
ka vanemtegevusjuhendaja 
Janeli Niine. „Sageli näevad 
meie koduhooldustöötajad, et 
suurim puudus on koju jäänud 
inimesel just tavaliselt suhtle-
misest.“ ütleb Niine.

Nii juhtus, kui 2020. aastal 
alanud koroonaviiruse võidu-
käik suunas enamiku inimesi 
kodukontorisse, siis Kose 
päevakeskuses läks koormus 
pigem suuremaks – kasvas 
koduhoolduse töökoormus.

ISTE pole tool, pigem 
vastupidi
2019. aastast on Kose päeva-
keskus pilootprojekti raames 
rakendanud isikukeskse eri-
hoolekande teenusmudelit 
ehk ISTE-t. Esimesed klien-
did tulid teenusele 2019. aasta 
novembris. Aastail 2019–2021 
oli keskuses teenuskohti kokku 
10 ning sel perioodil osutati 
teenuseid 11 inimesele. 

Teenusmudeli  sihtrüh-
maks on erivajadusega inimesed, 
kelle on vanuserühmas 16 elu-
aastat kuni vanaduspensioniea-

line, kellel pole diagnoositud 
põhidiagnoosina dementsust 
ega alkoholisõltuvust ning kes 
vajab toimetulekuks ja või töö-
turule sisenemiseks toetavaid ja 
integreeritud teenuseid. 

Miljukova kinnitusel arves-
tab teenusemudel seda, et igas 
inimeses on peidus tugevaid 
külgi, mis esialgu jäävad mär-
kamatuks. „Arvestame iga ini-
mese individuaalseid vajadusi ja 
võimeid ning osutame teenust 
talle tuttavas keskkonnas ja 
koostöös tema lähedastega. 
Sealjuures toetame vajadusel ka 
perekonda,“ räägib Miljukova. 

Seega on ISTE-teenusemu-
deli eesmärk tunda ära mure-
koht, hinnata inimese tugevaid 
külgi ja aidata tal üle saada 
murekohtadest. 

„Reaalne edulugu on meil 
ka olemas,“ kinnitab Claire 
Miljukova, kes aga selle detaile 
inimese eraeluliste andmete 
kaitsmise tõttu avada ei saa. 

Murekoht on 
ligipääsetavus 
keskusele
Nii Miljukova kui ka Lambasaar 
peavad praegu suurimaks mure-
kohaks tõsiasja, et päevakeskuse 
ruumid asuvad teisel korrusel. 

„Näiteks ei saa üks meie 
klubi liige oma abikaasat üritus-
tele kaasa võtta, sest abikaasa 
vajab liikumiseks ratastooli. 
Teisele korrusel ta seetõttu ei 
pääse,“ toob Lambasaar näite 
elust enesest.

Järgmiseks suureks mur-
dekohaks peabki juhataja 
Miljukova kolimist esimesele 
korrusele. „Plaan meid kor-
ruse võrra alla kolida on vallal 
olemas. Meie jaoks lahendab 

see kindlasti mitmeid mure-
kohti,“ ütleb Miljukova. Tema 
selgitusel on üks väljakutse ka 
enda töötajate motiveerimine. 

„Väga oluline on sotsiaal-
valdkonnas töötavate inimeste 
märkamine ja selle töö väärtus-
tamine, sest tegeleme ju enam-
jaolt nendega, kes on vajavad 
oma murede lahendamisel abi,“ 
toob Miljukova esile vajaduse 
märgata abivajava kõrval ka 
abistajat. „Palju rõõmu pakub 
alati see, kui nii kliendid kui 
ka lähedased märkavad meie 
panust – nendepoolne kiitus 
on alati motiveeriv ja suur 
tunnustus töötajale.“

Päevakeskuse suurimaks 
väärtuseks peab juhataja seda, 
et siin töötavad pikaajalise 
sotsiaaltöökogemusega ja 
kvalifikatsiooniga inimesed. 
„Kõik nad on suure südamega, 
empaatiavõimelised ning kõrge 
pingetaluvusega, sest muidu 
nad ei suudaks ja ei saaks teha 
seda tööd,“ võtab Miljukova 
kokku eduka sotsiaaltöötaja 
võtmeomadused. 

SIMMO SAAR

Kui praegune eakate 
tegevusjuhendaja, 18 
aastat päevakeskust 
juhtinud Malle Lam-

basaar peale 45 aastat kestnud 
õpetajapõlve vastloodud päe-
vakeskuse juhataja positsiooni 
vastu võttis, olid nõudmised 
keskusele nüüdisajaga võrreldes 
märksa teistsugused. „Algul 
soovis vald pensionäridele luua 
koha, kus nad saaksid koos käia. 
Päevakeskuse loomiseni võeti 
tavaliselt kohvitermos ühes 
ja mindi sinna, kuhu parajasti 
võimalik oli,“ meenutab Lam-
basaar.

Kuigi ametlik avamine oli 
25. septembril, asus Lamba-
saar keskuses toimetama juba 
märtsis. 

„Ruumid olid toona remon-
ditud, kuid alguses olin siin 
täiesti üksi – isegi koristaja tuli 
tööle alles oktoobris,“ räägib 
2020. aastani keskust juhtinud 
Lambasaar.

Päevakeskuse teke täitis 
Lambasaare arvamuse kohaselt 
ilmselgelt seni tühjana püsinud 
niši, sest huvi keskuse vastu 
oli suur ning peagi tekkis valla 
uue allasutusse päevakavasse 
eri tegevusringe: kooti nii 
kangastelgedel kui ka tant-
siti rahvatantsu. Viimane 
on Malle Lambasaarele eriti 
südamelähedane ning nüüd 
83-aastane tegevusjuhendaja 
annab kultuurikeskuse egiidi 
all rahvatantsutunde endiselt 
edasi. Samuti veab Malle tar-
mukalt seenioride klubi Elulõng 
tegemisi, kirjutades projekte ja 
organiseerides klubi liikmetele 
väljasõite. 

„Käime teatris ja ekskur-
sioonidel ning püsime seeläbi 
vormis,“ lisab Lambasaar.

Kus juba on, sinna tuleb 
juurde
2004. aastal hakkas päevakes-
kus osutama teenuseid eriva-
jadustega inimestele, esimeste 
teenustena pakuti igapäevaelu 
toetamise ja toetatud elamise 
teenuseid, mis aitavad saavu-

tada abivajajal parimat toime-
tulekut, toetades sotsiaalsete, 
igapäeva- ja tööoskuste kujune-
mist ning vajadusel nõustades 
ka kliendi lähedasi. 

„Sisuliselt oleme inimese 
jaoks olemas – aitame tal oma 
eelarvet planeerida, arveid 
maksta ja nõustame teda nendes 
valdkondades, kus ta tuge vajab. 
Samuti katsume võimalusel 
ja vajadusel inimest abistada 
eluruumiga,“ räägib 2020. aastal 
Kose päevakeskust juhtima 
asunud Claire Miljukova. 

2013. aastast lisandus töö-
tamise toetamise teenus, mis 
toetab ja parandab abivajaja 
elukvaliteeti vastavalt tema 
võimetele ja oskustele sobiva 
töö otsimise ning töötamise ajal. 

„Praegu on igapäevaelu 
toetamise teenusel 12 kohta, 
toetatud elamise teenusel 8 ja 
töötamise toetamisel 6 kohta,“ 
kirjeldab Miljukova.

Hoolduskoordinaator tuli 
päevakeskusesse tööle 2020. 
aastal koos tugiisiku ning kahe 
koduhooldustöötajaga. 

Kuigi koduhooldus moo-
dustab märkimisväärse osa 
päevakeskuse tööst, on kes-
kuse eesmärk säilitada (või 
suurendada) inimese iseseisvat 
toimetulekut, pakkuda huvite-
gevust ja laiendada silmaringi, 
mis parandab inimese elukva-
liteeti ning võimaldab osaleda 
aktiivselt kogukonna tegemistes 
ja on toeks abivajaja perele ja 
lähedastele. 

„Seda võib pidada meie 
motoks. Oleme olemas selleks, 
et pakkuda koju jäänud ini-
mesele võimalust suhelda ja 
püsida vormis. Kui see enam 
mingil põhjusel ei õnnestu, 
siis oleme tema jaoks olemas 
ka koduhooldajatena,“ räägib 
Miljukova. 

Malle Lambasaare ütlust 
mööda mängib inimese vormis 
püsimisel rolli nii füüsiline kui 
vaimne aktiivsus. Lambasaare 
selgitusel riskib üksinda kodus 
aega veetev inimene depres-
siooniga, sama arvamust jagab 

KOSE VALLA AJALEHT WWW.KOSEVALD.EE

TULEMAS

On suur vahe, kas 
vaadata kunstniku 
loomingut galeriis 

või avatud kesk-
konnas. 
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KÜLAKOHVIKUTE PÄEV I RATTASÕIDUD I TAMMIKU KUNSTIDE KESKUS I  KAMMERKOOR FÄÄRIDEL

KOSE-UUEMÕISA KÜLA-
KESKUS
11.09 kell 11–15 sügisene turu-
päev ja meie valla täika küla-
keskuse hoovialal. Korraldab 
Kose-Uuemõisa arendamise 
selts ja külakeskus. 
07. ja 21.09 kell 18.30  
Pilliklubi septembrikuu 
kohtumised külakeskuses. 
Lisainfo telefonil 5646 7476. 
24.09 kell 10–12 maal 
elamise päeval tööriistade 
paraad Kose-Uuemõisas. 
Paraadile registreerimine 
hiljemalt 14.09 2022 kukula-
keskus@kose.ee.
25.09 kell 18 liikumissarja 
„Küla liigub“ 9. kohtumine, 
ühine rulluisutamine päike-
seloojangul. Kohtumispaik 
Aia ja Jõe tänava ristmikul. 
Kohapeal rulluisurent 4 eurot 
paar. Algajaid juhendab MR 
Freeskate’i rulluisukool. 
2.10 kell 11 „Meie Kõlli Tooma 
tamme ja kivi lugu“ – oma 
raamatut „Kilde Kose kihel-
konnast“ tutvustab Vaino 
Napp.

KOSE KULTUURIKESKUS 
1.–30.09 Kose huvikooli kuns-
tiosakonna II lennu lõpu-
tööde ja loovtööde näitus
6.09 silmade kontroll ja pril-
lide müük. Info ja registreeri-
mine telefonil 5323 2454.
10.09 kell 14 vanavanemate 
päeva tähistamine. Esinevad 
ansambel Üllatus, vanava-
nemate tantsuring Madlid ja 
Toomas Anni. Tellitud buss. 
Kohvilaud. Tasuta! Info ja 
registreerimine administraa-
tori telefonil 5332 9398.
15.09 kell 18 kogupere-
film „Käsilased 2“, kell 20 
uus Eesti film „Apteeker 
Melchior. Viirastus“. Piletid 
hinnaga 5 ja 4 eurot Pileti-
maailmas ja kohapeal.
17.09 kell 11–14 hoovimüük 
Kose alevikus ja kultuurikes-
kuse ees. Info telefonil 5884 
8863, kerli@kose.ee.
23.09 kell 18 Kose pärimu-
simpro kontsert. Esinevad 
Kose, Saku ja Saue muusika-
õpilased koos pärimusmuu-
sikute Maria Männi ja Juuli 
Kõrrega.
30.09 kell 18 rahvusvahelise 
muusikapäeva kontsert. 
Esinevad Kose huvikooli 
muusikaosakonna õpilased 
ja õpetajad.
1.10 kell 19 muusikafilm 
„Elvis“. Piletid hinnaga 5 ja 
4 eurot Piletimaailmas ja 
kohapeal.

20 AASTAT ELURÕÕMU:  
Kose päevakeskus tähistab sünnipäeva
Kuigi tänavu 25. septembril oma 20. 
sünnipäeva tähistav Kose päevakeskus 
asub endiselt küll samades ruumides, on 
keskuse personal aastatega kasvanud 
mühinal – 2002. aastal juhataja ja 
koristajaga alustanud päevakeskuse 
palgal on hetkel 15 inimest. 

KOMMENTAAR:
Merike Pihla,
Kose valla sotsiaalnõunik
Kose valla päevakeskuse roll 
on aastatega suurenenud, hea 
näitaja on nii personali kui ka 
klientide juurdekasv: kui algu-
ses tegeles päevakeskus vaid 
eakate ja huvitegevusega, siis 
nüüd tegeletakse erihoolekan-
deteenuste, koduteenuste ja 
omastehooldajate nõustami-
sega. Kõik see näitab, et valla 
ja päevakeskuse töötajate töö 
keskuse arendamisel on olnud 
vajalik. Siinkohal kasutan või-
malust päevakeskuse inimesi 
siiralt nende töö eest tänada, 
sest teie igapäevane panus on 
abivajajate jaoks hindamatu!

Päevakeskuse personal (peaaegu) täies koosseisus: fotolt puudub koduhooldustöötaja Terje 
Tagoma.

FOTO: ERAKOGU

14.09 kell 12 kohvik, samal 
päevadel kell 13 vererõhu 
mõõtmine. 

10.09 kell 14 vanavanemate 
päev kultuurikeskuses. 

20.09 Inkotuba kell 10.30 
Ardus ja kell 12 Kosel. 

22.09 Kose päevakeskuse 
sünnipäev. Olete oodatud 
alates kell 12. 

30.09 kell 12 klubiüritus 
„Tervitame sügist“.

KOSE 
PÄEVA-
KESKUS
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Reklaami sisu ja lugeja-
kirjades toodud seisu-
kohtade eest toimetus ei 
vastuta.

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

Ootame esitama kandidaate tiitlile aasta 
õpetaja 2022!
Kose vallavalitsus kuulutab välja kandidaatide esitamise 
tiitlile aasta õpetaja 2022. Tänuplaat antakse Kose valla 
haridusasutuses töötavale isikule, kes on silma paistnud 
heade töötulemustega.

Tänuplaat antakse üle 6. oktoobril toimuval Kose valla 
õpetajate päeva vastuvõtul.

Kirjalikud ettepanekud koos põhjendusega kandidaa-
tide kohta palun esitada läbi Kose valla iseteeninduskesk-
konna Spoku (leitav Kose valla kodulehelt www.kosevald.
ee) hiljemalt 26. septembriks 2022 (k.a).

KOSE VALLAVALITSUS

Kose valla kultuuri ümarlaud toimub  
20. septembril kell 16  

Kose kultuurikeskuses
Osalema on oodatud kultuuri-, spordi-, haridusvaldkonna 
ja kogukondade esindajad.

Kohtumisel seame paika uue hooaja mõtted ja plaanid, 
arutame sündmuste kalendrit, jagame infot.

Olete oodatud!

KOSE VALLAVOLIKOGU  
ISTUNGILT

Kose Vallavolikogu kolmeteistkümnes istung toimus 
25.08 2022 Kose vallamajas. Istungit juhatas vallavoli-
kogu esimees Merle Pussak.

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

Puudusid: Martin Medar, Siim Pohlak, Katrin Taniste, Andres Õis.
Kose Vallavolikogu otsusega nr 117 muudeti Kose Vallavolikogu 

30.11.2021 otsust nr 14 „Kose Vallavalitsuse liikmete kinnitamine ja 
ametist vabastamine“ punkti 1 alapunkti 1.3. Vabastati seoses teenis-
tussuhte lõppemisega Kose Vallavalitsuse liikme kohustustest Ellen 
Pärm ja uueks liikmeks kinnitati Kaja Jõema.

Kose Vallavolikogu otsusega nr 118 seati reaalservituut Kose 
valla omandis olevale kinnisasjale aaressiga Ärikoha, Äksi küla, Kose 
vald, Harju maakond aadressiga Lagendiku, Äksi küla, Kose vald, 
Harju maakond kinnisasja kasuks.

Kose Vallavolikogu otsusega nr 119 muudeti Kose Vallavolikogu 
02.10 2018 otsust nr 106 „Reaalservituudi seadmine“.

