakendada ja
mis tooksid eelkõige õpilastele kasu. “Valisin projekti “Liikuv kool”
just seepärast, et minu jaoks on
oluline laste liikuvus ja nende harjumused. Ma sooviksin igakülgselt
kaasa aidata sellele, et suunduksime üheskoos tervislikuma eluviisi
poole,” ütles Linda Marii.
Jaanis Maala juhendamisel tõlkisid noored ühe ingliskeelse laulu
eesti keelde, seejärel õppisid nad
muusikateose selgeks ja tegid sellest video, mida näidati ka teistele.
Kui juhendaja Maalalt küsiti, missugune meeleolu oli, kui ta kooli
tuli, lausus muusik: ,,Hullult hea
tuju oli ja hea meel on neid noori
lapsi õpetada.”
Aktiivselt tegi tööd ka uudistetoimetus, kuhu olid kogunenud
meediahuvilised õpilased. Mitmetest projektidest saime ülevaate
nii kooliraadio kui ka neti kaudu.

Õppimine muutub
uuenduslikumaks
Projektipäev tõestas muu hulgas
seda, et Kose gümnaasiumis hakatakse traditsioonilise õppe kõrval
tegelema ka uuenduslikumat laadi
õppega.
Direktor Martin Medari hinnangul
hakkab kool vaikselt sinnapoole liikuma. “Kui me õpetame õpilastele, siis me peame looma keskkonna selleks, et õpilasel oleks seal
hea õppida. Keskkonna loomine
tähendab meeleolu, et õpilased
tahaksid ise tunda huvi asjade vastu, et neil oleks õpimotivatsioon ja
õpetaja oleks pigem innustaja, võimaluste looja ja toetaja, loomulikult meie õpetajad seda ka on.”
Korraldajad loodavad, et projektipäevast saab Kose Gümnaasiumis pikaajaline ja väärikas traditsioon. Võib-olla toimub järgimine projektipäev juba aasta pärast.
Indrek Ojamets
Kose Gümnaasiumi 12. klass

Kose
Vallavalitsus
ootab esitama kandidaate tiitlile
„Kose Valla
Aasta Ema“
Ootame Kose valla inimestelt aktiivset soovi ja
tahet märgata oma kõrval tublisid inimesi ja
kutsume üles esitama
kandidaate „Kose Valla
Aasta Ema“ tiitlile. Ootame vabas vormis kirjalikke ettepanekuid kandidaatide kohta hiljemalt
24. aprilliks 2017 kirja
teel või e-mailile
vald@kose.ee. Tunnustuse andmise otsustab
vallavolikogu haridus- ja
kultuurikomisjon.
Tunnustamise kord kinnitati
Kose Vallavolikogus 27. märtsil
2015 määrusega nr 58 „Kose valla aasta ema ja aasta isa tunnustuse avaldamise kord“ (leitav Kose valla kodulehel www.kosevald.ee valikust „kultuur ja sport“õigusaktid).
Kandidaat peab olema Eesti
Vabariigi kodanik ja tema elukoht
elanike registri alusel peab olema
Kose vallas. Aunimetus antakse
emale:
1) kelle peres kasvab või on
üles kasvanud vähemalt kaks tublit last;
2) kes on oma töös pädevad ja
tunnustatud;
3) kes osalevad aktiivselt ühiskondlikus tegevuses;
4) kes on oma perekonna väärtustamise heaks eeskujuks ka
väljaspool perekonda.
Kokkuvõttes peaks sisalduma
kandidaadi kohta järgmine info:
1) kandidaadi nimi ja elukoht;
2) laste arv, vanused ja nimed;
3) kandidaadi töökoht ja amet;
4) kandidaadi iseloomustus ja
teenete loetelu/tegevuste kirjeldus;
5) ettepaneku tegija nimi.

Sinilill aitab abivajajaid
6. aprillist kuni 30. aprillini toimub
neljandat korda heategevuskampaania „Anname au!“, millega kutsutakse inimesi üles kandma sinilille rinnamärki, mis tähistab tunnustust ja tänu välismissioonidel käinud meestele ning naistele.
Eestis käsitööna valmistatud sinilille rinnamärkide müügiga kogutakse annetusi vigastatud veteranide ja nende lähedaste taastusravi,
spordi- ja õppetegevuse toetamiseks ning taastusravi valdkonna tugevdamiseks kogu ühiskonnas.
Kolmel kevadel on kümned tuhanded inimesed teinud sinilillesüm-

boolika ostuga Eesti Vigastatud
Võitlejate Ühingule annetusi kokku ligi 250 000 euro ulatuses.
Ühing on kogutud annetustega ellu viinud ühiskondlikult olulisi projekte. 2014. a soetati kõnniabiseade ja teisi taastusraviseadmeid IdaTallinna Keskhaigla taastusravikliinikule. 2015. a soetati kogu Euroopas uuenduslik mobiilne kõnnirobot Haapsalu neuroloogilisele
rehabilitatsioonikeskusele. 2016.
a toetati vaimse tervise edendamisega tegelevat MTÜ-d Peaasjad ja
Eesti Füsioterapeutide Liitu amputatsioonijärgse füsioteraapia taas-

tusravi spetsialistide koolitamist
ning soetati Pärnu Haigla Taastusravi- ja heaolukeskusele lihasjõu
treeningseade. Ka sel aastal aitab
märkide müügist kogunev tulu nii
vigastatud veterane kui ka abivajajaid ühiskonnas laiemalt. Abiks on
ka märkide valmistamine: sel aastal said lepingulist tööd 71 erivajadustega inimest.
Kose vallas korraldab sinilillekampaaniat Naiskodukaitse Kose
jaoskond. Suurt ja tänuväärset abi
osutavad Kose Vallavalitsus, Kose
Raamatukogu ja Harmi Kool, samuti järgmised kohalikud ettevõt-

President Kersti Kaljulaid aitab sinilillemärke valmistada.
jad: Kose söökla, Puruvana OÜ,
Ravila Mõis, Ardu kauplus ja Habaja Tiigi pood.
Sinilillemärgi saab soetada kahe

euro eest, lubatud on ka suuremad annetused.
Anne-Mari Alver

2 VALLAELU
Kose Vallavolikogu
istung 16.03.2017
Istungist võtsid osa Kose Vallavolikogu liikmed Sven Andresen, Tiiu
Jalg, Alvar Kasera, Janno Jõffert, Eero Leedmaa, Tiiu Lõoke, Tiit Mae,
Olja Markova, Astrid Ojasoon, Aivar Pohlak, Siim Pohlak, Lauri Ligi,
Ruttar Roht, Vello Jõgisoo, Aare Mölder, Kalle Pormann ja Ants Salura.
Puudus Ly Renter.
Istungit juhatas volikogu esimees Uno Silberg.
Kinnitati vallavolikogu alaliste komisjonide 2017 tööplaanid.
Otsusega nr 379 anti nõusolek Kose Vallavalitsusele vara tasuta kasutamise lepingu sõlmimiseks MTÜ Laheoru-ga.
Otsusega nr 380 otsustati vallavara, Oru Mõisa, võõrandamine suulise
enampakkumise teel ja antud kinnistu koormamine isikliku kasutusõigusega Kose valla kasuks.
Otsusega nr 381 pikendati laenulepingut.
Määrusega nr 135 võeti vastu sotsiaalhoolekandelise abi andmise
kord.
Määrusega nr 136 võeti vastu raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuste osutamise riiklike rahaliste vahendite toetuste kasutamise kord Kose vallas.
Otsusega nr 382 otsustati Kose vallale kuuluvate kinnistute koormamine isikliku kasutusõigusega OÜ Kose Vesi kasuks.
Otsusega nr 383 otsustati Harmi Põhikooli ja Kose Gümnaasiumi ümberkorraldamine Kose Gümnaasiumiks.
Otsusega nr 384 otsustati Harmi Põhikooli Habaja Lasteaia ümberkorraldamine Kose Lasteaiaks.
Otsusega nr 385 algatati Kose valla huvihariduse strateegia koostamine.
Viidi läbi Kose valla reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskirja esimene lugemine ja suunati eelnõu teisele lugemisele.
Otsustega nr 386 ja 387 võõrandati Habaja Puhasti ja Habaja Ülepumpla hoonestusõigus SA-le Kõue Varahaldus.
Otsusega nr 388 võõrandati otsustuskorras vallavara SA-le Kõue Varahaldus.
Otsusega nr 389 võõrandati otsustuskorras vallavara SA-le Kõue Varahaldus ja seati isiklik kasutusõigus SA Kõue Varahalduse kasuks.
Otsusega nr 390 otsustati kohustuse võtmine.
Määrusega nr 137 tunnistati kehtetuks Kose Vallavolikogu
27.03.2008 määrus nr 108 „Kose valla ehitusmäärus” ja Kõue Vallavolikogu 21.06.2007 määrus nr 38 „Kõue valla ehitusmäärus”.
Otsustega nr 391 ja 392 otsustati varaliste kohustuste võtmine.
Otsusega nr 393 tunnistati kehtetuks Kose Vallavolikogu 25.05.2016
otsus nr 292 „Ehitise peremehetuks tunnistamine”.
Otsustega nr 394, 395, 396 ja 397 muudeti Kose Vallavolikogu
24.11.2016 otsuseid nr 346, 347, 349 ja 350 „Kinnistute omandamine”.
Lisaks tehti ülevaade arvamusest põhiseaduslikkuse järelvalve asjas,
arutati „Teeliste kirikud” koostöötaotlust ning tehti ülevaade Kose Gümnaasiumi ning Harmi Põhikooli järelvalve õienditest.
Volikogu korraline istung toimub 20.04.2017 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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Pole muusikat, mille
järgi Kirilind ei tantsi
2x Kadri Põlm

25. märtsil andis Kose naisrühm Kirilind Kose Kultuurikeskuses imekauni sünnipäevakontserdi.
Kandvaim roll kontserdil oli loomulikult Kirilinnul endal, ent
peol oli ka palju külalisi, kes tõid kingituseks kaasa mõne ilusa
tantsu või laulu. Nii astusid lisaks Kirilinnule üles Kose memmederühm Madli, naisrühm Viimikud ja segarühm Kabujalake,
tervituslaulu esitas Laheda Laulu Koor. Hingeminevalt kauni
laululooga astusid üles ka Kirilinnu juhi Anneli Veinbergi tütred
Kristiina, Kelly ja Caroly.
Kirilind sai alguse aastal 1971 ning on tantsinud tänaseni. 45
aastat on tantsurühma elus pikk aeg, täis uhkeid esinemisi ning
pidevat tööd treeningutega. Peol meenutati paljut olnust –
kauneid välisreise, väikeseid ja suuri esinemisi erinevatel kontsertidel, festivalidel ja pidudel, lustakaid seiku ning toredaid
kohtumisi. Tantsitud on kaunitel lavadel ja mudastel murudel,
ühe lustlikuma tantsukohana meenus pikamaasõidubuss, kus
kaasa oli tantsinud isegi bussijuht.
Kohal olid ka paljud Kirilinnu vilistlased, kes on naisrühmas
tantsinud varasematel aastatel. Silma torkas nii praeguste kui ka
endiste tantsijate pikk staaž – praegugi tantsivad rühmas paljud
daamid, kes on alustanud eelmise sajandi kaheksakümnendatel.
Naisrühma praegune juht Anneli Veinberg liitus aastal 2002.
Meenutati ka Kirilinnu kodukorra tähtsaid punkte: pole olemas muusikat, mille järgi Kirilind ei tantsi ning olgu kõrvetav päike või lausvihm, hommik või õhtu, päev või öö – Kirilind tantsib
ikka. Sünnipäevalapsel jagus kingitusi ja häid sõnu kõigile külalistele ja toetajatele. Eriti oluliste toetajatena toodi välja Kose Vallavalitsus, Kose Raamatukogu, Nurme Looduskosmeetika OÜ,
Mati Unga ja Kristjan Väljako.
Anne-Mari Alver

Naiskodukaitse Kose jaoskond kutsub talgupäevale!
8. aprillil kell 10 kohtume Kosel vallamaja ees. Teeme puhtaks
jõeääred, kergliiklusteede servad ning muud vajalikud paigad.
Kaasa löövad Noorte Kotkaste ja Kodutütarde rühmade liikmed,
Kose Spordikooli õpilased, Kose disc-golfi mängijad ja kõik teised, kel soovi on. Tule sinagi, võta kaasa kindad ja hea tuju!
Kose Vallavalitsus korraldab kogutud prügi äraveo ja saadab
12.30 Laululava juurde talgusupi.

Täname AS Standard töötajaid abi eest
meie kooli raamatukogu uue ilme kujundamisele kaasa aitamisel!
Kose
Gümnaasiumi
raamatusõbrad
Väljaandmist korraldab: Läänetasandiku OÜ
Toimetaja: Anne-Mari Alver, 52 18 439
Kujundaja: Margus Leibak
Kaastöid ja reklaamisoove ootame aadressil:
koseteataja@gmail.com

KOSE VALLA AJALEHT

Annely Veinbergi tütred Kristiina, Kelly ja
Caroly moodustavad kena etno-trio.

