Koonga valla leht

NR 1 (106)

jaanuar

2005

Ööl vastu 9-ndat jaanuari, kui kõikjal raevutses torm ja
möllas meri, tuli meie kant tormist praktiliselt tervelt välja.
Sisemaa hoidis meid üleujutuse eest.
Muret tekitas ainult voolukatkestus, mis osades külades
venis mitmeteks päevadeks. Jälgides meediat, ei ole see
midagi võrreldes mandrialadega.
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Meenutame aasta lõppu…
23. detsembri õhtul sai saalitäis rahvast osa
Lõpe klubis toimuvast Lõpe Põhikooli
jõulupeost. Väike koolipidu on kasvanud
suureks etenduseks kõigile, kes tahavad osa
saada Lõpe laste tegemistest.
Enne etendust oli lavatagune siginat-saginat
täis. Kes kartis, et sõnad meelest, kes sättis
kiiruga oma välimust. Eelnevatest aastatest
aga on teada, et esinemisel laabub kõik hästi,
sest enne on tublisti vaeva nähtud ja midagi ei
saa untsu minna.
Sel korral etendati muinasjuttu “Lumivalgeke ja

seitse pöialpoissi”. Osalisi oli nii suuremaid kui
väiksemaid, näidendist osa võtta said kõik
tahtjad. Siin koolis ongi see hea, et kedagi ei
jäeta nurka norutama. Ikka leitakse tegevust
kõigile.
Toredaks laulumänguks seadis näidendi
õpetaja Sirje Kaska. Kaunid kostüümid
valmistasid õpetajad ja õpilased koos.
Kohal oli ka jõuluvana oma suure
kingikotiga. Kõik klassid olid ette
valmistanud oma kavad, et kingitused auga
kätte saada. Usun, et jõuluvana jäi Lõpe
lastega rahule ja aasta pärast külastab ta
meid jälle.

***
28. detsembril pidutses vallarahvas koos klubis. Alustuseks
esinesid Estonia teatri näitlejad elava muusika saatel. Esitati
katkeid tuntud operettidest.
Tantsu keerutati ansambli “Treffunx” saatel.
Tore üllatus tuli koos jõuluvanaga, kes oli kaasa võtnud armee
päkapikke. Asjalikud mehikesed abistasid vana meest ning
aitasid kingitusi jagada. Klubijuhataja oli iga laudkonna jaoks
üllatuse valmistanud. Ei pääsenud keegi jõuluvana käest. Kes
laulis, kes tantsis, kõigil õnnestus esinemine ja vitsakimpu ei
läinud kordagi tarvis.
Keskööl
ilmus
rahva ette
oma
showga
näitsik,
kes pani ka rahva seast pidulisi oma keha
võdistama.
Rahvast oli saal täis ja tants kestis pikalt
üle kesköö.
Nii see jõuluaeg otsa sai.
Kokkuvõte Merike Pikkmets
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Arvamus…