Kose Vallavolikogu otsusega nr 120 tunnistati peremehetuks 
ehitiseks Kose vallas Ardu alevikus reformimata riigimaal Pala tee 
3a asuv hoone.

Kose Vallavolikogu otsusega nr 121 seati isiklik kasutusõigus 
Elektrilevi OÜ kasuks Kose valla omandis olevate kinnistutele ja 
koormati tähtajatult omanikule kuuluv Kose alevikus Aasa tänav 
kinnistule kasutusõiguse alaga ligikaudu 33 m².

Kose Vallavolikogu otsusega nr 122 seati isiklik kasutusõigus 
Enefit Connect OÜ kasuks Kose valla omandis olevatele kinnistutele 
ja koormati tähtajatult omanikule kuuluv Oru külas Keskuse tee 6 
kinnistule kasutusõiguse alaga ligikaudu 317 m², omanikule kuuluv 
Oru külas Vana tee L2 kinnistule kasutusõiguse alaga ligikaudu 45 
m² ja omanikule kuuluv Ordu külas Kanavere-Oru tee L2 kinnistule 
kasutusõiguse alaga ligikaudu 39 m².

Kose Vallavolikogu otsusega nr 123 seati isiklik kasutusõigus 
Elektrilevi OÜ kasuks Kose valla omandis olevatele kinnistutele ja 
koormati tähtajatult omanikule kuuluv Liiva külas Kose tee kinnis-
tule kasutusõiguse alaga ligikaudu 22 m²; Kose alevikus Tankla tee 
kinnistule kasutusõiguse alaga ligikaudu 78 m² ja Kose alevikus Ujula 
tn 2 kinnistule kasutusõiguse alaga ligikaudu 170 m².

Kose Vallavolikogu otsusega nr 124 seati isiklik kasutusõigus 
Elektrilevi OÜ kasuks Kose valla omandis olevatele kinnistutele ja 
koormati tähtajatult omanikule kuuluv Kose alevikus Kose-Risti–
Vetkamäe tee kinnistule kasutusõiguse alaga ligikaudu 4 m², Kose 
alevikus Metsa tänav kinnistule kasutusõiguse alaga ligikaudu 394 
m² ja Kose alevikus Pika tänava lõik 5 kinnistule kasutusõiguse alaga 
ligikaudu 247 m².

Kose Vallavolikogu otsusega nr 125 otsustati omandada tasuta 
Kose vallale Ardu alevikus asuv Ardu-Paunküla kergtee L2 (transpor-
dimaa 100%, pindala 274 m²).

Kose Vallavolikogu otsusega nr 126 otsustati omandada tasuta 
Kose vallale Vardja külas asuv Haigla tee L1 kinnisasi (transpordimaa 
100%, pindala 2184 m²).

Kose Vallavolikogu otsusega nr 127 seati isiklik kasutusõigus 
Elektrilevi OÜ kasuks Kose valla omandis olevatele kinnistutele ja 
koormati tähtajatult omanikule kuuluv Harmi alevikus, Äksi-Har-
mi-Riidamäe tee L2 kinnistule kasutusõiguse alaga ligikaudu 679 m² 
ja Harmi alevikus, Harmi-Maasikamäe tee L1 kinnistule kasutusõiguse 
alaga ligikaudu 30 m².

Kose Vallavolikogu otsusega nr 128 otsustati taotleda Majandus- 
ja Kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisel oleva Harju maakon-
nas Kose vallas Kose alevikus asuva 14 Kose-Purila tee (lõik 0-2,37km) 
kinnistu tasuta võõrandamist Kose valla omandisse.

Kose Vallavolikogu määrusega nr 20 võeti vastu uus „Kose 
valla tunnustamise kord“ ja tunnistati kehtetuks Kose Vallavolikogu 
määrus 18.03.2020 nr 79 „Kose valla tunnustamise kord“ ja Kose 
Vallavolikogu määrus 21.01.2010 nr 14 „Kose valla vallasõbralikuma 
ettevõtte tunnustuse avaldamise kord“.

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

Esita tubli isa  
aasta isa tiitlile!

Aasta isa tiitli eesmärk on väärtustada isaks olemist 
tervikuna: kuigi aasta isaks valitakse üks kandidaat, 
on see kummardus nii nominentide kui ka kõigi 
meie valla isade ees. 

Aunimetus antakse välja isale:
* kelle peres kasvab või on üles kasvatatud vähemalt kaks 

tublit last;
* kes on oma töös pädevad ja tunnustatud;
* kes osalevad aktiivselt ühiskondlikus tegevuses;
* kes on perekonna väärtustamise heaks eeskujuks ka 

väljaspool perekonda.

Kandidaat peab olema Eesti vabariigi kodanik ja tema 
elukoht elanike registri alusel peab olema Kose vallas. 
Põhjendatud vabas vormis ettepanekuid Kose valla aasta isa 
aunimetuse omistamise kohta võivad teha kõik juriidilised 
ja füüsilised isikud, Kose vallavalitsus, Kose vallavolikogu 
ja selle komisjonid. 

Kirjalikud ettepanekud kandidaadi kohta koos põhjen-
dusega aunimetuse Kose valla aasta isa andmiseks palun 
esitada hiljemalt 30. septembriks 2022 läbi Kose valla 
iseteeninduskeskkonna Spoku (leitav Kose valla kodulehelt 
www.kosevald.ee).
Kirjalik ettepanek peab sisaldama järgmiseid andmeid:
1) kandidaadi nimi ja elukoht;
2) laste arv, vanused ja nimed;
3) kandidaadi töökoht ja amet;
4) kandidaadi iseloomustus ja teenete loetelu / tegevuse 

kirjeldus;
5) ettepaneku tegija nimi.  

KOSE VALLAVALITSUS

Kose vald jagab ka sel aastal välja 
aasta isa tiitli, kandidaate saab esitada 
septembrikuu jooksul läbi Kose valla 
iseteeninduskeskkonna Spoku.

Kose vallavalitsus 
teatab, et on  
valminud Kose valla 
jäätmekava aastateks 
2022–2027 eelnõu.

Eelnõuga on võimalik tutvuda 
22.09-05.10.2022  valla veebilehel (fail lisatud 
uudisele). Ettepanekuid ja vastuväiteid jäätmekava 
eelnõu kohta saab Kose vallavalitsusele esitada 

kirjalikult kuni 05.10.2022.
Jäätmekava eelnõu avalik arutelu toimub 6.10.2022 

kell 15.00 veebi teel. 
Lisainfo ja avalikule arutelule registreerumine: Keskkon-

nanõunik Taimar Lossmann, taimar.lossmann@kosevald.ee 
6339321.

Selle hooaja avame suurejooneliselt 
kantripeoga, mida korraldame koos Kose 
Lions klubiga.

Otsi välja kauboisaapad, õlgkübar ning kantristiilis kostüüm, 
sest stiilsematele osalejatele on ka auhinnad!

Pidu toimub 14. oktoobril kell 19.  
Peo muudab meeleolukaks kantribänd 

Kaljukotkas.
Ei puudu üllatuskülalised ja õhtujuht. Silmailu pakuvad 
line-tantsijad, kõik saavad kaasa lüüa line-tantsu õpitoas.

Kokteilide ja hea ning paremaga kostitavad meid Lions 
klubi toimekad mehed.

Piletid koos laudade broneerimisega on müügil Piletimaailmas 
ja kohapeal eelmüügi hinnaga 10 eurot.

Ootame teid juba!
Kose kultuurikeskuse juhataja 

KERLI
Kose Lions klubi president 

DEMIS

Seoses kütuse ehk pelletite hinna 
kallinemisega muudab OÜ Kose 
Vesi alates 10. oktoobrist Kose, Kose-
Uuemõisa ja Ravila võrgupiirkonnas 
kehtivat soojuse piirhinda.

Senise 90,84 eurot/MWh (käibemaksuta 75,70 eurot/
MWh) asemel hakkab soojus Kosel, Kose-Uuemõisas 
ja Ravilas maksma 133,49 eurot/MWh (käibemaksuta 
111,24 eurot/MWh). Hinnatõusu põhjus on katlama-
jades kasutatavate puitpelletite 120- ning elektrikulude 
80-protsendiline kallinemine viimasel aastal.

Hinnatõusuks andis 30. augustil otsusega 7-3/2022-105  
loa konkurentsiamet, kes tutvus OÜ Kose Vesi taotluse 
ja kehtiva hinnavalemi alusel tehtud kalkulatsiooni-
dega.  Senine hind on kehtinud 1. septembrist 2020.

KOSE VESI

Jäätmekava eelnõu 
avalik väljapanek

Kose kultuurikeskus 
on oma uksi 
avanud rahvale 
juba 9 aastat 

Kose, Kose-Uuemõisa ja Ravila 
asulates muutub soojuse hind



September 2022 SÜNDMUS 3

13. augustil peetud Kose valla VII kohvikute- 
päeval osales kokku kümme kohvikut, 
neist pooled asusid Viskla külas, kaks 
Ahisillal ja Palveres ning üks Nõmbras.

Koostöös MTÜ Viskla 
Külaarendamise 
Seltsiga kohvikute-
päeva korraldanud 

Viskla külavanem Erkki Kar-
jamaa selgitusel rõõmustas 
korraldajaid nii palav suveilm 
kui ka see, et kohalikud olid 
nõus oma kodukohvikute 
uksed avama. 

„See ei ole kerge ülesanne, 
sest kunagi ju ei tea, mitmele 
inimesele pead süüa ja juua 
pakkuma,“ ütleb ta. Külava-
nema ütlust mööda sai mõne 
kohviku müümata toiduvali-
kust suur osa Viskla rahvast 
veel ka järgmisel päeval süüa.

Karjamaa kinnitusel oli 
ilmselt populaarseim kohvik 
Viskla külakeskuse kohvik, 
mida päeva jooksul külastas 
ligi 1000 inimest. Ülejäänud 
kohvikute külastajate arv võis 
jääda 250 ja 500 vahele. Kohale 
oli sõitnud inimesi nii Koselt 
kui ka Tallinnast, eesti keele 
kõrval oli kuulda ka inglise 
keelt. 

Eraldi tõstis Erkki Kar-
jamaa esile esinejate valikut, 
kes sel aastal olid Tanel Padar 
ja Siim Usin. 

„See tõi kindlasti rohkem 
rahvast kui siiani toimunud 
kohvikutepäevadel olnud on, 
seda tasuks ka järgmisel kor-
raldajal mõelda,“ annab Viskla 
külavanem vihje järgmise aasta 
ürituse korraldajatele.

Suurimaks pettumuseks 
peab Karjamaa templimängu, 
sest kuuesajast jagatud flaie-
rist jõudis loosikasti vaid 9%. 
„Ilmselt on templimäng end 
sellisel kujul ammendanud, 
järgmisel aastal tuleb senini 
kasutusel olnud retsepti uuen-
dada,“ märgib ta.

Kui eelmine kohvikute-
päev leidis aset 7. augustil 
2021 Habajal, siis VIII Kose 
valla kohvikutepäev peetakse 
12. augustil 2023 Kolu küla 
piirkonnas. Kohvikutepäeva 
rahastati kohaliku omaalga-
tuse programmist. Korralda-
misse panustasid ka Kose vald, 
MTÜ Viskla Külaarendamise 
Selts, Knolle Köögid OÜ, 
Antiigiateljee ja Towerhouse.

Mida aga arvasid kohvi-
kutepäevast kohvikupidajad 
ise? Palusime neilt tagasisidet 
ning esitasime kõikidele ühe-
sugused küsimused.

Keskküla 
gurmeekohvik

Mida pakuti ja miks? 
Pakkusime seda, mida iga 

päev nii naljalt ei sööda ‒ 
lõkke peal küpsetatud siga, 
ahjus tehtud tandoori kana ja 
rebitud lambaliha.

Mis oli suurim hitt? Kas ja 
millist tagasisidet külasta-
jatelt saite?

Suurimaks hitiks osutuski 
12 tundi ehk öö läbi lõkke 
peal vardas küpsenud sealiha, 
mida serveeriti kartulisalatiga 
ja otse lõkke pealt lõigatuna. 
Tundub, et magamata öö tuld 
valvates tasus end ära, sest 
leidus neid, kes tulid lausa 
mitu korda päeva jooksul 
seapraadi sööma.

Kui suur oli kohviku mees-
kond? Kas peale pereliikmete 
oli ka teisi abilisi?

Kohviku meeskond oli kül-
lalt suur, peale pereliikmete 
olid abis veel neli tegusat ja 
kulinaarias väga hästi orien-
teeruvat pere.

Kas kavatsete ka edaspidi 
sellistel üritustel osaleda?

Kuna meie seltskond on 
kodukohvikuid nüüd ühte-
kokku juba kolm teinud, 
otsustasime järgmisel aastal 
vabamalt võtta ja minna koos 
nautima teiste pakutavaid 
toiduelamusi.

Mis läks hästi, mis veelgi 
paremini? Mida võiks menüüs 
või korralduses muuta?

Ilm oli imeline, rahvas 
rõõmus, tagasiside pakutust 
väga positiivne, toitu sai õnne-
kombel varutud parasjagu, 
ilma ülejäägita. Korralduse 
poole pealt oleks kangesti 
tahtnud toitu pakkuda mitte 
ühekordsetest toidunõudest, 
aga selleks ressurssi paraku 
nappis.

Mis oli teie jaoks kogu ürituse 
juures kõige ägedam?

Peale toredate tuttavate 
ja muidu uudistajate, kellele 
toitu pakkuda, on selle asja 
juures tähtis ikkagi meie koh-
vikutiimi ühine koostegemine. 
Tõeline töö ja vile koos. Kõik 
asjapulgad ajasid oma rida 
parasjagu selle kallal, milles 
nad kõige paremad olid.

Viskla meesteala 
Pakkusime kohapeal söömiseks 
grillribi, -vorsti ja ka šašlõkki. 

Küpsetas lihameister Triinu. 
Kiirema nälja kustutamiseks 
olid võileivad värske suitsu-
singi ja koduse kotletiga ning 
külmad joogid. Kaasa sai osta 
ahjusooja suitsusinki ja Kot-
kapesa suitsuvorsti. 

Hitt oli Triinu valmistatud 
mopitud grillribi. Populaarne 
oli ka õlleloos. 

Põhimeeskonnas oli neli 
inimest, kuid aeg-ajalt oli 
veel abikäsi juurde vaja. Kui 
vajadus tekib sellistel üritustel 
osaleda, siis lööme oma mees-
konnaga kindlasti kaasa. Suure 
rahvamassi kiireks teeninda-
miseks teeksime meeskonna 
natuke suurema. 

Üldjoontes läks hästi, rah-
vas oli rahul ja söögid-joogid 
maitsvad. Kuuma ilma tõttu 
tunti puudust pudeliveest, 
mida me kahjuks ei osanud 
piisavalt varuda. Kõik lõppes 
positiivselt, kuid ei osanud 
oodata nii palju inimesi kor-
raga.

 

Viskla lasteala
Pakutud sai lastele alati 
meeldivaid toite ja jooke ‒ 
friikartuleid, hamburgereid, 
pulgakomme, muffineid ja 
kodust limonaadi. 

Suurimaks hitiks võib 
pidada friikartuleid – tagasi-
sides öeldi, et tuldigi just värs-
kete ja krõbedate friikartulite 
järele. Samuti meeldis lastele 

limonaad, mis oli palaval päe-
val hea jahutaja. Kohvikus 
tegutsesime peamiselt kahe-
kesi, vahepeal oli abilisi ning 
ettevalmistajaid palju. 

Meie arvates läks kõik väga 
hästi, emotsioonid jäid head. 
Tipphetk oli ilmselt Tanel 
Padari kontsert, samuti oli 
väga tore seltskond Viskla 
külakohvikus. Kindlasti kavat-
seme veel osaleda.

Viskla naisteala ehk 
Viskla külakeskuse 
naiste kohvik 
Visklale traditsiooniliselt 
pakuti pannkooke, peale 
pannkookide sai meie külaga 
seostatud kodutunde kooki. 
Kohvikus müüdud kohvitulu 
koguti naaberküla tüdruku 
Maarja ravimiostu toetuseks.