Eesti Vabariik
Harju maakond
Kose vald

Eesti Vabariik
Harju maakond
Kose vald

KOSE VALLAVOLIKOGU OTSUS

KOSE VALLAVOLIKOGU OTSUS

Kose

KOSE PUHTAKS!

Tantsib naisrühm Kirilind.

16. märts 2017 nr 383

Harmi Põhikooli ja Kose Gümnaasiumi ümberkorraldamine
Kose Gümnaasiumiks

Kose

16. märts 2017 nr 384

Harmi Põhikooli Habaja Lasteaia ümberkorraldamine Kose Lasteaiaks

Aluseks võttes põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 80 lg 1 ja lg 2 p
2, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 34, Kose Vallavolikogu 27. veebruari 2014 määruse nr 21 „Kose valla põhimäärus“, Kose Vallavolikogu 15. detsembri 2016 määruse nr 129 „Kose
valla koolivõrgu arengukava 2015-2022“,

Aluseks võttes põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 80 lg 1 ja lg 2 p
2 ja lg 8, koolieelsete lasteasutuste seaduse § 33, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 34, Kose Vallavolikogu 27. veebruari 2014 määruse nr 21 „Kose valla põhimäärus“ ja Kose Vallavolikogu 15. detsembri 2016 määruse nr 129 „Kose valla koolivõrgu arengukava 2015-2022“,

Kose Vallavolikogu
O T S U S T A B:
1. Liita Harmi Põhikool Kose Gümnaasiumiga ja lõpetada Harmi Põhikooli tegevus 1. septembriks 2017.
2. Kose Vallavalitsusel korraldada punktis 1 nimetatud asutuste tegevus ümber ajavahemikus 1. juulist 31. augustini 2017 ning moodustada selleks vastav komisjon.
3. Kose Vallavalitsusel valmistada ette Kose Gümnaasiumi põhimääruse muutmise eelnõu.
4. Otsus teha teatavaks Haridus- ja Teadusministeeriumile, maavanemale, koolidele, vanematele, õpilastele ja õpilaste elukohajärgsetele
valla- või linnavalitsustele.
5. Otsus avaldada kohalikus ajalehes „Kose Teataja“.
6. Otsust on õigus vaidlustada 30 päeva jooksul, arvates päevast,
millal vaiet esitama õigustatud isik otsusest teada sai või oleks pidanud
teada saama, esitades vaide Kose Vallavolikogule haldusmenetluse
seadusega vaidemenetlusele kehtestatud korras. Otsuse peale on kaebeõigusega isikul õigus esitada kaebus Tallinna Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustiku §-s 46 sätestatud tähtaegadel ja halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.

Kose Vallavolikogu
O T S U S T A B:
1. Liita Harmi Põhikooli Habaja Lasteaed Kose Lasteaiaga ja lõpetada Harmi Põhikooli tegevus 1. septembriks 2017.
2. Kose Vallavalitsusel korraldada punktis 1 nimetatud asutuste tegevus ümber ajavahemikus 1. juulist 31. augustini 2017 ning moodustada selleks vastav komisjon.
3. Kose Vallavalitsusel valmistada ette Kose Lasteaia põhimääruse
muutmise eelnõu.
4. Otsus teha teatavaks Haridus- ja Teadusministeeriumile, maavanemale, koolidele, vanematele, õpilastele ja õpilaste elukohajärgsetele
valla- või linnavalitsustele.
5. Otsus avaldada kohalikus ajalehes „Kose Teataja“.
6. Otsust on õigus vaidlustada 30 päeva jooksul, arvates päevast,
millal vaiet esitama õigustatud isik otsusest teada sai või oleks pidanud
teada saama, esitades vaide Kose Vallavolikogule haldusmenetluse
seadusega vaidemenetlusele kehtestatud korras. Otsuse peale on kaebeõigusega isikul õigus esitada kaebus Tallinna Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustiku §-s 46 sätestatud tähtaegadel ja halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.

/allkirjastatud digitaalselt/
Uno Silberg
Kose Vallavolikogu esimees

/allkirjastatud digitaalselt/
Uno Silberg
Kose Vallavolikogu esimees
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Raamatukogu on sel kevadel olnud paljude huvitavate sündmuste ja
kohtumiste keskpunktiks, kus jagub huvitavat osalemist igas vanuses
kultuurisõpradele.

Kose Raamatukogu
sai 109aastaseks
Märts on olnud kõigis valla raamatukogudes kirjanikega kohtumiste
aeg. Emakeelepäevade raames on
kohtumised toimunud Harmi
Koolis, kus külas oli Ilmar Tomusk;
Ardu Koolis oli külaliseks Reeli
Reinaus, Kose-Uuemõisa Lasteaed Koolis kohtus õpilastega Kätlin Vainola, Külakeskuse oli kohtumine Heli Künnapasega. Oru Kooli õpilasi ootab kohtumine veel
ees, sest kirjanik Ilmar Trull oli haigestunud.
Kose Raamatukogu
sündmused
Sündmusterohke oli ka Kose Raamatukogus. Eesti Lastekirjanduse
Keskus koostöös linnade keskraamatukogude lasteosakondadega
kutsub juba kolmandat korda üleeestilisele 3.–4. klassi õpilastele
mõeldud kirjandusmängule. Raamatute valikus, mille Lastekirjanduse Keskus välja on pakkunud, on
seekord tosin head lasteraamatut.
Mängu eelvoorud viiakse läbi maakondades, kuhu on oodatud võistkondi kõikides omavalitsustest. Et
välja selgitada meie valla tublimad ja
tähelepanelikumad raamatulugejad
korraldasime 8. märtsil vallasisese
kirjandusmängu, kus osalejaid oli nii
Ardu kui ka Oru Koolist. Kose
Gümnaasiumist osales lausa 5 võistkonda. Laste teadmisi hindas auväärne žürii, kuhu kuulusid koguni
kaks doktorikraadiga inimest – õpetaja Moonika Oll ja valla haridusnõunik Aleksandr Apolinsky. Küsimused oli koostanud Liia Oll koostöös valla teiste raamatukoguhoidjatega. Ajal, kui žürii tegi kokkuvõtteid, aitas lastel aega veeta kauaaegne raamatukoguhoidja tädi Milla.
Žürii otsus oli, et Kose valda esindab maakondlikus voorus Kose

Gümnaasiumi 4b klassi võistkond
koosseisus Angela Tikerpe, Saara
Bergmann, Merili Randmaa.
Harju Maakonna Keskraamatukogu usaldas seekordse maakondliku vooru, mis toimus 29. märtsil,
läbiviimise Kose Raamatukogule.
Osales 8 võistkonda. Küsimused
oli koostanud Liia Oll, kelle õlul
nende kirjandusmängude korraldamise põhiraskus on olnudki. 10.
klassi noormehed Karl Kivistik,
Jürgen Nurmik, Andi Nõmmela
abistasid meid korraldusliku poole
pealt. Meelelahutuslikke vahepalu
esitasid Kose Muusikakooli puhkpilli osakonna noored õppijad Karl
Andreas Mätlik, Daniel Paul Palgi,
Martin Malk, Kristo Varul. Neid juhendasid õpetajad Olev ja Maiu
Roosa. Vahva luuletuse luges 2.a
klassi õpilane Regmar Virga. Kose
Raamatukogu tänab kõiki! Tublimateks mängijateks osutusid tasavägises võistluses Haabneeme
Kooli õpilased, kes esindavad Harju maakonda suurel kirjandusmängul Tallinnas. Ürituse lõppedes
sõime ühiselt kringlit ja vahetasime muljeid toredast päevast.

9. märtsil oli meie lugejate külaliseks kirjanik Reet Kudu – mitmekülgne loovisiksus, kes on tegelenud nii tantsu, teatri kui ka kirjandusega. Ta on kirjutanud nii lastele
kui ka täiskasvanutele. Eelmisel
aastal ilmus tema kümnes romaan
„Isatütred”, mille autor pühendas
oma isa Fred Kudu mälestusele.
Põnevad
sünnipäevaüritused
Emakeelepäeval avasime suurepärase näituse, kus tutvustatakse soome-ugri kunstnike töid, kelle looming on saanud inspiratsiooni Eesti
looduslikest pühapaikadest. Nendele lisaks pälvisid kunstnike huvi
ka Eesti pühakojad: kloostrid, kirikud, kabelid. Lisaks näitusele toimus lühike loeng soome-ugri rahvastest ja ersakeelne esinemine.
Tähtsustamaks õpilastele meie
kauni emakeele olulisust kutsusime
raamatukogusse kõik Kose Gümnaasiumi algklasside õpilased vaatama raamatunäitust ja kuulama raamatukogutundi meie kaunist emakeelest ning emakeelepäevast.
Ajalooürikutest on teada, et

1908. aastal 21. märtsil kinnitas
kuberner Eesti Rahvahariduse
Seltsi Kose Haruseltsi raamatukogu asutamise otsuse. Loeme seda kuupäeva ja aastat Kose Raamatukogu tegevuse alguseks.
Alates 2014. aastast, mil asume
uues asukohas Hariduse tänaval,
oleme seda päeva igal aastal väga
tähtsaks pidanud. Nii ka sellel aastal- otsustasime korraldada raamatukogukohviku, kus pakutakse
lisaks meie tublide raamatukoguhoidjate küpsetistele ja kohvile ka
õdusat kohtumist huvitavate inimestega.
Meie seekordne külaline oli
eesti filoloog ja folklorist Marju
Kõivupuu. Näitus, mille meile oli
toonud Udmurdi Kunstiühing ARTE, oligi inspireeritud tema kirjutatud raamatust „100 eesti pühapaika”. Marju Kõivupuu on väga
mitmekülgne inimene, kes peab
tähtsaks talletada meie rahva varasemaid kombeid, elu-olu, kes valdab suurepäraselt sõna, keda on
äärmiselt meeldiv kuulata.
Märtsikuu lõpus külastas meid
ka väga vahva teatritrupp – Kose
Lasteaia Mõmmi rühm. Esitati näidend Karu-Katariina sünnipäev.
Lapsevanemad, kes esitust vaatamas olid said oma võsukeste üle
uhkust tunda.
Jääb lisada veel raamatunäitused
nii noorematele kui ka vanematele
lugejatele, mis meie kogusid tutvustavad ja aitavad valikuid teha, et
lugemisest tõeliselt mõnu tunda.
Ees on ootamas uued ja huvitavad kohtumised, ootame meie tegemistel silma peal hoidma ja raamatukogu külastamast.
Kohtume raamatukogus!

Naiskoor Meelika
tegi Ravila
Lasteaiale kingituse
Naiskoor Meelika korraldas 10. detsembril 2016 heategevusliku jõulukontserdi, kus koguti annetusi Ravila Lasteaiale väikekandle ostuks.
Täname südamest Naiskoor Meelikat ning kõiki lahkeid annetajaid ilusa kingituse eest!
Ravila Lasteaed
2x Margit Eerik

Igal ballil on kuningas ja kuninganna.
Külalisi tervitavad
Kostüümid oli kaunid ja ballitant- Maarika Tuttelberg
sud õnnestusid suurepäraselt.
ja Raivo Silluste.

Oru Memmed
korraldasid uhke balli
4. märtsil täitus tantsurühmal Oru Memmed 15 aastat
tantsulusti. Pidu peeti koos sünnipäevalastega Anija
vallast – Alavere tantsurühmal Helda täitus 30 aastat
tantsimisele pühendatud aega.
Kuna mõlema rühma juhendaja on Marika Tuttelberg, tehti pidu koos
ning kutsuti osa saama ja esinema teisigi tantsijaid. Kokku oli Oru Külakeskuses tol õhtul laval tervelt seitse tantsukollektiivi.
Kuigi nii Oru Memmed kui ka Helda on rahvatantsugrupid, otsustas
Maarika Tuttelberg peo korraldada hoopis ballina.
Ballitantse õpiti jaanuarist saati nii Orus, Alaveres kui ka kaugemal –
neli ballitantsu olid kõigile osalejatele ühised.
Ballikuninganna rollis oli Maarika Tuttelberg ise, ballikuningas oli Raivo
Silluste. „See oli tõeline kostüümidraama,” kõlab ballikuninganna meenutustes rõõmu hästi õnnestunud peo üle.
Anne-Mari Alver

Sirje Bärg

Kunstnik Jüri Matvei kahekäelusikas
tunnistati kõige moodsamaks
2x Margit Eerik

Tuhala Ajaloo- ja Kunstikamber MTÜ ning „Maaleht“ korraldasid ühiselt
puutöökonkursi teemal
„Lusikas“.
Konkursi eesmärgiks oli meelitada inimesi rohkem väärtustama
esiisade puutööoskust ning rahvakunsti ja rahvuslikke puutöötraditsioone, kasutades heatasemeliste
puitesemete loomist. Konkursile
esitatud tööd pidid olema valmistatud käsitsi, kasutamata elektrilisi
tööriistu.Konkursil oli kaks alateemat: arhailine ja modernne lusikas. Konkursile laekus kahes eri
kategoorias kokku 84 tööd. Osavõtjaid oli kokku 67, neist 10 naist.
Osavõtjate seas oli esindatud ka 5
kooli, kokku 32 õpilastööga, sh
Kose vallast Harmi Põhikooli
(õpetaja Toomas Mägi) õpilaste
WWW.KOSE.EE

Kose valla kunstnik Jüri
Matvei kahekäelusikas
„Vigur” valiti modernse
kategooria võidutööks.