Taas on üks pidu mööda saanud. Järjekordselt on mööda pandud esinejatega ja järjekordselt
mõeldakse, miks rahvas pole viisakas, sebib ringi kui kallid etlejad esinevad. Siit võiks ju ometi
ükskord õppust võtta, et aastavahetuse pidu on rõõmupidu mitte matusemeeleolu loomise katsete
jada. Tõsisem ja sügavam muusika on muidugi kultuurne, hariv ja omas kontekstis ka väga
nauditav, aga seda ei tohiks massidele peale suruda. Kellele meeldib, see leiab võimaluse, aja ja
koha, et seda nautida. Sigadele pärleid sööta on mõttetu, hinnata ei osata seda kindlasti. Kohati jääb
tunne, et tehakse nagu tegemise pärast, mitte et rahvale pakkuda lõbu, pidu ja meelelahutust. Mina
kui vallaelanik tahaks mõista - miks selliseid pidusid, kus rahvas kaasa läheb, vähe tehakse või
üldse ei tehta?
Patt on muidugi ainult nuriseda, sest eks ole ju ka meenutada positiivseid elamusi. Viimase peo
positiivne elamus on muidugi päkapikk ja jõuluvana, kes ületasid kõik selle peo teised esinejad.
Klubijuubeli suureks ja positiivseks osaks sai õhtujuhi olemasolu. Nüüd võiks seda jätkata ja
mõelda, kui on palju erinevas eas inimesi, siis ehk ei suruks neid laudadesse ainult kuiva programmi
jälgima vaid kasutaks erinevaid õhtujuhte, kes ka rahvast tegudele tõukavad ja ülevat meeleolu
loovad. Siis jääb ka rahval vähem aega purju juua ning vägijook kulub peomeeleolu
ülevalhoidmisele ja peo lõpp pole ehk ka paljudele nii pilditu.
Inimene tuleb peole lõõgastuma ja meelt lahutama. Vaevalt et keegi meelega ringi sebib ja
esinejaid häirib. Aga kui esineja ei paku huvi, siis nii juhtubki. Lisaks saab ka klubijuhatajalt
nahutada selle eest, kui lugupidamatud osatakse olla. Tahetakse hästi teha, aga välja tuleb sageli
midagi keskpärast või alla selle. Miks küll ometi?
Oleme seni peol käinud ja käime ka edasi, sest kus meil ikka minna. Vähemalt saab tantsida ja
kodust välja ning oma piduriideidki selga passitada, mida muidu polekski ehk võimalust kanda.
Parimad soovid tegijatele uuel aastal
Valla kodanik

Teade kõigile neile, kes armastavad Lõpel peol käia
Märtsis on tulemas stiilipidu 20-30-ndad aastad. Tore, kui teil oleks ka tahtmist kaasa mõelda,
vaeva näha ja selle aja kohaselt riietuda.
Kui te ei tea, mida sel ajal kanti, siis Lõpe klubis on olemas selleaegseid moeajakirju. Võimalus
teha ka koopiaid kojuvõtmiseks. Kes aga tahab tavalisel moel (naga alati) peole tulla, ka see pole
keelatud (kindlasti aga on pileti hind erinev).
Muidu tuleb pidu nagu ikka ansambli saatel jalga keerutades, ainult et natuke proovime Elma
abiga ka selleaegseid tantse meenutada.
Tulge julgesti ja küsige või helistage tel. 4462234 või mob.55634255
Aktiivset kaasalöömist!
Klubijuhataja Maie Lauk

Viis aastat

tantsimist

Sügisel sai Koonga rahvatantsurühm “Kabujalakesed“ 5- aastaseks. Sünnipäeva
tähistamiseni jõudsime aga 15. jaanuaril. Õigel sünnipäeval peavad olema ka külalised.
Koos Lõpe ja Oidremaa tantsijate ja lauljatega oli pidu lõbus. Tantsisime, toimus
tunnikontroll, laulmine. Iga “Kabujalakese “ liige oli kaasa toonud midagi head ka ihule,
sest suure tantsimise peale läheb kõht ju tühjaks.
Täname Elmat, sest ilma tema eestvedamiseta me vaevalt koos käiksime. Praegu on
“Kabujalakestel “ 16 tantsijat. Alustasime 8 tantsijaga. Esimeseks tantsuks oli
“Aissa “ ja küll see oli raske. Nüüd võime väikese meeldetuletamise korral
tantsida 10 – 15 tantsu ja ringmängu. Ootame oma seltsi uusi liikmeid.
Evi Liiva
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Junnulaste katsumused huvireisil ehk lõpp hea, kõik hea… /2

Alustasime sõitu sihtmärgi suunas, milleks
oli Fazeri magusavabrik. Helsingist välja sõites
jäi teele Templiväljaku kirik, mis on raiutud
sügavale kalju sisse. Oma arhitektuurilise
eripära tõttu on see koht meelispaigaks

