Koonga valla leht

NR 7 (100)

juuli 2004
Suurel juubelil meenutatakse ikka lapsukese sündi ja
noorusaastaid. Kas mäletad, et esimene valla leht ilmus
jaanuaris 1996? Lehe toimetaja oli siis Kalle Kaska, kes
otsis materjali ja lappis lehte kokku kuus aastat.
Lehitsedes vanu ajalehti, oli päris tore võrrelda esimesi ja
viimaseid. Praeguseks on üheksandat aastat valla elanikeni
jõudev leht nagu kohaliku elu kroonika, mis praegusel ajal
ei olegi veel nii huvitav. Aja möödudes hakkame sellest
paremini aru saama, et kogutud materjal on meie väärtus ja
valla ajalugu.

ESIMENE NUMBER

Millest siis juttu oli:

KOONGA VALD VALLAVANEMA PILGU LÄBI
Tervitan kõiki valla elanikke ja soovin meeldivat lehelugemist.
Koonga valla ajalugu on kirjatöö poolest alustatud Mihkli kirikus
kunagise usujuhi poolt Liivimaa Kroonikaga. Tänaseks on jõutud oma
ajaleheni. Tahaks, et leht kujuneks Pärnu postimehe kõrval teiseks
loetavaks lehes vallas.
Mida lehes valgustatakse ja kuidas leht ilmuma hakkab, kirjutavad
teile toimetajad ise. Loodan lehele peale esimese numbri ilmumist
ka järge tulevat…
…Usun, et teist kõigist saavad lehelugejad ning ka lehele
kirjutajad. Ainult koos tehes same tõelise ajalehe.
Kõike head soovides Koonga vallavanem Ants Mõlder
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TOIMETAJA VEERG
Kallid junlased! Alates sellest kuust hakkab ilmuma tasuta
ajaleht. Kas ta edaspidi tasuta koju ka tuleb, see on praegu veel
lahtine. Selle lehe huvitavaks muutmiseks saate Te ise kaasa
aidata. Kirjutage või helistage, mis Teid huvitab, mida peaks
selles lehes veel valgustama. Samuti on teretulnud igasugune
kaastöö
lehele.
Teie
soovil
võime
ka
jätta
Teie
nime
avalikustamata. Kui Te küsite, miks on seda lehte vaja, kas vald
ei võiks selle lehe väljaandmisele kulutatud raha kasutada
otstarbekamalt? Sellele julgeksin vastata: seda lehte on vaja, et
viia informatsioon vallas iga elanikuni, teadetega kaupluse
seintel on nagu on. Samuti on lehe veergudel võimalik läbi viia
üldsust huvitavate probleemide arutelu.
Jäädes ootama Teie kirju, ettepanekuid, arvamusi ja heatahtlikku
suhtumist meie ebaprofessionaalse töö kohta. Miks lehel selline
nimi on, loe neljandalt leheküljelt.
Kalle Kaska
Esimeses lehes avaldati valla ametlikud teated ehitusseaduse kohta, toetuste saamise korrast ja
korterite erastamisest.
Loeti üles ve “Sulev” ja ve”Weske” võlglased.
Huvitav oli lugeda ettevõtlusest Koonga vallas. Mõningad andmed sellest ajast : Koonga vallas on
taluseaduse alusel registreeritud 25 talu ning 35 ettevõtet, klubi, seltsi.
Esimesed kaasautoridki jõudsid lehte.
Junnumaast ja junlastest kirjutas sisuka ülevaate Leili Veltmann.
Lõpe klubi tegemisi kajastas Sirje Titson.
Õnnitleti meie valla eakaid sünnipäevalapsi ja mälestati lahkunuid.
***

Praeguse toimetajana tegutsen juba kolmandat aastat ja siiani olen aru saanud, et paljud valla
elanikud ootavad meie oma lehte. On juba kujunenud harjumuseks kord kuus kohalikke uudiseid
lugeda.
Aja jooksul on muutunud lehe väline kuju ja kindlasti ka sisu. Seda, kas halvemaks või paremaks
otsustavad juba lehe lugejad.