Loendatud sai kogu Viskla 
küla kohvikute peale vähemalt 
740 inimest, aga paljud tulid 
otse üle põllu. Korralduse osas 
ei muudaks midagi. Tore, et 
palju rahvast oli ja Tanel Padar 
meie õuel esines. Kõige äge-
dam oli, et meeskond toimis 
ja saime hakkama.

Suurim hitt olid pann-
koogid, külastajatelt tuli 
väga positiivne tagasiside. 
Naistekohviku meeskond oli 
12 inimest ja koosnes ühest 
külatänava talude elanikest. 
Oleme ka varasemalt koh-
vikuid teinud, kuid selline 
eraldi päev oli uus kogemus. 

Mingite aastate pärast, kui 
ring jälle Visklani jõuab, siis 
miks mitte uuesti teha.

Sarapiku-Kure kohvik, 
Viskla küla 
Pakkusime šokolaadikring-
lit, Brita kooki, muffineid 
(kolme sorti), marjakooki, 
banaanikeeksi, kilupirukat, 
makravõileibu, suvikõrvits-
pirukat, boršisuppi, popkorni, 
pulgašokolaadi,  kohvi ja 
morssi. Pakkusime nelja eri 
koka tooteid, igaüks valmistas 
seda, mis meelepärane oli. 

Suurim hitt – kilupiru-
kad, boršisupp, Brita kook ja 
popkorn.

Kohvikus oli ametis kaks 
inimest.

Kuna inimesed tulid pea-
miselt Kose poolt, siis Ahisilla 
võttis kliendid ära: kui inime-
sed jõudsid meie juurde, oli 
kell juba umbes 13 ja neil olid 
kõhud täis. Samuti oleks koh-
vikute lahtioleku aeg võinud 
olla pikem – nii kella 18–19.

Kõrtsi tankla, Viskla 
küla, Kõrtsi talu
Menüü oli mitmekesine. Kuna 
toitu valmistas neli perenaist, 
siis igaüks püüdis teha pakuta-
vat oma maitse järgi. Kindlasti 
oli üks prioriteet kasutada 
toidu valmistamisel oma aias 
kasvatatud aedvilju.

Oli võimalik osta nii sooja 
kui ka jahutavat jooki. Kuuma 
ilmaga oli nõutud külm jook – 
limonaad, maitsevesi. Meeleldi 
joodi peremehe valmistatud 
kalja.

Söökidest osteti palju ise 
valmistatud leivaga kiluleibu, 
kapsapirukat, suvikõrvitsapi-
rukat. Samas osteti ka tublisti 
eri maitsega küpsiseid. Külas-
tajate tagasiside oli meeldiv ja 
positiivne.

Kohviku meeskond oli 
10-liikmeline, omasid neli ja 

abilisi kuus. Sellises formaadis 
me edaspidi osaleda enam ei 
kavatse. 

Ilm oli ilus ja külalised 
meeldivad. Kuna külasta-
jate arv on prognoosimatu 
(olenemata ilmast), siis on 
väga raske koostada menüüd 
ja arvestada toidukoguseid. 
Kindlasti sõltub külastajate 
arv veel ka kohviku asukohast 
– kas asub teekonna alguses 
keskel või lõpus.

Ehk oleks olnud mõist-
likum teha kohvikutepäev 
ainult ühe küla territooriumil, 
sest siis oleks külastaja saanud 
sõiduvahendi ära parkida ning 
jalutada kohvikust kohvikusse.

Bagiraja kohvik
Kohvikutepäeva raames 
käis meil hinnanguliselt 400 
inimest. Üritusi, kus käinud 
selline hulk inimesi, on meil 
varem ka olnud, aga süüa-juua 
pakkusime esimest korda.

Palava ilma tõttu ilmselt 
kõige müüdavam kaup oli jää-
tis. Bagisõidu proovimine ja 
hobustele maiustuste jagamine 
oli populaarsuselt teine.

Selle ettevõtmisega tege-
les peamiselt meie perekond: 
mina (Kai Möls), abikaasa ja 
13-aastane tütar. Abiks oli 
tööle kutsutud kaks tütre 
sõbrannat vanuses 14 ja 10 
aastat.

Kui kunagi peaks üritus 
jälle siiakanti jõudma, siis ehk 
osaleks jälle.

Lustakad kased, Viskla 
küla, Kase talu
Pakkusime grilli, kuna gril-
limine toob alati seltskonna 
kokku. Sinna juurde ka palava 
ilmaga joodavat ja muidugi 
juustukooki värskete mar-
jadega, mis on meie pereisa 
lemmik. Loomulikult pak-
kusime ka puuviljavardaid 
sest sellise palavusega on 
just värske kõige maitsvam. 
Kõige paremini ostetigi just 
puuviljavarrast. 

Tegime kohvikut kahe pere 
peale ja abiks oli ka ühe pereisa 
ema, kes küpsetas kohviku 
jaoks pirukaid ja õunakooki 
ning tegi koos oma näitegru-
piga väikse näidendi.

Vedas ilmaga ja tore, et 
lastele meeldisid atraktsioo-
nid. Otseselt ei oskagi midagi 
muuta, sest inimesed kes sõid, 
olid rahul. Samas peaks ise 
väiksemate kogustega arves-
tama, kuna meil jäi palju üle.  

Arvamused ja hinnangud 
kogus kokku

SIMMO SAAR

Kohvikutepäeval käis Viskla külast korraldajate hinnangul läbi tuhatkond inimest. Üritust soosis 
ilus ilm ja rahvast ligitõmbavad esinejad.

FOTO: KARL GERHARD KEVVAI

Kohvikute päeva korraldaja: peale toidulõhna 
meelitas külalisi õnnestunud esinejate valik
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nooleviskes, täpsuslöökides 
ja täpsusvisetes ning vastupi-
davust näidati „elektritoolis“. 
Alade tulemuste põhjal osutusid 
edukamateks põnnide hulgas 
Margareth ja Trevor, noorte 
seas Triinu, Piibe, Elisabeth, 
Sten-Eric, Jako, Sebastian ja 
Ringomar ning täiskasvanute 
arvestuses Mari, Iti, Jaana, Uku, 
Andrei, Rainer ja Kalmer. Päeva 
tegevuste põhjal selgitati välja 
ka aktiivsemad ja vahvamad 
perekonnad, kelleks sel aastal 
osutusid perekond Saggor, 
Miemis ja Parik.

Taas toimus hoidistekon-
kurss, kus parima soolase hoi-
dise valmistajaks tunnistati 
Jaana Arjasepp ja magusa hoi-
dise valmistajaks Anneli Braun. 
Laste lemmikuks osutusid Küti 
Gurmee kurgiviilud. 

Kuldsete kätega Kaja ja 
tema abiliste Aivari ja Klaarika 
juhendamisel valmisid laste 
töötoas mõnusad siilid. Paras 

väljakutse!
Lipuplatsil olevasse soovide 

kaevu said kõik osalised poetada 
mõne soovi või ettepaneku, mis 
seotud Männimäe või Oru piir-
konnaga. Paljud neist puuduta-
sid Männimäe mänguväljaku 
seisukorda ja atraktiivsust, aga 
pakuti välja ka suvekohviku 
mõte, Männimäed tähistav 

kohasilt/värav, pinksilaud, 
pinkidega puhkekohad jms.

Männimäe päeval pandi alus 
ka Männimäe võrkpalliturnii-
rile. Mõõtu võtsid Männimäe, 
Oru ja Aruküla võistkonnad. 
Vollerõõmu jagus nii täiskasva-
nutele kui ka lastele ning tore 
oli vaadata, kuidas meie noore 
kapteni Susanna juhendamisel 

Männimäe võistkond võidule 
tüüriti. Rändkarikas pannakse 
mängu taas järgmise aasta suvel.

Suur tänu kõikidele, kes 
Männimäe päeva toetasid ja 
selle kordaminekule kaasa aita-
sid. Aitäh kõigile, kes meiega 
olid ja ei jäänud võõraks! 

IIVI VÄLI

VALLAELU

Ära jää võõraks,  
Sa elad siin!
Männimäe Väikekoha Seltsil täitus 
tegevuse alustamisest selle aasta 25. juulil 
täpselt aasta. Tehtud on mõndagi, aga 
palju seisab veel ees. 

Kõigi konkursside ja võistluste võitjad. FOTOD: ERAKOGU Noor kapten rändkarikaga.

20. augustil peeti Kose 7 järve 
rattamaraton, mis kuulub Bosch Eesti 
maastikurattasarja ja millest võttis osa 
ligi 700 rattasõpra.

Korraldusmeeskond.  FOTO: KRISTO ESTER

Kose 7 järve ratta- 
maratonile kogunes ligi 
700 ratturit

Võistluskeskus oli 
Paunküla heaolu-
keskuse territoo-
riumil. 

Maratonirada suundus 
mööda Paunküla metsaradu 
Kosele,  kus oli  maratoni 
vahefiniš. Pärast Kose met-
sasingleid suunduti Ravilasse 
ja sõideti mööda metsa.

48 km põhisõidu võistluse 
kiireim oli Gert Jõeäär (Velop-
lus) ajaga 01:54:27, kohe tema 
järel lõpetas Peeter Tarvis 
(Veloplus) ajaga 01:54:29 ja 
kolmandaks sõitis end Josten 
Vaidem (Fixus) ajaga 01:54:32.

Naistest ületas finišijoone 
esimesena Mari-Liis Mõttus 
(Haanja rattaklubi) ajaga 
02:08:58, teisena Janelle Uib-
okand (spordipartner Racing 
Girls) ajaga 02:09:07 ning kol-
mandana Greete Steinburg 
(spordiklubi Rakke naiskond) 
ajaga 02:09:58.

Kose AMK klubi parimad 
jalgratturid olid: 10 koht Lauri 
Malsroos, 57 koht Ats Kanne 

ja 88 koht Jaanus Kertsman. 
Poolmaratoni võitis Hugo 
Henrik Orav (Porter Racing) 
ajaga 00:42:54 ja Mairit Kaar-
järv (spordiklubi Rakke nais-
kond) ajaga 00:50:43. Peale 
selle toimusid ka lastesõidud.

Maratoni tulemused on 
leitavad veebilehelt www.
rattamaratonid.ee.

Võistluste korraldaja Kose 
AMK MTÜ tänab kõiki Kose 
valla elanikke, kes aitasid ja 
lubasid oma kinnistutel rat-
tamaratoni korraldada. Suur 
kummardus meie vabatahtli-
kele: ilma teieta ei oleks selline 
spordisündmus teoks saanud. 
Samuti täname toetajaid: 
Paunküla heaolukeskus, Sig-
naal, Adventures, Kose vald, 
Vulinaad, Wõlu, E-Bike store, 
Elister, Wolly, Kose AMK.

9. oktoobril 2022 toimub 7 
järve maastikukross. Regist-
reerimine ja www.seitsmejärve.
ee.  

ANDRUS DANILOV 
Kose spordimaja juhataja

Sellele suvele läksime 
vastu läbi kolme kuu 
kestva matkamänguga 
„Tunne oma kodu-

kohta!“. Mängu eesmärk oli läbi 
ümbruskonna avastamise tree-
nida südant, turgutada meeli 
ja nautida suve. Igas kuus eri 
väljakutsed, mida osalejad pidid 
jäädvustama ja korraldajatele 
saatma. Kõndides, joostes ja 
jalgsi matkates avastati kodu-
koha ümbrusest näiteks 19 silda 
ja 54 bussipeatust, jäädvustati 
lahedaid skulptuure, kultuse-
kive, kaeve ja mõisaid. Võeti 

aega looduskaunite hetkede 
jäädvustamiseks. Vapramad 
matkajad läbi suve olid: Anneli, 
Evelin, Laidi, Mari, Madis, 
Pilleriin, väike Merliin, Klaa-
rika, Eliisabet ning üks pisike 
neljajalgne sõber Cherry. Tänud 
matkamängu korraldamise eest 
lähevad Jaanika Keskülale!

28. augustil toimus järje-
kordne Männimäe päev, mis 
seekord kandis pealkirja „Ära 
jää võõraks, Sa elad siin!“. Päev 
täis eri tegevusi nii suurtele kui 
ka väikestele. Võisteldi näi-
teks teatevõistluses, petankis, 

Ta m m i k u  m õ i s a 
varemetesse jõudis 
senini Rotermanni 
keskuses kujutava 

kunstiga tegelenud Zvorovski 
põhjusel, et esialgne, 30 kunst-
nikule mõeldud avatud ateljee 
põhimõttel töötav pind vahe-
tati majanduslikel põhjustel 
väiksema vastu. Kuigi endiselt 
jäädi Rotermanni kvartalisse, 
tekkis suurte maalidega töö-
taval Alidel mure: nimelt 
jäi tema tööala talle lihtsalt 
kitsaks.

Esimest kohtumist Tam-
miku mõisaga nimetab enda 
ütlust mööda varemeid armas-
tav Alide maaliliseks. 

„Oli talv, kuulda oli lausa 
lagunemise heli ehk kivide 
kukkumist. See oli ilus,“ mee-
nutab ta. 

Peale kõige oli Tammiku 
mõis logistiliselt heas asu-
kohas – autoga sai sõita nii 
Tallinna kui ka Tartusse, suur 
maantee oli ju lähedal.

2006. aastal, peale ostu, 
sai alguse TAKKK-i rajamine. 
Kui Alide visioonis võimaldas 
lagunenud mõis luua midagi 
uut, siis kohalikud suhtusid 
esialgu toimuvasse skepti-
liselt. 

„Olen nüüd kuulnud, 
et meid peeti veidrikeks,“ 
naerab Alide, kes küll ka ise 
tunnistab, et mõisa varemete 
soetamisel tugines ta enda 
sisetundele ega kaasanud 

müüride olukorra hindamisse 
eksperte. „Eks alguses oligi 
selline jõuetuse tunne, et 
mis ja kuidas me siit edasi 
liigume.“

Vanast ja uuest sai 
ühtne tervik
Mõtete settimine ja inspi-
ratsiooni kogumise periood 
kestis  kaks aastat,  kuid 
konsultatsioonid arhitek-
tiga viisid lõpuks selleni, et 
koostöös Indrek Mikkuga 
valmis suurepärane arhitek-
tuurne kontseptsioon „Ruum 
ruumis“, praeguse TAKKK-i 
esialgne visioon. „Algul pidi 
keskus tulema kahekorru-
seline, kuid majanduslikel 
põhjustel olime sunnitud 
lahenduse osas kompromisse 
tegema,“ räägib Alide.

Majandusbuum, mis ehi-
tushinnad kõrgeks oli aja-
nud ja TAKKK-i valmimist 
seetõttu pidurdas, asendus 

peagi aga majanduslanguse 
ehk rahvakeeli masuga ning 
vankumatu tahte tulemusel 
sai keskus 2011. aastal valmis. 
Sealjuures jälgisid kohalikud 
terase pilguga kunstikeskuse 
valmimist ning käisid sageli 
uurimas, mis vanast komp-
leksist saab. 

„Kui müüride sisse oli 
moodsa keskuse plaatvun-
dament rajatud, oli selge, 
et nüüd tegelikult ka läheb 
ehitamiseks,“ meenutab Alide 
ehituse algust.

Täna ootab TAKKK-i 
külastajaid maaliline vaate-
pilt: vana mõisahoone konser-
veeritud müüride keskel asub 
roostekarva teraspaneelidest 
ja klaaspindadest ateljee, mida 
vanadest paekiviseintest 
eraldavad maitsekalt rajatud 
lillepeenrad ning jalgteed. 
Alide Zvorovski jaoks on 
tegemist kooslusega, kus on 
uus ja vana heas sümbioosis, 

kus uus on põnevas dialoo-
gis vanaga ning sulandub 
suurepäraselt maastikusse. 
Keskusest endast leiab aga 
muuhulgas keraamikaahju, 
mis võimaldab TAKKK-is 
läbi viia keraamikatöötubasid.

