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Oidremaa naisseltsi jõulud
Detsembri teises pooles jääb aega väheks, sest jõulupidude
aeg on kiiret askeldamist täis. Nii otsustasimegi naistega oma
jõulurõõmu jagada juba 11. detsembril. Kokku saime
Oidremaa mõisas.
Ei puudunud meilgi jõuluõhtul
särisevad verivorstid pohlamoosiga,
päkapikk oma kingikotiga ja lõbus
tuju. Pidusöögid mekitud, ajas alati
optimistlik Kristi kõiki laua tagant
püsti ja nii tuligi ennast liigutama
hakata. Ta pani ka meie osavuse ja
kiiruse proovile. Ei olnud enam aega
teist või kolmandat kohta valutada,
tähtis oli mitte alla anda.
Mingil hetkel ilmusid meie ette
reipad päkapikud, kes olid külla
tulnud just selleks, et jõuluõhtu
lõbusamaks muuta.
Õhtutunnid läksid aga peatumata ja
lõpuks sai ka meie pidu otsa.
Tänasime lahket perenaist ja
hakkasime kodu poole liikuma.
Mõisa trepil jättis meiega hüvasti
võbelev küünlaleek, mis nagu
sosistanuks kõigile rahulikke jõule.
Olime kõik kohal, see tähendab, et midagi on, mis meid seob.
Tore, et sellel aastal on naisseltsiga liitunud mitu naist. Kord
kuus kokku saades leiame ikka ja jälle midagi põnevat. Uuel
aastal jälle uue hooga!
Merike Pikkmets
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NB! TEIL ON ÕIGUS SAADA KOMPENSATSIOONI!

Alates 01. jaanuarist 1997.a. kompenseerib riik ühistatud vara nendele õigustatud subjektidele, kes ei saanud
reformi käigus oma ühistatud vara eest kompensatsiooni või ei paigutanud saadud kompensatsiooni
sissemaksuna äriühingusse (ei astunud osaühingu liikmeks) vaid sõlmisid sellega võlakohustuse ning
osaühing ei ole varaosakut tagasi maksnud.
Selle seadusesätte alusel on Koonga vallas õigus taotleda riigilt kompensatsiooni nendel isikutel, kes
sõlmisid võlakohustuse osaühinguga LÕPE PÕLLUMEES või Soontagana Põllumajandusliku
Hoiufondiga.
Tööosakut ei kompenseerita, kompenseeritakse vaid vara osak, kuid need, kes oma võlakohustuses töö- ja
varaosaku ühitasid, saavad kompensatsiooni mõlema eest.
Kõigil, kellel on õigus saada kompensatsiooni eelnimetatud alustel, esitada 2006. aasta jaanuarikuu
jooksul avaldused koos võlaõigust tõendavate dokumentidega Koonga Vallavalitsusele, kes esitab
kogutud materjalid kompensatsiooni määramiseks Rahandusministeeriumile.
Kuna EVP-de väljaandmise tähtaeg lõpeb 31. detsembril 2005, makstakse kompensatsioon välja rahas
vahekorras 1:1 ning väljamaksete tegemist alustatakse 2007. aastal. Kuni 3000 krooni suurused
kompensatsioonid makstakse välja korraga, suuremad summad võrdsete osadena 1-5 aasta jooksul.
EVP-sid saab kasutada tehinguteks 2006. aasta lõpuni, pärast seda tähtaega allesjäänud EVP-d makstakse
samuti välja rahas eelmainitud tingimustel. Alla 250 krooniseid jääke ei hüvitata. Kellel ei ole võimalik oma
EVP-sid maa erastamiseks kasutada, võib oodata nende väljamaksmist rahas
alates 2007. aastast või
need aasta jooksul maha müüa.
Info Koonga Vallavalitsusest tel. 447 3746 või 525 8769 Silver Seegar.

27. novembril 2005 jõustunud maareformi seaduse muudatused
täpsustavad maade tagastamise ja erastamise tingimusi.

