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Jõulumõte

Jõuluajal esitas tuntud Eesti luuletaja ja filosoof Jaan
Kaplinski televiisoris mõtte, et nõukogude ajal olid
jõulud keelatud, kuid nad olid meile pühad ja
ülitähtsad. Praegu on nad küll lubatud, kuid üldtuntud
ostuhulluse taustal nagu lahustunud. Me ei kohtagi
enamõiget jõuluhardust. Ka lisas ta, et jõuludega
kohtamine sarnaneb kohtamisele metsloomaga. See
on võimalik ainult vaikuses. Lähed metsa, istud
kännule ja ootad- varsti sa teda näedki. Mõtlesin
öeldu üle.
Jõule kohtasin ma sel aastal kõigepealt jõululaupäeval
Mihkli surnuaias. Kõndisime vaikselt lähisugulastega
haudade vahel ning läitsime küünlaid vanemate ja
vanavanemate
haudadel.
Kergelt
hubisevad
küünlaleegid olid nagu lähedaste hinged, kes tulid
meiega kohtama. Jõulude ajal ongi ju omad kõik koos.
Ilus jõuludega kohtumine toimus ka 26. detsembril
Oidremaa mõisa kaunis saalis. Olen juurtelt junlane,
pärit Koonga valla Urita külast. Mida vanemaks ma
saan, seda rohkem kisub mind juurte juurde. Arvan, et
juured ei kasva ega sirgu ainult mullas, vaid südames.
Ka seekord tahtsin osa võtta sellest Oidrema küla
jõulupeost. Kaunis saal ja ilus valgete inglitega ehitud
jõukukuusk tekitasid jõulupidulikkust. Rahvast oli

kohal parasjagu- need, kes
olid tahtnud tulla.
Jõulukontserdi andis Varbla
rahvamaja
naisansambel
“Midrilind”. Ansambel on
tegutsenud kaksteist aastat.
Rahvamaja juhataja Anneli
Juta Haberman
Lobjakase sõnul on kena
naistelaul kõlanud nii kodukui välismaal ning toonud tunnustust rahvamajale
ansamblijuhi Ivi Kase professionaalsust ja
nõudlikkust näitab laulude hea tase. Kontserdi
esimeses pooles kõlasid jõulu- ja talvelaulud
vaheldumisi jõululuulega. Teises pooles esitati
toredat popmuusikat, ka Valgrega tuldi hästi toime.
Pärast kontserti aga tulid kohalolijad omakorda
toime ühiste jõululauludega. Klaveril toetasid
kohalikud prouad Mare Paarasma ja Aita
Pikkmets. Mõnus jõulumeeleolu oli. Oidrema küla
korraldab sellist jõulupidu neljandat aastat.
Tekkimas on väärt traditsioon. Inimese hing vajab
toitu nagu kehagi ja ta polegi nii nõudlik, sellisest
rõõmsast koosviibimisest jätkub tükiks ajaks.

2

JUNNUMAA KUUKIRI

Meie tublid õpilased.

Kui Tervise Arengu Instituut korraldas
ideeprojekti konkursi, siis otsustasime sellest
osa võtta. Meie projekt sai pealkirjaks "Selg
sirgu". Ajendatud sai see projekt murest, et
paljud õpilased ei kontrolli, kuidas nad istuvad,
astuvad, seisavad. Peale selle ei armasta nad
üldse piimatooteid.
Projekti kirjutamisest võtsid algul osa Sirli
Seegar ja Tiina Jegorova. Lõplikult vormistas
selle Triin Nõmm, kes võitis oma projektiga
nooremas vanuserühmas vabariigis III koha.
Teda juhendasid Hele Nööri ja Riina Kappak.
Triin
kutsuti Tallinnasse sotsiaalministeeriumisse vastuvõtule, kus osales ka
sotsiaalminister Jaak Aab isiklikult. Nüüd ei jää
muud soovida, kui projekt saaks ilusasti ellu

viidud. Selleks vajame kogu koolipere mõistvat
suhtumist.
Läks mööda kuu ja me saime järgmise
rõõmustava teate. Kui meil sügisel oli
tervisepäev, saatsime ära 3 plakatit Eesti
Toiduravi
Konsultantide
Ühingu
poolt
korraldatud projekti
"Tervislik toit - võti
edukasse
tulevikku"
raames
toimunud
plakatikonkursile "Oled see, mida sööd".
Nüüd saime teada, et 6.-7. klassi plakat õpetaja
Agnes Kaio juhendamisel sai vabariigis I koha
ja I klassi plakat Leelia Siimeri juhendamisel
III koha. Samas tahame aitäh öelda õpetaja
Malle Einasele, kes aitas lastel need plakatid
õigesse formaati panna, et teostus oleks ikka
konkursitingimustele vastav.
Koonga koolipere

