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värske valla noorsootööspet-
sialistina tööle asus, noorte-
keskused ühendati ja nende 
töö korraldamiseks loodi 
eraldi süsteem.

Nüüdseks külastab ainuüksi 
Kose noortekeskust ligi 50 
noort päevas, nädalas ulatub 
külastajate arv nii paarisajani. 

„On neid, kes käivad korra 
kuus. On neid, kes külastavad 
meid korra nädalas ja on ka 
selliseid noori, kes siia tihe-
damini tulevad,“ ütleb Kosel 
toimetav Kilk, kelle selgitu-
sel on keskus avatud kõigile 
noortele, kel vanust vähemalt 
seitse eluaastat ja kel koolitee 
juba jalge alla võetud.

Angela Kilgi sõnade järgi 
ongi noortekeskuse eesmärk 
toetada mitteformaalset õpet. 

„Erinevalt huviringidest 
ei seo me noort konkreetse 
tegevusega, vaid pakume või-
malust tutvuda mitmesuguste 
võimalustega. Kui meie külas-
taja tahab tegevusega minna 
süvitsi, saab ta seda edaspidi 
teha,“ selgitab ta. „Meie töö 
ongi pakkuda noortele või-
malusi enda avastamiseks. 
Noor saab võimaluse proovida 
ja katsetada, milline tegevus 
talle sobib.“

Noortekeskused pakuvad 
eri teenuseid, annavad infot 
ning jagavad nõuandeid, 
samuti võimaldavad tege-
leda huvitegevusega. Tuleb 
silmas pidada, et avatud 
noortekeskus ei asenda teisi 
asutusi, nagu näiteks huvi-
koole ega nõustamiskeskusi. 
Noortekeskus pakub noortele 
tegutsemisvõimalust, toeta-
maks sotsiaalset arengut ja 
kodanikuaktiivsust. 

Noortekeskuse töö ees-
märk on pakkuda noortele 
arengulist ja hariduslikku 
kogemust. Tulemustele kes-
kendumise asemel on olulisem 
protsess, mille käigus noor 
õpib ja areneb.

Lai valik arendavat 
tegevust
Tegemist jagub noortekeskus-
tes kõigile vanusegruppidele: 
kui Kose noortekeskuse leiva-
numbriks on foto- ja pillirin-
gid, siis Habaja noortekeskust 
teatakse peamiselt näiteringi, 
Oru keskust sporditegevuse ja 
Ardu keskust keraamikaringi 
järgi. 

„Need on tegevused, mis 
toovad meie juurde teatud 
huvidega noori, kes saavad siin 
valdkonnaga tutvust teha,“ 
räägib Angela Kilk. Tema 
ütlust mööda esineb sageli 
seda, et põgusast kokkupuu-
test sünnib pikem huvi ja seega 
ka hobi. 

„Näiteks karmoška puhul 
alguses nii mõnigi muigab ja 
ütleb, et see n-ö muusikaasi ja 
noodi lugemine kohe kuidagi 
ei meeldi. Pärast proovimist 
arvamus aga muutub,“ ütleb 
ta. Nii olevat mõnigi noor hoo-
pis karmoškast vaimustusse 
sattunud. 

„Ma ei ole kunagi ühtegi 
pilli õppinud, kuid karmoška 
mängimise sain siin ise sel-
geks,“ räägib Kilk. 

See on ka oluline erine-
vus mitteformaalse õppe ja 
huvihariduse vahel – kui 
muusikakooli saab noor minna 
teatud eelduste olemasolul, siis 
noortekeskus neid omadusi ini-
meselt ei oota.

Teine, mille poolest just 
Kose noortekeskust tuntakse, 
on tasemel foto- ja meediaring. 
Viimane on Angelale eriti 
südamelähedane, sest sellele 
2007. aastal aluse pannud 
noored on praegu juba täis-
kasvanud ning tegevussuuna 
vanus seega väärikas. 

„Enamik meie tehnikast 
on soetatud eri projektide 
abil. Praegu on meil olemas nii 
foto- kui ka videokaamerad ja 
droon,“ räägib Kilk.

Niisama logelemist ei 
toeta
Noortekeskuse mitteformaalse 
õppe juurde kuuluvad ka laua-

mängud, mida leidub ohtralt 
ning mille harrastamiseks on 
Kose noortekeskuses olemas 
oma tuba. Kilgi kinnitusel soo-
vivad noortekeskuse töötajad, 
et keskuse külastajad teeksid 
alati midagi harivat. Ei tuleks 
keskusesse niisama logelema. 

„Lauamängude puhul 
p e a m e  o l u l i s e k s  k a a s a -
löömist – näeme sageli, et 
just väiksemate külastajate 
puhul jääb mängimine noor-
sootöötaja lahkudes kohe 
ka katki,“ märgib Kilk, kes 
populaarseimat lauamängu 
nimetades jääb mõnevõrra 
jänni. Sest mängude popu-
laarsus muutub nädalatega. 
„Jälgime, mida mängitakse ja 
mida mitte. Seda, mis noorte 
seas on populaarne ja noored 
ise avaldavad soovi, katsume 
juurde hankida. Kuid eks alati 
tekib ju teatud tüdimus ning 
seetõttu meil ka konkreetset 
lemmikut pole.“

Kes lauamänge mängida 
ei soovi, võib kätt harjutada 
ka piljardi- ja koroonalaua 

ääres. Tõsi, piljardi mängi-
miseks peab vanust olema 
v ä hem a lt  13  e lu a a s t at . 
Kilgi ütlust mööda tuleneb 
see tõsiasjast, et väiksemad 
külastajad kipuvad oma kasvu 
tõttu piljardilaua riiet kahjus- 
tama. 

„Neile saamegi pakkuda 
koroonalauda, kus seda ohtu 
pole,“ lisab ta.

Pole lastehoid ega 
krõpsumugimise koht
Sisenemine noortekeskusse 
tähendab ka seda, et külastaja 
täidab ja järgib kodukorda, 
logib end uksest sisse astudes 
süsteemi sisse. See aitab noor-
tekeskusel omada ülevaadet 
nii sellest, palju inimesi asu-
tust külastab kui võimaldab 
vajadusel ka kindlaks teha, 
kas laps on sel päeval keskust 
külastanud. Peale selle on kes-
kusel turvalisuse tagamiseks 
olemas kaamerasüsteem.

Samuti tuleb noortekes-
kuse külastajal teisele poole 
ust jätta krõpsud ja limonaad. 
Põhjusi selleks on mitu: esiteks 
kindlasti tõsiasi, et kleepuvad 
joogid ja pudisevad snäkid 
suudavad tekitada korraliku 
segaduse, kuid peale selle on 
need ka konfliktide allikaks: 
hõrgud lõhnad panevad ju 
kaaslasi suud vesistama ning 
tüli krõpsupaki jagamise 
pärast on kerge tulema. Tülisid 
on aga mõistlik ennetada.

Avatud sügisest 
kevadeni
Kuigi noortekeskused korral-
davad suviti mitmeid huvi-
tavaid laagreid, on keskuste 
kui füüsiliste ehitiste uksed 
külastajatele avatud ajal, mil 
koolides toimub õppetegevus. 
Seda nii seetõttu, et suviti  
on laste huvi kindlasti sel-
liste tegevuste vastu väiksem  
kui ka põhjusel, et lastelaag-
rite läbiviimine ja uueks 
hooajaks ettevalmistuste 
tegemine võtab aega, mida 
noortega tegeledes lihtsalt  
ei ole. 

„Kogu personal omab 
noorsootöötaja kvalifikat-
siooni ning erialase töö tege-
mine teeb meie tööpäevad 
kohati väga pikaks. Seetõttu 
põleksime me suvel uksi lahti 
hoides sõna otseses mõttes 
läbi,“ tõdeb Kilk.

Kvalifikatsioonist rääkides 
kasutab Kilk võimalust ka 
selgitada, miks noortekes-
kuse uksed on avatud vaid 
kooliõpilastele. „Lasteaialapsi 
ei tohi tegelikkuses jätta noor-
sootöötaja järelevalve alla, 
sest nendega toimetamiseks 
peab olema lasteaiaõpetaja 
kvalifikatsioon.“

Seega ootavad noortekes-
kused üle Kose valla sügisel 
kõiki neid, kel vähemalt esi-
messe klassi asja on. Suvelaag-
rite info leiad aga siitsamast 
lehest!  

KOSE VALLA AJALEHT WWW.KOSEVALD.EE

TULEMAS

Puue ei ole 
takistus elada 

oma elu  
säravate  

silmadega. 
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KOSE-UUEMÕISA KÜLA-
KESKUS
Ootame kõiki augustikuus 
näitusetuurile:
- näitus „Arstiabist Kose 
kihelkonnas“ Kose-Uue-
mõisa raamatukogus. Koos-
tanud Marju Verk.
- Jelena Tammisto joonis-
tuste näitus „Armulugu“ 
külakeskuse hoovialal. 
- Indrek Miku näitus „Ette-
vaatust, see koer ei ham-
musta“ Kose-Uuemõisa 
mõisapargis.
- Jelena Tammisto digi-
kunstinäitus „Eestis on võlu“ 
külakeskuses.
- Kristiina kunstiringi laste 
kaunid kunstid Kose-Uue-
mõisa Kesk tänava alleel.
Tule ja naudi näituseid 
Kose-Uuemõisas!

KOSE PÄEVAKESKUS 
6.08 väljasõit Õisu kell 16.30. 
10.08 väljasõit Lahemaale 
kell 9.00. 
13.08 väljasõit Ääsmäele kell 
10.30. Tule kaasa! 
16.08 Inkotuba kell 10.30 
Ardus ja kell 12.00 Kosel. 
31.08 kohvik kell 12. Suvised 
sünnipäevad! 
 
AVATUD HOOVIDE PÄEV 
KOSEL
17.09 kell 11–14 kutsume 
kõiki Kose alevikus elavaid 
inimesi avama oma hoove, 
garaaže, aiamaju vm ning 
pakume võimalust müüa 
head-paremat ja uut või 
vana. Kui sul on kodus 
seisma jäänud tehnikat, nõu-
sid, riideid, lastetarbeid, siis 
on võimalus need kõik välja 
otsida ja müüki panna. Aia-
saadust ja hoidistega on hea 
müügilett pikemaks teha.
Ka kohviku, mänguala ava-
miseks on võimalus olemas.

Inimesed, kes elavad 
korteris, kuid kes tahavad 
samuti koduhoovimüügist 
osa võtta, kutsume Kose kul-
tuurikeskuse hoovi. Teeme 
sinna väikese müügiala ja 
infopunkti.

Selleks, et registreeruda 
ja kaardile märgitud saada 
– palun edasta oma aadress, 
nimi, kontakt ja müügiinfo 
aadressile kerli@kose.ee.
Palume registreeruda ka 
neil, kes kortermajadest 
müügil osaleda soovivad.
Ja loomulikult ootame kõiki 
valla inimesi hoovimüügile 
ostlema!

Erinevalt huviringi-
dest ei seo me noort 
konkreetse tegevu-
sega, vaid pakume 
võimalust tutvuda 
mitmesuguste või-
malustega. 
                 - Angela Kilk

Lauamängudest karmoškani –  
noortekeskuses igavlemist kartma ei pea
Kose avatud noortekeskuse juhataja 
Angela Kilk tunneb Kosel, Habajal, 
Orus ja Ardus asuvate noortekeskuste 
üle siirast uhkust ja heameelt – 2006. 
aastal sai alguse praegu teistele 
omavalitsustele eeskujuks olev süsteem. 

Noortekeskuse 
töötajad.
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Reklaami sisu ja lugeja-
kirjades toodud seisu-
kohtade eest toimetus ei 
vastuta.

Kose Teataja kaastööd palub toimetus esitada 
HILJEMALT IGA KUU VIIMASEKS KOLMAPÄEVAKS!  
Hiljem laekunud tööd ei pruugi enam lehte mahtuda.   

PALJU ÕNNE,
KODUVALD!
SUVINE KONTSERDISARI
VALLA ERI PAIKADES

Ühistranspordi-
k e s k u s e  t e g e v -
direktori Andrus 
N i l i s k i  ü t l u s t 

mööda on piletihinna tõusu 
peamine põhjus üleüldine 
hindade kallinemine, eriti 
mõjutab ühistransporditee-

nuse kulusid kütusehinna tõus. 
„Sel aastal on diiselkütuse 

hinnamuutus olnud rohkem 
kui 60 protsenti. Senised pile-
tihinnad on kehtinud alates 
2018. aasta esimesest juulist, 
nelja aastaga on aga kulutused 
teenuse osutamisele oluliselt 
suurenenud,“ nentis Nilisk.

Ühistranspordikeskus 
tegutseb neljas maakonnas, 
kuid alates juulist kehtima 

hakanud 20-protsendiline 
piletihinna tõus puudutas 
praegu ainult Harjumaa ava-
like bussiliinide hinnakujun-
dust. Muudatus rakendus ka 
Tallinna ja Harjumaa ühise 30 
päeva pileti hinnas.

Uute hindadega saab tut-
vuda aadressil www.ytkpohja.
ee/piletite-hinnad. 

