TÄNU- JA TEENETEPLAADID JAGATUD * MALE- JA KABEMEISTRID * ÖINE LUGEMINE
„Õnnelikud on
need, kel on
mälestusi.”
Rein Purje,
ajaloo talletaja
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tulemas
Kose Kultuurikeskus
Alates 8.03, kolmapäeviti 19.30
Vinyasa
jooga,
info
mariliis@kirss.ee, 5544049
N. 09.03 kell 18.30 koguperefilm
"Väikese varese suur võidusõit"
kell 19.30 ajalooline draama
"Frantz". Pilet 4/3€ kohapeal
N. 16.03 kell 19.00 Tanel Padar
& Tomi Rahula akustiline kontsert. Piletid eelmüügis Piletilevis, Piletimaailmas 14/12€. Kohapeal 16.03 hind 15€
N. 23.03 kell 19.00 "Teid kutsub
kabaree!". Kaire Vilgats ja Showstoppersi tantsijad. Piletid 14/12€
Piletimaailmas ja kohapeal
L. 25.03 kell 17 Kirilind – 45!
Kontsert ja pidu.
R.31.03 kell 18.00 Rockikooli
kontsert. Tasuta!
K. 03.05 kell 19.00 "Hollywoodi
filmitähed". Peaosas Heli Sallo ja
Katrin Karisma. Piletid 15/13€
müügil Piletimaailmas ja kohapeal.
Kose Raamatukogu
03.03.-03.04 klaaskapinäitus
Kose Raamatukogus Naisrühm
KOSE KIRILIND REISIMEENEID
Europeade Festivali reisidelt aastatel 2001-2015.
9. 03 18.00 kohtumine kirjaniku
ja tõlkija Reet Kuduga
14. 03 18.00 Udmurdi Kunstiühing ARTE näituse „Eesti pühapaigad soome-ugri kunstnike
pilgu läbi” avamine
21.03 18.00 Raamatukogukohvik. Külas M. Kõivupuu, eesti filoloog ja folklorist
29.03 11.00 Kose Kultuurikeskuses Eesti Lastekirjanduse Keskuse poolt korraldatava üle-eestilise kirjandusmängu 3.–4. klassi
õpilastele maakondlik eelvoor.
3.03 18.00 Kose Raamatukogus
Tiina Alveri näituse avamine.
6. 04 18.00 Luuleõhtu. Külaliseks Doris Kareva
Kose Päevakeskus
Kohviku päevad: 8.03 NAISTEPÄEV kell 12.00,
15. ja 22.03 vererõhu mõõtmine kella 13-st
Lauluklubi: 8., 15. ja 22. 03 kell
14.00
INKOTUBA 14.03 Ardus kell
11.00 Kosel 12.30-13.30
15.03 kell 18.00 Vestlusring
“Hingele pai”
31.03 kell 14.00 Klubiüritus
“Tervitame kevadet”
Aela raba
11.03 11.00 Matk „Naised rappa”. Täpsem info Loodusmaa,
56238801
Ardu Kool
14. 03 kell 10.50 kohtumine kirjanik Reeli Reinausiga.
Ravila Mõis
11.03. 11.00 Töötuba:
arhailine tikand12.03. kl 11.30
Töötuba:
pitskeraamika
15.03. 19.00 Keraamika
20. 03 10.00 Mentorkoolitus
22.03. 19.00 Keraamika
26.03. 11.00 Lastehommik
26.03. 18.00 Kultuurikohvik

Järjepidevuse kandja:
aukodanikuks sai
Antonina Koiduste
Angela Kilk

Kui Kose valla kultuurinõunik
Margit Eerik andis pidulikul
kontsert-aktusel teada, et valla
aukodaniku tiitli on pälvinud
Antonina Koiduste, täitis saali
üksmeelne ja pikk aplaus.
„Ta töötas Kõue vallasekretärina
Kõue valla omavalitsusliku staatuse saamisest 16. jaanuaril 1992.
aastal kuni 30. aprillini 2009, mil jäi
pensionile. Enne seda, alates
1983. aastast, töötas ta külanõukogu sekretärina. Ta on olnud
Kõue kandi järjepidevuse kandja:
vastuvõetud dokumentide õiguspärasuse tagamine ja asjaajamise
korraldamine on olnud tema vastutusalaks. Inimesena on ta väga
abivalmis, sõbralik, heatahtlik,
rõõmsameelne. Tema huumorimeel ja nakatav energia lõid kollektiivis mõnusa pingevaba töökeskkonna,” kõlas vallapoolne
põhjendus.
Antonina Koiduste ise näeb olukorda teisiti, veidi kodusema ja
lihtsamana. „Sellest tunnustusest
kuulsin esmalt oma abikaasalt, kes
luges „Kose Teatajat” ja hõikas, et
mammi, sind on aukodanikuks nimetatud! Mina ei uskunud – olen
juba aastaid pensionil ja peale tantsimise ning lastelaste kasvatamise
pole midagi teinud. Omal ajal sain
Kõue valla teeneteplaadi, aga sellal
ma veel töötasin.”
Ent vaatamata Antonina Koiduste tagasihoidlikkusele ei saa temagi vastu vaielda tõsiasjale, et on
otsekui kodukandi elus ajalugu –
olnud kogu aeg seal, kus kohalik
tööelu käib.

54 aastat tööd
meie piirkonnas
Antonina Koiduste on pärit Ida-Virumaalt, Kiviõlist. Keskkooli lõpul
tahtis ta minna Viljandisse ja õppida kultuuritöötajaks, ent vanemad
nõudsid „asjalikumat eriala” ning
sõnakuulelik tütar valis Mõdriku
Tehnikumi ja raamatupidamise.
Tantsuarmastus aga jäi ning tänagi
tantsib Antonina Ardu tantsurühmas „Kuldne sügis”.
Ardus on Antonina Koiduste
elanud ja töötanud viimased 54
aastat. Raamatupidamistööd tegi
ta 12 aastat, siis aga hakkas traktoribrigaadi brigadiriks ning hoidis
mootorrattaga mööda sovhoosi
põlde sõites traktoristide tööl silma peal.
Aastal 1983 alustas Antonina
Koiduste tööd külanõukogu sekretärina. Esimees oli sellal Konstantin Viirpalu ning külanõukogu
asus Raval. Iga päev tuli tööle minna kas tööliste bussiga, jalgsi või
hääletades. „Esimees oli meil väga
tervislike eluviisidega ja kõndis
need kuus kilomeetrit iga päev
kaks korda jalgsi läbi,” meenutab
Antonina.
Tööd oli palju ning sekretär
Koiduste sai sellega kenasti hakkama. Hirmus pahandus juhtus vaid
ühel korral, kui tegus daam otsus-

tas enne kõrgete külaliste tulekut
ka maja ees vardas lipu ära vahetada, kuna vana lipp tundus luitunud.
Uus sai vardasse, aga tagurpidi...
„Vahel tuli valetada ka, et kõik
tegemised nõukogudelikele nõuetele vastaks. Siis tuli Konstantin
Viirpalu mulle appi, sest mina ei
osanud siis veel valetada...” meenutab Antonina.
Aastal 1992 sai külanõukogust
vald ning Antonina Koiduste jäi
tööle vallasekretärina, kus töötas
2009. aastani. Tema tööstiili meenutatakse vankumatult korrektse
ja ausana, samas aga kiidetakse tema head huumorimeelt, südamlikkust ja abivalmidust.
Kvaliteetne aeg endale
Praegu, pensionil, eelistab Antonina Koiduste pühenduda oma elu ja
mõtetega pigem iseendale ja perele kui ühiskondlikele teemadele.
„Minult on küsitud, kas ma tahaksin juhtida pensionäride tegutsemist... Ausalt öeldes ei taha ma
enam mingeid kohustusi, peale

enda. Mulle meeldib lugeda ja ma
loen palju – hea, et meil on siin
raamatukogu. Mulle meeldib jalutada, käin meeleldi metsas. Eesti ja
maailma asjadega olen kursis interneti vahendusel. Ma ei saa aru,
miks inimesed on nii rahulolematud – olen elanud pika elu ja kinnitan, et praegu on kõige parem aeg,
mida ma näinud olen.”
Ardu elu peale mõeldes avaldab
Antonina Koiduste lootust, et piirkond ei muutu ääremaaks. „Postkontori kadumine polnud hea. Ma
loodan, et pood alles jääb. Ja et
meil siin ikka lapsi jaguks, siis on
piirkonnas elu.”
Antonina ise on emaks kolmele
ja vanaemaks viiele lapsele, oma
abikaasaga on ta koos olnud pisut
üle 50 aasta.
Õnneliku abielu valemi küsimuse peale jääb proua Antonina mõttesse ja ütleb siis: „Vaja on väga
palju kannatlikkust, mõistmist ja
andestamist.”
Anne-Mari Alver
Margit Eerik

