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Kell näitas 28. maikuu 
neljandat päeva-
tundi. Oli alanud 
Kose valla laulu- ja 

tantsupeo rongkäik. Varsti 
oli ka esimesi pidulisi Pirita 
jõe sillal näha. Rongkäigu 
peas sammus lipu lehvides 
Daniel Palgi. Tema kõrval 
kohe laulupeo korraldajad, 
Kose valla kultuurinõunik 
Margit Eerik, teisel pool aga 
abivallavanem Kadri Tiis. 

Kultuurijuhtide taga tulid 
vallavolikogu esimees Merle 
Pussak ja vallavanem Demis 
Voss, nende vahel aga halli 
habemega Vanaisa, kodani-
kuna pulmavanem ja õhtujuht 
Andres Õis. 

Seejärel tulid juba rahva-
riietes pidulised, igas vanuses 
koorid, ansamblid, orkestrid, 
rühmad. Pealtvaatajad täna-
valt hõikasid sammujatele ter-
vitusi ja pidulised tervitasid 
pealtvaatajaid nii tänaval kui 
ka õuedes. Muusika mürtsus. 
Et keegi tänavail marssijaid 
häirima ei pääseks, pidasid 
vahti kohalik konstaabel ja 
vabatahtlikud abilised. Rah-
variietes inimesed aina tulid 
ja tulid. Tundus, et terve Kose 
vald on kokku tulnud. Isegi 
Pirita jõgi vaikis. Ümberringi 
käis pidu. 

Teine sajand veel
Nurga peal, kust rongkäik 
peatänavalt laululavale kee-
ras, mürtsus samuti orkester 
ja kõlasid elagu-hüüded. 
Tallinnast oli tulnud Kose 
ametivendi tervitama orkes-
ter Kutter. Temagi sai tänuks 
ergutava „Hurraa!“.

Laululaval rongkäiku vastu 
võttev publik sai aga täpselt 
teada, kes just kohale jõudis, 
kellele „Elagu!“ hüüda. Ja – 
üllatus, üllatus – lõpmatuna 
näiva rongkäigu lõpetas vii-
masena ansambel Üllatus. 

„Rongkäigus  marss is 
kokku 730 osalist.  Kaks 
tosinat, 24 kollektiivi oli 
Koselt, tosin kollektiivi olid 
külalisesinejad,“ täpsustas 
laulupeol osalejate arvu üks 
peakorraldajatest, Kose val-

lavalitsuse kultuurinõunik 
Margit Eerik.

„Natukene oli esinejaid küll 
vähem kui eelmisel laulupeol, 
koroona mõjud on tunda,“ 
arvas vallavanem Demis Voss, 

kel on see vallavanemana esi-
mene laulupidu korraldada. 
Aga koos külaliskollektiividega 
oli tänavu osalejaid isegi roh-
kem kui mullu. „Tegelikult pidi 
see pidu toimuma 2020. aastal. 

Pandeemia tõmbas aga kõiki-
dele üritustele piduri peale,“ 
meenutas Margit Eerik. Seda 
suurema entusiasmiga jätkas 
korraldustoimkond, kuhu 
kuulusid veel abivallavanem 
Kadri Tiis, Heli Sepp, Kaili 
Pern ja Maie Matvei, selle 
aasta peo ettevalmistusi. Ja 
peoplatsil, Pirita jõe kääru 
peitunud laululaval oli näha, 
et oli tehtud tulemuslikku 
tööd – kõik sujus.

Eriti palju oli laste- ja 
mudilaskoore. „See annab 
lootust, et terve sajand kestnud 
Kose rahva laulu- ja tantsupidu 
kestab vähemalt teise sajandi 
veel,“ muheles vallavanem 
Demis Voss, kes seekord ise 
küll ei laulnud ega tantsinud, 

aga kelle poeg Karl Tristen 
laulis kaasa Kose poistekooris.

Juured mullas
„Ja nüüd, Tõnn, vaata, kuis 
puuhalud hakkavad laulu 
lööma ja tantsima,“ ütles 
Vanaisa pojapoeg Tõnnile, 
haarates ise kirve. Päris 
puude raiumiseks siiski laval 
ei läinud, sinna tulid hoopis 
Kose ja Oru mudilaskoorid 
Anneli Veinbergi ja Maarika 
Rohtsaare juhatusel ja hak-
kasid laulma ühest pisikesest 
puukesest, mis kuskil üksinda 
kasvab ja omale tuge otsib.

„Eks me nii ole ikka vii-
mased peod kokku pannud, 
et mingi läbiva teema ümber 
oleks põimitud laul ja tants,“ 
kõneles Andres Õis, kes oli 
laval Vanaisa. Seekord oli peo 
nimi „Juured mullas“. Ja nagu 
nimigi ütles, räägiti juurtest, 
mullast, kasvamisest, kodu-
kandist, kokkuhoidmisest ja 
üksteise toetamisest.

Peo stsenaariumi kirjutas 
Maie Matvei. Vanaisa lap-
selast Tõnni, kes vanaisalt 
elutarkusi uurides vanaisa 
moodsa internetimaailmaga 
kurssi viis, oli Kose gümnaa-
siumi poiss Robin Metsis. 
Laulud, tantsud ja teksti aitas 
südamlikuks tervikuks kokku 
siduda Kadri Tiis. 

Pealtvaatajad nautisid 
enamiku ajast päikest ja 
esinejaid, siis tuli ka vihma, 
aga pidu ei katkenud. Ka 
toitlustajatel, Kose naisko-
dukaitse jaoskonnal, oli kogu 
aeg jooks jalus – järjekord 
toitlustajate telgi juures püsis 
muutumatult parajalt pikk. 

Vallavalitsus tänas ka 
tegusamaid.

„Plaanis on iga kolme aasta 
järel Kose laulu- ja tantsupidu 
korraldada. Väga loodan, et 
enam ükski pandeemia vahele 
ei astu. Nii et kohtumiseni 
2025. aastal,“ ütles vallavanem 
Demis Voss lõpetuseks.  
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Võin oma kogemuse 
najal kinnitada, et 

siinsed inimesed on 
sõbralikud ja hoia-

vad väga kokku.  
KERLI SILD
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KOSE-UUEMÕISA KÜLA-
KESKUS
Jelena Tammisto digikunsti-
näitus „Eestis on võlu“.
21.06 kell 19 Indrek Miku 
välinäituse „Ettevaatust, see 
koer ei hammusta!“ avamine.
23.06 kell 19 jaanipidu mõi-
sapargis.
26.06 kell 10–13 tuletõrje- 
spordipäev Kose-Uuemõisa 
staadionil. 
1.07 kell 19 rändnäituse 
„Kose vald 30“ avamine  raa-
matukogu hoovis.

KOSE PÄEVAKESKUS
15.06 kell 10 infotund jalgade 
tervishoiust ja diagnostika. 
Osavõtust teatamine telefo-
nil 675 6202, osamaks 5 €. 
16.06 inkotuba kell 11 Ardus 
ja kell 12.30 Kosel. 
16.06 kell 8.30 väljasõit Tar-
tusse ERM-i eakate festivalile. 
Sõit 10 eurot. Tel 675 6202. 
2.07 kell 8.30 väljasõit Nais-
saarele. Tasumine hiljemalt 
10. juuniks.

ORU KÜLAKESKUS
11.06 kell 11 Kose valla kabe ja 
male meistrivõistlused.
15.06 kell 17.30–19 Kose valla 
arengukava koostamise piir-
kondlik kohtumine.
25.06 kell 19 jaanipidu Oru 
mõisapargis. Rokib ansam-
bel Player.

KOSE KULTUURIKESKUS
6.06 – 6.08 Indrek Miku näi-
tus „Kassid“.
14.06 kell 18 süstamatk 
Paunküla veehoidlal. Matka-
juht Mart Reimann. 
16.06 kell 19 Vaino Napi 
raamatu „Kilde Kose kihel-
konnast“ esitlus, Rae valla 
ansambli Kuldne õhtupäike 
kontsert ja kohvilaud.
30.06 kell 19 kontsert Kose 
gümnaasiumi õuealal – 
Pearu Paulus & Live Band. 

KOSE RAAMATUKOGUS
RAAMATUNÄITUSED:  
„Avastage uued maitsed“ ja 
„Raamatuga Kreekasse“.
NOORTELE NÄITUS „Haldja-
lood“.
LASTELE – põnev seiklus raa-
matus, näitus „Seiklusjutte ja 
krimilugusid lastele“.
Maria Vera Niinemetsa 
fotonäitus „Valgusvihus“. 
KLAASKAPINÄITUS – Kosejõe 
käsitöökooli õpilaste tööd. 
Avamine oli 6. juunil 16.30.

101 aastat Kose laulupidu
Pirita jõgi tormas oma kevadrahutuses üle kivide mere poole, vulistas-sulistas Kose 
silla all vägagi väljakutsuvalt. Nii, et jalutajad jõe köitvat veemängu vaatama jäid. 
Siis hakkas kuskilt eemalt, vallamaja poolt kostma hoopis teisi helisid – pasunate ja 
trummide marsirütm, sekka rõõmsad inimeste hääled, laul ja hurraahõiked.

Rongkäigu peas sammus lipu lehvides Daniel Palgi. Tema kõrval kohe laulupeo korraldajad, 
Kose valla kultuurinõunik Margit Eerik (vasakul), teisel pool aga abivallavanem Kadri Tiis. 
Kultuurijuhtide taga tulid vallavolikogu esimees Merle Pussak ja vallavanem Demis Voss, 
nende vahel aga halli habemega Vanaisa,  kodanikuna Andres Õis. 

Esimene Kose laulupidu 
toimus 1921. aastal
Nüüdsel peol osales kokku 
36 kollektiivi, neist 12 külalis-
kollektiivi. Aktiivsemalt olid 
esindatud noored, mudilas- ja 
lastekoorid. Kokku käis laval 
ligi 730 lauljat, tantsijat ja 
pillimängijat. Lauljaid saatis 
Hendrik Ojasaar klaveril, Kose 
gümnaasiumi rokikooli 
ansambel Andres Kullo juhen-
damisel. Heliteenust osutas 
OÜ Heliart. Kose valla laulu- ja 
tantsupidu rahastati Kultuu-
riministeeriumi „Regionaalse 
kultuuritegevuse toetamine” 
2021. aasta IV taotlusvooru 
vahenditest.

Rõõmsat tantsulusti jagus terveks pikaks päevaks.

Soojendusharjutusi teevad Kose-Uuemõisa naisrühma 
tantsijad.
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Kui seni on käibemak-
suga tasu võetud 
vee eest olnud 1,63 
eurot kuupmeetri 

kohta, siis esimesest juulist 
tuleb kuupmeetri tarbitud vee 
eest tasuda 1,86 eurot. Reovee 
ärajuhtimise ja puhastamise 

kuupmeetri käibemaksuga 
hind tõuseb 3,05 eurolt 3,3 
eurole. 

Kose Vesi OÜ juhataja 
Margus Proosi selgitusel on 
11-protsendiline hinnatõus 
peale investeeringute katmise 
vajaduse tingitud elektri ja 

vee puhastamiseks vajalike 
kemikaalide hinnatõusust. 

„Taotlesime konkurent-
siametilt sellist hinnatõusu, 
mis aitab katta tehtud inves-
teeringud ja meie tegutsemi-
seks vajaliku elektrihinna ja 
puhastuskemikaalide kulu,“ 
ütleb Proos. 

Kose  val las  tegutsev 
vee-ettevõtja rekonstrueeris 
sel ja eelmisel aastal Kose 
aleviku reoveepuhasti ning 
sel aastal Oru küla ühiskana-
lisatsiooni.

Konkurentsiamet koos-
kõlastas Kose Vesi OÜ hin-

natõusu taotluse 31. mail 
otsusega nr 9-3/2022-014.

Keskmiselt tarbib OÜ 
Kose Vesi klient kalendrikuus 
2,5 kuupmeetrit vett. Seega 
tõuseb ühe inimese keskmise 
käibemaksuga veearve suu-
rus seniselt 9,26 eurolt 10,11 
eurole. 

Senine vee hind on keh-
tinud 2020. aasta esimesest 
jaanuarist, tarbijahinnaindeksi 
tõus perioodil 1. jaanuarist 
2020 kuni 30. aprillini 2022 
on olnud 20,4%. 

SIMMO SAAR

VALLAELU 

Väljaandja: Kose 
vallavalitsus
Kirjastaja: Harjumaa 
Ühinenud Meedia
Toimetaja: Ain Alvela
ain.alvela@harjuelu.ee

Küljendus: Piret Tuur 

Kuulutused ja reklaam: 
myyk@harjuelu.ee

Trükk AS Printall

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.   

Muusikaaed sobib igas vanuses muusikahuvilisele
Kaitsevägi harjutab Paunküla vee-
hoidla ümbruses
Kaitseväe akadeemia peab 27. juunist 30. juunini 
Kose vallas Paunküla veehoidla ümbruses ränna-
kuharjutust, millest võtab osa ligi 70 tegevväelast 
viiel veo- ja kahel maastikuautol. Kaitseväelased 
kasutavad õppusel imitatsioonivahendeid (ehk 

paukpadruneid), väljaõpet tehakse vahemikus 
kella 8–20. Veoautod ja maasturid liiguvad ainult 

mööda sõiduteid. Eravaldusi õppus ei puuduta, 
kaitseväelase liiguvad mööda teid ja metsasihte. 

Kose kutsus külla!
KOSE VALLAVOLIKOGU  
ISTUNGILT

Kose Vallavolikogu üheteistkümnes istung toimus 
31.05.2022 Kose Vallamajas. Istungit juhatas Vallavoli-
kogu esimees Merle Pussak.

Istungist võtsid osa Kose Vallavolikogu liikmed: Martin Innos, 
Martin Medar, Margit Mikk, Timo Nikitin, Tarvi Nikker, Moonika 
Kuuseoja, Siim Pohlak, Siiri Tammeleht, Annely Tisler, Lembit Nael, 
Mirko Kiison, Ott Valdma, Katrin Taniste, Janno Jõffert, Alvar Kasera, 
Kalle Sleng ja Andres Õis.

Puudus: Pelle Pohlak.
Kose Vallavolikogu määrusega nr 11 kinnitati Kose valla jäätme-

hoolduseeskiri.
Kose Vallavolikogu otsusega nr 90 muudeti Kose Vallavolikogu 

22.02.2022 otsust nr 57 „Kose vallale kuuluva kinnistu koormamine 
isikliku kasutusõigusega Elektrilevi OÜ kasuks“ seoses isikliku 
kasutusõigusega koormatava ala muutumisega.

Kose Vallavolikogu otsusega nr 91 tunnistati kehtetuks Kose 
Vallavolikogu 22. aprilli 2010 otsusega nr 49 kehtestatud Krei külas 
asuv Liivamäe 3 ja Uus-Liivamäe kinnistu detailplaneering Uus-Lii-
vamäe katastriüksuse osas.

Kose Vallavolikogu otsusega nr 92 taotletakse Majandus- ja 
Kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisel oleva Harju maakon-
nas Kose vallas Kose alevikus asuva 11121 Kose tee kinnistu, pindala 
2406 m², sihtotstarve transpordimaa 100%, tasuta võõrandamist 
Kose valla omandisse.