Koonga kooli II veerandi tublid õpilased
väga hea õppeedukuse ja eeskujuliku käitumise eest:
Kätlin Mitt
1.kl.
Anne-Liis Koppel
1.kl.
Triinu Nurmjõe
1.kl.
Kaspar Roosileht
1.kl.
Siim Siimer
1.kl.
hea õppeedukuse ja käitumise eest:
Triin Nõmm
6.kl.
Siim Nõmm
7.kl.
Triin Palm
7.kl.
Helen Kuru
8.kl.
Rünno Köidam
9.kl.
Sirli Seegar
9.kl.
Mairit Tõnts
A kl.

25.MÄRTSIL 2006

VÕISTLUSALAD:
VÕRKPALL
JUHTKONNA TEATEVÕISTLUS
LAUATENNIS
SANGPOMMI TÕSTMINE
MÄLUMÄNG
KÕIGIL, KELLEL ON KOONGA MÄNGUDE ALGUSAASTATEST SÄILINUD
MINGISUGUST MATERJALI JA ON NÕUS NEID NÄITUSEKS VÄLJA LAENUTAMA
(FOTOD, DIPLOMID, SPORDI RIIDED….)VÕTTA ÜHENDUST
TEL. 56620073 RIINA KAPPAK
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Viis küsimust jahindusest?

Viimasel ajal on jahipidamine jätnud kummalise mulje.
Kuulutati, et jahipidamises on jõulurahu. 18.detsembril oli
hulk jahimehi Pangamäe ümbruses. Nende vaev sai vist
kroonitud ühe kitse või sokuga. Saagi mälestuseks oli tükk
aega Pärnu - Lihula maantee servas vereloik.
Tarval vedeleb ilmast ilma ulukite korjuseid.
On olemas ka mingi jahieetika kuidas jäänustega käituda?
Vastu jõule peeti jahti lausa koertega. Enne aastavahetust
kõlasid samuti lasud. Ei saanudki aru kas oli rahu või mitte.
18.detsembril algas metsas jõulurahu aga millal lõppes?
Ajakirjandus kuulutas, et nüüd viiakse metsloomadele süüa
head ja paremat. Ei tea kuis mujal aga Tarva ümbruse
söödakohad olid küll tühjad uuest söödast. Vanad
külmunud kuivatipühkmed ja kõrge toika otsas põdrale üks
lakukivi. Madissaares hallitanud heinad ja mälestus

tunamullustest vihtadest.
Kuidas see söögikohtade täitmine toimub?
Mõned aastat tagasi kiitlesid kaks jahimeest minu kuuldes
kui head püssid neil on ja sihikud puha optilised. Need on
ju nii võimsad, et peaks lausa põõsa taha näitama. Aga
nagu näitavad Pärnumaa jahiõnnetused on saamahimu
ülim. Ega ei saagi õieti aru, mida kütitakse. Kas 3-4 põtra,
5-6 kitse või sigu, mis jooksevad lausa jalust maha.
Mida üldse ja millal küttida võib, võiks ka Junnumaas
teadustada?
Kuidas edeneb Koonga vallas jahiturism?
Soovin kõigile head algavat Koera aastat. Koer pidi hea
inimese ära tundma, kui ta just murdjaks pole kasvanud.
Aivi Sander 13.01.2006

Lugejale vastab Lõpe Jahiseltsi esimees Aivar Pikkmets Tel. 5656 4976

Pisut jahindusest.