Riigikogu võttis vastu järjekordse maareformi
seaduse
muutmise
seaduse,
mis
jõustus
27. novembril 2005 ning mis seab eesmärgiks näha
ka maade erastajatele ette vajalike toimingute
tähtajad, mis võimaldaks maareformiga lähematel
aastatel lõpule jõuda.
1. Maa tagastamine.
Kuna Koonga vallas on maade tagastamise
toimingud valdavalt lõpukorral, peatun neil vähem.
Maa
tagastamisel kokkulepete sõlmimiseks
õigustatud subjektide vahel annab vallavalitsus
valdavalt ühekuulise tähtaja. Kui selle tähtaja
jooksul kokku ei lepita tagastatakse maa
kaasomandisse.
Maa tagastamise nõudeõiguse pärinud isik peab
üheksa kuu jooksul pärandi avanemisest esitama
maa asukohajärgsele vallale tunnistuse nõudeõiguse
pärimise kohta, tähtajaks esitamata jätmisel
tagastamise
menetlus
lõpetatakse
ning
kompensatsiooni ei maksta. Varem avanenud
pärandi korral peab pärimistunnistuse esitama
vallale hiljemalt 27. augustil 2006.a.
Uue seadusesätte järgi võib maa tagastamise
nõudeõigust loovutada igale Eesti kodanikule.
2. Maa erastamine.
Seadusemuudatusega on antud tähtajad maa
erastamise toimingute tegemiseks ning seni lõpuni
vormistamata erastamislepingute lõpetamiseks.
Seaduse kohaselt on ostueesõigusega erastamise
õigust omav isik kohustatud tellima maa
mõõdistamise tööd vastavat litsentsi omavalt isikult
(büroolt) kolme kuu jooksul peale kooskõlastatud
dokumentide kättesaamist vallast. Samas peab maa
mõõdistamise tellimuse esitamisest teatama

vallavalitsusele 10 päeva jooksul. Kui tellimust
katastriüksuse moodustamiseks mõjuva põhjuseta ei
esitata, kaotab subjekt maa erastamise õiguse. Sellisel
juhul jäetakse maa riigi omandisse ja ehitise omaniku
kasuks seatakse vaid hoonestusõigus ning taotleja võib
jääda ilma suurest osast erastatavast maast.
Samuti on ette nähtud rakendussätted, mis määravad
varem
alustatud,
kuid
lõpule
viimata
erastamistoimingute tegemise tähtajad. Kui
erastamise taotlejale on saanud vallast maa
erastamiseks vajalikud materjalid, kuid ei ole selle
alusel esitanud maamõõtjale tellimust katastriüksuse
moodustamiseks, on ta kohustatud vastava tellimuse
esitama kolme kuu jooksul arvates seaduse
jõustumisest - seega hiljemalt 27. veebruaril
2006.aastal. Tähtajaks tellimuse esitamata jätmisel
jäetakse samuti ehitise teenindamiseks vajalik maa
riigi omandisse ja ehitise omaniku kasuks seatakse
vaid hoonestusõigus.
Ette on nähtud tähtajad ka maa erastamise lepingute
sõlmimiseks. Kui maa erastamise otsus (maavanema
korraldus) maa ostueesõigusega erastamiseks
antakse välja peale 27. novembrit 2005, tuleb maa
ostu-müügi-, asjaõigus- ja hüpoteegi (järelmaksu)
seadmise leping sõlmida kolme kuu jooksul otsuse
(maavanema korralduse) jõustumise päevast
arvates.
NB!
Otsus
jõustub
selle
teatavakstegemisest.
Erinev on tähtaeg nendele, kellel on senini (kui kõik
eeltoimingud on tehtud ja maavanema korraldus
käes) maa ostu-müügi leping sõlmimata. Sellisel
juhul on ta kohustatud sõlmima lepingu seitsme
kuu jooksul arvates seaduse jõustumisest ehk
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hiljemalt 27. juunil 2006.a., muidu kaotab ta maa
kinnisasja. Piirnevate kinnistute omanikel on õigus
erastamise õiguse.
taotleda sellise maatüki erastamist liitmiseks oma
kinnistuga, kusjuures seadus ei täpsusta, kui suur
Koonga vallas on ca 30 maa erastajat, kelle
võib liidetav maatükk olla. Avaldusi sellise maa
valmis toimik seisab Pärnu Maavalitsuse
Maaosakonnas ja ootab juba aastaid lepingu
erastamiseks võetakse vastu 01. juunini 2006.a.
Ehitise juurde, mis omandatakse vallasasjana ja
sõlmimist. Nende kõigi lepingu sõlmimise
viimane tähtaeg on 27. juuni 2006.a. Kuna
mille senine omanik ei ole maa erastamise avaldust
nimetatud tähtajad on kindlasti viimased, tuleb
esitanud, saab maa erastamise avaldusi esitada 01.
kõigil asuda tõsiselt tegutsema juba uue aasta
märtsini 2006. a. Ehitise teenindamiseks vajaliku
maa erastamiseks saab avaldusi esitada 01.
esimestest päevadest peale (võimalusel juba täna),
sest palju toimikuid on ka teistest valdadest ning
juunini.2006.a. ning ehitise, mille juurde maa
tähtaja
lähenedes
muutub
olukord
üha
erastamiseks ei ole 02. juuniks 2006. a. avaldust
pingelisemaks ja maast ilmajäämine üha
esitatud, teenindamiseks vajalikule maale seatakse
tõenäolisemaks.
Informatsiooni
oma
maa
hoonestusõigus.
erastamise lepingute sõlmimiseks saate Pärnu
NB! Ehitist või selle osa (korterit) saab
vallasasjana võõrandada (osta-müüa, kinkida)
Maavalitsuse maaosakonna maa erastamise
vaid
01. märtsini 2006.a. Pärast seda tähtaega
spetsialistilt KÄDI TÕRVA'lt maavalitsuses või
saab teha tehinguid vaid kinnisasjadega ning
telefonil 447 9714.
Uue seadusesättega anti ka võimalus liita oma
enne ehitise või korteri võõrandamist tuleb maa
kinnisasjaga piirnevat vaba maad, millest ei ole
omandada ja kinnistada.
võimalik moodustada iseseisvalt kasutatavat
Seadusemuudatusi vahendas asevallavanem Silver Seegar

