Koonga valla leht

NR 3 (108)

märts

2005

Lilled
Olivia Saar

Lilledel täna
kõik pungad lõid valla.
Hommik õitele värvi kallab.
Alpikann praegu
on punasest punasem,
krookus näib
päikesekollasest kollasem.
Minagi tõttan,
lilled käes.
Täna ju märtsikuu
kaheksas päev!
09. aprillil
kell 11 oo
Lõpe klubis

VALLA SUURTE PEREDE
PEREPÄEV

Kutsume osalema ka kõiki peresid, kus kasvamas kolm
alaealist last.

Kindlasti osavõtust teatada 02. aprilliks
telefonil 4462571 või 53431580 Teevi Künnap
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Ohvriabiteenus on kõigile kättesaadav
1. jaanuarist 2005 jõustus ohvriabi seaduse 2. peatükk, mis reguleerib riikliku ohvriabiteenuse osutamist. Õigus
ohvriabile on kõigil inimestel, kes on langenud hooletuse või halva kohtlemise, füüsilise, vaimse või seksuaalse
vägivalla ohvriks, sõltumata sellest, kas kahju tekitaja on tulnud avalikuks ning kas tema vastu on algatatud
kriminaalasi.
See ametlik ja kuivavõitu teade viitab siiski millelegi väga inimlikule - meist igaühe uuele võimalusele saada nõu ja
juhendamist, kui on juhtunud midagi sellist, mis meie tavapärase elu segi pöörab ja mille korrastamiseks oma oskustest
puudu jääb ning kui ei tea, kuidas pärast ohvriks langemist oma eluga toime tulla.
Sotsiaalkindlustusameti alluvuses alustas tööd 35 ohvriabitöötajat 16nes ohvriabikeskuses üle Eesti. Ohvriabikeskus
ongi see koht, kus ohver saab esmast nõustamist ja emotsionaalset tuge. Nõu võib küsida nii telefoni teel kui ka ise
kohale minnes. Kui inimene soovib, võib ta jääda anonüümseks. Juhtunu arutatakse üheskoos läbi ja otsustatakse, mida
edasi teha. Ohvriabitöötaja annab informatsiooni erinevate abi saamise võimaluste kohta ning juhendab suhtlemisel
asutustega.
Aasta esimesed nädalad on kulunud süsteemi käivitamisele, töösse sisseelamisele ja võimalike abistajate leidmisele
piirkonnas. Koostöövõrgustiku loomine, elanikkonna teavitamine ja oma kannatustest rääkima julgustamine on pikk
protsess, kuid algus on tehtud.
Pärnu maakonna ohvriabitöötajad on Agne Susi ja Merileid Ruul. Ohvriabikeskus asub Pärnus Pikk 18 (politsei
ruumides), kabinetis 209. Kodanike vastuvõtt toimub esmaspäeval, kolmapäeval ja reedel kell 9 – 12 ning kell 13 – 16,
selleks palume pöörduda politsei infolauda. Ohvriabikeskusega saab ühendust ka telefonil 44 40 716.

Rahvaliidu naisühenduse Epp pöördumine
Eesti avalikkuse poole
Meid, Eesti naisi, teeb murelikuks see, mis praegu sünnib meie kodus, Eesti Vabariigis. Kõik
inimesed hindavad turvalisust ja kodurahu, aga just seda pole meie riik suutnud meile
vajalikul määral tagada. Selle asemel et viia meie elu edasi, kakeldakse võimu nimel. Inimesed
ei saagi enam aru, milleks seda võimu vaja on, kui tulemused ei vasta ootustele.
Turvalisus ja kindlustunne algavad kodust, mitte vangikambrist. 21. sajandi Euroopas peaks
ju olema ajaloo vigadest õpitud. Meie hulgas on veel neid, kes omal ajal on kvootide alusel
vabaduse kaotanud, praegu peaksime mõtlema neile.
Võib-olla juhivad meie poliitikuid tõesti parimad kavatsused, aga kuidas neid ellu viia, seda
tuleks nii mõnelgi poliitikul veel õppida. Me ei arva, et riigitüür on parim õppimiskoht.
Tahaksime oma riigi eesotsas näha rohkem tõsiseltvõetavaid ja usaldusväärseid inimesi, kes
suudavad tagada meie inimeste ja riigi heaolu ning eestluse elujõu.
Rahvaliidu naisühenduse Epp üldkogu
Ülenurmel 12. märtsil 2005