Kose Vallavolikogu otsusega nr 93 lubati Kose Vallavalitsusel 
võtta varaline kohustus Kose Lasteaed PäevaLill moodullasteaia 
rentimiseks lepingu tähtajaga kuni 36 kuud ning vastava lepingu 
kohta summas (koos käibemaksuga) kuni 255 000 eurot ja Kose 
Gümnaasiumi jaoks arvutite rentimiseks lepingu tähtajaga kuni 48 
kuud ning vastava lepingu kohta summas (koos käibemaksuga) 
kuni 50 000 eurot.

Kose Vallavolikogu otsusega nr 94 vabastati Somerlen OÜ 
üüritasu maksmisest perioodil 01.05– 18.09.2022.

Kose Vallavolikogu otsusega nr 95 muudeti Kose Vallavolikogu 
13. detsembri 2021 otsust nr 16 „Kose Vallavolikogu alatiste komis-
jonide koosseisu kinnitamine“ Vallavolikogu maa- ja keskkonnako-
misjoni koosseisu ja arvati komisjoni koosseisust välja Ants Kari ning 
kinnitati komisjoni liikmeks Raigo Hendrikson.

Kose Vallavolikogu otsusega nr 96 volitati Kose Vallavalitsust 
sõlmima lepingut Kose Jahiseltsiga.

Kose Vallavolikogu otsusega nr 97 muudeti Kose Vallavolikogu 
19.09.2019 otsust nr 169 Kose Vallavolikogu kantselei struktuuri ja 
teenistuskohade koosseisu volikogu sekretäri rea kolmandat veergu, 
kohtade arv, 0,65-lt 0,70-le.

Kose Vallavolikogu otsusega nr 98 kinnitati Kose Vallavolikogu 
sekretäri põhipalk 0,7 ametikoha eest.

Kose Vallavolikogu otsusega nr 99 kinnitati hääletamiskomisjoni 
protokolli, mille alusel eelarve- ja majanduskomisjon komisjoni 
esimeheks sai Mirko Kiison ja aseesimeheks Ott Valdma.

Kose Vallavolikogu otsusega nr 100 kinnitati hääletamisko-
misjoni protokoll, mille alusel osutus Kose Vallavolikogu revisjoni-
komisjoni esimeheks valituks Ott Valdma ning revisjonikomisjoni 
aseesimeheks Siim Pohlak.

Keskkonnaamet edastas oma 07.04.2022 kirjaga nr 
DM-119631-4 Kose Vallavolikogule arvamuse avaldamiseks KMG 
OÜ Karude III liivakarjääri mäeeraldise kaevandamise loa HARM-118 
muutmise taotluse. Kose Vallavolikogu nõustus kaevandamisloa 
HARM-118 muutmisega.

Kose Vallavolikogu andis nõusoleku Kose Vallavalitsusele naabero-
mavalitsuste vee-ettevõtjatega läbirääkimiste alustamiseks eesmär-
giga analüüsida ühise vee-ettevõtte moodustamise otstarbekust.

Täpsem ülevaade Vallavolikogus toimunud aruteludest ja hääleta-
misest koos vastuvõetud otsustega on kättesaadav valla veebilehelt 
https://www.kosevald.ee/istungite-paevakorrad-ja-salvestused.

Laadapasunad kutsu-
sid rahvast kokku 
juba 24. korda ning 
kevadpidu Kose valla 

kollektiivide osalusel toimus 
kaheksandat korda. Päeva 
juhtisid Andres Õis ja Martin 
Medar.

Kose gümnaasiumi pargis 
toimus vilgas tegevus, kuhu 
oodati osalema nii lapsi kui 
ka täiskasvanuid: oli avatud 
noortekohvik, lastega mängis 
lõbus Piraat, oli võimalus 
batuudil hüpata. Traditsioo-
niliselt olid ennast pargis üles 
seadnud jõuametite esinda-
jad, huvilistel oli võimalus 
politseiautot uudistada, saada 
täpsemalt infot kaitseliidu 
tegemiste kohta jne. Oli 
avatud välifotonäitus „Kose 
vald 30“. Melu gümnaasiumi 
pargis pakkus rõõmu kõigile.

Kose korvpalliväljakul toi-
mus tänavakorvpalliturniir, 
milles osales neli võistkonda. 
Võitjaks osutus võistkond 
Luha. Kose kultuurikeskuse 
parklaalal ootas rahvast 
raamatukogu, mis oli sellel 
päeval toast õue kolinud. 
Külalisesineja Tarmo Tuule 
õpetas huvilistele ristsõna 
koostamist. Kose vahel sõi-
dutas lapsi ja lapsevanemaid 
ringi lõbusavärviline rong, 
mille stardipunktis oodati 
sellele pääsemist lausa järje-
korras. Keskväljakul asuval 
pealaval esinesid väikesed ja 
suured tantsijad, muusikud, 
lauljad – mitmed kollektiivid 
meie vallast. Päevale pani 
punkti eestlaste armastatud 
ansambel Justament.

Huvi sündmuse vastu 
oli suur, laadal osales 121 
kauplejat. Külastajaid oli 
ligikaudu 3000. Nii müüjad 
kui ka osalejad jäid sünd-
musega rahule, osati rõõmu 
tunda pakutavast kaubast, 
meeleolukatest esinemis-
numbritest ja laadamelust, 
aga ka päikselisest ilmast.

„Kose kutsub külla“ teoks 
saamist toetasid K.U.Mell, 
Ecoterm, Flagmore, Musical 
Kinnisvara OÜ, Reval Kin-
nisvara, Estlive Travel ja 
Safety Assestment OÜ. 

LC Kose korraldatud 
kevadlaada „Kose kutsub 
külla“ loterii- ja parkimispi-
letite müügist laekus (pärast 
kulude mahaarvamist) tulu 
1602 eurot, mis läheb Kosel 
elavate ukrainlaste abista-
miseks.

Kose Lions klubi hea-
tegevusloteriid toetas: OÜ 
Mööbel Sinule, OÜ Veomeis-
ter, OÜ Nurme Looduskos-
meetika, Võtikmetsa OÜ, AS 
Baltem, AS Standard, OServ 
OÜ (Ehitusoutlet), Kaiu 
EKO Kaubandus OÜ, OÜ 
Puruvana, AS Jetoil, NWR 
Holding OÜ (adventures.ee), 
L Ilustuudio, Maris Lember 
Wellness, Karla küla aian-
dustalud, Kolu Küla Köök, 
Kose Spordimaja, Kose Kul-
tuurikeskus, Füsiopesa OÜ, 
Päästeamet ning Politsei- ja 
Piirivalveamet.

Suur kummardus ja tänu 
nii toetajatele kui ka kõigile 
teistele, kes laadamelust osa 
võtsid! 

MARGIT EERIK

Kaheaastase pausi järel toimus taas 
Kose vallavalitsuse ja LC Kose ühiselt 
korraldatud  kevadlaat- ja pidu „Kose 
kutsub külla“.

Kose noorte- 
keskuse ja huvikooli 
vahelisel alal avati 
seitsmendal mail 
muusikaaed, 
mille külastajad 
saavad teha eri 
eksperimente 
helidega, 
rütmidega ja  
tunnetada mitme- 
suguseid muusika- 
elamusi.

Kose avatud noorte-
keskuse juhi Angela 
K i l g i  s e l g i t u s e l 
loob muusikaaed 

uue võimaluse vabas õhus 
tegutsemiseks, ühendades 
füüsilise ja vaimse tegevuse.  
„Muusikaaed võimaldab loo-

mingulist tegevust tervistavas 
vabas õhus nii lastele, eakatele 
kui ka puuetega inimestele,“ 
ütles Kilk. 

Tema kinnitusel aitab 
muusikaaed elukeskkonna 
kvaliteeti parandada, sest 
innovatiivne vabaaja veetmise 
viis annab inimesele võima-
luse loovust ja sisemaailma 
paremini tundma õppida. 

„Samuti aitab koostege-
mine vähendada sotsiaalset 
isolatsiooni ning õpetab suht-
lusoskust. Näiteks sobib muu-
sikaaias tegutsemine hästi 
neile, kes ei ole valmis või 
pole võimelised end sõnaliselt 
väljendama,“ märgib ta.

Muusikaaia asukoht sobib 
hästi ka muusikakoolis õppi-
vatele noortele, kes veedavad 
muusikatunde oodates aega 
nii noortekeskuses kui ka selle 
hoovil. 

„Muusikaaed annab hea 
võimaluse seda ooteaega 
mõtestatult ja vabalt sisus-
tada, samas arendada muusi-
kakoolis õpitut,“ räägib Kilk, 
kelle sõnade kohaselt võimal-
dab muusikaaed õpilastel ja 
õpetajatel läbi viia õuesõpet, 
sidudes nii muusika kui ka 
kehalise tunnid.

I n g l i s m a a l  t o o d e t u d 
Percussion Play muusika-
instrumendid on mõeldud 
kasutamiseks arvestades 
kõikide noorte vajadusi ja 
arendavad nii käelisi kui ka 
vaimsed oskusi ning aitavad 
kaasa harmoonilise isiksuse 
kujunemisele. 

Välialadele mõeldud inst-
rumendid on ilmastiku- ja 
vandaalikindlad, neid too-
detakse Suurbritannias juba 
rohkem kui 25 aastat ja nad on 
leidnud laialdast kasutamist 

paljudes maades. Muusikariis-
tad sobivad kõikidele vanu-
segruppidele ja erivajadustega 
inimestele, sest neile pääseb 
ligi ka ratastooliga. Need 
on mõeldud kasutamiseks 
lasteaialastele ja kõikidele 
külastajatele pisipõnnidest 
memmedeni, kes soovivad 
musitseerimist nautida.

Muusikaaeda valitud inst-
rumendid on inspireeritud 
loodusest: vikerkaarevärvi-
lised lilled, pilliroog ja puit. 
Helikandjad sobivad omava-
hel helide ja toonide poolest, 
nii et iga mängitud noot või 
löödud helitoru klapib oma-
vahel kokku.

Muusikaaed valmis Kose 
noortekeskuse, Kose huvi-
kooli ja Kose gümnaasiumi 
koostöös. 

SIMMO SAAR

Kose Vesi OÜ tõstab elukallidusest ja  
investeeringutest tulenevalt vee hinda
Tulenevalt inflatsioonist tingitud püsi- 
kulude tõusust ja vajadusest maksta 
eelmisel ja sellel aastal tehtud investee-
ringute finantseerimiseks võetud laene, 
tõusevad esimesest juulist võetud vee 
ning reovee ärajuhtimise ja puhastamise 
teenuste hinnad ligi 11%.
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KATRIN LIIV, 
sotsiaalpedagoog

Info kogumise raames toi-
musid alates eelmise aasta 
novembrist selle aasta maini 
Harjumaa piirkonna KOV-

ide töögruppide kohtumised. 
Töögruppide eesmärk oli välja 
selgitada, mis on omavalitsuses 
kõige suuremad vaimse tervi-
sega seotud mured ja millisele 
sihtgrupile peaks esmajoones 
fookuse suunama. 

KOV-ide meeskonnad 
jagasid kohtumistel oma 
kogemusi teiste omavalitsuste 
spetsialistidega. Kose vallast 
osalesid töögrupis omavalit-
suse tervisenõukogu liikmed, 
kes oma igapäevatöös just 
kogukonna tasandil vaimse 
tervise probleemidega enam 
kokku puutuvad. 

Maailma Terviseorganisat-
siooni (WHO) definitsiooni 
järgi on vaimne tervis heaolu 
seisund, mis võimaldab inime-
sel maksimaalselt realiseerida 
oma võimeid, tulla toime 
pingetega elus, tegutseda 
tulemuslikult ja anda oma 
panus ühiskondlikku ellu.

Töögrupis osalenud nõus-
tusid, et vaimset tervist mõju-
tab oluliselt inimese kohane-
misvõime – kiired muutused 
toimuvad igal tasandil ning 
see, kuidas inimene suudab 
muutustega toime tulla, mõju-
tab nii tema füüsilist kui ka 
vaimset heaolu. Samuti on 
vaimse tervise seisukohalt täh-
tis keskkond milles inimene iga 
päev toimetab – last mõjutab 
perekond ja koolikeskkond, 
perekonda mõjutab kogukond, 
kogukonda riik jne.

Viimasel kahel aastal on 
vaimse tervise probleemidega 
kimpus olevate täiskasvanute 
osakaal märgatavalt tõusnud. 
Kokkuvõttes ei ole vahet 
kas stressi ja depressiooni 
süvendas koroonameetmetest 
tingitud isolatsioon või tõi 
koroonaperiood välja selle, 
mis juba tükk aega vaikselt 
hõõgunud oli. Oluline on prob-
leemi õigeaegne märkamine, 
teadvustamine ja tegutsemine. 

Kogukonnatasandil on 
olulisemateks vaimse tervisega 
seotud proovikivideks spet-
sialistide vähesus ja teenuste 
kättesaadavus. Selles ei erine 
Kose vald teistest maakonna 
omavalitsustest. Kitsaskohana 
nimetati ka andmekaitse sea-
dusest tulenevaid piiranguid, 
mille tõttu info abivajavast 

i n i m e s e s t  v õ i b 
takerduda büro-
kraatia taha ja 
kaotsi läheb palju 
väärtuslikku 
aega.

K o s e  v a l l a 
tugevuseks on 
tõhus ja lahendus-
tele suunatud spetsialistide 
omavaheline koostöö, mille 
eesmärk on leida inimese või 
pere abistamiseks vajadustest 
lähtuvad toimivad lahendused. 
Igat juhtumit korraldatakse 
individuaalselt.

Kose vallas on olukord võr-
reldes teiste omavalitsustega 
parem hariduse tugiteenuste 
kättesaadavuse osas. Olene-
valt koolist ja seal õppivatest 
laste arvust on tugispetsialis-
tide vajadus erinev. Põhilised 
teenused on koondunud siiski 
valla keskusesse ja suuremasse 
kooli.

Tugiteenuseid vajavate 
laste arv on aasta-aastalt 
kasvav ning võib moodustada 
20–25% õpilaste koguarvust. 
Kose valla suurima kooli 
Kose gümnaasiumi haridust 
toetavad tugiteenused on 
koondatud ühtse tugikeskuse 
alla. Põhikooli-ja gümnaasiu-
miseaduse § 37 lg 2 järgi tuleb 
vajaduse korral tagada õpi-
lasele koolis tasuta vähemalt 
eripedagoogi, logopeedi, psüh-
holoogi ja sotsiaalpedagoogi 
teenus. Tugispetsialistide 
teenuse rakendamiseks loob 
võimalused kooli pidaja. Kooli 
tugikeskuses on kõik loetletud 
tugispetsialistid valdavalt 
olemas, osaliselt on täitmata 
eripedagoogi ning logopeedi 
ametikohad. Soovi korral võib 
lapsevanem pöörduda Raja-
leidja nõustamismeeskonna 
spetsialistide poole. 