TAKKK seob kunsti 
keskkonnaga 
Sel aastal korraldas TAKKK 
kolmandat korda keskkon-
nasümpoosioni, mis tegeleb 
inimeste loodud ja seejärel 
hüljatud maastike taaselus-
tamisega, pakkudes alterna-
tiivseid võimalusi hüljatud 
maastike mõtestamiseks. 

„See annab kunstile soo-
tuks teise mõõtme – on suur 
vahe, kas vaadata kunstniku 
loomingut galeriis või avatud 
keskkonnas,“ räägib Zvo-
rovski, kelle ütlust mööda on 
kunst tema jaoks kohapõhine. 
Samuti jääb kunstniku loo-
ming looduse meelevalda ning 
algab inimtekkelise maastiku 
vaikne tagasilangemine loo-
duse rüppe, mis sümboliseerib 
elutsükli ringi. 

Näiteks rajas Liisa Hirsch 
sel aastal Tammiku mõisa 
müüride vahele helilised 
aknad, mis valmisid mõisas 
salvestatud helidest ja nende 
töötlustest, Elo Liiv püstitas 
aga mõisa maadele kohaspet-
siifilise installatsiooni, mis 
lahkab kogu maailma oma-
vahelisi suhteid, nendest tek-
kinud ja iga hetk uuenevaid 
mustreid.  

SIMMO SAAR

Lootusetud varemed ja hea logistika 
tõid moodsa kunsti Tammikule
Algselt Ida-Virumaalt Toilast Tartusse, Tartust Tallinna ja 
Tallinnast Kosele rännanud Alide Zvorovski on Tammiku mõisa 
varemetele rajanud kunstikeskuse (TAKKK), mille tegevuste 
hulka kuuluvad nii koostöö rahvusvaheliselt aktiivsete 
kunstnikega kui ka kunsti rahvale lähemale toomine. 

Alide Zvorovski.  FOTO: SIMMO SAAR
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IV Aljase turniiri  
võitis Jaan Urgas
Saula külas Järni talus 14. augustil peetud 
IV Aljase turniiri võitis Kose valla parim 
tegevmaletaja ja malepedagoog Jaan 
Urgas. 

Paljukordne vallameis-
ter ning maakonna 
meistrivõistlusteltki 
igat karva medaleid 

võitnud Urgas kogus kuue 
vooruga viis punkti (viis võitu, 
üks kaotus). Temaga ühepalju 
punkte kogus kahekordne val-
lameister Tõnu Kalvet, ent 
esikoha suhtes said määravaks 
lisanäitajad, eelkõige Urgase 
võit omavahelises partiis. 

Kolmanda koha võitis Aavo 
Murutalu (Rakvere maleklubi, 
4 p). Samapalju punkte kogu-
nud Askold Nassar (Viimsi 
maleselts Apones), kes ühtlasi 
tegutses kohtunikuna ja sai 
oma ülesannetega hakkama 
hiilgavalt, jäi lisanäitajate 
alusel neljandaks. Muide, on 
olnud mitmel viimasel aastal 
kohtunikuks ka Kose valla 
MV-l, oli seda ka 2017. aastal 
toimunud I Kose malefesti-
valil.

Üldse oli osalejaid üheksa. 
Võistlus peeti kutsetega, 
mõtlemisajaks oli 20 minutit 
igaühele kuni partii lõpuni. 
Mängiti kiirmale reeglite järgi. 
Peale Murutalu ja Nassari olid 

kõik teised võistlejad Kose 
male-kabeklubist, lõviosa 
neist võitnud medaleid nii 
Kose valla kui ka Harjumaa 
meistrivõistlustelt.

Võistlejate ühtlaselt kõrget 
taset näitab seegi, et mullu 
Saulas toimunud III Aljase 
turniiri  ülivõimas võitja 
(toona kuuest voorust 6 p) 
ning viimasel kahel Kose valla 
male meistrivõistlustel pronksi 
võitnud Villy Saviir jäi nüüd 
üldse seitsmendaks (3 p), valit-
sev valla malemeister Kalle 
Aljas aga kuuendaks (3 p). 

Turniiri suurüllatuseks 
saab aga pidada Kalveti võitu 
Nassari üle, kuigi viimase sise-
riiklik kiirmale-Elo on esimese 
omast 480 (!) punkti suu-
rem: vastavalt: 1571 ja 2051. 
Nassari ootamatut kaotust 
õigustab mõneti aga osalemine 
päev varem Tallinnas peetud 
kõrgetasemelisel Sireli väl-
kmaleturniiril, kus ta võitis 
oma tugevusgrupis esikoha.

Viis tänavuse Aljase turniiri 
osalejat võistles 2017. aastal 
Soomes peetud I Soome-ugri 
malefestivalil eestlaste koondi-

FOTO: JUHAN KOBIN

IV Aljase turniiri osalejad. Istuvad (vasakult) Ain Uuspõld, Heino Filatov, Villy Saviir ja Jaan 
Urgas. Seisavad (vasakult) Aavo Murutalu, Tõnu Kalvet, Askold Nassar, Enno Aljas ja Kalle 
Aljas. 

Võistluspingest tulvil oli ka 
eelviimane voor. Esiplaanil 
pärastised esikohajagajad 
(vasakult) Tõnu Kalvet ja 
Jaan Urgas. Viimase partii võit 
määraski lõpuks turniirivõitja.

FOTO: AAVO MURUTALU

suguvõsa, eelkõige vennad 
Kalle ja Enno Aljas. Mõle-
mad kuuluvad valla male- ja 
kabeparemikku ning on valda 
korduvalt esindanud Eesti 
omavalitsuste talimängudel. 
Enno jäi IV Aljase turniiril 
kaheksandaks (2 p), samast 
suguvõsast pärit Ain Uuspõld 
(kuulub samuti valla pare-
mikku mõlemal n-ö ruuduli-
sel alal) aga viiendaks (3 p). 
Diplomi saigi viis paremat. 
Esemelised auhinnad (raa-

matud ja šokolaadid) pani 
välja Urgas.

Seekordse esikohavõi-
duga sai Urgasest esimene 
kahekordne Aljase turniiri 
võitja (ta oli võitnud ka 
2020. aastal toimunud II 
Aljase turniiri). 2018. aastal 
peetud I Aljase turniiri võitis 
Kalvet. 

TÕNU KALVET
Kose male-kabeklubi juha-

tuse liig

 Esikolmik jäädvustatuna Järni talu sildi juures.
FOTO: ASKOLD NASSAR

Kahel korral edasi 
lükatud suurvõist-
lusest võttis osa 400 
vibulaskjat, nende 

hulgas ka Kanavere neiu 
Anne Sein. 

Anne laseb kõige klassi-
kalisemas vibustiilis – sport-
vibuga, mida tuntakse ka 
olümpiavibu nime all. 

Anne Seina võistluspäe-
vad kulgesid tõusvas joones 
– võistlus koosneb viis päeva 
vältavast laskmisnädalast, 
esimesel kahel päeval lõpetas 
ta teise kohaga, alates neljan-
dast võistluspäevast kumu-

leeruvas arvestuses liidrina. 
Suurimaks konkurendiks oli 
Annele tema treeningukaas-
lane Marta-Marleen Õun 
Viimsist. 

Teised sama klassi laskjad 
andsid neile kahele turvalise 
edumaa, umbes 30 punkti iga 
päeva kokkuvõttes. Neljandal 
päeval lastud maastikuringi 
tulemus 462 punkti 560-st on 
ka uus Eesti rekord, maail-
marekordist jäi puudu 23 
punkti.

ANU UUSMAA,
vibuklubi Sagittarius treener

Kose valla neiu tuli maastikuvibu MM-il võitjaks
 5.–13. augustini toimusid Pärnumaal 
Jõulumäel maailmameistrivõistused 
maastikuvibu laskmises – WFAC 2022. 

Võitjatest esikolmik – Marta-Marleen Õun (2. koht) vasakul, Anne Sein (võitja) keskel, Kata-
riina Atonen (3. koht) paremal.      FOTOD: ERAKOGU 

Kose lasteaed sai juurde 
kuni 24 lasteaialap-
sele õppetööd või-
maldava mooduli, 

mis paigaldati teise korru-
sena senise moodullasteaia  
peale.

Lasteaia lisapinna paigal-
das augustis ehitusettevõte 
Cramo, kes rendib moodu-
lit vallale hinnaga 7474,66 
eurot kalendrikuus, millele 
lisandub käibemaks. Kose 
abivallavanema hariduse ja 

kultuuri alal, Kadri Tiisi ütlust 
mööda on moodullasteaedade 
rendihinnad tõusnud koos 
ehitushindadega. 

„Kui esimese, 2020. aastal 
renditud moodullasteaia ühe 
kuu rendihind oli käibemak-

ses: Urgas, Kalvet, Murutalu, 
Nassar ja Saviir. Peale selle 
võitis viimati mainitu samal 
aastal I Kose malefestivali 
kinnise kiirturniiri.

Aljase turniire on alati kor-
raldanud Saulast pärit Aljase 

Kose lasteaed sai lisamooduli

Kose-Uuemõisa Arenda-
mise Selts kutsub ini-
mesi Leaderi „arukate 
külade“ (Smart Villa-

ges) raames liituma kogukonna 
pilootprojektiga, mille eesmärk 
on luua Kose-Uuemõisas inno-
vaatiline turisminduse edenda-
miseks mõeldud külastuskaart.

Kose-Uuemõisa aleviku-
vanema Reinar Tõrukese kin-
nitusel soovivad seltsi liikmed 
piirkonna arengus kasutada 
tulevikus võimalikult palju 
kaasavaid meetodeid. 

„Arvame, et kaasavad mee-
todid on siiani meie kogukon-
nas alakasutatud ala. Soovime 
kasutada oma aleviku siiani 
kasutamata potentsiaali enda 
piirkonna arendamiseks,“ rää-
gib Tõruke, kelle selgitusel on 
külastuskaardi pilootprojekti 
meeskonnaga oodatud liituma 
iga elanik, kes ettevõtmisele 
kuidagi kasulik saab olla. 

„Kui oled tõlk, kujundaja, 
ilusa lauluhäälega või IT-mees 
– anna endast märku,“ kõlab 
üleskutse.

Mis on „arukad külad“?
Euroopa Komisjoni käsitluse 
kohaselt on „arukad külad“ 
(Smart Villages) maapiirkon-
dade kogukonnad, mis kasu-
tavad uuenduslikke lahendusi 
oma jätkusuutlikkuse paranda-
miseks, tuginedes kohalikele 
tugevustele ja võimalustele. 

Strateegia koostamine ja 
elluviimine põhineb kogukonna 
aktiivsel osalusel, üheskoos 
keskendutakse majanduslike, 
sotsiaalsete ja keskkonna väl-
jakutsetega toimetulemisele 
kaasates tehnoloogilisi ja digi-
taalseid lahendusi. Kose-Uue-
mõisa on oma pilootprojektiga 
juba sisenenud programmi. 

Nüüd ootame pikisilmi 
kohalike initsiatiivi ulatada 
abikäsi ja tulla meeskonda appi. 
Esimeseks pilootprojektiks on 
meie kodukoha külastuskaart, 
mis on innovaatiline ning samas 
ka atraktiivseks turisminduse 
edendajaks. 

Kust ja kellelt saada lisainfot?
Parema info liikumiseks ja 
asjas sees olemiseks tule astu 
ka Kose-Uuemõisa Arendamise 
Seltsi: võta ühendust, postkast: 
kuarendamiseselts@gmail.
com. Samuti saad infot ka 
Kose-Uuemõisa külakeskusest, 
raamatukogust ja alevikuvanem 
Reinar Tõrukeselt, postkast: 
ku.alevikuvanem@gmail.com.

KOSE-UUEMÕISA  
ARENDAMISE SELTS

Kose-Uuemõisa 
Arendamise Selts 
kutsub inimesi 
külastuskaarti 
koostama

suta 4147 eurot, siis näiteks 
ko l m a n d a t  K o s e - U u e -
mõisale mõeldud lasteaia 
moodulit me enam lubada 
ei saanud, sest selle ühe 
kuu hinnaks kujunes käibe-
maksuta 8990 eurot,“ ütleb  
Tiis.

Kose vallavalitsus soovib 
kasvavat lasteaiakohtade 

vajadust tulevikus lahen-
dada Kose uue lasteaia 
ehitamisega, oodatud on ka 
erasektori initsiatiiv erahoiu 
kohtade loomisel, sest vald 
on valmis ostma erahoiu 
kohti. 

KOSE TEATAJA
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Algselt 1992. aastal 
tegutsema haka-
nud Kose korv-
palliklubi tegut-

ses aktiivselt 2012. aastani, 
toonase tegevuse eestvedaja, 
senini korvpallitreeninguid 
andva Margus Matiiseni sel-
gitusel sai klubile saatuslikuks 
meeste ajanappus. „Teatud 
tasandilt alates nõuab sport 
väga suurt pühendumust. 
Klubis toimetavad inimesed 
olid aga, nagu me kõik, pere 
ja tööga,“ meenutab Matii-
sen 30 aastat tagasi tegevust 
alustanud klubi hääbumist. 
Näiteks korraldas omaaegne 
Kose korvpalliklubi nii Kose 
meistrivõistlusi korvpallis, 
Jüriöö jooksu kui ka laulu-
festivali Kose song. Esindus-
meeskond osales Eesti meistri-
võistluste II liigas. Samuti oldi 
katusorganisatsiooniks Kose 
sulgpalluritele, saalihoki har-
rastajatele ja võrkpalluritele. 

Korvpallivälised üritused 
ja tegevus tervikuna kogusid 
populaarsust, kuid arendamine 
ja laiendamine oleks nõudnud 
uusi lahendusi ning täienda-
vaid ressursse. Seetõttu tuli 
ühel hetkel langetada otsus: 
loobuda korvpalliväliste üri-
tuste korraldamisest tervikuna. 
2007. aastal loobus Margus 
Matiisen klubi juhtimisest ja 
selles valdkonnas jätkas Matii-
seni õpilane Riivo Roosnurm.

„Vabatahtlik töö on tore, 
kuid ei toeta pere majandus-
likult,“ märgib Matiisen. 

2012. aasta mais loobus 
Riivo Roosnurm klubi veda-
misest ja Kose korvpalliklubi 
lõpetas tegevuse.

Kunagine kasvandik 
naasis Kosele
Üks klubi taaselustaja on 
Eestis tuntud korvpallur 
Heiko Niidas, kes perioodil 
2003‒2006 kuulus Eesti 
koondisesse ning kes aastatel 
2003, 2005 ja 2006 Tallinna 
meeskondades mängides tuli 
Eesti meistriks ning aastatel 
2005 ja 2006 karikavõitjaks. 

Niidase kohta ütleb Matii-
sen, et tegemist on ilmselt 
tuntuima Koselt alustanud 
korvpalluriga. Eesti meistri-
liiga tasemel on mänginud ka 
Erik Luts, kes on teada-tuntud 
ka tänavakorvpallurite seas. 

„Heiko puhul on hea 
tõdeda, et lasime tal minna ja 
areneda. Ka see on üks eduka 
treeneriks olemise eeldus – 
võimaldada noortel areneda,“ 
ütleb Matiisen.

Praeguseks suurest võist-
lemisest loobunud Heiko 
Niidase selgitusel on enamik 
korvpalliklubi juhatuse liik-
meid (Heiko Niidas, Tormi 
Talirand, Imre Röös ja Erik 
Luts) õppinud mängima Mar-
gus Matiiseni käe all, Riko 
Roosnurme treenis peamiselt 
Valdur Kalme. Samu võima-
lusi tahavad mehed pakkuda 
ka praegustele noortele. 