Tore, et kaasautoreid on päris palju: Asta Kuru, Riina Kappak, Marika Erismaa,
Moonika Kangur, Helle Vambola, Reet Pikkmets, Malle Suur, Maie Lauk, Aivi
Sander, Elve Sikk, Helve Uustal, Ingrid Nõmm, Malle Tamsalu, Mirjam Pikkmets,
Kaidi Pikkmets, Vello Tamm, Toomas Maarand, Andres Hirvela, Riho Erismaa,
Leino Kaare, Ilmar Tiismaa, Targo Pikkmets, Kaja ja Urmas Kivisalu, MTÜ “Lõpe
Noored”.
Suur tänu teile kõigile ja meeldivat koostöö jätkumist! Tänu teile on lehe koostamine
väga meeldiv olnud.
Merike Pikkmets
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LÕPELT LEITI SÕNAJALAÕIS !
Jaanituli on vana tava,
tähistamaks suvist pööripäeva. Vanad eestlased
räägivad, et kes ei tulnud
jaanitulele, sellel pidid
kasvama odrad ohakased,
kaerad kasteheinased, linad
hullusti tutri täis ja lühikesed. Jaanipäeva õhtul
toimub traditsiooniline rahvaliikumine jaanitulele ning
kiikude juurde, et seal laulda, tantsida, vägipulka
vedada, rammu katsuda, hundiratast visata.
MTÜ Lõpe Noored eestvedamisel toimus 22.juunil
Lõpe külas jaanitule peaproov, kuhu oli kogunenud
üllatavalt palju ümbruskonna rahvast. Kaunis
suveilm ja lõbusad seltskonnamängud hoidsid
piduliste meeleolu. Populaarseimateks mängudeks
kujunesid naftapuurimine ja kostüümidraama,
kurbusega tuleb nentida, et seekord Lõpe külast
naftat leida ei õnnestunud. Üliedukaks osutusid