KOSE TEATAJA

Juulis tõusis bussipileti hind Harjumaal 
viiendiku võrra
Põhja-Eesti ühistranspordikeskus 
MTÜ tõstis transpordiameti käskkirjale 
tuginedes esimesest juulist hinda 
kõikidel Harjumaa bussiliinidel, 
keskmiselt tõusis pileti maksumus 20 
protsenti.

FOTO: PÕHJA-EESTI ÜHISTRANSPORDIKESKUS



August 2022 SÜNDMUS 3

Kose valla külade päev tiksus  
talukultuuri taktis
Kose valla külade 
päev on tore 
traditsioon, mida, 
tõsi küll, väikeste 
pausidega, on 
tähistatud juba pea 
15 aastat – see on 
meie kandi külade 
inimestele üks 
hea põhjus kokku 
tulla ja muidugi ka 
eestlastele kohaselt 
natuke omavahel 
mõõtu võtta. 

EESTI TAASISESEISVUMISPÄEVA   
TÄHISTAMINE KOSEL

 20. AUGUSTIL 2022
KELL 10 
mälestushetk ja pärgade asetamine  mälestussambale 
Kose kalmistul, Kautla ja Pitka memoriaalide ning 
Ardu mälestussamba jalamile.    

KELL 11 
tänujumalateenistus Kose kirikus. Kaasa teenib Kose 
kiriku pasunakoor.

Külade päeva korralda-
vad tavaliselt eelmise 
aasta võitjad ja nii 
toimuski  külade 

suvepäev sel korral Kolu külas. 
Kolukad, kes külaseltsina 

tegutsevad alles teist aastat, 
võtsid asja õhinaga ette ja 
üsna kohe otsustati tegevustes 
võimalikult palju keskenduda 
traditsioonilise talukultuuri 
eri osadele. Nii kujunesidki 
jõudu ja osavust nõudvateks 
võistlusaladeks saapavise, 
naela löömise teatejooks, aja 
peale lõnga kerimine ja vika-
tiga niitmine. 

Saapaviskes oli parimatele 
punktide jagamine väga pinge-
line – küsimus oli lausa ühes 
ainsas sentimeetris! 

Naela löömise teatejooks, 
kus iga võistleja tohtis oma 
meeskonna naelale anda ainult 
ühe löögi, oli väljakutseks nii 
võitlejatele kui ka pealtvaa-
tajatele – lausa uskumatu, 
kuivõrd raske on seda üht 
tähtsat lööki pihta saada ja 
kuivõrd koomiline on kõiki 
neid möödaminevaid lööke 
kõrvalt vaadata! 

Lõnga kerimise võistlus oli 
samuti põnev ja näitas hästi 
ära, kes võistlejatest oli lapsena 
vanaemale lõngavihi hoidja 
olnud ja kes mitte. 

Suisa ekstreemseks võiks 
nimetada vikatiga niitmise 
võistlust, kus hinnati nii kii-
rust kui ka kvaliteeti. Näha 

mehi ja naisi niimoodi vikatiga 
rapsimas oli päris haruldane 
vaatepilt.

Rõõm oli tõdeda, et kõik 
võistlejad siiski teadsid, 
mida, ja enam-vähem kuidas, 
vikatiga tegema peaks ja see 
teadmine ei ole meie küladest 
veel trimmeri ega robotnii-
duki mõjul välja tõrjutud. 
Küll märkisid teadjamad, et 
võistlusmomendil käis tegevus 
ikka peamiselt toore jõu pealt 
ning korralikku kerepöördega 
tehnikat eriti näha polnud. 

Jõu- ja osavusalade kõrval 
võeti mõõtu ka teadmistes 
– Kolu küla ajalooraudvara 
Ly Renter oli valmis pannud 
küsimused nii Kolu küla kui ka 
Kose valla kohta. Viktoriinile 
eelnes Kolu küla tutvustav 
loeng, millest tähelepanelikud 
kuulajad said noppida vastu-
seid mitmele küsimusele.

Kolu küla pärimushuvi-
lised olid kokku pannud ka 
põneva äratundmisülesande, 
kus meeskondadel tuli näiteks 
määrata, millisest kihelkonnast 
on pärit eri rahvariideseelikud 
ja vööd, sealjuures oli mõlemas 
valikus mitu Kose kandist pärit 
eset, mis tundjale lisapunkte 
andis. Peale seelikute ja vööde 
pidid võistlejad määrama vanu 
tööriistu ning mitmeid eestlaste 

taluelus olulist kohta omavaid 
kultuurtaimi.

Väga meeleolukad olid 
ka laste kukepoks ja vägikai-
kavedu, kus võisteldi kahes 
vanuseklassis. Nooremas 
rühmas oli üksjagu tegemist, 
et ühel jalal seista või kaikast 
korralikult kinni hoida, kuid 
vanemas vanuserühmas oli 
juba küsimus vastupidavuses 
ja tehnikas. Võidumehed tulid 
mõlema võistluse mõlemas 
vanuserühmas Viskla külast. 
Lastevõistluste punktid lisati 
teiste alade tulemustele ja 
nii selguski tänavune võitja 
– Tade küla. Tade vapper 
meeskond võitis lausa neli 
ala – vaid saapaviskes alistuti 
Tuhalale ning lõnga kerimises 
Vardja Morskadele. 

Võistluste vahepeal sai rah-
vast end kosutada Kolu küla 
kohvikus, mille menüüst leidis 
samuti toredaid temaatilisi 
toite – näiteks Laanetaguse 
poolvillast putru, Nurga 
ja Kuusiku talu soola- ja 
marineeritud kurke, aga ka 
Kuusiku BBQ-liha ja väga 
menukat Laane talu šokolaa-
di-laimi kooki. Külade päeval 
olid kohal ka Noored Köögis, 
kes seekord olid kampa võt-
nud Kose-Uuemõisas elavad 
ukrainlased. Oli rõõm näidata 

neile meie kultuuri ja samal 
ajal teha suu magusaks nende 
hõrgutavate kookidega.

Laste rõõmuks oli külade 
päevale kutsutud poni, kes 
neid vankriga sõidutas, samuti 
ratsahobune. Püsivamad said 
proovida kassikanga kudumist 
ja ootamatult haaravaks 
kujunes vana hea rahvastepall. 
Palliplatsil ei tehtud vahet 
vanusel ega külal, möllasid 
isad-emad ja lapsed koos – 
mõni suisa mitu tundi järjest. 

Olgugi, et tihe võistluspäev 
seljataga, jätkus rahval veel 
kohaliku tantsutarga Kadri 
Tiisi juhtimisel jaksu ka veidi 
pärimuslikke tantse tantsida. 
Kogu päeva jooksul juhendas 
ja julgustas rahvast päevajuht 
Kalmer Kuudeberg ja mõnusa 
päeva lõpetas ansambel Folk-
sell, kelle vahetu olemine ja 
hoolega valitud repertuaar 
sobis talukultuuri teemasse 
nagu valatult.

Kose valla külade suve-
päeva korraldas Kolu küla selts, 
toetas Kose vallavalitsus, pea-
mise osa rahalistest vahenditest 
tagas kohaliku omaalgatuse 
programm. Järgmine Kose valla 
külade päev toimub võitjate 
väljakul Tade külas. 

SANDRA NIKITIN

Külade päeva spordiprogrammi võitja – Tade küla võistkond. FOTO: ERAKOGU

FOTO: OMNIVA

Kosel saab nüüdsest 
ümbrikuid ja post-
marke osta Puru-
vana kauplusest 

(Kehra maantee 2). Kirjade 
teelesaatmiseks on lähim 
kirjakast Pikal tänaval.

Riigile kuuluv postiette-
võte Omniva sulgeb vähese 

külastatavuse tõttu 11. sep-
tembrist Kose-Uuemõisa ja 
Ardu postipunktid ning 16. 
septembrist Kose postkontori.

Ardus hakkab postipunkti 
asendama personaalne posti-
teenus, Kosel ja Kose-Uue-
mõisas asenduvad postkon-
tori- ja postipunktiteenus 

pakiautomaadi ja personaalse 
postiteenuse kombinatsioo-
niga. Peale selle saab post-
marke, ümbrikke, postkaarte 
ja teisi tooteid osta Omniva 
e-poest. 

Omniva sulgeb ka Kolu 
ja Habaja kirjakastid, sest 
nende kaudu saadetakse 

vähem kui viis kirja kuus. 
Edaspidi saab piirkonnas kirju 
saata personaalse kirjakandja 
abil. Lisainfo: 661 6616, info@
omniva.ee (E–R 9–20, L–P 
ja riigipühadel 9–15). 

KOSE TEATAJA

Postmarke saab nüüdsest osta 
Puruvana kauplusest

Pärast okste piiramist 
eemaldatakse teeper-
vedelt liigne pinnas 
sademevee äravoolu 

tagamiseks, vahetatakse ääre-
kivid ning tasandusfreesitakse 
olemasolev sõidutee kate, mis 
omakorda tasandatakse ja kae-
takse uue asfaltkattega.

Peale eeltoodu saab Kesk 
tänav ka korrektselt mär-
gistatud jalgtee. Kõnnitee 
rajamisel eemaldatakse ning 
utiliseeritakse vanad äärekivid 
ja kõnnitee kate, ehitatakse uus 
killustikualus ja paigaldatakse 
uued äärekivid. Seejärel paigal-
datakse remonditavale teele 
uus asfaltkate, ülekäigukoh-
tadesse rajatakse markeeritud 
ja liiklusmärkidega tähistatud 
asfaltbetoonist künnised. Kogu 
teekate joonitakse ja paigalda-
takse vajalikud liiklusmärgid.

Tööde ligikaudne kestvus 
on kuni neli kuud ning hind 
ligi 160 000 eurot, sellest 98 
000 eurot rahastab majandus- ja 

kommunikatsiooniministee-
rium. Riigihanke tööde tege-
miseks võitis AS TREF Nord.

Kose-Uuemõisa  Kesk 
tänava remondilõik algab 
kõrvalmaantee Kuivajõe‒
Kose‒Uuemõisa piirist alevi 
alguses ning lõppeb Pargi 
tänava ristmikul Grossi poe 
juures. Lõigu pikkus on 676,5 
meetrit.

2021. aasta detsembris 
tuvastas OÜ Arterega valla tel-
litud teehoiutööde ehitusjärele-
valve aktis, et tänava asfaltkate 
on suure liikluskoormuse tõttu 
deformeerunud, ebatasane ning 
sellel puuduvad seoses läbiva-
jumistega põikkalded. Samuti 
tuvastas olukorda hinnanud 
ekspert, et katte servad on 
lagunenud ning teepeenrad 
on pinnasest ja vallis ega lase 
sadeveel kattelt eemale val-
guda. See omakorda raskendab 
nii jalakäijate liikumist kui ka 
korrektse talihoolde tegemist.

KOSE TEATAJA

Kose-Uuemõisa 
Kesk tänav saab 
korraliku jalgtee

Juuli viimasel nädal algas Kose-Uuemõisa 
Kesk tänava remont, esmase tööna piirati 
alleel kasvavate ja liiklusmärke varjavate 
puude oksi viie meetri kõrguseni.

Kesk tänav praegu. 

FOTO: ERAKOGU
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Kose valla 
rattamatk toimub 
21. augustil. 
Koguneme Kose 
Kodu parklas alates 
kell 11.30, matk 
algab kell 12. Retkel 
saab ülevaate 
piirkonna ajaloost.
Matkateekonnal peatume 
järgmistes kohtades:

Kose kalmistu
Kalmistu täpne kasutusele-
võtu aeg pole teada. Kalmistul 
asub neli 18. sajandi kesk-

paigast pärinevat kiviristi, 
kivist hauasammas aastast 
1763, kivist hauaplaat aastast 
1833. Vanimate hauatähiste 
hulka kuuluvad paeristid ja 
üks paest hauaplaat, millel 

on nimi Emilie Adelhelt ja 
surmadaatum 1826.

Kose-Risti 
Juttu teeme Tallinna–Tartu 
maanteest, Risti kõrtsist ja 
saeveskist, bituumeniteha-
sest. Sajandeid tagasi kul-
ges Tallinna ja Tartu vahel 
looduslik rada ning ühest 
linnast teise ratsutamine 
võttis mitu päeva. Praegu 
kasutusel olevast Tallinna–
Tartu maanteest saab hakata 
rääkima alates 1920. aastate 
lõpust. Kose-Ristil on ka tee-
maja, arhitekt Andes Alver. 
Edasi sõidame piki Tallinna–
Tartu–Võru– Luhamaa maan-
teed.

Ravila vallamaja
Vallamaja ehitusaeg 1903, 
ehitusmeister Hans Jäär. 
Hoone hind ligi 6000 rubla. 
Omavalitsus paiknes hoones 
1950. aastani.

Kiisa kõrts 
Edasi liigume Paunküla–Vetla 
teele.

Paunküla mõis
1750. aastatest omasid Paun-

küla mõisa Hagemeistrid, 
perekonnale jäi mõis 1919. 
aastani. Iseseisvunud Eestis 
jäi Julius Hagemeister rent-
nikuks.

Paunküla koolimaja 
ase 
Piirkonna vanim koolimaja 
lammutati 1965.

Leistu küla ja 
Surnumägi 
Leistu küla on  väikestest 
metsataludest alguse saanud 
hajaküla. Külas on kivikalme 
Surnumägi. Sealt olevat 
kruusa kaevates luid leitud. 
Koht eksitavat inimesi.