I d e a a l i s  v õ i k s  ko o l i 
tugimeeskonda kuuluda ka 
karjäärinõustaja, selles jaoks 
teeb kool praegu koostööd 
töötukassaga. Väljastpoolt 
tuleva spetsialisti miinus on 
see, et ta ei hooma kohalikke 
olusid ja puudub ülevaade 
kogukonnas vajaka olevatest 
spetsialistidest, et suunata 
koolilõpetaja näiteks just seda 
eriala õppima.

Kooli tugispetsialistid ei 
ole ainult õpilaste jaoks. Lapse 
abistamise protsessis osaleb 
kogu lapse lähivõrgustik, mis 
enamasti on tema perekond. 
Ainult selline lähenemine 
tagab oodatud tulemuse. 

Lapse kõige lähedasem tugi 
on tema vanemad. Toetades 
ja jõustades lapsevanemaid, 
et nemad saaksid toetada oma 
last, on ka omavalitsuse üks 
strateegiline eesmärk vaimse 
tervise teenuste pakkumine 
kogukonnas. Selleks on oma-
valitsus toetanud eri positiiv-
sust vanemlust arendavate 
koolituste ja programmide 
tutvustamist kogukonna 
liikmetele.

Kose gümnaasiumi tugi-
keskus on sõlminud koostöö-
leppe Järvamaa Haigla SA-ga, 
mille rehabilitatsiooniteenu-
seid osutavad spetsialistid 
pakuvad oma teenuseid Kosel 
kohapeal. Rehabilitatsioo-
niplaani olemasolul ei pea 
lapsevanemad muretsema 
enam sellepärast kuidas 
laps teenust kasutada saab. 
Teenused (tegevusteraapia, 
psühholoogiline nõustamine, 
psühhoteraapia) on ühildatud 
õppetööga. 

Lapsevanemaid nõustab 
kogemusnõustaja. Rehabili-
tatsiooniteenuseid on Kosel 
osutatud aasta aega ning koos-

töö rehabilitatsiooniasutusega 
on ennast igati õigustanud. 
See on üks võimalus teha 
vaimset tervist toetavad 
teenused kättesaadavamaks. 
Rehabilitatsiooniteenusele 
on võimalik saada sotsiaal-
kindlustusameti suunamisel 
ning teenust rahastab riik. 
Kohaliku omavalitsuse las-
tekaitsetöötaja hindab lapse 
abivajadust ning esitab sellest 
lähtuvalt taotluse sotsiaal-
kindlustusametile. 

Selle aasta veebruarikuust 
alates käib tugikeskuses ühel 
korral nädalas lapsi ja peresid 
nõustamas tunnustatud psüh-
holoog-perenõustaja Aet Lass. 

Kokkuvõtvalt võib töö-
gruppide kohtumiste põhjal 
nentida, et kuigi omavalitsuste 
võimalused ja ressursid vaimse 
tervise teenuste korraldamisel 
on erinevad, siis ühine arva-
mus on, et võimalikult palju 
teenuseid oleks kättesaadavad 
elukoha lähedal kogu elukaare 
ulatuses. Vajaduspõhiste tee-
nuste mitmekesisus kodu lähe-
dal aitab tagada, et inimesed 
ei lahku kogukonnast, nad 
tunnevad ennast turvalisemalt 
ja panustavad ka ise oma elu-
koha arengusse aktiivsemalt.

Lähiajal on omavalitsusel 
kavas esitada sotsiaalminis-
teeriumile projektitaotlus, et 
võimaldada nõustamisteenuste 
kättesaadavust Kose vallas 
laiemale sihtgrupile.

Kõikide eelpool nimetatud 
teenuste kohta saab lisain-
fot kohaliku omavalitsuse 
sotsiaalosakonnast ja Kose 
gümnaasiumi tugikeskusest.  

Kose vallas on fookuses  
kogukonna vaimne tervis
Harjumaa Omavalitsuste Liit (HOL) viis maakonnas läbi 
vaimse tervise valdkonna kaardistuse. Selle eesmärk on teha 
ettepanekud riigi tasandile vaimse tervise teema paremaks 
toetamiseks omavalitsustes. 

Traditsiooniliselt 
jagatakse presi-
dendi süüdatud 
võidutul i  la ia l i 

omavalitsusjuhtidele, et 
sellest süttiks jaanituled 
koduhoovides ja külade 
jaanituledel. 

Kose valla jaanituli toimub 
23. juunil Kõue rahva maja 
platsil, kus samast tulest süttib 
ka valla jaanituli. 

Vallavanem Demis Voss 
jagab võidutule laiali 23. 
juunil kl 18 Kose kalmis-
tul, Vabadussõjas langenute 
mälestussamba juures . 
Samba jalamil toimub sõjas 
langenute mälestushetk ja 
pärgade asetamine. Esineb 
Kose pasunakoor. 

Palun võtke tule laialivii-
miseks kaasa oma laternad, 
tõrvikud, küünlad vms.

Jaanituled toimuvad 
Kose valla külades ja alevikes 
järgmistel kuupäevadel:

22. juunil kell 18 Kose 
jaanituli 2022 Kose laulu-
väljakul (korraldab Tre.ee). 

Esinevad Terminaator, Curly 
Strings, Shanon, Marju Länik, 
Karl-Erik Taukar band, erikü-
laline Cascada (Saksamaalt). 
Lasteala, mitmed atraktsioo-
nid, välikohvikud. Sissepääs 
piletiga.

23. juunil kell 19 Kose 
valla jaanituli Kõue rahva maja 
hoovil. Tantsuks ansambel 
M.T. Project. Õhtujuht ja DJ 
Valtz.

2 3 .  j u u n i l  k e l l  1 9 
Kose-Uuemõisa jaanituli mõi-
sapargis. Lustimist nii suurtele 
kui ka väikestele. Esinevad 
kohalikud taidlejad. Tantsuks 
mängib ansambel Jämm

23. juunil kell 19 Viskla 
jaanituli

23. juunil kell 19 Vardja 
jaanituli. Tantsumuusikat 
esitab Urmas.

25. juunil kell 19 Oru 
jaanituli Oru mõisapargis. 
Peol rokib ansambel Player. 
Öödisko.

Kena jaaniaega!
Soovib Kose vallavalitsus  

 

Võidutulest  
süttivad jaanituled
Sel aastal toimub Harjumaa XXVII 
maakaitsepäev 23. juunil Viimsis. 
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AIN ALVELA
Kose Teataja toimetaja

Praegu leitakse Kose 
vallas, et just kul-
tuur on see oluline 
pidepunkt, mis seob 

haldusreformiga liitunud 
endised Kõue ja Kose valla 
eri piirkonnad tervikuks ning 
aitab leida uue ühinenud 
omavalitsuse elanike vahel 
siduvat identiteeti. Ja keskne 
koht, kuhu üle valla kultuu-
riüritusi nautima tullakse, on 
viimase kaheksa aasta jooksul 
olnud kahtlemata Kose alevi-
kus paiknev kultuurikeskus, 
mis avati 2013. aastal ning mis 
koondab oma katuse alla veel 
raamatukogu ja huvikooli. 

Piirkonniti aga aitavad 
rahvast ühendada Kose-Uue-
mõisa ja Oru külakeskused, 
raamatukogud, kus peale kõige 
muu saavad inimesed näiteks 
tantsimas, laulmas ja muul 
moel meelt lahutamas käia. 
Omajagu veavad piirkonna 
ja kogukonna kultuurielu ka 
Ardu ja Harmi kool. Omaaeg-
ses Kõue vallas aga keskset 
kultuurimaja ei olnudki.

Keskuses leidub 
tegevusi igale eale
Kose kultuurikeskuse juha-
taja Kerli Sild märgib, et suu-
red valla kultuurisündmuse 
liidavad omavalitsuse mit-
mete nurkade inimesi, olgu 
selleks siis Kose valla laulu- ja 
tantsupidu või kevadine taid-
luspidu ja laat „Kose kutsub 
külla”. Kui viimane jäi paaril 
viimasel aastal koroona tõttu 
ära, siis tänavu mai alguses 
suur kevadlaat taas toimus. 

„Kõik siin majas ühel või 
teisel põhjusel käivad inime-
sed on justkui minu inimesed. 
Ükskõik, kas nad on endisest 
Kose või Kõue vallast – keegi 
ei ole mulle võõras,“ räägib 
Kerli Sild. „Selles mõttes 
on mul lihtne nende kõigiga 
koostööd teha kasvõi suure-
mate ülevallaliste ürituste 
puhul, näiteks kui korraldame 
kevadlaata või midagi muud.“ 

Kultuurikeskuse egiidi all 
soovitakse pakkuda kõikidele 
huvi- ja vanusegruppidele 
võimalikult laia ampluaaga 
üritusi – väikelastele, mudi-
lastele, noortele, täiskasvanu-
tele, eakatele – teatrit, kino, 
kontserte, matku, näitusi. 
„Inimesed ikka uurivad, eriti 

kaugemalt siia tulles, et kui 
näiteks raamatukogus on 
lugemishommik, kas n-ö meie 
poole peal ka midagi toimub,“ 
räägib Sild. „Mina küll leian, et 
vaba aja sisustamise võimalusi 
on vallas küllaltki palju ning 
ma näen, et inimesed neid ka 
aktiivselt kasutavad.“

Koroonaaeg tõmbas 
üritustele pidurit
Kaks koroona-aastat tõm-
basid muidugi paljudele 
üritustele sootuks kriipsu 
peale, mõnede puhul aga jäi 
külastatavus üsna väikeseks, 
sest eks kõiki kehtestatud.

„Teisalt on inimesed koroo-
naajal ka mugavamaks läinud, 
paljud aga on avastanud, kui 
hea on tegelikult oma kodus 
olla,“ ütleb Kerli Sild. „Ent 
samas tunnetan, et inimesed 
tahavad ikkagi ka kodust välja 
saada. Kui ma nüüd tagasi mõt-
len, siis Kose valla inimesed 
on küll kogu selle piirangute 
aja vältel olnud hästi arusaa-
jad ja muidu toredad. Ja ma 
võin küll oma kogemuse najal 
kinnitada, et siinsed inimesed 
on sõbralikud ja hoiavad väga 
kokku. Ja nii on ka minul seda 
tööd hästi tore teha.“

Omaaegsest 
kutsekoolist sai 
keskne kultuuriasutus
Praeguse Kose kultuurikes-
kuse ajalugu on selline, et omal 
ajal tegutses selles hoones 

kõigepealt kutsekeskkool nr 
40, seejärel Kose põlluma-
janduskool ning kõige lõpuks 
Kose teeninduskool. Kool oli 
muidugi tolle aja vaimus sei-
nast seina õppevaldkondadega 
– erialasid oli alates kokka-
dest, lõpetades traktoristidega. 

See oli nõukogude aja 
vaimus rajatud suur kutse-
õppeasutus, kus oli 720 kohta 
ametit õppivatele noortele. 
Kool avati 1983. aastal ning 
2004. aastal liideti Tallinnas 
Lasnamäel asuva mehaanika-
kooliga. Seda kõike põhiliselt 
õpilaste arvu vähenemise 
tõttu. Koolis õppetööd siiski 
kohe ei lõpetatud, viimane 
lend väljus sealt 2007. aastal.

Edasi kolis kohalik oma-
valitsus hoonesse toonase 
kunstikooli, Kose päevakes-
kuse, tervisekeskuse, peale 
selle tegutses seal veel mitu 
asutust, seal asusid ka mõned 
valla sotsiaalkorterid jmt. 

Nii alustati aastal 2012 
endises teeninduskooli hoo-
nes põhjalikku remonti, tööd 
lõpetati 2013. aastal ning 
alates 2014. aastast on kogu 
hoone üldnimetus Kose kul-
tuurikeskus, kus peale nime-
tatud asutuste tegutseb veel 
Kose lasteaed ja gümnaasiumi 
algkooliosa. Kose vallavanem 
oli tol ajal Vello Jõgisoo.

Nüüdses kultuurikeskuse 
hoones jagub avarust, selles 
on läbi kahe korruse ulatuv 
aatrium, suured pinnad näi-
tuste korraldamiseks, saal, 
kultuuritöötajate ametiruu-
mid, kohvik jmt.

Teeninduskooli alla rajati 
nõukogude ajal Eesti NSV 
kõrgema juhtkonna jaoks 
mõeldud 2500 m2 suurune 
varjend, milles kokku 144 
ruumi. Vahepeal unarusse 

KULTUUR

Kose kultuurikeskus kui valla  
seltsielu süda, kus igaüks leiab  
endale huvitavat tegevust
Kose kultuurielu keeb muidugi valla eri nurkades, kuid selle 
kese koondub ikkagi Kose kultuurikeskusesse, kus ühe katuse 
all on nii raamatukogu, laste huvikool kui ka kultuurimaja ning 
kus toimub enamik vallakesksetest üritustest.

ANGELA KILK
Kose noortekeskuse direktor

Noorsootöö kvaliteet 
on Eestis riiklik 
prioriteet, noor-
sootööd nähakse 

elukestva õppe osana.
Noorsootöö valdkond on 

struktuurselt piisavalt are-
nenud ning noorsootöö kui 
elukutse on välja kujunenud. 
Arengutest tulenevalt on 
tekkinud ka huvi ja vajadus 
määratleda ning arendada 
kvaliteeti. Noorsootöö kvali-
teedi hindamismudeli töötas 
välja Eesti Noorsootöö Keskus 
(ENTK) koostöös Ernst & 
Young Baltic AS-iga ning noor-
tevaldkonna partneritega 2010. 
aastal. Noorsootöö kvaliteedi 
hindamismudel on töövahend 
kohalikule omavalitsusele, mille 
abil saab välja selgitada noor-
sootöö tugevusi ja arendamist 
vajavaid valdkondi, tulemuste 
põhjal planeerida edasist aren-
gut ning jälgida edusamme. 

Hindamises osalemine 
on kohalike omavalitsuste 
(KOV) vabatahtlik valik ning 
sellega ei kaasne pingeritta 
seadmist – täpsemad tulemu-
sed on KOV-ile avalikud ja on 
noorsootöö kvaliteedi tõstmisel 
abiks. Noorsootöö kvaliteedi 
hindamise käigus võrreldakse 
KOV-is tehtavat noorsootööd 
nn hea praktikaga, mis kajastub 
ENTK väljaarendatud hinda-
mismudelis. Protseduuriliselt 
tähendab see enese- ja välis-
hindamise läbiviimist. Ene-
sehindamise puhul hindavad 
KOV-i noorsootöö osapooled 
ise noorsootöö kvaliteeti, 
välishindamise puhul toimub 
see väliste ekspertide abil. 
KOV-i seisukohalt võimaldab 
kvaliteedihindamine näidata 
noorsootöö tulemuslikkust 
ja selle tegijate pädevust, mis 
omakorda parandab valdkonna 
mainet ja rahastamist. Kva-
liteedi hindamisele järgneb 
parandustegevuse kavandamine 
ja elluviimine.

Kose vallas viidi noorsoo-
töö kvaliteedi hindamine läbi 
ajavahemikus eelmise aasta 
novembrist selle aasta april-
lini. Sisehindamine oli päris 
keerukas, kuna KOV-is ei ole 
noorsootöö kui valdkonna eest 
vastutavat spetsialisti ja see 
tähendab, et puudub inimene, 
kellel oleks KOV-i kohta kogu 
info olemas. Kvaliteedihinda-
mise tulemusena oleme saanud 
üsna hea ülevaate mida vallas 
noortele pakutakse.