Taaselustasime
malevasuve
Ei vaja tutvustamist selline
väljend nagu “malev”.
Kõigile on see sõna tuttav
ja see peidab endas
koosolemist ja töötegemist.
Iseseisvas Eestis on malev
taas olnud kümme aastat.
Meie kanti jõudis see uuel
kujul sel aastal. Vallale pakuti osalemist
malevatöös. Eeskätt on see võimalus lastele midagi
ära teha ja teenida ka taskuraha. Sel aastal oli juba
72 malevarühma ja malevatööd juhtis ja korraldas
Jõõpre kooli direktor Mati Sutt.
Otsustasime Lõpel alustada kümne lapsega, kuid
tahtjaid oli neliteist ja nii me koos alustasime. 10nda juuni hommikul saime siis Lõpel klubi juures
kokku. Tõmbasime kindad kätte ja esimeseks tööks
oli prügi korjamine. Ring külale peale tehtud, saime
päris kena koguse kõikvõimalikku sodi. Kurvaks
teeb see, et kõik lõpekad ei mõistnud, et me
tahtsime midagi head ära teha, vaid oli hurjutamist
mõnede poolt, et Lõpel ju inimene olemas, kes
koristab, mis need kapsed veel ennast siia torgivad.
Selgituseks neile, et üks inimene ei jõua kõike seda,
mida maha jäetakse ja loobitakse, koristada. Näha
on, et iga päev hoolitsetakse selle eest, et töö sellel
alal otsa ei lõpeks.
Meie tööd on näha bussijaamas, kus poisid seinad ja
pingid üle värvisid. Selleks korraks said
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sõnajalaõie otsingud, kätest ja jalust seotud paarid
sööstsid õhtuhämaruses
ümbruskonda “läbi kammima” ning ei läinudki
kaua, kui metsast kostus
võiduhüüe ja külarahvas
sai näha seda imetabast
õit. Siinkohal tervitame
kahte õnnelikku noormeest ja soovime neile
edu ja mõistmist.
Tähistamiseks oli põhjust veelgi, nimelt sai
sisseõnnistatud
Lõpe
kiigeplats, mis suu-repärase ideena vajaks kindlasti
edasiarendamist ja mille tulemiks võiks olla korralik
mänguplats, kus oleks tegevust nii lastele kui
noortele.
Toimus ka traditsiooniks saanud külakoogi söömine,
mida organiseerib “Päikese” pood ja mis pani välja
ka auhinnad võistlustel osa-lejatele. Suured tänud!
Kena suve jätku soovides MTÜ Lõpe Noored
“kenad”kommentaarid kaetud.
Tasandasime mullahunnikud ja
korjasime prahi ja kivid välja.
Suurema sodi koristasime sauna
ümbert kokku, hea, et keegi
viga ei saanud. Klaasikilde
andis noppida rohu seest.
Oidremaal korrastasime küla
jaanituleplatsi.
Peale tööd ootas meid soe supp
või praad ja selle eest suured
tänud Ainole ja Mailile.
Kümme päeva tööd joostes vihmaga võidu ja
võitjaks jäädes said ruttu otsa. Maleva pikkus oli
paras, ei jõudnud keegi tüdineda.
09. juulil saime veel kokku, siis juba igaühel
reisivarustus kaasas ja telk näppus. Suuna võtsime
Valgeranda maleva kokkutulekule. Kui esimesel
aastal oli 6 rühma, siis nüüd oli 20 kokkutulekul.
Poolteist päeva jätkus igasugused võistlusi. Kuigi
üldarvestuses meil väga hästi ei läinud, oli meie
võistkond väga tubli viktoriinis (1-5 koht),
rahvastepallis tulime kolmandaks, teatejooksus
kuuendaks.
Komandörina ütlen maleva lõpetuseks, et selliste
lastega võin minna ükskõik kuhu, kartmata, et
kedagi korrale peab kutsuma. Kord öeldu ja
kokkulepitu pidas alati paika, ei tulnud kedagi
keelata ega kamandada.
Suur tänu Koonga Vallavalitsusele, tänu kellele
meie töösuvi üldse teoks sai. Loodame, et meie
tööga ka vallavalitsus rahule jäi. Toredat suve
kõigile!
Merike Pikkmets
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Hard Rock laager hullutas villaseid
Juulikuu kolmandal nädalavahetusel kostis
Vana-Vigala aadliperekonna von Uexküllide
kalmistul tanksaabaste mürin ja põrgulik
muusika. Nimelt toimus seal juba kolmandat
korda aasta suurim raskemuusikafestival Hard
Rock laager.
Näppu viskama ja tukka loopima tulid metallistid, punkarid, rokkarid ja muidu villasesõbrad
igast Eestimaa osariigist, igas vanuses ja
auastmes. Jalgpalliväljaku suurune telkimisplats
oli kupleid pilgeni täis. Ka artistid ööbisid
fännide keskel.
Mõlemal laagripäeval andis päike endast üsna
ülbelt märku, kuid valdavalt musta riietunud
seltskonda see ei heidutanud.
Kahel laval esines 18 bändi nii kodust kui ka
piiri tagant. Avapaugu lõi HR noortebändi
võitja Necro Strikes ( tüübid ise armastasid end
Nexus Strike`ks kutsuda).
Ürituse peakorraldaja Kaido “Draconic”
Haavan-di esines oma bändiga Kantor Voy.
Veel võis esi-mesel päeval kuulata ja kaeda
selliseid vihaseid tegelasi nagu Human Ground,
Must Missa, Loits, He-rald, Ossastorium
Leedust, Neclested Fields Lätist ning Swallow
The Sun Soomest.
Teisel päeval pakkus silmailu ja hiljem ka
kõneainet julge välimusega Ott Evestus oma