Tähtis päev kõige väiksematele

17 väikest päkapikku kogunesid Koongasse, et oma esimene tähtis dokument koju viia. Kõigil olid kenasti
kas emme või issi kaasa võetud. On ju mõnus peo ajal soojas süles olles silm kinni lasta.
Koonga kooli laululapsed õpetaja Aili juhendamisel tervitasid vastseid mammasid ja papasid päevakohaste
lauludega. Vallavalitsuse poolt tervitas kõiki asevallavanem Silver Seegar.
Sünnitunnistustega koos said kõik pisipõnnid traditsiooniliselt enda esimese albumi, kuhu praegu aitavad
vanemad pilte panna, aga kasvades ei ole enam abi vaja.
Pidulik koosviibimine jätkus salati ja tordiga. Päevakangelased, kes olid aasta jooksul mitmed head kuud kasvada
jõudnud, said ka juba sellest
kõigest osa.
Et kauni päeva saaks ka
mälestuseks albumisse panna,
siis enne lahkumist sai ühine
pilt ka tehtud.
Kui eelmisel aastal sündis meie
valda 12 last, siis praeguseks on
see kenasti ületatud. Järgmisel
aastal samal ajal on tänane ehk
ületatud, jõudu selleks!
Merike Pikkmets
Asjaajamine haigekassaga inimesele lähemale
Alates 1. detsembrist 2005.a on haigekassa loonud kindlustatud inimestele täiendava võimaluse saada meie teenust
mugavamalt ja kiiremini.
Kui lähete ootamatult reisile Euroopa Liidu liikmesriikidesse, ent olete unustanud endale muretseda Euroopa
ravikindlustuskaardi, siis saate telefoni teel tellida ka Euroopa ravikindlustuskaardi asendussertifikaadi. See annab
teile sarnaselt Euroopa ravikindlustuskaardiga õiguse vajaminevale arstiabile Euroopa Liidu riikides ja Euroopa
Majandusühenduse piirkonnas viibimise ajal. Asendussertifikaadi saamiseks peate vaid helistama haigekassa
kliendiinfo telefonile 16363 ja me paneme sertifikaadi teile posti veel samal päeval.
Teine uuendus puudutab inimesi, kes vajavad meditsiinilise abivahendi kaarti glükomeetri testribade, vahemahutite,
ühekordsete põiekateetrite, ravikontaktläätsede või stoomihooldusvahendite ostmiseks. Kui te ei saa pöörduda
lähimasse klienditeeninduse büroosse meditsiinilise abivahendi kaardi saamiseks, siis võite raviarsti välja antud
originaalsaatekirja saata haigekassasse ka posti teel (Lai 14 Pärnu 80010).
Postiga saabunud nõuetekohaselt vormistatud saatekirja alusel saadab haigekassa meditsiinilise abivahendi kaardi 7
päeva jooksul teie soovitud aadressil.
Meditsiinilise abivahendi kaardi kadumisel esitage haigekassale dublikaadi avaldus. Ka selle avalduse võite saata posti
teel või tuua haigekassa klienditeenindusbüroosse.
Avely Raid-Lelov
Eesti Haigekassa Pärnu osakond
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Aeg see kiirelt mööda läeb,
aasta lõpp on jälle käes.
Rõõmu toogu aasta uus,
õnne, tervist igas kuus!
RAHULIKKE JÕULE JA ILUSAT UUT AASTAT!
KOONGA VALLAVALITSUS