Pärnumaa Keskkonnateenistus võtab vastu avaldusi loodushoiutööde

teostamiseks ja loodushoiutoetuste saamiseks poollooduslikel kooslustel (puisniit,
rannaniit, aruniit jne.), mis asuvad kaitsealal, hoiualal (hetkel ajutiste
majandustegevuse piirangutega aladel) või kaitsealuse liigi püsielupaigas.
Tegemist on abiga loodushoiutöödel poollooduslike koosluste säilimiseks vajaliku
töö teostamiseks kaitserežiimiga aladel kinnisasja valdajale.
Avalduse vormid nii eraisikule kui ka juriidilisele isikule (k.a. füüsilisest isikust
ettevõtja) on saadaval Pärnumaa Keskkonnateenistuses Paul Kerese 4 ning
http://niidud.envir.ee. Avaldusele on tarvis lisada maatüki asukohaplaan ja
maakasutusõigust tõendav dokument. Taotlusi saab esitada 10. aprillini.
Kontakt: Kalev Repp, maavara ja looduskaitsespetsialist, telef. 447 7472.
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KOONGA MÄNGUDE JUHEND
Eesmärk : Pakkuda võistkondadele ja üksikvõistlejatele võistlusevõimalust ja traditsioonilist
Koonga mängude jätkamist.
Aeg ja koht: Võistlused toimuvad, 2.aprill. 2005. a. , mandaat kell 9.30 Koonga koolimajas
algus 9.50.
Registreerimine: Kanda raha arvele ja registreerida võistlejate arv hiljemalt 23. märtsiks.
Telf. päeval 62523 või 52-053-59 Kristi Kangur või e-posti aadressil griss@hot.ee
Osavõtjad: Are, Halinga, Tõstamaa, Varbla, Virtsu, Hanila, Koonga, Lihula, Kaisma.
Võistlusalad: Lauatennis, kombineeritud teatevõistlus, kabe, sangpommi rebimine aja peale,
sõudeergomeeter ja võrkpall.
• Lauatennises võib iga võistkond välja panna 2 mees- ja 1 naismängijat. Võistkondliku
paremusjärjestuse selgitamiseks summeeritakse ühe parema naise ja ühe mehe tulemused.
• Kombineeritud teatevõistluses osaleb 4 naist. Võistlus toimub aja peale. Tegevusjuhend
antakse kätte mandaadis.
• Kabe võistkonda kuulub 2 meest ja 1 naine. Süsteem selgub kohapeal. Võrdsete punktide
korral otsustab naise tulemus.
• Sangpommi rebimine toimub aja peale 24 kg sangpommiga. Võisteldakse kahes
kehakaalus,- 70 kg ja üle 70 kg. Võistkonna suurus piiramatu, kusjuures võistkondlikku
arvestusse läheb mõlemas kehakaalus 2 parema tulemuse punktide summa. Võrdsete
punktide korral arvestatakse –70 kg 2 võistleja punktide summat.
• Sõudeergomeetril selgitatakse individuaalne paremusjärjestus. Võistlejate arv piiramatu.
Võistkondliku paremusjärjestuse selgitamiseks liidetakse eraldi kahe mees- ja kahe
naisvõistleja tulemused.
• Võrkpall 6 - 6 vastu nii nais- kui meeskondadele ( +1 varumängija). Süsteem selgub
kohapeal.
• Selgitatakse ka üldkokkuvõttes võistkondlik paremusjärjestus. Parima võistkonna
selgitamisel läheb arvesse 7 paremat tulemust. Võrdsete punktide korral on määravaks
parem koht meeste võrkpallis.
Läbiviimine: Võistlused korraldab Koonga vald koostöös Pärnumaa Spordiliiduga. Juhendis
määratlemata küsimused lahendatakse kohapeal, esindajate koosolekul.
Autasustamine: Spordialade võitjaid autasustatakse karika ja diplomiga, II ja III kohale tulnuid
nänni ja diplomiga. I – III koha võistkonna liikmeid medali ja diplomiga. Üldarvestuses
autasustatakse I - III kohta karikaga ja diplomiga.
Finantseerimine: Võistlustest osavõtumaks 1800 EEK-i võistkonna kohta, kantakse eelnevalt
ülekandega Koonga Vallavalitsuse arvele Ühispangas Pärnu kood 401 a/a 10902001670006
NB! Võrkpall vastavalt ajakavale!
AJAKAVA
9.50 Avamine
10.00 Kombineeritud teatevõistlus , kabe, lauatennis
Lõunasöök:
10.30 Sangpommi rebimine
12.00-14.00
10.30 Võrkpall N
Õhtusöök:
11.00 Sõudeergomeeter M
16.30-18.00
12.00 Võrkpall M
12.30 Sõudeergomeeter N
14.00 Võrkpall N
15.30 Võrkpall M
Võistluste pidulik lõpetamine ja igal võistkonnal kuni 5 min. etteaste oma võistkonna ja
võistlejate tutvustamiseks.
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Maimu ja Moonika
Viive ja Jüri
Nooredki ei pidanud paljuks ennast
vastavalt õhtule riietuda
Maie ja Kalle
11. märtsil toimus
Lõpe klubis stiilipidu.
Fotod räägivad enda
eest. Kellel vähegi
tahtmist oli, muutis
peoõhtu väga
meeldivaks.
Fantaasiast ei jäänud
kellelgi puudu.
Tänutäheks nähtud
vaeva eest riputati
kõigile sellesse õhtusse
vastava kostüümi
kandjatele medal
rinda.