bändi Solwaig`iga. Laulja häälematerjal ja
pillimeeste osavus oli muljetavaldav.
Paskar Kolgatsi rokkmuusikal “Põhjendamatu käitumine” ajas vägisi nalja näkku.
Brides in Bloom, J.M.K.E, Zahir, Catafalcpäris isuäratav nimekiri.
Euroopa metalmuusikavetes laineid lööv
Forgotten Sunrise oli ülikõva.Verise särgiga
laulja, kitarre piinavad muusikud ja trummide
taga energiline Solwaigi laulja Evestus. Kõik
kokku andis julma efekti.
Õhtu staar oli kahtlemata huntidest ja
vägilastest
pajatav
Metsatöll.
Seljas
loomanahad, jalas viisud (viisud küll veidi
ülepakutud tähenduses). Ei näe just iga päev
kidrameest, kes puhub flööti ja torupilli ning
tinistab parmu. Solist röökis nagu metspull.
Selle bändi meeletu lavashow tõmbas ka kõige
karmimal needivennal silmanurga märjaks.
Festivali lõpetas peaesineja Rootsist, kelleks
sedapuhku oli selline maailmanimega bänd
nagu seda on Dismember. Eestis esimest korda
hullutanud punt ei pidanud fännides pettuma
ning rokivampiiride nälga tuli vaigistada kuue
lisalooga.
Üritusel avanes kõigil võimalus oma
plaadiriiulit
artistide
helikonservidega
täiendada, kuid miks istuda kodus ja tuimalt
kuulata. Tulge järgmisel aastal rokilaagrisse,
sest see on mälestus kogu eluks.
Rokkimas käis Rita Mäesepp

KIHELKONNAPÄEV NEDREMA
PUISNIIDUL
16.juulil kell 12oo puisniidule jõudes olin meeldivalt
üllatunud. Inimesi oli neile pakutud üritusest osa võtma
tulnud nii palju, et ei jõudnud korraga linnulennul üle
lugedagi. Korraldajate kartus, et äkki kedagi ei tulegi, oli
põhjendatud. Nimelt alles kutsuti valla poolt tasuta
ekskursioonile, kuhu oli nii vähe soovijaid, et sõit jäi katki.
Ekskursiooni puisniidul juhatas sisse Kalju Brandt, mees,
kes tunneb seal igat põõsast ja
puud. Taimestiku osas andis
teadmisi edasi Urmas Vahur.
Et rahvast oli palju, kes kuulata tahtis, pidi jutustajate lähedale hoidma. Meelde
jäi, et taimeliikidest on leitud 260 erinevat sorti. Oli niisamagi mõnus looduses
jalutada. Käisime kõik koos üle soo mööda laudsilda soosaarel.
Seiklus lõppes lõkkeplatsil, kus sai väsinud jalgu puhata ja ees ootas meid
piknikukorv. Veidi keha kinnitanud ja jutustanud, liikusime jälle algpunkti, et
koju jõuda ning natuke jalgadele puhkust anda.
Õhtul ootas ees Mihkli kirikukontsert, kus rahva ette astus Tõnis Mägi. Kirikusse
oli kogunenud publikut nii palju, et kõigile ei jätkunud istekohti. Mägi esitas nii
tuntud kui tundmatuid laule oma loomingust. Ilus õhtu oli ja rahvas sai kohtuda
silmast silma Tõnis Mägiga.
Merike Pikkmets
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Toredad suvepäevad olid.
Kui buss 12. 07. 2004 lõpuks Karjamaale, Peipsi
järve äärde jõudis, oli juba enamus 4H
suvepäevadest osavõtjaid kohal. Kokku osales
suvepäevadel 411 inimest.
Telgid püstitatud ja
kohad sisse seatud suundusid noored 4H piirkondade
isetegvuslasi vaatama, kuulama. Pärast isetegevust
tantsiti südaööni. Unetutele, kes magama minna ei
tahtnud, oli võimalus vaadata õues suurelt ekraanilt
poole ööni filme.
Teine päev oli spordi päralt. võisteldi võrkpallis,
indiacas,
jalgpallis
ja
teatevõistluses.
Individuaalaladest, milleks olid: veeämbrite
hoidmine aja peale, lendava taldriku viskamine,
kõrgushüpe, hoota kaugushüpe ja limbo, oli
võimalus osa võtta kõigil soovijail. Pärast väsitavat
spordipäeva käidi Peipsi järves ujumas.
Kolmandal päeval viidi suvepäevalised tutvuma IdaVirumaa kaunite kohtadega. Külastati Kuremäe
kloostrit, Narva kindlust, Kohtla-Järve kaevandust,