Uuest hooajast Eesti 
meistrivõistluste esiliiga 
võistkonnas Rae Koss / 
Hansaviimistlus mängival 
Riko Roosnurmel on kavas 
septembris alustada treenin-
guid vanuserühmaga 7–9 elu-
aastat, treeningud hakkavad 
toimuma kolm korda nädalas 
kultuurikeskuse võimlas, 
samuti käiakse korra näda-
las spordimaja ujulas ujumas. 
Kuigi praegu on Roosnurmel 
viiest mehest ainsana tree-
neri kvalifikatsioon, on huvi 
treenerikutse õpingute vastu 
ka teistel juhatuse liikmetel.

„Korvpall on pidevas 
muutumises, taktika areneb 
pidevalt. Seetõttu peab hea 
treener suutma ette näha 
trende, mis hakkavad mängu 
mõjutama 8–10 aasta pärast,“ 
avab 1986. aastast treeneria-
metit pidanud (enda kinnitusel 
õppinud) mees korvpalliklubi 
treenereid ees ootavaid väl-
jakutseid. „Peale selle peab 
treener suutma nõu anda ka 
tervise ja toitumise teemadel.“

Arendab keha ja vaimu
Kuigi huvikoolis pakutakse 
ka praegu võimalust korvpal-

litreeningutel osaleda, loodab 
unest äratatud korvpalliklubi 
oma panuse anda ka noorte 
üldisesse füüsilisse vormi. Sest 
kuigi tippsportlaste tase on 
endiselt paigas, kipuvad just 
praegused tavalised õpilased 
olema kehvemas vormis kui 
näiteks paarkümmend aastat 
tagasi. 

„Korvpallitrenni lahu-
tamatu osa on üldfüüsiline 
treening,“ märgib Matiisen. 
„Peale selle õpetab korvpall 
noori tegutsema meeskonnas, 
teistega arvestama, teiste 
tugevusi hindama ning seega 
ka vajadusel teistele toetuma. 
Korvpall on tore mäng,“ lisab 
Matiisen.

Korvpallihuvilisi treenima 
hakkava Riko Roosnurme kin-
nitusel ongi klubi esimene 
eesmärk leida piisavalt palju 
huvilisi ning pakkuda neile 
arengut läbi mängu. „Loomu-
likult näeme kaugemas tulevi-
kus end ka võistlusplatsil, kuid 
esialgu tahame endale olulist 
spordiala populariseerida,“ 
räägib Roosnurm. 

Niidase hinnangul võiks 
tulevikus 2. liiga korvpal-
liklubi kasvandikele igati 
jõukohane kasvulava olla. 

Trennis näeme!
Niidase selgitusel on klubi 
eesmärk pakkuda koostöös 
Kose huvikooliga noortele 
paremaid liikumisvõimalusi 
ning luua Kosele tugev ning 
jätkusuutlik korvpallipüra-
miid. 

„Kogukonnaklubina soo-
vime enda ümber koondada 
kõiki korvpallihuvilisi, kellel 
on soov ja huvi Kose korvpalli 
arengusse panustada või liht-
salt meie tegemistele kaasa 
elada,“ kirjeldab ta. „Peale 
noortetöö plaanime sügisel 
alustada ka harrastajate 
treeningutega. Otsi meid 
üles Facebookist, külasta 
meie kodulehte ja aitame 
üheskoos Kose tagasi Eesti 
korvpallikaardile.“

Kose korvpalliklubi tege-
misi saab jälgida nii nende 
kodulehel www.kosekk.ee 
kui Facebookis @Kose k 
orvpalliklubi või Intagramis 
#kosekorvpalliklubi.  

SIMMO SAAR
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Praeguseks on klubiga 
liitunud paarküm-
mend poissi ja kaks 
tüdrukut, käiakse 

regulaarsetel treeningutel, 
peetakse sõprusmänge ning 
osaletud on juba ka ühel noorte 
korvpalliturniiril. Ollakse juba 
ka Eesti Korvpalliliidu liige, 
peale selle on klubiga liitunud 
mõned välistreenerid, klubil on 
oma peatreener – Siim Raudla. 

Klubiga liitunud lastest 
on kõige noorem 9-aastane ja 
kõige vanem 14-aastane, üle-
jäänud jäävad vanuselt sellesse 
vahemikku.

Kose korvpallielu, mis 
kunagi oli üsna vilgas, osa-
leti regulaarselt vabariiklikel 
võistlustel ja turniiridel, jäi 
mingil hetkel seisma ja asus 
varjusurmas pikki aastaid. Et 
sellele taas elu sisse puhuda, 
asutatigi viis aastat tagasi KK 
Basket. Mitmel põhjusel, millest 
olulisem koroonaviiruse levik, 
saadi tegevus tempokalt käima 
niisiis alates sellest aastast. 

Kose korvpalli edendab 
noorte seas MTÜ Korvpalli-
klubi Basket, mille juhatuse 
liige ja klubi abitreener Eigo 
Eismann kiidab poisse, kes on 
lühikese ajaga ennast juba väga 
andunult korvpalliga sidunud 
ning eelistavad trennis käimist 
niisama logelemisele. 

„Esialgu oleme püüdnud 
rõhku panna kogemuste oman-
damisele – nii treeningutel kui 
ka võistlusel käies. Sisendan 
lastele, et praegu ei vaata me 
veel tulemusi ega numbreid, 
v a i d  k e s k e n d u m e  j u s t 
enesekindluse saavutamisele 
ning püüame igal võimalusel 

hankida uusi kogemusi,“ 
selgitab Eigo Eismann korv-
palliklubi tegevuse stratee-
giat. „Edaspidi soovime nüüd 
noored jagada gruppidesse – 
edasijõudnud ja alles alustajad 
ning eraldi veel ka tüdrukud.“ 

Mõnevõrra sõltub see tema 
ütlust mööda ka sellest, kuidas 
õnnestub vastrenoveeritud 
Kose spordimajas saaliaega-
sid saada. Täpset saaliaegade 
graafikut on vaja ka selleks, et 
noorte korvpallurite jaoks kor-
ralik õppekava kokku panna.

Eigo Eismann ütleb, et 
temalegi tuli teatud üllatu-
sena, et noorte huvi trennis 
käia ja korvpalli mängida on 
niivõrd suur. Ta märgib, et 
ega noortel eriti suvisel pikal 
koolivaheajal Kosel teab, mis 
palju organiseeritud tegevusi 
ole ja sestap ilmutasid paljud 
juba esimese üleskutse peale 
huvi korvpallitreeningutel 
käima hakata. Ja ega keegi eriti 
tahtnud kuuldagi sellest, et 
peame suvel vahet – suuresti 
poiste endi soovil jätkati trenne 
ka suvekuudel.

„Ega üks õige korvpallur 
ei saagi suvel puhata. Tuleb 
ikka mängida ja palli põrgatada 
ning hooajaks valmistuda,“ 
kinnitab Eismann. „Poistele 
meeldib treeningutel käia ja 
nende vahel on tekkinud juba 
korralik kambavaim. Kui algu-
ses jäädi treeningule hiljaks 
ja mina olin kõige esimesena 
kohal, siis nüüd on vastupidi 
– poisid on juba ammu enne 
mind saalis ootamas.“ 

Motivatsiooni tõstmiseks ja 
ka sellepärast, et esialgu vaid 
kaotusi saanud võistkonda 

innustada, on korraldatud 
noortele kohtumisi tuntud 
korvpalliasjatundjatega. Nii 
käis suvel Kosel külas Pierre 
Bressant Prantsusmaalt, kes 
on olnud Eesti tüdrukute U16 
koondise peatreener. Toimus ka 
kohtumine Eesti korvpallitree-
ner Üllar Kerdega, tehti läbi 
üks treening Janne Schasmini 
juhendamisel, tulemas on koh-
tumine Indrek Visnapuuga jmt.

Oluline turniir, kus Kose 
korvpallipoisid käisid, oli 
sel suvel Rakveres peetud 
Steba Cup, kus osales kuus 
võistkonda. Tänavu on veel 
üks turniir, kus osaletakse, 
plaanis enne jõule. Peale selle 
veel ka sõpruskohtumised siin 
ja seal ning 3x3 tänavakorvpalli 
võistlustel.

„Poisid on kogu aeg väga 
entusiastlikud ega lase pead 
norgu. Räägivad, et teeme 
muudkui trenni ja küll siis 
ükskord hakkavad ka võidud 
tulema,“ iseloomustab Eismann 
noorte suhtumist. „Nüüd ongi 
meil mõte, et äkki järgmisel 
aastal võiks juba Eesti noorte-
liigas ehk mini- või mikroliigas 
ka osaleda. Aga eks enne seda 
tulebki sõna otseses mõttes 
kõvasti trenni teha ning poistele 
võistkonnana n-ö liha luudele 
kasvatada. Muidu oleks jõudude 
vahekord väga suur, kui mõned 
poisid on käinud kaks aastat 
kolm korda nädalas treeningutel 
ja siis tuleme meie, kes oleme 
teinud poole aasta vältel ühe 
korra nädalas trenni.“

Igatahes ootab KK Basket 
veel ka praegu uusi poisse ja 
tüdrukuid klubiga liituma – 
huvilised on oodatud. Täpsemad 
kontaktid ühenduse võtmiseks 
on leitavad klubi koduleheküljel 
www.kkbasket.ee.  

AIN ALVELA,
Kose Teataja toimetaja

Kose noored korvpallurid alustavad 
maast-madalast, ent loodavad jõuda 
tippude sekka 
Kuigi Kose korvpalliklubile Basket pandi 
alus juba viie aasta eest, pärssis peale 
tulnud koroonapandeemia treeninguid 
ning võistlustel käimist, mistõttu õige hoo 
sai klubi tegevus sisse alles eelmise aasta 
detsembrikuus.

Pika korvpallitaustaga Kose vald saab 
taaskord toimiva korvpalliklubi, sest 
viie mehe eestvedamisel on kümme 
aastat varjusurmas olnud klubi taas elule 
ärkamas. 

FOTO: KK BASKET

Kose KK Basket noored korvpallurid koos 
treeneritega.

Kümme aastat jõude olnud korv-
palliklubi saab uue hingamise

Hiljuti asutatud 
Kose korvpal-
liklubi liikmed 
– algatusgrupp, 
kes püüavad 
siinse kossut-
raditsiooni taas 
au sisse tõsta.

FOTO: ERAKOGU
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Harmi külas asuva Veskipõllu katastriüksuse detailplaneeringu 
vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine.

Kose vallavalitsus võttis 23.08 2022 korraldusega nr 557 vastu 
Harmi külas asuva Veskipõllu katastriüksuse detailplaneeringu. 
Detailplaneering on algatatud Kose vallavalitsuse 6. juuli 2021 korral-
dusega nr 461. Veskipõllu katastriüksuse detailplaneeringu eesmärk 
on katastriüksuse jagamine elamuehituse eesmärgil ja ehitusõiguse 
määramine tekkivatele kruntidele. Planeeritava ala pindala on ca 7,1 ha 
ning see hõlmab Veskipõllu (katastritunnus 36301:001:0361) ja Veskijõe 
(katastritunnus 36301:001:0371, osaliselt) katastriüksuseid. Planeerin-
gulahenduse koostamisel on arvestatud Kose valla üldplaneeringuga 
ja detailplaneeringu koostamisel jälgitakse kehtivas üldplaneeringus 
välja toodud nõudeid. Detailplaneeringuga ei kavandata hoones-
tust väärtuslikule põllumaale. Liikluskorralduse seisukohast asub 
planeeringuala hea ligipääsetavas kohas. Planeeringuga määratud 
arhitektuursete tingimuste puhul on aluseks võetud planeeringuala 
kontaktvööndis olemasolevate hoonete näitajad, et oleks tagatud uus-
hoonestuse sobivus ümbritsevasse keskkonda ja ehituslike tingimuste 
määramisel on lähtutud Kose valla väljastatud lähteseisukohtadest. 
Olemasolev taristu on võimeline lisanduvate elamute ja abihoonete 
rajamisega kaasneva koormusega toime tulema. Detailplaneeringuga 
jagatakse Veskipõllu katastriüksus kuueks krundiks. Katastriüksuse 
sihtotstarveteks jääb kolmel krundil maatulundusmaa (POS 1, POS 2, 
POS 3) ja kolmel määratakse transpordimaa (POS 4, POS 5, POS 6). 
Muutulundusmaa sihtotstarbega kruntidele määratakse ehitusõigus 
elamute, abihoonete ning hooneid teenindava taristu projekteerimi-
seks ‒ hoonete suurim lubatud arv maa-alal 4, hoonete ehitisealune 
pind 600 m2, elamu kõrgus kuni 10 m, abihoonete kõrgus kuni 6 m, 
parkimine lahendatakse krundisiseselt. Hoonete välisviimistluseks 
on lubatud kasutada puitu, kivi, klaasi ja krohvi. Katusekalded 
on vahemikus 20°–45°. Detailplaneeringu on kooskõlastanud 
muinsuskaitseamet ja päästeameti Põhja päästekeskus. Koostööd 
on tehtud tehnovõrkude valdajate (Elektrilevi OÜ, Eesti Lairiba 
Arenduse Sihtasutus) ning isikute ja asutusega, kes on kaasatud 
menetlusse. Planeeritava tegevusega negatiivne mõju majanduslikule 
keskkonnale puudub. Planeeringualal ja vahetus läheduses ei asu 
muinsuskaitsealused mälestised ja nende kaitsevööndeid. Detail-
planeeringuga on määratud kruntidele sobilikud arhitektuurilised 
tingimused hoonete püstitamiseks. Elamu ja abihoonete rajamine 
planeeritud asukohas on kooskõlas üldplaneeringuga, mis suunab 
asustusstruktuuri. Tuginedes eeltoodule, võib eeldada, et hoone 
rajamisel negatiivne mõju kultuurilisele keskkonnale puudub. Detail-
planeeringuga planeeritud hoonete rajamisega kaasnev peamine 
positiivne sotsiaalne mõju väljendub uute kogukonnaelanike näol ja 
ala heakorrastamises. Negatiivne mõju sotsiaalsele keskkonnale võib 
avalduda eelkõige ehitusperioodil lähiümbruse elanikele põhiliselt 
suurenenud müra- ja vibratsioonitaseme ning liiklussageduse näol. 
Planeeringuga kaasnevatest mõjudest on võimalik lugeda pikemalt 
detailplaneeringu seletuskirja peatükis 7.10 „Planeeringulahendusega 
kaasnevad mõjud“.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 19. septembrist 2. 
oktoobrini 2022 Kose vallavalitsuse majandusosakonnas (Hariduse 
tn 1, Kose alevik, II korrus) ja valla veebilehel www.kosevald.ee. 
Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailpla-
neeringu kohta arvamust. Arvamused palume saata elektrooniliselt 
aadressile vald@kosevald.ee või postiga aadressile Hariduse tänav 
1, Kose alevik, Kose vald, Harju maakond, 75 101. Avaliku väljapaneku 
jooksul on paberkandjal materjalidega võimalik tutvuda asutuse 
lahtiolekuaegadel, elektroonselt endale sobival ajal. Soovitame 
detailplaneeringu materjalidega tutvuda elektroonselt. Menetlusdo-
kumentidega on võimalik tutvuda Kose vallavalitsuse majandusosa-
konnas paberkandjal, kuid tungival vajadusel ja etteteatamisel saab 
Kose vallavalitsus korraldada ka menetlusdokumentidega tutvumise 
võimaluse elektroonselt. Küsimused ja täiendav info: Arvo Sirel, arvo.
sirel@kosevald.ee.