2. Kose valla eripreemia
pälvis Toivo Ernitsa lusikas „Supilontrus”.

tööd.Noorim konkursil osaleja oli
10-aastane, vanim 84-aastane.
28. märtsil toimus RMK peahoone
aatriumis aadressil Toompuiestee
24, Lusikakonkursi näituse avami-

ne ja võidutööde tunnustamine.
Jagati ka mitmeid eripreemiaid.
Kose valla eripreemia pälvis lusikas nimega „Supilontrus“, kui kõige kasutatavam ja käepärasem lu-

sikas. Lusika autoriks on Toivo Ernits Hageri külast, Kohila vallast.
Lusikas on valmistatud kasepuust,
valmistamiseks kulus aega üks nädal. Valmistamisel on eeskujuks
võetud lusikas, milline oli kasutusel eelmise sajandi I poolel. Taolist
lusikat kasutati siis majapidamises
pudru segamisel.Modernse kategooria võidutööks osutus Kose
valla inimese Jüri Matvei lusikas nimega „Vigur“, mis on valmistatud
kahekäelusikana. Lusika kuju on
tingitud sellest, et Jüri eelistab säilitada tahutava puutüki võimalikult
originaalilähedast kuju.
Puulusikate näitus jääb avatuks kuni 12 maini. Peale näitust antakse
võidutööd üle Eesti Ajaloomuuseumile.
Margit Eerik
KOSE VALLA AJALEHT
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Miks eelistada
Kose Gümnaasiumi?
Kätte on jõudnud see aeg
aastast, mil 9.
klassi õpilased
seisavad valiku
ees, kus jätkata
haridusteed.
Usun, et valla kõigi kuue kooli põhikoolilõpetaja seas on neid, kes
plaanivad edasi õppida gümnaasiumis, kuid ei oska valida, millisesse
keskkooli minna. Viimaste aastate
suureks murekohaks Kose Gümnaasiumis on see, et kogukonnakooli eelistab üha vähem ja vähem
noori. Arvatakse, et linnas on paremad võimalused end harida ja
teostada, kusjuures nii ei arva ainult
noored ise, vaid ka nende vanemad. Miks ei osata nähta kohalikus
koolis samasuguseid võimalusi end
tõestada ja omandada hea haridus?
Kosel on hea haridus...
Olles ise ühe Tallinna keskkooli lõpetanud ja nüüd, viis aastat hiljem,
Kose Gümnaasiumis praktikal käinuna, julgen öelda, et tegelikult ei
ole vahet, millises koolis need kolm
keskkooliaastat õppida. Eestis kehtib gümnaasiumi riiklik õppekava,
mida rakendatakse kõigis gümnaa-

siumides ja kõik need koolid seisavad ka selle eest, et nende lõpetajad
omandaksid teadmised, oskused ja
väärtushoiakud, mis võimaldavad
jätkata õpiteed kõrgkoolis või kutseõppeasutuses. Need 9. klassi õpilased, kes on läbinud edukalt katsed
mõnda linna (eliit)kooli, peaksid
mõistma, et juba nende katsete
edukalt läbimine näitab seda, et Kose Gümnaasiumi poolt pakutav on
samal tasemel linnakooliga.
Siit ka minu edasised mõtted –
kas on mõtet iga päev kulutada
Tallinnasse sõidule edasi-tagasi vähemalt 1,5 tundi, kui kodulähedases koolis pakutakse samal tasemel (või isegi paremal) haridust?
Kas linnas bussi oodates on mõistlik „hängida“ kaubanduskeskuses

ja/või minna mõnda tasulisse huviringi, kui Kose Gümnaasium pakub 10-12 klassi õpilastele 14 erinevat tasuta huviringi? Kas oled arvestanud, et suures koolis, erinevalt kohalikust gümnaasiumist, ei
jõua õpetaja igas tunnis õpilase individuaalsusega arvestada? See
toob endaga kaasa selle, et iseseisva töö maht on palju suurem, kui
väiksemas kogukonnakoolis, kus
õpetaja juhiseid ja abi jagab. Lisaks
peab linna keskharidust omandama minemisel arvestama sellega,
et satutakse suurde klassikollektiivi, milles on, erinevalt Kose koolist, keerulisem silma paista. Ka
elutempo on linnas kiirem ning
väikesest koolist tulijal on alguses
mõnevõrra keerukam kohaneda.

… ja mõnus õhkkond
Oma lühikese kogemuse jooksul
siinse kooli õpilasi õpetada, julgen
ma kindlasti öelda, et tulevase
gümnasistina eelistage kogukonnakooli, sest õhkkond, mis Kose
Gümnaasiumis valitses, oli meeldiv. Õpilased olid omavahel sõbralikud, targad, väga avatud ja
meeldivad. Õpetajad, kellega
kokku puutusin, abivalmid ja professionaalsed. Kes siiski vaid
numbreid usuvad, siis 43. koht
koolide edetabelis peaks olema
piisavalt pädev argument, et Kose
Gümnaasiumis pakutakse heal tasemel haridust!
Kärt Kütt
Tallinna Ülikooli praktikant

Erasmus+ koostööprojekt „Jätkusuutlik
keskkond tuleviku Euroopas“
Kuus kuud on
möödunud
projekti algusest
Kose-Uuemõisa
Lasteaed-Koolis.
Selle aja jooksul
on toimunud
palju huvitavaid
ettevõtmisi.
Novembris viidi läbi küsitlus „Minu lasteaia-koolitee“ ja veebruaris
toimus kahenädalane kampaania
„Käi jalgsi!“. Toimunud on uuring
laste keskkonnateadlikkuse väljaselgitamiseks.
1. ja 4. klass alustasid kirjavahetust Türgi ja Ungari õpilastega,
kõigepealt saadeti kirjad posti teel,
siis suheldi e-kirjade kaudu. Skype’i vahendusel vestlesid 2. ja 4.
klassi õpilased Poola ja 3. klass
Horvaatia eakaaslastega.
Projekti jooksul käiakse põhjalikult läbi kõik projektis osalevad
maad. Seni oleme lastega tähistanud Ungari ja Itaalia päeva. Eesmärgiks on saada lähemalt tuttavaks antud maa elu ja kommetega,
uurida nende maade sümboolikaid
ja traditsioone. Itaalia päeva üheks
oodatumaks tegevuseks oli laste
KOSE VALLA AJALEHT

Hollywoodi filmitähed
poolt pitsa küpsetamine.
Veebruari alguses osales kolm
õpetajat koolitusel Rootsis, Borasis. Koolituse peateemaks oli keele- ja draamaõpetus. Õpetajad tulid tagasi mitmete toredate mängude ja rohkete ideedega, mida nii
kolleegide kui ka laste peal kohe
katsetati.
Külas Suurbritannia
ökokoolis
09.03-13.03 toimunud teisel töökoosolekul Suurbritannias, Kidderminsteris osales samuti kolm
õpetajat. Meid võõrustas Birchen
Coppice’i Algkool.
Birchen Coppice’i Algkool on
ökokool, mida näitavad ka mitmed ehituslikud lahendused (vihmavee kasutamine küttesüsteemides, energiasäästikkus jmt).

Väga palju tegevusi on seotud
taaskasutuse ja loodushoiuga.
Kooli juures on väike aiamaa, kus
igal klassil on oma peenrakast. Huvitav oli külastada metsakooli (Forest School), kus lapsed saavad
toimetada igal nädalal vähemalt
kaks tundi – lõkke ääres peekonit
ja saia küpsetada, noa või saega
puutööd teha, loodust uurida või
lihtsalt viibida looduse keskel ja läbi selle mõni toimetulekunipp
omandada.
Iga osalejamaa toob võõrustajamaale kingituseks kultuurikarbi
(Culture Box). Meie kultuurikarp
sisaldas materjale ja meeneid Eesti
kohta ning 3. klassi õpilaste heegeldatud öökulle.
Koosolekul esitlesid kõik projektipartnerid esimesel poolaastal
tehtud töid ja tegemisi. Kuigi üles-

anded olid kõigile antud ühesugused, oli tore näha, kui erinevalt üks
või teine riik need oli lahendanud.
Samuti panime paika teise poolaasta tegevused, kuid palju vajab
veel läbiarutamist ja tagasisidestamist e-kirjade vahendusel.
Lisaks algkoolis viibimisele külastasime lähedal asuvat Worcesteri vanalinna ja sõitsime aururongiga „The Cathedrals Express“,
mis on kohaliku tähtsusega vaatamisväärsus.
Tore oli kohtuda vanade sõpradega ja saada juurde uusi sõpru.
Päevad Kidderminsteris olid töised, aga pakkusid ka palju rõõmu
ja andsid energiat.
Sirje Lepik
Kose-Uuemõisa Lasteaed-Kooli
õppealajuhataja

Niisugust pealkirja kannab Komöödiateatri uuslavastus, milles mängivad Katrin Karisma ja Helgi Sallo. Selle loo peategelasteks on kunagised filmikunsti superstaarid Bette Davis ja Joan Crawford, kes on mõlemad ka Oscari pälvinud.
Alles oma karjääri lõpus mängivad nad esimest korda samas filmis
ja muidugi puhkeb halastamatu konkurents. Selles sõjas on kõik vahendid lubatud. Mõlemad kiristavad hambaid, aga peidavad selle teeseldud naeratuse taha. Rafineeritud solvangud ja vaimukused lendavad
mõlemas suunas ja kumbki ei kavatse alla anda. Paratamatult tekib küsimus, kas meie eesti primadonnad on ka midagi taolist läbi elanud?
Olid ju nemadki Estonia teatris nii kolleegid kui konkurendid.
Sellele küsimusele oskavad vastata ainult nemad ise, meie võime
ainult oletada vastavalt oma rikutuse tasemele. Ja nautida mõlema
kirglikult esitatud rolle ning otsustada, kumb siis ikkagi seekord peale
jäi, kas Helgi Sallo või Katrin Karisma? Inglase Anton Burge’ tragikomöödia maailmaesietendus oli 2011 Londoni Arts Theatre’s. Meil lavastas selle Erki Aule ja kujundas Riina Vanhanen. Pühendatud Katrin
Karisma 70. juubelile. Muide, Ameerikas valmis äsja 8-osaline seriaal
„Vihavaen – Bette ja Joan“, kus neid staare mängivad Jessica Lange
ja Susan Sarandon.
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Ardu Koolis tähistati emakeelepäeva meeleoluka ja hariva
kohtumisega, kus Reeli Reinaus rääkis oma tööst ja loomingust.

Emakeelepäeva
külaline Ardu Koolis
14. märtsil tuli külla kirjanik Reeli
Reinaus. Tema ligi kümneaastase
kirjandusliku tegevuse jooksul on
pagasisse kogunenud üle kahekümne lastele ja noortele kirjutatud raamatu, kaks luulekogu ning
paar rahvapärimusliku suunitlusega raamatut. Täiskasvanuile on seni ilmunud üks raamat: „Une nägu.“
Tegelased
rahvapärimusest
„Tuule tiibadesse sain 2008. aastal, kui jutuvõistlusel pälvisin oma

esimese raamatuga „Saladuslik
päevik“ II koha. Edaspidi olen igal
aastal ilmutanud paar raamatut,“
meenutas Reeli Renaus oma kirjanikuks saamise teed.
Edukas oli Reeli Reinausile ka
2016.a, kui võistlustules osutus
võidukaks tema raamat „ Kuidas
mu isa endale naise sai.“ Parajalt
tempokas ja humoorikas lähenemine teemale on muutnud selle
teose väga menukaks.
Internetist leiame: „Reeli Reinausi raamatuid iseloomustab sisulisus ja süvenemine teemasse.