Selline näeb välja “Fazer”.
Pildile jäid õpetajad Zanna, Liliana ja Mare.

turistidele.
Läbi kaljude raiutud teid pidi jõudsime
lõpuks soovitud kohta. Majja sisenedes võttis
meid vastu eestikeelne tervitus. Kohtusime
kaasmaalasega, kes on oma elu paika pannud
Soomes ja töötab just Fazeris. Kord on
kohapeal üsna range. Üleriided tuli seljast võtta
ja kõik rahakotid, fotoaparaadid jne pandi luku
taha, sest midagi ei tohtinud kaasa võtta.
Kõigile jagati mütsikesed ja sussid, igal pool
piinlik puhtus. Jõudsime lõpuks asja juurde.
Natuke tutvustati meile vabriku ajalugu ja seda
kuidas ühest mehest kõik alguse sai. Vanad
masinad, mis ei ole natukestki sarnased
nüüdisaegsetega, olid kenasti välja pandud
endiste aegade meenutamiseks. Tsehhi jõudes
oli jälle meie ebaõnn, sest jõulutooted oli vabrik
juba valmis saanud ning töölised puhkusel.
Näidiseid Fazeri ajaloost.

Siiski
nägime
kaasaegsel
tehnoloogial
põhinevaid roboteid, mis on inimesest mitmeid
kordi kiiremad ja täpsemad. Kuigi selliste
seadmete käikuvõtmine jättis palju inimesi ilma
tööta, kiirenes tootmine tunduvalt.
Seejärel võttis silme eest kirjuks see
kommide ja šokolaadi hulk, mis meie teele
jäi ja maja perenaine palus lahkesti kõigil
kõhud magusat täis süüa. Oli nii tuttavat
toodangut kui ka sellist, mida näinud ei
olnud. Ei saa salata, Fazeri šokolaad on
tõesti hea ja saladus pidi peituma piimas,
mida magusa valmistamiseks kasutatakse.
Paljude vabrikute tooraine on piimapulber.
Kohapeal oli ka kauplus, kus puha
šokolaadimäed. Uskumatu, aga meil Eestis
on hinnad odavamad isegi kohapealsest
vabrikupoest.
Lahkudes kingiti kõigile kotike kohaliku
toodanguga, tundus nagu oleks see jõulukink,
mis sellest, et liiga vara.
Aeg läks ja hakkasime taas sadama poole
liikuma. Teel tutvustas meie reisijuht
ülevaatlikult linna. Korraga käis bussi all
raksatus ja meie sõit muutus üha aeglasemaks.
Esimene vastus meie küsimusele bussi kohta
oli, et olge rahulikud, ei ole midagi viga.
Venisime siis aeglaselt edasi ja tiheda liikluse
tõttu teistel jalus olles lülitas bussijuht sisse
ohutuledki.
Vaatamisväärsustele tähelepanu pöörates
sõitsime tasapisi Sibeliuse monumendi juurde.
Rohkem sel korral teada ei saanudki, kui seda,
et kõik grupid käivad seal ühispilti tegemas. Nii
ka meie.
Bussi tagasi minnes selgus, et käigukasti on
roninud “kratt” ja esimene käik on sees ning ei
ole muud võimalust, kui sedasi tasapisi sadama
poole minna.
Peatusime veel Senati väljakul. Käisime
rahamuuseumis ja Toomkirikus.
Kes tahtis, sai kohalike oludega
kaubandusvõrgus tutvuda. Hindu vaadates
oli hea meel, et meie poodides rahakott nii
ruttu kergeks ei lähe, aga tuletas meelde
suurt liitu ja peatset euroga ühinemist. Kõige
jubedam elamus oli see, et päts leiba maksab
meie rahas 45 krooni. Kardan, et ei ole
meilgi pääsu sellest.
Siis jälle tasapisi edasi sadamasse ja
laevale. Seal laabus kõik kenasti. Giid tellis
Tallinnast bussi vastu ja lubati ajaks, kui
laev Tallinnasse jõuab, vastas olla.
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Ühispilt Sibeliuse monumendi juures.