 
Ravila mnt 12 katastriüksuse detailplaneeringu avaliku väljapaneku 
ja avaliku arutelu tulemused.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 4.‒ 17.07 2022. Avaliku 
väljapaneku jooksul oli igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu 
kohta arvamust. Arvamust avaldas keskkonnaamet ja eraisikud. 
Detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu 
toimus 30. augustil 2022 algusega kell 15 Kose vallavalitsuse II korruse 
saalis. Avalikul arutelul osales kokku 28 isikut, sh planeeringu koostaja, 
detailplaneeringust huvitatud isiku esindajad ja Kose vallavalitsuse 
esindajad. Avalikul arutelul tutvustas planeeringulahendust planee-
ringu koostaja ning seejärel tutvustas Kose vallavalitsuse arhitekt 
avaliku väljapaneku kestel esitatud kirjalikke arvamusi ja Kose 
vallavalitsuse seisukohti nende kohta, põhjendas detailplaneeringu 
koostamisel valitud lahendusi ning vastas muudele detailplaneeringut 
käsitlevatele küsimustele. Arutelu kestis ca 2 h. Planeerimisseaduse 
§ 137 lg 1 kohaselt avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemuste 
alusel tehakse detailplaneeringus vajalikud muudatused ning § 138 
lg 1 kohaselt esitatakse detailplaneering heakskiitmiseks rahandus-
ministeeriumile ning koos detailplaneeringuga esitatakse avalikul 
väljapanekul kirjalikud arvamused, mida planeeringu koostamisel ei 
arvestatud ja detailplaneeringu koostamise korraldaja põhjendatud 
seisukoht nende arvestamata jätmise kohta. Küsimused ja täiendav 
info: Arvo Sirel, arvo.sirel@kosevald.ee.

 
Tade külas asuva Keskvälja katastriüksuse ja Kiruvere külas asuva 
Veeääre katastriüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek.

14. septembrini (kaasa arvatud) kestab Kiruvere külas asuva 
Veeääre katastriüksuse detailplaneeringu (Paabor Projekt OÜ, 
töö nr DP-7-2022) ning Tade külas asuva Keskvälja katastriüksuse 
detailplaneeringu (Paabor Projekt OÜ, töö nr DP-7-2021) avalik 
väljapanek valla veebilehel www.kosevald.ee ja Kose vallavalitsuse 
majandusosakonnas (Hariduse tn 1, Kose alevik, II korrus). Avaliku väl-
japaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta 
arvamust. Arvamused palume saata elektrooniliselt aadressile vald@
kosevald.ee või postiga aadressile Hariduse tänav 1, Kose alevik, Kose 
vald, Harju maakond, 75 101. Avaliku väljapaneku jooksul on paber-
kandjal materjalidega võimalik tutvuda asutuse lahtiolekuaegadel, 
elektroonselt endale sobival ajal. Soovitame detailplaneeringu mater-
jalidega tutvuda elektroonselt. Menetlusdokumentidega on võimalik 
tutvuda Kose vallavalitsuse majandusosakonnas paberkandjal, kuid 
tungival vajadusel ja etteteatamisel saab Kose vallavalitsus korraldada 
ka menetlusdokumentidega tutvumise võimaluse elektroonselt. 
Küsimused ja täiendav info: Arvo Sirel, arvo.sirel@kosevald.ee.

Kose-Uuemõisa alevikus asuva Kesk tn 27 katastriüksuse ja Kesk 
tänava maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapa-
neku korraldamine

Kose vallavalitsus võttis 01.09.2022 korraldusega nr 581 vastu 
Kose-Uuemõisa alevikus asuva Kesk tn 27 katastriüksuse ja Kesk 
tänava maa-ala detailplaneeringu (OÜ Hendrikson & Ko, töö nr 
2100410). Detailplaneering on algatatud Kose vallavalitsuse 12.10.2021 
korraldusega nr 747. Planeeritava ala pindala on ca 10 400 m2 ning 
see hõlmab Kesk tn 27 (katastritunnus 33701:002:0978) ja Kesk tänav 
(katastritunnus 33801:001:0565, osaliselt) katastriüksust. Kesk tänava 
osas kehtib Välja ja Kesk tänava ristmikuala detailplaneering, mis 
on kehtestatud Kose vallavalitsuse 20.07.1998 korraldusega nr 265. 
Detailplaneeringu eesmärk on maakasutuse sihtotstarbe muutmine 
ja ehitusõiguse määramine kortermaja püstitamiseks. Lisaks antakse 
detailplaneeringuga lahendus planeeringuala haljastusele, heakor-
rale, juurdepääsuteedele, parkimiskorraldusele ja tehnovõrkudega 
varustamisele. Kose valla üldplaneeringu kohaselt on planeeritava 
ala puhul tegemist tiheasustusalaga, kus on ehitusloakohustusliku 
hoone püstitamisel detailplaneeringu koostamise kohustus. Tihe-
asustusalad on üldplaneeringu mõistes valla territooriumi osad, kus 
ruumiline planeerimine järgib kompaktsele hoonestusalale omaseid 
põhimõtteid – hooned paiknevad/rajatakse üksteisele lähedale 
(kompaktselt), hoonestatud alad liidetakse üldjuhul ühiste tehno-
võrkudega, juurdepääsuks rajatakse sidus ja naaberalade vajadusi 
arvestav teedevõrk jne. Üldplaneeringuga on määratud maakasutuse 
juhtotstarbeks kaubandus-, teenindus- ja büroohoone ning korte-
relamu maa-ala. Detailplaneeringuga moodustakse kaks uut krunti 
(POS 1, POS 2) lisaks olemasolevale Kesk tänav krundile (POS 3). Krundi 
POS 1 ehitusõigus: maakasutuse sihtotstarve elamumaa, korterelamu 
maksimaalne lubatud kõrgus 12 m, abihoonetel 6 m. Viimistlusma-
terjalidest on eelistatud naturaalsed ja piirkonnale ning hoonestuse 
tüübile iseloomulikud materjalid (nt puitu, krohvi, betooni ja/või tellist, 
klaasi). Vältida imiteerivaid materjale. Hoonete katuse kalle 0°–25°. 
Krundile POS 2 rajatakse valgustatud sõidutee. POS 1 krundi koosseisu 
rajatakse ka avalikuks kasutamiseks mõeldud mänguväljak, mille osas 
seatakse pärast selle väljaehitamist isiklik kasutusõigus Kose valla 
kasuks. Planeeringulahenduse elluviimisel (20 korteriga elamu kavan-
damisel) võib eeldada, et Kesk tänava, kui juurdepääsu tagava tänava 
liikluskoormus kasvab. Planeeringu elluviimisel saab olemasolev Kesk 
tn lõik uue katendi ja lisandub juurdepääsu tagav transpordimaa 
sihtotstarbega krunt, seega olemasoleva tänavatevõrgu olukord 
paraneb. Positiivne mõju on ka uute atraktiivsete elukohtade loomisel. 
Lisaks saab välja tuua positiivse sotsiaalse mõju ka teistele piirkonna 
elanikele, sest planeeringu elluviimisel luuakse avalikult ligipääse-
tav mänguväljak. Planeeringuala asub soodsas asukohas ning nii 
teenused kui ka ühistransport on igapäevaseks kasutamiseks hästi 
kättesaadavad. Kuna piirkonda tuleb uusi elanikke, siis on ka mõju 
piirkonna majandusele positiivne. Käesoleva detailplaneeringu elluvii-
mine ei avalda kultuurilist mõju, sest alal ja selle mõjualas puuduvad 
väärtustatud hooned, miljööalad ja väärtuslikud maastikud. Detail-
planeeringu alal paiknevad ehitismälestised Kose-Uuemõisa mõisa 
väravapostid, 19.–20. saj. (reg nr 2800). Kavandatav tegevus ei muuda 
oluliselt väljakujunenud ruumilist olukorda ja väravapostide heakord 
ja säilimine antud asukohas on tagatud. Planeeringu elluviimisel ei 
ole ette näha olulise negatiivse mõju avaldumist looduskeskkonnale, 
planeeringualal puuduvad kõrge loodusväärtusega alad või objektid. 
Planeeringu elluviimine muudab küll ruumilist keskkonda, kuid ka 
üldplaneeringus on ette nähtud ala hoonestamine. Positiivse poolena 
saab välja tuua, et kortermaja ümber luuakse korrastatud roheala.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 26. septembrist 9. 
oktoobrini 2022 Kose vallavalitsuse majandusosakonnas (Hariduse 
tn 1, Kose alevik, II korrus) ja valla veebilehel www.kosevald.ee. 
Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailpla-
neeringu kohta arvamust. Arvamused palume saata elektrooniliselt 
aadressile vald@kosevald.ee või postiga aadressile Hariduse tänav 
1, Kose alevik, Kose vald, Harju maakond, 75 101. Avaliku väljapaneku 
jooksul on paberkandjal materjalidega võimalik tutvuda asutuse 
lahtiolekuaegadel, elektroonselt endale sobival ajal. Soovitame 
detailplaneeringu materjalidega tutvuda elektroonselt. Menetlusdo-
kumentidega on võimalik tutvuda Kose vallavalitsuse majandusosa-
konnas paberkandjal, kuid tungival vajadusel ja etteteatamisel saab 
Kose vallavalitsus korraldada ka menetlusdokumentidega tutvumise 
võimaluse elektroonselt. Küsimused ja täiendav info: Arvo Sirel, arvo.
sirel@kosevald.ee.

Kolu külas asuva Põlluaasa katastriüksuse detailplaneeringu 
vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Kose vallavalitsus võttis 01.09.2022 korraldusega nr 582 vastu Kolu 
külas asuva Põlluaasa katastriüksuse detailplaneeringu (K-Projekt 

Aktsiaselts, töö nr 20133). Detailplaneering on algatatud Kose vallava-
litsuse 23.11.2021 korraldusega nr 851. Detailplaneeringu eesmärk on 
katastriüksuse jagamine, ehitusõiguse määramine tootmis- ja/või äri-
hoonete püstitamiseks. Lisaks antakse detailplaneeringuga lahendus 
planeeringuala haljastusele, heakorrale, juurdepääsule, parkimiskor-
raldusele ja tehnovõrkudega varustamisele. Planeeritava ala pindala 
on 5,2 ha ning see hõlmab Põlluaasa (katastritunnus 33701:002:0474) 
ja osaliselt 3370132 Kose-Uuemõisa-Saula tee (katastritunnus 
33701:002:1019) katastriüksust. Detailplaneeringuga moodustatakse 
kolm ärimaa ja/või tootmismaa krunti (POS 1, POS 2, POS 3). Ehitus-
õigus POS 1 krundil: hoonete suurim lubatud arv maa-alal 3, hoonete 
suurim lubatud ehitisealune pind 4900 m2, hoonete maksimaalne 
lubatud kõrgus kuni 10 m (maksimaalset kõrgust on lubatud ületada 
põhimahust kuni 12 m tehnoloogilisest vajadusest nagu liftišaht, 
katusele pääsud, piirded, ventilatsiooniseadmed ja torud, päikese-
paneelid, tõstukid hoone sees jne hoonega seotud osad), krundi 
täisehituse protsent 30. Ehitusõigus POS 2 ja POS 3 krundil: hoonete 
suurim lubatud arv maa-alal 3, hoonete suurim lubatud ehitisealune 
pind 6000–7800 m2, hoonete maksimaalne lubatud kõrgus kuni 15 
m, krundi täisehituse protsent 40. Parkimine lahendatakse krun-
disiseselt. Hoone fassaadilahendus kujundada piirkonna miljöösse 
sobiv. Hoone arhitektuur peab olema kõrgetasemeline ja kaasaegne 
ning sobima naabruses oleva ja varem planeeritud hoonestusega 
ning parandama elukeskkonna kvaliteeti. Viimistlusmaterjalide 
valikul kasutada vastupidavaid, kvaliteetseid ja keskkonda sobivaid 
materjale. Hooned paigutada selliselt, et hooned toimiksid täiendava 
müravastase meetmena. Kohustuslikku ehitusjoont määratud ei ole. 
Hoonete katuse kalle 0–30 kraadi. Detailplaneeringu on kooskõlasta-
nud Põllumajandus- ja Toiduamet ja Päästeameti Põhja päästekeskus. 
Koostööd on tehtud tehnovõrkude valdajate (Telia Eesti AS, Elektrilevi 
OÜ, Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutus) ning isikute ja asutusega, kes 
on kaasatud menetlusse. 

Planeeritud tegevusega kaasneb positiivne mõju lisanduvate 
töökohtade ja teenuste näol. Lisanduvad töökohad võivad piirkonda 
juurde tuua uusi elanikke. Planeeritud tegevusega negatiivne mõju 
majanduslikule keskkonnale puudub. Detailplaneeringus kavandatu 
elluviimine ei too endaga eeldatavalt kaasa lähialal kultuurilisi mõju-
sid, planeeringualal ja vahetusläheduses ei asu muinsuskaitsealuseid 
mälestisi ja nende kaitsevööndeid.  Detailplaneeringus kavandatu 
elluviimisega kaasnev peamine positiivne sotsiaalne mõju väljendub 
katastriüksuse korrastamises. Negatiivne mõju sotsiaalsele keskkon-
nale võib avalduda eelkõige ehitusperioodil lähiümbruse elanikele 
põhiliselt suurenenud müra- ja vibratsioonitaseme ning liiklussage-
duse näol. Planeeringus on ette nähtud olemasoleva Aru katastriük-
suse poole võimalik kaitsehaljastusega ala krundipiirist 20 m. Seatud 
on nõue hooned paigutada selliselt, et hooned toimiksid täiendava 
müravastase meetmena. Hoonestusala on määratud Aru katastriük-
suse pool 40 m kaugusele krundipiirist. Võib eeldada, et pikaajaline 
negatiivne mõju siiski sotsiaalsele keskkonnale puudub. Detailplanee-
ringus kavandatu elluviimine ei too endaga kaasa looduskeskkonna 
kahjustumist, kuna planeeringuala on juba osaliselt hoonestatud ja 
keskkond on inimtegevuse poolt mõjutatud. Planeeringuga kaasneva-
test mõjudest on võimalik lugeda pikemalt detailplaneeringu seletus-
kirja peatükis 7 „Kavandatu vastavus ruumilise arengu eesmärkidele 
ja planeeringulahendusega kaasnevad mõjud“.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 26. septembrist 9. 
oktoobrini 2022 Kose vallavalitsuse majandusosakonnas (Hariduse 
tn 1, Kose alevik, II korrus) ja valla veebilehel www.kosevald.ee. 
Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailpla-
neeringu kohta arvamust. Arvamused palume saata elektrooniliselt 
aadressile vald@kosevald.ee või postiga aadressile Hariduse tänav 
1, Kose alevik, Kose vald, Harju maakond, 75101. Avaliku väljapaneku 
jooksul on paberkandjal materjalidega võimalik tutvuda asutuse 
lahtiolekuaegadel, elektroonselt endale sobival ajal. Soovitame 
detailplaneeringu materjalidega tutvuda elektroonselt. Menetlusdo-
kumentidega on võimalik tutvuda Kose vallavalitsuse majandusosa-
konnas paberkandjal, kuid tungival vajadusel ja etteteatamisel saab 
Kose vallavalitsus korraldada ka menetlusdokumentidega tutvumise 
võimaluse elektroonselt. Küsimused ja täiendav info: Arvo Sirel, arvo.
sirel@kosevald.ee.

Kiruvere külas asuva Puhkuse katastriüksuse ja lähiala detailpla-
neeringu kehtestamine

Kose vallavalitsus kehtestas 01.09.2022 korraldusega nr 583 
Kiruvere külas asuva Puhkuse katastriüksuse ja lähiala detailplanee-
ringu (Paabor Projekt OÜ, töö nr DP-3-2022, planeeringu ID 103035). 
Puhkuse katastriüksuse detailplaneeringu eesmärk on maakasutuse 
sihtotstarbe muutmine ärimaaks, ehitusõiguse määramine olemas-
oleva hoone laiendamiseks kuni üks kolmandik olemasoleva ehitise 
kubatuurist ning hoone teenindamiseks mõeldud tehnovõrkude 
ja -rajatiste planeerimine ehituskeeluvööndisse. Planeeringuga ei 
tehta ettepanekut ehituskeeluvööndi vähendamiseks. Planeeritava 
ala pindala on ca 0,5 ha ning see hõlmab Puhkuse (katastritunnus 
36302:002:0338) ja osaliselt Kiigemäe (katastritunnus 36302:002:0368) 
katastriüksust. Detailplaneeringuga on krundile POS 1 määratud 
hoonestusala, mis kattub olemasoleva hoone välispiiretega ja ole-
masoleva ehitisealuse pinnaga. Hoonestusala on näidatud joonisel 
4 „Põhijoonis koos tehnovõrkudega“. Pos 2 krundile hoonestusala 
ei määrata. POS 2 krundile on lubatud rajada teid ja tehnovõrke. 
Hoonestusalast välja on lubatud rajada hoone sihtotstarbeliseks 
kasutamiseks vajalikke tehnovõrke, parkimisala, juurdepääsuteed ja 
haljastust. Planeeringuga on lubatud rajada üks hoone, mille maksi-
maalne ehitisealune pind on 102 m2. Lubatud on olemasoleva hoone 
rekonstrueerimine nii, et juurdeehitise maht on kuni üks kolmandik 
olemasoleva ehitise kubatuurist ehk maksimaalne võimalik maht 
saab olla kuni 371 m3. Hoone maksimaalne lubatud kõrgus on 7 m. 