Voose
Voose on põlisküla, aja-
looürikutes 1566  Wose-
kulla, 1782 Wosla, 1796 Wosel
Voosel ringkäik ja kehakinni-
tus. Vooselt sõidame Alavere–
Voose teed pidi Alavereni, 
sealt Kose–Jägala teed pidi 
Kose poole tagasi.

Tagasiteel  saame osa 
võtta Viskla küla pannkoo-
gilõunast. 

KOSE TEATAJA

VALLAELU

Oru lasteaia õpe-
tajatel ja laste-
vanematel tekkis 
mõte, et lasteaia 

õuealal võiks olla üks väike 
paviljon, mis annaks täien-
davaid võimalusi õuesõppe 
tegevuste läbiviimiseks ja 
oleks lisaväärtusega koht 
hoovis, kus lapsed saavad 
mängida ning saab korraldada 
huvitavaid ühisüritusi. 

Ideest  teostuseni  on 
kulunud mitu aastat, kuhu 
mahtus mitu kooskõlastamist, 
plaanide korrigeerimist ning 
koostöös hoolekoguga toi-
mus kaks heategevuslikku 
laata õuepaviljoni ehituse 
osaliseks kulude katmiseks. 
Mai lõpus saigi õuepaviljon 
valmis ning tulemus sai üle 
ootuste kaunis. 

Oru lasteaed tänab süda-
mest kõiki, kes selle ehituse 
valmimisel oma panuse andsid. 

Täname lapsevanem Veljo 
Konnimoisi, kes kinkis las-
teaiale õuepaviljoni. Aitäh 
kõikidele lastevanematele ja 
lasteaia töötajatele, kes hea-
tegevuslikule laadale kaupu 
tõid ning laadakaupu ostmas 
käisid. 

Oma panuse andsid mit-
med Oru külaelanikud, kes 
laata külastasid. Suur tänu 
firma Buildtrans OÜ ehitaja-
tele, kelle tublide töökäte abil 
õuepaviljon lõpuks valmis sai.

Oru lasteaiapere saab õue-
paviljoni rõõmuga kasutama 
hakata. 

TERJE EDNAŠEVSKY, 
EDA REINIK

FOTO: ERAKOGU

Õuepaviljon Oru  
lasteaias

Mitu aastat laagerdunud mõte sai teoks ja Oru lasteaial on nüüd 
õuepaviljon.

Üle küla festival 6.–7. augustini Oru külas
Programm

ÜHISLAULMINE 6. augustil kell 19 Oru mõisapargis.
Rahvalikke ja rahvuslikke lugusid laulavad koos rahva ja 
kooridega solistid Marko Matvere, Hanna-Liina Võsa, Boris 
Lehtlaan, Merit ja Märten Männiste.

AUGUSTIVALGUS 6. augustil kell 22.30.
Värvide mäng sumedas augustiöös Oru mõisapargis. Mõis 
ja pargipuud saavad vioola saatel selga valgusrüü, esine-
vad rahva- ning tuletantsijad.

PARGIKONTSERT 7. augustil kell 13.
Üle küla festivalile paneb väärika punkti kontsert – laval 
„Eesti laulu“ võitja Stefan!

Jalgrattamatk kutsub Kose vallaga 
tutvuma

Rattamatkal saab muuhulgas ülevaate ka piirkonna ajaloost.

FOTOD: ERAKOGU

Paunküla – Kiisa kõrts (paremal).

ÜLE KÜLA LAAT 6.–7. augustini Oru külakeskuse täna-
vatel.
Laupäeval kell 18–01 toimub öölaat, tänavad on valgusta-
tud. 
Pühapäeval laat kell 9–14.
Registreeru laadale kauplema e-kirjaga orukulakeskus@
kose.ee või telefonil 5854 5273.

TEADUSTEATER 7. augustil kell 11 Oru mõisapargis.
 Huvitav ja hariv elamus lastele ja täiskasvanutele.
LASTEALA – Oru külakeskuse naabruses on mõlemal 
päeval avatud lasteala nii tasuliste kui ka tasuta atraktsioo-
nidega. Ei puudu batuut, karussell, suhkruvatt ja jäätis ega 
jõu-, ilu- ja osavusmängud! Imetamisnurk väikelastele ja 
emadele. Lustakad mängujuhid.
ÜLE KÜLA TOIDUTÄNAV – maitsvad söögid ja magusad 
joogid, igaüks leiab oma.

7. augustil Viking Motors RC Oru rajal – Oru raadiomu-
delite klubi demosõidud kell 10 ja kell 12 ning võimalus ise 
rajal kätt proovida.
* Mõlemal päeval auhinnaloos külastajatele.
* Kohapeal raadiomängude ja põnevate külalistega 
otse-eetris Tre Raadio välistuudio.
Üle Küla festivali pääse maksab 3 eurot (kuni 9-aastastele 
lastele tasuta).

KOSE 7 JÄRVE  
JALGRATTAMARATON

LAUPÄEVAL 
20. AUGUSTIL
Distantsid:
kell 12.00 – põhisõit 48 km;
kell 12.15 – poolmaraton 18 km;
kell 12.30 – tillusõit (sündinud 2016 ja hiljem) 
0,5 km;

kell 12.30 – lastesõit (M8, N8) 1 km;
kell 12.30 – lastesõit (M10, N10) 1,9 km.

Kontakt: Kuido Karner, 
tel. +372 5656 7111, kuido@timbeco.ee.

Kodulehekülg:  
www.rattamaratonid.ee/et/. 

SPONSORID

KORRALDAJAD
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Eelnõule lisatud nime-
kirjas on ka Kose ale-
vikus ja Rava külas 
asuvaid sõjahaudasid 

tähistavad Nõukogude võimu 
paigaldatud monumendid.

Mälestiseks olemise lõpe-
tamisel kohaldub nende seni 
mälestistena registris olnud 
objektide suhtes edaspidi 
sõjahaudade kaitse seadus, 

mille alusel on tagatud riikliku 
kaitse jätkumine.

Kose vallavalitsus otsus-
tas viimati peetud istungil 
alustada Nõukogude Liidu ja 
Punaarmee monumentide ava-
likust ruumist eemaldamist, 
sealhulgas alustas vallavalitsus 
kaitseministeeriumiga diskus-
siooni Kose alevikus ja Rava 
külas asuvate sõjahaudade 

ümbermatmiseks. Teadaolevalt 
on Rava külla maetud 37 ja 
Kose alevikku 33 Punaarmee 
poolel langenut.

Kose vallavalitsus arutas 
punamonumentide teisalda-
mist jätkuna vallavolikogu 13 
liikme pöördumisele 31. mail.

Kuna sõjahaudadele kohal-
dub sõjahaudade kaitse seadus, 
otsustab mõlema monumendi 
eemaldamise ja ümbermatmise 
otstarbekuse ja sobivuse kait-
seministeeriumi juures tegut-
sev sõjahaudade komisjon.

KOSE TEATAJA

Kord sattusin lugema 
Harjumaa puuetega 
inimeste nõukoja 
(HPIN) infot, et kor-

raldatakse tervisepäev Maardu 
spordikompleksis. Uurimisel 
selgus, et meid võetakse hea 
meelega sinna seltskonda vastu 
ja nii me HPIN-i üritustel tasa-
pisi käima jäimegi.

Kose päevakeskuse juu-
res tegutseva erihoolekande 
grupiga töötades tekkis mõte, 
et kui meie ka Harjumaa üri-
tustest osa võtame, siis võiks 
huvitatud inimesi ehk rohkemgi 
olla. Seda mõtet aitasid kaasa 
mõelda Rein Suppi ja Lea Türk-
son Harju PIN-ist. Väljakuu-
lutatud ideele reageeris päris 
mitu, kes tundis, et hea on selg 
kokku panna ja oma huvide eest 

seista või lihtsalt koos käia, sest 
puudega (olenemata millisega) 
inimestel pole alati võimalust 
või ka tahet kodust välja minna. 

Aastate jooksul on olnud 
tegemisi vähe või palju, oleneb 
kaasalööjatest. Kokkusaamised, 
ekskursioonid, koolitused, täht-
päevade pidamine. Kindlasti 
oleks saanud paremini, aga nii 
see aeg on läinud ja sedasi juba 
15 aastat. 

Mul on hea meel, et olen 
saanud kokku nii erinevate 

inimestega. Alustanud koos 
alati positiivse Liidia Puu-
laidiga, kellel oli ikka mõni 
tore lugu rääkida, kuid keda 
kahjuks meiega enam ei ole, 
hea huumorimeelega Väino 
Filatoviga, alati särava Anne 
Uuvitsaga, mitmel pool aktiivse 
Olev Roosaga. 

Ja muidugi meie vahva 
grupp erihoolekande inimesi 
koos oma lähedastega. Nad kõik 
on meile, peaaegu tervetele, nii 
palju õpetanud ja näidanud, et 

puue ei ole takistus elada oma 
elu säravate silmadega, nähes 
ümberringi head ja positiivset.

Suurema osa Kose eri-
vajadustega inimeste koja 
eestvedamise tööd on teinud 
Marika Tamm. Ta sai selle n-ö 
päranduseks kaasa, kui asus 
päevakeskuses juhtima eri-
hoolekande gruppi. Meie koos 
Rika Joalaga oleme küll truult 
juhatuses olnud, ehk vahel ka 
veidi nõu andnud või kaasa 
noogutanud, aga reaalse töö 

VALLAELU 5

Lähme lahku, nagu kohtuksime homme 
ja kohtume nii, nagu poleks sada aastat näinud
Töötades Ravila 
hooldekodus, 
otsisin mitme-
suguseid võimalusi 
klientide vaba aja 
sisustamiseks. 

on teinud Marika. Ja loodan, et 
see töö läheb ikka edasi. 

Soovin kõigile KEIK-i 
liimetele jätkuvalt rõõmu 
südamesse, ikka tahet kokku 

Albumi val-
mistamise 
töötuba.

FOTO:  
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Linnulennul kulgenud aastate jooksul on 
toimunud palju meeldejäävat

Ühiselt on käidud teatris ja 
kontsertidel, vabaõhuüritustel 
Eestimaa eri paigus. Ühiselt on 
nauditud loodust ja koosveede-
tud aega RMK matkaradadel, 
suvepäevadel veekogu ääres või 
grilli juures istudes. 

Kogu tegevuse perioodil 
oleme olnud aktiivsed osalejad 
oma katusorganisatsiooni 
korraldatud üritustel – Keila 
tervisekeskuses kevadistel ja 
Harjumaa eri kohtades suvistel 
tervisepäevadel, aastalõpu 
tänuüritustel Harjumaa mõi-
sates, üldkogudel, arengukava 
koostamise koosolekutel. Meil 
käis külas Saue linna invaühing 
oma liikmete ja ingerlaste 
rahvatantsuansambliga. 

Oleme korraldanud ka 
täiendkoolituse Kose gümnaa-
siumi õpetajatele „Kuidas toime 
tulla HEV lastega“ aprillis 2018, 
mis toimus Harmis koolivaheaja 
teabepäeva osana. Tervise 
arengu instituudi ellu kutsutud 
Südamekuul korraldasime kahel 
korral koos Kose vallavalitsuse, 
Margit Eeriku ja MTÜ Palvere 
külaseltsiga matka RMK rada-
del, et propageerida liikumist. 
2013–2015 aitasime kaasa Kose 

valla puuetega laste laagri 
korraldamisele ja osalesime 
tegevustes.

Meie suurim proovikivi oli 
2021. aastal Harjumaa erivaja-
dustega inimeste suvepäeva 
korraldamine Paunküla 
heaolukeskuses, kus oli üle 200 
osaleja.

Ükski tegevus ei saa toimuda 
ilma toetava meeskonnata 
ning abita. Nii on sünnipäev ka 
parim aeg tänada oma sõpru: 
Kose vallavalitsust ja selle 
sotsiaalosakonda, Harjumaa 
puuetega inimeste nõukoda ja 
selle juhatust, väga abivalmit 
Paunküla heaolukeskuse kollek-
tiivi, Kose gümnaasiumi, Kose 
avatud noortekeskust, Kose 
huvikooli, Kose kultuurikeskust, 
Palvere külaseltsi ja Viskla 
külaarendamise seltsi ja töökat 
ning lõbusat Kose päevakeskuse 
kollektiivi. Eelkõige aga meie 
ühingu liikmeid ja teisi huvilisi, 
kelleta meie tegevusel poleks 
mõtet.

Üksi on tore olla ja hetk 
endasse vaatamiseks vajalik. 
Sõbrad sinu ümber teevad aga 
päeva paremaks!

MARIKA TAMM

tulla ja nähes igas päevas kas-
või pisikest päikesekildu. Olge 
hoitud kuni kohtume taas! 

MALLE INNOS

KRISTA  
POOLAKESE-PAJUSALU
lasteaiaõpetaja

10. –17. juunini 
osa-

lesid Kose-Uuemõisa las-
teaed-kooli õpetaja Piret 
Sirel, lasteaiaõpetaja Krista 
Poolakese-Pajusalu ning 
direktor Signe Sirel Eras-
mus+ programmis Maksima 
Training Centre’i korraldatud 
koolitusel „Sustainability 
in education – introducing 
green and eco lifestyles“ 
(„Jätkusuutlikkus haridu-
ses – rohelise- ja ökoelustiili 
tutvustamine“).