Koonga naised
Ühispilt
Tantsuks mängis
Toomas Anni
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SOOMUSRONGID
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V. Tamm

Soomusrongid on tänapäevaks kadunud väeliik.
Nüüdsed sõjad neid enam ei vaja. Eesti
Vabariigi sünni juures oli neil aga väga
kaalukas osa. Vabadussõjaaegne soomusrongide diviisiülem Karl Parts (pildil) on
soomusrongidest kirjutanud
isegi kolmeköitelise raamatu
“Kas võit või surm”. Siin
peab
tegema
väikese
täpsustuse: soomusrongide
väeosa nimetati esialgselt
(näit. sõjas Landeswehriga)
divisjoniks ja diviisiks sai ta
alles
23.
aug.
1919.
soomusrongide isaks aga
nimetatakse
meremees,
kontraadmiral Johan Pitkat,
kelle ideel ja ettevõtmisel
asi teoks sai. Kõige legendaarsemaks meheks
sai aga soomusrongide divisjoni ajutine ülem
kapten Anton Irv, kellest on kirjutatud ka mitu
raamatut.
Tallinna Riigiarhiivi üheksas fondis on
säilinud ohtralt materjali soomusrongidest.
Esimene soomusrong asus Tallinnast
Narva poole teele 30. nov. kell 15.oo,
kell 23.oo jõuti Rakverre. Siin käisid
soomusrongi ülem kapten Parts ja
kaitseliidu
juhatuse
esimees
kaugesõidukapten Pitka Viru rinde
juhataja, kindralmajor Tõnissoni jutul,
kelle poolt anti neile esimeseks lahingülesandeks lüüa punased välja Auvere
jaamast, mis paikneb 15 km enne Narvat.
Lahingud algasid järgmisel päeval, mille käigus
selgus, et “liivsoomus”(pildil) (vagunid olid
vooderdatud liivaga) ei kaitse püssi ega

kuulipilduja kuulide eest. Auvere jäi punastelt
ära võtmata.
Rong jagati nüüd kaheks. Üks osa jäi ühe
suurtükiplatvormiga Vaivara jaama juurde
lahingpositsioonile, teine osa sõitis aga Oru
jaama, et võtta ühendust kindral
Tõnissoni ja 4. jalaväepolguga.
Järgmisel ööl aga
sõideti Vaivara poole tagasi. Seda
rongi poolt, mis seisis Vaivaras,
püüdsid punased kotti haarata ja rong
oli sunnitud Rakvere poole tagasi
liikuma. Sõideti ilma tuledeta,
puudus raadio- ja telefoniside, nii
nad siis sel pimedal detsembriööl
kokku saidki Oru ja Vaivara jaama
vahel.
Orust
tulnud
rongi
suurtükiplatvorm sõideti puruks,
vigastada said veel mitu vagunit, üks sõdur sai
surma ja jalaväepolgu kapten murdis käeluu
vagunist välja kukkudes. Rohkem viga saanud

rongipool sõidutati nüüd Tallinna remonti.
Peale remonti vahetas ta välja teise rongipoole,
mis nüüd omakorda remonti läks. Selle rongi
baasil formeeriti 12.dets-ks laiarööpmeline
soomusrong nr.2 (pildil), mille ülemaks
määrati
kapten
Parts.
Rindelolevast
soomusrongist
sai
Laiarööpmeline
soomusrong nr.1, ülemaks kapten Anton Irv.
Kuna meie väljaõppeta ja ilma erilise
võitlusvaimuta maavägi aina taandus,
organiseeriti kiirkorras veel soomusrong nr.3.
Selle ülemaks määrati Paul Georg Laamann.
Kuna Parts määrati soomusrongide üldjuhiks,
asus soomusrongi nr. 2 juhtima staabikapten
Karl Paulus.
1918.a. lõpuks oli rinne jõudnud Tallinnast
vaid 3o km kaugusele. Raudteel jäid meie
viimased
kaitsepositsioonid Kehra ja
Aegviidu jaamade vahele.
(Järgneb…)
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KÖÖGINURK
Piimatoodete valmistamine kodusel teel (Eesti Piimandusmuuseum)