Lusikapidu
Harmi Põhikoolis
Kose valla lusikapidu toimus 4.
veebruaril Harmi Põhikooli saalis.
Kutse peol osalemiseks sai 23
väikest vallakodanikku. Külma ilma
ja haigusterohkust trotsides oli kohale tulnud üle poole kutsesaajatest. Pidulisi oli seekord tervitama
tulnud mehine koosseis: Kose vallavolikogu poolt tervitas volikogu
esimees Uno Silberg, kes on viie
lapse isa ning Kose Vallavalitsuste
poolt lausus tervitussõnad kolme

lapse isa Ott Valdma. Tervitajate
sõnavõttudest jäi kõlama mõte, et
lusikapidu on valla jaoks üks olulisemaid sündmusi – kui lapsi sünnib,
siis ka vald elab ja õitseb. Laste käes
on tulevik. Laste kasvatamisega
kaasnevad nii rõõmud kui mured,
aga ajaga rõõmud suurenevad ja
jäävad, mured ununevad. Väikese
kontserdiga esines Kristiina Veinberg Habaja lasteaiast koos vanema õega, lauljaid juhendas lasteaia

muusikaõpetaja Anneli Veinberg.
Peale kontserti toimus ühispildistamine ning peol osalejatele oli kaetud kohvilaud. Aitäh Harmi Põhi-

koolile abi eest peo läbiviimisel!
Margit Eerik
kultuurinõunik

Kose Spordikooli õpilane
tuli 2x U23
Eesti Meistriks kergejõustikus.
2016. aasta septembrikuu esimesel koolinädalal lõime Kose Gümnaasiumi 12. klassis õppiva
Jan-Martin Vandrecht'iga
käed, et teeme tulemuste saavutamiseks tõsisemalt tööd.
Mõned nädalad olid möödas
augustis toimunud Eesti Meistrivõistlustest mitmevõistluses, kus
Jan-Martin saavutas U20 vanuseklassis 6065 punktiga 4. koha.
Kuna kehalised eeldused ei ole nii
head, et meeste vahenditega
(7,26kg kuul, 106,7cm tõkked,
2kg ketas ja 800g oda) mitmevõistlust teha, siis valisime kaugushüppe, sest hüppetunnetus
on hea ning sel alal tundub potentsiaali kõige rohkem olevat.
Alates 2016 septembrist oleme
teinud trenni 5 korda nädalas.
Alustasime Kose staadionil, kuid
oktoobrikuust, kui ilmad halvenesid, treenisime kahel päeval Kose
Gümnaasiumi maneežis, korra nädala keskel tegime taastava ujumise ning kahel korral nädalas sõitsime peale koolitunde Tallinna Spordihalli, sest talvisel ajal on Kosel
keeruline kaugust hüpata ning
joosta pikemaid kiireid jooksulõike. Ettevalmistusperioodil ettevõetud senisest suuremad treeningmahud läksid täkkesse ning kehalised võimed said viidud uuele tasemele. Tervis pidas hästi vastu
ning suuri tagasilööke ei tekkinud.
11.02.2017 toimusid U23 Eesti
Meistrivõistlused Tartus, kus isiklikuks rekordiks hüppas Jan-Martin
Vandrecht 7,29m. Lisaks kaugushüppele sai kaasa löödud veel
200m jooksus, kus üllatuslikult õnnestus samuti võita I koht ajaga
22,56s. Mõlemad tulemused tähistavad läbi aegade Kose Gümnaasiumi uusi rekordeid. Head vormi
sai ära kasutatud ka nädal hiljem.
Esmakordselt osalesime Eesti
Täiskasvanute Meistrivõistlustel,
kus isikliku rekordi kordamine kaugushüppes 7,29m andis kõrge 4.
koha. Loodame, et suvehooaja ettevalmistus läheb sama edukalt ja
varsti on põhjust uuesti kirjutada!
Sander Prits
Kose Spordikooli treener

2 VALLAELU
Kose Vallavolikogu
istung 16.02.2017
Istungist võtsid osa Kose Vallavolikogu liikmed Sven Andresen, Tiiu
Jalg, Alvar Kasera, Eero Leedmaa, Tiiu Lõoke, Tiit Mae, Olja Markova,
Astrid Ojasoon, Aivar Pohlak, Kalle Pormann, Ruttar Roht ja Ants Salura.
Puudus Vello Jõgisoo, Aare Mölder, Janno Jõffert, Siim Pohlak, Lauri
Ligi ja Ly Renter.
Istungit juhatas volikogu esimees Uno Silberg.
Otsusega nr 375 omandati Kose vallale Kuivajõe-Kose-Uuemõisa
kergtee L10 kinnistu.
Otsusega nr 376 omandati Kose vallale Ravila-Palmetsa tee L1 kinnistu
Otsusega nr 377 taotleti Eesti Vabariigilt riigivara tasuta võõrandamist
Kose vallale kergliiklustee rajamiseks.
Otsusega nr 378 kaasfinantseeritakse OÜ Kose Vesi poolt SA Keskkonnainvesteeringute Keskusele esitatavat projekti Oru küla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni rekonstrueerimist 2018. aasta Kose valla eelarvest summas kuni 25000 eurot.
Volikogu korraline istung toimub 16.03.2017 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

KOSE GÜMNAASIUMI
TÖÖPAKKUMISED
Kose Gümnaasium kuulutab välja konkursi
alljärgnevatele ametikohtadele:
1. eripedagoog 0,5 ametikohta, tähtajatu tööleping;
2. huvijuht 1,0 ametikohta, tähtajatu tööleping;
Nõutakse:
1. Vastavust HTM määrusele nr 30, 29.08.2013
"Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja
tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded" § 3;
2. Kehtivat tervisetõendit.
Tööleasumise aeg esimesel võimalusel.
Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad
saata aadressil Pikk 12 Kose alevik Kose vald 75101 Harjumaa;
e-aadressil kool@kose.edu.ee või CV Online vahendusel.
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25.veebruaril Kose Kultuurikeskuses peetud kontsertaktus Eesti
Vabariik 99 ja Kose vald 25 oli suurejooneline ja kaunis pidu.
Pealkirjas toodud lausega lõpetas vallavanem oma kõne.

Tublid inimesed on Kose
valla tõeline väärtus!
Kaido Karu

Enne kontsertaktuse algust avati
pidulikult käsitöönäitus, kus sai näha meie kandi suurte ja väikese
meistrite põnevaid töid.
Kontsertaktus algas Eesti hümniga, laval laulsid väikesed laululapsed. Märkimata ei saa jätta ürituse
noort peoteadustajat Robin Metsist, kes lavavälisel ajal õpib Kose
Gümnaasiumi 2.B klassis.
Aktuseosas astusid kõnedega
üles vallavolikogu esimees Uno
Silberg ja vallavanem Merle Pussak.
Uno Silberg jagas oma kõne
mõtteliselt kolmeks osaks – maailm, Eesti ja Kose vald ning võttis
kokku olulised sündmused, mis
kõigil tasanditel eelmisel aastal toimunud on. Maailmatasemel olid
teemadeks Brexit – Eesti hea
partner Euroopa Liidus ja NATOs, Suurbritannia, sai rahvahääletustel tulemuse, kus rohkem kodanikke eelistab Euroopa Liidust
lahkumist sinna jäämisele – ja Donald Trumpi võit USA presidendivalimistel, samuti Eesti roll Euroopa Liidu eesistujamaana käesoleva
aasta juulist detsembrini. Viimaseni on küll pisut aega, aga ettevalmistused on juba alanud.
Eesti uue presidendi kohta arvas kõneleja, et Kersti Kaljulaidi
katseaeg sai Eesti Vabariigi 99.
aastapäeva üritustega edukalt läbitud. Samuti on Eestis uus valitsus,
kelle kohta Uno Silberg piirdus
esialgu vahvat sõdur Svejki meenutades – see valitsus, kes õlle hinda tõstab...Eesti IT-müüdi kohta
meenutas vallavolikogu esimees
aga, et siiamaani pole Kose vallas
veel kõigil hästi toimivat 2G-d,
rääkimata 4G-st või uuest 5G-st,
aga töö selles suunas käib. Nii Eestit kui ka Kose valda ootavad 2017.
aastal ees kohalike omavalitsuste
valimised. Kandvaks teemaks Kose vallas peab Uno Silberg sel aastal laste ja haridusega seonduvaid
teemasid ning rõhutab, et igas
omavalitsuses peaks olema gümnaasium.
Üheks Kose valla oluliseks
muutuseks läinud aastal oli tasuta
transport vallasisestel liinidel.

Peol esinesid lapsed kõigist valla lasteaedadest.
Mait Eerik

Tänu- ja teeneteplaatide jagamine lõppes ühispildiga.
Praegu käivad läbirääkimised Tallinna linnajuhtidega, et teineteise
elanikele vastastikku tasuta sõiduõiguses kokku leppida.
Väga olulise teemana tõi Silberg
välja ettevõtluse ning valla ülesande sel teemal: saada siia suuremaid
ettevõtteid, sest kui on tööd, tulevad ka inimesed.
Mis tehtud,
mis tegemisel
Vallavanem Merle Pussak pühendas oma aastapäevakõne Kose
valla mustritele – nii rahvakunsti ja
kultuuri mõttes kui ka mustritele
igaühe elus. Palju tänusõnu jagus
kõigile neile, kelle igapäevane töö
on seotud laste ja noortega – meie
valla õpetajatele, noorsootöötajatele ning huviringide juhtidele ja
treeneritele. Kui laste elu on hea,
saavad ka vanemad rahumeeli
töötada ning ennast arendada.

„Aeg on nagu anum – täites seda heade tegevustega, jääb vähe
ruumi kahjulikeks tegevusteks.
Noor, kes valib spordi, ei vali
reeglina uimasteid, kinnitavad erinevad teadusuuringud. Et noor valiks spordi, on hea, kui ta on sportlike tegevustega kokku puutunud
juba maast madalast. Meie lasteaedades ja koolides tegutsevaid
treeninguid vaadates on vanematel ja õpetajatel põhjust pisikeste
vallaelanike üle uhkust tunda,”
kinnitas vallavanem.
Lisaks andis Merle Pussak ülevaate eelmise aasta suurematest
töödest ja rahapaigutustest, mis
vallas tehtud sai ning ka nendest,
mida on plaanis teha 2017. aastal.
Eelmise aasta suuremad tööd
olid teede renoveerimine (108
000 eurot), Oru Põhikooli hoone
rekonstrueerimise projekteerimine (25 000 eurot), Kose Gümnaa-

siumi hoone tuleohutusnõuetega
vastavusse viimise projekteerimine (22 000), Kose Lasteaia ruumide rekonstrueerimine (20 000),
Ravila Lasteaia mänguväljaku rajamine (9000) ning Oru Lasteaia
madalseiklusraja ehitus (8000).
2017. aastal ootavad tegemist:
Kose-Kuivajõe- Kose-Uuemõisa
kergliiklustee rajamine (740 543
eurot), teede renoveerimine (100
000 eurot), Oru Põhikooli tuleohutusnõuetega vastavusse viimine
(60 000), Kose Gümnaasiumi koolihoone tuleohutusnõuetega vastavusse viimine (105 500), Kose
Spordimaja rekonstrueerimine
(286 125), Kose Tervisekeskuse
rajamine (40 000), Kose Vallavalitsuse hoone rekonstrueerimine
(25 000), korvpalliväljaku katte vahetus (13 000), Kose-Uuemõisa
Lasteaed-Kooli tuletõkke uste
paigaldus (20 000), Kose Lasteaia
rühmaruumi rekonstrueerimine
(20 200) ja Kose Lasteaiale inventari soetamine (7 600). Kokku on
valla elu-olu paremaks muutmisele plaanitud 1 427 468 eurot.
Rõõmu tõid
väikesed esinejad
Kontsertaktuse kontserdiosa oli
valla väikeste lauljate ja tantsijate
kanda. Esinesid laulu- ja tantsulapsed kõigist Kose valla lasteaedadest. Suur-suur tänu nii tublidele
lastele kui ka nende imelistele
õpetajatele!
Meeleolukas ja vahva oli aastapäeva eel valminud lühifilm, kus
lasteaialapsed – taas kõigist meie
valla lasteaedadest – avaldasid arvamust riigi sünnipäeva, presidendi, kodukandi, looduse, loomade,
ehitamise ja palju muu kohta. Ning
ehkki tegijad kinnitasid pärast, et
selle filmi valmimine oli väga tõsine töö, naersid vaatajad kogu südamest.
Kontsertaktuse järel toimus
volikogu esimehe ja vallavanema
vastuvõtt, seejärel mängis tantsuks ansambel Nukker Kukeke.
Anne-Mari Alver