Koolitus toimus mägises 
rannikuriigis Horvaatias, 
Aadria mere äärses linnas 
nimega Split. Pealinna Zag-
rebi järel on Split Horvaatia 
suuruselt teine linn. Splitis 

võib imetleda nii köitvaid 
ajaloohõngulisi vaateid kui ka 
rikkalikku kultuuripärandit, 
mistõttu nimetatakse Spliti 
ka Horvaatia kultuuripea-
linnaks. 

Koolitusel „Sustainability 
in education – introducing 
green and eco lifestyles“ käsit-
letud teemad olid: kuidas kaa-
sata lapsi kliimamuutustele 
mõtlema ja julgustada neid 
olema keskkonnakangelased; 
kuidas mõjutada lapsi hoidma 
Maad prügist ja saastest 
puhtana; kuidas korraldada 
keskkonnasäästlikkuse-tee-
malisi arutelusid ja projekte.

Nimetatud teemade põhjal 
toimusid loengud, arutelud, 
praktilised tegevused, ette-
kanded nii teooria kui ka 
juba rakendatud praktiliste 
näidete toel. 

Erasmus+ programmi 

üks eesmärk on arendada 
riikidevahelist koostööd 
ning ühendada eri kultuure. 
Koolitusel osalesid õpetajad 
Eestist, Hispaaniast, Itaaliast, 
Poolast, Saksamaalt ja Portu-
galist. Kolleegid üle Euroopa 
jagasid oma kogemusi juba 
läbi viidud tegevuste ja pro-
jektide kohta. Ennast teiste 
osalenud riikidega võrreldes 
võib tõdeda, et on riike, mis 
on meist selles valdkonnas 
tagapool, kuid teisalt on meil 
veel pikk maa minna, et olla 
rohkem jätkusuutlikum, 
rohelise mõtteviisi kandja 
ja rakendaja. Aga kui igaüks 
väiksegi sammu selles suunas 
astub, on lootust, et meie 
ökosüsteem püsib.

Kogusime inspiratsiooni ja 
uusi mõtteid, kuidas rohkem 
kutsuda lapsi loodust säästma 
ja luua koos jätkusuutlikum 
hoolitsetum keskkond. Ning 
kuidas rakendada olemasole-
vaid ja ka uusi teadmisi nii 
õppe- kui ka igapäevastes 
tegevustes. 

Projekt  „Väärtuspõ-
hine haridus – võrdsete 
õppimisvõimalustega roheline 
lasteaed-kool“ on rahastatud 
Erasmus+ programmi toetu-
sest. 

Euroopa  Komis jon 
kuulutas välja taotlus-
vooru toidujäätmete 
tekke vähendamiseks, 

toetust pakutakse majutus- ja 
toitlustussektoris tekkivate 
toidujäätmete mõõtmise ja 
vältimisega seotud tegevustele.

Keskkonnaministeeriumi 
keskkonnakorralduse osakonna 
nõunik Katrin Koppeli sel-
gitusel saavad taotlejad olla 
nii avalikus kui ka erasektoris 
tegutsevad restoranid, hotel-
lid ja teised toitlustusteenuse 
pakkujad. 

Kose-Uuemõisa lasteaed-kool  
osaleb Erasmus+ projektis
Kose-Uuemõisa lasteaed-kool osaleb 
Euroopa Liidu programmis Erasmus+ 
projektiga „Väärtuspõhine haridus – 
võrdsete õppimisvõimalustega roheline 
lasteaed-kool“.

Muinsuskaitseamet tegi ettepaneku  
eemaldada Kose ja Rava punamonu-
mendid kultuurimälestiste nimekirjast
Muinsuskaitseamet avaldas nimekirja 
sõjahaudadest, mis on kavas topeltkaitse 
tõttu kultuurimälestiste registrist 
eemaldada. 

Toidujäätmete tekke vähendamise 
taotlusvoor kestab 20. septembrini

„Taotlusvooruga otsitakse 
lahendusi ja tehnoloogiaid, 
mida on võimalik rakendada 
väikese ja keskmise suurusega 
ettevõtetes,“ nentis Koppel.

Taotluste esitamise tähtaeg 
on 20. september 2022, pro-

jekti eeldatav kestvus 18–24 
kuud ning eelarve 100 000 – 
300 000 eurot. Toetuse määr 
on 50 protsenti.

Rohkem infot saab kesk-
konnaministeeriumist.

KOSE TEATAJA
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Kõige tuttavam vee-
vaim on näkk, kes on 
meres, järves, jões, 
tiigis, kaevus. Eiseni 

järgi ülepea sügavamas vees, 
eriti armastavat nad neelu-
kohti, kõikuvaid kohti mere-
rannas, mida hakati nimetama 
näkiauguks. Näkk on hiline 
sõna, laen rootsi keelest: 
näcken.

Setumaalt on teateid 
vetevaimudest. See arvatakse 
olevat vanemat sorti pärimus. 
On ka teisi nimetusi, näiteks 
vesi-, mere-, järve-, jõe- või 
kaevuhaldjas.  Mõnikord 
nimetatakse neid ka vai-
mudeks: kaevu-, mere- või 
veevaim.

Näki tekkimise kohta 
leidub rahvasuus kolm sele-
tust.  Kui Miikael lendava 
maoga sõdinud, sadanud 
40 päeva taevast kurje vai-
musid maha. Vette sattunud 
vaimudest tekkinud näkid.

Teise arvamise järele 
sündis näkk Vanataadi tee-
nijast. Vanataadil olnud muiste 
poiss ja tüdruk teenimas, eksi-
nud aga kuidagi viisi pere-
mehe käsu vastu. Nuhtluseks 
pannud Vanataat poisi tuuleks 
ja tüdruku näkiks. Nuhtluse 
aeg kestab niikaua, kuni näkil 
õnnestab vett auruks muuta.

Kolmanda arvamise järele 
tekkis esimene näkk eksinud 
tüdrukust:  Tüdruk tapab 
esmalt oma lapse ja siis upu-
tab iseenese. Uppunud tüdruk 
moondub esimeseks näkiks. 
Jaaniõhtul tõuseb näkk veest 
välja lapse hauda otsima. Sel-
lepärast teatakse nii palju näki 
ilmumisest jaaniööl kõnelda. Et 
inimese pettuse pärast tüdruk 
näkiks pidi saama, kannab 
näkk kõigi inimeste peale 
kustutamata viha, neid igal 
võimalikul juhtumisel püüdes 
uputada. Näki uputud inimesed 
saavad ka näkkideks, niisama 
iseendi uputajad. Pärast uppu-
mist käivad nad mõne korra 
veest väljas. Ei juhtu neid keegi 
väljaskäimise ajal nägema, 
peavad nad jäädavalt vette 
jääma näkkideks.

Kose kihelkonnast on 
Rudolf Põldmäe leidnud päri-
muse: On olemas veevaimud, 
maavaimud ja metsavaimud. 
Kui taevast ingleid maha loo-
biti, siis mis sattusid vette, neist 
said veevaimud, mis kukkusid 
metsa, neist said metsahaljad, 
mis kukkusid maale, need jäid 

maale elutsema. ERA 
II 19, 129 (3) < Kose 
khk., Ravila v., Ravila 
vanadekodu – Mari 
Nokkur, 61 a. (1929).

Näkk näeb välja 
nagu inimene, ena-
masti naine, aga on ka 
meesnäkke. Vahel on 
ta riides, vahel mitte. 
Inimestele ilmutab 
ennast näkk väga mitut 
moodi, meeste- ja nais-
terahva, aga ka lapse 
kujul. Neil on mustad 
kalahambad, selle järgi 
tunneb näki ära. Kui 
rääkida näkineiude 
ilust, siis see on hiline 
arusaam, ärkamisaegne 
luuleline kujutelm. 
Kreutzwald annab 
oma „Ennemuistsetes 
juttudes“ näkineitsile inimese 
keha ja kala saba.

Näkil võis olla ka looma 
kuju.

Pärimustes on näkid sage-
damini naissoost. Harukorral 
nähakse neid emanda kujul, 
tavaliselt neiu näol. Sellest ka 
nimi näkineiu ehk näkineitsi. 
Näkineitsid meelitavad oma 
kaunidusega meesterahvaid 
eneste ligi. Vahel on nad val-
geis riideis, vahel toredais 
ehteis, vahel aga ka üsna 
alasti. Viimasel puhul istub 
näkk enamasti kivil, peseb 
ennast ehk soeb juukseid. 
Alasti ei taha näkk ennast 
häbelikuna neiuna inimestele 
näidata, vaid aru saades, et 
teda nähakse, kaob ta varsti 
vette. 

Näki juuksed on enamasti 
kullakarvalised ehk helekolla-
sed, harvemini rohelised ehk 
koguni punased. Roheliste 
juustega näkk kannab vahel 
sinist jakki ja punaseid sukki. 
Harukordadel kõneldakse 
näki kalasabast ehk alumise 
keha kalakujust.

Mitte ainult vees ei püüa 
näkk inimest uputada, vaid ka 
vee peal, näituseks lootsikus, 
paadis ehk parvel viibijat. 
Näkk moondab enese mõne 
korra lootsikule salakariks, 
kiviks ette.

Ravila külas allpool silda oli 
Vanakubja pere. Seal rahvas 
vihelnud laupäeva õhtul sau-
nas. Kuid sulane kippund veel 
pärast saunaskäimist jõkke 
ujuma. Samal ajal kuuldud aga 
jõest hüüet: „Tund on tulnud 

aga mees pole tulnud!“ Pere-
rahvas pole lasknud sulast 
jõkke minna, et näkk on seal. 
Seekord jäänd küll minemata, 
kuid sügisel sulane uppund 
just sinna kohta jõkke, kust 
häält kuuldud. Seal kohal on 
külmhaud ja sinna on uppunud 
mitu inimest. ERA II 19, 287/8 
(1) < Kose khk., Ravila v., 
Nõmme k., Allika t. – Rudolf 
Põldmäe < Mari Härg, s. 1855 
(1929).

Paunküla Kiruvere järves elab 
näkk. Nagu inimene peseb end 
kivi otsas. Mu kasuvend näind, 
kui näkk tõusnud vee peale 
ja pesnud end. Olnud nagu 
inimene. Selle peale üks tüdruk 
uppund sinna järve. ERA II 19, 
292 (8) < Kose khk., Triigi v., 
Ardu k., Kannukse t. < Kose 
khk., Triigi v., Kiruvere k. Jüri 
Valdt, 83 a. (1929).

Kose Uuemõisa all olevas 
jões olla kord näk ilusa nais-
terahvana pesnud, kui olnd 
pesemisega valmis kadunud 
vete ja sõnunud ise ei pea 
teie laste lapsed enam minu 
nägu nägema. Seebi kellega 
näk ennast pesnud jätnud 
kivi otsa mille sealt üks mees 
ära võtnud ja oma pesemiseks 
tarvitand aga see seep ei ole 
sugugi kulunud ehk mees teda 
küll iga päev ka kasutanud. 
ERA II 31, 346 (111) < Kose 
khk., Ridaküla – Anu Saueauk 
(1930).

Ravila mõisa maa peal Nirgu 
veski ja selle veski ligidal jões 
oli suur kivi, seda kivi kutsus 
rahvas Näkikiviks. Kord läind 

jaanipäeva vara homiku üks 
mies sialt möeda. Selle mehe 
nimi old Tõnu Kärp, kis näind 
selle kivi otsas istumas alasti 
naist, kis võtt jõest vett ühe 
käega ja teise käega ja visand 

üle oma rinde. Mehel old 
püss ligi ja mõeld esteks 
püssiga seda naist lasta, 
aga jätt selle tegemata, 
arvates, et on veskitüd-
ruk, kis ennast peseb, mis 
sa inimesest ikka lased. 
Äkitselt kadund naine 
kivilt ära. Siis mies saand 
aru, et sie ei old inimene, 
vaid oli näkk. ERA II 132, 
427 (39) < Kose khk., 
Ravila v. – Tõnu Võimula 
< Kaarel Vart (1936).

 
Näkk pidi olema nais-
terahva moodi, suurte 
rindadega. Istuvat kivi 
otsas ja pesevat end. 
Ravila mõisas isa ja poeg 
uppusid korraga jõkke. 
Arvati, et näkineiu viis 
nad ära. ERA II 19, 290 
(4) < Kose khk., Ravila 

v., Maardu k., Marukse t. Mai 
Nummu, 71 a. (1929).

 
Kose jões Pearna pere all on 
lai kivi. Näkk käind seal end 
pesemas. Olnud suurte rin-
dadega alasti naisterahvas. 
Pesnud rindu ja loopind neid 
aina lops ja lops. ERA II 19, 
288 (2) < Kose khk., Ravila v., 
Nõmme k., Urgetsi t. – Rudolf 
Põldmäe < Jüri Beek, 71 a. 
(1929).