KOHUPllMA VALMISTAMINE

Kohupiima valmistamiseks vajaminev piim pidi täielikult hapnenud olema. Pärast
seda pidi hapupiim veel ööpäeva jahedas seisma.
Kohupiima võis teha nii kooritud kui koorimata piimast. Tavaliselt kooriti piim
siiski ära, koor tehti võiks ja kooritud piimast valmistati siis kohupiim.
Kohupiima valmistades pandi hapupiim emailitud keedunõuga kuumale pliidirauale.
Veel parem variant oli, kui hapupiimakauss oli kuumas vees, kus see aeglaselt
kuumenes. Vahetevahel segati hapupiima põhjast ülespoole, kuni piimavalgud
kokku tõmbusid ja piimavesi eraldus.
Kohupiima ei tohtinud valmistamisel lasta liiga kuumaks minna, muidu võis
kohupiim kõvaks minna (mitte kuumutada üle 60 kraadi).
Seejärel valati kokkutõmbunud hapupiim sõelale ning kurnati piimavesi välja.
Saadud kohupiim asetati kerge pressi alla.

VIISIKERA VII
Valla laste laulupäev
22. aprillil kell 14 oo
Lõpe klubis

7

JUNNUMAA KUUKIRI

Ristsõna nr.38/3

V. TAMM

MEHED! OLGE ÜKSI VÄLJAS ÕHTUTI LIIKUDES
ETTEVAATLIKUD!
1
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39
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40

46
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59
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67
78