Mare Kivistik

Eesti Vabariigi 99.
aastapäeva tähistamine
Kose Gümnaasiumis

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

23.veebruaril toimus koolis neli
aktust. Esinesid erinevad koorid
õpetaja Heli Sepa ja Anne Kruuse
juhatusel.
Päevakohase kõne pidas direktor Martin Medar. Eesti Vabariigi
sünnist tegid ettekande-esitluse
9.a klassi õpilased Ken Metsis,
Liisbet Estra ja Ester Ojasaar. Algklasside õpilastele rääkisid Eesti
riigi, rahvuse ja võimu sümbolitest
10 õpilast 5b klassist. Ettekanded

ja esitlused pani kokku ajaloo õpetaja Mare Kivistik. Põhikooli õpilastele rääkisid oma kogemustest
töövarjupäeval 11. klassi õpilased
Kärt-Kristiin Jaagu ja Kristin Einasmaa. Gümnaasiumi aktusel oli külas Kose vallavanem Merle Pussak.
Aktuse lõpus toimus õpilaste tunnustamine. Päev oli pidulik ja
meeldejääv!
Mare Kivistik

Esineb lastekoor ja noortekoor õpetaja Heli Sepa juhendamisel.
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Rein Purje: „Hästi
tuntud juured püsivad
kindlamalt mullas.”
Kose valla elanik Rein Purje sai 23. veebruaril president Kersti
Kaljulaidilt Valgetähe V klassi teenetemärgi.
Kaido Karu

Milles seisneb teie töö
Mementos, mille eest riikliku
teenetemärgi pälvisite?
Eesti Memento Liit (kuhu kuulub 16 represseeritute ühendust)
esitas mind teenetemärgi kandidaadiks põhjendusega, et olen liidu juhatuses aastaid tegutsenud,
et korraldasin pärast kümneaastast vaheaega Memento Teataja
taasilmumise ja olen seda toimetanud, algatasin ja juhtisin õpilaskonkurssi küüditatute mälestuste kogumiseks ning olen tegutsenud
mälestuste raamatutena väljaandmisel.
Ise pean kõige olulisemaks just
mälestuste talletamist. Üpris erinevatest mälestustest tekib ajaloo
tarvis laiem ja tõesem pilt. Oli suur
rõõm olla eestvedaja, kui koolinoored võtsid õpetajate toetusel
2010. aastal osa küüditatute mälestuste kogumise konkursist –
osavõtjaid oli 71, kokku 29 koolist
– mille tulemusena sündis raamat
“Siberi karm kool. Küüditatute
koolilood”. Üks konkursist osavõtja oli ka Koselt: Maris Merelaid pani
kirja Arvo Merelaidi mälestused.
Oli väga hea meel, et see algatus
haaras huvilisi kaasa ning järgmised
õpilaskonkursid toimusid juba suuremate ühisettevõtmistena. Võistlustööd on koondatud raamatutesse “Siberi kodu. Küüditatute
lood” ja “Siberist tagasi koju”.
Praegu on peaaegu et viimane
aeg 1940.-50. aastaid puudutavate
mälestuste kogumiseks, meenutajaid jääb üha vähemaks ja mälugi
pole enam see. 2012 toimetasin
trükki Harjumaa mementolaste
mälestused raamatus “Meie
lood”. Praegu saan aidata raamatu
“Meie lood 2” väljaandmise juures, oleks hea, kui see sari jätkuks.
Muide, need mälestused pole kitsalt Siberiga piiritletud, meenutatakse nii elu sõjaeelses Eestis kui
hilisemat elukäiku. Need on toimetulijate, hakkama saajate lood.
Memento Teataja toimetajana
olen püüdnud lehte koostada nii,
et seal oleks olulist infot mementolaste jaoks, aga et minu põlvkonnakaaslased saaksid seda ka oma
järeltulijatele lugemiseks pakkuda,

President Kersti Kaljulaid ja meie ajaloo talletaja
Rein Purje 23. veebruaril NUKU Teatris teenemärkide üleandmisel.
et oleks üht-teist huvitavat neilegi.
Kuidas teised teie tööst osa
saavad, kust võib lugeda ja infot saada?
Mälestusteraamatud on olemas
raamatukogudes (Rahvusraamatukogus loomulikult kõik), mõnda
aega olid ka müügil poodides. Memento Teatajaga olen Kose Raamatukogu hoolega varustanud.
Memento kui küüditatuid ühendava organisatsiooniga ning Teatajate ja väljaantud raamatutega saab
tutvuda www.memento.ee. Kui
keegi Kose valla elanikest soovib
liituda Mementoga, tunneb huvi
toimuvate mälestusürituste vastu,
tahab osaleda mälestuste üllitamises või esineda muude ettepanekutega, ootan kirju aadressil
rein.purje@memento.ee.
Niipalju veel selgituseks, et Memento liidu juhatuses ja lehe juures tegutsemine pole tasuline töö.
Teen seda niiöelda südame sunnil.
Sündisin 1941. aasta novembris
Kirovi oblastis turbaraba tööliste

asulas, kuhu mu lapseootel ema oli
koos mu vennaga küüditatud. Jäin
ellu tänu oma ema vaprusele ja visadusele, minu tegevus Mementos
on suuresti pühendatud temale ja
nädal pärast minu sündi Sevurallagis hukatud isale. 1947 põgenesime emaga tagasi Eestisse, 1948
ema ja vend vangistati ja saadeti tagasi Venemaale, jäin sugulaste
juurde. Omaenda pika elu mälestusi pole seni jõudnud kirja panna.
Mida teie jaoks riiklik
tunnustus tähendab?
Riiklik tunnustus meie ajaloo
raske perioodi mälestuste kogumisele, millesse sai kaasatud noori
ja ärgitatud vanu, tähendab minu
jaoks kinnitust sellele, et on tehtud
õiget, vajalikku asja, mida tuleks
jätkata.
Mida soovitate
ajaloohuvilistele noortele?
Ajalugu pole üksnes suurte valitsejate ja vallutuste lugu, vaid on ka
lihtsalt inimeste lugu. Seepärast

soovitaksingi alustada kõige lähemalt. Võtke ette suguseltsi vanemad – ikka kõige vanematest alates – liikmed ja muudkui küsige, nii
perekondlikke kui üldisemaid asju.
Algus on hõlpsam, kui valite mõned määratletud teemad. Kuulete
palju üllatavat. Kindlasti pange
kuuldu kirja ja skaneerige ka fotosid lisaks. Kas midagi sellest avaldada tahate, on juba iseküsimus.
Õnnelikud on need, kellel on
selline mälestuste varandus edasi
pärandamiseks, õnnetud need, kes
peavad käsi laiutama – enam pole
kelleltki küsida. Võiks ka öelda, et
hästi tuntud juured püsivad kindlamalt mullas. Samas – kui kahtlete,
kas osa kuuldust pole juba pisut väljamõeldiste killast, siis ärge sedagi
märkimata jätke. Eks kaugemas tulevikus ole ju peaaegu võimatu tõepõhjani jõuda, aga ilus lugu on sellegipoolest säilitamist väärt. Ja kui
suguseltsiga asjad ühel pool, siis ootab kodukant uurimist.
Anne-Mari Alver

Kose kutsub külla!
6. mail, laupäeval korraldavad Kose Vallavalitsus ja Kose Lions Klubi
viiendat korda kevadpeo „Kose
kutsub külla!“ Erandkorras toimub sellel aastal kevadlaat nädal
enne emadepäeva.
Traditsiooniliselt on päeva
suurim osa kevadlaada päralt, mis
sellel aastal toimub juba 21. korda.
Kauplema ootame nii põllu-, aiaWWW.KOSE.EE

kui toidukaupade ja -saaduste, käsitöö ja tööstuskaupade ning vanavara müüjaid.
Müüjate registreerimine algas
1. märtsist, info leitav Kose valla
kodulehelt.
Meeleoluka kavaga astuvad
üles valla erinevad kollektiivid
ning ansambel Zorbase kaasahaarav esitus pakub võimalust

nautida kreekapäraseid laulu- ja
tantsurütme ning ka ise kaasa
tantsida. Lastele on avatud lastepark, Kose alevikus teeb lõbusõitu minirong. Traditsiooniliselt on
kohal jõuametid, kes demonstreerivad oma varustust ja tehnikat.
Kose ujula kõrval parklaalal rallitavad murutraktorid, et omava-

helises jõukatsumises püüda välja
selgitada kiireim rallitaja enne tõsist muruniidu hooaega.
Katrin ja Mattias Lille hoovis on
avatud kunstikohvik täis erinevaid
põnevaid tegevusi nii lastele kui ka
täiskasvanutele.
Margit Eerik
kultuurinõunik