Jahipidamine on olnud inimkonna algusaegadel
toidulaua katmisel olulisel kohal. Sama tähtsusega on
olnud ka muude metsaandide (nt. seened, marjad)
korjamine.
Sellest ajast, kui inimesed õppisid põldu harima ja
loomi kasvatama, muutus ka jahinduse eesmärk
söögilaua katmisel järjest väiksemaks. Peamiseks
kujunes koduloomade kaitsmine kiskjate eest ning
põldudel ulukikahjustuste piiramine.
Tänapäeval on teadlaste, keskkonnakaitsjate,
metsameeste, põllumeeste ja jahimeeste koostöös välja
töötatud ulukite optimaalsed arvukused jahipiirkondade
kohta ning jahimeestel on kohustus hoida ulukite
asurkonda etteantud piirides. Jahipidamine on
reguleeritud seadusega nii küttimisviiside kui ka
küttimisaegade kohta. Lisaks on olemas ka kirjutamata
seadused (nt. jahieetika).

Üks kirjutamata seadus on jõulurahu, mis
tähendab seda, et jõululaupäeval ning esimesel ja teisel
jõulupühal jahti ei peeta ning viiakse metsloomadele
lisasööta.
Lisasöötmine on üks võimalus hoida ulukeid eemal
põldudelt ja suurtelt teedelt.
Selleks on tehtud metssigadele söödakohti ning
põtradele-kitsedele soolakuid. Heina ja silo on vaja
põhiliselt metskitsedele sügava ning jäätunud lume
korral või kui ei ole piirkonnas taliviljaoraseid.
Koonga vallas korraldavad jahindust Pärnumaa
Jahimeeste Liidu kolm osakonda : Aruvälja Jahiselts;
Koonga Jahiselts; Lõpe Jahiselts, kes on sellega siiani ka
rahuldavalt hakkama saanud. Täiendava informatsiooni
saamiseks võib pöörduda kõigi jahimeeste poolde.
Ilusat talve Koonga valla rahvale.
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Vesipiip on tervisele ohtlik
Turism kui kiirelt arenev majandusharu on
endaga kaasa toonud Põhja-Aafrikast ja Aasiast
pärineva vesipiibu suitsetamise ehk kõnekeeles
piibutamise kultuse globaalse leviku. Eesti
turismifirmade tähelepanekute kohaselt toob iga
kümnes Egiptusest naasnud turist peale
suveniiride kaasa ka vesipiibu.
Piibutamine arvatakse olevat süütu seltskondlik
ajaviide, mida toetab petlik arvamus, et läbi
vesipiibus oleva veefiltri tulev tubakasuits ei saa
olla
tervisele
nii
kahjulik
kui
sigaretisuitsetamine. Peale selle, et vesipiibu
tubakas on maitsestatud ja lõhnastatud erinevate
ainetega, mis kõrvaldavad tubakale omase
kibeda maitse, on mitmed vesipiibu tubaka
pakendid märgistatud teabega, et see tubakas
sisaldab „vaid” 0,5% nikotiini ja 0% tõrva, mis
omakorda lisab veendumust piibutamise
terviseriski puudumisest. Ka eksitav reklaam
internetis julgustab piibutamist kui kõige
ohutumat suitsetamisviisi.
Iga piibutaja peaks arvestama, et:
piibutamine ei ole sigaretisuitsetamise
ohutu alternatiiv;
tavaline ühetunnine piibutamisseanss
sisaldab 100 – 200 korda suurema suitsukoguse
sissehingamist võrreldes sigaretiga;
vesipiibu suits, isegi pärast veefiltri
läbimist, sisaldab suurel hulgal toksilisi
aineosakesi, sh vingugaasi, raskemetalli
soolasid ja vähkitekitavaid keemilisi ühendeid;
vesipiibu
veefilter
ja
muud
lisakaitsevahendid
ei
taga
piibutamise
terviseohutust ega väldi sõltuvuse tekkimist;
vesipiibu suulise jagamine mitme
suitsetaja vahel sisaldab riski haigestuda mõnda
raskesse nakkushaigusesse, sh tuberkuloosi ja
maksapõletikku;
nii nagu sigaretisuitsuses ruumis
viibimine ohustab mittesuitsetaja tervist, on see
samaväärne passiivse suitsetamisega ka
piibutajate seltskonnas. Seejuures lisanduvad
vesipiibu tubaka põletisainena kasutatava

