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Sissejuhatus 

Kose valla muudavad Eesti kultuuri- ja spordikaardil unikaalseks mitmed eripärad. Siin leidub 

väärtuslikku kultuuri- ja looduspärandit, vaatamisväärsusi ja jälgi erinevatest 

ajalooperioodidest. Vallas on loodud head tingimused kultuuri- ja sporditegevuseks, seda nii 

tegevuste toetamise kui ka rajatiste seisukohast. Veelgi tähtsam on aga see, et nii Kose alevikus 

kui ka kogu vallas leidub arvukalt eestvedajaid ja osalejaid, kes soovivad läbi kultuuri ja spordi 

oma kodukohta paremaks luua. 

Kultuuri ja spordi arengukava kirjeldab, millised on valdkonna arendamisel lähiaastate 

prioriteedid ja olulisemad tegevused ja kuidas see aitab kaasa Kose valla elukeskkonna üldisele 

arengule. Arengukava on koostatud 2019. aasta talvel ja kevadel Kose vallavalitsuse 

eestvedamisel. Lisaks kirjeldati 2018. aastal põhjalikult kultuuri- ja spordivaldkonna 

hetkeolukord, mille analüüsi koostas MTÜ Kultuuripoliitika Uuringute Keskus KUPUKE. 

 

Visioon aastaks 2030 

Kose valla mitmekülgne kultuuri- ja spordielu pakub väärtuslikku 

ajakasutust kogu elukaare ulatuses. 

Kose pakub inimestele rohkelt võimalusi eneseteostuseks. 

Kodukoha lähistel on võimalik osa saada kultuurielust – külastada kontserte, teatrietendusi ja 

muid üritusi – ning hoolitseda ka oma tervise ja sportliku vormi eest. Kohalik algatus on 

hinnatud ja väärtustatud, külades tegutsevad erinevad klubid, seltsid ning hobiringid. Tegevusi 

pakutakse nii noortele kui ka eakatele. Vald on omapoolsete toetustega loonud eeldused 

selleks, et töö- ja pereelu ühildamine oleks võimalik ning inimesed saaksid igakülgselt oma 

kogukonda panustada. Valla teenused ja toetused arvestavad kultuuri- ja spordielu poolt 

pakutavate võimalustega. Kohaliku kultuuri- ja spordielu muudavad unikaalseks valdkonnas 

töötavad inimesed. Õpetajatele, treeneritele ja teistele juhendajatele on tagatud nende tööd 

väärtustavad tingimused. 

Kose valla lastele on huviringides ja trennides käimine hariduse loomulik osa. 

Kool ja huviringid asuvad lapse elukohast maksimaalselt poole tunnise teekonna kaugusel. 

Valdav osa lapsi läbib teekonna jalgsi, ratastel või muul moel ise liikudes. Vald on laste 

liikumisharjumuste edendamisel Eestis teenäitajaks ning tavaks on saanud, et lastele toimub 

vähemalt 4-5 liikumistundi nädalas. Transpordikorralduses on arvestatud laste 

liikumisteekondade ja päevakavaga. Tähelepanu jagub nii andekamatele kui ka neile, kes 

vajavad rohkem kaasakutsumist ning suunamist. 

Kultuuri- ja sporditaristu on kasutajasõbralik ning elanike poolt tihedas kasutuses. 

Välja on ehitatud kergliiklusteede, tervise- ja suusaradade võrgustik, jalgpalliväljak ja 

tennisehall, tegutsevad lasketiir ning krossirada. Korrastatud on lauluväljak ja raamatukogu, 

valla kultuuripärandit ja vaatamisväärsusi esitletakse heades tingimustes. 
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Strateegilised eesmärgid ja võtmetegevused 

Visioonini jõudmiseks seab Kose vald kultuuri- ja spordivaldkonna arendamiseks järgmised 

eesmärgid: 

Kose valla kultuurielu 

on mitmekülgne ja 

pakub igas vanuses 

elanikule väärtuslikku 

ajakasutust. 