Siinkohal olgu rõhutatud, 
et noorsootöö hindamine sisal-

das kõike, mis puudutab noorte 
kooli- ja töövälist tegevust 
ehk vaba aega. Hinnati nii 
noortekeskuse noorsootööd, 
kooli tunniväliseid tegevusi, 
huvitegevust, sportimisvõi-
malusi, noorte osalust, noori 
puudutavat dokumentatsiooni 
kohalikul tasandil jne.

29. märtsil külastas Kose 
valda mitu noorsootöö eks-
perti, kes andsid oma hinnangu 
Kose valla noorsootööle. Välis-
hindajad tutvusid eelnevalt 
enesehindajate põhjalike 
tõenditega. Kohapeal toimus 
kahepoolne koosolek ning 
külastati Kose noortekeskust 
ja Kose huvikooli, kohtuti 
noortega Kose gümnaasiumis 
ja Oru põhikoolis ning tutvuti 
Habaja ristkasutusega noorte- 
ja külakeskusega.

Valla noorsootöö positiivne 
märksõna on mitmekesine 
huviharidus – ringide rohkus 
ja kõrge osalemise protsent. 
Tugevat noorsootööd tehakse ka 
meie noortekeskustes ja olulise 
panuse valdkonda annab ühen-
datud huvikool. Välishindajad 
tõdesid, et Kose vald on laste- ja 
noortesõbralik ning on loodud 
on suurepärane noorsootööta-
ristu. Koolides, huvikoolis ja 
noortekeskustes töötavad kva-
lifitseeritud noorsootöötajad. 

Meie kõige suurem proovi-
kivi on süsteemide ühtlusta-
mine ja ühise koordineerimise 
alla liigutamine. Kindlasti on 
vaja luua valla noorsootöö 
arengukava ja oluline on läbi 
mõelda noorte ja noorsootööta-
jate tunnustamise ja tagasiside 
andmise süsteem – seda eel-
kõige õpikogemuse mõtesta-
miseks. Oluline proovikivi on 
ka mitteformaalse õpikogemuse 
arvestamine formaalhariduses. 
Välishindajate ettepanek on ka 
kogukonnas noortealgatuste 
toetamiseks läbipaistvama 
süsteemi loomine, noorte kaa-
samine ja noortekogu loomine. 

Kokkuvõttes oli tegemist 
huvitava protsessiga, mis oli 
meie valla jaoks väga oluline 
ja meil on hea meel, et me selle 
ette võtsime ja ära tegime. 

Kuigi meie info on praegu 
kindlasti veel puudulik, siis 
nüüd on meil oluliselt parem 
ülevaade Kose vallas noortega 
tehtavast tööst, kui enne ene-
sehindamist. Kvaliteedihinda-
misega selgusid põhilised tege-
vussuunad ja arenguvajadused, 
millega edaspidi tegeleda ja 
tööd teha.

Täpsem analüüs Kose valla 
noorsootöö kvaliteedihinda-
misest raportis.

Kose valla noorsoo-
töö kvaliteet
Noorsootöö kvaliteedihindamine viidi 
läbi novemberist 2021 aprillini 2022.

jäetud varjendile puhus n-ö uue 
elu sisse mittetulundusühing 
Valitsuse Varjend, mis alates 
2009. aastast seda korrastama 
asus ning praeguseni rahva seas 
ülimalt populaarseid ekskur-
sioone korraldab. Tegemist on 
ühe tõmbenumbriga, mis toob 
inimesi Kosele ka väljastpoolt 
valla piire.

Kose laulu- ja tantsu- 
pidu vaimse kultuuri- 
pärandi nimistus
Kerli Sild märgib, et kultuuri-
keskuses on suur saal ja tasemel 
tehnika, mistõttu on loogiline, 
et suuremad üritused korralda-
takse just seal. Näiteks vaba-
riigi aastapäeva tähistamine 
või laste lauluvõistlus jt. Samas 
on tema selgitusel viimasel 
ajal tulnud juurde aktiivseid 
külaseltse, sest piirkonniti ikka 
leidub agaraid inimesi, kes 
nende tegevust eest veavad. 
Sellepärast ei tunneta ta ka 
kuidagi, et Kose oleks jäänud 
kuidagi Harjumaa ääremaaks. 

„Kose asub väga hea koha 
peal. On väga palju inimesi, 
kes ei soovi üritusele sõita 
40 kilomeetrit, nad ei soovi 
maksta parkimise eest jne. Nad 
hindavad väga seda, et saavad 
oma kodu lähedal tipptasemel 
kultuuriüritusi nautida,“ kir-
jeldab Sild rahva kultuuriala-
seid ootusi. „Samas asub Kose 
pealinnale piisavalt lähedal, 
et mingile sündmusele, mida 
ühel või teisel põhjusel siin 
korraldada ei saa, võiks ruttu 
autoga sõita. Nii ongi Kose 
Tallinnast piisavalt kaugel, 
aga ka piisavalt selle lähedal.“ 

Kose valla kultuurinõunik 
Margit Eerik ütleb, et valla 
näo loovad inimesed, kes siin 
elavad. „Kosel osatakse austada 
rahvakultuuri – koorilaulu, 
rahvatantsu. Meil on läbi aegade 
olnud väga palju erinevaid 
täiskasvanute kui ka laste 
kollektiive,“ selgitab ta. „Seda 
võimalust osatakse hinnata. 
Kui Tallinnas läheb inimene 
õhtul koju magama, siis meil 
minnakse veel rahvatantsu või 
kooris laulmist harjutama. Meil 
on siin väga aktiivsed ja positiiv-
sed inimesed ning väga tublid 
juhid nendel kollektiividel.“

Margit Eerik on praegu 
iseäranis uhke selle üle, et Kose 
valla laulu- ja tantsupidu kanti 
tänavu vabariiklikusse vaimse 
kultuuripärandi nimistusse. 
Õigemini saadi rahvakultuuri 
keskuselt positiivne otsus, et 
pidu nimistusse kantakse. 

Selleks puhuks kirjutati val-
las eraldi projekt, saadi riiklik 
rahastus kohaliku rahvakul-
tuuri edendamiseks, koguti 
hulgaliselt materjali, mis nüüd 
on digitaliseeritud, arhiveeritud 
ning n-ö ajastukindlaks muu-
detud. See kõik on sündinud 
suuresti tänu Marju Vergi ja 
Ly Renteri eestvedamisele. 

Siinsed inimesed on 
sõbralikud ja hoia-
vad väga kokku. Ja 
nii on ka minul seda 
tööd hästi tore teha.

       - Kerli Sild 

Kose kultuurikeskuse juhataja Kerli Sild on seda meelt, et 
vallarahvas on vägagi ühtehoidev, elagu inimesed siis millises 
piirkonnas tahes. Kultuurikeskus on neile alati hinnatud 
kokkusaamiskoht. FOTO: AIN ALVELA
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KRISTA  
POOLAKESE-PAJUSALU
lasteaiaõpetaja

Masnières on asula 
Põhja-Prant-
susmaal, elanike 
arvuga  2745 , 

pindala 11 km2. Masnières’i 
piirkonda iseloomustab küllus-
lik põllumajandus ja suur par-
füümipudelite tehas. Läheduses 
asub ka kassi- ja koeratoidu 
tootja Royal Canin. Lähim 
suurem linn on Cambrai, kus 
elab 32 176 inimest ja mille 
pindala on 18,2 km2 . Cambrai 
piirkonnast on näiteks pärit 
maailmakuulus kunstnik Henri 
Matisse, kelle Le Cateau’s asu-
vat kunstimuuseumi õnnestus 
meilgi külastada. 

Masnières’is vaatlesime 
kolme kooli: eelkooli (meie 
mõistes lasteaed), algkooli ja 
põhikooli. Koolis käivad lap-
sed neli päeva nädalas. Kolma-

päevad on vabad, et oleks aega 
tegeleda ka huvitegevusega. 
Kõrgelt väärtustatakse tur-
valisust, mida näitas asjaolu, 
et laste kooli ja koju liikumise 
ajaks on kaasatud ka kohalik 
politsei. Laste päev algab kell 
8.30 ja lõpeb kell 16.30. Lõuna 
ajal tuleb enamik vanematest 
lastele järele, et minna koju 
puhkama ja sööma. Pärast-
lõunal jätkub taas koolipäev.

Esimeses kooliastmes 
õpivad lapsed kolmandast 
kuuenda eluaastani. 2019. 
aastast on Prantsusmaal koo-
likohustus alates kolmandast 
eluaastast. Klassis (rühmas) 
on tavapäraselt 24–26 last, 
kuid võib ka olla 32 last. Lap-
sed õpivad kindla metoodikaga 
tähti, lugemist, arvutamist, 
kunsti ja kõike kooliks vaja-
likku. Õppetegevused toimu-
vad tegevuskeskustes ja vabal 
ajal on võimalus raamatunur-

gas puhata. Rühmaõpetaja viib 
läbi ka võimlemis- ja vane-
matele lastele arvutitunnid. 
Muusikat põimib iga õpetaja 
õppetegevustesse ise. 

Nii päeva esimeses kui ka 
teises pooles on lastel pool 
tundi õues viibimise aega, 
kus toimub vaba mäng. Eri-
vajadusega lapsed osalevad 
õppetegevustes teiste lastega 
koos, vajadusel toetavad neid 
lapsi spetsialistid. Rühmas on 
tööl üks õpetaja ja üks õpetaja 
abi.  

Algkool, kus lapsed õpivad 
kuuendast üheksanda eluaas-
tani, asub pisut eemal eraldi 
majas. Tunni pikkus on ligi 90 
minutit. Lõunapaus kestab 1,5 
tundi, et lapsed saaksid kodus 
söömas käia. Pärastlõunal jät-
kuvad tunnid. Õpilased olid 
väga kannatlikud ja rahulikud 
ning suutsid tõepoolest 90 
minutit istuda. Pärast lõu-
nat nägime ka õppetegevuste 
läbiviimist aktiivõppevormis. 

Klassiõpetaja viib ise läbi 
kõik tunnid, ka kehalise, muu-
sika ja inglise keele. Iga päev 
on kohustuslik vähemalt 15 
minutit lugeda, reegel keh-
tib ka õpetajale. Õppetöös 

väärtustatakse kõrgelt kunsti, 
kultuuri, ajalugu. Erivajadus-
tega lapsed osalevad teiste 
lastega koos tunnis, kus neid 
toetab tugiisik. Vajadusel on 
võimalus saada spetsialistilt 
lisatuge ka tunniväliselt. 

Kõige suurem maja on 
põhikool, kus õpivad lapsed 
vanuses 10–16 aastat. Põhi-
koolis on enamiku ainete jaoks 
juba eraldi õpetajad. Turvali-
suse tagamiseks on vahetun-
dides lastel ka järelevaatajad, 

kes on teadlikult valitud pigem 
noored, et kergesti õpilastega 
samastuksid. 

Ka põhikoolis oli too-
dud erivajadustega lapsed 
tavaklassi, kuna on kinnitust 
leidnud, et nii hariduslik kui 
ka sotsiaalne areng on tava-
koolis märgatavalt suurem. 
Kaasamise sõnumit anti edasi 
ka kooli stendidele riputatud 
plakatitega – kui oled kaasa-
tud, on kõik võimalik.

Meie tulekule eelnenud 
nädalal olid õpilased kau-
nistanud kooliruume Eesti 
sümboolikaga, mitmete klas-
side õpilased olid õppinud 
selgeks eestikeelseid väljen-
deid ja otsinud välja fakte 
Eesti kohta. Meie vastuvõtt 
oli väga südamlik ja avatud, 
olime oodatud külalised. 

Uue õppeaasta esimeses 
pooles toimub Masnières’i 
õpetajate õpiränne Kose-Uue-
mõisa lasteaed-kooli. Ootame 
põnevusega, et jagada oma 
väärtusi ja tegemisi. 

Projekti „Väärtuspõhine 
haridus – võrdsete õppimis-
võimalustega roheline laste-
aed-kool“ rahastati Erasmus+ 
programmi toetusest. 

HARIDUS 5

„Väärtuspõhine haridus – võrdsete õppimisvõimalustega  
roheline lasteaed-kool“ töövarjutamine Prantsusmaal
Selle aasta 24. kuni 30. aprillini osalesid 
Kose-Uuemõisa lasteaed-kooli õpetajad 
Piret Sirel ja Piret Jaagu, lasteaiaõpetaja 
Krista Poolakese-Pajusalu ning direktor 
Signe Sirel õpirändel Prantsusmaal 
Masnières’is.

2.a ja 2.b klass kingitust kätte saamas.

Prantsusmaal õpirändel käinud Kose-Uuemõisa lasteaed-kooli 
seltskond.

Õpetaja oli valiku 
ees, kas tutvus-
tada lastele eri 
riikide rahaühi-

kuid ja rääkida, miks korral-
datakse mitmesuguseid turge 
või teha lastega praktiliselt 
läbi üks laadapäev. Otsustati 
koos viimase kasuks. 

Klassi õpilased jagasid 
ennast nelja rühma, et moo-
dustada neli firmat. Igale ette-
võttele tuli mõelda oma nimi, 
siis toode, mida tahetakse laa-
dapäeval müüa ja hind. Laste 
hinnapakkumised olid esialgu 
väga suured. Kui arutelu kon-
kurentsist lõppes, mõistsid 
nad, et liiga kõrge hinnaga ei 
osteta nende tooteid. Laada-
päeval otsustati müüki panna 
eri maiustused, mitmesugused 
joogid, autokaardid ja avada 
juuksurisalong. 

Selleks, et müügilette 
natuke pikendada ja sorti-
menti laiendada, tehti osa-
lemisettepanek ka 2.b klassi 
õpilastele, kes võtsid üksmeel-
selt koos klassijuhataja Riina 
Vainuga kutse vastu. 

See kõik sai teoks 12. mail 
Kose gümnaasiumi algkooli 

majas. Enne üritust otsusta-
sid õpilased, et raha ei teeni 
nad mitte ainult endale, vaid 
pool tulust annetatakse Kose 
algkoolis õppivale kaheteist-
kümnele Ukraina lapsele 
õppemängude ostmiseks. 

Kõige minevam kaup hea-
tegevuslikul laadapäeval olid 
pulgakoogid ja jäätisekok-
teilid, mis said juba esimesel 
vahetunnil otsa. Vahvlid, muh-
vinid, joogid ja muud maius-
tused lõppesid kolmandaks 
vahetunniks. Müügiks oli too-

dud veel värviliste sulgedega 
kaunistatud kanamunad, lapse 
enda meisterdatud küünlad, 
soojad pannkoogid jne. Laada 
viimased autokaardid ostis 
ära kooli direktor hr Martin 
Medar, mille eest talle suur 
aitäh, sest lapsed olid sellest 
veel mitu päeva elevil.

Suur tänu ka kõigile lap-
sevanematele, kes andsid oma 
panuse laadapäeva õnnestu-
miseks.