Sinimägesid,piirivalve kordonit, Toila-Oru parki ja
Kurtna järvistu looduslikku õpperada.
Neljandal päeval oli igal suvepäevalisel võimalus
endale sobivast töörühmast osa võtta. Esindatud olid
järgmised
töörühmad:
ehete
valmistamine
voolimissavist, kilemaaling, tantsurühm, pilliroopilli
ja kadakast esemete valmistamine, esmaabi,
piirivalve ja maskeering, NATO test, karjääri
nõustamine, liivalosside ehitamine ja laulurühm.
Viimase õhtu lõpetas
ansambel” Trinity” .
Agaramad fännid said endale ka autogrammid.
Disko kestis hommikuni, viimased tantsijad
lõpetasid hommikul kell 7.00. Peale vähest
magamist pakiti asjad ja koguneti suvepäevade
pidulikule lõpetamisele. Igale osavõtjale anti enne
lahkumist tükk torti ja sooviti head teed. Ees ootas
pikk kodutee.
4H suvepäevadest võtsid osa Ege, Sirli, Tiina,
Genely, Martin, Oliver, Merle ja juhendaja
Riina Kappak

Geenivaramu jätkab geenidoonorite andmete kogumist
Geenivaramu taaskäivitab geenidoonorite andmete kogumise maakonniti alates augustist. Pärnu maakonnas
on taas võimalik geenidoonoriks hakata novembris.
Eesti Geenivaramu peatas vabatahtlike geenidoonorite andmete kogumise ajutiselt kevadel, kuna
läbirääkimised rahastamist korraldava firmaga EGeen venisid. Aprilli alguses leppisid Geenivaramu ja
EGeen kokku 2004. aasta rahastamise mahu. Eraldatav raha võimaldab sellel aastal koguda paari tuhande
geenidoonori andmed.
Praeguseks on Geenivaramu andmekogus juba ligikaudu kümne tuhande geenidoonori tervise-, sugupuu- ja
geeniandmed. Loodud andmekogu on piisavalt suur, et alustada teadusuuringuid. Teadlased on
Geenivaramusse kogutud andmetest huvitatud - sel aastal on Geenivaramu saanud juba kolm taotlust
andmete kasutamiseks teaduslikes uurimistöödes. Geenivaramu teeb praegu vajalikke ettevalmistusi
anonüümsete andmete väljastamiseks.
Geenivaramu osaleb jätkuvalt rahvusvahelise geeniprojektide ühenduse töös. Juuni alguses toimus Helsingis
ja Tallinnas ühenduse kolmas kohtumine. Arutelude käigus tõid kohtumisel osalejad eeskujuks just Eesti
Geenivaramu projekti, seda nii andmekogumise korralduse, andmete kvaliteedi kui inimeste kaasamise osas.
Ühendus loodi aasta tagasi selleks, et juurutada ühtseid põhimõtteid. Seeläbi suureneb erinevatest
projektidest tõusev kasu tulevikus. Ühendusse kuuluvad peale Eesti Geenivaramu veel Kanada ja
Suurbritannia geeniprojekt ning erinevates Euroopa riikides toimuv kaksikute projekt. Kõigi nende
projektide üldine suund on sama – leida seoseid geenide ja haiguste vahel. Suurima huvi all on tavalised
levinud haigused, näiteks südamehaigused, vähktõbi, suhkurtõbi, liigesepõletikud, astma jpt.
Head lugejad, kui Teil on Geenivaramu projekti kohta küsimusi, palume helistada meie infotelefonile
7 440 200 või saata küsimus e-posti aadressile geenivaramu@geenivaramu.ee.
Aire Koik Sihtasutuse Eesti Geenivaramu teabejuht
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FILMIVÕTTED KOONGA STAADIONIL
Kui tähemärgid näitasid juulikuu 19.-nda õhtut nin 20.-nda varahommikut, korjati kokku kõik valla
vahvamad mehepojad. Seekord polnud põhjuseks kooli ametliku suitsunurga kapitaalpuhastus, vaid