  Liikumiseks ja tervise 

edendamiseks on 

loodud võimalused 

kogu elukaare ulatuses. 

 Kultuuri- ja 

spordivaldkonna 

eestvedajate tegevus on 

väärtustatud ja 

jätkusuutlik. 
 

Kose vallas toimuv kultuuri- ja sporditegevus panustab kohaliku elukeskkonna 

arendamisesse ning tihendab kogukondade vahelist koostööd ja infovahetust. 

 

1. Kose vallas toimuv kultuuri- ja sporditegevus panustab kohaliku elukeskkonna 

arendamisesse ning tihendab kogukondade vahelist koostööd ja infovahetust 

 

Mõõdik 1: Kultuuri- ja spordieelarve osakaal valla aastaeelarvest 

Mõõdik 2: Kultuuri- ja sporditegevuse mõõdetav mõju teistele valdkondadele (nt 

majandus, sotsiaalvaldkond, tervis) 

Kultuuri- ja spordivaldkond on tihedalt seotud üldise elukvaliteedi ja teiste valdkondade 

arenguga. Toetades protsesse, mis aitavad need seosed üldiseks hüvanguks tööle rakendada, 

tõuseb kultuuri ja spordi roll ning lisaväärtus kogukonna jaoks. Tähtsal kohal on suhtlus 

kodanikega ja nende ühendustega, samuti valla poolt pakutavate võimaluste läbipaistvus ja 

toetussüsteemi üldine korraldus. Olulised on sidemed koolidega, et kultuuris, spordis ja 

hariduses kavandatavad algatused saaksid teineteist täiendada ning suureneks nende 

atraktiivsus ja mõju. Kultuuril ja spordil on tihe seos ka turismi valdkonnaga, seda nii valla 

külalistele pakutava sündmuste kava kaudu kui ka üldisemalt valla kuvandi kujundamisel. 

Võtmetegevused 

1.1. Kogukondade koostöö koordineerimine, sh kogukonnajuhtide ümarlaua 

kokkukutsumine ja selle tegevuse korraldamine. Vähemalt kaks korda aastas 

koguneval ümarlaual vahetavad kogukondade ja valla juhid infot vallas toimuvate 

algatuste, ideede ning probleemide kohta. 

1.2. Kohalike algatuste läbipaistev toetamine. Toetusvõimalustega seotud teavitustöö, 

sh toetuspõhimõtete ja kriteeriumite selgitamine, taotluste koostamise nõustamine ja 

tagasiside andmine. 

1.3. Kose valla koolide ja kultuuri- ning spordivaldkonna eestvedajate koostöö 

korraldamine, sh nii regulaarsetes formaatides kui ka suurema ühisfoorumi vormis. 

1.4. Kose valla kultuuriturismi arendamine. Koostöö arendamine turismi edendajatega 

ja ettevõtjatega, ühiste hooajaliste tegevuskavade koostamine, valla kuvandi ning 

nähtavuse suurendamine ja kultuuri- ja sporditegevuste majandusliku mõju hindamine. 
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2. Kose valla kultuurielu on mitmekülgne ja pakub igas vanuses elanikule väärtuslikku 

ajakasutust 

 

Mõõdik 1: Kultuuri- ja sporditegevustes regulaarselt osalevate elanike osakaal 

Mõõdik 2: Valla tähtsündmustest osa saavate inimeste arv 

Kohaliku kultuuri- ja spordielu selgrooks on ürituste kalender, mille mitmekesisus ja 

korralduse kvaliteet mõjutab olulisel määral seda, kui palju kohalikud elanikud valdkonna 

tegemistest osa saavad. Erilise tähelepanu all on üle-vallalise tähtsusega üritused, mille 

eesmärgiks on pakkuda kohtumispaika võimalikult paljudele tegijatele ja üritusest osasaajatele. 