Müügipäeva kogemused 
olid õpetlikud, näiteks, et raha 

tagasi andmisel peab olema 
tähelepanelik, sest muidu võib 
münt kukkuda jäätisekokteili 
sisse, mis ka juhtus, või et 
müüja peab suutma kiiresti 
tegutseda ka siis, kui on palju 
ostjaid. Lapsed said kogemuse, 
et raha peab olema alati kindlas 
kohas, et see kaduma ei läheks. 

Järgnevatel  päevadel 
lepiti Ukraina õpetaja Lee-
naga kokku, millal kingitus 
üle anda. Äramärgitud ajal 
läksid 2.a ja 2.b klassi õpilased 
koos klassijuhatajaga ukrain-
laste klassi ja andsid üllatuse 
edasi. Laste naeratavad näod ja 
õpetaja ning väikese tüdruku 
rõõmupisarad tegid südame 
soojaks.

Sellega ei saanud lugu veel 
otsa. Maikuu lõpupäevadel 
tuli õpetaja Leena kooli õpe-
tajate tuppa ja andis teada, 
et neil on tänutäheks 2.a ja 
2.b klassi õpilastele samuti 
kingitused. Selleks korraks 
koguneti 2. b klassi, kus lapsed 
said kõik koos vastu võtta 
neile mõeldud mänguasjad. 
Olime üllatunud, rõõmsad ja 
väga tänulikud. 

LAINE PÕLDARU  
JA RIINA VAINU

Kose gümnaasiumi
2.a ja 2.b klassijuhatajad 

Rahatarkusest heategevuseni
Raha on teema, mis puudutab kõiki inimesi. Sellest sõltub, 
missuguseid otsuseid on võimalik elus teha. 2.a klassi 
inimeseõpetuse tund algas mõistetega raha ja turg. Mai keskel lõppesid esimesed Kose 

valla mängud, mis pakkusid pinget ja 
põnevust viimase osavõistluseni. 

FOTOD: ERAKOGU

MARDEN MUUK
Kose Spordimaja

Mängud algasid 
eelmise aasta 
septembris 
viskemänguga 

Mölkky ning lõppesid mais 
petankiga ,  vahepealse l 
ajal sai osaleda nii krossi-
jooksus, mälumängus, sõu-
deergomeetrite võistluses, 
suusatamises kui ka kirve-
viskamises. Arvestust peeti 
kahes esinevas kategoorias, 
sai osaleda sõpruskondade/
asutuste või piirkondade või 
külade arvestuses. 

Suurepärase tulemuse 
tegi Kose lasteaed Päeva-
lill, kes osales vapralt kõigil 
seitsmel alal ning saavutas 
sõpruskondade arvestuses 
ülekaaluka võidu. Teise koha 
pälvis Kose spordikool ja 
kolmanda võistkond Harto. 

Suurema ning võist-
luslikuma lahingu pidasid 
omavahel Kolu ja Viskla küla, 
kes juba esimesest võistlusest 

alates hoidsid vahet vaid 
mõne punkti peal. Mõlemad 
saavutasid kolm alavõitu, 
kuid ülejäänud võistluste 
punktide kokkuvõttes jäi 
seekord peale Kolu küla ja 
seda napi kolme punktiga. 
Kolmandaks tuli Tuhala küla, 
kellest palju ei jäänud maha 
ka Palvere küla.

Kokku osales  se i tse 
sõpruskonda ja asutust ja 
üksteist küla või piirkonda, 
tulemuse sai kirja 303 osalejat. 
Parim sõpruskond ja piirkond 
viis koju rohkem kui poole 
meetri kõrguse rändkarika. 
Septembris algab uus hoo-
aeg ning kindlasti lisandub 
mõni uus ja põnev võistlusala. 
Rohkem infot leiab Kose valla 
mängude Facebooki lehelt.

Mais toimus peale Kose 
valla mängude ka Kose valla 
lasteaedade spordipäev ning 
Kose gümnaasiumi algklas-
side spordipäev, kus osales 
kokku mitusada last. Parimad 
selgitati jooksus, palliviskes 
ja kaugushüppes.  

Sportlik kevad 
ja suvi Kosel
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 Väikesed metsaistutajad – maailmapäästjad.

Infot programmi kohta saab 
valla lastekaitsetöötajalt, 
peredele läheb appi SOS 
Lasteküla tugitöötaja. 

Perede õigeaegne toetamine 
võimaldab neil ise oma lapsed 
üles kasvatada.

Programm aitab peresid, 
kellel on keerulised ajad, olgu 
põhjused ükskõik millised: 
laps ei taha koolis käia, elu-
kaaslane on vägivaldne, ema 
on enesekindluse ning eluisu 
kaotanud, laste kasvatamiseks 
napib vanemlikke oskusi. 

SOS-i peretugevdusprog-
rammi eesmärk on aidata 
raskustesse sattunud peredel 
ületada tekkinud probleemid, 
et lapsed saaksid kasvada oma 
vanemate juures. Tavaliselt 
jõuavad raskustes pered prog-
rammi kohaliku omavalitsuse 
lastekaitsetöötaja kaudu, kes 
teeb ettepaneku programmis 
osalemiseks. Osavõtt on vaba-
tahtlik, kuid perega sõlmitakse 
leping. See on vajalik selleks, 
et pere vähemalt minimaalse 
aja ehk kuus kuud, programmis 
suudaks püsida. 

Seejärel koostatakse pere 
abistamise plaan, mida hakkab 
koos perega ellu viima SOS 
Lasteküla tugitöötaja, kes 
on kui usaldusisik ning kelle 
ülesanne on püüda perekonda 
tervendada ja parandada pere 
sotsiaalseid oskusi. Kui vaja, 
tuleb appi psühholoog, pere-
nõustaja või terapeut.

SOS Lasteküla on ras-
kustes peresid aidanud juba 
ligi 14 aastat ning peale Kose 
valla aidatakse peresid ka Nar-
vas, Sillamäel, Keila linnas, 

Pärandivaderid korraldasid Kabelimäel talgud

2022. aasta aprillis avas SOS Lasteküla Kose vallas 
peretugevdusprogrammi, mis aitab keerulisse olukorda 
sattunud peresid uuesti jalgele.

Kohtla-Järvel ja Lääne-Harju, 
Harku, Põltsamaa, Saue, Vil-
jandi, Põhja-Sakala, Rapla, 
Kohila, Toila ja Räpina vallas.

Abi on saanud üle 1000 
lapse ja üle 450 pere – kõik 
need pered saavad praegu laste 
kasvatamisega ise hakkama, 
sest suudame pakkuda neile 
vajalikku tuge. Pered saavad 
eluisu tagasi ja lapsed jäävad 
vanematega kokku. 

Mitmekülgne abi 
perele.
Kõige olulisem ja keerulisem 
tugiisiku töös on mitte süven-
dada perede õpitud abitust, 
vaid juhendada asju õigesti ja 
korrektselt tegema. Tugiisik 
näitab vajadusel tegevused ette, 
mitte ei tee neid pere eest ära. 

Ka näiteks kodus sooja 
toidu tegemine võib olla palju-
dele proovikivi – kui emal-isal 
endal pole olnud häid eeskuju-
sid, kellelt õppida, kuidas pere 
toimib, siis üldjuhul ei oska 
need vanemad ka oma lapsi 
suunata ega vajalikke peret-

raditsioone luua. Selle oskuse 
omandamisel ongi tugitöötajal 
väga suur roll.

Kuidas SOS Lasteküla 
tugitöötaja keerulisse 
olukorda sattunud 
peresid aitab?
SOS-i tugitöötaja suudab 
perega usaldusliku kontakti 
luua. Pered, kes niigi väga 
katki, ei kipu võõraid usaldama. 
Usaldusliku suhte loomisel 
mängib suurt rolli pereliik-
metele pühendatud aeg. SOS-i 
tugitöötajale usaldab pereliige 
tihti sellist infot, mida ei räägita 
isegi teistele pereliikmetele. 

Tugitöötaja kasutab seda 
delikaatset infot perele sobiva 
lahenduse leidmiseks ning tal 
pole kohustust seda valla laste-
kaitsetöötajale edasi rääkida. 
See vähendab perede ärevust, 
sest tihti kardetakse, et valla 
ametnik tahab kindlasti lapsed 
ära võtta. Lastekaitsetöötajal ei 
ole sellist aega, mis võimaldaks 
kõiki hädas olevaid peresid 
mitu korda nädalas külastada.

SOS-i tugitöötaja ei tee 
midagi pere eest ära ega 
süvenda nende õpitud abi-
tust, vaid juhendab asju õigesti 
tegema. Oluline on perele edasi 
anda õiged väärtushinnangud 
– kui oled millegi saamiseks 
või oskuse omandamiseks ise 
vaeva näinud, oskad seda asja 
või tulemust ka palju paremini 
hinnata. Tugitöötaja õpetab 
inimest iseennast aitama.

Muudatused peres võta-
vad aega ning nõuavad jär-
jekindlat tähelepanu ning 
juhendamist. Igal tugitöötajal 
on kuni 15 peret ning ta on 
kogu selle keerulise teekonna 
algusest lõpuni nendega koos. 
Kõik tõusud ja mõõnad ela-
takse koos üle. Pole harvad 
juhtumid, kui õhtul helistab 
pereema: „Ma olen praegu 
viinapoe ees. Kui sa kohe siia 
ei tule, ei suuda ma enam vastu 
panna!“ Ja SOS-i tugitöötaja 
veenab hädalist, et ta seda 
saatuslikku sammu ei astuks.

SOS Lastekülal on 
30-aastane kogemus 
erivajadustega perede 
ja laste abistamisel.
Raskustesse sattunud perede 
hulgas on tõusuteel selliste 
perede arv, kus nii vanematel 
kui ka lastel on psüühilised 
häired, eri sõltuvused ning 
rasked puuded. 

„Ma võin uhkusega öelda, 
et suurema osa peresid saab 
siiski jalule aidata ning iseseis-
valt ja hästi toimima panna. 
Kõige olulisem on olla toeks, et 
inimene ei murduks poolel teel 
ning tal oleks alati valik – kas 
ta tahab, et teda aidatakse ja 
võtab sellest viimasest õle-
kõrrest kinni või ta ei taha.“ 
ütleb SOS Lasteküla perede 
tugitöötaja Merike.

ANNIKA REMMEL

FOTOD: ERAKOGU

SIGNE MÜNTER
õpetaja

Ni i  s e l g i  a a s t a l . 
K u u e n d a  m a i 
hommikupoolikul 
kogunesid lapsed 

ja õpetajad kooliõuele, et koos 
talgutele minna. Kaasa olid 
võetud rehad, oksakäärid, 
majahoidja Andres tõi keld-
rist välja kaks käsikäru prahi 
vedamiseks. Koos suundusime 
kabeli juurde.

Õ p e t a j a  S i r j e  t e g i 
talgulistest pildi, siis jaotati 
ülesanded ja töö läks lahti. 

Kose-Uuemõisa lasteaed-kooli õpilased 
on juba aastaid pärandivaderiks mõisa 
kabelile, mis tähendab, et oleme võtnud 
südameasjaks hoida kabeli ümbrus 
korras – igal kevadel korraldame 
koristamistalgud.

Kuidas sul päriselt läheb?

FOTO: VKATERINA ILIEVSKA,

Mõned riisusid ja mõned 
lõikasid maha visalt peale 
tungivat võsa. Kurbusega 
leidsime, et keegi pahatahtlik 
oli kabeli keldris lõket teinud, 
poolpõlenud tukid vedelesid 
veel maas. Samuti koristasime 
ära pudelikillud ja muu prahi.

Kui töö tehtud, sõime ühi-
selt talgusuppi.

Tore oli vaadata korras 
ümbrust. Loodame, et puhas 
ja ilus Kabelimägi kutsub 
kõiki oma kodukohta hoidma 
ja meile jäetud kultuuripärandi 
üle uhkust tundma.  

Metsaistutajaid 
tervitas kesk-
konnaminister 
n i n g  R M K 

kogenud metsakasvatajad 
jagasid istutajatele nõuan-
deid. Kui töövõtted selged, 
asusime tööle. Töökad käte-
paarid hakkasid istutusauke 
kaevama. Ega see kaevamine 
väga lihtsalt läinud, mõnel 
korral tuli lausa mõlema 
jalaga labidale hüpata, et 
sobilik istutusauk saada. Kõik 
kuusekesed said siiski mulda. 

Siis laulis teise klassi 
tüdrukute punt igale kuu-
sekesele:  „Kasva,  kasva 
kuuseke, rõõmuks meile 
kõigile!“ Pärast talgutööd 

pakuti ukraina borši ja sai 
kuulata ukraina muusikat 
Svjata Vatra esituses. 

Oleme rohelise mõtte-
viisiga kool ja kuna meile 
väga meeldis idee keskkonda 
prügiga vähem koormata, tuli 
igaühel oma supikausike kaasa 
võtta. Ning et kogeda juba 
minnes looduse ilu, panustada 
liikudes oma tervisesse ning 
olla keskkonnasõbralikud, 
kasutasime kohalejõudmiseks 
kondimootorit.

Oleme RMK-le selle koge-
muse eest väga tänulikud. 

PIRET SIREL
PIRET JAAGU

SIGNE SIRE

Et mets ei saaks otsa…
Eesti on üks maailma metsarikkamaid 
riike, metsaga on kaetud pool meie 
maismaast. Aga et mets ei saaks 
otsa, toimus 13. mail Krei külas RMK 
korraldatud metsaistutuspäev – Kose-
Uuemõisa lasteaed-kooli teise ja 
neljanda klassi õpilased andsid oma 
väikese panuse tulevikumetsa rajamisel.

Kabeli ümbruse 
koristamine.

Lasteküla tegevuse abil muutub nii mõnegi pisipõnni päev 
märksa helgemaks ja toob naeru näole.
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AIN ALVELA,
Kose Teataja toimetaja

Mis seob teid Kosega?
Kosega on mul isiklik side 

täitsa olemas. Siin elab mu 
armas onu – kirjanik Jaan 
Rannap. Olen Kose kirikus 
ennegi oma tuuride kontserte 
teinud. Ning hiljuti minust 
tehtud filmis „Päris Rannap“ 
on kirikukaadrid filmitud just 
nimelt Kose kirikus. Filmi 
jaoks valisin selle kiriku, kuna 
siin on veel säilinud orelilõõtsa 
jalgadega pumpamise võima-
lus, mis enne elektrimootorite 
tulekut oligi kõikjal ainuke 
võimalus orel hüüdma saada. 
Noh, nagu akordion, või toru-
pill, või – nagu harmoonium, 
mille ma seekord peale kahe 
klaveri ja süntesaatori tuurile 
kaasa võtan. Harmooniumi 
lõõtsa tuleb samuti jalgadega 
täis pumbata.

Planeerisin selle muusika-
video filmi lõppu, et lähen läbi 
paksu lume ja tuisu kirikusse 
orelit mängima... Tahtsin luua 
hästi arhailist muljet. Kuid – 
tuisku muidugi ei tulnud ja 
filmitegijad otsustasid mind 
hoopis narrida, näitasid mitte 
eriti mu muusikat ega oreli-
mängu, vaid – kuidas ma ise 
püüan kohapeal nimetatud 
situatsiooni lavastada.