Kose vald tänab...
lusa osa vabariigi aastapäevale pühendatud kontsertaktusest moodustas tublimatest tublimate vallaelanike tunnustamine.
Kose valla teeneteplaatide saajad
Ellen Pärm – Kose Vallavalitsuse pearaamatupidaja.
Ando Algre – Kose Spordikooli direktor ja treener.
Jüri Valdma – ettevõtja.
Kõige vallasõbralikumad ettevõtted
n Aasta väikeettevõte 2016 – Ravila Mõis OÜ
Tubli väikeettevõte on suutnud väärika ajalooga hoonele anda uue
väärtustatud elu ja sisu. Korraldab eri vanusest vallakodanikele kultuuri ja ajaloopärandit väärtustavaid temaatilisi õhtuid ja õpitubasid.
n Aasta ettevõte 2016 – Mööbel Halver OÜ
Oli 2016. aastal koostööpartneriks Kose Kunstikooli poolt korraldatud vabariikliku õpilaskonkursi „NODI – noored disainivad“ peasponsor.
n Aasta ettevõte 2016 – Mööbel Sinule OÜ
On alati võimaluse korral toetanud Kose vallas toimuvat kevadlaata Kose Kutsub Külla, olnud abiks paljude väiksemate ja suuremate
tööde puhul Kose valla õppeasutustes.
Kose valla tänuplaadid
Paljusid meie valla tublisid inimesi on märgatud ja tunnustatud väljaspool valda. Kose vald tänas neid tänuplaadiga.
n Eesti Vabariigi riiklik autasu, Valgetähe V klassi orden – ajaloo talletaja Rein Purje.
n Ullo Toomi nimelise stipendiumi saaja, Kose valla tunnustatud ja
hinnatud tantsuõpetaja, tantsupidude liigijuht ja pealavastaja assistent
ning Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsi mentor, särav rahvatantsujuhendaja ja -koolitaja Kadri Tiis.
n Päästeteenistuse medali saaja Lumme Laas.
n Harjumaa aasta õpitegu: Kose Kunstikooli robootika ringide juhendamine, õpetaja Kirli Saks.
n Harjumaa Kultuurkapitali aastapreemia, Kose Raamatukogu direktor Sirje Bärg.
n Harjumaa Kultuurkapitali aastapreemia Eesti rahvatantsu hoidmise ja südames kandmise eest 35 tegusat aastat – Kuivajõe Naisrühm
ning juhendajad Leida Tiis ja Maarika Tuttelberg.
n Harjumaa Spordiliidu tunnustus: eeskujulikult korraldatud spordivõistluste eest Harju maakonnas – spordiorganisaator Valdur Kalme.
n I Noore Balti Kunstniku preemia interaktiivse heliinstallatsiooni
"Kunstniku tuba" eest – Juhan Soomets. Preemiaga tunnustatakse
Eesti, Läti ja Leedu kunstiakadeemiate lõpetajaid.
n 2016. aastal võitis World Boutique Hotel Award auhinna kui maailma kõige imepärasema sisekujundusega butiikhotell (World’s Most
Inspired Design Hotel) – Kõue Mõis.
n Harjumaa Aasta ettevõtte nominent – Corle OÜ.
n Harjumaa Aasta väikeettevõtte nominent – Puruvana OÜ.
n Harjumaa Aasta tegu nominent – Kose-Uuemõisa Lasteaed-Kooli
spordiväljaku renoveerimistööd ettevõtja Eero Leedmaa juhtimisel.
n Harjumaa Aasta Kodanikuühenduse ja Aasta Toetaja nominent –
Kose Lions Klubi.
n Aasta Sädeinimese nominent – Kose Päevakeskuse juhataja Malle
Lambasaar.
n Selle tubli õpetaja õpilased saavutasid vabariiklikul konkursil erinevates vanuserühmades mitmeid kõrgeid kohti. 2016. aasta sügisel
tõstis Eesti Muusikakoolide Liit teda esile kui ühte vabariigi edukaimat õpetajat. Kose vald tänab pikaaegse ja väga tulemusliku töö eest
Kose Muusikakoolis – Karin Sarapuu.
Aasta 2016 sportlased
Nagu on Kose vallas tavaks, tunnustati ka tublimaid sportlasi.
n Aasta noorsportlane 2016 – Kiur Kalme.
Ta on Eesti Kergejõustiku Liidu 2016. aasta parima noorsportlase
nominent vanuserühmas U-18. Esindas Eestit U18 Euroopa Meistrivõistlustel Tbilisis (saavutas odaviskes 14. koha), Eesti-Läti-Leedu
noorte (U18) maavõistlusel Kaunases (odaviskes II koht, kettaheites
III koht). Eesti noorte MV võitnud kokku 12 medalit (sh 2016 U-18
vanuserühmas I koht kettaheites, I koht kuulitõukes, II koht odaviskes).
n Aasta sportlane 2016 – Indrek Pak.
Ta on üks viiest mehest, kes on läbinud kõik Estoloppeti sarja suusamaratonid.
n Aasta Sporditäht 2016 – Saskia Ormak.
Ta on ainuke tüdruk, kes mängib saalihokit poiste võistkonnas.
Hetkel mängib kokku neljas erinevas meeskonnas: Sparta Team Automaailm U15 vanuseklass ja U17 vanuseklass; Naiste esiliiga- Finnish Flash meeskonna ainuke väravavaht; Naiste Meistriliiga- Sparta
Spordiselts meeskonna teine väravavaht. Saavutas Eesti juuniorite
MV 2016 saalihokis, U -13 vanuserühmas ja U-15 vanuserühmas
pronksmedali.

Ravila Noortekeskuse saalis
11.03. kell 18.00 Naistepäevapidu.
Tantsumuusika ansamblilt
Üks Miil.
Korraldavad Ravila Külaselts
ja ansambel Kaitrall.
KOSE VALLA AJALEHT
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Ravila Külaselts, MTÜ Kose Loome ja Kose-Uuemõisa
Koduloomuuseum kutsuvad osalema

KOSE FOTONÄITUSEL
„MEIE INIMESED“
Meie kodukoha suurim rikkus on meie inimesed.
Kutsume külaseltse ja kõiki fotograafia-huvilisi jäädvustama oma
koduküla igas vanuses inimesi nende loomulikus keskkonnas, tavapäraste tegemiste-toimetamiste juures. Eriti oodatud on fotod vanematest inimestest.
Ootame näitusele töid, millel on kujutatud Kose vallas elavaid
inimesi.
Tööde vormistamine:
Fotod võivad olla nii värvilised kui mustvalged.
•
Palun laadige üles pildid jpg -formaadis maksimaalse
suurusega interneti keskkonda (Google Drive vms) ja
jagage fotode asukoha linki meiega: zvorovski@zv.ee
ja /või diana.mihkelsoo@gmail.com
• Palun laadida pildid üles hiljemalt 15.maiks 2017.
Palume fotole lisada:
• foto pealkiri
• autori nimi
• küla/alevik
• loa korral jäädvustatu nimi ja lugu.
Näituse koostame külade/alevike kaupa.
Pildistamisel tekkinud tehniliste küsimuste korral leiad tuge ja
inspiratsiooni: https://takkkfoto.wordpress.com/kaamera-kasutamine/
OLETE OODATUD NÄITUSE „Meie inimesed“ AVAMISELE
10. juunil 2017 Ravila Pärimuspäeval.Näitust saab vaadata ka
Kose kihelkonnapäevade raames 20-27.augustil 2017.

Folkansambel Pillipiigad
peab 30. juubelit!
Folkansambli Pillipiigad pani
1987. aastal kokku kunstiline juht
Juta Helilaid. Aastal 2000 liitus
Pillipiigadega juhendajana Angelika Kadarik ja 2014. aastal Glaire
Helilaid-Ruben.
Nende aastate jooksul on mänginud-laulnud kuus erinevat Pillipiigade koosseisu. Pillipiigad on andnud üle 700 kontserdi, mille kavades on olnud runolaulu, seatud
eesti rahvalaulu ja rahvapillipalu.
Rahvusvahelistele festivalidele on
alati koostatud kindla temaatikaga
autentsel materjalil põhinevad esinemiskavad.
Pillipiigad on osalenud peaaegu
kõigil Eestis toimuvatel rahvusvahelistel folkloorifestivalidel: Baltica, Viru Säru, Viljandi Pärimusmuusika festival, Palmse torupillipäevad, Porkuni Pillar, Kassari Kiigepidu, Jööri Folk, Hiiu Folk, Võru
folkloorifestival. Osaletud on pea
kõigil üleriigilistel rahvamuusikapidudel. 2003. aasta peol oli üks üldjuhte ka Juta Helilaid.
Pillipiigad on esinenud loengkontsertidega Harjumaa, Hiiumaa,
Haapsalu, Põlva, Järva-ja Raplamaa
koolides ja lastekodudes.
Tuntud kodus ja
kaugemalgi
30. tegevusaasta jooksul on ansambel esinenud paljudes Euroopa riikides: Läti, Leedu, Moldova,
Venemaa, Soome, Rootsi, Taani,
Norra, Inglismaa, Poola, Ungari,
Tšehhi, Austria, Saksamaa, Itaalia,
Šveits, Prantsusmaa, Hispaania,

Slovakkia, Belgia, Holland, Serbia,
Bulgaaria, Makedoonia.
Kõige ekstreemsemaks kontsert-matkaks loetakse Siberi sõitu, kus tütarlapsed andsid kontserte ka Siberi eesti külades. Ajaliselt pikimaks kujunes aga ŠveitsiPrantsusmaa projekt, kus piigad
õpetasid Genfis Steiner-koolis
eesti folkloori ja rahvamuusikat.
2001. ja 2005. aasta kevadel
osales ansambel üleeuroopalisel
folkloorikonkursil Slovakkias ja
saavutas mõlemal korral laureaaditiitli.
2009., 2011. ja 2014. aasta laulu-ja tantsupeo raames toimuva
Pillipeo viiulikooride liigijuhiks oli
Juta Helilaid. 2011. ja 2014. aasta
laulupeol osaleti Pillipiigade koosseisuga väga edukalt ka sümfooniaorkestrite ridades.
Mais 2010 ja 2013 võistles ansambel Spivakovi-nimelisel andekate laste konkursil Moskvas ja
saavutas mõlemal korral laureaaditiitli.
2010. aasta novembris omistas
Baltica kunstinõukogu Pillipiigadele kõrgema kategooria, samal aastal pälvisid Pillipiigad Harjumaa
Kultuuripärli tiitli.
Mais 2011 mängis folkansambel
end kuldmedalile konkurss-festivalil „Sofia kevad 2011“ Bulgaarias.