Ta kirjutab enamasti realistlikke
näidete varal, tegeledes erinevate
probleemidega vastutustundlikult.
Muljet avaldav on ka kirjaniku oskus luua meeleolu ja edastada tegelaste tundeid. Samas ei süvene
liigselt üksikasjadesse, jättes ruumi
ka lugeja kujutlusvõimele...“
Reeli Reinaus on üks väheseid
kirjanikke, kes rahvapärimust huvitaval kombel ja osavalt oma raamatutes kasutab. Seetõttu esineb
tema teostes sageli müstilisi tegelasi. Kohtumisel Ardu kooli õpilastega tõi ta näitlikult suurel ekraanil
esile need müstilised olendid, keda leidub rohkelt varasemas rahvaluules ja samad tegelased tänapäevases ilmingus. Õppinud teoloogiat ja folkloori, oskab R.R.
oma teadmisi põnevalt ja sobivas
stiilis esitleda.
Reelika Reinaus kirjutab oma
raamatuid väga usutavalt, väga
osavalt kasutab ta oma juttudes
linnalegende. „Linnalood ongi
minu lemmikud,“ pajatab kirjanik.
Oskuslikult toob R.R. tuntud
muinasjututegelased kaasaegsesse
miljöösse, samas aga vastupidisesse ja absurdsedesse olukordadesse.
R.R. raamatute tegelased ja
koht on sageli võetud tegelikust
elust; ühe prototüübina on ta kasutanud ka oma tütart raamatus
„Detektiiv Triibik loomaaias.“
Kirjutab, kui aega on
Kohtumistel lugejatega sagedamini
esineva küsimuse kirjaniku tööstiili
kohta vastab R.R. nii: „ Kirjutan siis,
kui on aega, enamasti õhtuti. Vahel
valmib raamat ühe jutiga, röövides
suurema osa uneajast. On olnud juhuseid, kui magan sisse ja tütar tuleb mind äratama.“
Samuti huvitas kuulajaid külalise
põhitegevusala. „Töötan igapäevaselt Rahvaluule Instituudis Looduslike Pühapaikade Keskuses

Reeli Reinaus Ardu Koolis.
andmehaldurina. Õpin ka Tallinna
Ülikoolis meedia osakonnas dokfilmide tegemist.“
Muidugi tundsid lapsed huvi
mõnede raamatutegelaste kohta;
nendelegi küsimustele said nad
ammendava vastuse.
Reeli Reinaus kui folklorist on
koostanud kaks raamatut: „Vanarahva titetarkus“ ja „Vanarahva
pulmatarkus.“ Lisaks on R.R. kaasa
aidanud mitme muinasjuturaamatu ilmumisele ning kirjutanud rea
teaduslikke artikleid. Praegu tegeleb ta ka Hageri kihelkonna kohapärimuse kogumisega, eesmärgiga
välja anda paigaga seotud legende
kajastav kogumik.
Oma osa loomingust kuulub ka
luulele, ilmunud on kaks luulekogu: „Tuhkatriinu“ ja „Vahtralehevaha.“
Ise ütleb Reeli Reinaus enda
kohta: „Mul on tunne, et mida
rohkem ma kirjutan, seda rohkem
ideid tuleb, mida paberile panna.“
Meie poolt – palju edu talle!
Ireene Tsirel

Emakeelepäeva tähistamine
Harmi Põhikoolis
Harmis oleme traditsiooniliselt korraldanud emakeelepäeva. Kuna see on väga oluline, kujuneb selle
ümber reeglina välja emakeelenädal. Nii ka sel aastal.
Terve nädala jooksul toimusid erinevad üritused
selleks, et tutvuda lisaks meie emakeelele ka muude maade kultuuride- ja keeltega.
Tänavu toimus meil ühe üritusena õpetaja Merje Kuuse eestvedamisel Ameerika kultuuri päev
ning teisena, meie oma emakeele auks, korraldas
Hille Schaffrik raamatukogu poolt kohtumise lastekirjanik Ilmar Tomuskiga.
Kohtumisel Eesti ühe tuntuma lastekirjanikuga
saime teada, et inspiratsiooni ammutab ta oma
lastelt, tema lapsepõlve lemmikraamat on „Pipi
Pikksukk“, meie lastekirjanikest meeldivad talle
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Piret Raud ning Mika Keränen ja Harmi kooliga
seob teda 40 aastane ajalugu. Nimelt osales ta siin
1977. aastal automudelismi võistlustel.
Emakeele päeva tähistatakse Kristjan Jaak Petersoni sünnikuupäeval, 14. märtsil kõikides Eestimaa koolides.
Järgmisel aastal täitub 200 aastat K.J. Petersoni
oodi „Kuu“ loomisest. See ood on oluline, kuna
tähtsustas nimelt eesti maarahvast, selle keelt ja
kultuuri.
Tiiu Jalg
Harmi Põhikooli direktor
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Kontsert-tänuõhtu
kunsti- ja käsitöörahvale
12. veebruarist 12 märtsini toimusid Kose valla kunsti- ja käsitööpäevad „Kuu täis kunsti ja käsitööd”.
Seoses Kose valla 25. aastapäevaga sai korraldatud Kose Kultuurikeskuses ülevallaline kunsti- ja käsitöönäitus „Kose vald 25”, mis oli
kunsti- ja käsitöörahva kingitus
kogu valla rahvale.
Käsitöönäitus oli avatud nädal ja
laste kunstinäitus kuu aega, esindatud olid kõik valla piirkonnad ja
vanusegrupid – lasteaialastest eakateni. Õpitoad toimusid valla eri
paigus väga erinevatel teemadel
alates raamatute voldimustritest
siidisallide ja klaasimaalini välja.
15. märtsi õhtul oli Kose valla
kunsti- ja käsitöörahvas – näitusel
osalejad, kooliõpilaste ja lasteaialaste juhendajad-õpetajad, õpitubade korraldajad ja juhendajad –
oodatud Kose Kultuurikeskusesse
kontsert-tänuõhtule.
Tänuõhtu algas Kose Muusikakooli kontserdiga tänutäheks tehtud töö eest. Korraldajate poolt
osalejatele tänukirjad ja lilleõied,
tordi-ja kohvilaud. Vallavanema
tänukõnest jäi kõlama, et lisaks
suurele laulu- ja tantsukollektiivide hulgale vallas on kasvanud ka
kunsti- ja käsitöövaldkonna tubli-

de tegijate ring. Vallavanem lõikas
lahti tordi ja mõnusas kohvilauas
sai arutatud juba uusi plaane ja tulevikusihte, üksmeelselt loeti üritus kordaläinuks ja vajalikuks traditsiooni jätkata ka järgnevatel
aastatel.
Valla juubeliaasta lõikes on tulemas veel hulgaliselt erinevaid õpitubasid, näituseid ja ühisüritusi. Ka
Kose Kunsti ja Käsitöö Seltsil, kes
ühendab üle valla kunsti- ja käsitööhuvilisi, on juubeliaasta ja tulemas selle raames põnevaid üritusi.
Info jooksvalt Kose valla kodulehel
ja Kose Teatajas.
Tänu ja tunnustust ei ole kunagi
liiga palju, kogu tänu ei mahu sõnadesse äragi, tänu ei saa meetrites
mõõta ega kaalule panna, seetõttu
veel kord SUUR TÄNU KÕIGILE, kes osalesid nii näitusel kui
õpitubades ja aitasid kaasa ürituste
kordaminekuks.
Kindlasti aitab näituselt ja õpitubadest saadud positiivne energia
kaasa uute ideede tekkimisele, annab inspiratsiooni loometegevusele, mida saame näha juba uute
tööde näol järgmistel näitustel.

TULEST TULNUD
KOSE KANDIS
Aasta teema 2017 - Tulest tulnud
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

Täname Kose Muusikakooli
õpetajaid ja õpilasi kauni kontserdi
eest!
Täname toetuse eest Kose Val-

lavalitsust ja Kultuurkapitali!
Piret Aavik
Kose Kunsti ja Käsitöö Selts

Kose Avatud Noortekeskus
otsib noorsootöötajat

Kose Avatud Noortekeskus
otsib noorsootöötajat

ORU Noortekeskusesse 1,0 ametikohaga (kohta on võimalik jagada
ka kahe töötajaga)
Tööle asumine 10. august 2017
Töö sisu:
* Noortekeskuse igapäevatöö juhtimine ja noori arendavate tegevuste
planeerimine, korraldamine, läbiviimine
* noorsootöö alaste projektide läbiviimine ja vastutamine
* koostöö tegemine teiste noortega tegelevate asutustega
* noorte suunamine ja omaalgatuste toetamine
* noortekeskuse ruumide ja inventari korrashoidmine
Pakume:
* huvitavat ja mitmekülgset tööd noortega
* võimalust eneseteostuseks
* stabiilset tööd
* erialaseid täiendkoolitusi
Eeldame:
* kõrgharidust noorsootöö, pedagoogika või sotsiaaltöö rekreatsiooni alal
* arvuti kasutamise oskust
* eesti keele valdamist kõnes ja kirjas
* valmisolek õhtuseks tööks ning vajadusel ka nädalavahetustel
(laagrid, väljasõidud)
* väga head suhtlemis- ja väljendusoskust ning kõrget pingetaluvust
Isikuomadustest eeldame:
ausust ja avatust, head suhtlemisoskust, loovust, algatus- ja koostöövõimet, kohusetundlikkust, pingetaluvust ning kohanemisvõimet
Tahe töötada noortega
Kasuks tuleb:
* projektitöö kogemus
* aktiivsus, loomingulisus ja usaldusväärsus
* võõrkeeleoskus
Noorsootöötaja kandidaat esitab järgmised dokumendid:
3.1 kirjalik avaldus;
3.2 elulookirjeldus ja töö- või teenistuskäik;
3.3 ametikohale esitatud kvalifikatsiooni nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad
Dokumendid palume saata e-mailile angela@kose.ee või tulla ise
kohale Kose Noortekeskusesse Hariduse 2
Märksõnaks „Oru noorsootöötaja”.
Täpsem info:
Angela Kilk
Kose ANK direktor
angela@kose.ee
58862229

Habaja Külakeskuse noortetuppa 0,75 ametikohaga
Tööle asumine lähimal võimalusel.
Töö sisu:
* Noortetoa igapäevatöö juhtimine ja noori arendavate tegevuste
planeerimine, korraldamine, läbiviimine
* noorsootöö alaste projektide läbiviimine ja vastutamine
* koostöö tegemine teiste noortega tegelevate asutustega
* noorte suunamine ja omaalgatuste toetamine
* noortekeskuse ruumide ja inventari korrashoidmine
Pakume:
* huvitavat ja mitmekülgset tööd noortega
* võimalust eneseteostuseks
* stabiilset tööd
* erialaseid täiendkoolitusi
Eeldame:
* eri- või kõrgharidust noorsootöö, pedagoogika või sotsiaaltöö rekreatsiooni alal
* arvuti kasutamise oskust
* eesti keele valdamist kõnes ja kirjas
* valmisolek õhtuseks tööks ning vajadusel ka nädalavahetustel (laagrid, väljasõidud)
* väga head suhtlemis- ja väljendusoskust ning kõrget pingetaluvust
Isikuomadustest eeldame:
ausust ja avatust, head suhtlemisoskust, loovust, algatus- ja koostöövõimet, kohusetundlikkust, pingetaluvust ning kohanemisvõimet
Tahe töötada noortega
Kasuks tuleb:
* projektitöö kogemus
* aktiivsus, loomingulisus ja usaldusväärsus
* võõrkeeleoskus
Noorsootöötaja kandidaat esitab järgmised dokumendid:
3.1 kirjalik avaldus;
3.2 elulookirjeldus ja töö- või teenistuskäik;
3.3 ametikohale esitatud kvalifikatsiooni nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad
Dokumendid palume saata e-mailile angela@kose.ee või tulla ise
kohale Kose Noortekeskusesse Hariduse 2
Märksõnaks „Habaja noorsootöötaja”.
Täpsem info:
Angela Kilk
Kose ANK direktor
angela@kose.ee
58862229
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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.

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)
NÄITUS “TULEST TULNUD KOSE KANDIS” Kose Raamatukogus
8.05.- 5.06.2017 ja juuni-september 2017 teistes suuremates Kose
valla keskustes (www.kosevald.ee)
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
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Kose Gümnaasiumi
algklasside õpilaste
edukas osalemine...
... The European Alliance group´i korraldatud
joonistusvõistlusel 'My region, our school'

Kose Gümnaasiumis
toimus „Robotlahing”
Vahel on õpilased suisa nii tublid ja targad,
et neil on ka oma õpetajatele üht-teist õpetada.
Just nii juhtus Kose Gümnaasiumis,
kus õpilased moodustasid koos
õpetajate ja kohalike ettevõtjatega
võistkonnad, et endid ühiselt robootikas proovile panna.
16. märtsil toimus Kose Gümnaasiumis „Robotlahing“, mis korraldati koostöös Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni
Liiduga. Esmakordselt proovisid
robotite programmeerimisel kätt
ettevõtjad ja avaliku sektori esindajad. Meeskondadesse kuulusid
ka Kose robootikaringi lapsed.
Meeskondadel tuli lahendada
kaks ülesannet: linna läbimine robotitega ja sumoroboti liikuma pa-

nemine. Osalenud täiskasvanutelt
ei eeldatud varasemaid robootikateadmisi, küll aga avatud meelt ja
valmisolekut noortelt õppida ning
nendega koos tegutseda. Tuleb
tunnistada, et osalised said suurepäraselt hakkama – Kose noored
robootikud oskasid oma tegevust
hästi selgitada ja põhjendada ning
täiskasvanud, kes igapäevaelus on
harjunud juhtima, olgu kooli, klassi
või oma ettevõtet, kohandusid sujuvalt.
Kosel saavutas esikoha võistkond Kosmos, kus kooli poolt osales õpetaja Kärt Matiisen, teise
võistkond Hiiglased, kus osales di-

rektor Martin Medar ja kolmanda
võistkond Viielised, kus lõid kaasa
Kose ettevõtjad.
Selliseid robootikalahinguid on
peetud juba mitmetes koolides üle
Eesti ja programmi koordineerib
Infotehnoloogia Liit.
Robotlahing tõstis
teadlikkust
ITL soovib „Robotlahinguga“ tõsta
teadlikkust selles osas, et kõikidel
elualadel vajatakse üha enam IKT
kompetentsidega inimesi. IKT-huviringides käimise soodustamine
on oluline eeldus, et õpilane tulevikus tehnoloogi või insenertea-

duste valdkonna eriala valiks
Huviringid võivad olla oluline
koht noortele IT-pisiku saamiseks.
Tartu Ülikooli uuringu järgi oli
35% infotehnoloogia erialasid õppima läinud noortel varasem kokkupuude tehnikaalaste huviringidega. Sama uuring tõi välja, et
noored, kes on huviringide kaudu
IT-ga kokku puutunud, lõpetavad
valitud erialal kõrgkooli suurema
tõenäosusega. Eesti majanduse
konkurentsivõime hoidmiseks ja
tõstmiseks on vaja tänasega võrreldes 1,5 korda enam IKT-spetsialiste.