Kose muudab Eesti kultuurikaardil unikaalseks pärand, mille hoidmine, säilitamine ja sobival 

viisil eksponeerimine on eraldi tähtis ülesanne. Olukorras, kus pole veel selge, millist 

tegevussuunda lähiaastatel eeskätt arendada, on tähtis analüüsida läbi erinevad võimalused 

ning jõuda kontseptsioonini, mis ülesandega seotud valikuid lahkab. Kultuur, sport ja liikumine 

on tähtsad kogukonnaelu sidustajad ning seetõttu on oluline aidata kaasa võimalustele, mis 

inimesi kokku toovad ja suurendavad kohaliku elu edendamises osalemist. 

Võtmetegevused 

2.1. Üle-vallalise tähtsusega ürituste ettevalmistamine ja läbiviimine, sh Kose 

kutsub külla, Kose valla laulu- ja tantsupidu, Kose valla kohvikute päev, 

augustikuine jalgrattamatk, Ardu kirves, Kose kihelkonna päevad, Maheda muusika 

festival, Meie lugu, Roosipäevad, Lilleralli, Kose Jaanituli, Kose valla jooks, suvine 

liikumispäev, Kose Cup, lastele suunatud liikumispäev. Valla kultuurikalendri 

koostamine ja haldamine põhimõttel, et hiljemalt oktoobris on koostatud järgmise 

aasta suuremate sündmuste kalender ning koos kogukondadega on kokku lepitud 

jooksva kalendri haldamise ja muutmise alused. Lisaks tegevused, mis on seotud 

kultuuri- ja sporditegevustes osalemise uurimisega (nt rahulolu ja ligipääsetavuse 

mõõtmine jmt). 

2.2. Kose valla kultuuripärandi hoidmine ja säilitamine, sh kontseptsiooni 

väljatöötamine, mis kirjeldab võimalusi pärandi tutvustamiseks (muuseumid, 

ekspositsioonid jmt) ning väljatöötatud plaani etapiviisiline elluviimine. 

2.3. Kogukondlike ühisalgatuste läbiviimine, nt talgupäevade korraldamine kultuuri- 

ja looduspärandi korrastamiseks, Teeme ära algatused jt kodukandi heaolu või 

heakorra suurendamiseks korraldatud üritused. 

3. Liikumiseks ja tervise edendamiseks on loodud võimalused kogu elukaare ulatuses 

 

Mõõdik 1: Treeningutel osalevate kooliealiste laste osakaal 

Mõõdik 2: Elanike ligipääs liikumisharrastuse võimalustele (kaugus kodukohast) 

Teadliku liikumisharjumuse väljakujundamine vähendab olulisel määral erinevaid terviseriske. 

Kui selleks on loodud võimalused oma kodukohas, suureneb tõenäosus, et üha suurem osa 

elanikkonnast jälgib oma tervisekäitumist. Kuna harjumuste väljakujunemisel on oluline osa 

lapse- ja noorukieal on vajalik tihe koostöö haridusasutuste ning noortekeskustega. 

Võtmetegevused 

3.1. Liikumise ja spordi toetamine ning eelduste loomine, et tegevustesse oleks 

kaasatud võimalikult suur osa valla elanikest. Spordi toetamise põhimõtete 
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analüüsimine (sh eelisarendatud spordiala, Kose spordimaja ja spordikooli 

arendamisvõimalused, koostöö koolide ja huvihariduse pakkujatega) ning selle 

põhjal toetuste korra uuendamine või täpsustamine. Ühe prioriteedina 

perekondadele suunatud liikumisvõimaluste osakaalu suurendamine ja koos 

peredega harrastatavate tegevuste populariseerimine.  

3.2. Liikumise ja tervisekäitumisega seotud võimaluste arendamine koolis ja 

noortekeskustes (sh õuesõpe, tegevused pikapäevarühmades jm). 