2013 omistati Pillipiigadele Eesti Rahvatantsu- ja Rahvamuusika
Seltsi aasta kollektiivi nimetus.
Pillipiigades osalenud tütarlapsed on läinud edasi õppima G.Otsa nim. Muusikakooli, Viljandi
Kultuuriakadeemiasse ja Eesti
Teatri- ja Muusikaakadeemiasse.
Nii võib öelda, et Pillipiigad kasvatavad uusi rahvamuusikat tundvaid
ja seda mängida oskavaid inimesi

ning näitavad põlvkondade järjepidevust. Käesoleval hetkel on folkansamblis tütarlapsi 30. Harjutatakse üks kord kuus Harjumaa erinevates paikades pillilaagritena.
Juubelikontserdi annab folkansambel Pillipiigad 12. märtsil kell
12.00 Tallinna Lauluväljaku
Klaassaalis. Tulge kuulama!
Reet Suurkask

Kadri Põlm

Kose naisrühm
Kirilind tähistab oma
45. tegutsemisaastat
sünnipäevapeoga
Kes või mis on Kirilind:
• Kose naisrühm nakatus rahvatantsupisikuga 1971. aasta sügisel;
• särasilmsed naised kaunites Karja rahvarõivastes;
• kaugele kostev nakatav naer;
• üksteisest hoolimine, abivalmidus, sõbralikkus;
• toredad ühised matkad, sünnipäevapeod, tähtpäevad;
• esinemised suurtel ja väiksematel rahvatantsupidudel ja festivalidel Eestimaal;
• kaheksa huvitavat ja eripalgelist festivalikogemust Euroopas:
2001 Hispaanias, 2003 Itaalias, 2004 Lätis, 2005 Prantsusmaal,
2007 Taanis, 2008 Šveitsis, 2011 Eestis, 2015 Rootsis; 2017 suvel
festival Soomes;
• olgu kõrvetav päike või laus-vihm, hommik või õhtu, päev või öö
– Kirilind tantsib ikka.
Kose naisrühm Kirilind tähistab oma 45. hooaega sünnipäevapeoga Kose Kultuurikeskuses laupäeval, 25. märtsil 2017. a. Sünnipäev algab kell
17.00 kontserdiga, sellele järgneb peoõhtu koos ansambliga „Väliharf“.
Kose Raamatukogus on avatud näitus Kirilinnu tantsu-reisidelt kaasa
toodud meenetest. Ootame sünnipäevapeole kõiki Kirilinnu endiseid tantsijaid, sõpru ja fänne, et koos nautida rahvatantsu ning meenutada koosveedetud toredaid aegu.
Kirilinnu nimel

Anneli Veinberg

KOSE VALLA AJALEHT

Playboxilt
toodi hõbe!
Kose Gümnaasiumi 2. B klassi lapsed esinesid Harjumaa Playboxil
väga edukalt: kokkuvõttes saavutati teine koht.
Playbox on kolmanda veerandi üks oodatumaid sündmusi algklasside õpilaste jaoks –
valmistumine selleks kestab igal aastal mitu
kuud.
Armastatud staaride ja lemmiklaulude järele-

tegemine on põnev ettevõtmine, mis pakub pinget nii õpilastele, õpetajatele kui ka peredele.
Sel aastal on Kose Gümnaasiumi 2.B klassi
õpilastel põhjust uhke olla – nende laulu- ja liikumisnumbriks valitud briti eurolaul „Teenage
Life” tõi neile Harjumaa Playboxil teise koha. Laval olid Merit Mutanen, Sophie Galstjan, Anna
Sabiine Mihkelson, Heidi Solntsev ja Magnus
Prits, kelle vahva esinemise juhendajaks oli õpetaja Maarika Harmipaik.
Saalist vaatajana võib allakirjutanu kinnitada,
et võistlus oli tugev ja õpilased selleks hoolega
valmistunud, Kose õpilased aga olid suurepärast tulemust täiega väärt.
Kadri Põlm

Sirje Lepik

Öölugemine Kose-Uuemõisas
Jaanuarikuu viimasel reedel oli Kose-Uuemõisa Lasteaed-Koolis öölugemine. Õpilased tulid kooli õhtul
kell kaheksa.
Sellel aastal alustasime öölugemisega õues.
Kooliõu oli täis valgeid täpikesi, sest kõigil
olid kaasas taskulambid. Õpilased jagati kümnesse võistkonda ja seejärel hakati läbima
kontrollpunkte. Täita tuli erinevaid töölehti.
Saime meelde tuletada kõnekäändusid ja
mõistatusi ning lahendada tähelepaneliku lugeja testi.
Õuetegevuste lõpetuseks tuli kooli taga olevast metsatukast ülesse otsida karu. Tegemist oli

mängukaruga, kes kiiresti metsast välja toodi.
Suundusime tuppa, et keha kinnitada ja tubaste tegevustega jätkata. Öödisko oli paljude
laste meelistegevus, sest seal sai tantsida mõnusa popmuusika järgi. Lusti ja rõõmu oli palju,
aga väsimus hakkas ka kallale kippuma. Nüüd
oli aeg asemed teha ja end magamiseks valmis
sättida. Kui kõik pessa olid pugenud, lugesime
kaasa võetud raamatut ning kuulasime mõnusat unejuttu. Uni tuli hea.
Vahepeal oli reedest saanud laupäev ja hommikune äratus algas kukelauluga, sest selgus, et
öösel oli kukeaasta saabunud. Väikene hommikuvõimlemine, hommikused veemõnud, natu-

ke kehakinnitust ja oligi aeg koju minna. Meile
meeldis öölugemine väga.
Liisa Mii Teeäär,
Merilin Mirka ja
Johanna Tarja
Kose-Uuemõisa Lasteaed-Kooli 3. klassist
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Male- ja kabemeistrid selgitati
valla malekeskuses – Orus
Meistrivõistlused näitasid: mees- ja noorvõistlejaid jätkub,
üha lisandub, naistest on aga suur põud.
Aivar Ilves

Kose naiskodukaitsjad
Pitka matkal
19. veebruaril 2017 toimus Järvamaal üheteistkümnes admiral Johan Pitka mälestuseks pühendatud
rahvamatk.
Jalgsemalt, Pitka sünnikoha juurest algav kahekümne kilomeetri pikkune matkateekond kulgeb läbi Järva-Jaani Peetrisse. Järvamaa kuulsama mehe auks korraldatud liikumisüritusele on alati sõidetud ka Koselt. Erandiks polnud ka seekordne matk, kus ligi 600 osavõtja hulgas
oli üle kümne Kose naiskodukaitsja.
Aastatega on matkal kogetud kõikvõimalikku ilma, trotsitud tuult,
tormi ja rahet. 19.veebruaril tibanud vihm ei heidutanud kedagi, teekonnal võis kohata vaid rõõmsas tujus inimesi ning nende neljajalgseid sõpru.
Tuju üleval hoidmiseks sai kontrollpunktides osavust proovida erinevate ülesannetega ning kosutada end kuuma tee ja pirukatega. Ei
puudunud ka auhinnaloos.
Diana Mihkelsoo
Ingrit Allas

Kose valla male- ja kabemeistrid
selgitati juba teist aastat järjest
Orus. 12. veebruaril Oru Külakeskuse saalis korraldatud jõuproovil
võistlesid esmalt maletajad, seejärel kabetajad.
Valla esimaletaja, meistrikandidaat Erkki Lokotar ei saanud tiitlit
kaitsta, kuna viibis parajasti koolitusreisil Riias. Tema äraolekul võitis taas meistritiitli valla tuntuim
maleorganisaator ja -õpetaja Jaan
Urgas. Mängiti seitse vooru šveitsi
süsteemis, mõtlemisajaga viisteist
minutit igaühele kogu partiile. Urgas kogus seitsmest võimalikust
kuus punkti ja tuli valla malemeistriks juba kes teab mitmendat korda. Võrdselt 5,5 punkti kogusid
Tõnu Kalvet ja Uku Kruusamägi,
lisanäitajate alusel läks hõbemedal
Kalvetile. (Omavaheline partii oli
jäänud siiski viiki.)
Naiste arvestuses sai kuldmedali Tiina Põlendik (võistles koos
meestega, kogus 3,5 p, oli üldarvestuses kaheksas). Ta ei mäletanud täpselt, kas on praeguseks tulnud Kose valla naiste malemeistriks rohkem või vähem kui 30 korda, kuna neid esikohavõite on olnud nii arvukalt.
Üldse osales 15 võistlejat. Üks
neist oli sunnitud terviserikke tõttu
turniiri katkestama. Talle kutsuti
kiirabi. Haigestunu oli innuka malesõbrana valmis jääma kohale kuni
võistluse lõpuni, et jälgida turniiri
kulgu ning saada võistlustulemused
teada otseallikast, kuid kiirabibrigaad ei arvestanud ta soovi, vaid
toimetas ravile. Tallinnas tuvastati
katkestanul insult ja ta paigutati kohe intensiivraviosakonda.
Lapsi osales malevõistlusel kokku üheksa (seitse poissi ja kaks tüdrukut). Võisteldi koos, kuid arvestust peeti ka eraldi. Iga laps sai juba
osavõtu eest ühe punkti (et mitte
kurvastada, kui peaks jääma nullipoisiks). Mõtlemisaeg oli igaühele
kümme minutit kogu partiile.
Nii üldarvestuses kui ka poiste
hulgas võitis Uku Kesküla 9 punktiga. Parim tüdruk oli üldarvestuseks teiseks tulnud Kerttu-Lisett
Parik (8 p.), kes võistleb juba viiendast eluaastast peale ka täiskasva-