 
Villikal oli Luts-Ants, kes käis 
alati kalal ja sellepärast kandis 
niisugust nimegi. Ta kaevas 
heinamaasse augud, kuhu pani 
kalad seisu. Kord ta püüdnud 
kala Ravila Mustjärvest. Suur 
haug läind mõrda. Kala olnud 
sabatu. Ants toond haugi ära. 
Sipelga pere on järve kaldal 
mäel, Ants saand parajasti 
haugiga sinna, kui kange tuul 
hakkab puhuma järve poole, 
nii et Ants pole saand enam 
sammugi edasi. Korraga jär-
vest hakatud karjuma: „Too me 
tölpsaba orikas tagasi!“ Need 
karjujad olnud veevaimud. 
Ants pole hoolind karjujaist, 
toond kala koju. Kuid sellest 
ajast kalad kadund sootuks 
sealt järvest. ERA II 19, 127/8 
(1) < Kose khk., Ravila v., 
Nõmme k., Urgetsi t. Jüri Beek, 
71 a. (1929).

LY RENTER

PÄRIMUS

Juba hommikul täitus 
karjakastell käsitöö-
müüjate, esinejate 
ja külalistega. Kogu 

päeva kõlas muusika – üles 
astus Kose pasunakoor, Ravila 
laulustuudio lapsed ja Kose 
noortekeskuse karmoškaring, 
imelise kontserdi andis ansam-
bel Leik. Karjakastelli siseruu-
mides oli avatud fotonäitus 
„Vana maja“, kus uudistada sai 
pilte Kose kihelkonna vana-
dest majadest. Huvilised said 

osaleda töötubades – Kose 
kunstikeskuse töötubades 
sai valmistada tekstiilehteid 
ning kinkekarpe. Annely 
Tisler Võtikmetsa hobikojast 
juhendas Kose kihelkonna 
säärepaelte punumise töötuba. 

Hoolt kanti kehakinnituse 
eest – suppi pakkusid naisko-
dukaitsjad, avatud oli kohvik. 
Pärimuspäeva läbiviimist toetas 
Eesti Rahvakultuuri Keskus. 

DIANA MIHKELSOO,
Ravila külaselts

Ravilas toimus  
kaheksas  
pärimuspäev
11. juunil toimus Ravila karjakastellis 
kaheksas pärimuspäev.

Veehaldjad ehk näkid rahva- 
pärimuse järgi Kose valla maadel
Kujutlus veehaldjast kui vete valitsejast ning vee-elanike 
hoidjast on rahvusvaheline. Masingu arvates oli Eesti alal kõige 
rohkem arenenud veemütoloogia. Ivar Paulson kirjutab, et 
veevaimud on iseloomulikud maad hariva ja karja kasvatava 
rahva arusaamadele.

Kasutatud allikad: 
Eesti Kirjandusmuuseum, 

M.J. Eisen kirjuti-
sed http://www.folklore.
ee/rl/pubte/ee/vanad/

eisen/nakid/sisu.html.

ILLUSTRATSIOON: PIXABAY.COM/
FOTO: ERAKOGU

Infosüsteemi Arno koon-
duvad kõikide valla las-
teaedade (Ardu lasteaed, 
Oru lasteaed Mesimumm, 

Kose-Uuemõisa lasteaed-kool, 
Kose lasteaed Päevalill) järje-
korrad. Hariduse- ja kultuuri-
ala abivallavanema Kadri Tiisi 
ütlusel muudab Arno kasutu-
selevõtt asjaajamise oluliselt 
ladusamaks nii lapsevanemale 
kui ka vallale. 

„Kose vallas pole seni 
ühtset süsteemi haridustee-
nuste haldamiseks olnud ning 
iga haridusasutus toimetab 
avalduste ja taotlustega ise,“ 
räägib Tiis, kellel on üks senine 
murekoht olnud nii protsessi 
läbipaistmatus kui ka sellest 
tulenev teadmatus. „Kui varem 
lapsevanem ei teadnud, millises 
seisus tema esitatud avaldus 
on, siis Arno võimaldab lihtsalt 
olukorraga tutvuda.“ 

Kuna kõige suuremat 
huvi tunnevad just oma last 
lasteaeda registreerivad lap-
sevanemad, võetaksegi Kose 
vallas esimesena kasutusele 

Arno-süsteemi lasteaedade 
moodul. „Sinna koondame esi-
mese asjana lasteaiajärjekorra,“ 
selgitas Tiis.

Arno kasutamise aluseks 
oleva määruse  „Kose valla 
haridusteenuste haldamise 
infosüsteemi Arno põhimää-
rus“ kinnitas Kose vallavoli-
kogu oma 20. aprillil peetud 
istungil, esimesest juulist algas 
vajalike andmete (Eesti hari-
duse infosüsteemist laste ja 
lasteaiajärjekorra andmete) 
ülekandmine Arno-kesk-
konda. Arno on mõeldud 
nii koolidele-lasteaedadele 
haridusteenuste haldamise 
töökeskkonnaks, huvikooli-
dele huvitegevuste haldamise 
ja arveldamise töökeskkon-
naks kui ka lapsevanematele 
haridusteenuste iseteenin-
duskeskkonnaks.Registrile 
on juurdepääs igaühel aad-
ressilt https://piksel.ee/arno/
kose/, keskkonda saab sisse 
logida nii ID-kaardi, Mobiil-ID 
kui Smart-ID abil.

 KOSE TEATAJA

Lasteaiakohta saab 
augustist taotleda  
digitaalselt
Kaheksandast augustist saab 
lapsevanem lasteaiakohta taotleda läbi 
haridusteenuse haldamise infosüsteemi 
Arno, mis võimaldab nii oma lastega 
seotud taotlusi vaadata ja muuta kui ka 
lapsevanemale saadetud kohapakkumusi 
kas kinnitada või tagasi lükata.
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Äksi külas ja Habaja alevikus asuvate Kuusiku, Nõmmiku ja Tam-
miku katastriüksuste detailplaneeringu algatamine.

Kose vallavalitsus otsustas 05.07 2022 korraldusega nr 430 
algatada Äksi külas ja Habaja alevikus asuvate Kuusiku, Nõmmiku ja 
Tammiku katastriüksuste detailplaneeringu. Ahti Vahesalu esitas 
08.06.2022 avalduse (registreeritud dokumendiregistris 13.06.2022 
nr 7-1.2/917 all) detailplaneeringu algatamiseks Äksi külas ja Habaja 
alevikus asuvatel Kuusiku, Nõmmiku ja Tammiku katastriüksustel. 
Planeeringuala pindala on ca 1,18 ha ning see hõlmab Kuusiku (katast-
ritunnus 36301:001:0275), Nõmmiku (katastritunnus 36301:001:0276), 
Tammiku (katastritunnus 36301:001:0306), osaliselt Metsa tee 
(katastritunnus 33801:001:0023), osaliselt Kooli tee (katastritunnus 
36301:001:0273) ja osaliselt Kooli tee (katastritunnus 33801:001:0012) 
katastriüksust. Detailplaneeringu eesmärk on maakasutuse sihtots-
tarbe muutmine elamumaaks, ehitusõiguse määramine üksikelamute 
ja abihoonete püstitamiseks. Lisaks antakse detailplaneeringuga 
lahendus planeeringuala haljastusele, heakorrale, juurdepääsule, 
parkimiskorraldusele ja tehnovõrkudega varustamisele. Kose valla 
üldplaneeringu kohaselt on planeeringuala puhul tegemist tihe-
asustusalaga, kus on ehitusloakohustusliku hoone püstitamisel 
detailplaneeringu koostamise kohustus. Tiheasustusalad on üldpla-
neeringu mõistes valla territooriumi osad, kus ruumiline planeerimine 
järgib kompaktsele hoonestusalale omaseid põhimõtteid – hooned 
paiknevad/rajatakse üksteisele lähedale (kompaktselt), hoonestatud 
alad liidetakse üldjuhul ühiste tehnovõrkudega, juurdepääsuks 
rajatakse sidus ja naaberalade vajadusi arvestav teedevõrk jne. Üld-
planeeringuga on määratud maakasutuse juhtotstarbeks väikeelamu 
maa-ala. Väikeelamu maa-ala üldplaneeringu mõistes üksikelamu, 
kaksikelamu, suvila või aiamaja, kahe korteriga elamu ehitamiseks 
ette nähtud maa-ala ning arhitektuurselt ja ehituslikult elamute 
vahelisse välisruumi sobituv muu elamuid teenindava maakasutuse 
juhtotstarbega maa-ala. Detailplaneeringu algatamine ei ole vastuolus 
Kose valla üldplaneeringuga. Detailplaneeringut algatades uuringute 
ja analüüside tegemise vajadus puudub. Detailplaneeringu algataja, 
koostamise korraldaja ja kehtestaja on Kose vallavalitsus ning koostaja 
on Paabor Projekt OÜ. Korralduse ja korralduse lisaga (sh planeerin-
guala piir) on võimalik tutvuda digitaalselt rakenduses Evald ja Kose 
valla dokumendiregistris. Küsimused ja täiendav info: Enelin Alter, 
enelin.alter@kosevald.ee, 633 9325 või 5470 0707.

Ardu alevikus asuva Veehoidla tee 12 katastriüksuse detailplanee-
ringu kehtestamine

Kose vallavalitsus kehtestas 19.07 2022 korraldusega nr 479 
Ardu alevikus asuva Veehoidla tee 12 katastriüksuse detailpla-
neeringu (Paabor Projekt OÜ, töö nr DP-2-2022, planeeringu ID 
102833). Planeeritava ala pindala on ca 0,7 ha ning see hõlmab 
Veehoidla tee 12 (katastritunnus 36302:002:0464), osaliselt Aasa 
(katastritunnus 36302:002:0472) ja osaliselt Veehoidla tee 7 (katast-

ritunnus 33801:001:0242) katastriüksust. Veehoidla tee 12 katastri-
üksuse igakordse omaniku kasuks on kantud reaalservituut Aasa 
katastriüksusele, mistõttu on Aasa katastriüksus osaliselt hõlmatud 
planeeritavasse alasse. Sõiduteeservituut on tähtajatu ja tasuta. 
Detailplaneeringu eesmärk on maakasutuse sihtotstarbe muutmine, 
ehitusõiguse määramine elamu ja abihoonete püstitamiseks. Lisaks 
antakse detailplaneeringuga lahendus planeeringuala haljastusele, 
heakorrale, juurdepääsule, parkimiskorraldusele ja tehnovõrkudega 
varustamisele. Kose valla üldplaneeringu kohaselt on planeeritava 
ala puhul tegemist osaliselt tiheasustusalaga, kus on ehitusloakohus-
tusliku hoone püstitamisel detailplaneeringu koostamise kohustus. 
Maakasutuse juhtotstarve on väikeelamu maa-ala. Kõnealune 
detailplaneering on kooskõlas kehtiva Kose valla üldplaneeringuga 
ehk detailplaneering ei sisalda üldplaneeringu põhilahenduse 
muutmise ettepanekut. Krundi POS 1 ehitusõigus: maakasutuse 
sihtotstarve 100% elamumaa, hoonete suurim lubatud arv 4, hoonete 
ehitisealune pind 500 m2, põhihoone maksimaalne lubatud kõrgus 
8 m ja abihoonel 6 m, hoonete maksimaalne lubatud korruselisus 2. 
Planeeringualas olevatele olemasolevatele Aasa (POS 2) ja Veehoidla 
tee L7 (POS 3) planeeringualasse ulatuvale osale on lubatud rajada 
vaid teid (juurdepääsutee, mahasõidud) ja planeeritud tehnovõrke 
vastavalt planeeringus toodule. Detailplaneeringu on kooskõlastanud 
Muinsuskaitseamet, Päästeameti Põhja päästekeskus ja Transpordi-
amet. Koostööd on tehtud tehnovõrkude valdajate, naaberkinnistute 
omanike ja isikutega, kes on avaldanud soovi olla kaasatud. Detailpla-
neeringu realiseerumisel avaldub positiivne majanduslik mõju uute 
elanike lisandumise näol, mistõttu Ardu aleviku elanike arv suureneb. 
Lisaks suureneb kohalike teenuseid ja tooteid kasutatavate isikute arv. 
Planeeringualal ja vahetusläheduses asuvad muinsuskaitsealused 
mälestised ja nende kaitsevööndid. Muinsuskaitseamet on MuKS § 61 
alusel otsustanud loobuda eritingimuste koostamise nõudest ning 
lisanud, et kavandatav tegevus ei muuda oluliselt väljakujunenud 
ruumilist olukorda. Detailplaneeringuga arvestatakse Muinsuskait-
seseadusest tulenevaid tingimusi. Detailplaneeringuga planeeritud 
hoonete rajamisega kaasnev peamine positiivne sotsiaalne mõju 
väljendub uute kogukonnaelanike näol ja ala heakorrastamine. Kuri-
tegevuse ennetamiseks soovitatud välisvalgustuse rajamisel kaasneb 
positiivne mõju lähiümbruse elanikele turvalisuse suurendamise näol. 
Negatiivne mõju sotsiaalsele keskkonnale võib avalduda eelkõige 
ehitusperioodil lähiümbruse elanikele põhiliselt suurenenud müra- ja 
vibratsioonitaseme ning liiklussageduse näol. Tuginedes eeltoodule, 
võib eeldada, et pikaajaline negatiivne mõju sotsiaalsele keskkonnale 
puudub. Planeeritava tegevusega kaasneb väga vähene liikluskoor-
muse, mürataseme ja õhusaaste suurenemine, kuid oodata ei ole 
ülenormatiivsete tasemete esinemist. Tuginedes eeltoodule, võib 
eeldada, et pikaajaline negatiivne mõju looduskeskkonnale puudub. 
Planeeringulahendusega kaasnevatest mõjudest on võimalik lugeda 
pikemalt detailplaneeringu seletuskirja peatükis 7.10 „Planeeringu-
lahendusega kaasnevad mõjud“. Kehtestatud detailplaneeringuga 
(sh korraldusega) on võimalik tutvuda digitaalselt aadressil https://
service.eomap.ee/kosevald/#/planeeringud/planeeringud/226 
või paberkandjal tööajal Kose vallavalitsuse majandusosakonnas 
(Hariduse tn 1, Kose alevik, Harju maakond, II korrus). Küsimused ja 
täiendav info: Enelin Alter, enelin.alter@kosevald.ee, 633 9325 või 

5470 0707.