Millega on seekord plaanis 
publikut üllatada?

Jah, paljude aastate vältel 
korraldasin tuure põhiliselt 
ise (1997–2012), kuid nii 
varem kui ka hiljem on mu 
kontserte läbi viinud ka tei-
sed korraldajad, eeskätt Eesti 
Kontsert. Muidugi, kui tahan 
pille kaasa vedada ja suuremat 
hulka kontserte teha, siis pean 
ikka ise asja käsile võtma. Kes 
see teine tahab riskida, et äkki 
publikut ei tule piisavalt. Mind 
aga motiveerib korraldama 
pigem võimalus oma muusikat 
jagada, publikuga kohtuda, 
kui kasum.

Üllatus i  püüan le ida 
ikka, neid tuleb seegi kord 
ja tegelikult mõtlen praegu 
neid veel pidevalt juurde. Eks 
nelja klahvpilli kaasatoomine, 
nende kõrvuti paigutamine ja 
neil luuperi ning arvutiprog-
rammide abil korraga (ja 
mitmekordselt!) mängimine 
ole juba paras eksootika.

Üllatus on ka ühe klaveri 
ettevalmistamine keelte 
vahele asetatud esemetega, 
mis klaveri kõla tundmatuseni 
muudab – nüüd kuuleme 

hoopis eri löökpille popist 
kaugete maadeni,  nende 
abil meisterdan esinedes 
oma meloodiate  saateks 
rütmimustreid.

Klaver tuli külla esimest 
korda 25 aastat tagasi. Mil-
lised on juubelihooajal tun-
ded, mis oli veerand sajandit 
tagasi teistmoodi, mis on 
nüüd paremini?

Tunne on selline, et ei 
suuda uskuda, et nii suur hulk 
aastaid on juba möödunud. 
Tundub pigem, et esimene 
tuur oli nagu äsja... 

Veerand sajandit tagasi 
oli korralda lihtsam, nüüd on 
teisiti paljud organisatoorsed 
asjad, mis muidugi ei pruugi 
üldse puudutada kuulajat ega 

muusikut. Küll aga mind kui 
läbiviijat: alguses polnud pile-
titel käibemaksu (eks kuulaja 
arvab praegugi, et korraldaja 
saab kogu piletihinna endale 
taskusse, aga võta näpust, 
viiendik läheb kohe riigile, 
siis veel igasugu vahendusta-
sud). Esimesel aastal sain kõik 
reklaamid avaldada tasuta.

Klaveritõstjateks olid 
noored poisid, mu poegade 

sõbrad, nad pidasid pidu ja 
vaatasid Eestimaad. Nüüd aga 
tulevad kolimisfirma kaudu 
juba kogenud professionaalid, 
kes iga päev klavereid ja muud 
kolitavat tõstavad.

Ja – mis kõige suurem 
muutus – reklaamikanaleid on 
tohutul hulgal juurde tulnud: 
ajalehtede veebiversioonid, 
digiplakatid, sotsiaalmeedia 
ja meili- ja netireklaamid, 
videod – hoia ja keela – aga 
vanad kõik on ka alles, ajaleht 
ja raadio. Et kõigini viia teave, 
et mu tuur on tulemas, tuleb 
ikka jube palju vaeva näha ja 
kukrut kergitada. Loodan, 
et jõuan ikka tuuri lõpuks 
vähemalt nulli. Korraldamise 
eesmärk on ikka paremini oma 
muusikat jagada ja tutvustada.

Aga kava koostamise 
põhimõte on endiselt sama, 
mis alguses – et publikule ka 
meeldiks! Vaheldumisi tuntud 
klassikat ja poppi, seekord on 
siiski enamik kavast mu oma 
populaarse muusika päralt.

Miks korraldate kontserte 
maakohtades?

Mul on elu aeg olnud tugev 
tung, sisemine sund muusikat 
propageerida, püüda seda või-
malikult laia kuulajaskonnani 
viia. Sellest soovist tuleneb mu 
muusika demokraatlik heli-
keel, aga samuti see, kuidas 
ma oma esinemisi serveerin – 
kava valik, kavade pealkirjad, 
reklaamide kujundus, vahel 
isegi esinemiskostüümid.

Juba koolipoisina korralda-
sin ise loengukontserte teistes 
koolides, püüdes tõestada, 
et klassikaline muusika pole 
midagi rasket ega keerulist. 
Ja oma loomingus püüan alati 
ühendada klassikalise muusika 
popi ja rokiga. Et kuulajaile ka 
meeldiks! – mõnel tuuril olen 
selle mõtte esile toonud, nagu 
moto või loosungi.

Nii et tahan jõuda kõige 
laiema publikuni, igaüheni, 
ning selleks pean loomulikult 
muusika neile koju kätte viima. 
Ka endal on põnev uutes ja 
huvitavates kohtades esineda. 
Ning viimaks – tundub, et 
suvel meeldib ka pealinlastele 
sõita kultuuri tarbima pigem 
kuhugi kodust kaugemale, 
uude, looduslähedamasse 
keskkonda.

Kuivõrd oluline on tänapäe-
val artistil leida omapära, 
enda nišš? Ja kuidas seda 
leida?

Eks see ole järjest olulisem, 
alates ajast, kui käibele tuli 
muusika salvestamine ja kodus 
kuulamine. Et miks peaksime 
just seda esitajat kuulama 
minema? Kuid seda, mis moodi 
oma nägu, oma hääl leida, ei 
oska ma küll öelda: ise ma pole 
seda teadlikult otsinud. See 
ilmselt peabki pingutuseta 
seest poolt välja kasvama; 
see kas on või pole. Õppida 
või kunstlikult luua on oma 
nišši kindlasti teoreetiliselt 
võimalik, kuid usun, et see 
oleks väga keeruline ja mina 
seda õpetada küll ei oska!

Kas teie laulude kontsert 
„Ilus maa“, kus laval on palju 
noortekoore, on ka meie 
kõnealuste kontsertidega 
kuidagi seotud?

Ei, see tore ettevõtmine 
tuleneb täiesti teiste inimeste 
ideedest ja aktiivsusest, mille 
üle on mul eriti hea meel. See 
tähendab, et ka teised peavad 
mu muusikast lugu ja näevad 

vaeva, et seda taasettekan-
dele tuua. Peale „Ilusa maa“ 
on ka mu „Hingelinde“ väga 
palju uuesti esitatud, alles 
hiljuti toimus juba neljas 
uusettekanne – mitu kontserti 
Pärnumaal. Kuid muidu kipub 
klassikalistele koosseisudele 
loodud teostega olema ikka 
nii, et esiettekanne ja siis 
unustusse... Ainult mina ise 
olen see, kes oma lugusid üha 
ettekandele toob, ja neile uusi 
seadeid loob. 

Seadmine toob meelde 
mu laulud – nendega on lugu 
muidugi hoopis teine, neid 
esitatakse praeguseni palju, 
näiteks ka laulupidudel. Ja 
neile tuleb teha üha uusi sea-
deid. Näiteks viimati – džäs-
sivõtmes, mitte päris džässina, 
kuid sinna suunda vaadates. 
Esitasime neid koos Maarja 
ja ansambliga eelmisel suvel 
ja ka eeloleval suvel on mitu 
esinemist plaanis. Mõtlesin 
sellele kavale ka nime: „Jazzist 
viidud“.

Kuivõrd lihtne on Eestis 
leida partnereid, kellega koos 
lavale minna?

Häid muusikuid on praegu 
tõesti väga palju. Mind kim-
butab pigem probleem, et 
tipptasemel muusikud, kellega 
koostööd teen, on nii hõiva-
tud, nad on end sidunud kuni 
kümne kollektiiviga ja ühiseid 
esinemisaegu on kohutavalt 
raske leida. Need veel leiad, 
pool aastat ette, kuid üha 
hullem on prooviaegadega, 
sest kokkulepitu asemele 
tulevad uued keikad, nagu 
nüüd esinemisi noorte hulgas 
nimetatakse. Teisiti praegu 
tavaks olevast, soovin mina 
teha alati palju proove, et kõik 
oleks maksimaalne ja kindel.

Kuidas kaks aastat koroona-
aega on artisti elu muutnud 
ja kas võib juba midagi öelda 
ka publiku harjumuste muu-
tumise kohta?

Publikut oli mu viimase 
projekti „Ikka ja alati“ kont-
sertidel vähem kui muidu, 
peljati välja tulla, kuigi otse-
seid keelde sel ajal polnud. 
Kuid minu kui artisti elu see 
eriti muutnud pole: loomingu 
tellimusi oli ikka, lihtsalt esi-
ettekanded lükkusid edasi 
ja mitu on siiani toimumata; 
esinemisi on aga mul, kui üksi 
esineval pillimängijal, alati 
palju vähem kui lauljatel ja 
ansamblitel, nii et ka selles 
pole olnud suurt vahet. Minu 
elu kulgeb nii: kui teen uue 
projekti, siis on sellega mingi 
kogus kontserte ja seejärel vaid 
üksikud esinemised kuni järgi-
mise uue projektini. Vahepeal 
teen loomingut ja seadeid.  

SÜNDMUS 7

Muusik ja helilooja Rein Rannap alustas oma kontserttuuriga „Klaver tuleb külla“ 
mööda Eestimaad rändamist veerand sajandit tagasi. Nüüd, pärast 12 aasta pikkust 
vaheaega, võtab Rannap taas ringreisi ette, kehastub Klaveripojaks ja viib kauni 
muusika paljudesse Eestimaa kirikutesse. Muuhulgas ka Kose kirikusse, kus tema 
kontsert toimus 7. juunil.

Rein Rannap tuleb klaveriga külla Kose kirikusse

Oma loomingus 
püüan alati ühen-
dada klassikalise 
muusika popi ja 
rokiga. Et kuulajaile 
ka meeldiks!

       - Rein Rannap

Rein Rannap toob klaveri pärast tosinkonna aasta pikkust vaheaega taas külla. Muuhulgas annab 
ta kontserdi ka Kose kirikus, seda juba 7. juunil. FOTO: ERAKOGU
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Kui sõda oli puhkenud, 
helistasid nad juba 
esimestel  tundi-
del ja palusid abi. 

Otsustasin abistada Mariya 
koduküla Yastrubõcit oma 
võimaluste piirides. Organi-
seerisin annetuste kogumise 
Eesti Muinsuskaitse Seltsis ja 
oma kodukohas, Kosel, helde 
annetuse tegi Hansagrupp.

Mõlemad minu head tut-
tavad töötavad rinde heaks, 
Aleksander Kachura on aja-
kirjanik-varustaja, ta tarnib 
rindele vajalikku varustust, 
kirjutab artikleid. 

Mariya Boiko on orga-
niseerinud tagalatöö Yast-
rubõchi külas. Külakeses on 
korraldatud sõduritele varus-
tuse õmblemine, samas sortee-
ritakse ja saadetakse rindele 
ja hospidalidesse annetustena 
saabunud kaupa. Olen Yast-
rubõchis viibinud, tutvunud 
sealsete inimestega, usaldan 
neid, ei arva, et saadetud kaup 
kaob kusagile Euroopa süga-

vustesse nagu juhtus Eesti 
Punase Risti annetustega. 
Algul saatsin annetatud raha, 
hiljem palus Mariya muretseda 
siin kaup ja sinna saata, sest 
Ukraina poodides on tekkinud 
kaubapuudus.

Helded annetused tegid 
Hansagrupp, Eesti Muinsus-
kaitse Selts, Kose perearstid 
ja Kose rahvas.

Nii olengi saatnud rinde-
varustust, žgutid haavatutele, 
konservid, hügieenitarbed. 
hospidalidele  s idemeid, 
valuvaigisteid jne. Panin 
tähele, et ei endale ega külale 
Mariya ei palunud midagi, 
ta tahaks vaid külalapsi ja 
sõjapõgenike Karpaatidesse 
sõidutada, natukenegi sellest 
sõjast ja tagalast kaugemale, 
et võimaldada neile pisutki 
vaheldust. Esimesel juunil, 
lastekaitsepäeval toimus see 
sõit, sain selle eest tasutud.

Mõlemad minu tuttavad 
paluvad saata pikap-kas-
tiautosid rinde tarvis, kuid 

nendega olen jänni jäänud. 
MTÜ Toeta Ukrainat on seni 
mahutanud oma saadetise 
kõrvale autokasti ka meie 
kauba, koostöö on nendega 
väga hea.

Kuid sõda jätkub, lõppu 
pole veel näha. Niisiis – jät-
kame Ukraina abistamist 
koostöös – Kose valla rahvas, 
Eesti Muinsuskaitse Selts, 
Hansagrupp, MTÜ Toeta 
Ukrainat.

Rahaliste annetuste tar-
vis saame kasutada Eesti 
Muinsuskaitse Seltsi pan-
gakontosid (palun kindlasti 
selgitusse märkida „Elagu 
U k r a i n a ! “ ) :  S w e d b a n k 

2 2 1 0 4 3 3 8 8 2 4 1 ,  I B A N : 
EE922200221043388241, 
SWIFT/BIC: HABAEE2X, 
a a d r e s s :  L i i v a l a i a  8 , 
Ta l l i n n  1 5 0 4 0  j a  S E B 
10022002686005, IBAN: 
EE481010022002686005, 
SWIFT: EEUHEE2X. 

Kui saate annetada Ukrai-
nale vajalikku kaupa, siis 
palun tuua see Kehra mnt 
31, Kose, eelnevalt sellest 
telefonil 504 0934 teatades.

Ukrainlased tänavad Kose 
rahvast, Eesti Muinsuskaitse 
Seltsi, Hansagruppi, Kose 
perearste tänukirjadega.   

ARNO PAVEL

Raamatukogude suvised lahtiolekuajad  
ajavahemikus 1.06–31.08 

KOSE RAAMATUKOGU – avatud igal tööpäeval 10–18. Suletud 
laupäeval ja pühapäeval.

KOSE-UUEMÕISA RAAMATUKOGU – avatud igal tööpäeval 9–17. 
Suletud laupäeval ja pühapäeval.

ARDU RAAMATUKOGU – avatud igal tööpäeval 9–17. Suletud 
laupäeval ja pühapäeval. Puhkuseks suletud 11.07–5.08.

HABAJA RAAMATUKOGU – avatud igal tööpäeval 9–17. Suletud 
laupäeval ja pühapäeval. Puhkuseks suletud 27.06–1.07 ja 1.08–19.08.

Alates 13. juunist ORU RAAMATUKOGU avatud E, T, K, R 8.30–15, 
N 11.45–19. Suletud laupäeval ja pühapäeval. Puhkuseks suletud 
11.07–5.08.

Krei külas asuva Liivamäe 3 ja Uus-Liivamäe kinnistu detailpla-
neeringu osaline kehtetuks tunnistamine.