20. septembril küsis Kose Gümnaasiumi direktor 1.-6.kl õppealajuhatajalt, kas algklassid osalevad Euroopa Regioonide Komitee poolt korraldataval joonistsusvõistlusel 'My region, our school' . 23.09.2016
sai antud nõusolek ning kooli andmed edastati Brüsselisse.
Koolile saadeti reeglid ja tegevuskava koos vastavate kuupäevadega, millest tuli rangelt kinni pidada. Projekti hakkasid vedama õp Sirje
Hanikat ja õp Kai Tammik. Tegevuste käigus tekkinud küsimuste lahendamisel oli abiks ka Kose valla volikogu esimees Uno Silberg.
Lapsed joonistasid valmis uhked pildid ja kirjutasid juurde, millist
mõtet nende looming kannab.19.okt toimunud õpetajate infotunnis valisid algklasside õpetajad ühiselt kolm parimat tööd, mis saadeti 21.oktoobril 2016 Brüsselisse. Möödus aastavahetus, talvine koolivaheaeg
ja joonistusvõistluse tulemustest polnud mingit tagasisidet ning vähehaaval hakkas kogu projekt ja selles osalemine ununema.
Suur ja meeldiv üllatus
Lõppemas oli ka kolmas õppeveerand, kui Kose Gümnaasiumi algklasside traditsioonilisel õppeveerandit lõpetaval aktusel olid külalisteks
Kose valla volikogu esimees ja Kose valla haridusnõunik.
Suur oli laste ja nende juhendajate üllatus, kui volikogu esimees Uno
Silberg luges ette, et Euroopa Regioonide Komitee poolt väljaantud brožüüris on Eestit esindamas Kose Gümnaasium.
Ja veel suurem üllatus, et 1.koht - Regiina Allas 3.a klassist (juhendaja
õp Sirje Hanikat), 2.koht – Lisandra Krindal 1.a klassist (juhendaja õp Kai
Tammik), 3.koht – Dea Roosimägi 3.a klassist (juhendaja õp Sirje Hanikat).
Kõike seda kuuldes olid lapsed justkui kivistunud, pilgud suunatud
oma juhendajate poole, mille eest selline tunnustus? Projektis osalemine oli selleks ajaks juba ununenud. Ka juhendajad olid nagu toolide
külge naelutatud, kui kutsuti vastu võtma koolile saadetud kingitust –
videokaamerat Panasonic. Lapsed said kingituseks metallkarpides
Derwent akvarellpliiatsid (72 tk / 36 tk / 24tk), Euroopa Regioonide Komitee poolt trükitud värvikirevad brožüürid, kuhu olid trükitud laste poolt
joonistatud pildid, ja igast õpilase tööst pakk trükitud postkaarte.
Uhke on vaadata, et Euroopat esindava brožüüri esilehti kaunistavad
Kose Gümnaasiumi laste tööd. Projekt kujunes ootamatult edukaks ja
võime tõdeda, et meie algklasside lapsed on tegijad!
Kai Tammik ja Sirje Hanikat
Kose Gümnaasiumi algklasside õpetajad
Kadri Põlm

Kadri Põlm

Üksi elava pensionäri ühekordne toetus
Sotsiaalkindlustusameti andmetel hakatakse
üksi elava pensionäri toetuse maksmise perioodi arvestama alates 1. aprillist.
Toetust saab inimene, kes 1. aprillist kuni
30. septembrini on vanaduspensionieas, elab
rahvastikuregistri andmetel üksi ning kelle
vanaduspension on alla 470 euro.
Kui pensionär elab üksi lühemat aega, näiteks alates 1. maist, siis teda ei loeta sel aastal
toetuse saajaks. Kui aga pensionär jätkab
edaspidi üksi elamist, siis saab ta toetust järgmisel aastal.

Toetuse suurus on 115 eurot ning makstakse üks kord aastas oktoobrikuus.
Toetust ei pea ise taotlema, vaid sotsiaalkindlusamet maksab selle välja pensionäri
pangaarvele. Pensionäri vanus, pensioni suurus ja konto number on sotsiaalkindlustusametil olemas ning üksi elamise kohta saadakse info rahvastikuregistrist.
Head pensioniealised, kui tegelikult elate
üksi, siis kontrollige, et samale elamispinnale
ei oleks registreeritud inimesi, kes tegelikult
teiega koos ei ela.

Hea laulu- ja tantsuõpetaja, koorijuht,
koolijuht, lapsevanem!
Teeme laululavad ja tantsuplatsid korda. Talgutele on kavas anda hoogu koos XII noorte
laulu- ja tantsupeo meeskonnaga,
sest ettevalmistused laulupeoks
on ajast aega sisaldanud koostegemist ja talgutöid. Tänavuse peo
tunnuslause "Mina jään" tõstab
esile meie traditsioonide ja väärtuste hoidmist ning tugevat põlvkondade vahelist sidet, et noortel
oleks maast madalast võimaluWWW.KOSE.EE

sed, teadmised ja oskused oma
panuse andmiseks Eestimaale. Et
noored tajuksid, et mis ka ei juhtuks – siin on alati nende kodu,
kus neid oodatakse ja kus igaüks
on vajalik. Just seepärast otsustasime, et teeme üleskutse väikeste
laululavade ja tantsuplatside korrastamiseks igas Eestimaa nurgas.
Ühtlasi on töös idee märkida
need kõik kaardile, et tekiks üleeestiline laululavade kaart, millelt

Lisaks on õigus üksi elava pensionäri toetust saada ka eestkostjatel ning eestkostetavatel ja hooldekodude elanikel. Info eestkoste kohta on sotsiaalkindlustusametil olemas
ning hooldekodu elanike andmed kogutakse
koostöös hooldekodudega.
Kui teil tekib küsimusi, helistage sotsiaalkindlustusameti hüvitiste osakonna nõunik
Merle Sumil-Laanemaa telefonile 6408119.
Astrid Ojasoon
Kose valllavolikogu sotsiaalkomisjoni esimees

näha paigad, kus ka Eesti Vabariigi
100. sünnipäeva saaks tähistada.
Talgupäev on traditsiooniliselt olnud lisaks töötegemisele ka mõnusa suhtlemise ja koosolemise
päev, suurte tegude, meeldejäävate hetkede, uute tuttavate ja
sõprade leidmise päev, mis liidab
ning loob õlatunnet. Talgupäev
tähistab kõike seda, mis annab
põhjuse öelda: "Mina jään!"
Paneme talgud kirja. Tänavune
Teeme Ära talgupäev toimub laupäeval, 6. mail 2017 ning kõik inimesed, kogukonnad ja organisatsioonid on oodatud talguid korraldama ja neis osalema. Kõik
koolid ja klassid, koorid ja tantsurühmad võivad talgupäeval ning
ka selle eel või järel korraldada
oma talgud või osaleda kodukan-

dis juba toimuvatel talgutel, kutsudes kaasa nii laulu- ja tantsurahvast kui ka kõiki teisi noori lähedalt ja kaugemalt. Koostöös heade partneritega on talgujuhtidele
taas kokkupanemisel talgupäeva
stardipakett, mille sisu sümboliseerib tänavuse talgupäeva fookusteemasid ja mis jõuab talgujuhtideni alates aprillist. Talguid
saab kirja panna ja teisi kaasa kutsuda alates märtsi keskpaigast talguveebis aadressil www.teemeara.ee.
Kohtumiseni 6. mail – Teeme Ära
talgupäeval kõikjal üle Eesti!
XII noorte laulu- ja tantsupeo “Mina
jään” ning talgupäeva korraldajad

Kosel alustas noorte
emade tugigrupp
Noorte emade tugigrupp tegutseb noorte emade endi initsiatiivil ja algatusel. Siinkohal on Noorte Tugila neile toetavaks partneriks. Liituma
on oodatud kõik Kose valla noored emad (ja ka isad) vanuses 15 - 26
(-30), kes hetkel ei õpi ega tööta, Selle grupi tegevused on suunatud
pigem emadele endile kui lastele. Kokkusaamise kohaks on hetkel Kose Noortekeskus, kus hommikupoolikuti saab kasutada noortekeskuse
ruume. Tugitegevused toimuvad tavaliselt korra nädalas. Tegevused
sõltuvad noorte endi vajadustest – nõustamine edasise õppimise või
tööle asumise plaanidest ja võimalustest, põnevate asjade meisterdamine oma lastele, vajadusel käsitöö õppimine ning üheskoos beebidele tervislike toitude tegemine. Koolitajad on noorte emade endi hulgast, nõustamisega tegeleb tugila spetsialist Helina Lillsoo ning vajadusel kutsume erialaseid spetsialiste ka väljastpoolt.
Kooskäimist ei sega lapsed, keda saab alati kaasa võtta, sest noortekeskuses ruumi ringisibamiseks jagub. Laste järele vaatamist organiseerivad emad kordamööda.
Uusi kontakte ootama jäädes
Helina Lillsoo, NEET spetsialist 56922868
Angela Kilk Kose Avatud Noortekeskuse direktor, 58862229

Tarmo Tüür
Teeme Ära talgupäeva eestvedaja
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Südame magus elu
Aprill on südamekuu. Juba 24. aastat on Eestis
väga paljud inimesed just aprillis, algselt südamenädala ja eelmisest aastast südamekuu raames, pannud aluse oma südame magusamale
elule. Nende aastate jooksul on jagatud igakülgseid teadmisi südamehaiguste riskitegurite
kohta, antud võimalus kontrollida oma südame seisukorda, kaasa lüüa südamesõbralikel liikumispäevadel ja on läbi viidud palju muid kogu
rahva südametervist parandavaid tegevusi. Sel
aastal on luubi all südame ja suhkru seosed.
On teada, et peamised südame-veresoonkonnahaigusi soodustavad riskid on vähene liikumine, suitsetamine, alkoholi liigtarvitamine,
ülekaal, vähene puu- ja köögiviljade söömine
ning liigne soolatarbimine. Suhkur kui meie igapäevaelu lahutamatu osa mõjutab südame
tööd ja kogu organismi, seepärast tuleks leida
sobiv tasakaal, et süda rõõmustaks ning elu
oleks pikk ja magus. Senini ei ole otsese tegurina liigset suhkrutarbimist välja toodud, kuid
üha enam selgub ülemäärase lisatud suhkru
kahjulik mõju südametervisele.
N-ö looduslikke suhkruid saame igapäevaselt toidust puuviljade, köögiviljade, piima ja teraviljatoodetega. Suhkrud, mida tuleks igapäevases menüüs tarvitada võimalikult vähe, on lisatavad suhkrud. Nendeks on enamasti rafineeritud suhkrud – sahharoos, fruktoos, glükoos ning tärklisest töödeldud glükoos- ja fruktoosisiirup, mida lisatakse toitudesse nende
valmistamise käigus. Lisataval suhkrul ei ole leitud lisaks kalorite lisandumisele muud toiteväärtust. Maailma Terviseorganisatsiooni soovitus nii lastele kui täiskasvanutele on, et lisatavad suhkrud annaksid vähem kui 10% päevasest soovituslikust energiast, kaugem eesmärk
on viia nende osakaal isegi alla 5%.
Kui võtta arvesse mitmeid südant kahjustavaid aspekte (ülekaalulisus, hüpertensioon, metaboolne sündroom, 2. tüüpi diabeet), on lisatud
suhkrute liigtarbimine tänaseks muutunud
üheks arvestatavaks terviseriskiks. Me oleme
jõudnud juba sellisesse olukorda, kus liigse suhkrutarbimise tõttu kõhunääre ütleb üles või ei
jõua piisavalt insuliini toota vahel juba teismeeas.
Täna arstikabinetis oma kõrgenenud vererõhule või kolesteroolitasemele lahendust otsiv 40-50aastane patsient ei tea reeglina, et aastakümneid mõnusat enesetunnet pakkunud la
dolce vita (magus elu) ongi tänaste tervisehädade põhjuseks. Liigne saadud energia (olgu see
siis liigselt tarbitud suhkrutest, rasvadest või
valkudest) ja vähene liikumine koos viivad varem või hiljem kehakaalu tõusuni. Arvukad uuringud on näidanud, et kehakaalu tõus tõstab
vererõhu väärtusi, suurendab halva kolesterooli ja vähendab hea kolesterooli sisaldust veres. Kui suhkru ainevahetus on mingil põhjusel
häiritud, näiteks organism ei suuda enam toota
piisavalt insuliini vm ja glükoosi tase veres on ka
söögi vaheaegadel soovitusest kõrgem, siis see
omakorda hakkab kahjustama veresoonte seinu ja mitmeid elutähtsaid elundeid.
Seisundit, kus inimesel on ülekaal, kõrgenenud vererõhk, veresuhkru liig kõrge tase või
piiripealne kolesteroolitase, aga ei ole veel välja
kujunenud südame- ja veresoonkonnahaigust
või diabeeti, nimetatakse metaboolseks sündroomiks. Uuringutele tuginedes saab öelda, et
suhkur on kõige olulisem metaboolse sündroomi tekitaja. Rafineeritud suhkru kahjulikkust südametervisele võib võrrelda küllastunud rasvhapete kahjulikkusega.
Liigne ja kestev lisatud suhkrute ülemääramine tarbimine tõstab triglütseriidide sisaldust veres (veresoone seinas naaste tekitav komponent), mis on jällegi südamehaiguste riskitegur.
Samuti tõstab liigne suhkur vererõhku ja eriti nn
alumist ehk diastoolset vererõhku. Liigne suhkrutarbimine tõstab ka kusihappe taset, mis samuti kergitab vererõhku ja kahjustab arterite
seina, kutsudes esile varajase ateroskleroosi.
Ei maksa unustada, et alkohoolsed joogid on
samuti suhkrurikkad ning alkoholitarvitamine
ja veel liigne lisatud suhkrute tarbimine toiduga, annab organismile ülemäärase koormuse.
Maks peab hakkama saama alkoholi neutraliseerimisega, glükoosi töötlemisega ning täitma
ka oma teisi “igapäevaseid” kohustusi.
KOSE VALLA AJALEHT