85

86

79

99
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95

107
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112 113

119 120

121

82
89
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130

115 116

45

54

72
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55

65

66
73

74

75

76

92

104
109

117 118

124 125
132

27

98

108

131

26

44

64

91

JA

123
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84

97
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49

71

90

96

122
129

43

63
70
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37

48

101 102

105 106
110

81
88

94

127 128

80

87

93

36

53

69

13

31

42

62
68

77

35

41

12
17

30

52

61

11

25

47
51

56

24
29

33

38

10

16

28
32

9

126
133 134

135 136

Horiaontaal:1.Riik, kus mehed kannavad seelikut. 5.Üks kolmest riigist, kus tähistati esmakordselt naistepäeva, 1911.
6.Riik, kus rahvuslilleks ristik. 15. Riik, mis sai kannatada tsunami tõttu.16.E maletaja N+in.19.Tallinn.
22.Looduskaitseala. 23...S,sol-diees. 24.Püha jõgi Indias. 26.Minu. 28. E “rahvuskangelane". 3o.Linnukese.
32.Rünnakul käsklus “.....! “. 33.Kirjanik, n+in. 36.Kinoinstituut. 37....us, paavsti saadik. 38.Lämmastiku ja metalli
ühend. 41.2kons.+2 vok. 43.Paraleelsed pinnad põrandatega. 45.Pinnamõõt. 46. Pilla kuhugi teadmata kohta. 48.Õrnalt
ema kohta. 49.Noot. 50.Tallinn. 51.Linn Nigeerias. 52.Tõmmis. 55.Koht P-maal. 56.Kreeka täht. 59.Meremehe eriala.
63.Koht P-maal. 66.Kuld. 67.Kannataja. 68.Perekonna
liige. 7o.Juh.Liivi..... 71.Tugev narkots. 72.Pikk vok.
73.Peanaha haiguse tulemus. 78......ioon, nõude loovutus. 82.Keha piirkond. 84.Ühes sõjalises org-s. 85.Peibutav,
ligimeelitav aine. 88.Pikk vok. 9o.Maa.... . 92.Emakeele selts. 93.Trukker. 94.Väikepõllundus. 97.Kusekott. 99.Ruum
haiglas. 101.Parem minevik. 105.Tuletorn Eestis. 107.Siin kohalik. 108.Tallium. 109…ida, linn Hispaanias.
110.Detsiaari tähis. 111.Vanaks.114.Ühendustoru. 117.N nimi. 119.Samuti.121.Ausammas. 124.Asula Orjoli ja Moskva
vahel. 127.Proosa teos. 130.Kõikide unistuslik kehavorm. 134.Helilooja. 135.Luteetsium.
Vertikaal: 1.Maavärinate piirkonna riik. 2.E kaitseliit. 4.Linn Küprosel. 5......us, puuvili. 6.Alumiinium. 7.Hollandi
kulden. 11.Naha eritusega võidunud. 12.Karu häälitsus. 13.Hakka pihta. 14.Teatmik.17. 4. 21.Meeskoor. 27.…la,
Piirilinn. 28.Ebaõige. 29......i, maasikas. 30.Koht P-maal. 31......Villem. 32. Metall. 35.Jaks. 36. Kultuuriasutus. 40.
502. 41. 2 x kilogramm. 42.Eepilist värssteost. 43.Ülearu. 46. Vaal, vene k. 47.Raha eest saamisega. 48.Noot. 53.Anno
Domini. 54.Uus. 56. Neptuni kuu. 57.Amulett. 58.Õmblusmasin. 59.Trükk. 61.Tööalane kvalifikatsioon. 65.Suhtarv.
69.Veeuputuses kannatada saanud riik. 7o.Aasta, vene k. 72.0hjeldamatu jooming. 73.Loomulikud.... 75.Hoov.
76."Suur....töö”, lasteraamat. 8o.Tagala . 81.Mõiste trigonomeetriast. 82.Määre. 86.Kinni hakkama. 87.Sidesõna.
89.Samane. 91.Prügi. 95.Katrin K.… 100. Kõhukinnisti. 1o3.Koeral. 1o4.Jõgi L-Hispaanias. 108.SõImjaam E-s. 111.
Esivanem. 112.Vene lennuk. 115......tunneb enamasti kohe ära. 116. Doni lisajõgi. 118.0rjus. 120.Alo Mattiisen.
123.Tuntud,teatud. 125.Noot. 126.Tasandas. 128.Vene jõgi. 129.Telef.tootja. 131.Luku ekspert. 133.Kui tahad õige
mees olla, pead olema… 136.Unustuses.
Ristsõna nr.37 õige vastus: LIPU MASTIST NELJAS VASAKULE KOONGA VALLAVANEM
Ristsõna nr.38 lahenduslause: 113,98,39,25,64,116 17,74,60,44,79,34,8,96 18,88,83,20,126,10 122,106,3,62,102,77,104,132!
Õigesti vastasid: Evi Luur(2),Alfred Tammann(2), Tiina Lipp(2), Ain Soome(2), Daisi Kibur(2), Aita Pikkmets(2),
Kaljo Brandt(2), Leili Truus(2), Sirje Ardan(2), Talvi Iljina(2), Jaan Viita(2), Nora Tammearu(2), Salme Pärn(2), Kalju
Lootsmann(2), Kalju Koit(2).

Vastuseid ootan jälle 15-ndaks kuupäevaks! Head lahendamist!
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Jumalateenistused Mihkli koguduses
03.04
10.04
17.04
24.04
01.05

kell 14.00
kell 11.00
kell 14.00
kell 14.00
kell 11.00
kell 14.00
kell 14.00

Pia!

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

50 sammu

aastate teel,
õnne ja tervist
Sul soovime veel!
Munaku-Sauna pere

 564 0300

Õnnitleme märtsikuu
sünnipäevalapsi!
SALOMONIA TOLLI
ARSENI TALV
STEPAN GALKIN
HELMI VÄLJAMÄE
ASTA LAUR
ASTA KOHV
HEINO KIKKAS
MAIE UUSTAL
TIIU ASTRIK
HELDUR URB
VELLO VIIGISSAAR
MIRLE TOOME
KALLE LINDER
ALEKSANDRA DORBEK
PIA LOHU
JÜRI UBAKIVI
MALL NÕMM

Esmaspäeval, 28. märtsil kell 13.00
kohtub põllumajandusminister
90
87
84
81
75
75
70
65
65
55
55
55
50
50
50
50
50

Ester Tuiksoo

Pärnumaa põllumeestega Are Vallakeskuses
(Pärivere klubis).
Arutletakse põllumajanduse ja maaelu
arenguvõimaluste, eurotoetuste jms üle.
Oodatud on kõik huvilised!

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

Vaikib rõõm ja mure,
kõigest jääb järele miski,
mis ei sure…

IGOR TSVETKOV
15.05.1967-12.03.2005
MAIDO PIILE
18.08.1949-09.03.2005

JUNNUMAA KUUKIRI
Lehe väljaandja
Koonga Vallavalitsus

Igale on antud aegaeg tulla, aeg olla,
aeg minna…
Südamlik kaastunne Hilda Piilele tema leinas.
Töökaaslased endise Koonga söökla päevilt

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