Ravila mnt 12 katastriüksuse detailplaneeringu avaliku väljapaneku 
tulemuste avalik arutelu

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 04.–17.07 2022. Avaliku 
väljapaneku jooksul oli igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu 
kohta arvamust. Arvamust avaldas keskkonnaamet ja eraisik. Planee-
rimisseaduse § 136 lõike 2 kohaselt on avaliku arutelu korraldamine 
nõutav, kui detailplaneeringu kohta esitati kirjalikke arvamusi. Avalikul 
arutelul tutvustab Kose vallavalitsus avaliku väljapaneku kestel esi-
tatud kirjalikke arvamusi ja oma seisukohti nende kohta, põhjendab 
detailplaneeringu koostamisel valitud lahendusi ning vastab muudele 
detailplaneeringut käsitlevatele küsimustele. Detailplaneeringu 
avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub 30. augustil 2022 
algusega kell 15 Kose vallavalitsuse II korruse saalis (Hariduse tn 1, 
Kose alevik, Kose vald, Harju maakond, 75 101). Küsimused ja täiendav 
info: Enelin Alter, enelin.alter@kosevald.ee, 633 9325 või 5470 0707.

Kose alevikus asuvate Ravila mnt 12a, 12b ja 12c katastriüksuste 
detailplaneeringu algatamine.

Kose vallavalitsus algatas 28.07 2022 korraldusega nr 520 
Kose alevikus asuvate Ravila mnt 12a, 12b ja 12c katastriüksuste 
detailplaneeringu. Planeeritava ala pindala on ca 1,34 ha ning see 
hõlmab Ravila mnt 12a (katastritunnus 33702:003:0234), Ravila mnt 
12b (katastritunnus 33702:003:0235), Ravila mnt 12c (katastritunnus 
33702:003:0236) ja osaliselt 11 122 Ravila maantee (katastritunnus 
33702:002:0226) katastriüksuseid. Detailplaneeringu eesmärk on 
ehitusõiguse määramine elamuehituse eesmärgil. Peale selle antakse 
detailplaneeringuga lahendus planeeringuala haljastusele, heakorrale, 
juurdepääsule, parkimiskorraldusele ja tehnovõrkudega varustami-
sele. PlanS § 140 lg 7 kohaselt tuleb detailplaneeringu muutmiseks 
koostada uus sama planeeringuala hõlmav detailplaneering lähtudes 
planeerimisseaduses detailplaneeringu koostamisele ettenähtud 
nõuetest. Katastriüksustel kehtib Kose vallavolikogu 22.02 2012 otsu-
sega nr 125 kehtestatud Ravila mnt 12 kinnistu detailplaneering, milles 
eesmärk oli kinnistu jagamine ja tekkivatele kruntidele ehitusõiguse 
määramine. Kose valla üldplaneeringu kohaselt on planeeritava ala 
puhul tegemist tiheasustusalaga, kus on ehitusloakohustusliku hoone 
püstitamisel detailplaneeringu koostamise kohustus. Tiheasustusalad 
on üldplaneeringu mõistes valla territooriumi osad, kus ruumiline 
planeerimine järgib kompaktsele hoonestusalale omaseid põhimõt-
teid – hooned paiknevad/rajatakse üksteisele lähedale (kompaktselt), 
hoonestatud alad liidetakse üldjuhul ühiste tehnovõrkudega, 
juurdepääsuks rajatakse sidus ja naaberalade vajadusi arvestav tee-
devõrk jne. Üldplaneeringuga on määratud piirkonna juhtotstarbeks 
väikeelamu maa-ala. Detailplaneeringu algatamine ei ole vastuolus 
Kose valla üldplaneeringuga. Detailplaneeringut algatades uuringute 
ja analüüside tegemise vajadus puudub. Detailplaneeringu algataja, 
koostamise korraldaja ja kehtestaja on Kose vallavalitsus ning koostaja 
on Arhitektuuribüroo Nafta OÜ. Korralduse ja korralduse lisaga (sh 
planeeringuala piir) on võimalik tutvuda digitaalselt rakenduses Evald 
ja Kose valla dokumendiregistris. Küsimused ja täiendav info Enelin 
Alter, enelin.alter@kosevald.ee, 633 9325 või 5470 0707.

KOSE VALLA TEATED  
DETAILPLANEERINGUTEST

Laagri peakorraldaja, 
MTÜ Tore Aeg juha-
tuse liikme Toomas 
Kutsari kinnitusel 

avaldas talle muljet noorte 
tahe töötada ja uusi teadmisi 
ammutada. 

„Kordagi ei tulnud teha 
märkust töö tempo kohta – 
kõik võtsid oma ülesandeid 
tõsiselt ja toimetasid innu-
kalt,“ märgib Kutsar.

18.–22. juulini kestnud 
töö- ja seikluslaagri tulemusel 
sai Kose vald juurde ligi paar-
kümmend rahvariidemustriga 
kaunistatud ja Kose valla 30. 
sünnipäevale pühendatud 
puupakku, mis leiavad oma 
koha vallaruumis sel sügisel.

Kose huvikoolis õppivad 
neli noort vanuses 13–14 elu-
aastat rajasid Kose-Uuemõisa 
raamatukogu ette ühiskasuta-

tava laste mänguväljaku. „Nii 
kavand kui ka selle reaalsuseks 
muutmine jäi huvikooli õpi-
laste kanda,“ märgib Toomas 
Kutsar.

S a m u t i  p u h a s t a s i d 
13–15-aastased noored Kose 
kultuurikeskuse all oleva 
korrastatava varjendi seinu 
vanast värvist ning eemaldasid 
kalmistu kiviaialt sammalt ja 
korrastasid Kose-Uuemõisa 
mõisa esise tee ning Kose-Uue-
mõisa lasteaed-kooli hoovi.

Töötamise kõrval pakuti 
osalejatele võimalust Valgejõel 
kanuusõitu harrastada ning 
õpetati metsalaagris hakka-
masaamist. Peale kirve, noa 
ja labida teritamise õppimise 
said töö- ja seikluslaagris 
osalejad ülesande leida met-
sast nii ravim- kui ka toidu- 
taimi. 

Kose valla töö- ja seikluslaagri korralddaja:  aja:  
noored tegid oma tööd südamega
Kose valla töö- ja seikluslaagrist võttis sel aastal osa 14 noort vanuses 12–15 eluaastat, 
peale mitmesuguste tööde õppisid laagris osalejad tundma nii tööriistu kui ka metsas 
toimetulekuks vajalikke oskusi. 

„Et  ü lesanne  kergem 
oleks, võisid nad kasutada 
nutitelefoni. Taimi nad süüa 
muidugi ei tohtinud,“ kirjeldab 
Kutsar, kelle selgitusel toodi 
metsast kaasa ka üks mürgine 
taim. „See on hea näide sel-
lest, et praegusel nutiajastul 
kipuvad teadmised looduses 
hakkamasaamise kohta olema 
puudulikud.“

Mõte Kose vallas selline 
laager korraldada tekkis Kut-
saril kolm-neli aastat tagasi, 
noortele palka maksnud Kose 
vallavalitsuse hinnangul võiks 

töö- ja seikluslaagri korral-
damisest saada traditsioon. 
„Tagasiside on olnud positiivne 
ning vajadus sellise arendava 
tegevuse jaoks on olemas,“ 
tunnustab Kose abivallava-
nem hariduse- ja kultuurialal, 
Kadri Tiis. „Täname siiralt nii 
mittetulundusühingut Tore 
Aeg kui ka Kose huvikooli, 
sest tänu nende panusele sai 
laager teoks.“

Töö- ja seikluslaagri kor-
raldasid MTÜ Tore Aeg, Kose 
huvikool ja Kose vald.

SIMMO SAAR

Lastelaagris osalenute tegemistest jäid maha meeleolukad 
asfaldimaalingud.

FOTOD: ERAKOGU
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kuupäev kellaaeg
1.08 10–20 treening
2.08 10–20 treening
3.08 10–20 treening
4.08 10–20 treening
5.08 10–20 treening
8.08 10–20 treening
9.08 10–20 treening
10.08 10–20 treening
11.08 10–20 treening
12.08 10–21  laskevõistlus
13.08 09–21 laskevõistlus
14.08 09–21 laskevõistlus
17.08 10–20 treening
18.08 10–20 treening
19.08 10–20 treening
22.08 10–20 treening
23.08 10–20 treening
24.08 10–20 treening
25.08 10–20 treening
26.08 10–20 treening
27.08 10–21 laskevõistlus
28.08 10–21 laskevõistlus
31.08 10–20 treening
1.09 10–20 treening
2.09 10–20 treening
3.09 10–21 laskevõistlus
4.09 10–21 laskevõistlus

Kose-Risti laskepaika haldab Kose-Risti Spordi- ja Vabaaja 
Keskus MTÜ. Vastutaja: Toomas Kutsar.
Telefon 501 8294, e-post kosesvk@gmail.com.  

Treeningud 
 ja võistlused  

Kose-Risti  
laskepaigas

Pea meeles! 
Kui soovid tähtajalise 
elektri- või soojusenergia 
müügilepingu enne tähtaega 
lõpetada, võib mõne lepin-
guga kaasneda leppetrahv.

TAKKK 2022 Keskkonnakunsti sümpoosion
29. juulist 30. augustini saab vaadata näitust Tammikul ja Kohilas.
27. augustil qi-tantsu meistriklass „Mina olen loodus“, Karina Laurits, Tammiku mõis. 
28. augustil installatsioone tutvustav giidituur Tammikul ja Kohilas.

Täpsem info lehel www.takkksymposions.ee. 

Elektripaketid jagu-
nevad üldjoontes 
börsi- ja fikseeritud 
hinnaga pakettideks. 

Võib esineda ka osaliselt muu-
tuva hinnaga pakette, mis 
koosnevad börsi- ja fikseeri-
tud hinna kombinatsioonist. 
Elektrimüüjad pakuvad ka 
keskkonnasõbralikke rohelise 
energiaga pakette, mille puhul 
on elekter toodetud taastuva-
test energiaallikatest. 

Börsipakett 
Sobib pigem inimesele, kel-
lel on aasta ringi stabiilne ja 
pigem väike tarbimine. Näi-
teks kui elad kaugküttega 
ühendatud korteris, kus on 
ka tsentraalne soe vesi, siis 
su talvine tarbimine võrreldes 
suvisega tõenäoliselt eriti ei 
muutu. Seejuures tasub tähele 
panna, kas paketis sõltub hind 
kaalutud keskmisest börsihin-
nast või igal tunnil tarbitud 

Kuidas sõlmida sobiv energialeping?
Energiahinnad on tõusnud harjumuspärasest kõrgemaks 
ning sellega seoses on igal tarbijal tark läbi mõelda, kuidas 
saaks energiat säästa ning üle vaadata ka oma elektri- ja 
gaasileping. Turul on pakkuda palju pakette – kuidas valida 
endale nende seast see õige?

elektrikogusest ja sellel tunnil 
kehtivast börsihinnast. Tun-
nipõhist elektri börsipaketti 
kasutades on tarbijal võimalik 
ka tarbimist ajastada odavama 
hinnaga tundidele. Gaasi 
puhul tunnihinnale põhine-
vaid pakette ei pakuta, seal 
arvestatakse kuu keskmist 
börsihinda.

Fikseeritud pakett 
Sobib neile, kes soovivad 
kindlust, et iga kuu on ener-
giaarve sama suur. Seda on 
mõistlik kaaluda, kui oled 
suurem tarbija või näiteks 
kasvab külmade ilmade saa-
budes su energiatarbimine 
märgatavalt. Lisaks tasub 
fikseeritud paketti kaaluda, 
kui sa ei soovi või sul polegi 
võimalust börsihindade järgi 
oma tarbimist ajastada. Nüüd 
pakuvad energiamüüjad ka 
uusi pikaajalisi fikseeritud 
pakette, mille hind võib olla 

lühiajalistest teatud juhtudel 
odavam.

Kindlasti tasub endale 
elektri-või gaasimüüjaga 
leping sõlmida, sest selle 
puudumisel  kasutatakse 
võrguettevõtja vahendatavat 
üldteenust. See ei ole kindlasti 
soodsaim variant, seega tasub 
kaaluda energiamüüjaga sood-
sama paketi sõlmimist.

Kas ja kuidas valida uus 
pakett?
Vaata üle oma praegune leping. 
Info selle kohta leiad oma ener-

giamüüja kodulehelt 
või müüjaga suheldes.