24oo jõudsimegi õnnelikult sadamasse. Uut
bussi siiski veel ei olnud ja jäime terminaali
ootama. Mõned tahtsid veel WC-s käia, kuid
siis järsku aeti meid kõiki ooteruumist välja.
Pandi uksed lukku ja kogu lugu. Uhkelt seisis
uksel silt avatud …-01oo. Egas midagi, buss
kohe tulemas, kannatame ära. Õhutemperatuur

oli jõudnud üsna madalale langeda ja
mereäärne tuul puges vägisi riiete
vahele. Osa lapsi olid oma joped bussi
jätnud ja tuli lihtsalt oodata, millal
meie buss laevalt maha saab. Kurb oli
paljaid lapsi vaadata ja ei olnud aidata
ka millegagi.
Aeg venis juba pooleks tunniks,
ikka bussi polnud. Mõttes mõlkus
giidile lubatu, et buss on selleks ajaks
platsis, kui laev sadamasse jõuab.
Tund sai mööda ja kauaoodatud buss
saabus. Selleks ajaks jõudis ka katkine
buss kohale, saime oma vähese
varustuse ümber laadida ning lõpuks
tuli tunne, et hakkame kodu poole liikuma.
Ei olnud ühtegi virisejat, kõigil siht silme
ees, saaks ainult koju. See sõit läks ladusalt ja
mõne tunni pärast olime kõik kodudes soojas
voodis mõtteid mõlgutades möödunud päevast,
mis osutus katsumusteks lühikesel huvireisil.
Merike Pikkmets

Konkurss valla meenete leidmiseks

1.Junnumaa suveniir (võtmehoidja, nukud, mänguasjad jne.)
2. Junnumaa tarbeese ( rahvuslikus stiilis toode, kudum, müts, vöönuga,
perenaise kulbid, peremehe tarbeese, nui jne)
3. Junnumaa eri ( ekstra toode, ürituse logo, uus idee)
Igas klassis kolm auhinna kohta:
1.koht 1000.2.koht 750.3.koht 500.Selgituseks:
Konkursile esitada konkreetne näidis, või foto, tutvustada tootmiseks vaialike võimalusi ja teid.
Osaleja esitab toote konkursile varjunime all, õige nimi peab olema kinnises ümbrikus toote
juures.
Meened ja tooted esitada vallamajja tähtaja eelneval nädalal, konkursi tähtaeg on 15.03 2005.
Meenete ja toodete hindamiseks moodustab vallavolikogu hindamiskomisjoni, kes avalikustab
ka konkursi tulemused märtsikuu volikogu istungil. Hindamiskomisjon teeb ettepanekud
volikogule konkursil osalenud meenete ja toodete auhinnaliste preemiate määramiseks
Info Riho Erismaa tel. 5032 756

Koonga Vallavolikogu vabastas maamaksust represseeritu ja
represseerituga võrdsustatud isiku tema kasutuses oleva elamumaa
osas, kui isik ei saa maa kasutusõiguse alusel rendi- või üüritulu.
Maksuvabastuse saamiseks tuleb esitada kirjalik avaldus ja represseeritu
tunnistus Koonga Vallavalitsusele.
Mihkel Kalmaru
tel.4473745
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KÖÖGINURK
Vanaaegseid retsepte piimast (Eesti Piimandusmuuseum)
PIIMAKREEM (6 inimesele)
5-6 spl saiajahu
1 ½ toopi piima (1 toop=1,087 liitrit)
½ spl võid
suhkur, sool
1-2 munarebu

Valmistus: Jahu segatakse külma piimaga hästi
segamini, lastakse paar tundi seista, et jahu paisuks.
Sulatada või kastrulis, lisada piim ja lasta keema,
seejärel lisada jahutumm, keeta 10 minutit hoolega
segades. Maitsestada soola ja suhkruga.