puusöe enda põlemisproduktid vingugaasi ja
teiste keemiliste ühendite näol.
Toetudes viimasel viiel aastal avaldatud
teadusuuringutele, on tõenduspõhised andmed
piibutamise kohta järgnevad. Ükskõik milline
tubakas sisaldab sõltuvusttekitavat närvimürki
nikotiini, mis on tubaka tarbimishulga oluline
regulaator. Sigaretisuitsetaja suitsetab seni, kuni
ta saab küllaldaselt nikotiini, et rahuldada
organismi harjumuspärast sõltuvusvajadust,
kuid mitte niipalju, et tekiks pearinglust. Sellega
on seletatav piibutamise ajaline pikkus, mis
kestab 20 – 80 minutit, et rahuldada organismi
nikotiininälga.
Harjumuspärane piibutamine tähendab aga palju
suuremate suitsukoguste sissehingamist, kui see
toimub sigaretisuitsetamisel. Kui viimased
tõmbavad 5 – 7 minuti jooksul tavaliselt 8 – 12
mahvi ja hingavad sisse 0,5 – 0,6 liitrit suitsu,
siis piibutamise tavaseansil tehakse 50 – 200
mahvi, millest igaüks sisaldab 0,15 – 1,0 liitrit
suitsu. Seega piibutaja võib ühel piibutamise
seansil sisse hingata mahuliselt rohkem kui 100
sigareti suitsu.
Ehkki vesipiibu veefilter neelab osa nikotiinist,
võib
ka
algaja
suitsetaja
vesipiibuga
eksperimenteerides saada piisava nikotiinidoosi,
et tekitada organismi sõltuvust. Piibutamise
ohud ei piirdu ainult nikotiiniga, sest nii suure
koguse tubakasuitsu sissehingamine tähendab
ühtlasi ka vingugaasi, raskemetalli soolade,
vähkitekitavate jt keemiliste ühendite sattumist
organismi koguses, mis toimib tervist
kahjustavalt, sest vesi „suitsukeemiat” täies
ulatuses kinni ei pea. Seda teavad ka vesipiibu
valmistajad ja nendega kaubitsejad, kes siis
täiesti ohutut suitsetamist reklaamides pakuvad
aktiveeritud söe või puuvillaga täidetud
huulikuga varustatud vesipiipu või siis
lisakaitsevahenditena vesipiibu veele lisatavaid
kemikaale ja spetsiaalseid plastikust söefiltreid
väiksemate õhumullide tekitamiseks. Mingit
ohutuse garantiid need aga ei anna.
Sissehingatavad suitsu kogused muidugi
varieeruvad, olenevalt vesipiibu mudelist ja
suitsetamisviisist, kuid ükski vesipiibu liik
suitsetamise vahendina pole tervisele ohutu,
olles
krooniliste
kopsu
ja
südameveresoonkonna haiguste ja vähkkasvajate tekke
peamiseks riskifaktoriks.
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Pikemaajaline viibimine piibutajate seltskonnas
ohustab ka mittesuitsetajat kõigi passiivse
suitsetamise
tagajärgedega
samaväärselt
sigaretisuitsetamisega. Eriti ohtlik on piibutajate
seltsis viibimine lastele ja rasedatele. Ohtu
suurendavad lisaks piibusuitsule veel ka tubaka
põletisaine produktid, sealhulgas vingugaas.
Piibutamine oma meeldiva aroomi ja maheda
maitse tõttu on peamiseks ahvatluseks just
noortele, kes pole kunagi varem suitsu
proovinud ega suitsetanud. Just see on tõeline
suitsulõks, sõltuvuse tekitamine, ilma et nad ise
sellest aru saaksid. Esialgne põnevus asendub
tasapisi ja märkamatult harjumusega, mis avab
tee juba sigarettide suitsetamisele ja sealt pole
ka pikk tee narkootikumide tarbimiseni. Pealegi
pole ju harvad ka noorte piibutamispeod, kus
vesipiibus vee asemel kasutatakse alkohoolseid
jooke (peamiselt veini) või siis asendatakse
suitsetamistubakas kanepiga.
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On tähelepanuväärne, et müütiline uskumus
piibutamise ohutusest on levinud koos
piibutamishullusega
nii
Euroopas
kui
Ameerikas, kuid samal ajal hakanud kaduma
mitmetes islamiriikides. Nii on järjest
rohkemates islamiriikides vaba aja veetmise
kohtades piibutamine siseruumides seadusega
keelatud.
Meie
tubakaseaduse
sätted
suitsetamise
keelustamisest
kohvikutes,
baarides, ööklubides jt toitlustamisega seotud
ettevõtetes jõustuvad 2007. aasta juunis.
Nimetatud vaba aja veetmise kohtades on
siseruumides
lubatud
suitsetada
ainult
spetsiaalselt selleks ettenähtud ruumis, mille
sisseseadmine sh nõuetekohase vestilatsiooniga
ei ole ettevõttele kohustuslik.
Andrus Lipand
Rahvatervise osakonna peaspetsialist