3.3. Valla sporditaristu arendamine ja hooldus ning taristule ligipääsu tagamine 

vastavalt valla investeeringute kavale. Loodus- ja kultuuripärandit siduvate 

terviseradade väljaarendamine. 

4 Kultuuri- ja spordivaldkonna eestvedajate tegevus on väärtustatud ja jätkusuutlik. 

Mõõdik 1: Täitmist ootavate juhendajate ja treenerite töökohtade arv 

Mõõdik 2: Huvitegevuste juhendajate ja treenerite keskmine vanus 

Üheks kõige olulisemaks jätkusuutliku kultuuri- ja spordielu eelduseks on vajaliku 

kvalifikatsiooniga juhendajate ning treenerite olemasolu. Valla jaoks on seetõttu oluline 

jälgida, milline on tegijate motivatsioon ning millised tegurid kujundavad nende tegevusi 

lähema 3-4 aasta jooksul. Teatud juhtudel võib olla vajalik teha omalt poolt teadlikke 

jõupingutusi, et täita mõni ametikoht või funktsioon, vajadusel kaasates sobiva 

ettevalmistusega inimesi juba õpingute ajal. 

Võtmetegevused 

4.1. Kose valla huvitegevuste juhendajate ja treenerite väärtustamine ja nende 

motivatsiooni hoidmine ning suurendamine. Juhendajate ja treenerite 

tasustamise aluste väljatöötamine (sh tasustamise hea tava sõnastamine koostöös 

eraõiguslikus vormis tegutsevate organisatsioonidega) ning nende tunnustamise 

aluste uuendamine. Kultuuri- ja spordivaldkonnale suunatud koolituste ja 

seminaride korraldamine. Juhendajate ja treenerite järelkasvu vajaduse uuringu 

läbiviimine. 

4.2. Koostöö arendamine kõrgkoolidega eesmärgiga kaasata võimekaid tudengeid 

Kose valla tegevustesse (sh praktikavõimalused, mille edukal läbimisel on võimalik 

ka edaspidi tööd jätkata, stipendiumid jmt). 

5. Finantsprognoos 

Kultuuri- ja spordivaldkonna kulud moodustavad ligikaudu 13% Kose valla eelarvest. 

Lähtudes valla eelarve kasvuprognoosist on kultuuri- ja spordivaldkonna kulude eelvaade 

perioodiks 2020-2023 järgmine (eurot): 

Kultuuri- ja 

spordivaldkonna 

prognoositud kulud 

2019-2023 

Kinnitatud 

eelarve 2019 
2020 2021 2022 2023 

1 570 000 1 779 000 1 900 000 2 170 000 2 343 000 
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6. Arengukava elluviimine, ülevaatamine ja täiendamine 

Arengukava lisadeks on tegevuskava aastateks 2019-2023 ning sama perioodi investeeringute 

kava. Tegevuskavas kirjeldatakse eesmärkide täitmiseks kavandatud tegevusi, soovitud 

tulemusi ning seatakse tegevustele tähtajad ja vastutajad. Investeeringute kava kirjeldab valla 

kavandatud panust taristu arendamisel ning plaanitud tähtaegu.  

Vähemalt kord aastas annab vallavalitsus arengukava eesmärkide täitmisest ülevaate ning teeb 

vajadusel täiendusi või muudatusi. Soovitav on plaane seada nii, et pidevalt oleks silme ees 

järgmise 4-5 aasta vaade. See tähendab dokumentide uuendamist viisil, kus arengukava 

perioodile lisatakse iga aasta möödudes üks aasta juurde (järgmine arengukava periood on sel 

juhul 2020-2024).  

Nii tagatakse, et arengukava kajastab arutelude tulemusi ajakohaselt ning saab olla ka edaspidi 

strateegiliste otsuste aluseks. Kose valla arengukava ja teiste seotud valla 

strateegiadokumentide koostamisel (sh eelarve) lähtutakse kultuuri ja spordi valdkonnas 

käesolevas arengukavas toodud prioriteetidest. 