KEETMATA MUNAPIIM (6 inimesele)
2 liitrit piima
4 munarebu
suhkur maitse järgi
sidrunikoor, vanilje maitse järgi
natuke purustatud pähklituumi

Valmistus: Munarebud ja piim klopitakse hästi segi,
soovi korral lisatakse suhkur ja maitseaine. Valatakse magustoidutaldrikutesse, peale raputatakse
pähklituumi.

MUNA- EHK PIIMAJUUST
5 toopi rõõska piima
8-10 muna
maitse järgi soola ja suhkrut
13 toopi hapupiima

Valmistus: Rõõsk piim aetakse keema, segatakse
tasapisi hapupiima hulka, millesse on enne segatud
munad. Lastakse segu keema ning jäetakse ½
tunniks sooja seisma, et juustuaine hästi kokku
tõmbaks. Seejärel sõelutakse vesi välja ning juust
pannakse vajutise alla. Järgmisel päeval võib süüa.

MUNAPIIM (6 inimesele)
3 muna
3 spl suhkrut
1 ½ toopi piima
sidrunikoort, vaniljet

Valmistus: Munarebud ja suhkur hõõrutakse vahule,
piim aetakse ühes maitseainetega keema ning
valatakse kuumalt hõõrutavatele munarebudele
peale, kogu aeg segades. Soovi korral võib ka
munavalge vahtu lüüa ja lusikaga väikeste
klimpidena peale panna. Nõu katta mõneks minutiks
kaanega, et munavalge kõvaks ja kuumaks muutuks.
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KUUNIMED ON SEGAMINI
LÄINUD,
PANE NEED ÕIGESSE
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Lõppenud on 2004-nda aasta ristsõnade lahendamise võistlus. Tänan kõiki osavõtjaid
innuka lahendamise eest. Võistlus oli nii tasavägine, et tuli kõige paremate tulemuste
vahel loosi tõmmata, kus kolm lahendajat saavad endale mälestuseks mahukad
kalendermärkmikud. 19. jaanuaril oli hea juhuse tahtel fortuunaks Oidremaa
Naisselts. Kaheksast nimest (Iljina Talvi, Kibur Daisi, Luur Evi, Pikkmets Aita, Pärn
Salme, Soome Ain, Tammann Alfred, Viita Jaan) tulid loosi tahtel võitjateks Luur
Evi, Pikkmets Aita ja Kibur Daisi. Teistele aktiivsetele osalejatele
lohutusauhinnaks väiksed ristsõnaraamatud.
Alustame uut hooaega!