hoopiski Junnus juba pikemat aega toimuvad filmivõtted.
Ei olnud need UFOd ega jumalik valgus mis koolimaja staadionit ning Koonga unetuid pimestas.
Kõrgelt taevast rippus alla võimas prozektor.
Kuna paljud nägid filmitegemist oma ihusilmaga esimest korda, oli uudistajaid nagu mesilasi
moosisaial.
Mehed sikutasid sukkpükse nii et varbad villis ja silmad vees. Selga tõmmati napid kördid ja iga
nelja tuule poolt välkusid siredad sääred.
Vunts sirgeks, parukas pähe, päikeseprillid ette ja Adidase toss jala otsa mindi Pentsumarketisse
vägilaste jooki ostma. Julgus kogutud läksid ähmases meeleolus sõdurid paganatele tuult alla
tegema.
Inimesi kõditanud seenevihm võtteid ei häirinud ning külmavarestele pakuti lahkeste kohvi.
Mida edasi venisid tunnid, seda lõbusamaks läksid võtted. Näitlejate joodikute mängimine tuli nii
ehedalt välja, et ei saanudki aru kas nad tegid nalja või. Ei saa öelda seda vanasõna, et oli nagu
filmis. Meestel tuli kõik loomulikust inteligentsist. Müts peast ja punane vaip maha selle peale.
Võtted lõppesid siis, kui eha koidu parasjagu tööle kamandas. Selleks ajaks oli aga staadion
staaridest üsna lagedaks jäänud, kuna unemati tõmbas väsinud kohalikke lausa loogu. Viimased
kottissilmadega pealtvaatajad lahkusid, kui kukk juba kires. Näitlejad saadeti end kasima ja kokk
Tiina pakkus rahvale veel söögipoolist.
Ei oskagi enam muud kosta kui otsime siis tuttavaid näolappe, kui muuvi valmis saab.

Scouts pataljon/4

V.Tamm

Scouts-pataljoni käsutusse määrati Ostrovi operatsiooniks ka Taani väeosa leitnant Peter
Cristenseni juhatusel, kes ülendati kapteniks ja autasustati Vabadusristiga II/3. Taanlased olid
vaprad, distsiplineeritud ja hästivarustatud sõjamehed, kelle abis ei tulnud pettuda.
Skouts-väeosa pidas ühiseid lahinguid ka Rootsi ja Soome vabatahtlikega.
Skaudid jätkasid punaste tagasitõrjumist 25.augustini, siis viidi nad Võrru puhkusele, mis kestis
kuni oktoobrini.
1919.a. sügisel alustas Vene valgete Loodearmee kindral Judenitsi juhtimisel pealetungi
Petrogradile, mis aga lõppes lüüasaamisega. Liitlaste nõudel pidid seda pealetungi toetama ka Eesti
väeosad, sealhulgas ka Scouts-rügement. Rügement laeti laevadele ja sügiseselt tormine meri
murdis merehaigusega maha ka kõige vapramad mehed.
Krasnaja Gorka all erilisi lahinguid ei toimunud. Vaenlane oli kindluses hästi kaitstud ja skautide
ülemast Aalbergist ei olnud õiget sõjameest. Kuna valgete käsi hakkas Petrogradi all halvasti käima,
toodi skaudid tagasi Narva.
11.novembril saabus pataljon Tartusse puhkusele. Siin alustas haiglast saabunud kapten Pinka
pataljoni ümberformuleerimist polguks. Uueks asukohaks sai polk Narva-Jõesuu. Nüüd oli polgu
koosseisus staap, 3 pataljoni- igas 3 kompaniid, 1 laskur-, 1kuulipildujakompanii,õppe-,
jalamaakuulajate-, side-, ratsamaakuulajate-, pommipildujate-, sapööri-, komandandi komando,
töörood, orkester ja ambulatoorium. Tulejõuna oli ette nähtud 6 pommi-, 4 miini-, 2 granaadi
pildujat,24 raske- jakergekuulipildujat, 38 mõõka, 1526 tääki. Vooris oli 17 välikööki, 9
padrunikaarikut, 134 ühehobuse vankrit, 34 kahehobuse vankrit, 298 veo- ja74 ratsahobust. Järgneb…