Küla arengu määrab küla ise
Kohaliku kaupluse seinal kutsus külarahvast kokku aru pidama ja küla arengukavas kaasa rääkima.
15. jaanuaril kogunes (kahjuks) väike grupp inimesi Oidremaa külakeskusesse. Tulijad olid need,
keda huvitab oma küla edasine käekäik. Aeg on selline, et paljast soovist, et võiks olla nii või naa,
ei piisa. Tuleb kõik, mida vaja teha oleks, paberile panna. Tähtsat osa on külas mängima hakanud
külakeskus, aga maja on vana ja laguneb. Et oleks ka edaspidi üks külakeskne koht, kus koos käia,
pesu pesta jne, siis vajab maja hädasti remonti. Selleks saame ise palju ära teha. Alguseks on
kõigele arengukava. Suure töö tegi ära Targo Pikkmets, kes pani esialgse kava kokku, et just rahvas
saaks omapoolseid arvamusi lisada.
Arutati nii vee- kui prügimajandust, bussiliiklust ja ka küla platsi puudutavaid teemasi. Väga
vajalik onkülakeskusesse interneti püsiühenduse saamine. Kena oleks, kui meid ja meie külalisi
võtaks küla serval vastu stend, millel on kaardistatud küla.
Ühisel jõul lisati täiendusi
ja pika arutelu lõpuks
saigi arengukava kinnitatud. Väga tähtis algus
sai tehtud. Selgituseks
arengukava vajalikkusele
on see, et raha taotlemistel ükskõik, millise
küla puudutava projekti
jaoks, algab kõik arengukavast. Ilma selleta ei
võeta enam jutulegi.
On meilgi plaane, millest
veel kõvasti rääkida ei
saa, aga algus on tehtud.
Jätkuks ainult aega ja tahtmist kenad asjad teoks teha. Loodame edaspidi ka külaelanike mõistvale
suhtumisele ja abile. Oidrema on meie kodu, kõige kiuste…
Merike Pikkmets