Kose vallavolikogu otsustas 31.05 2022 otsusega nr 91 tunnistada 
osaliselt kehtetuks Krei külas asuva Liivamäe 3 ja Uus-Liivamäe 
kinnistu detailplaneeringu (Kose Maakorralduse OÜ, töö nr 
DP-7/2009, planeeringu ID 52918). Kehtetuks tunnistati detailpla-
neering Uus-Liivamäe katastriüksuse (katastritunnus 33801:001:1099) 
osas. Detailplaneeringu osalisel kehtetuks tunnistamisel on läbitud 
vajalikud menetluse etapid. Detailplaneeringu osalisel kehtetuks 
tunnistamisel eeldatavalt majanduslikud, sotsiaalsed ja kultuurilised 
mõjud ning mõju looduskeskkonnale puudub. Otsusega on võima-
lik tutvuda Kose valla dokumendiregistris või Evaldi rakenduses. 
Küsimused ja täiendav info: Enelin Alter, enelin.alter@kosevald.ee, 
633 9325 või 5470 0707.

KOSE VALLA TEATED  
DETAILPLANEERINGUTEST

Noortele neidudele 
sobilik tants „Meie 
polka“ täis särtsu 
ja sära. Edasi juba 

elu hoidmist ja andmist kajas-
tavad tantsud „Upa-upa“ ja 
„Kodu“. Naise väärikuse ja 
õigete valikute hindamine on 
oluline igaühe jaoks. Tant-
suga „Vanaema reinlender“ 
oleme märkamatult jõudnud 
järgmise tähiseni, mis pakub 
uusi senitundmatuid rõõme ja 
emotsioone.

50-aastane Kirilind tantsis 
kergejalgsena ja naerusuisena 
ning rõõmustas oma tantsu-
dega kõiki pealtvaatajaid. 

Tänutäheks staažikatele tant-
sijatele ja juhendajatele kaunis 
fotoalbum, milles leidub pilte 
läbi viie aastakümne.

„.. .Mälestused säravad 
tulikirjas

meie mälu teadetetahvlil
ja neid pole võimalik sealt 

kustutada...“
                      (V. Osila)
Rahvatantsul on omadus 

sind pikkamööda kaasa kis-
kuda ja lõpuks enam lahti ei 
lasegi. Parim trenn on rah-
vatantsutreening, mis hoiab 
vaimu värske ja füüsise korras.

Mul on hea meel, et olen 
saanud selles suurepärases 
rühmas kaasa tantsida. Aitäh 
kallid Kirilinnu tantsijad ja 
juhendaja Kadri Tiis võrratu 
elamuse eest! Las teie tantsupi-
sik nakatab üha uusi tantsijaid 
ning saate tantsurõõmu jagada 
veel palju aastaid. Edu uute 
tantsude ja õigete valikute 
leidmisel!  

HELJO JÄRVELAID

Tantsides tütar- 
lapsest naiseks
14. mail toimus Kose 
kultuurikeskuses 
tore kontsert- 
etendus Kose nais-
rahvatantsurühma 
Kirilind poole sajandi 
pikkuse tee tähista-
miseks.

Kirilinnu tantsijad koos juhendajaga ja nende juubelitort.

FOTO: ERAKOGU

Sõjas Ukraina ja ukrainlased on  
igasuguse abi eest siiralt tänulikud
Olen reisihuviline, autoga matkanud 
Ukrainas 2016. ja 2018. aastal. Nende 
reiside käigus tutvusin paljude 
inimestega, eriti head suhted on mul 
Ida-Ukrainas, Kramatorskis Aleksandriga, 
Lääne-Ukrainas Mariyaga. 

Artikli autor Arno Pavel (keskel) koos Kose vallavanema 
Demis Vossi ja volikogu esimehe Merle Pussakuga Kose 
kultuurikeskuses.   FOTO: KERLI SILD

Täpsem info laagrite 
kohta on leitav iga 
noortekeskuse Face-
booki-lehelt või otse 

noortekeskusest. 
L a a g r i t e s  o s a l e j a t e 

sihtgrupp on eelkõige noor-
tekeskusi külastavad noored, 
kellega koos on kokku pandud 
ka laagrite teemad ja tege-
vused. 

Kose NK – 15.–19. augus-
tini 8–10-aastastele

Laager „Bullerby laste 
seiklused“ 
Laagri läbiv teema on Astrid 
Lindgreni raamatu „Bullerby 
lapsed“ ülevaate saamine. Ees-
märk on ühiste ettelugemiste, 
jutustamiste, arutelude kaudu 
äratada noortes huvi kirjan-
duse vastu ning kujundada 
lugemisharjumust. 

Laagri jooksul külastame 
mitut paika, kus noored saa-
vad ise tegutseda ja toimetada 
nagu seda tegid Bullerby 
küla lapsed. Temaatiliste 
töötubade, õppekäikude ja 
lugude käigus saavad nad 
ettekujutuse Bullerby laste 
elust, seiklustest ja tegemis-
test.

Kose NK – 8.–12. augustini 
vanusele alates 13-aastastest

Kihelkonnalaager 
„Mina ja maailm“ 
Kose valla noortele suunatud 
kihelkonnalaagris korrastavad 
noored koos Kose kogudusega 
kerge füüsilise tööga Kose 
kiriku ümbrust ja kalmistut 
ning osalevad töötubades ja 
mängulistes ülesannetes, mis 
aitab hoida vaimset heaolu ja 
ennast analüüsida ning töö-
de-tegemiste kaudu õpivad 
noored ennast tundma kui 
täisväärtuslikku kogukonna- 
ja ühiskonnaliiget. 

Laagris osaleja õpib ennast 
väärtustama kui kogukonna- 
ja ühiskonnaliiget, kes panus-
tab üldisesse heaolusse ja oma 
tervisesse. Laagri jooksul saab 
noor heakorratöödega panus-
tada kogukonna arengusse 
kirikuümbruse korrastamisel, 
mis on kultuuripärand ja väär-
tus. Osaleja saab teoreetilisi 
ja praktilisi teadmisi, kuidas 
hoida oma vaimset tervist 
ja heaolu. Sealhulgas õpib 
ennast tundma, õpib kohal-
olu ja teistega arvestamist 
töötubades ja mängulistes 

ülesannetes.
Habja NK – 3.–10. augus-

tini (nädalavahetus jääb 
puhkamiseks vahele) vanusele 
alates 8-aastastest

Seikluslaager 
„Vaatame maailma 
avatud silmade ja 
südamega“ 
Seikluslike kogemustega 
areneb noortel oskus näha 
maailma avatud silmade ja 
südamega Mira Lobe raa-
matu „Vanaema õunapuu 
otsas“ põhjal. Võttes arvesse 
noorte soovi korraldada suvel 
seikluslaager ja mõeldes raa-
matukogude aastale, seikleme 
laagris raamatu „Vanaema 
õunapuu otsas“ teemal. Teoses 
on peategelane kurb, et tal ei 
ole vanaema. Talle tundub, et 
see on ebaõiglane. Kuid ühel 
kenal päeval otsustab vanaema 
poisile külla tulla ja seda ainult 
siis, kui Andreas on õunapuu 
otsas. Ja kuigi keegi teine teda 
kunagi ei näe, algavad poisi ja 
vanaema kohtumisest seiklus-
rikkad ettevõtmised. 

Läheme koos vaatama 
samanimel ist  etendust , 
et mõista paremini laagris 

käsitletavaid teemasid. Lii-
gume seikluspargis, kaasame 
laagrisse kohalikud eakad, et 
anda noortele võimalus küsida 
ja eakatele oma elukogemust 
noortega jagada, kutsume 
külla kooli sotsiaalpedagoogi, 
et rääkida vanavanemate 
kaotusest ja suhetest vana-
vanematega. Läheme külla 
vanaemale, et teha koos päris 
asju; külastame kohalikke 
pereettevõtteid, et kuulata 
lugusid unistuste täitumisest 
ja ka ise käed külge lüüa ja 
jõudumööda abiks olla. Osa-
leme naiskodukaitse korralda-
tud esmaabi töötoas, et teada 
ja osata kasutada eakohaseid 
esmaabivõtteid.  

Ardu NK – 8.–12. augus-
tini vanusele alates 12-aas-
tastest

Laager „Ettevõtlik 
noor“ 
Laagris suuname noori oma 
eesmärgi nimel planeerima ja 
mõtestatult tegutsema. Aren-
davate tegevustega paneme 
noored rohkem keskenduma ja 
koostööd tegema ning samas 
ka infot otsima ja aega pla-
neerima.  

Tänavused noortekeskuste suvelaagrid
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kuupäev kellaaeg
06.06. 10.00–20.00 treening
07.06. 10.00–20.00 treening
08.06. 10.00–20.00 treening
09.06. 10.00–20.00 treening
10.06. 10.00–21.00 laskevõistlus
11.06. 10.00–20.00 laskevõistlus
12.06.  10.00–20.00 laskevõistlus
15.06. 10.00–20.00 treening
16.06. 10.00–21.00 laskevõistlus
17.06. 10.00–20.00 treening
18.06. 10.00–20.00 laskevõistlus
19.06. 10.00–20.00 laskevõistlus
21.06. 10.00–20.00 treening
22.06. 10.00–20.00 treening
25.06. 10.00–20.00 treening
28.06. 10.00–20.00 treening
29.06. 10.00–20.00 treening
30.06. 10.00–20.00 treening
01.07. 10.00–20.00 treening
02.07. 10.00–20.00 treening
03.07. 10.00–20.00 treening

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

TEATED 9

Ajavahemik 29. aprill kuni 
26. mai 2022. 

• 101 juhtumit
• 18 väärtegu
• kümme kuritegu
• üks lähisuhtevägivalla 

juhtum

Kontrollisime jalgratta 
korrasolekut ja 
kiivrikandmist 
Maikuus kontrollis piir-
konnapolitseinik koos abi-
listega enne esimese tunni 
algust Kose gümnaasiumi 
ja Kose algkoolimaja juures 
jalgrattaid ja kiivreid. 

Kontrolliti, kas jalgratas 
vastab nõuetele ning kas 
jalgrattur, kuni 16-aastane 
kannab kiivrit. Jalgrattal pea-
vad olema töökorras pidurid, 
signaalkell, ees valge ja taga 
punane helkur ning vähemalt 
ühe ratta mõlemal küljel kol-
lane või valge helkur. Pimeda 
ajal või halva nähtavuse kor-
ral sõites peab põlema ees 
valge ja taga punane tuli. Alla 
16-aastane jalgrattur peab 
peas kandma kinnirihmatud 
jalgrattakiivrit.

Gümnaasiumi juures oli 
mitmeid põhikooli klasside 
jalgrattureid, kes ei kand-
nud peas kiivrit ning polnud 
ühtegi tehniliselt täiesti kor-
ras jalgratast. Kokku kont-
rolliti umbes 20 jalgratturit. 

Algkoolimaja juures oli 
pilt parem. Oli ainult üks 
õpilane, kellel polnud kiivrit. 

Mitmel õpilasel oli jalgratas 
tehniliselt täiesti korras. 
Kokku kontrolliti umbes 35 
jalgratturit. 

Kohapeal jagati õpilastele 
jalgrattal puuduolevaid ele-
mente, kleepse ning jalgratta 
korrasoleku näidis kaart. Teh-
niliselt täiesti korras jalgrat-
taga ja kiivrit kandev laps sai 
tunnustatud meenega.  

Juunikuus politsei kont-
rollib ja juhib tähelepanu 
jalgrattaga sõites kiivri 
kandmisele ning jalgratta 
tehnilisele seisundile. Teel, 
sealhulgas õuealal, jalgrattaga 
sõitev alla 16-aastane laps 
peab kandma kinnirihmatud 
kiivrit. 16-aastane ja vanem 
rattur ei pea kiivrit kandma, 
kuigi seda võiks turvalisuse 
huvides teha.

Palun kõigil jalgratastega 
liiklejatel üle vaadata oma 
ratta tehniline olukord ning 
nõuetest kinni pidada!

Kelmid tegutsevad 
endistviisi
Omniva kaubamärki kasutav 
riiklik logistikafirma Eesti 
Post teatas, et praegu levivad 
laialt kaks eri sisuga petukirja, 
millega õngitsetakse raha ja 
andmeid. Tuleb hoolega jälgida, 
milliselt meiliaadressilt teade 
või mobiilisõnum saabub. Iga-
sugusesse teatesse, mis palub 
oma sisus tasuda tollitasu 
või kohaletoimetamise tasu 
teadmata/tundmatu paki eest, 
tuleb suhtuda skeptiliselt. 

Tegelikkuses püütakse 
inimesi sel moel meelitada 
sisestama oma krediitkaardi 
andmeid. Kindlasti ei tohi 
kunagi ühegi sellise SMS-i 
tõttu hakata kuhugi oma 
paroole või andmeid sises-
tama, kuna see võib lõppeda 
pangakonto tühjendamisega. 
Vähimagi kahtluse korral saab 
kontrollida saadetud info 
autentsust Omniva infote-
lefonil 661 6616.

Petuskeemide suhtes tasub 
tähelepanelik olla ka teiste 
kullerfirmade klientidel. On 
tõenäoline, et analoogne 
petuskeem on liikumas ka 
teiste kullerfirmade kohta, kus 
samuti palutakse paki kohale-
jõudmiseks makse sooritada.

Kui teil on eakad sugula-
sed, eriti juhul, kui nad elavad 
eraldi või viibivad suurema 
osa päevast üksi kodus, 
rääkige nendega kelmuste 
skeemidest, veenduge, et nad 
on sellega kursis ning teavad, 
kuidas sellises situatsioonis 
käituda – keelduda annetami-
sest, maksmisest ja katkestada 
kõne. Kui te saate libakõne 
või keegi pakub teile maja-
pidamisteenust, kuid teile 
tundub teenusepakkuja kaht-
lane, siis palume võimalusel 
fikseerida number, millelt 
helistati, ja anda kõnest teada 
numbrile 112.

Hoia oma kodu ja vara!
Maikuus laekus politseile 
mitu infot sissemurdmiste 

kohta maakodudesse või 
suvilatesse. Varastatud on 
eri esemeid – vanarauda, 
ehitusmaterjali ja tööriistu.

Kui te märkate mõnd 
kahtlast sõidukit või isikut, 
siis võimaluse korral pilti 
teha, panna kirja sõiduki 
registreerimisnumber ning 
edastada see piirkonnapo-
litseinikule kristel.talv@
politsei.ee.

Kuidas oma kodu ja vara 
kaitsta? Kui kodust lahkud 
või magama lähed, sulge 
aknad ja lukusta uksed. 
Veendu enne oma vara juurest 
lahkumist, et see on turvalises 
kohas (näiteks jalgrattad ja 
muruniiduk kuuris, auto 
võtmevaba pult vutlaris jne).

 Märgista väärtuslikud 
esemed (näiteks tööriistad, 
jalgratas, kodutehnika), tee 
neist fotod ja salvesta kind-
lasse kohta. Märgistatud 
esemeid on varastel raskem 
edasi müüa ja hiljem on asjade 
omanikke varga tabamisel 
lihtsam tuvastada.

 Vargusi aitab ära hoida ka 
see, kui paigaldad valvesead-
med või kasutad turvafirma 
teenuseid.

Kui sisselöödud aken või 
lahtine uks annab märku, et 
sinu koju on sisse murtud, 
ära sisene, vaid kutsu kohe 
politsei hädaabinumbril 112! 

Rohkem informatsiooni 
www.hoianomavara.eu.  