Kose valla meistrivõistlused ujumises
2. aprillil toimusid Kose ujulas Kose valla meistrivõistlused ujumises. Võistlejaid tuli kokku 41 inimest, seega oli ujula siginat-saginat ja võistlusärevust
täis – osalejaid jagus kõikidesse vanuseklassidesse ja kõigile distantsidele.
Tüdrukute 50m vabalt võidukolmik: Henrietta Saggor, Karina Kallas,
Mariann Rüütel, tüdrukute seliliujumise võitsid Mariann Rüütel, Henrietta
Saggor ja Kadi Solntsev.
Poiste 50 m vabalt: Kaspar Ulla, Kristan Fjodorov, Martti Rüütel, sama
tulemus oli ka 50 m selili ujumises.
Neidude 100 m vabalt esikolmik: Kirke Savitsch, Liismary Oks, Angelica Paju. 100 m selili:. Liismary Oks, Angelica Paju, Kirke Savitsch. Neidude 100 m rinnuli Liismary Oks, Kirke Savitsch, Liisi-Marleen Nikker.
Noormehed 100 vabalt: Siim Nigul, Andreas Pässa, Markko Lippmaa.
100 m selili: Siim Nigul, Andreas Pässa, Oliver Kaur. 100 m rinnuli: Andreas Pässa, Karl-Gerhard Kevvai ja Oliver Kaur.
Naised 100 m vabalt: Kadri Nokkur, Janne Roehsler, Pauliina Siimumäe. 100 m selili: Janne Roehsler, Kadri Nokkur, Anneli Vestel. 100 m
rinnuli: Anneli Vestel, Kadri Nokkur, Janne Roehsler.
Mehed 100 m vabalt: Madis Vestel, Mario Veelaid, Valter Aro; 100 m
selili: Valter Aro, Mario Veelaid ja Henri Roots. 100 m rinnuli: Riko Roosnurm, Mario Veelaid, Sten Pihkva.
Naised 200 m vabalt: Kadri Nokkur, Kirke Savitsch, Eliisabet Filatov.
Mehed 200 m vabalt: Siim Nigul, Andreas Pässa, Kaspar Kristal.
Naisseeniorid 50 m vabalt: Helina Alver. Meesseeniorid 50 m vabalt:
Indrek Pak, Raimo Oks, Eero Leedmaa.

Tähistame südamekuud ja
liikumisaastat ka Kose vallas!
Aprillikuus on toimumas mitmeid Südamekuu sündmuseid, mille kohta on info leitav plakatitelt ja
Kose valla kodulehelt. Kutsume üles liikuma kogu aasta vältel! Liikuma koos perega, sõprade või
kolleegidega, üksteist innustama ja olema toeks. Oluline, et tuntaks rõõmu liikumisest ning see
muutuks loomulikuks elu osaks. Aasta jooksul on toimumas rida liikumisaasta sündmuseid, millest on võimalik osa võtta, aga igapäevaselt on tore leida iseenda jaoks just see sobiv liikumisviis
ja aeg ning kui veel ei ole alustanud, siis alustada juba täna!Liikumisrohket aastat!
Kose Vallavalitsus

Lisatud suhkruga toodete suures koguses ja
sagedasel tarbimisel on oht kehakaalu tõusuks,
mis võib viia ülekaalu ja rasvumiseni. Ülekaal
omakorda on juba väga mitmete haiguste nagu
südamehaigused, suhkrutõbi, liigesehaigused,
vähkkasvajad oluline riskitegur. Ainuüksi fakt, et
üks surmajuhtum viiest on seotud rasvumisega,
võiks anda põhjust kaaluda, kas võtta poeriiulist
kutsuvalt värviline limonaadi- või mahlajoogipudel, peletada kehva tuju koogikeste või kommikarbiga, lisada kohvile või teele kuhjaga suhkrut.
Suhkrurikaste toodete tarbimise vähendamine
aitab kaasa kehakaalu vähenemisele.
Ameerika Ühendriikides on suurte uuringute
käigus leitud, et aastal 1970 oli täiskasvanu keskmine päevakaloraaž 2169 kcal ja aastal 2009 juba
2594 kcal, mis on pea 20% energialisa. Sarnane
hüpe sai teoks ka Eestis alates eelmise sajandi lõpukümnenditest. Igapäevaelus on kasvanud “autostumine”, tihe ajakava justkui õigustab trepisttreppi käitumismudelit. Füüsilist pingutust nõudvate kodutööde hulk on muutunud olematuks,
ka tervisetreeningule saab minna alati “homme”.
Kõike seda arvestades võib tõdeda, et tegelikkuses tarbivad paljud inimesed päevas rohkem
energiat kui suudavad ära kulutada.
Hea oleks leida poes aega visata pilk toitude
etiketile. Oma üllatuseks võib leida, et mõnegi
toote puhul on lisatud suhkrute sisaldus nii
suur, et jätkub mitmeks päevaks. 10 teelusikat

ehk 50 g lisatud suhkruid on 2000 kcal päevase
energiavajadusega täiskasvanule soovitatav
päevane kogus. Euroopa Liidu riikides on keskmine suhkrutarbimine 50 kg aastas, mis teeb
päevaseks tarbitud koguseks 137 grammi ehk
ligi kolm korda enam.
Kahjuks peab nõustuma, et poest on vahel
üsna raske leida tooteid, millesse ei oleks suhkruid lisatud. Oluline on vaadata etiketilt, milline
on süsivesikute hulk ja palju sellest moodustavad suhkrud. Parem oleks maiustamiseks valida puuvilju, aga ettevaatust kuivatatud puuviljadega, sageli on ka neile lisatud suhkruid.
Sageli on lisatud suhkrud peidus sellistes valmistoitudes, mida ei oska isegi kahtlustada, näitena võib välja tuua salatikastmed, toorsalatid,
piimatooted, mõned leivad jne. Tark on teada,
mida ja kui palju me sööme ning võimalusel teha toit ise, oma vajaduste kohaselt.
Kokkuvõtteks võib öelda, et tervise seisukohalt tuleks süüa mitmekesiselt ja tasakaalustatult ning mitte liialdada lisatud suhkrutega. See
võib tõsta kehakaalu ning sellega koormata ja
kahjustada meie südant ja veresooni. Südame
tõeline magus elu peitub regulaarses kehalises
treeningus, piisavas uneajas, mittesuitsetamises ja tervislikus toitumises.
Margus Viigimaa
südamearst
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Noored õppisid
esmaabi

Kose vald kuulutab
välja konkursi
„Kaunis Kodu”
Kadri Põlm

2. aprillil kogunes Kose Gümnaasiumisse seltskond esmaabihuvilisi noori nii Kose kui ka
Harmi koolist.
Naiskodukaitse Kose ja Männiku
jaoskonna liikmed õpetasid elustamist ning käepäraste vahenditega
esmaabi andmist.
Instruktor Kaja-Marit Mander
Kose jaoskonnast selgitas, et tegu
on n-ö kahe käe meditsiiniga:
„Metsa minnes või igapäevaelu asju ajades pole meil enamasti kaasas selliseid vahendeid, nagu on
kiirabil – näiteks sidemeid ja kaelatugesid. Kui aga kaaslane on saanud haavata või leiame teadvusetu
inimese, on vaja teda kiirabi saabumiseni aidata.”

Koolituses leidsid lisaks traditsioonilistele vahenditele sidemetena kasutust ka sokid, pluusid ja
mütsid. Ka näitasid juhendajad,
kuidas vigastatud käe saab kaela
siduda nii salli kui ka dressipluusi
hõlma abil.
Kõik osalejad said fikseerida
„teadvusetu” kaaslase stabiilsesse
küliliasendisse, harjutada kunstlikku hingamist ja südamemassaaži,
siduda haavu, valmistada käepärastest vahenditest kanderaam
ning harjutada kiirabi väljakutsumist.

Kanderaam valmis kahest
harjavarrest ning kahest jopest.
„Oluline on, et noored ei kardaks abi anda, ei ehmataks verd
ega teadvusetut inimest nähes,
vaid oleksid valmis talle abi kutsu-

ma ning päästjaid oodates ka ise
abi andma,” rõhutas Mander.
Anne-Mari Alver

Kosel maksab korteri ruutmeeter keskmiselt 540 eurot
Tänavu on Kose alevikus tehtud viis korteritehingut, keskmise
ruutmeetri hinnaga 540 eurot, analüüsib kohalik 1Partner Kinnisvara kutseline maakler Margus Suumann Maa-ameti statistikat.
Margus Suumanni sõnul on keskmine ruutmeetri hind Kose alevikus mullu sama perioodiga võrreldes 50 eurot madalam, kuid
see ei näita veel üldist hinnalanguse tendentsi. “Pigem on statistiline hinnamuutus
tingitud sellest, et tänavu on tehtud rohkem
tehinguid suuremate korteritega, mille pinnaühiku hind on üldjuhul väiksemast madalam,” ütles Suumann.
“Kose kinnisvara on kõikuva kvaliteeditasemega ning müüki tuleb nii uusi, kui remonti
vajavaid kortereid. Minu käest on tihti küsitud, kas enne müümist tasub remonti teha ja
siis vastan alati, et suurpuhastus on vajalik,
kuid remont mitte. Seda kulu, mis remondile

pannakse, ei pruugita hiljem tagasi saada.
Soovitan tühjalt seisev korter teha nii puhtaks kui võimalik ja sees elades meeles pidada, et korter on müügis ja alati võib helistada
huviline, kes avaldab soovi tulla korterit vaatama,” rääkis Suumann.
Kokku on tänavu Kose vallas müüdud 12
korterit ja kaks eramut keskmise hinnaga
122000 eurot.
Margus Suumanni sõnul on palju eramuid
saadaval. “On maju, mis on juba kaua aega
müügis ja ka tühjalt seisnud. Mida kauem maja tühjalt jõude seisab, seda kurvemaks seisukord muutub. Tühja maja müüjana peab
valmis olema hinnalangetuseks ja katsetami-

seks, millise hinna juures turg reageerib,” ütles Suumann.
“Kui maja müük on veninud pikale, siis
kindlasti soovitan uuendada pildid, ka soovitavalt aastaajale. Kose asub pealinnast kaugel
ja mitte kõik maaklerid ei pea Kosele sõitu
mugavaks. Kuid selle eest ju maakler tasu
saabki, et hoida objekt müügis ja hoolitseda
selle eest, et reklaam ja pakkumine oleks
adekvaatne ja aus. Tundke ise omanikena ka
huvi, kuidas müük on läinud ja mida maakler
on teinud selleks, et teie vara oleks hästi reklaamitud,” soovitas Suumann.
Hans Saarvelt