Kose valla MV medaliomanikud males (vasakult): Tõnu
Kalvet (II koht), Tiina Põlendik (naiste I koht), Jaan Urgas (I koht) ja Uku Kruusamägi (III koht).
nute maleturniiridel, sealjuures aina kasvava eduga.
Poiste hõbemedali võitis William Cartmill (6 p.) ja pronksmedali Miron Kolesov (5 p.); tüdrukute hõbemedali võitis Anita
Kruusmaa (3 p., üldarvestuses 7.–
8. koht).
Kui ei näkka males,
näkkab kabes
Kabevõistlustel osales mitugi maleturniirist osavõtnut. Nagu Kose
valla mõttesportlaste puhul kombeks: andekas maletaja on tihtipeale andekas ka kabetajana. Kel
ei läinud parajasti kõige paremini
ühel spordialal, sel läks hästi teisel.
Meeste meistriks tuli Heino Filatov (12 p.), kes males oli olnud
13. ja kogunud 2 punkti. Hõbeda
sai sama punktiarvuga Enno Aljas
(males 12./2 p.). Pronksi võitis
Vello Viir (11 p.). Jaan Urgas oli
viies (3 p.). Naistest tuli esikohale
Aino Kivi (5 p.), punktiga jäi maha
Tiina Põlendik. Üldse osales kaheksa võistlejat (kuus meest ja
kaks naist).
Lastest võitis Uku Kesküla
meistritiitli ka kabes. Tõsi, selleks
läks vaja lisaturniiri, kuna põhiturniiril kogus lisaks temale kaheksa
punkti veel kaks mängijat: Kristjan
Kaljukivi ja Miron Kolesov. Lisa-

turniiri järel reastuti just selles järjestuses. Ainsa tüdrukuna kaasateinud Kerttu-Lisett Parik jäi seekord üldarvestuses viimaseks (2
p.), kuid võitis siiski tüdrukute arvestuses kuldmedali. Kokku võistles valla kabemeistri tiitlile tänavu
viis last.
Nii kabe- kui maleturniiri kohtunikuks oli Jaan Urgas, teda abistas Siiri Alberg. Pärast malevõistluse lõppu teatati kohalolijatele, et
sama kuu alguses oli registreeritud
Kose Male-kabeklubi – spordiühing, mille kaudu saavad ennast
nüüd paremini teostada mõlema
mõttespordiala harrastajad, kes
Kose vallaga kuidagi seotud. Asjasthuvitatud saavad klubiga ühendust e-aadressil t_kalvet@hotmail.com.
Kose valla
maleelu areneb üha
Kose valla maleelu on viimase paari aastaga üha elavnenud. Male
juurde on naasnud lisaks meistrikandidaat Lokotarile teisigi andekaid mängijaid, nende mängutase
tõuseb pidevalt. Vajadusel saaks
vald heatasemelisi malemehi välja
panna lausa kolme-nelja koondise
jagu.
Rõõmustav on olukord ka
noortemales, kus andekaid ja üht-

lasi innukaid mängijaid üha lisandub. Seda suuresti tänu Oru koolis
õpetajana töötavale Jaan Urgasele, kes juhendab sealses lasteaias
maleringi, põhikoolis aga õpetab
malet lisaks maleringile suisa maletunnis (male on Oru koolis valikaine). Urgase kasvandikud on nii
tänavused valla MV medaliomanikud (tegelikult pea kõik lasteturniiri osavõtjad) kui ka mullustel
Harjumaa meistrivõistlustel (peeti
sügisel Kosel) võistelnud noored.
Seevastu naistemale on Kose
valla nõrk koht. Seda näitab seegi
asjaolu, et Tiina Põlendikule pole
juba paarkümmend aastat leidunud
ühtki tõsiseltvõetavat konkurenti.
Viimastel aastatel ei juleta isegi
võistlema tulla, kui on teada, et Põlendik osaleb, ja valla teenekas maleveteran saab oma kuldmedali
vaid meeste vastu mängides.
Viie-kuue aasta pärast see olukord muidugi paraneb, sest siis
saavad täiskasvanute hulgas võistlema asuda needki tüdrukud, kes
praegu võistlevad veel noorteklassis. Eeldusel muidugi, et vallas osatakse vääriliselt hinnata Urgase ja
teiste maleõpetajate tänuväärset
tööd, toetatakse seda igati ja hästialanul lastakse jätkuda.
Senikaua tuleb aga vastu pidada,
hoides pöialt, et Põlendiku tervis
jääks vähemalt samaks ning ta jaksaks ära oodata aja, mil saab valla
naistemale-liidri teatepulga anda
südamerahuga üle järgmistele
tublidele malenaistele.
Lõppu aga küsimus: kuidas on
võimalik, et vallas, kus elanikke üle
seitsme tuhande, leidub maletoskavaid naisterahvaid nii vähe...?
Aga kas neid ikka tõepoolest on
nii vähe? Äkki pole nende annet
lihtsalt märgatud ega julgustatud
neid seda arendama, ja nii nad ei
julgegi „kapist välja tulla”?
Tõnu Kalvet
Autor on ajalehe „Eesti Maleelu”
peatoimetaja, mitmekordne Kose
valla malekoondislane. Võitnud vallameistrivõistlustelt ühe hõbeda (2017.
a.) ja kolm pronksi (2013., 2014. ja
2016. a.) ning Harjumaa võistkondlikelt meistrivõistlustelt ühe hõbeda
(2016. a.).

Kose valla naised võitsid Soomes peetud 12h murutraktorite võistluse!
11. veebruaril toimus Lõuna-Soomes Lavias Karhijärvi järvejääl murutraktorite 12-tunnine kestvussõit. Seda võistlust on tituleeritud kui ka The toughest lawn mower race on
earth! Eestist osales võistlusel neli tiimi, kõik pärit
Kose vallast.
Võistlust korraldas Lawn Mower
Racing Finland. Võistlejad olid kohale tulnud Luksemburgist, Šveitsist, Saksamaalt, Inglismaalt, Soomest ja Eestist. Kokku oli stardis
24 tiimi (16 vabaklassi masinat ja 6
standardklassi masinat).
Vabaklassis saavutas II koha Võtikmetsa tiim nr 18 (Janek Kokkar,
Arvet Köönverk, Ilmar Schaffrik) ja
X koha Võtikmetsa tiim nr 19 (MarWWW.KOSE.EE

Stella Netse

Võitlus Inglismaalt pärit konkurendiga,
tiim Going Commando nr 98-ga.
go Rosar, Siim Eidermann, Robert
Schaffrik, Janek Tarre). Standardklassis tuli kaksikvõit Eestisse – I
koht Võtikmetsa Naised nr 20 (An-

Heikki Piisku

Võitja Stella Netse

nely Tisler, Stella Netse) ja II koht
Team 00 (Siiri Karjus, Tuuli Audova,
Bert Reisner, Rene Audova).
Võtikmetsa Naised võistlesid

kahekesi, samal ajal kui teistes tiimides oli sõitjad rohkem, keskmiselt 3-4 sõitjat või rohkemgi.
Võistlusel toimuski umbes iga tun-

ni tagant vahetus. Võistluse muutis
põnevaks heitlus võistluse esikoha
pärast ehk üldvõidu pärast. Võtikmetsa Naised pidasid maha tulise
võitluse üldvõidu saavutamiseks.
Üldkonkurenti – Inglismaad, edestati lõpuks vaid 0,7 sekundiga! Võtikmetsa tiimi naised Annely ja
Stella suutsid stabiilse sõidu tulemusel panna kinni kogu võistluse,
jättes kõik konkurendid selja taha.Lisaks saavutasid nad loomulikult võidu ka oma masinaklassis
(standard). Saavutus on seda suurem, et võideti nii kõiki mehi kui ka
tugevamat masinaklassi (vaba).
Naised ise on öelnud, et võidu
tõi neile lisaks stabiilsele ja tugevale sõidule ikkagi kogu tiimi toetus
ning kindlasti oli kasu kõikidest
pöidlahoidjatest nii kodus kui ka

raja ääres. Masin, millega naised
sõitsid, ei olnud tegelikult võistlusmasin, millega nad tavapäraselt
võistlemas käivad. Võistlusele
mindi täiesti uue masinaga, mida
oli enne võistlust vaid korra käidud
katsetamas. Naised kiidavad võistlusmasina ehitajat Janek Kokkarit,
kes oli kindel, et just see masin on
võistluseks küps ja peab 12 tundi
vastu. Tulevikus hakkavad selle
masinaga aga sõitma hoopis noored Võtikmetsa tiimi tüdrukud.
Uudist Eesti naiste võidust on
kajastatud üle maailma: Soomes,
Saksamaal, Hiinas, Indias ja Maltal.
Kindlasti on neid kohti veelgi. Tublid Eesti naised hoiavad Eesti lippu
kõrgel!
Riina Rosar
KOSE VALLA AJALEHT
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3.–5. märtsil 2017
toimusid Valgamaal 13.
Eestimaa talimängud
2x Margit Eerik

Oli võimalik võistelda järgmistel
aladel: murdmaasuusatamine,
mäesuusatamine, meeste korvpall, naiste korvpall, lauatennis,
kabe, male. Eraldi oli võistlus
juhtidele.
Kose vallast osalesid mängudel
maletajad, kabetajad, meeste
korvpallivõistkond ja valla juhid.
Kose valla meeste korvpallivõistkond koosseisus Mirko Kiison,
Tormi Talirand, Tõnis Sepp, Silver
Hanikat, Erik Luts ja Kauri Sild võitis valdade arvestuses I koha, millega korrati eelmiste Eestimaa talimängude tulemust.

Kose valla maletajad saavutasid
12. koha ning kabetajad 11. koha.
Vallajuhtide võistlusel (naiste
arvestuses) saavutas meie tubli
vallavanem II koha.
Suur aitäh ja palju õnne meie
valla tublidele sportlastele valla
esindamise eest talimängudel!

Korvpalli võitjavõistkond – Mirko Kiison, Tormi Talirand,
Tõnis Sepp, Silver Hanikat, Erik Luts ja Kauri Sild.