Vaata üle ka oma 
energiatarbimine ja 
mõtle läbi, kas prae-
gune pakett vastab 
sinu vajadustele ja 
rahaliste võima-
lustele. Oma tarbi-

misandmed leiab Ele-
ringi veebilehe www.

elering.ee e-teenindusest.
Võrdle erinevaid elektri-

pakette veebiaadressil www.
elektrihind.ee ja gaasipakette 
aadressil www.gaasihind.ee.

Kui hakkab silma sulle 
sobivam pakkumine, võta 
energiamüüjaga ühendust ning 
uuri täpsemalt senise lepingu 
muutmise ja uue lepingu tin-
gimuste kohta.

Kui pakett on sulle sood-
sam ja tingimused sobivad, 
vaheta see välja. Rohkem infot 
leiab veebiaadressil www.mkm.
ee/energialepingud.

Septembris toimub Ardus maal elamise 
päev. Igasuguste vahvate toimingute 
kõrvale pakume elamust fotonäitusega 
„Kodukoht Ardu“. Näitusel saavad osaleda 
kõik ‒ silmapaistvamad pildid paneme 
üles ka teistele vaatamiseks.
Pildistada võib kõike, mis puudutab Ardut: 
toimetamisi, portreteerida inimesi või 
loomi jm.
Foto koos nime ja selgitusega palume 
saata hiljemalt 15. septembriks  
aadressile ardurmtk@kose.ee.

Hei, noor 
     või vana!
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Ajavahemik 27. juunist 26. 
juulini 2022.
• 137 juhtumit
• 26 väärtegu
• 10 kuritegu
• 4 lähisuhtevägivalla 

juhtumit
• 15 avaliku korra rikku-

mist

Kuidas kaitsta tööriista 
varguse eest?
Kose vallas toimus mitu 
vargust, kus varastati eri 
tööriistu. Kahju ulatub väga 
suurte summadeni. 
• Kui võimalik, pane tööriis-

tad alati lukustatud kuuri 
või panipaika. 

• Võimaluse korral tee koos-
tööd vaid usaldusväärsete 
inimestega. Tee alati taus-
tauuring alltöövõtjate või 
ajutiste tööliste kohta. Sel-
leks on asendamatu vahend 
näiteks otsingumootor 
ning Facebooki vastavad 
grupid. 

• M ä r g i s t a   t ö ö r i i s t a d 
oma nimetähtede või 
firma logoga. Markeeri 
kindlasti koht, mis pole 
selgelt silmnähtav, nii 
väldid maha viilimist. Tee 
kindlasti oma tööriistadest, 
seerianumbritest ning 
samuti märgistustest pildid. 

• Ehitusettevõttel peaks 
olema kindlustus, mis laie-
neb ka tööriistadele. See 
on kindlaim viis varguse 
tagajärjel vähimal viisil 
kahjumit kanda.

• Varusta objekt valvesüs-
teemi ja valveseadmetega 
näiteks kaamerate või 
liikumisanduritega.

• Suurte tööriistavarguste 
taga on üldjuhul organisee-
ritud jõugud kes jälgivad 
objekte, firmasid ning töö-
lisi eelnevalt mõnda aega.

• Pisivargused on vähem 
organiseeritud, enamasti 
on tööriistad jäetud näh-
tavale ning ollakse oma 
varaga vähem hoolikad. 

Palun teavitada numbril 112, 
kui märkad võõraid isikuid, 
kes võõra objekti vastu põh-
jendamatut huvi tunnevad. 

Kahtlusi võiks äratada 
seegi, kui uuselamurajoonis 
või mujal piirkonnas aeglaselt 
ringi sõidetakse, kummalis-
tel ettekäänetel teejuhatust 
küsitakse või tullakse õuele 

ja pakutakse midagi müü-
giks, eesmärgiga lähemalt üle 
vaadata, kas ja mida sul seal 
leidub.

Kui oled kahtlasi isikuid 
või sõidukeid märganud, on 
esmatähtis, et kirjutaksid üles 
auto numbri ja kahtlaste isi-
kute kirjeldused.

Pea lugu ja arvesta 
oma naabritega!
Politseile on viimasel ajal 
laekunud mitu teadet ava-
liku korra rikkumisest öörahu 
ajal. Enamasti on tegemist 
korterelamutes aset leidvate 
juhtumitega, kus naabrid ei 
hooli teiste öörahust ning 
kuulavad valjult muusikat, 
pidutsevad või lärmavad muul 
viisil. Mõnikord on selline 
tegevus kestnud pikalt ja 
kordunud.

Tihti piisab sellest, kui 
naabrid teevad rahurikku-
jatele märkuse ning olukord 
paraneb.  Peale  sel le  on 
võimalik pöörduda korte-
riühistu poole ning kaasata 
nad probleemi lahendamisse.  
Juhul, kui märkustele ja nõue-
tele ei reageerita, on võimalik 
pöörduda politseisse lühi-
numbril 112. Politseisse pöör-
dumiseks ei pea hommikuni 
ootama ning naabrite tehtavat 
lärmi ning sellega kaasnevat 
magamatust kannatama.

Vahel piisab, kui politsei 
vestleb rahurikkujatega ning 
piirdub suulise hoiatusega. 
Ette on tulnud ka olukord, 
kus suulisest hoiatusest ei 
piisa ning jätkuvalt riku-
takse öörahu. Sellisel juhul 
on soovitatav teha avaldus 
politseile www.politsei.ee 
lehel. Avalduse laekumisel 
saab öörahu juhtumit menet-
leda ning rikkuja vastutusele 
võtta. Öörahu rikkujale võib 
politsei määrata rahatrahvi 
kuni 400 eurot või aresti.

Seaduse järgi on rahu 
häirimine pühapäevast nel-
japäevani keelatud ajava-
hemikul  22.00–6.00. Rahu 
häirimine reedest laupäevani 
on keelatud ajavahemikul 
00.00–07.00. 

Alaealised
Peamine alaealistega seotud 
mure seisnes selles, et alaea-
lised viibivad pärast südaööd 
väljas, lärmavad, häirivad 
öörahu ja tarbivad koos täis- 

ealiste kodanikega alkoholi. 
Lapsevanema kohustus on 
tõkestada oma alaealisele 
lapsele alkoholi kättesaamine. 
Samuti on oluline jagada oma 
seisukohta joovastava aine 
tarvitamisest ning sellest, 
kuidas end tunnete, kui laps 
on seda mingil põhjusel siiski 
tarvitanud. Iga lapsevanem 
soovib, et tema laps jõuaks 
koju, mitte ei oleks joobe-
seisundis või halvimal juhul 
kuriteo ohvriks langenud. 

Uuringud näitavad, et 
Eesti noored alustavad alko-
holi tarvitamisega keskmiselt 
12–13-aastasena. Kui lap-
sevanem vestlust läbi ei vii, 
saab laps selle info mujalt 
– meediast või sõpradelt. 
Sellisel juhul jääb lapseva-
nemale teadmata, kas ja mil-
line info lapseni jõudnud on. 
Varajane selgitustöö lastele 
võib tulevikus hoida ära nii 
korrarikkumisi, kui ka teisi 
ebameeldivaid sekeldusi. Lap-
sevanem saab näpunäiteid 
alkoholiteemadel vestlemiseks 
internetist www.tarkvanem.
ee/alkohol. Paneme lapseva-
nematele südamele, et leidke 
aega ja märgake, millega teie 
lapsed tegelevad. Julgustame 
ka piirkonnapolitseinikuga 
ühendust võtma, kui tunnete, 
et oleks nõu ja abi vaja. 

Oluline teada:
• Alaealine laps on alla 

18-aastane isik.
• Alaealisel on alkohoolse 

joogi tarbimine keelatud.
• Alaealisel on keelatud 

omada või vallata alko-
hoolset jooki.

• Alkohoolse joogi pakku-
mine, võõrandamine või 
üleandmine alaealisele on 
keelatud ning on karistatav 
kuni 1200 euro suuruse 
trahvi või arestiga.

Oluline teave avaliku 
korra kohta:
• Avalik kord on ühiskonna 

seisund, milles on tagatud 
õigusnormide järgimine 
ning õigushüvede ja isi-
kute subjektiivsete õiguste 
kaitstus.

• Laps on kohustatud jär-
gima avalikku korda.

• Alla 16-aastasel alaealisel 
on keelatud viibida ilma 
täiskasvanud saatjata ava-
likus kohas kell 23.00–6.00 
Esimesest  juunist kuni 
31.   augustini  on al la 
16-aastasel alaealisel keela- 
tud viibida ilma täiskasva-
nud saatjata avalikus kohas 
kell 00.00–5.00. 
Kose piirkonnapolitseinikud

KRISTEL TALV
ja GITTE LEES

Juulikuu õiguskorra ülevaade 
ÕIGUSKORRA ÜLEVAADE
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SÜNDISID
RASMUS GRAUBERG
ELIISE HOLM
JANELY UUSMA

90 
ÕIE JAASMA
AINO KARU

80 
HEIKI RÜÜTSALU
TAIMI TAIMLA
AITA HIIETAMM
LIIA TAMM
TIIT RANDVER

75 
VIKTOR HEINONEN
KAIDI TAMM
JÜRI JÄRVE
TOIVO RÜÜTSALU
VALENTINA ALLIK

JÄÄDAVALT 
LAHKUSID

MIHKEL MÄRITZ
EINART MAADVÄLI
TÕNU SALUMAA
AGNES RASK
JUTA RAUDSEPP
PILVI NORDEN
VALENTINA LONEVSKAJA
MONIKA ROBAS

PALJU ÕNNE

 Südamlik kaastunne Taimi 
Ausmehele perega ema, 

vanaema ja vanavanaema

VIRVE  LÄÄNE
 lahkumise puhul.

Liia, Ragne, Miina, Kai ja Karin 
Kosejõe kooli päevilt

 
Mälestame head majanaabrit 

PILVI NORDENIT 
Avaldame kaastunnet omastele

    Ravila mnt 27 ja 27a KÜ

 
Avaldame siirast kaastunnet  

Evi Tuttelbergile  
kalli õe

JUTA
lahkumise puhul.

Sõbrad MTÜ-st Hõbelõim

 
Südamlik kaastunne  

armsale Üllele perega

EMA
kaotuse puhul.

Ene ja Heino

Mälestame teenekat 
klarnetimängijat 

JÜRI SAARNAT

 Avaldame kaastunnet omastele

Kose Pasunakoor

Siiras kaastunne Üllele 
armastatud ema, Markole ja 

Marekile kalli vanaema

  JUTA RAUDSEPA
  kaotuse puhul.

Lea, Ene, Aime, Tiiu

Me südameis sa ikka elad,
jääd mõtteis meie keskele.

Südamlik kaastunne  
tütar Üllele poegadega

kalli ema ja vanaema

JUTA RAUDSEPA
  kaotuse puhul.

Mälestab Elulõng ja Lauluklubi

Sinu kodu nüüd seal, kus on linnutee. 
See helendav rada, kui sädelev kee.

Avaldame sügavat kaastunnet 
Endlale armsa lapselapse

MONIKA
  kaotuse puhul.

Endised ja praegused ansambli 
Üllatus liikmed ning kõik fännid

Avaldame kaastunnet  
õpetaja Taimile  

kalli

EMA  
kaotuse puhul.    

Kose lasteaia Õnnelille rühm

  Südamlik kaastunne Taimile 
kalli

EMA 
kaotuse puhul.    

  Liia, Mari, Vilma ja Sirje

  Avaldame südamest 
kaastunnet lähedastele

MONIKA ROBASE  
lahkumise puhul. 

XXIV lend

  Sügav kaastunne 
Ellele ja Vaidole perega                  
abikaasa, isa ja vanaisa   

MIHKEL MÄRITZI
 lahkumise puhul.     

KÜ Okasroosioks liikmed

Oleme leinas Tiina, Laura ja 
Madisega 

TÕNU SALUMAA 
surma puhul.

Mari ja Vello lastega

Südamlik kaastunne  
Laurale ja Madisele 

ISA
kaotuse puhul.

 Kirsika perega

Meie siiras kaastunne Taimile 
perega  

kalli

EMA 
kaotuse puhul.    

Kose lasteaia PäevaLill  
kollektiiv

Pikaajalist Kose sanatooriumi 
töötajat

PILVI NORDENIT
mälestavad 

 endised kolleegid Milvi, Ilme, 
Enda ja Ada

Kallid Lii, Raivo ja Valdur.  
Meie siiras kaastunne kalli õe

MIA
kaotuse puhul.

Mälestavad Anne, Ants, Raul, 
Ülle, Anu, Elo 

Sel soojal juulikuul 
jäi tühjaks kodu, 
veel kaua heliseb 
seal mälestuste kaja...

Tunneme südamest kaasa 
Eda Grahele kalli

ISA
ja Kadi Johannsonile kalli 

VANAISA 

kaotuse puhul 
 

Töökaaslased Oru lasteaiast 
Mesimumm

11.00 Kuld-ja hõbeleeripüha jumalateenistus kirikus.
Kaasa teenivad: Kai Visnapuu (harf), Lembi Mets (tšello) ja Marit Selberg (viiul)

12.30-16.00 Kirikumõisa kohvik elava muusikaga

PÜHAPÄEV 28.08

10.00-16.00 Ringreis Kose kihelkonna küladesse: Kose-Tammiku-Tuhala-Pikavere-
Pikva-Alavere-Voose-Ardu-Triigi- Aela-Habaja- Ojasoo-Kose.
Algus Kose kiriku eest. Eelregistreerimine kuni 24.08:
Marju Verk tel +37253940813, osalustasu 5 eurot (bussisõit ja lõuna)

18.00 Kirikumõisa kohvik
19.00 Arsise kellade ansambli kontsert “Bachist Pärdini” kirikus.

Dirigent Aivar Mäe.