6

JUNNUMAA KUUKIRI

SOOMUSRONGID /6

V. Tamm

Valgas tekkis kapten Irvel uus konflikt oma ülema Kalmuga. Kalm nõudis laiarööpmeliste soomusrongide edasitungi üle Valmiera
(tollane Volmari) Riia suunas, Irv oli aga veendunud, et tuleb tegutseda Petseri ja Pihkva suunal, mis leidis ka Lõunarinde staabis
kinnitust. Kapten Irv sai loa kasutada soomusronge oma äranägemise järgi. Seda ta tegigi, ta saatis soomusrongi nr.3 kapten Luiga
juhtimisel Riia peale suunduvale raudteele, ise aga sõitis soomusrongidega nr.1,2 ja 4 Võru poole. Alatasa purustatud raudteed
parandades, sildu taastades jõuti 4.veebr. Võrru ja järgmisel päeval Petserisse.
Seega olid soomusrongid end igati õigustanud, neile pandud lootused kuhjaga täitnud ja vaenlase Eesti etnilistest piiridest välja löönud.
Alates murdelahingust Tallinna lähistel oli see aega võtnud täpselt 1 kuu.
Muidugi ei lõppenud sellega veel soomusrongide sõjatee. Lahingud käisid Loode-Venemaal ja Lätis, Pihkva ja Riia all. Hoiti ära Riia
sattumine aferistliku polkovniku Bermondt- Avalovi juhitud saksa-vene vägede kätte.
Kitsarööpmelised soomusrongid olid itta suunduvate raudteede puudumise tõttu vaenlasega kontakti juba kevadest saadik kaotanud
ja nemad ei mänginud enam mingisugust rolli.
Arvulisi andmeid soomusrongidest
Eestis ehitati kokku 6 laiarööpmelist soomusrongi, mis jõudsid rindele vastavalt:
Soomusrong nr. l ,12.dets.1918. peale kapten Anton Irve langemist 27.aprillil 19l9, nimetati soomusrong ümber
Laiarööpmeliseks soomusrongiks "Kapten Irv", Soomusrong nr.2 jõudis rindele 13.dets.1918. Soomusrong nr.3jõudis rindele
23.dets.1918. Soomusrong nr.4 jõudis rindele 21.jaan.1919. Soomusrong nr.5 jõudis rindele 18.märts 1919. Soomusrong
nr.6asutati otse rindel 12.aug.1919.
Kuna Eestis oli palju kitsarööpmelisi raudteid, ehitati ka nende tarvis rida kitsarööpmelisi ronge.
Soomusrong nr.1 ehitati Pärnus jaan. 1919. Soomusrong nr.2 ehitati Tallinnas jaan.1919. Soomusrong nr.3 ehitati
Tallinnas jaan.1919. Soomusrong nr.4 ehitati Tallinnas veebr.1919.(See kaotati lahingus 7.aprill 1919).Uus soomusrong
nr.4ehitati Mõisaküla Raudteetehases mais 1919.
Soomusrong nr.5 ehitati Tallinnas juulis 1919.
Vabadussõja lõpul oli soomusrongidel 2.jaan.192o seisuga rivis: Laiarööpmelistel: 73 ohvitseri, 974 tääki, 9o
raskekuulipildujat, 25 kergekuulipildujat ja 2o suurtükki.
Kitsarööpmelistel: 2o ohvitseri, 276 tääki, 28 raskekuulipildujat,1o kergekuulipildujat ja 7 kahurit.
Soomusrongide diviisi koosseisu kuulus: 6 laiarööpmelist soomusrongi, 5 kitsarööpmelist soomusrongi, 3 remondirongi (raudtee
ja sildade parandamiseks), 3 saunarongi, tagavarapata1jon,
kuulipilduja kursused, Kalevlaste Malev, Scoutspolk, ratsaeskadron, hospidal, soomusautode kolonn.
Rahu ajal vähendati soomusrongide arvu, vagunite arvulist koosseisu. Viidi läbi põhjalik remont ja ümberehitused. Rong sai
keskkütte, elektrivalgustuse, suurendati vagunite seinte-, lahingvagunite ohutust ja kaitsevõimet.
1922.a. likvideeriti kõik kitsarööpmelised soomusrongid. Suurtükivagunid said omale nimed: "Hävitaja", "Vanapagan", "Maru",
"Vapper", "Võitleja", "Tont", "Taara", "Uku", "Pikker", "Kõu", "Sobolotnõi", "Tasuja", "Onu Tom", "Lembit", "Kalev",
"Tommi","Suur Tõll", "Müristaja" ja "Tapper".
Pärast Eesti okupeerimist ja liitmist Nõukogude Liiduga likvideerti ka sept.194o Eesti sõjavägi, nendest väeosadest
moodustati Punaarmeee 22. territorial-laskurkorpus.Soomusrongid likvideeriti ja lammutati. 1941.a., kui saksa väed
ähenesid Tallinnale, ehitati kiirkorras kaks kitsarööpmelist soomusrongi ja üks laiarööpmeline. Need kõik mehitati Balti
laevastiku mereväelastega ja nad osalesid Tallinna kaitsel. Need hävisid kõik sõja käigus.
Niisugune oli siis lugu Eesti kuulsatest soomusrongidest.("Eesti soomusrongid ja soomusronglased 1918-1941.") LÕPP

MEENUTUSI KESK-NORRAST

Maie Lauk
15.augusti hommikul kell 10.30 algas sõit Pärnust Tallinna poole. Kohe
juhtus ka esimene aps. Giidi küsimuse peale, kas kõigil on passid
kaasas, vastas keegi, et on kaasa haaranud tütre passi. Kuna olime alles
Pärnu piires, sai asi korda aetud ja sõit võis alata.
Edasine teekond jätkus juba Tallinnast laevaga SUPER SEACAT
Soome poole ja juba 15.40 olime Helsingis.
Bussiga teed jätkates Turu poole külastasime sealset Toomkirikut. Ja
jälle edasi laevale ning suund Rootsi poole. Peatusteta jõudsime 16.
augustil 14.25 Norra piirile, kus meid tervitas suur troll. Jäädvustasime
meiegi selle hetke.
Pidasime koos ühise pikniku ja kell 16.00 jätkasime sõitu HAMARI
poole. Piki tee äärt laius suur Mjosa järv Hamarini välja.
Tahtsime külastada viikingi paadi kujulist jäästaadionit, kahjuks olid
uksed suletud. Turistile jäid fotoaparaati mõned välisvaated ja sõit
jätkus esimesse kämpingusse nimega SVEASTRANDA. Läbi sai
sõidetud 610 km.
Järgneb…
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8
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110
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125
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97