Läheb vana, tuleb uus,
täis on aasta kaksteist
kuud.
Lumi maas ja raagus puud,
saabumas on aasta uus.
Toogu õnne, andku valgust,
Teile selle aasta algus!
Parimate soovidega
volikogu
ET PALJU RÕÕMSAID SÜNDMUSI
SIND UUEL AASTAL TABAKS.
KA ÕNNE JÄTKUKS SEDAVÕRD,
ET LAUSA JALUST RABAKS!
LÕPE
JAHISELTS

Uus aasta
palju rõõmu toogu –
vana kaunilt meelde jäägu!
Kõigile kaunist jõuluaega
ja
head uut aastat!
Oidremaa naisselts

Jõudis vaikne õhtutund,
langeb pilvest laia lund,
valges kattes iga puu,
taeval liugleb hõbekuu,
laskub maale jõuluöö…
Kaunist jõuluaega ja rõõmsat uut aastat
soovib Koonga kooli pere kõigile oma õpilastele,
lastevanematele, töötajatele,
naaberkoolile ja vallavalitsusele!

Häid jõulupühi
ja huvitavaid tegemisi
uuel aastal!
Soovivad Koonga Naksitrallid

Toredat jõuluaega ja head uut
aastat kõigile patsientidele!
Uueks aastaks tugevat tervist
ja vähem haigusi!
Koonga valla perearst
Helle Vambola
Rahulikku jõuluaega kõigile ja
meeldiva koostöö jätku
uuel aastal!
RAHVALIIDU
Koonga osakond
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Kirkad kuused,
valged salud,
klaasistunud ojaveed.
Siin- ja sealpool uued talud,
uued talud, uued teed.
Korstnaist tõuseb suitsupilvi,
tares ema vaagnaid säeb,
aknal uudistavaid silmi
muhe Jõuluvana näeb.
KAUNIST JÕULUTUNNET JA
JÕULURÕÕMU
Koonga Vallavalitsusele, Koonga
Põhikoolile, kohalikele ettevõtjatele,
lastevanematele ja
kogu vallarahvale.
Lõpe koolipere

LASKUB MAALE JÕULUÖÖ,
ÜMBER KIIRGAV TÄHEVÖÖ.
TERVITAB TEID KELLAKAIK,
KÜÜNLASÄRAS IGA PAIK.
HEAD PÜHADESOOVID
KOONGA LASTEAIALE JA
MEIE LASTEVANEMATELE!
LÕPE LASTEAIA
VÄIKESED JA SUURED

Juba valge vaip on maas,
valged majad, valge laas,
helbeid täis on aknaklaas.
Vaata! Ära ainult akent pühi,
seal on kirjas: "Häid pühi!"
Soovib O/Ü Tarven

Lõpe klubi soovib häid jõule
ja hoogsat sammu
uuel aastal
oma isetegevuslastele, kooliperele,
vallavalitsusele ja kõigile valla elanikele!