KOSE VALLA TEATED  
DETAILPLANEERINGUTEST

Järgneb lk 8    
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Parkimine lahendatakse krundisiseselt. Hoonete välisviimistlu-
seks on lubatud kasutada järgmisi materjale – puitu, kivi, krohvi 
ja klaasi. Katusekatetena kasutada kivi, plekki või rullmaterjali. 
Katusekalded on vahemikus 0°–30°. Piirete rajamine ei ole 
lubatud. Detailplaneeringu on kooskõlastanud Päästeameti Põhja 
päästekeskus. Koostööd on tehtud tehnovõrkude valdajatega ning 
asutustega ja isikutega, kes on kaasatud menetlusse. Planeeritud 
tegevusega kaasneb positiivne mõju lisanduva puhkemajandus-
liku äriettevõtte näol, mis aitab kaasa turismisektori arendamisele. 
Hoone laiendamisel ja taristu väljaehitamisel eeldatavalt nega-
tiivne mõju kultuurilisele keskkonnale puudub. Negatiivne mõju 
sotsiaalsele keskkonnale võib avalduda eelkõige ehitusperioodil 
lähiümbruse elanikele põhiliselt suurenenud müra- ja vibrat-
sioonitaseme ning liiklussageduse näol. Kokkuvõtvalt võib öelda, 
et detailplaneeringu realiseerimisega kaasnevad mõjud ei ole 
ulatuslikud, kuna planeeringuala on juba hoonestatud ja kesk-
kond on inimtegevuse poolt mõjutatud. Planeeringuga kaasne-
vatest mõjudest on võimalik lugeda pikemalt detailplaneeringu 
seletuskirja peatükis 7.10 „Planeeringulahendusega kaasnevad 
mõjud“. Kehtestatud detailplaneeringuga (sh korraldusega) on 
võimalik tutvuda digitaalselt aadressil https://service.eomap.ee/
kosevald/#/planeeringud/planeeringud/224 või paberkandjal 
tööajal Kose vallavalitsuse majandusosakonnas (Hariduse tn 1, 
Kose alevik, Harju maakond, II korrus). Küsimused ja täiendav info: 
Arvo Sirel, arvo.sirel@kosevald.ee.

kuupäev kellaaeg
01.09 10.00–20.00 treening
02.09 10.00–20.00 treening
03.09 10.00–21.00 laskevõistlus
04.09 10.00–21.00 laskevõistlus
07.09 10.00–20.00 treening
08.09 10.00–20.00 treening
09.09 10.00–20.00 treening
12.09 10.00–20.00 treening
13.09 10.00–20.00 treening
14.09 10.00–20.00 treening
15.09 10.00–20.00 treening
16.09 10.00–20.00 treening
19.09 10.00–20.00 treening
20.09 10.00–20.00 treening
21.09 10.00–20.00 treening
22.09 10.00–20.00 treening
23.09 10.00–20.00 treening
24.09 10.00–20.00 treening
25.09 10.00–20.00 treening
28.09 10.00–20.00 treening
29.09 10.00–20.00 treening
30.09 10.00–20.00 treening
01.10 10.00–20.00 treening
02.10 10.00–20.00 treening
03.10 10.00–20.00 treening
04.10 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

 Algus lk 7

Olime lummatud 
esimesest het-
kest, kui lennu-
kiaknast avanes 

vaade neile Atlandi ookeani 
põhjaosas asuvatele saartele. 
„Ebamaine, nagu muinas-
jutus, justkui filmis, nagu 
unenäos, hunnitu, uskumatu, 
sellist kohta ei saa ju päriselt 
olemas olla!“ – ei vaibunud 
reisiseltskonna vaimustus.

Vulkaanitekkelisi saari 
katavad kaunid rohelised 
mäed, mis lõpevad järskude 
ookeani suubuvate basaltkal-
judega, puid-põõsaid Fääridel 
looduslikult ei kasva. Saari on 
kokku kaheksateist. Eestiga 
võrreldes olid ilmad märksa 
jahedamad – suve keskmine 
temperatuur on +11, sageli 
valitseb udu ja vihm, peale 
selle lakkamatult puhuvad 
tormituuled. 

Saarte nimetus tähendab 
fääri keeles „lambasaari“. Lam-
baid on saartel tõesti rohkesti, 
samuti on saared elupaigaks 

tuhandetele lindudele. Tõeline 
elamus oli reis Mykinese saa-
rele, kuhu ei ole merehaigust 
peljates sattunud ka paljud 
kohalikud. Kuid Kose kam-
merkoor sai sellega hakkama! 
Oleme nüüd tormist merereisi 
trotsides kogenud Mykinese 
saare ilu ja erilisust ning näi-
nud ainulaadseid merelinde  
lunne.

Kose kammerkooriga Atlandi ookeani 
kaljusaartel
25. juulist 1. 
augustini sai teoks 
Kose kammerkoori 
ammune unistus – 
kontsertreis Fääri 
saartele. 

Kose kammerkoor esinemas Christianskirkjas.

FOTOD: ERAKOGU

Kammerkoor Fääridel

Kose kammerkooril oli au 
esineda Fääri saartel kahel 
kirikukontserdil. 26. juulil 
andsime kontserdi pealinnas 
Tórshavnis Vesturkirkjas. 
Teine kontsert toimus 28. juulil 
Klaksvikis asuvas Christians-
kirkjas. Kooril oli võimalus 
esitada mõned laulud ka kont-
sert-palveõhtul Tórshavnis. 
Rahvarohkel kogunemisel 
astus üles Vágari saarelt pärit 
ansambel Blátt Gras. 

Vágari saarel asub Fääride 
ainus lennuväli ning kõik 
ansambliliikmed on tegevad 
lennunduses, üks muusikutest 
on ametilt piloot. Ansambel 
esitab erksaid vaimulikke 
kantristiilis laule, millele 
rahvas hoogsalt kaasa elas. 

Ootamatu ülesastumine 
oli kooril Kalsoy praamil – 
seda kohaliku bussijuhi-diri-
gendi Uffe Bærentseni palvel. 
Kose kammerkoori dirigendi 
Heli Sepa ja bussijuhi-diri-
gendi Uffe Bærentseni tutvus 
sai alguse pisikeses Trøllanesi 
külas, kus Heli Sepp bussi 
ootas. 

Sellest kohtumisest sün-
disid sõprussuhted – Vest-

manna koor Fääridelt tuleb 
Eestisse külla 25.–29. mail 
2023. Olete oodatud kont-
sertidele, mis toimuvad 26. 
mail kell 19 Hopneri majas, 
27. mail kell 16 Viimsi Püha 
Jakobi kirikus ning 28. mail 
Kose kirikus. 

Unustamatu elamus oli 
osa saada fäärlaste tähtsai-
mast pühast – olavipäevast. 
Fäärlased (keda on saartel 50 
000) kogunevad sel päeval 
Tórshavni, et nautida kont-
serte ning üheskoos laulda 
ning tantsida. Kõikidel, alates 
imikutest, on seljas rahvarii-
ded. Kui Eestis laulavad vaid 
koorid ja tantsivad tantsurüh-
mad, siis Fääridel laulab ja 
tantsib kogu rahvas. 

Ühes Fääri saari tutvusta-
vas voldikus on lause: „Maa-
ilmas elab miljardeid inimesi. 
Kuulud väheste privilegeeri-
tute hulka, kui külastad seda 
uskumatult ilusa loodusega 
paika“. 

Nende õnnelike hulka 
kuulub nüüd ka Kose kam-
merkoor. 

DIANA MIHKELSOO
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Ajavahemik 27. juulist 29. 
augustini.
• 163 juhtumit
• 39 väärtegu
• 5 kuritegu
• 4 lähisuhtevägivalla juh-

tumit
• 6 tabatud joobes juhti 

Noored ja 
vandaalitsemine
Noored ja vaba aja sisustamine 
on viimasel ajal olnud korduv 
teema. Kahjuks on juulikuu 
lõpus ja augustis olnud mitu 
teadet, et noored on oma vaba 
aega sisustanud mitmel mängu-
väljakul sodimise, lõhkumise ja 
prahi laialiloopimisega.

Mitmel juhul on noored 
ka juba oma tegude tagajärgi 
ise likvideerinud ning politsei 
sekkumist ei ole vaja olnud. 
Kui lõhkujad ei anna endast ise 
märku ja ei ole nõus vabatahtli-
kult tekitatud kahju hüvitama/
heastama, siis isikute kind-
lakstegemisel võib neid peale 
kahju hüvitamise kohustuse 
oodata ka karistus väärteo- või 
kriminaalkorras. Kindlasti ei 
ole politsei eesmärk kedagi 
karistada. 

Siinkohal on lastevane-
matel oluline hoida silm peal 
ja tunda huvi, kes on nende 
laste sõbrad ja millega noo-
red tegelevad. Kui keegi näeb 
kedagi vandaalitsemas, siis 
palun sellest teada anda polit-
seile, helistades kohe 112. Info 
omamise korral edastada see 
palun piirkonnapolitseinikele. 

Tere, kool!
Pikk suvepuhkus on lõppenud 
ja uus kooliaasta alanud. Liik-
luses osaledes tuleb olla eriti 
tähelepanelik, sest tänavapildis 
on liiklejate hulk tunduvalt 
suurenenud. Autojuhid ja 
liiklejad peavad olema väga 
tähelepanelikud, sest igal uuel 
kooliaastal lisandub liiklusesse 
lapsi, kelle jaoks üksinda liik-
luses osalemine on uus. 

Oluline on, et lapseva-
nemad läbiksid koos lapsega 

koolitee ja seletaks neile liik-
luseeskirju. Lapsevanem ise 
on oma lapsele kõige suurem 
eeskuju. Aegajalt on nii täis-
kasvanutel endal kui ka lastel 
oluline meelde tuletada, et 
liikluses osaledes tuleb olla 
väga tähelepanelik ja liigeldes 
keskenduda kaasliiklejatele. 
Selleks, et meil kõigil oleks 
ohutu liigelda, tuleb liikluses 
olla tähelepanelik ja täita liik-
luseeskirju. 

Peale liikluseeskirjade jär-
gimise ja tähelepanelikkuse 
tuletab politsei meelde, et 
jalgratta ja kergliikuriga lii-
geldes on alla 16 aasta vanustel 
noortel kohustus kanda peas 
kinnirihmatud kaitsekiivrit. 
Turvalisuse huvides soovitame 
kiivrit kanda kõigil jalgrattu-
ritel ja kergliikurite juhtidel.

Elektritõukeratta aku 
plahvatas laadimise 
ajal
Augusti alguses laekus häire-
keskusesse teade, et garaažis 
plahvatas elektritõukeratta 
aku laadimise pealt. 

Põhja päästekeskuse ohu-
tusjärelevalvebüroo peains-
pektori soovitused
1. Alati kasutada originaalseid 

akulaadijaid ja -akusid. 
2. Aku laadimisel tagada pidev 

järelevalve ja mitte jätta 
tõukeratast laadima sise-
ruumidesse ja ise ära minna.

3. Tõukerattal esinevate mõl-
kide ja vigastuste korral 
kindlasti pöörduda tarnija 
tunnustatud hooldusfir-
masse. Hooldust ja remonti 
peaks tegema väljaõppinud 
spetsialist. 

4. Tõukeratastel kasutatakse 
Li-akusid. Tõukerattaga 
kukkumise või mistahes 
kokkupõrke korral võib 
akude hermeetilisus kaduda 
ja niiskuse sattumisel aku-
desse toimub Li ja H2O 
vahel tormiline keemiline 
reaktsioon, mis võib teki-
tada plahvatusi ja suure 

temperatuuri tagajärjel ka 
põlevmaterjali süttimise.

Sügis meelitab vargaid 
suvemajadesse
Sügis on kohe ukse ees ning 
seoses sellega tuletame inimes-
tele meelde, et vara kaitsmine 
saab ikkagi olla mitme osa-
poole, esmajärgus omaniku 
enda ülesanne, mida ka politsei 
enda tegevustega toetada saab. 
Kindlasti tuleb politseid toi-
munud kuriteost, sealhulgas 
vargustest suvilates, teavi- 
tada. 

Politsei soovitab maako-
dudes ka sügisesel ajal kõik 
väärtuslik luku taha panna. 
Ei tohi jätta muruniidukeid, 
trimmereid, mootorsaage, aia-
tööriistu ja jalgrattaid hoovi 
vedelema. 

Krundil olevad metallese-
med ja vanaraud meelitavad 
samuti vargaid ligi.

Politsei soovitused eluruu-
mide turvalisemaks muut-
miseks
 • Paigaldage oma suvekodule 

(aga ka majale) korralikud 
tugevad uksed ja head 
lukud.

 • Ärge jätke võtit suvila 
juurde.

 • Ärge eksponeerige liigselt 
oma vara.

 • Suvilast (aga ka muust elu-
ruumist) lahkudes tõmmake 
kardinad ette.

 • Kui piirkonnas elab teisi 
usaldusväärseid inimesi, 
tasub mõelda naabrivalvele.

 • Kaaluge turvaseadmete 
kasutamist oma vara kait-
seks.

• Politsei palub kõigil inimes-
tel olla võõraste isikute ning 
sõidukite suhtes tähelepane-
lik. Kahtlase tegevuse korral 
tuleks helistada politsei 
tasuta lühinumbril 112.
Kose piirkonnapolitseinikud

KRISTEL TALV
ja GITTE LEES

Augustikuu õiguskorra ülevaade 
ÕIGUSKORRA ÜLEVAADE

Sel aastal panustab 
riik koos kevadel 
toimunud vooruga 
kogukondade aren-

gusse kokku 1,36 miljoni 
eurot. Kohaliku omaalgatuse 
programm peaks kaasa aitama 
tugevate ja omaalgatusel põhi-

nevate kogukondade tekkimi-
sele ja püsimisele. 

Toetust saab taotleda 
kahest meetmest. Kogukonna 
arengu meetmega panustatakse 
teadmiste ja oskuste kasvu, 
identiteedi tugevnemisse ja 
koostöösse ning maksimaalne 
toetussumma on 2500 eurot. 
Teise meetmega panustatakse 
ühistegevust soodustavate 
avalike objektide rajamisse ja 
arendamisse või vajalikesse 
teenustesse, maksimaalne 
rahasumma on 4000 eurot.

Programm on olnud popu-
laarne, esitatud taotluste arv 
on suur. Näiteks kevadvoorus 
esitati 613 taotlust mahus  
1,6 miljonit eurot. Neist sai 
rahastuse 302 projekti summas 
774 190 eurot. Seega umbes 
pooled projektidest jäid ka 
rahas ilma.

Toetust saavad taotleda 
avalikes huvides oma piir-
konna heaks tegutsevad 
mittetulundusühingud ja 
sihtasutused, kus ei osale 
liikmena omavalitsus ega riik 

Kose takistusjooksu võistluse „Väle ja visa“ juhend
Toimumisaeg: 18.09 2022.
Toimumiskoht: Kose-Risti krossirada, Kose vald, 
Harjumaa.
Spordiala: seiklussport.
Korraldaja: Kose-Risti Spordi- ja Vabaaja Keskus 
MTÜ.
Kontakt: Toomas Kutsar, 501 8294,  
kutsar.toomas@gmail.com.
Toetajad: Kose vallavalitsus, KL-i Harju maleva 
Kose malevkond.