VEEL KOOLILÕPETAJAID
Nele Tamm
Türi Tehnika- ja
Majanduskool

Siiri Paatsi
Pärnu
Hansagümnaasium

*KUULUTA*
Müüa 2-kuuseid ja vanemaid
klüülikupoegi (vaktsineeritud
koksidioosi ja pastorelloosi vastu)
Kastorreks puhtatõulised ja
lihatõugude ristandid
Tel.56659135, 4457735
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8
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49
56
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Paul Haas, Torist põlvnev USA
eestlane 41aastane eskaadrikomandör
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105
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75
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126 127
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141 142
147 148 149 150
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95

110 111

133

52

94

119

132
140

66

102 103

124 125

42

59

74

84

109

41

58

118
123

40

73

93

25

51

65

83

18

24

50

57

72

92

13

33
38

64

70

12

17
22

35

45

146

7

16
20

80

6

144
156

139
145

157

158

Horisontaal: 1.Eesti tõsielufilm. 11.Ainuõõsne mereloom. 15.Tühi töö. 16.Koht Pärnumaal 19.Piirama 20.Omadega läbi. 21.Alumiinium.
22.”…äärel”. 25.Tegelane “Nukitsamehest” 26.Raua kuumutamise koht. 27.Ikka veel popid riided. 31.Karude ründeobjekt. 33.Elust
rõõmutundmine. 34.Meie. 35…pogodi 37…puu. 38.Päris pisike. 42…aat, reetur. 45.Olukordade hinnangud. 49.Venekeelne nõusolek.
51.Vaap. 54.Muusikas aeglaselt. 56.E saar. 59.Kaashäälikud. 60.Koht Valgamaal. 63.Vajalikud mehed kõrge külalise saabumisel.
65.Lammas. 67.Sina 68.Kuulus kurgaan. 69.Konjaki mark. 70.Olevat inimkonna geniaalseim leiutis. 71.Saaskopi mängus tugevuselt kolmas
mast. 73.See ingl.k. 74.Oli kahel korral EWR sõjaminister n+in. 78.Temperamentsed. 80.Oled olemas. 83.saared Jaapani ja Korea vahel.
84.Parajalt pikk mantel. 88.Nukunäitleja n+in. 91.Radiaan. 92.Am.osariik. 95.…s, ahv. 96.Nikkel. 97.E vabariik. 103.Perekonna kõige
viimane laps. 104. 2X krüpton. 105.Narva peapostkontor. 106.Tootsi koolivend. 107.Omavalitsus. 108.Agentuur. 109. 2X kaashäälikut.
112.Kurvastav, kahetsev, ing.k. 114.Kärsitu. 115.P…kr.täht. 116.Homoseksuaalne mees. 117.Lehma moodi häälitsema. 120.Kähku. 121.Labemoll. 122.Kala. 123.Tihtipeale. 124.Anastaja. 128.Vemmeldame. 131.Akne. 132.Segavereline, valge ja must. 133.Lugupeetud. 134.Isale.