Kulu põletamine on keelatud
Kevad on käes, väikesed talve tagasilöögid on tavapärased, need ei
sega looduse loomulikku kulgu. Õitseb lill, siutsub lind ja põleb kulu.
Põhja päästekeskus tuletab meelde – kulu põletamine on ka sellel
aastal keelatud ning seadusega karistatav tegevus.
Kulu süttib põlema peaasjalikult
inimtegevuse tagajärjel. Ega neid
muid variante suurt polegi. Tegemist on tõsise probleemiga, aastate jooksul on põlevast kulust alguse saanud tulekahjudes hävinud
mitmed kodud. Lisaks on üle vaWWW.KOSE.EE

bariigi viimaste aastate jooksul
hukkunud kulu põletamise tagajärjel kaks inimest. Hävib ka loodus.
Tihti süttib kulu nõuetele mittevastavast lõkkest. Lõket ei tohi
teha tugeva tuulega, seda tehakse
selleks ettenähtud kohas, hoides
käepärast esmased kustutusvahendid. Lõket ei jäeta järelvalveta. Tuletöid peab tegema ette-

vaatlikult, samuti tasub enne
mõelda, kuhu mõne masinaga
võib sõitma minna ja kuhu mitte.
Näiteks ATV-ga kuival kuluheinal
sõitmine pole mõistlik tegevus.
Viisakas suitsetaja sigaretikonisid
loodusesse ei loobi, kui need korralikult kustutatakse ning torgatakse prügikasti, pole ka millelgi
süttida. Üks asi veel - inimtegevusest alguse saanud kulupõlengute

kustutamisega on hõivatud päästjad, keda võib samal ajal kuskil
mujal oluliselt rohkem vaja minna. Seda tasub meelde tuletada
lastele, paljudel kordadel näevad
kulupõlengut kustutama sõitnud
päästjad sündmuskohalt ära
jooksmas poisikesi.
Indrek Hirs
Päästeamet

Kose Vallavalitsus kuulutab välja heakorrataseme
tõstmiseks ning kodukaunistamise väärtustamiseks „Kaunis Kodu” konkursi.
Kandidaate saavad esitada kõik vallakodanikud kuni 8. maini 2017.
Aktiivsust oodatakse kindlasti Kose valla külaseltside ja külavanemate
poolt.
„Kauni Kodu” konkursile saab esitada kolmes kategoorias:
Maakodu (hajaasustusega piirkonnas)
Eramu või korterelamud (tiheasustusega piirkonnas)
Ühiskondlikud objektid (asutus, ettevõte, tootmiskompleks, park,
väljak vms)
Kõikide esitatud kandidaatidega võtab vald ühendust, et eelnevalt
kokku leppida külastusaeg. Kauni Kodu konkursi komisjoni ülesanne
on hinnata terviklikku ruumimõju, heakorda, haljastust ning väikevorme.
Konkursi parimad esitatakse Harju Maavanema poolt välja kuulutatud maakondlikule konkurkevadel „Eesti kaunis kodu 2017”.
Infot ootame: vald@kose.ee või telefonil 6339300, 6339320

Sealihakonservide
jagamisest
vähekindlustatud
inimestele
Kose vald taotles 2016. aasta lõpus Maaeluministeeriumist 4000 sealihakonservi, mis on mõeldud jagamiseks vähekindlustatud inimestele.
Kose vallas oleme konserve jaganud alates veebruari kuust. Konserve on võimalik saada vähekindlustatud inimestel, kelle sissetulek
kuus ühe pereliikme kohta on väiksem 300 eurot (netosissetulek).
Konserve saavad vähekindlustatud inimesed taotleda valla sotsiaalosakonnast. Konservide jagamise lõppkuupäeva määratud ei ole.
Jagame kuni konserve jätkub. Vallavalitsuse poolt vastu võetud otsuse kohaselt on ühele inimesele ette nähtud maksimaalselt 12 konservi.
Lisainfo saamiseks pöörduda valla sotsiaalosakonna poole, tel.
6339327, Merike Pihla või 6339328, Merje Villems.

Ametlikud
teated
Kose vallavalitsuse 21.03.2017 korraldusega nr 155 “ Detailplaneeringu algatamine ja detailplaneeringu realiseerimisega kaasneva
keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine” algatati Saula külas Sepapõllu kinnistu detailplaneering ja kinnitati detailplaneeringu lähteseisukohad.
Detailplaneeringu eesmärk on Sepapõllu kinnistu (katastritunnus 33801:001:0413) maa sihtotstarbe osaline muutmine Kose valla üldplaneeringu põhilahendust muutmata.
Äri- ja tootmishoone(te) ehitusõiguse seadmine. Planeeritava
ala suurus ca 4 ha.
Korraldusega saab tutvuda vallamajas Kose alevik, Hariduse tn
1, tel. 6339300 ja Kose valla veebilehel www.kosevald.ee

Kose vallavalitsuse 21.03.2017 korraldusega nr 156 “ Detailplaneeringu algatamine ja detailplaneeringu realiseerimisega kaasneva
keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine” algatati Saula külas Metsatuka kinnistu detailplaneering ja kinnitati detailplaneeringu lähteseisukohad.
Planeeringuala pindala 6760 m2. Planeeringu eesmärgiks on
Metsatuka kinnistu (katastritunnustega 33701:002:0903) maa sihtotstarbe osaline muutmine, kuni kahe majutuse ja/või toitlustuse
kasutusotstarbega hoone ehitusõiguse määramine.
Planeeritav hoonetealune summaarne kogupind kuni 350 m2.
Detailplaneering ei ole Kose valla üldplaneeringu põhilahendust
muutev.
Korraldusega saab tutvuda vallamajas Kose alevik, Hariduse tn
1, tel. 6339300 ja Kose valla veebilehel www.kosevald.ee
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Ohutult internetis
Nii nagu tänaval kõrvaklappidega muusikat kuulates või võõraga rääkides, on
ka internetis ohud, mida saab vältida.
Interneti juured saavad alguse 1950. aastatest. 1969.
aastal ühendati omavahel kolm Ameerika Ühendriikide
ülikooli ning andmevahetus hakkas tehnoloogiaga ühes
sammus arenema. Tänapäeval on internet igapäevaelu
lahutamatu osa, kuhu on kolinud suur osa pärismaailmast. Veebis saab suhelda, oste sooritada, filme vaadata, muusikat kuulata, õppida ja ka tööd teha.
Kui heita kõrvale, et liigne kuvari või nutiseadme
vaatamine väsitab silmalihaseid ja sundasendis istumine mõjub seljale kõike muud kui hästi, on internetis
võimalik ka kuritegevuse ohvriks langeda.
Politsei poole pöörduvad inimesed, kelle identiteet
varastati või on langenud kelmide või seksuaalkurjategija ohvriks. Kuritegevust, küberkiusamist ja pahavaraga nakatumist saab vältida internetikasutajate
teadlikkuse tõstmise kaudu.
Käin üle lihtsad põhitõed, mis aitavad nii alla kui ka
üle meetri pikkuseid inimesi.
Veebi pandu jääb alles
Alustame peamisest. Kõik, mis veebi üles riputatakse, jääb sinna ka peale teie poolt kustutamist. Laadisid üles foto oma koerast? See jääb internetti. „Kogemata“ jõudsid alastifotod sinu kaaslasele? Ka need
on nüüd interneti serveris üleval. Esialgu küll ainult sinu partnerile näha, kui just suhe inetut pööret ei võta
ning fotod kättemaksuks laiema publikuni ei jõua. Nii
et mõelge alati, mida sotsiaalmeediasse postitada ja
milliseid pilte üles riputada.
Sama kehtib ka isikuandmete kohta. Täites Facebooki
profiilis kõik võimalikud andmeväljad, on sinu isiku tuvastamine guugeldamise läbi imelihtne. Kõige turvalisem on profiilil olla enda kohta käiva info osas tagasihoidlik ja hoida olemasolevad andmed võõrastele nähtamatuna. Internet on globaalne küla, kus kõik on omavahel ühenduses. Seetõttu ei tasu juhututtavaid liigselt

usaldada, sest arvutiekraani taga võib olla ükskõik kes.
Olen kindel, et kui keegi meist näeb poes liiga hea
hinnaga toodet, siis mõeldakse, et see peab küll petukaup olema. Sama mõtteviis peaks kanduma veebi.
42-tolline teler ja nii hea hinnaga?! Tõenäoliselt on
see kas varastatud või seda telerit polegi olemas, on
vaid pilt sellest. Palun käi internetis rahaga sama ettevaatlikult ringi nagu ka päriselus.
Tarkvara olgu värske
Kui keegi võõras koputab uksele, kas sa siis lased ta
kohe sisse, tutvustad talle oma isikuandmeid, kogutud fotosid, dokumente, muusikapalu ja kõik muud
isiklikku? Loodetavasti mitte. Võõrastele linkidele vajutamine või tundmatuid faile avades käitute samamoodi ning lasete võõra, antud juhul viiruse enda arvutisse. Milliseid andmeid ja teavet arvutis teie kohta
kogutakse, sõltub juba viirusest. Igal juhul on ohus sinu kontod ja kogutud failid. Saatjalt tuleb kahtlase lingi
korral üle küsida, millega tegemist on.
Kui aga olete siiski apsaka teinud, võib halvast päästa, kui arvuti on värskeima tarkvaraga. Tänaseid uuendusi ära lükka homse varna. Kontode kaitsmiseks näiteks identiteedivarguse eest kasutage võimalikult keerukaid ja erinevaid paroole. Turvaline salasõna koosneb kaheksast tähemärgist ning sisaldab nii suuri kui
ka väikeseid tähti, numbreid ja kirjavahemärke. Tasub
vältida sõnu, mis on sinuga seotud – nimi, sünnikuupäev, aadress. Üks kord saab kõik lõpu ning kui sa lõpuks oled valmis arvuti sulgema, logi end välja.
Kui kahtlustad, et võisid käia kohtades, kus viirused
vohavad, laadisid alla mõne imeliku faili või lihtsalt pole
ammu paroole uuendanud, siis tee seda jalamaid. Nähes veebilehtedel valeinfot või midagi, mis seal kindlasti
olla ei tohiks, teavita sellest lehekülje haldajat või Facebookis abistavaid veebikonstaableid. Süüteokahtluse
korral talleta võimalikult palju infot ka enda arvutisse.
Teili Piiskoppel
noorsoopolitseinik

Tule osale Euroopa moodsaima tootmise käivitamisel!

Kohila Vineer OÜ on Latvijas Finieris tütarettevõte. Latvijas Finieris on üks Euroopa juhtivatest vineeritootjatest.
Kontserni koguinvesteering oma Eestis asuvasse tehasesse ulatub kuni 80 miljont euroni, mis on üks viimase aja
suuremaid investeeringuid Eesti tootmissektoris.
Kohila Vineer OÜ on kasepuidust spooni ja vineeri valmistav puidutöötlemise ettevõte. Lõpptooteks on
kõrgekvaliteediline erinevate pinnakatetega vineer, mille peamised kasutusvaldkonnad on ehitus, transporditööstus,
laevaehitus ja mööblitööstus.
Ootame oma meeskonna täienduseks

PUIDUPINGI OPERAATOREID
Peamised tööülesanded:
• tootmisliini häireteta töö tagamine;
• töö erinevate seadmetega;
• kvaliteedi nõuetest kinnipidamine;
• seadme töös tekkinud tõrgete eemaldamine.
Sinult ootame:
• kohusetundlikkust;
• tehnilist taipu;
• täpsust, korrektsust;
• arvutioskust vähemalt algtasemel;
• iseseisva töö oskust.
Kasuks tuleb:
• töökogemus puidutööstuses;
Omalt poolt pakume
• püsivat tööd;
• kaasaegseid töö- ja olmetingimusi vastvalminud tootmishoones;
• vahetustega tööd (12-tunnised vahetused, nii päevased kui öised);
• ettevõttesiseseid soodustusi;
• turule vastavat töötasu.
Kandideerimiseks saada oma CV või enesetutvustuspersonal@kohilavineer.ee või Jõe 21, 79808 Kohila.
Võimalik täita ka töölesoovija ankeet kohapeal. Täiendav info tel. +37256888517 Anu Soo
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Euroopas levib nii mets- kui ka kodulindude hulgas
ravimatu haigus – lindude gripp, mis võib sel aastal
suure tõenäosusega jõuda ka Eestisse.

Rändlinnud võivad
meilegi tuua lindude gripi
Seetõttu peaksid inimesed teavitama Veterinaar- ja Toiduametit
surnud lindudest, et võimalikule
puhangule õigeaegselt jälile jõuda.
Praegu Euroopas leviv viirusetüvi
H5N8 inimestele ohtlik ei ole ja
põhjustab ainult lindude haigestumist. Lindude gripi Eestisse jõudmise oht suureneb just nüüd, kui
tagasi jõuavad potentsiaalselt viirust kandvad rändlinnud, kes võivad haigust levitada. Teoreetiliselt
on kõik linnuliigid linnugripist
ohustatud, teistest vastuvõtlikumad on kodulinnud, veelinnud ja
röövlinnud.
Maakonna veterinaarkeskust
tuleks teavitada, kui leiate vähemalt viis veelinnu korjust või kui
on näha ebatavaline veelindude
suremine umbes saja meetri ulatuses mererannast. Samuti tuleks
ametit teavitada kümne või enama
lähestikku asuva surnud metslinnu
värskest korjusest.