Distantsid
11.00 – laste jooks 450 m.
12.00 – lühijooks, 4,5 km.
13.30 – põhijooks, 9 km.

Ajakava
 Võistluskeskus paikneb Kose-Risti krossirajal.

Kell 10.00 – võistluskeskus on avatud 
stardimaterjalide väljastamiseks ja 
kohapealseks registreerimiseks.
Kell 11.00 – laste jooksu start.
Kell 11.45 – laste jooksu autasutamine.
Kell 12.00 – lühijooksu start.
Kell 13.00 – põhijooksu start.
Kell 16.30 – lühi- ja põhijooksu autasutamine.
 

Rajakirjeldus
Rada on tähistatud ja rajal on mitmed takistused 
(üle heinapallide virna turnimine, vee- ja muda-
takistuse läbimine, rehviraja läbimine jms). Rajal 
on korraldajate abilised.

Lapsed – 450 m. 
Lühijooks (noored B, A ja juuniorid, harrasta-

jad) – 4,5 km.
Põhijooks – kuni 9 km.

Registreerimine
Kose jooksuvõistluse kõikidele distantsidele saab 
eelregistreeruda internetis https://docs.google.
com/forms/d/e/1FAIpQLSfwTMunRJhA7t-VUz-
KiOI4LheZyeC0CUSjp6jIMG5UnCsuu-Q/viewfor-
m?vc=0&c=0&w=1&flr=0 
kuni 13.09 2022 kell 21.00. 

Kohapeal registreerumine lõpeb 30 minutit enne 
vastava distantsi starti. Eelregistreerunutele 
stardimaterjalide väljastamine lõpeb 10 minutit 
enne vastava distantsi starti.

I vooru osalemise kinnitamiseks tasuda 
ülekandega Kose-Risti Spordi- ja Vabaaja Keskus 
MTÜ kontole EE372200221075196210 hiljemalt 

18.08 2022. Selgitusse märkida „Kose jooksuvõist-
lus“ ja enda nimi. 
II vooru osalemise kinnitamiseks tasuda ülekan-
dega Kose-Risti Spordi- ja Vabaaja Keskus MTÜ 
kontole EE372200221075196210 hiljemalt 13.09 
2022. Selgitusse märkida „Kose jooksuvõistlus“ ja 
enda nimi.

Osavõtutasud
I registreerimisvoor kestab kuni 18. augustini 
2022:
lastejooks – 0 €; lühijooks – 5 €; põhijooks – 15 €.
II registreerimisvoor kestab 19. augustist kuni  
13. septembrini 2022:
lastejooks – 0 €; lühijooks – 10 €; põhijooks – 20 €. 
Kohapeal kuni 30 minutit enne vastavat starti:
lastejooks – 5 €; lühijooks – 15 €; põhijooks – 25 €.
Registreerimistasu sisaldab võistluse kvaliteetset 
korraldust, stardinumbrit ja digitaalset ajavõt-
mist kiibiga, teenindust rajal ja finišis, tulemust 
lõpuprotokollis ja osaleja medalit, spordijooki 
ning vett rajal ja finišis, parimate autasustamist 
ja vajadusel arstiabi.

Loobumisel/katkestamisel osavõtutasu ei 
tagastata.

Muu info
Kõik osalejad kinnitavad oma allkirjaga (alaea-
listel vanem või saatja), et on tutvutud võistluse 
juhendiga ja osaleja tervislik seisund lubab 
üritusel osaleda. Osaleja vastutab oma tegevuse 
ja tegevusetuse tagajärgede eest isiklikult kogu 
ürituse toimumise ajal. Osaleja võtab üritusest 
osa oma vaba tahte alusel kõiki ohte teadvus-
tades ega pööra üritusel osalemisest tingitud 
mistahes otsese või kaudse kahju tekkimisel 
nõudeid korraldajate vastu. 

Kõik juhendis määratlemata küsimused 
lahendab jooksu korraldaja. 

Korraldajal on õigus muuta juhendis loetletud 
tingimusi.

 
Autasustamine
Kiireimad lapsed saavad kaela medali ja pihku 
meene sponsorilt.

• Lühijooksu meeste ja naiste esikolmik saavad 
meeneid sponsoritelt.

• Kõik põhijooksu lõpetanud (finišijoone ületa-
nud) saavad kaela medali.

• Põhijooksu meeste ja naiste esikolmik saavad 
meeneid sponsoritelt.

Kogukonnad saavad taotleda raha kohalikeks algatusteks
Alates 1. septembrist on avatud kohaliku 
omaalgatuse programmi sügisvoor, 
kust kogukondadesse panustavad 
mittetulundusühingud ja sihtasutused 
saavad taas oma tegevuseks toetust 
küsida. Maksimaalne toetussumma on 
4000 eurot projekti kohta, taotluste 
esitamise tähtaeg 3. oktoober.

ja mille liikmetest äriühingud 
ei moodusta rohkem kui poole. 
Maksimaalne toetussumma 
esitatud projekti kohta on 
olenevalt tegevusest kuni 4000 
eurot ning omafinantseering 
peab olema 10% projekti kogu-
maksumusest. 

Taotlemine toimub elekt-
rooniliselt Riigi Tugiteenuste 
Keskuse e-toetuse keskkon-
nas https://etoetus.struktuu-
rifondid.ee, kuhu saab taotlusi 
esitada 3. oktoobrini kuni kell 
16.30.

Taotlusvooru viivad läbi 
maakondlikud arendusorga-
nisatsioonid, Harju maakon-
nas MTÜ Harjumaa Omava-
litsuste Liit. Täpsem info ja 
juhendid on leitavad ülaltoodud 
arendusorganisatsioonide kodu-
lehtedel, programmi määrusega 
saab tutvuda Riigi Teatajas. 
Lisainfo: Riigi Tugiteenuste 
Keskuse teenusekoordinaator 
Tiina Loorand, tiina.loorand@
rtk.ee, tel 663 1888.

KOSE TEATAJA
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SÜNDISID
HENDRIK NIIDAS
RANEL LUTTER
OLIVER KAAR
RASMUS PERN 
OLIVER KALJUVEE 
KASSANDRA HANSSON

90 
HELGI KUKLASE 
MILVI URKE

80 
LAILI ALLAK 
ESTER MAADVÄLI

75 
RAIVO TRUSS
TARMO KURIKS

JÄÄDAVALT 
LAHKUSID

JAAN ROHTLA
STELLA NOODE
ELLE MÄRITZ
ANNE VIIOL
EVELIN  VÖLCKER 

PALJU ÕNNE

Armsad Getter-Kelly,  
Kertu ja Liisi-Marleen  
südamlik kaastunne

VANAEMA
 lahkumise puhul.

MTÜ Viskla Külaarendamise 
Selts.

Meie südamlik kaastunne 
Kertule, Getter-Kellyle ja  

Liisi-Marleenile

VANAEMA

kaotuse puhul.

Perekond Kadapik

Sügav kaastunne  
Tiinale tütre

MONIKA ROBASE
kaotuse puhul. 

Töökaaslased. 

Südamlik kaastunne naabrimees 
Vaidole perega kalli ema ja isa 

ELLE MÄRITZI
ja

MIHKEL MÄRITZI
lahkumise puhul.

Valmi ja Armi Kuriks perega 
Tähela talust

Aeg annab, aeg võtab,
aga mälestused jätab...

Südamlik kaastunne kallile 
Endlale lapselapse ja Tiinale 

tütre

MONIKA ROBASE
kaotuse puhul.

Maimu, Mait, Ruth, Aada, 
Naima, Kalju, Marika, Argo

Su elutee sai täpselt nõnda pikk,
et lõpuks Sul oli jaksu minna.
Said olla kurb. Said olla õnnelik.
Said teada elu hindamatu hinna.
/Virve Osila/

mälestame kauaaegset kaaslast

STELLA NOODET
ja avaldame kaastunnet 

lähedastele.

Seltsing Hõbejuus

Tähtede taga on avarus lai,
ei valu, ei vaeva, vaid õhkõrn pai…

Mälestame kauaaegset lugejat

ning kohalikku kirjanikku

STELLA NOODET
Avaldame kaastunnet 

lähedastele.

Habaja raamatukogu

Üks tee on lõpuni käidud
üks süda on vaikinud…

Lahkunud on 

ARGO RAHUMÄGI
Avaldame südamlikku 

kaastunnet Maile ja omastele.

Maili, Taagi, Marje ja Hans Karu

Meie siiras kaastunne  
Tiinale lastega 

kalli abikaasa ja isa

TÕNU SALUMAA  
kaotuse puhul.

Eakate seltsing Sügisrõõm

Südamlik kaastunne Agurile 
lastega kalli abikaasa, ema ja 

vanaema

EVELIN  VÖLCKERI  
kaotuse puhul.

Raili, Riina, Peeter peredega

ELLE MÄRITZ
Mälestame endist Ravila 

sovhoosi pearaamatupidajat

Südamlik kaastunne lähedastele

Kunagised töökaaslased 
raamatupidamisest

Südamlik kaastunne 

EINART 
MAADVÄLJA

lähedastele. 

Tiit, Tiina ja Villjam

Sügav kaastunne Maile

POJA 
surma puhul.    

Seltsing Hõbejuus

Südamlik kaastunne Vaidole 
perega ema ja vanaema

ELLE MÄRITZI
11. augustil 2022. a.

isa ja vanaisa

MIHKEL MÄRITZI
5. juulil 2022. a.

lahkumise puhul.

Taimi, Luule, Malle

MÜÜA KAKS AKORDIONI:  
WELTMEISTER (96 bassi) ja MANFRINI (120 bassi).  
Pillid ja pillide kastid on korralikud, hästi hoitud.  

Info telefonil 5674 0905.

70 
LAURA GRÜNVERK
VIIVE HANNUS
TIIT KIVISTIK

HOOVID:
KOPLI TN 1
Perekond Ojasaar
Kodutarbed.

PIKK TN 8 
Garderoobi Pop Up Kohvik
Menüü: 
1. mullivahvel,
2. kartulisalat,
3. Aili kringel,
4. soolased crossant’id,
5. käsitöölimonaad,
6. erinevad kokteilid,
8. erinevad hoidised.
Loore küünlad ja käevõrud.

KODU TN 13
Tiiu Mõttus
Uued ja kasutatud suured 
naisteriided, nr 52‒54. 

KASTANI TN 8
Eliise Taal
Beebi- ja lasteriided ning 
-tarvikud. 
Värske leib, käsitöömüsli.

ALLIKA TN 6
Merle Pussak
Igasugune träni.

LIIVA KÜLA, Räbina talu
Luule Tiits
Kasutatud nõud, riided, mõned 
jalgrattad ja Nurme tooted.
 Avatud kohvik: pakume magu-
sat ja lõunaks suppi.

PARGI TN 19
Jaanika Kallas
Riided, nõud jms.

KOSE KULTUURIKESKUSE HOOV:
Heleni kohvik 
Magusat, soolast, kuumi ja 
külmi jooke. 
Hoidised, puidust käsitöötoo-
ted ja riided.

Angela ‒ mööbel, 
kodukujunduse tooted, 
lasteriided ja mänguasjad. 

Lia ‒ lasteriided ja -jalatsid.

Karmen ‒ lasteriided ja -jalat-
sid, naisteriided ja -jalatsid, 
suur kogus geellakitarvikuid 
ja geellakke.

Tya ‒ tütarlaste- ja lasteriided.

Merike ‒ kasutatud riided, 
jalanõud, Nike’i spordiriided, 
tervise-ja kosmeetikatooted ja 
käsitsi kootud villased naiste- 
ja meestesokid.
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53

Toome maailma lähemale!

Võtame Kose valla kooliliinidele tööle

BUSSIJUHTE
Ootused kandidaadile:

•  kehtivat D-kategooria juhiluba, kutsetunnistust 
ja autojuhikaarti;

•  positiivset ellusuhtumist, kohusetundlikkust, 
täpsust ja korrektsust;

•  head sõidu- ja suhtlusoskust;
•  eesti keele oskust suhtlustasandil.

Ettevõte pakub:
•  konkurentsivõimelist töötasu;
•  stabiilset tööd;
• 	vahetustega	töögraafikut;
•  täis- või osalist tööaega;
•  kaasaegseid töövahendeid ja -rõivaid;
•  ametikohast tulenevaid koolitusi;
•  sõbralikku ja toetavat kollektiivi.

Tule meile kolleegiks! 

Võta julgelt ühendust telefonil +372 514 6179

Kasuta sooduskoodi: Treiler22
Sooduskoodiga -10%

Telefon 5590 1955

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

MULLA
MÜÜK

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

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

● Rehvitööd.

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

TULE MEILE BUSSIJUHIKS! 

Otsime nais- ja meessoost bussijuhte 

Harju maakonna liinidele 

Kandideeri kindlasti kui:

•	 omad kehtivat D-kategooria juhiluba;
•	 omad bussijuhi kutsetunnistust ja juhikaarti;
•	 soovid pakkuda meeldivat klienditeenindust kõikidele 

reisijatele

Ettevõtte poolt pakume:

•	 pikaajalist töösuhet; 
•	 paindlikku töögraafikut;
•	 tänapäevaseid töövahendeid;
•	 täienduskoolitusi; 
•	 vormiriietust;
•	 35 kalendripäeva põhipuhkust.

Saada oma CV koos sooviavaldusega  
e-posti aadressile cv@sebe.ee või helista numbrile 526 9303
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ERAKUULUTUSED
MÜÜK

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

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

 ▶ Müüa kinnistu koos renoveeri-
mist vajava väikese majaga Peipsi 
järve läheduses. Kat. 65701:001:0156 
Tel 5623 9904

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

 ▶ Müüa looma ja hobusesõnnik, 
kompost, mustmuld, kuivad kütte-
puud, klots, brikett. Koju toomisega, 
paigaldusega ja väiksed kogused 
kottides. Tel 5394 3606

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

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

OST
 ▶ Igas seisus autode kokkuost 

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

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

 ▶ Ostame Teie remontivajava, rik-
kega või avariilise sõiduki! Kustuta-
me arvelt, tasume kohapeal sulara-
has ja äravedu treileriga! Kõik pak-
kumised oodatud. Tel 5552 2223

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

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

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

 

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.

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

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

 silikoonid
 kaablid, elektritarvikud  

 el tööriistad, kodumasinad
 boilerid, san.tehnika,  

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

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

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

Kui Sul on eelnev töökogemus 
õena ning soov töötada toetavas
meeskonnas, siis tule meile tööle.
Kui Sa oled empaatiline, aus ja 
soovid inimesi aidata,
siis võta meiega ühendust.

TNP KONSULTATSIOONID 
PAKUB TÖÖD

ÕELE
– Paunküla hooldekeskuses 
    (1x nädalas, reedeti, 8 tundi)
– Rapla hooldekeskuses 
    (1-2x nädalas)

Kui Sul on avatud süda, 
õe diplom ja isikliku auto 

kasutamise võimalus
helista: 634 5177, 5560 6268,

e-post:
tnpkonsult.personal@gmail.com

•	Kaeve-	,	lammutus-,	laadimistööd	laadur-ekskavaatoritega.	
•	Harjamistööd,	haljashalade	niitmine	trimmerite	ja	murutraktoriga.
•	Tee-äärte,	heinamaade	niitmine		rootor-	ja	tasandusniidukiga.

E-mail: info@rannatehnogrupp.ee • tel: 5023466       

                  

Kaeve- , lammutus-, laadimistööd laadur-ekskavaatoritega.  
                 Harjamistööd, haljashalade niitmine trimmerite ja murutraktoriga. 
                 Tee-äärte, heinamaade niitmine  rootor- ja tasandusniidukiga. 
            E-mail; info@rannatehnogrupp.ee 
           Tel; 5023466          
                    
                  