Väreleb küünlaleek kuusel:
selles on soojust,kui tunned,
selles on valgust, kui vaatad,
selles on soovid, kui kuulad …
RAHULIKKU JÕULUAEGA JA
HEAD UUT AASTAT
KÕIGILE SÕPRADELE JA
TUTTAVATELE!
OIDREMAA MÕISA PERE
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Patsientide rahulolu uuring
Uuringukeskus Faktum viis perioodil 19. oktoober - 08. november
2005 omnibussküsitluse raames läbi uuringu, mis puudutas elanike
kokkupuuteid tervishoiuteenustega ja rahulolu saadud arstiabiga.
Sarnaseid uuringuid on läbi viidud juba alates 2001. aastast. Uuringu
tellijateks olid Eesti Haigekassa ja Sotsiaalministeerium.
Uuringu eesmärgiks oli välja selgitada:
Elanike hinnangud oma tervisele ja suhtumine tervislikesse
eluviisidesse;
• Kokkupuuted arstiabiga, hinnangud selle kättesaadavusele ja rahulolu:
perearstiga,
ambulatoorse eriarstiabiga,
statsionaarse eriarstiabiga;
kiirabiga;
haiglaga.
• Teadlikkus
oma õigustest seoses erinevate tervishoiuteenustega;
• Hinnangud
riiklikule arstiabisüsteemile, sh rahulolu
Haigekassaga.
Hinnangud tervisele ja tervisekäitumine Oma tervislikku seisundit
hindavad heaks või väga heaks ligi pooled Eesti elanikest (46%); 42
protsenti peab oma tervislikku seisundit keskmiseks. Halvaks või väga
halvaks hindab oma tervise 12 protsenti.
•

Jätkuva trendina iseloomustab pool Eesti elanikke püüd muuta oma
eluviisi tervislikumaks – oluliselt või vähesel määral on seda üritanud teha
51% küsitletutest, mida on sama palju kui eelmisel aastal. Ligi pool
elanikkonnast pole oma eluviisis muutusi teinud – peamiste takistustena
selleks nimetatakse raha ja aja vähesust.
Siiski on märgata selgelt positiivseid nihkeid inimeste
tervisekäitumises: võrreldes eelnevate aastatega on rohkem
ostetud vitamiine ja muid organismi tugevdavaid preparaate,
käidud terviskontrollis ja massaažis, käidud sanatoorsel ravil
(spa-d!). Samuti on võrreldes eelmise aastaga külastatud rohkem
perearsti ja hambaarsti, samal ajal kui eriarsti juurde pöördunute
või haiglas viibinute osakaal on jäänud samaks.
Erinevate arstide juurde
Hinnangud tervishoiuteenustele
pöördunud või haiglas viibinud vastajad annavad arstiabile valdavalt
positiivseid hinnanguid:
väga rahul

üldiselt rahul

Perearstiga (N=870)

38

53

Eriarstiga (N=546)

39

51

Hambaarstiga (N=582)

47

Kiirabibrigaadiga (N=475)

38

31

Haiglas viibimisega (N=302)

44

29

Teenindamisega haigekassas (N=557)
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Perearsti-süsteemiga tervikuna on väga rahul 14 protsenti ja
üldiselt rahul 60 protsenti küsitletutest. Üldiselt pole rahul 12%
ja üldse pole rahul 5%.
Eriarstiabi Eriarsti vastuvõtule saamiseks kuluv aeg alates
registreerimisest pikeneb. Võrreldes eelmise aastaga on
vähenenud nende vastajate osakaal, kes eriarsti visiidile on
saanud samal päeval, samuti nende osa, kes on pääsenud eriarsti
juurde 3-4 päeva jooksul alates registreerimisest. 13%-lt 19%-ni
on suurenenud nende osakaal, kes eriarsti juurde pääsesid kauem
kui kuu pärast peale registreerimist.
Ent hinnangud saadud raviteenusele on kõrged – eriarsti
külastanutest on sellega väga või üldiselt rahul 90%.
Kui arstidele annavad
Arstiabi kvaliteet ja kättesaadavus
vastajad valdavalt positiivseid hinnanguid, siis arstiabi riikliku
korralduse suunas saadetakse kriitikanooli rohkem, ehkki ka siin
jäävad ülekaalu positiivsed hinnangud.
Riikliku arstiabi kvaliteedi hindavad heaks või pigem heaks
49% küsitletutest; halvaks või pigem halvaks 34%.
Arstiabi kättesaadavust peavad heaks või pigem heaks 49%;
halvaks või pigem halvaks 46%.
Peamiseks puuduseks riikliku arstiabi juures peetakse pikki
järjekordi.
Rahulolu ravikindlustuse poolt tasustatavate raviteenuste
valikuga on siiski võrreldes eelmise aastaga viie protsendipunkti
võrra tõusnud (46% on sellega väga või üldiselt rahul), olles
sama suur kui kaks aastat tagasi.
Et raviteenuste rahastamine pole lihtne küsimus, seda kinnitab ka
vastuste
jaotumine
kahe
vastandliku
seisukoha
vahel:
45% küsitletutest toetaks sellist rahastamiskorda, mille puhul
ravikindlustusest rahastataks kõiki raviteenuseid, ehkki ravijärjekorrad
võivad seetõttu olla pikad.
37% toetaks aga korda, kus ravikindlustusest rahastataks ainult kindlat
hulka raviteenuseid ja ravijärjekorrad oleksid tänu sellele lühikesed.
Elanikkonna valmisolek ise, lisaks ravikindlustele, arstiabi eest
tasuda, on siiski suhteliselt väike: rohkem ollakse selleks valmis
taastusravis (43%), hooldusravis (40%), ambulatoorses
eriarstiabis (37%). Kuid ka neil juhtudel jääb panustatav
täiendav summa enamasti alla 1000 krooni.
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Häirekeskuse operaatoriga (N=467)