Juhul, kui linde peetakse väljas, tuleb välistada nende mistahes kontakt metslindudega. Selleks sobiks
näiteks aiaga piiratud ja võrguga
kaetud ala, kusjuures lindude
söötmis- ja jootmiskoht peab
kindlasti asuma katuse all. Kodus
peetavad haned ja pardid peavad
olema teistest kodulindudest eraldatud. Iga farmiomanik saab oma
linde kaitsta ka sellega, kui ta piirab ka kõrvaliste isikute pääsu
lindlasse. Väga oluline on korrapäraselt teha lindlates näriliste ja putukate tõrjet. Linnukasvataja peab
olema kindel, et kõik, mis lindlasse
sisse viiakse, olgu selleks sööt, allapanu või muu materjal, poleks
haigustekitajaga kokku puutunud.
Lindlasse sisenedes peaks kindlasti
olema võimalus desinfitseerida jalanõud (desomatt) ning seal kasutatavaid jalanõusid ja üleriideid ei
tohiks samaaegselt kasutada ja
kanda mujal.

Kuidas gripp ära tunda?
Kodulindudel esinevad lindude
gripi kliinilised tunnused varieeruvad sõltuvalt linnuliigist ja vanusest. Kanadel esinevat lindude
grippi iseloomustavad sellised kliinilised tunnused nagu loidus, isu
vähenemine, munatoodangu järsk
langus, kõhulahtisus, hingamisraskused, eritised silmadest, närvinähud ning peapiirkonna, peamiselt
harja ja lokutite turse ja sinakus.
Lindude gripi puhul võib kanade
suremus ulatuda kuni 100%-ni.
Kodulindude suurenenud suremusest, rohkem kui viiest surnud
veelinnust või enam kui kümnest
surnud metslinnust teavita viivitamatult Veterinaar- ja Toiduametit
infotelefonil 605 4750 või Harjumaa veterinaarkeskust telefonil
658 0420.
Harles Kaup
Veterinaar- ja Toiduameti
loomatervise osakonna juhataja

Kuidas linde kaitsta?
Linnugripi nakkuse kandjateks
looduses on üldjuhul nakatunud
või nakkuse läbi põdenud veelinnud, kes võivad nakatada kodulinde kas oma rooja või hingamisteede nõrega. Nakkuse allikaks
võivad olla ka surnud lindude korjused, sealhulgas ka vaid lindude
suled. Lindude grippi jäänud linde
ei ravita. Kui haigus jõuab farmi,
siis paraku kõik seal elavad kodulinnud
veterinaarjärelevalveametniku kontrolli all hukatakse,
et tõkestada nakkuse edasist levikut. Ka sööt, söödanõud, jäätmed ja muu materjal, mis võib olla viirusega saastunud, töödeldakse või hävitatakse veterinaarjärelevalve ametniku juhiste kohaselt viisil, mis tagab viiruse hävimise.
Ettevaatusabinõuna tuleks kodulinde hoida suletud hoonetes.

10. aprillil kell
14.30-16.30 toimub
Kose Päevakeskuses
eesti-soome
jalatsivabriku
naturaalnahast
kevadjalatsite müük.
Head hinnad!
WWW.KOSE.EE
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Elu on laul, on habras ta viis,
Heliseb hetk... ja katkeb siis.

Südamlik kaastunne
Meelika Koitjärve’le armsa

EMA

kaotuse puhul.

Kolleegid
Bang & Bonsomerist

Avaldame kaastunnet Margus
Proosile perega kalli

EMA
kaotuse puhul.

Kose Vallavalitsus ja
Kose Vallavolikogu

Tuul Sind unustab küsida,
Jäljed tasandab liiv,
Kuid meie mälestustest iialgi
Sind aastad ei vii.

Südamlik kaastunne
Aino Saavale kalli

Sügavas leinas mälestame
head sõpra ja
kauaaegset jahikaaslast

surma puhul.

FELIKS
AFANASJEV
4.02.1927 – 21.03.2017
surma puhul.

Mälestame ning avaldame
kaastunnet lahkunu
omastele.

ISA

Avaldame sügavat kaastunnet
Meelikale perega kalli ema
ja vanaema

MONIKA
KOITJÄRVE
surma puhul.

Marju, Merike, Priit, Maret,
Tanel, Rando ja Lea.

Mälestame endist kolleegi ja
kallist sõpra

MONIKA
KOITJÄRV'E.
Avaldame kaastunnet
lähedastele.

Südamlik kaastunne
Meelikale perega kalli

Südamlik kaastunne
Mariale perega kalli

ISA JA
VANAISA
Töökaaslased
Halver Mööblist

Seal, kus sulgub eluraamat,
algab mälestustemaa...

EMA

Kallis Heino Filatov!
Tunneme Sulle
südamest kaasa

ISA
Kose kabetajad

Südamlik kaastunne
õp. Margit Valdmale
perega kalli

EMA JA
VANAEMA
kaotuse puhul.

Ardu koolipere

Mälestame kallist kolleegi
ja armast sõpra

MONIKA
KOITJÄRVE

MONIKA
KOITJÄRV´E

Südamlik kaastunne
Kaisa perele
kalli vanaema

MONIKA
KOITJÄRVE
kaotuse puhul.

Avaldame kaastunnet
lähedastele.
OÜ Laura Kaupluse kollektiiv

Kallid Kirsika, Meelika ja
Kati peredega!
Avaldame teile sügavat
kaastunnet ema

Tuul kandis su hinge
üle lainete Toonela teele –
su silmad said tähtedeks taevas,
öös säravad need.

Kallist

kaotuse puhul.

Nele ja Sirje

mälestavad
endised tantsukaaslased
Kose naisrühmast Kirilind

Avaldame kaastunnet
Aino Saavale perega kalli

Sügav kaastunne
lastele isa,

LEO FILATOV
kaotuse puhul.

Kose Vallavalitsus ja
Kose Vallavolikogu

Avaldame südamlikku
kaastunnet Ludvigile laste ja
lastelastega kalli abikaasa, ema,
vanaema ja vanavanaema

HELVI SEPA

LEO FILATOV
kaotuse puhul.

LEO FILATOV
surma puhul.

Su jalg ei astu enam armsaid radu
ei ava käsi koduväravat...

Südamlik kaastunne Silvile,
lastele ja lastelastele
abikaasa, isa ja vanaisa

Südamlik kaastunne
Margusele kalli ema

Naabrid Virve
ja Oskar

Majanaabrid Heljo ja
Lembi perega

WWW.KOSE.EE

Avaldame südamlikku
kaastunnet Aino Saavale
kalli isa

Kustus elu, vaikis valu.
Mälestus jääb alati...

kaotusel.

85
85

Kaljo Viru
Maimu Sarri
Heldur Teras

75
75
75

Õie Reitel
Rein Sommer
Oleg Bukaškin
Õie Tikerpe
Laine-Loreida Juhkov

70
70
70
70
70

Sirje Urgas
Jüri Artjušenkov
Meelis Pärsik
Helve Suviste
Ats Avald
Svetlana-Ly Järvik
Mart Sonn

60
60
60
60
60
60
60

JÄÄDAVALT LAHKUSID
Feliks Afanasjev
Leo Filatov
Endel-Joosep Aas

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

Tony Aun
Helvi Sepp
Monika Koitjärv

KÜTTEPUUD. MÜÜA SAETUD JA LÕHUTUD KÜTTEPUUD PIKKUSEGA 3060 CM (HIND: alates 33 EUR rm). KOJUVEDU. TEL. 5227345. e-post: marek406@gmail.com. Võtame tellimusi
vastu iga päev.
RAID & KO kliendid ostavad kinnisvara Harjumaal. Oodatud on kõik pakkumised. Olja Markova, +372 527
0536

Kuivajõe Farmer OÜ
ootab oma kollektiivi
LÜPSJATNOORKARJA
TALITAJAT.
Info telefonil 5035542.

mälestavad ja avaldavad
kaastunnet perele ning
lähedastele Valve, Arno, Elvi,
Kuido, Lumme, Helve

Oru Põhikooli pere

ENDEL AASA

Meta Penter
Selma Murumaa

MONIKAT

Sõpra ja töökaaslast
mälestavad perekonnad
Press ja Aun

kaotuse puhul.

95

65
65
65
65
65
65
65
65

kaotuse puhul.

Endised töökaaslased
Kõue vallamajast

MONIKAT

Helga Hallikma

Aili Aasjärv
Helle Tammela
Larissa Vinogradova
Endla Münter
Hele Randma
Andres Linnas
Kadrin Põldma
Olev Roosa

MONIKA
KOITJÄRVE

Kose Lasteaia Krellukese
rühm ja lapsevanemad.

MONIKA

SÜNNIPÄEVAD

Südamlik kaastunne
Viljole armsa

Alice, Helen, Aili

Kallist

Risto Räpp
Harland Luht
Iris Press
Miia-Stella Roosimägi
Isabell Lõiv
Karl-Markkus Ermos

Age, Villu, Marek ja
Liia peredega.

Mälestame kallist klassiõde

ja avaldame kaastunnet
lähedastele.
Klassikaaslased
Kose Keskkooli 19. lennust.

SÜNDISID

kaotuse puhul.

kaotuse puhul.

Oru lasteaed
"Mesimumm" pere.

surma puhul.

Sõbrad Kose Jahiseltsi
kollektiivist

Need armsad, kellest jääme ilma
on tegelikult alles – meie sees...

VALVE PROOS

Sügav kaastunne
Margus Proosile kalli

EMA
kaotuse puhul.

LC Kose

Südamlik kaastunne
Airele kalli

POJA

JÜRIKUU JA
VANAVARA LAAT

kaotuse puhul.

Tulge ostma ja kauplema!

Töökaaslased
Kose Postkontorist

laadakorraldus@gmail.com

surma puhul.

Töökaaslased OÜ-st
Kose Vesi

09.04 kl 9-16
Kosel Ujula tn

Info 58050167,

KOSE VALLA AJALEHT
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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

KOSE TEATAJA APRILL 2017

VAIDA HAMBAKLIINIK OÜ

müüb
liiva
kruusa
killustikku
sõelutud mulda

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

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

MTÜ Memme-Taadi abi pakub
koduteenust eakatele
inimestele igapäevastes
toimetulekutes.
* poes ja apteegis käimine;
* aiatööd;
* abistamine koristamisel;
* küttepuude tuppa toomine;
* abistamine toiduvalmistamis
* 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

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

Lisainfo: www.vaidahambaravi.ee

Flagmore AS võtab tööle TOOTMISTÖÖLISE.
Töö kirjeldus
Lipumastide valmistamine, erinevad töölõigud brigaadis.
Nõudmised kandidaadile
• eesti keele oskus;
• kohusetundlikkus ja täpsus;
• valmisolek töötada kahes vahetuses,
(06:00-14:30; 14:30-23:00)
• tehniline taip;
• valmisolek õppida ja soov teha tööd;
•valmidus meeskonna tööks.

Kallid kliendid!

Seoses Kose Konsumi
ehitustöödega asub
LILLEPOOD KOSE GROSSI KAUPLUSES
Kosel, Kodu tn.2.

Ettevõte pakub
• kaasaegseid töö-ja olmetingimusi;
• väljaõpet;
• konkurentsivõimelist töötasu;
Lisainfo
* kasuks tuleb eelnev tootmistöö kogemus
* töökoht asub Kolu külas, Harjumaal
* Tööle asumise aeg – kohe’’

Kontakt
Avaldus ja CV saata e-mailile: info.ee@flagmore.com
Lisainfo telefonil +372 6036026

Kopp-laadur JCB 4 CX teenused

VISKLA
FARMER OÜ
võtab tööle töömehe,
peaks omama kas
autojuhi või
traktoristi tunnistust.
Firmas tegeldakse
lihaveise- ja vilja
kasvatusega.
Täistööaeg.
Info tel.
5271323; mail ivo.oma@gmail.com

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

Info ja tellimine: 5378 5222, www.bestkop.ee

Alati värsked lilled, kaunid kompositsioonid,
toredad kingiideed, seemned ja aiatarbed
ning ikka lahked müüjad!!!
Valmistame lilleseadeid kõikideks sündmusteks:
pulmad, sünnipäevad, matused.
Oxforell Puhkekeskus
otsib algavaks
hooajaks
järgmisi töötajad:
KOKK

Uues poes uus kujundus, uued kaubad!
Oled alati oodatud, tule kaema!!!
Serene Lilled OÜ

TEENINDAJA/
KORISTAJA
GRILLMEISTER
Kandideerijatel palume saata
oma CV e-maili aadressile
info@oxforell.ee
Lisainfo: 56 40471

Raplamaal Kohila vallas tegutsev rahvusvaheline ettevõte
Salutaguse Pärmitehas AS otsib oma meeskonda
ajutiselt äraoleva töötaja asendamiseks
TOIDUAINETE TEHNOLOOGI

ORU TEHNOÜLEVAATUS
Avatud

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

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
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