Piirkonnapolitseinik
KRISTEL TALV 

Maikuu õiguskorra ülevaade 
ÕIGUSKORRA ÜLEVAADE

Kose huvikoolis keh-
testatakse alates 
järgmisest  õppe-
a a s t a s t  k u n s t i - , 

muusika- ja spordiosakon-
dade õpilastele ühesugune 
õppemaksu tasumise süsteem 
(septembrist maini). Erandiks 
on robootikaringid (oktoobrist 
maini). Kose vallavolikogu 
22.02 2022 määrusega nr 6 
kehtestatakse alates 01.09 
2022 Kose huvikooli õppeta-
sud järgnevalt.

Spordiosakonnas:
• ujumise erialal 270 eurot 

aastas (septembrist maini 
30 eurot kuus); 

• algklasside mänguline 
treening 180 eurot aastas 
(septembrist maini 20 eurot 
kuus);

• kergejõustiku erialal 180 
eurot aastas (septembrist 
maini 20 eurot kuus);

• korvpalli erialal 180 eurot 
aastas (septembrist maini 
20 eurot kuus);

• võrkpalli erialal 180 eurot 
aastas (septembrist maini 
20 eurot kuus).
Siiani maksid spordiosa-

konna õpilased õppetasu 
kümme kuud (septembrist 
juunini). Kuna juunikuus 
täismahus õppetegevust (sh 
treeninguid) enam ei toimu, 
siis õppetasu maksma ei pea ja 
aastane õppemaks on jagatud 
üheksa kuu peale.

Muusikaosakonnas:
• ettevalmistusklass (pill + 

solfedžo) 225 eurot aastas 
(septembrist maini 25 eurot 
kuus);

• ettevalmistusklass (sol-
fedžo) 135 eurot aastas 
(septembrist maini 15 eurot 
kuus);

• I–VIII klass (põhi-, üld- ja 
vabaõpe) 333 eurot aastas 
(septembrist maini 37 eurot 
kuus).

Kunstiosakonnas:
•  eelõpe 90 eurot aastas (sep-

tembrist maini 10 eurot 
kuus);

•  algklassid (I–III klass) 135 
eurot aastas (septembrist 
maini 15 eurot kuus);

•  tarbekunst/disain (IV–VI 
klass) 180 eurot aastas 
(septembrist maini 20 eurot 
kuus);

•  põhiõpe I–V kursus 270 
eurot aastas (septembrist 
maini 30 eurot kuus).

 Huviõppeosakonnas: 
•  robootika 160 eurot aastas 

(oktoobrist maini 20 eurot 
kuus).
Siiani maksid robootika-

ringi õpilased õppetasu üheksa 
kuud (septembrist maini). Kuna 
septembrikuus täismahus õppe-
tegevust veel ei toimu, siis  on 
aastane õppemaks on jagatud 
kaheksa kuu peale. 

KOSE HUVIKOOL

Kose huvikooli õppe- 
tasud alates 2022. aasta 
sügisest

Ootame võistkonda 
Kose vallas ela-
vaid, töötavaid, 
õppivaid või Kose 

spordiklubidesse registreeri-
tud sportlasi. Võimalik osaleda 
spordialadel: kergejõustik, 
meeste võrkpall, naiste võrk-
pall, meeste korvpall 3 x 3, 
naiste korvpall 3 x 3, tennis, 
petank,  orienteerumine, 
jalgrattakross, mälumäng, 

Kose vald kutsub osalema 47. Eesti 
omavalitsuste suvemängudel Käärikul

köievedu, kettagolf ja sõit 
trikitõukerattal. 

Täpsema ajakava ja juhendi 
leiab siit: http://www.joud.
ee/est/g78s5711. Kose valda 
esindavate sportlaste osavõtu-
tasud kaetakse, rohkem infot 
ning osalemissoovist teatamine 
telefonil 514 3524 või e-kirjaga 
aadressil spordimaja@kose.
ee, registreerimine kuni 15. 
juunini. 
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SÜNDISID KAIRON PEKRI
JOONAS PALGI
ARON VELBERK
TOMMI RASK
HENRY-ROBIN SOODLA
KEN-ROBIN KUKK
SAMUEL HORDO
MIRTEL BAUVALD
MARII-LISETH LUSTI
MARIANNA REIMAN
SAARA KOIDUSTE

95 
SETELLA NOODE

90 
LIA JÕGISOO
MALLE KÜÜT

85 
VILVE JOANDI
TEISI AALMA

80 
SELMA SÜNDEMA
ARNO MÄENURM
LIIVI SUVI
LINDA PAAL

JÄÄDAVALT 
LAHKUSID

ARVI TINT
LEMBIT KLIIMAR
RAINER TROST
RAIN MEESAK
TIIU SCHULTS
VALLI SUURSILD
KATRIN SAARLOO

75 
VAIKE NUMMU
AINO SALURA
VLADIMIR MAKEJEV

70 
TOIVO TÄTTE
LIIDIA VEIDENBAUM
LILIAN SAAR
EHA REISNER
HELGI SUVI
SAIMA ORAS
INA HEINSAAR
NIKOLAI LEONOV
REIN AAVA
RENNA PAPPEL
IVO ENOK

PALJU ÕNNE

Mis tulema peab - see tuleb.  
Kellel otsa saab aeg - see läheb.  
Minnes võtab ta lambist tule  
ja süütab taevasse tähe...

Avaldame südamlikku 
kaastunnet Kuldar 

Saarloole kalli abikaasa 

KATRINI
surma puhul.

Oru Lasteaia "Mesimumm" pere

 
Südamlik kaastunne lähedastele 

kalli 

KATRIN SAARLOO
lahkumise puhul.

Mälestavad Krista, Sirli ja Mari

 
Südamlik kaastunne  

Toomas Kübar’le 

EMA
lahkumise puhul.

Kirsika perega

 
Südamlik kaastunne  

Kuldarile lastega

kalli

KATRIN SAARLOO
lahkumise puhul.

Oru koolipere

 
Mälestame head majanaabrit

MARE TARTOT
Avaldame kaastunnet 

lähedastele.

Ravila mnt 27 ja 27a KÜ

Päike paitagu Su kalmu,  
kuu ja tähed valvaku.

 Südamlik kaastunne  
Kuldarile ja lähedastele

KATRINI
lahkumise puhul.

Tuulepesa pererahvas

Kahju, et meie hulgast on 
lahkunud alati abivalmis ja 

töökas mees 

ARVI TINT
Sügav kaastunne lähedastele 

naabrite Aili, Andres ja 
tuttavate Mai, Valek poolt.

Südamlik kaastunne  
Aivo Meesak'le   

poja  

RAINI  
kaotuse puhul.    

perekond Karu

Südamlik kaastunne

Kuldar Saarloole perega

KATRIN SAARLOO
kaotuse puhul.

Männimäe väikekoht 8  
elanikud

Siiras kaastunne Astridile 
lastega ema ja vanaema

VALLI SUURSILD
kaotuse puhul 

Reet ja Jaan

Mälestame head töökaaslast. 

Avaldame kaastunnet 
abikaasale ja lähedastele

 RAINER TROST
06.01.1976 – 19.05.2022

kaotuse puhul

Kuivajõe Farmer OÜ

Peamised tööülesanded:
 

Dokumentide nõuetekohane vormistamine ja haldamine

Personaliga seotud dokumentide vormistamine

Õpilaste info haldamine ja dokumentide vormistamine

Kooli infovahetuse tagamine

Erinevate infosüsteemide, registrite ja andmebaaside haldamine

Ootame sinult:

Väga head arvutikasutamise oskust

Head meeskonnatöö- ja suhtlemisoskust

Korrektsust, iseseisvust ja prioriteetide seadmise oskust

Dokumendid (avaldus ja CV) palume edastada Oru
Põhikooli meiliaadressile kool@orukool.edu.ee
hiljemalt 15.06.2022.

Lisainformatsioon: 5434 0007 (Maike-Mai Aag, direktor)
Töö alustamise orienteeruv aeg: august 2022.a.

Kasuks tulevad baasteadmised personalitöö
korraldamises ja töökogemus koolisekretärina.

Oru Põhikool  võtab tööle
S E K R E T Ä R - J U H I A B I

0 , 7  a m e t i k o h t a

Tänuavaldus Tänuavaldus 
Kose Lasteaia PäevaLille korraldatud spordipäeval olid 

osalejatele kingituseks discgolfi korvid. See inspireeris algatama 
heategevuslikku kampaaniat, mille käigus annetasid mitmed 

discgolfi harrastajad discgolfi kettaid. Kogutud kettad jaotati ära 
kõigi Kose valla lastaedade vahel. 

Suurimateks annetajates olid Andres Andi Jürivete, Hannes 
Ehatäht, Urmas Roots, Jaan Ilistom ja Imre Randjõe. Tänu 

neile jätkub lastele rohkem rõõmu ja mängulusti. Täname kõiki 
annetajaid ja loodame, et alguse sai tore traditsioon, mida järgida.

Ingrid Toomse
Kose Lasteaed PäevaLill õppejuht

Vaata videot mobiiltelefonis  
selle QR koodi abil

Lasteaed-kool pakub:
◊ Huvitavat ja vastutusrikast tööd
◊ Iseseisvust töö planeerimisel ja korraldamisel
◊ Enesetäiendamise võimalust
Kandidaadil esitada:
◊ CV ja avaldus
◊ Kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad 
(kõrgharidus ja pedagoogilised kompetentsid). 
Tööle asumise aeg augustist 2022. Dokumendid saata  
20. juuniks 2022 e-postile signe.sirel@kula.ee  
Täpsem teave telefonil 5886 2278

Lasteaed-kool pakub:
◊ Huvitavat ja vastutusrikast tööd
◊ Iseseisvust töö planeerimisel ja korraldamisel
◊ Enesetäiendamise võimalust

Kandidaadil esitada:
◊ CV ja avaldus
◊ Kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad 
(erialane magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon või 
eripedagoogi/logopeedi kutse)
Tööle asumise aeg septembrist 2022. Dokumendid saata  
20. juuniks 2022 e-postile signe.sirel@kula.ee  
Täpsem teave telefonil 5886 2278

KOSE-UUEMÕISA LASTEAED-KOOL

KOSE-UUEMÕISA LASTEAED-KOOL

ootab oma meeskonda

LASTEAIAÕPETAJAT

ootab oma meeskonda

ERIPEDAGOOG-LOGOPEEDI 

Kandidaadilt ootame tahet töötada lastega, 
suhtlemis- ja meeskonnatööoskust, kohuse- 

tunnet, otsustus- ja algatusvõimet, ametikohale 
seatud kvalifikatsioonile vastavat haridust.

Kandidaadilt ootame tahet töötada lastega, 
suhtlemis- ja meeskonnatööoskust, kohuse- 

tunnet, otsustus- ja algatusvõimet, ametikohale 
seatud kvalifikatsioonile vastavat haridust.

 

 Votex House puuvillase ja satiinist
voodipesu SUURMÜÜK!

Selle reklaamiga 

täishinnaga kaup -10% 

L, 11.06 Kose keskplatsil kl 9-14.00

www.votex.ee
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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

Oleme Sulle südamest toeks 
hea naabrimees Aivo  

kalli poja 

RAIN MEESAK  
kaotuse puhul.    

KÜ Veeääre elanikud

 

Vihmaveesüsteemide ja 
katuseturvatoodete 
paigaldus 

Tel: 52 7 1059
Info@vihmaveerennid.ee

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

MULLA
MÜÜK

TEEME KA HALJASTUSTÖID

 

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.

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.

KOSE EHITUSPOOD
pakub tööd

MÜÜJALE
Peamised tööülesanded:
 Saabunud kauba kontrollimine ja vastuvõtmine
 Kauba markeerimine,väljapanek ja kaubariiulite  
        puhastamine/korrashoidmine
 Klienditeenindus
 Sobivusel töö kassas 

Huvi või täpsustavate küsimuste  
korral palun võtta ühendust  
e-posti teel kosekauplus@gmail.com  
ning lisada ka enda  
lühitutvustus ja ootused,  
küsimused. 
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ERAKUULUTUSED
MÜÜK

 ▶ Müüa lõhutud küttepuud  
kohaletoomisega. Info tel  
509 9598 www.pakhalupuu.ee  
pakhalupuu@gmail.com

 ▶ Müüa kinnistu, kaks maja 
(aastaringseks elamiseks), talu-
tehnika, kõrvalhooned, sega-
mets 4,3 ha, kataster 
90202:002:0013, Lääne-Viru-
maal, Simunamäe külas. Tel 
5665 1265

 ▶ Alumiiniumist teisaldatavate ka-
tuseredelite valmistamine ja müük. 
Redelid ja töötasapinnad laos ole-
mas. Transpordi tellijale paigaldus 
tasuta! Tel 503 8628

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

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

 ▶ Müüa konservikarbid, kaaned, 
kaanetajad, roostevabad autoklaa-
vid. Tel 506 8501

 ▶ 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 kasutult seisvaid. Järgi tulen 
puksiiriga ja tasun sularahas. 
Vormistan ja arvelt maha võtan 
ise. Tel 5618 8671, vaata lisaks 
www.seisevauto.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

 ▶ 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

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

TEENUS
 ▶ Katuste süvapesu, remont-

tööd ja värvimine, fassaadide 
pesu ja värvimine, akende pesu, 
veerennide puhastus, tänavaki-
vide pesu. Töökogemus 11 aastat. 
Tel 5638 8994, kpe.kpe@mail.ee

 ▶ 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

 ▶ 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

 ▶ Soovite müüa oma kinnisva-
ra Tallinnas või Harjumaal, helis-
tage tel 5623 9904 ja lepime 
kokku tingimused

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

 ▶ Vanaraua äravedu, vana 
mööbli ja kodumasinate ärave-
du. Autode ost. Veoteenus/koli-
mine. Tel 554 7345

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

 ▶ Korstnapitsi ehitus ja remont.  
Tel 5557 9399

 ▶ Ehitus- ning remonditööd. Terras-
side-saunade-fassaadide-vahesein-
te ehitus. Parketi, uste, akende, liis-
tude paigaldus ja muud siseviimist-
lustööd. Tel 5360 5083

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

 ▶ Katuse-, fassaadi-, üldehitus ja vii-
mistlustööd. Kortermajade renovee-
rimine. MTR EEH011474. Pakume 
erinevaid lahendusi hoonete ja ma-
jade 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

 ▶ 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, vaa-
ta www.ckeinkasso.ee

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

 ▶ Õhksoojuspumba paigaldus ja 
hooldus. Sertifikaadiga paigaldaja 
Kalev Lepistu. Lisainfo tel 5656 2191

TÖÖ
 ▶ Pakume tööd karjak-traktoristi-

le, asukoht Kose vald. OÜ Kuivajõe  
Farmer Tel +372 503 5542

 ▶ Pakume tööd laadur-ekskavaa-
tori juhile (Case), vajalik eelnev ko-
gemus ja eesti keele oskus. Tööd 
toimuvad Tallinnas ja Harjumaal. 
Helista tel 502 3466 või saada CV  
info@rannatehnogrupp.ee

Kaur, tel 5343 9250, kaur@reinpaul.ee

Ostame:
• kasvavat võsa
• ladustatud võsa

• raidmeid
• lepikute raieõigust
• saetööstuse jääke

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