111
120

121
128

129

134 135

142

136
143

144

Horisontaal: 1.Rootsi suusalegend. 8.Ait. 9.Vastaselt kaubalaeva ülevõtmine koos kaubaga. 10.Äratõmme. 12.Prostituut, avalik maja
V-Roomas. 17-A.Isadus. 19.Ahviline. 20.Võtan kaalust maha. 23.Lastevanemate. 27.Ingl.k. eitus. 28.USA rünnanud orkaan. 30.2 X
tuhande viiekümnes. 31.Info. 32.Asula Ugandas. 35.Rasvane. 38.Riikide Liit. 39.Pealinn Aafrikas. 41.Perekonna liige. 43.Vigane.
48.ilma raamita kunstiteos. 52.1. 55.Viidingu pseudonüüm. 58.saar. 60.Paljud venelased soovivad saada Eesti… 63.lind.
68.Ajalooline linn ja riik Põhja-Aafrikas. 69.Köide. 70.Vismut. 71.Kr. tähed. 73.Royal Society. 74.Sarvik. 75.Kontrollpunkt.
76.Nikkel. 77.Rumalus. 80.Taibukalt. 81.vigade. 84.Sporditarvete tootja. 85.Piserdis. 89.Järelejätmatu. 90.Ebalevalt.
91.Valitsusvägede vastu võitleja. 92.Ainuühe. 93.WC. 94.mingil määral. 97… sooja nagu ahi. 98.Norra polaaruurija. 100.501.
102.Sihilikult halvustav. 105.Sõlmpunkt. 106.M nimi. 107.… ühel. 109.Doni lisajõgi. 110.Köögivili. 112.Külmrelv.
115.Loputusvesi. 120.Filmistuudio. 121.Asutus. 122.Ehk, või. 125.Maal. 127.Jalgrattur. 128.H…, gramofonis hääle tekitaja.
133.Maiustus. 139.Vapside juht. 140.Meie Isa palve. 144.Obi lisajõgi.
Vertikaal: 1.Taevatäht. 2.Mogul. 3.Vilunud. 4.Paavsti saadik. 6.Kõrv. 8.Noot. 11.Mangaan. 13.Valus on. 14.Vanuse. 15.Ida-Aasia
rahvas. 16.Ratseptil “Võta”. 20.Mõõtühikute süsteem. 21.Noot. 22.Nõuk. aegne asutus. 24.T…, rohttaim. 25.N nimi. 26.Eduard.
29.Näpukas. 30.Mangaan. 35.Rahvusvaheline leping. 36.Ärakantud jalats. 37.Ettekandeid. 40.Kaksis. 41.Linn Rumeenias.
42.Igapäevane. 44.Muusika, noorte keeles. 45.Pealinn Aasias. 46.Peakatted. 47.…al, riik Aafrikas. 50.Mäestik Aasias. 51.…laev.
53.Kallama. 55.Raha. 57.Koht Pärnumaal. 58.Vene n nimi. 62.Tõmmati. 64.Olen hädas. 65.Hädaldav. 67.Ühtemoodi.
68.Halvustavalt lõunapoolsete kohta. 72.Osavõtt. 74.Ingl.k. kurb+eesti k. tüdruk. 77.Olema vorm. 78.seisundi vorm. 79…e,
pulmaline. 80.Väljaõppinud. 82.Looduskaitseala ja vulkaan Kaug-Idas. 88.Number. 91.sõjas vigastatu. 92.Tsentner. 101.Planeet.
102.N nimi. 104.Vaevab, piinab. 108.…oloogia, tunnetusteooria. 109.Hilisõhtune eine kutsutuile. 110.koduloom. 111.Voorimees.
113.Linn. 114.Saksa k. artikkel. 116.Riikidevaheline kokkulepe. 117.Komme. 119.…maadlus 129.Venelaste kätte vangi langenud
saksa feldmarssal, in+nimi. 121.2 X otsiv hüüe. 124.Lõikus lüh. 127.Niit. 130.Oll Lembit. 132.Number. 134.Riigi Teataja. 136.Kaua
aega tagasi, …ast. 137.tallinn. 141.M nimi. 143.Rotterdami soolaladu. 144.Venekeelne väravavalve sõjaväe territooriumile, lüh.
LAHENDUSLAUSE: 126,95,87,141,103,91,5,96 83,71,75,2,34,17,33,86 135,56,7,129,54,138,123,18 99,66,49,45,67,61,131,118114,122,12,142
Ristsõna nr. 47/12 vastus: KALLIST KODURAHU KÕIKIDESSE PEREDESSE
Õigesti vastasid: Evi Luur (12),Alfred Tammann(4), Tiina Lipp(4), Ain Soome(12), Aita Pikkmets(12), Kaljo Brandt(12), Leili
Truus(12), Sirje Ardan(12), Talvi Iljina(12), Jaan Viita(12), Nora Tammearu(12), Salme Pärn(11), Kalju Lootsmann(9), Kalju Koit(12)
HEAD LAHENDAMIST! Saatke vastused teele 15-ndaks kuupäevaks lehe lõpus olevatele kontaktidele.