LAUPÄEV 27.08

Pilet 10 eurot.

16.00 Kaarli kooli lastekoori kontsert kirikus
17.00 Kirikumõisa kohvik
18.30 Pastoraadis näituste “Palvere radadel” ja

“Voldemar Roosi koduraamatukogu Palveres, Kopliotsa talus.” avamine,
Marju Verk ettekanne “Palvere vanadel fotodel”, vestlusring.

20.30 Muusikahetk kirikus.
21.30 Küünalde süütamine kirikumäe jalamil
22.00 Palvus Taizè lauludega kirikus

REEDE 26.08

Tuhala päev (Oru mõis)
17.00 Kirikumõisa kohvik
18.00 Vestlusring “Kirik küla servas”

NELJAPÄEV 25.08

18.00 Kirikumõisa kohvik
19.00 Ansambli “Kortsutaltsutajad” kontsert “Suve serenaadid” pastoraadi terrassil.

KOLMAPÄEV 24.08

11.00-15.00 Laste- ja noortepäev Kose kiriku ja pastoraadi ümbruses.
Mängud, laulud, töötoad, ühine lõuna.

18.00 Kirikumõisa kohvik
19.00  II esietendus “Minu elu lavalaudadel: mälestuskilde Roosa Nurga elust”

Kose näitemänguselts “Kikerdis” pastoraadis. Sissepääs vaba annetus.

TEISIPÄEV 23.08

18.00 Kirikumõisa kohvik
19.00 “Mis toob inimese kirikusse?”

Religioonisotsioloog Liina Kilemiti loeng ja arutelu  pastoraadis.

ESMASPÄEV 22.08

11.00 Jumalateenistus - kalmistupüha kirikuaia kalmistul
16.00 Pannkoogi pärastlõuna aasta külas - Viskla külakeskuses
19.00 Kirikumõisa kohvik
20.00 Esietendus: “Minu elu lavalaudadel: mälestuskilde Roosa Nurga elust”

Kose näitemänguselts “Kikerdis” pastoraadis. Sissepääs vaba annetus.

PÜHAPÄEV 21.08

10.00 Iseseisvuse taastamise päev. Mälestushetk Kose kalmistul.
11.00 Eesti iseseisvuse taastamise päeva tänupalvus Kose kirikus.

Kaasa teenib  Kose Kiriku Pasunakoor. Kirikukohv.
11.45 Kiriku tornis näituse avamine: “Panoraammaastikud Kose kihelkonnast”

Kose Murdmatud Kunstnikud
14.00 - 17.00 Pealelõunakohvik elava muusikaga Kose Kodus (Ravila mnt 29)

LAUPÄEV 20.08
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NIKOLAI ŽULIN-TARELKIN
TAIMI SALURA
PEETER LAUR
REIN TINT
AINO RIDALA
HELELII TIMMER
KALEV HÕBESALU
LIIDIA ELTS
JÜRI JÄRVIK
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www.krematoorium.ee 
Pärnamäe tee 36, Tallinn
telefon 623 8808 (24h)

TALLINNA KREMATOORIUM
PAKUME KÕIKI MATUSETEENUSEID

HASTAMISMATUSED
MATUSE VORMISTAMISE VÕIMALUS INTERNETIS 
KORRALDAME MATUSEID ÜLE EESTI 
ÖÖPÄEVARINGNE TRANSPORT
KAKS KABELIT

Info ja tellimine

51 36 999
info@ky� eladu.ee
www.kü� eladu.ee

HARJUMAAL TASUTA TRANSPORT!

EESTI SUURIM VALIK KÜTTEMATERJALE!
PUITBRIKETT • KAMINAPUUD • PELLET
KIVISÜSI • TURBABRIKETT • GRILLSÜSI

PUITBRIKETT PELLETKAMINAPUUD
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ERAKUULUTUSED
MÜÜK

 ▶ Müüa lõhutud küttepuud ko-
haletoomisega. Info tel 509 
9598, www.pakhalupuu.ee,  
pakhalupuu@gmail.com

 ▶ Teisaldatavate alumiiniumist ka-
tuseredelite valmistamine ja müük . 
Töötasapinnad redelile. 
katuseredel24.ee, tel 503 8628

 ▶ Müüa Linnamäe tee 11, Lasna-
mäel kolmetoaline kaasajastamist 
ja sisustamist vajav korter.  
Hind 135 000€, info 5665 1265

 ▶ Müüa otse tootjalt kase puitbri-
kett, pellet, turbabrikett, pakitud ki-
visüsi, kuivad kütteklotsid võrgus. 
Vajadusel vedu. Tel 506 8501 

 ▶ Ehitusoutlet Harjumaal Kose ale-
vikus pakub soodsalt immutatud 
poste, puitu (terrassilaud, Siberi le-
his, höövelmaterjal), soojustust (vill 
ja Kingspan PIR'i), aiakaupu (var-
jualused, aiamööbel jpm). Pakume 
ka transporti. Tel 5656 0096,  
www.ehitusoutlet.ee

 ▶ Kütteladu24 – parim valik ja hin-
nad pakitud küttematerjalil.  
Tel 520 2190

 ▶ Müüa saetud ja lõhutud kütte-
puud pikkusega 30–60 cm. Pakku-
da ka võrkkotis kuivi küttepuude 
tootmisjääke. Kojuvedu. Võtame 
tellimusi vastu iga päev. 
 Tel 522 7345,  
marek406@gmail.com

OST
 ▶ Igas seisus autode kokkuost 

ja ARKist kustutamine. Pakkuda 
võib nii sõitvaid, kalleid, kui ka 
romusid. Tel 5823 8310,  
ostameautod.ee

 ▶ Ostan kasutult seisma jää-
nud või kiirmüügihinnaga sõi-
dukeid. Toimivaid, avariilisi, rike-
tega, arvelt maas, vanu ja liht-
salt seisvaid. Järgi tulen puksiiri-
ga ja tasun sularahas. Vormistan 
ja arvelt maha võtan ise.  
Tel 5618 8671,  
www.seisevauto.ee

 ▶ Ostame Teie vana kasutatud aia-
tehnika, nt muruniiduk, murutrak-
tor jms. Pakkuda võib nii korras teh-
nikat, kui ka katkiseid. Aiatehnika 
hooldus ja remont. Võta ühendust 
tel 504 9838, OÜ Võtikmetsa,  
www.votikmetsa.ee

 ▶ Ostan kõiki Toyota marki sõidu-
keid. Tel 5896 1576

 ▶ Ostan vanaaegseid jalgrattaid, 
sääreväristajaid, nende raame ja 
muid osi. Ostan vene autode/moo-
torrataste osi. Tel 510 2349

 ▶ OÜ Estest PR ostab metsa- ja 
põllumaad. Tel 504 5215, 514 5215,  
info@est-land.ee

TEENUS
 ▶ Vanaraua äravedu, vana 

mööbli ja kodumasinate ära- 
vedu. Autode ost. Veoteenus/ 
kolimine. Tel 554 7345

 ▶ Ohtlike puude langetamine, 
hekkide ja viljapuude lõikus, 
kändude juurimine. Tel 521 0334

 ▶ Korstnapühkija, tel 5333 0556, 
www.korstnahooldus.ee

 ▶ Langetame, hooldame puid 
ja freesime kände just Teie piir-
konnas. Leiame koos lahendu-
se! Meid saab kätte  
tel 5626 3857,  
www.puumehed.com

 ▶ Katuste süvapesu, remont-
tööd ja värvimine, fassaadide 
pesu ja värvimine, akende pesu, 
veerennide puhastus, tänavaki-
vide pesu. Töökogemus 11 aas-
tat. Tel 5638 8994,  
kpe.kpe@mail.ee

 ▶ Liuguksed, garderoobid, köö-
gid, hinnad soodsad, garantii. 
Tel 502 9075,  
liuguksed@kallion.net

 ▶ Ohtlike puude aastaringsed 
raie-, hooldus- ja saetööd. Vilja-
puude ja hekkide lõikus. Väiket-
raktori teenused: metsamaterja-
li kokkuvedu, tööd frontaallaa-
duriga jms. Tel 5551 2104,  
www.puuhooldaja.ee

 ▶ Vanaraua tasuta äravedu: 
plekk, aiavõrk, torud, pesumasi-
nad, pliidid, mahutid, tööriistad 
jne. Ise laadime, lõikame.  
Tel 5550 5017

 ▶ Kaardid ennustavad. Tel 900 1727, 
24 h. Vt ka ennustus.ee

 ▶ Katuse-, fassaadi-, üldehitus ja vii-
mistlustööd. Kortermajade reno-
veerimine. MTR EEH011474. Paku-
me erinevaid lahendusi hoonete ja 
majade ehitusel. Tel 5352 9476, 
mehitus@gmail.com

 ▶ Katuste ja fassaadide pesemine 
ja värvimine. Tel 501 0834

 ▶ Kivikorstnate ehitamine ja re-
mont. Tel 518 8889. Korstnapühki-
mine. Tel 522 1082

 ▶ Korstnapitsi ehitus ja remont. Tel 
5557 9399

 ▶ Korstnapühkimine spetsialisee-
runult eramajadele. Telli Siim korst-
na tagant metsast. Tel 5665 4265 
või korstnapuhkijasiim@gmail.com

 ▶ Litsentseeritud korstnapühkija. 
Tel 5361 5567,  
www.kuldnekorsten.ee

 ▶ Ohtlike puude langetamine.  
Tel 5663 2968

 ▶ OÜ CKE Inkasso ostab ja menet-
leb võlanõudeid. Tel 5667 8555,  
vaata www.ckeinkasso.ee

 ▶ Pakun muruniitmise ja trimmer-
damise teenust koduaedades, ühis-
tute ja äriühingute ümbruses.  
Helista ja küsi lisa tel 5399 3595

 ▶ Pottsepatööd kõikjal Eestis.  
Tel 5554 3730, www.tellipottsepp.ee

TÖÖ
 ▶ Pakume tööd laadur-ekska-

vaatori juhile (Case), vajalik eel-
nev kogemus ja eesti keele os-
kus. Tööd toimuvad Tallinnas ja 
Harjumaal. Helista tel 502 3466 
või saada  
CV info@rannatehnogrupp.ee

 

OÜ

LANDEKER OÜ
tel 511 0415
       517 9866
info@landeker.ee
www.landeker.ee    

OSTAME  
PÕLLU- JA METSAMAAD

Hind kuni 15000 eurot/ha,
ka läbi raiutud ja hüpoteegiga.

Ettemaksuvõimalus, kiire tehing.

Metsä Forest Eesti AS
ostab kasvavat metsa, metsamaad,
palke ja paberipuitu, küttepuitu ja
raidmeid

Tel 50 19 257
e-post eesti@metsagroup.com
wwww.metsaforest.com/ee

Tark pühib suvel. 
Teie korstnapühkija!

info@akorsten.ee
tel 5648 3971

Helista 53 425 009 -toome kohale!
       www.veikopp.ee

MULLA
MÜÜK

TEEME KA HALJASTUSTÖID

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

UUS! 3D SILDADE 
REGULEERIMINE 
● Autode hooldus ja remont,   
   diagnostika.

● Rehvitööd.

● Autode, busside, veo-
  autode kere- ja värvitööd.

Pargi 9, Kose alevikus 
E–R  9–18       L  9–16

 kuivsegud,pahtlid, liivad 
 kipsplaadid,vineer, OSB
 metallkarkass
 nurgikud, kinnitusvahendid
 EPS, soojustusvillad
 prussid, lauad, liistud 
 värvid, lakid, aerosoolid,  

 silikoonid
 kaablid, elektritarvikud  

 el tööriistad, kodumasinad
 boilerid, san.tehnika,  

 toruliitmikud
 kasvuturvas, mullad, väetised
 kasvuhooneplaadid, kile
 Airok gaasid  jne!

Tel 6756 440 
kosekauplus@gmail.com  
www.kosekauplus.ee  
FB Kose Ehituspood

 

 Votex House puuvillase ja satiinist
voodipesu SUURMÜÜK!

Selle reklaamiga 

täishinnaga kaup -10% 

L, 06.08 Kose keskplatsil kl 9-14.00

www.votex.ee

SILMADE KONTROLL JA PRILLIDE MÜÜK

Silmade kontroll 20€, prilliostjale TASUTA!

6. sptembril alates kella 10.00
KOSE KULTUURIKESKUSES

Etteregistreerimine telefonil 5323 2454
*kuivasilmatest
*silmarõhu mõõtmine
*optilised päikeseprillid

TEOSTAME EHITUS- JA 
REMONDITÖID:  
 - katused,  
 - vundamendid,   
 - terrassid; 
 - eramute ja saunade   
   täislahendused. 
VÕTA ÜHENDUST 
5345 6090 või 5664 8608,
info@margoo.eu

 

Vihmaveesüsteemide ja 
katuseturvatoodete 
paigaldus 

Tel: 52 7 1059
Info@vihmaveerennid.ee