Margit Eerik
kultuurinõunik

Eelinfona: Eesti valdade suvemängud toimuvad 8.–9. juulil 2017 Lääne-Virumaal Vinnis.
Spordialadena on kavas: kergejõustik, jalgrattakross, orienteerumine, jahilaskmine CSP, meeste võrkpall, naiste võrkpall, mälumäng, petank, köievedu, juhtide võistlus.
Ootame eeltoodud spordialadega tegelejaid, kellel oleks valmisolek
valda esindama minna, endast märku andma võistkondade komplekteerimisega tegelevatele inimestele hiljemalt 1. juuniks 2017: spordikool@kose.ee (Erik Horn); spordimaja@kose.ee (Valdur Kalme);
margit@kose.ee (Margit Eerik).

Madala-palgaliste
tulumaksu
tagastuse
taotlemine
Sellest aastast saavad eelmisel aastal madalat palka
teeninud inimesed taotleda tasutud tulumaksu tagasimakset.
Tänavu saavad eelmisel aastal madalat palka teeninud inimesed taotleda
töötasult aasta jooksul tasutud tulumaksu tagastust. See võimalus laieneb ligi 100 000 täiskasvanule, kes töötasid 2016. aastal täistööajaga vähemalt kuus kuud ja teenisid aastas kokku alla 7817 euro ehk keskmiselt
alla 651 euro kuus.
Toetust ei saa taotleda töötaja, kellel on küll aasta tulu alla 7 817
euro, kuid kelle tagasimakse summa suurus on igal juhul 0 eurot. Eelkõige võib see ette tulla olukorras, kus isikule kuulub tulumaks tagastamisele tulumaksuseadusega lubatud mahaarvamiste tõttu (nt
täiendav maksuvaba tulu lapse ülalpidamise korral, eluasemelaenu
intressid, koolituskulud, annetused vm).
Toetus on isikule tulumaksuvaba (tulumaksuseaduse § 19 lg 3
punkti 3 alusel). Samas tuleb arvestada, et toetus suurendab isiku sissetulekut ja seetõttu läheb toetus sissetulekuna arvesse isikule toimetulekutoetuse määramisel (nt KOVide toimetulekutoetuste määramisel).
Madalapalgalise töötaja toetuse saamiseks tuleb kõigepealt esitada
tuludeklaratsioon, mida saab teha alates 15. veebruarist. Toetuse
taotluse saab esitada pärast seda, kui olete tuludeklaratsiooni e-maksuametis/e-tollis ära kinnitanud.
Kui Maksu- ja Tolliameti andmetel olete tulu kriteeriumi täitnud
(aastane tulu jäi alla 7817 euro), siis kuvatakse tuludeklaratsiooni viimasel lehel info madalapalgalise töötaja toetuse kohta ja teksti juures
on eraldi olemas link, millele vajutades saate edasi liikuda taotluse
esitamise juurde.
Maksu- ja Tolliameti süsteem kontrollib kõik andmed üle ja seejärel saate oma taotluse ära kinnitada. Lõpus näete ära ka oma tagasimakse suuruse.
Taotluse saavad esitada vaid need inimesed, kes täidavad Maksuja Tolliameti andmetel toetuse saamise tingimused, teistel seda esitada ei ole võimalik.
Vaata täpsemalt https://www.emta.ee/et/eraklient/tulu-deklareerimine/
madalapalgaliste-toetus-2017-aastal
Kokkuvõtte koostas

Vallavanem Merle Pussak on juhtide võistlusel võistlushoos.

Astrid Ojasoon
Kose vallavolikogu sotsiaalkomisjoni esimees

Näitus KOSE
VALD 25
On juba traditsiooniks saanud, et
Eesti Vabariigi aastapäeva paiku
korraldatakse üle valla erinevaid
töötubasid ja nii väiksemaid kui ka
suuremaid näitusi, mis annab märku, et käes on Kose valla kunsti- ja
käsitööpäevad. Üritused toimuvad terve kuu vältel nimetuse all
”Kuu täis kunsti ja käsitööd”.
Keskseks ürituseks on aga ikka
kujunenud suur kunsti- ja käsitöönäitus valla südames- Kose Kultuurikeskuses. Sel aastal sai Kose
vald 25-aastaseks, selle tähe all
peetakse aasta vältel veel väga palju erinevaid üritusi.
Näitus “Kose vald 25” oli kingitus meie kunsti- ja käsitööhuviliste
poolt kogu valla rahvale. Meie eesmärgiks oli näidata seekordsel näitusel ülevaadet 25 aasta jooksul
tehtud töödest, lisaks erinevaid
töövõtteid ja moevoole, erinevate
põlvkondade töid ja tegemisi. Näitus kujuneb alati osalejate ja tööde
nägu, mida näitusele tuuakse. Seekord oli üllatavalt palju vaipu, mis
näitab seda, et viimasel ajal on
trendiks saanud vaibakudumine,
ka koolilapsed on läinud sellega
kaasa ja see on tore. Päris palju sõltub ka õpetajatest-juhendajatest,
KOSE VALLA AJALEHT

ka laste töödest võib välja lugeda
õpetajate käekirja. Kuna koolide
õppekavas on tööõpetuse- ja
kunstitunde väga vähe, siis on iga
lõpuni tehtud töö eriti hinnas.
Palju on neid töövõtteid, mis on
juba unustuse hõlma vajunud, ei
mäleta neid enam endised tegijadki, rääkimata uue põlvkonna pealetulekust. Eriti tänuväärne on, et
ka eakate töid jõudis näitusele
rohkem kui varasematel aastatel.
Selle nädala lõpuni toimuvad
veel töötoad, huvilised saavad infot valla kodulehelt ja kohalikelt
teadetetahvlitelt. Töötubade teemad on olnud väga erinevad ja
loodame, et igaüks on leidnud enda jaoks midagi uut ja huvitavat.
Suur tänu lasteaedade ja koolide
kollektiividele, nende panus on sellel aastal jällegi suurem kui eelnevatel aastatel. Laste tööd on imearmsad, neile jätkub vaid kiidusõnu, nad on pannud kogu kultuurikeskuse särama ja jäävad ruume
kaunistama veel järgmise nädalani.
15. märtsil on kõik näitusel osalejad – lapsed ja täiskasvanud,
õpetajad ja juhendajad oodatud
Kose Kultuurikeskuse tantsusaali
kontsert-tänuõhtule.

Ametlikud teated

Toredat näitust jääb aga vallamajja terveks aastaks meenutama vallajuhtidele näituse avamisel üle antud
samanimeline taies “Kose vald 25”,
autoriteks Toomas Turmann ja Danel Bikin. Loodame, et vallamajas
leitakse talle väärikas koht.

Veelkord tänud kõigile, kes osalesid oma töödega näitusel, kes aitasid näitust korraldada, kes juhendasid töötubasid ja abiks olid.
Piret Aavik

KOSE
VALLAVALITSUS
MÜÜB SUULISEL ENAMPAKKUMISEL KOSE VALLALE
KUULUVA KINNISTU
Harju maakonnas Kose vallas
Oru külas Ööbiku kinnistu (registriosa nr 5717350, katastritunnus 33801:001:0771, pindala 4181 m2, sihtotstarve tootmismaa 100%) alghinnaga
4500 (neli tuhat viissada) eurot.
Enampakkumise tingimused:
tagatisraha on 10 % alghinnast;

osavõtutasu on 50 eurot.
Suuline enampakkumine toimub 31.03.2017 kell 9.00 Kose
vallamajas Hariduse tn 1, Kose
alevik, Kose vald, Harjumaa.
Pakkumise toimumise ajaks
peavad olema tasutud tagatisraha ja osavõtutasu Kose Vallavalitsuse
kontole
nr
EE872200001120132608
Swedbank.
Täiendava info saamiseks võib
ühendust võtta tel: 6339 320,
maakorraldaja Siiri Kiiver.

Kose Kunsti ja Käsitöö Selts
WWW.KOSE.EE
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Sügav kaastunne
Urvele abikaasa

Mälestame kauaaegset
majaelanikku

HEINO
URGARDI

AINO-LISETTE
KARJAMAA´d

kaotuse puhul.

ja avaldame kaastunnet
lastele perekondadega.

Kolleegid SA Põhja- Eesti
Regionaalhaigla Kose korpusest

KÜ Meierid

Me südameis Sa ikka elad,
jääd alati me keskele...

Mälestame kallist sõpra,
suurepärast inimest ja klubi
Elulõng asutajaliiget

AINO
KARJAMAAD
Südamlik kaastunne
lahkunu omastele
Klubi Elulõng

Südamlik kaastunne
kauaaegsele õpetajale
Jüri Saarnale tema kalli

Lahkusid igavikuteele armsad

MART
KÄRNERI

POJA ja
ABIKAASA

POEG ja
ABIKAASA

surma puhul.

kaotuse puhul.

Kõue Külade Selts

Endised töökaaslased Kose
Muusikakoolist

Avaldame kaastunnet
Jüri Saarnale

AILI
RANDOJA
kaotuse puhul.

Anne, Sirje, Ruth, Meedi

Mälestame

LEMBIT
TIKERPE´t
04.11.1944 - 16.02.2017

Madis, Katrin ja
Klarika peredega

Mälestame kallist kolleegi
ja armsat sõpra

AILI
RANDOJA'T
Avaldame kaastunnet
lähedastele.
Kolu poe pere

Sügav kaastunne Arvole
perega kalli ema

HILMA KALA

Ryan Oks
Lukas Maaring
Oskar Eero Heinsaar
Marta Varblas
Saara Toming
Rebecca Kristine Uustalu
Marelle Meerits
Laura-Ly Hansi
Marleen Mehikas

Tuul puudeladvus tasa kiigub,
me vaikses leinas langetame pea.

Südamlik kaastunne
Aino Kärnerile abikaasa

Avaldame siirast kaastunnet
HEINOLE laste ja lastelastega
kalli abikaasa, ema ja vanaema

SÜNDISID

Kose Pasunakoor

Mälestan kallist õde

AILI
RANDOJA
Avaldan kaastunnet
omastele.
Vend Arvi laste ja lastelastega

Sügav kaastunne omastele

TONY
AUN´I

surma puhul.

ootamatu surma puhul.