Ristsõna nr. 36/ 1

V. TAMM

RÕÕM ON SUUR KORDALÄINUD JAHI ÜLE AASTAVAHETUSE PEOL -…
1

2

8

3

4

5

6

9

11

10
12

13

14

15
16

20
25

26

27

32

33

38

39

28

46

61

55
62

56

57

17

18

23
30

35
42

48
58

59

44
50

51

24

31
36

43
49

63

19

22

29

41
47

54

21

34
40

7

37
45

52

53
60

64

65

66

Horisontaal:1.Mõistukõne. 8.Ruhvi. 11.Verev. 13.Tähestiku 24,16,14 täht. USA uudiste agentuur.
18.Torka. 19.Egiptuse päikese jumal. 20.Amper. 21.Korrapärane vaheldumine. 24.Limited.
25.Laevamees. 30.Jällegi. 31.Anonüümsed Alkohoolikud. 33.Jõgi, kus kohtusid II ilmasõja lõpul
liitlasväed. 34.Mitmekordne ekspeaminister. 35.Linnus. 37.Sajand. 38.Abinõu. 43.…alg (vastlatoit).
44.Siputa. 46.Hektoliiter. 48.Kuulub mulle. 52.Wendre end.nimi. 53.Eesliide kaksis-. 54.Kuld.
58.Veendunud usklikud. 61.Meie metsade puud. 63.Ja teised. 65.Optiline sisendseade, arvuti
lisaseade.
Vertikaal: 1.Uushõbe. 2.Näo osa. 3.Ekspresident(eesnimi). 4.Bandiit. 5Kirikumuusika. 6.Vene
tsaaririigi kuldrahade. 7.Koolide… olümpiaadid. 12.…Maria. 15.Ruumikas. 16.Komplikatsioon
(med.). 18.Port Artur. 26.Labaluu. 27.Õhtul on ehatäht, hommikul ao e. koidutäht. 28.Sidesõna.
40.Nimi ingl.k. 41.Sidesõna. 42.Spets. 47.1551. 48.Vene k. eessõna. 50.Sindi Spordiklubi.
55.Ruteenium. 60.Eesti Naine. 61.Söögiriist. 63.Jõuluõhtu. 64.Venemaa isevalitseja (käändes).
Lahenduslause: 64,22,34,51 49,59,56,17,9,32 39,23,45,41,66,47 13,25,62,28,10 36,12,4,14
57,29,65,60,2
Vastuseid ootan ikka 15-ndaks kuupäevaks. Head lahendamist!
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Jumalateenistused Mihkli koguduses
06.02
13.02
20.02
27.02
06.03

kell 14.00
kell 11.00
kell 14.00
kell 14.00
kell 11.00

ARGO JÕESOO
27.12.2004

Jumalateenistus. Armulaud
Palvetund Koonga raamatukogus
Jumalateenistus
Jumalateenistus. Armulaud
Palvetund Koonga raamatukogus

kell 14.00 Jumalateenistus
kell 14.00 Jumalateenistus. Armulaud
kell 11.00 Palvetund Koonga raamatukogus

 564 0300

Õnnitleme jaanuari
sünnipäevalapsi!
KSENIA LÜLL
LINDA NIINEP
MILVI KVETKOVSKI
MILVI PÕNTSON
ADA VÄLIMÄE
ANATOLI GERNE
KALJO BRANDT

87
87
65
65
60
50
50

RUSLANA SASSIAD
11.01.2005
ARON ANNERVIEK
06.01.2005

Soojade tuulte tulles
õide kuis puhkes maa.
Kahele, kes õnne leidsid
see jäägu püsima!

SIRJE ja ANTI!
ÕNNITLEME TEID
ABIELLUMISE
PUHUL!
Koonga tantsurühm
"Kabujalakesed"

Kaljo Brandt

Ei tulek ega minek
pole enda teha,
vaid see, mis sinna vahele jääb
ja see on elavate mäletada…

VASSILI LEBEDEV

01.01.1949-01.01.2005

REINHOLD SOPP

09.01.1921-06.01.2005

LEIDA RATSOV

24.04.1917-16.01.2005

Õnnitleme juubeli puhul!
Rahvaliidu
Koonga osakond

Ostame kasvavat metsa ,metsamaad ja raieõigust
hind kuni 120 000 kr. hektar,
( läbi raiutud ja hüpoteegiga )

Tõstamaa SHALOM avatud

Ettemaksu võimalus.Maamõõtmine
Nõustamine ja abi asjaajamisel.
Telef. 48 94 055, 51 03 173(Rapla), 51 10 415, 51 79 566
Faks 6 335 576, Rapla, Tallinna mnt 14, kab 332
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Lehe väljaandja
Koonga Vallavalitsus

04.02
14-16
05.02
12-14
infotel. 53321366

trükkinud OÜ “Hansaprint”
Merike Pikkmets 44 62 359, 58 039 542 e-mail:pikkmets@hot.ee
Helgi Mitt 44 73 740