80 protsendil küsitletutest on võimalik saada perearstilt telefoni
teel konsultatsiooni. Alles sel aastal käivitatud üle-eestilisele
perearstitelefonile on helistanud aga 7 protsenti küsitletutest.
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Kriitilisi väljaütlemisi arstiabi kohta on vähe, peamiselt on need
seotud raskustega arsti juurde pääsemisel. Peamiselt on pikad
järjekorras seotud eriarstiabiga.
Tõrkeid arstide juurde pöördumisel oli aasta jooksul tekkinud 12
protsendil küsitletutest, neist enamikul olid need seotud eriarstiabiga.
Pooltel küsitletutest on tulnud ette seda, et oma
terviseprobleemidega ei pöörduta arsti poole. Põhjendatakse
seda valdavalt sellega, et saadakse ravimisega ise hakkama
(70%); põhjusena nimetatakse ka ajapuudust (13%) ja pikki
järjekordi arsti juurde pöördumisel (10%). Valdavalt eelistatakse
ise hakkama saada ka siis, kui inimest tabab ootamatu
terviseprobleem tööl (52%) või ka töövälisel ajal (44%).
Perearstiabi. Perearsti-süsteem on muutunud inimeste jaoks
harjumuspäraseks. Teadlikkus sellest, kes on vastaja perearst, on
võrreldes eelmise uuringuga kasvanud 90 protsendilt 95-le.
Perearsti on aasta jooksul vahetanud vaid 13% küsitletutest, seda
eelkõige seoses elukoha vahetusega või senise perearsti
lahkumisega.

Haigekassa Haigekassaga on viimase 12 kuu jooksul olnud
kokkupuuteid 37% elanikkonnast, mis on mõnevõrra enam kui
eelmisel aastal. Kõige sagedamini suheldi Haigekassaga seoses
hambaravihüvitise või täiendava hüvitise saamisega (19%
kõigist vastajatest).
Töövõimetuslehe või töövõimetushüvitise saamiseks pöördus
Haigekassa poole 12% kõigist vastanutest. 8% vastanutest
pöördus Haigekassa poole selleks, et saada või vahetada
Euroopa ravikindlustuskaarti.
Suurem osa Haigekassaga kokku puutunutest on suhelnud
klienditeenindajatega kohapeal (52%). 15 protsenti on teinud
seda tavalise kirja teel ja 8 protsenti e-maili teel.
Rahulolu Haigekassast saadu teenusega on väga kõrge – sellega on
väga rahul 22% ja üldiselt rahul 59% Haigekassaga kokku
puutunutest. Rahulolematuid on vaid kuus protsenti. Rahulolematuse
peamise põhjusena tuuakse siingi esile pikka ootajärjekorda.
Patsientide teadlikkus sellest, kuhu pöörduda rahulolematuse
korral osutatava arstiabiga, on suhteliselt madal – 57%
vastanutest ei tea, kuhu pöörduda.
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Ristsõna nr. 47/12
1

2

3

14

15

4

5

23
32
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76
82
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114 115 116
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124 125
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79
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56
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29

47
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9
19
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37

64

77
83
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54
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70
81