Aime ja Mart

Perekond Pärnamäe

SÜNNIPÄEVAD
Virve Betlem
Endel Metsis
Ülo-Eduard Lembeg
Elsa Jermakova
Osvald Tammela

85
85
85
85
85

Helgi Loik
Svetlana Metsvaht
Aita Neidu
Udo Raud

70
70
70
70

Maret Niinemäe
Leonid Mäsnikov
Enn Kaidla

80
80
80

Aino Kärner
Raimund Arras
Inge Pakkane
Milvi Kull
Rein Keskpaik
Ljudmila Mjasnikova
Marje Oldermann
Hans-Konrad Hanikat
Aime Pern

75
75
75
75
75
75
75
75
75

Eve Kuriks
Mai Nielson
Milvi Palmets
Heino Kimmer
Õie Hanson
Kuno Nikitin

65
65
65
65
65
65

Ingrid Kuusk
Heidi Haggi
Enn Prits
Merle Püvi
Karin Vahemäe

60
60
60
60
60

JÄÄDAVALT LAHKUSID

Südamlik kaastunne
Arvo Kalale perega kalli

EMA ja
VANAEMA

Elu on laul, on habras ta viis,
heliseb hetk... ja katkeb siis.

Üks tee on lõpuni käidud,
üks süda on vaikinud...

Südamlik kaastunne
Karin Sarapuu`le kalli

Avaldame siirast kaastunnet
Arvole perega kalli

EMA

EMA, ÄMMA,
VANAEMA ja
VANAVANAEMA

kaotuse puhul.

kaotuse puhul.

Majanaabrid KÜ-st Välja 2

Sõbrad ansamblist
Kortsutaltsutajad

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

Seal kus sulgub eluraamat,
algab mälestuste tee...

Mõni hetk on elus valusam kui teine,
mõni hetk on kohe väga, väga valus...

Südamlik kaastunne
õp. Karin Sarapuule kalli

Kallis Karin Sarapuu,
südamlik kaastunne armsa

surma puhul.
Töökaaslased Vulkerist

Ülo Haug
Mart Kärner
Lembit Tikerpe
Peedu Metsaots
Heino Urgard

KÜTTEPUUD. MÜÜA SAETUD JA LÕHUTUD KÜTTEPUUD PIKKUSEGA 3060 CM (HIND: alates 33 EUR rm). KOJUVEDU. TEL. 5227345. e-post: marek406@gmail.com. Võtame tellimusi

kaotuse puhul.

kaotuse puhul.

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.

Ly, Olev, Nella, Heino

Kristin Brit, Merit, Magnus,
Holger ja Oto-Ben vanematega

Kose muusikakooli akordioni
osakonna praegused ja endised
õpilased, koos vanematega

Võtikmetsa OÜ. Võtikmetsa talu,
Lööra küla, Kose vald

Avaldame kaastunnet
perekond Stafajevile

Me südames sa edasi elad,
jääd ikka meie keskele.
Lahkus meie armas isa
ja vanaisa

Mälestus jääb...

Südamlik kaastunne
Arvole perega kalli

EMA
kaotuse puhul.

VALERI
surma puhul.

Haimi, Heli, Kaja, Ants,
Heidi ja Ahti peredega

Muld mälestust ei mata...

VALERI
STAFEJEV´IT
mälestab
Lehti ja Marita perega.

WWW.KOSE.EE

EMA

VALERI
STAFEJEV.
Leinavad tütred Õnne ja
Eliina peredega

Las küünlavalgus mälestusi paitab
ja kaotusvalu leevendada aitab.

Avaldame südamlikku kaastunnet Ainole kalli abikaasa

MÄRT
KÄRNERi
kaotuse puhul.

Naima, Kalju, Aada, Milvi

EMA

VALERI
STAFEJEV´it
(31.03. 1954 – 25.02.2017)

leinab Urve.

Vello Ilula
Aino-Lisette Karjamaa
Aita Saarna
Aili Randoja
Ljudmila Goman

vastu iga päev.
Puitbrikett 960 kg. alus 135 €. Puidugraanul 960 kg. alus 159 €. Info: balticpellet.ee või tel. 58915954. Harjumaal

kojuvedu tasuta!
RAID & KO kliendid ostavad kinnisvara
Harjumaal. Oodatud on kõik pakkumised. Olja Markova, +372 527 0536

TEADE
Seoses töötaja haigestumisega on Habaja raamatukogu
märtsikuus avatud igal
neljapäeval 10-14
Küsimuste korral helistage
53327104 või kirjutage
sirje@kose.ee

Mälestame sõbralikke ja
kauaaegseid majanaabreid

HELJU DENISSOVA
ja
HELLE-MAI PRIKS

Tänan kaastunde
eest häid naabreid
Tuhalast.

Avaldame kaastunnet
lähedastele.
Korteriühistu Vahtra 20

Eevi Haug
KOSE VALLA AJALEHT

8 KUULUTUSED JA TEATED

KOSE TEATAJA MÄRTS 2017

K-U TREIMER OÜ

VAIDA HAMBAKLIINIK OÜ

EHITAB,
REMONDIB:

tegevusloa nr:L04038

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

SILMADEKONTROLL
JAPRILLIDEMÜÜK
Silmadekontroll
maksab15€
Prillitellijalekontroll8€
Lastelekontroll10€
Prillitellivalelapsele5€

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

24.03.2017a.kella10.00-st
KOSESPORDIMAJAS
teavejaetteregistreerimine
telefonil53232454

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

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

müüb
liiva
kruusa
killustikku
sõelutud mulda

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

Lisainfo: www.vaidahambaravi.ee
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

Renault Scenic III Expression 1.4 96kW 10/2009
Läbisõit vaid 30000 km
Pärlmutterpunane, manuaal 6+ 1 käiku,
palju lisavarustust, suve- ja talverehvid,
4xelektriaknad, kütusekulu maanteel 5,8 l.
Müüa väga hästi hoitud auto.
Kasutatud vaid poes käimiseks.
Ostetud ja kõik hooldused tehtud ABC Motorsis.
Hooldusraamat. Nagu uus auto.
Väga mugav ja hea pereauto – kõrge ja mahutab palju.

Hind 8500 EUR
Vaadata saab Kosel, Pikk 46
helista 5093389 Siivi Hints
Vaata lisa www.auto24.ee

Müüme küttepuid
(ka kuivi) ja võtame
vastu tellimusi
käesolevaks
kevad-suveks.
Info tel.
5066529, 53469092

Kuusalu, Jõelähtme ja Kose vallavalitsused
võtavad projek „"Tööturul osalemist toetavate tugiisiku ja isikliku abistaja teenuste
arendamine ja osutamine Kuusalu, Kose ja Jõelähtme vallas " raames tööle

10 TUGIISIKUT JA ISIKLIKKU ABISTAJAT
(Kuusalu 4.5 kohta, Jõelähtme 4.5 kohta ning Kose 1 koht)
Töötaja ülesandeks on tugiisiku ja/või isikliku abistaja teenuse osutamine tööealisele
erivajadustega inimesele, mille eesmärk on inimese toimetuleku toetamine tööturule
sisenemise või tööturul jätkamise võimekuse suurendamiseks.
Projekt on rahastatud meetme "Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused"
tegevusest „Eakatele, erivajadustega ja toimetulekuraskustega inimestele ning nende
pereliikmetele töölesaamist toetavad hoolekandeteenused”
Ootused kandidaadile:
-

soov töötada täisealiste erivajadustega inimestega
kasuks tuleb varasem tugiisiku ja/või isikliku abistaja teenuse ostamise kogemus
hea pingetaluvus ning empaaavõime
oskus suhelda
vajalik isikliku sõiduauto kasutamise võimalus

Tunnipõhine teenus 10€
kilomeetri hind 0.50€/km
linnasisene ja asulasisene,
0.25€/km maanteel.
Harjumaa, Kose vald,
Ardu alevik, 75001
Kaie.agu@mail.ee
+372 51917248,
+372 53917457
www.vanurid.ee

KOSE AGRO
müüb kooritud
kartulit ja porgandit,
suuremad kogused
ettetellimisel
tel. nr. 5532058
Kose kaupluses
Pikk tn. 9a
(Postkontori taga).
Samas pakume tööd
traktoristile ja
majandustöölisele
(koorimine).
Info tel.5066529

ORU TEHNOÜLEVAATUS
Avatud

T, N 9.00 - 19.00
L 9.00 - 16.00
REHVITÖÖD kokkuleppel
tel 56221499
AUTODE REMONT- JA HOOLDUSTÖÖD,
REHVITÖÖD
VÄIKEAUTODE, BUSSIDE,
VEOAUTODE KERE- JA VÄRVITÖÖD
Lahtiolekuaeg 8-17.00 E-R, Kose, Vahtra 19
Tel. 6756333, mob.+372 5188220

Oru lasteaed
„Mesimumm“
kuulutab välja konkursi
õppealajuhataja
ametikohale
(koormus 0,5).
Tööleasumise aeg on orienteeruvalt aprillis 2017.
Kandidaatidelt eeldame vastavust
kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele.
Kandideerimiseks esitada sooviavaldus, CV,
motivatsioonikiri ja haridust tõendavate
dokumentide koopiad hiljemalt 20. märtsiks
2017 digitaalselt allkirjastatuna e-post aadressile
mesimumm@kose.ee või tuua/saata Oru küla,
Kose vald, 75 103 Harjumaa.

Meie pakume:
-

vaheldusrikast tööd
koolitusi ning kovisioone
võimalust oma tööd ise paindlikult planeerida
võimalust töötada nii osa- kui täisajaga
toetavat meeskonda
tasu täiskohaga töötamisel 650 EUR (bruto)

Tööle asumise aeg 3.aprill 2017. Töö on tähtajaline kuni 31.01.2019
CV koos sooviavaldusega saata Juta Asujale elektrooniliselt aadressil juta@heak.ee hiljemalt
28. veebruariks 2017.
Info telefonil 53328508 või e-posga juta@heak.ee, Juta Asuja

KOSE VALLA AJALEHT

WWW.KOSE.EE