Aastaring on jälle täis saanud ja väikesed meened on ära teeninud Evi Luur, Ain Soome, Aita
Pikkmets, Kaljo Brandt, Leili Truus, Sirje Ardan, Talvi Iljina, Jaan Viita, Nora Tammearu, Kalju
Koit, Salme Pärn ja Kalju Lootsmann.
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KARL-MARTEN TITSON

Jumalateenistused Mihkli koguduses

20.12.2005
29.01
05.02
12.02
19.02
26.02

00

kell 14.
kell 14.00
kell 11.00
kell 14.00
kell 14.00
kell 11.00
kell 14.00

Jumalateenistus
Jumalateenistus
Palvetund Koonga raamatukogus
Jumalateenistus
Jumalateenistus
Palvetund Koonga raamatukogus
Jumalateenistus

Talvisel ajal toimuvad jumalateenistused koguduse
pastoraadis.
 564 0300; 445 7599

Õnnitleme jaanuarikuu
sünnipäevalapsi!
KSENIA LÜLL
LINDA NIINEP
SALME PÄRNA
HILDA HIRVELA
VILMA AIA
LAINE MÄNNISTE
AVO RANNALA
HELGUR JUKKUM
MILVI LIIV
MALLE TAMSALU
TÕNU KAHRO

88
88
75
70
65
60
60
60
60
50
50

04.01.2006

Tänuavaldus!
Avaldan tänu Silver Seegarile,
kes 10.jaan. operatiivselt
reageeris libedatele teedele küla
vahel ja tellis höövli 11. jaan. teid
karestama, et oleks külarahval
võimalik liikuda.
Lugupidamisega Aivar Pikkmets

Koonga valla sangpommi kahevõistlus
Koonga kooli saalis
14.veebruaril 2006
kell 18.30
Registreerida võistlustele 10. veebruariks telef.
56620073 Riina Kappak
-12a.
13 – 17a.
17 ja vanemad

25. veebruaril

kell 20oo
Lõpe klubis

VVAABBAARRIIIIGGII AAAASSTTAAPPÄÄEEVVAA PPIIDDUU
Aluste rahvamaja taidlejatelt mitmekesine eeskava
Tantsuks mängib ANDRES
Töötab baar
Pilet eelmüügist 25.- 23.veebruarini,
kohapeal 35.Piletit ostes teatage ka bussisõidu soovist
Info tel. 4462234, 55634255
JUNNUMAA KUUKIRI
Lehe väljaandja
Koonga Vallavalitsus

MARLEEN KÄRNER

8kg.
16kg. -65, +65
16kg. -70, -80, üle 80

Kallis Vilma!

65

Jätkugu tervist, jõudu ja õnne
astuda palju aastaid veel.

Õnnitleme juubeli
puhul!
Avar, Anu,
Erki, Edgar,
Anne, Ants

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