26

35

8
18

46

53

62

7

17

24

31

6

16

128

133 134
140

135
141

142 143

Horisontaal: 1.jõuluvana soome k. 6.Hollandi jõulumees. 13.M nimi. 14.Jõuluvana itaalia k. 22.Jõuluvana saksa k.
24.Kõlblus. 26.E poliitik, olnud kõige kõrgemal aujärjel. 27.Kuri kiri sildil, mille eiramine võib lõppeda surmaga.
28.Kui ta on juba küllalt palju tervist rikkunud, siis visatakse ta ära. 30.E end. riigimees. 31.Toorim. 32.Helk Nikolai, E
kindralmajor. 35.Joonestustarve. 36.Laht Uno kirjanik. 39.Näriline. 40.Rüüpab korteris hirmsasti vett. 44.Löö aga raha
letile. 45.Lõuna ja ida vahel. 46.Tehase sulgemine. 48.Sidesõna. 49.Saar Hiina vetes. 50.Raud. 51.Meeter hapnikku.
52.Vastu. 55.Mõiste kaardimängust. 58…s, puuvili. 59.Isikul. asesõna. 61.Doni lisajõgi. 63.Pikk vokaal. 64.Isikul.
asesõna. 66.Tõrge. 69.M nimi. 71.Arvuti teenused. 72.Korda. 75.Jupid puudu. 76.Parasiit puutüvel. 77.Oi kuidas nuteti.
79.Isikul. asesõna. 80.Lembit Oll. 83.Tuletorn. 84.Olema vorm. 85.Tegelane “Kuldvõtmekesest”.89.Maavärinatega
kaasnevad nähud. 92a.Üks seitsmest vennast. 94.Kr. täht. 95.Lennuk. 96.Salk. 98.Magamiskoht. 101.Poolsaar Aasias.
102.Kaalium+koobalt. 104.Tüütavalt peale käima. 109.Eesliide (eemaldamine). 110.Enne lõunat. 112… on seista
presidendi kõrval. 113.Sidesõna. 114.Tähtis mägi piiblist. 118.Linna Tütarlaste Gümnaasium. 119.Primaarne. 120.N
nimi. 122.…aan, vanaaegne sõjariist. 123… ja …, (lastejutust).129.…i, asula Tšetšeenimaal. 134.Kaks venda Piiblist.
135.saar. 136.noos. 137.Hirmus pai. 143.Jeesuslapse sünnikoht.
Vertikaal: 1.Jõuluvana rootsi k. 2.Spordi reporter. 3.Küprosel võtab teid vastu … lennuväli. 4.Plii+kreeka 1000. 5.Koht
saaremaal. 7.Koht Saaremaal Salme v. 8.Leitnant. 9.saar Bahama saarestikus. 10.Isikul. asesõna. 11.Ah`i paarimees.
12.Legendaarne Pärnu raadioreporter, n+in. 13.I Eesti riik. 16.Täishäälikud. 17.Lesotho rahvusvah. Tähis. 18.Mister.
20.Rahvusvaheline kosmose org. 23.Või nii. 26.Isikul. asesõna. 27…ava (sisenemise). 28.M nimi. 32.Hobune
lastepäraselt. 33.Soome sõja naissanitar. 34.Ese ukse küljes. 36.Koht Pärnumaal. 37.Kala. 38.Laulja. 39.Võimalik koht.
42.Aga, kuid. 43.Meeskond. 45.Tina. 47.Vooditarve. 53.Oli hea muusikamees. 54.Paha ilm. 56.Puuduta kergelt
möödudes. 60.Noot. 62.Koht Lasva v. võrumaal. 66.Rahvaste Liit. 67.Mingi geograafilise punkti. 71.Mõiste
moraalikoodeksist. 73.Taibukas. 76.…ees sädemeist põlenud põll. 78.Lennuk. 80.Jama jutt. 85.Info ühik. 86.Hotelli
töötaja. 87.sättida. 89.Jõuluvana tšehhi k. 90.Voldemar …,s.1898-1982 Toris, teatrikunstnik ja pedagoog. 93.koera
nimi. 97.… hoidja. 99.N nimi. 100.Koht Tori v. 103.…s, näitleja. 105.Asula end. Kasahhi NSV-s. 107.Õppeaine, õpil.
keeles. 108.…esimees. 110.Artikkel. 115.Sünnimaa. 117.Kõik kokku, vene k. 119.L… 124.Peruu rahvusvahel. Tähis.
126.Lepa Kaubakeskus. 127.N nimi. 128.Paulus Piiblist. 132.nikkel. 133.Kuld. 136.Jõuluvana ingl.k. 138.Laiskloom.
139.Indikaatorid. 140.Putukas. 141.Meeste-Naiste salong.142.Koht Pärnumaal. 143.Ühel saarel, kus aeti öösel linalakk
neidu taga.
LAHENDUSLAUSE:
106,15,41,131,121,125,49
91,74,92,81,54,130,19,111 62,142,116,5,93,109,21,57,10,7
82,94,56,65,92,25,68,88,70!
Ristsõna nr. 46/11 vastus:
SIIT KÜLL EESTIMAAL HEAD LOOTA EI OLE
Õigesti vastasid: Evi Luur (11),Alfred Tammann(4), Tiina
Lipp(4), Ain Soome(11), Aita Pikkmets(11), Kaljo
Brandt(11), Leili Truus(11), Sirje Ardan(11), Talvi Iljina(11),
Jaan Viita(11), Nora Tammearu(11), Salme Pärn(10), Kalju
Lootsmann(9), Kalju Koit(11)
HEAD LAHENDAMIST!

Alates jaanuarist 2006
Koonga perearsti vastuvõtuajad:
KOONGAS:
arsti vastuvõtt
velskri vastuvõtt
LÕPEL:
velskri vastuvõtt

E ja R 9oo-153o
N 15oo-19oo
T 13oo-17oo
N 9oo-14oo
K ja R 10oo-13oo
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Jumalateenistused Mihkli koguduses
24.12
25.12
26.12
31.12
01.01
06.01
08.01
15.01
22.01
29.01

kell 17.00
kell 14.00
kell 11.00
kell 14.00
kell 14.00
kell 11.00
kell 14.00
kell 14.00
kell 11.00
kell 14.00
kell 14.00

Jõuluõhtu jumalateenistus
I Jõulupüha jumalateenistus ja koguduse jõulupuu
II Jõulupüha jumalateenistus Koonga raamatukogus
Vana-aasta jumalateenistus. Armulaud
Uus-aasta jumalateenistus
Kolmekuningapäeva jumalateenistus Koongas
Jumalateenistus
Jumalateenistus
Palvetund Koonga raamatukogus
Jumalateenistus
Jumalateenistus

TUULI PIKKMETS
23.11.2005

Talvisel ajal toimuvad jumalateenistused koguduse pastoraadis.
 564 0300; 445 7599
Ostame kasvavat metsa ja metsamaad,
hind kuni 120 000 kr. hektar,
ka läbi raiutud ja hüpoteegiga,
ettemaksu võimalus,
abi asjaajamisel.
Telefon51 79 866, 51 10 415, 56 150 680, 48 94 055
Faks 6 335 576, Rapla, Tallinna mnt 14, kab 332

Olid see, keda alati oodati,
kelle juures oli ikka soe.
Kellele miski polnud liigraske,
kelle käsi oli alati toeks…..

Teatame sügava kurbusega, et lahkus
meie kallis ema, vanaema, ämm ja minia
LIDIA SOOSAAR
30.01.1935-21.11.2005
Mälestavad Erich, Maire, Helle, Kaidi, Marek,
Germo, Kristine, Kristel, Timo, Keimo, Kerdo,
Tiina, Amalie ja Isaak
Elu on tundmatu tee,
keegi ei tea, kus lõpeb see…

Avaldame sügavat kaastunnet
Elvile tema leinas.

Õnnitleme detsembri
sünnipäevalapsi!
ALMA AUMAA
VAIKI LAUK
MEFODI KALLASTE
HILJA LEPIKMÄE
MEERI ALAND
MÄRT KARU
KAIE VÄLJAK
VIKTOR LAVANDI

96
82
80
70
70
60
50
50

Sügavale hingesoppi
kaotusvalu peidame,
mälestuste päiksekullas
ikka Sulle mõtleme…

HELJU KÜNNAP
07.01.1951-03.12.2005
SULEV ALTDORF
10.02.1941-13.12.2005

Perekonnad Liiv ja Liivamägi
JUNNUMAA KUUKIRI
Lehe väljaandja
Koonga Vallavalitsus

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