136.T-l-m-a,koht maailmakaardil. 138…-ajalt. 139.Kaksik-. 140.Sündmus, mille puhul 1988a. esmakordselt toodi välja sini-must-valged
lipud. 146.Jahutaja. 153.Taks. 156.Koht Abja vallas.
Vertikaal. 1.End.näitleja, n+in. 3.Ööbikud … 4.Usaldustelefon. 5.Sidesõna. 6.Tänav Pärnus. 7.Iseäranis. 8.Õmblustööd. 9.Heliredel ingl.k.
10.Kahe naaberheli kiire vaheldumine. 11.Elektronpost. 12.Malendid. 13.Mootoritüüp. 14.Erikeel. 18.Minu. 23.Perekonna liige. 26.…äiu.28.Skulptuur.29Ühes asulas Rumeenias. 30.Heinakuhi.
25
26
27
28
29
kokku
32.Ruteenium. 40.Suur revolutsionäär. 43.Nitt. 44.Mägi Ida-Virus.
46.Idusid murdma. 47.Tähestiku. 14.23ja8 täht. 48.Kalapüügi riist.
1
Iljina Talvi
1
1
1
1
1
5
50.Asutus. 52.Teine asi. 53.Sõjaväe… 57Manguma. 60Hektar.
2
Kibur Daisi 1
1
1
1
1
5
61.Moone. 62.Am.luureorgan. 64.Horvaat. 66.Koht Pärnumaal.
3
Koit Kalju
1
1
1
1
1
5
67.Ühe partei liige. 70.Leina helitöö. 72.Linnaosa Tallinnas.
4
Lootsmann
1
1
1
1
1
5
73.Ilmakaar. 75.Mudilane meeldivalt tuttava onu poole pöördudes.
Kalju
76.Veidrik. 77.Ja muud. 79.Raudtee sõiduk. 81.Koht Taheva vallas,
5
Luur Evi
1
1
1
1
1
5
Valgamaal. 82.Käte kosmeetiline vahend. 85..Ülipikk. 86.N nimi.
6
Pikkmets
1
1
1
1
1
5
89.E jalgpallur. 90. 1506. 93.Märge retseptil. 98.Veresoonte. 99.Koht
Aita
Tartumaal. 100.Jõgi Eestis. 101.Tunnustus lapsele. 110.Juudi
7
Pärn Salme 1
1
1
1
1
5
vaimulik. 111.Ratsutav vallaline naisterahvas. 113.Saksa president.
118.Linn Ungaris. 119.Ei oma mingit vormi. 122.…number.
8
Soome Ain 1
1
1
1
1
5
125.…laud. 127.Mõni, mingi ingl.k. 128.Ketramise lina.
9
Tammann
1
1
1
1
1
5
129.Pilkama, mõnitama ingl.k. 130.Kuulub operatiivrügemendi
Alfred
varustuse hulka. 131.Hõõruva saapa produkt. 135.Koht Pärnumaal.
10
Tammearu
1
1
1
1
4
137.N nimi. 143.Tantsuklubi Revalia. 144.Täppidega ja ilma.
Nora
145.Sina saks.k. 147…Laama. 149.Hiiu naiste peakate.
11
Truus Leili
1
1
1
1
1
5
150.Motohuviliste ühing. 151.Linn Soomes. 152.Rippus olema.
12
Viita Jaan
1
1
1
1
1
5
153.Hoolas. 154.Madu. 157.El.takistuste mõõteriista. 158.Saareriik.
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Ristsõna nr. 30 lahendus:41 17 24 55 102 94 76 141 126 7 89 60 26 119 148 87 2 129 102
126 36 41 155 124 55 148 24 58 148 89 58 102 78-a 36 87 2 17 119 58 76
Vastuseid ootan 15-ndaks kuupäevaks.

Jumalateenistused Mihkli koguduses
kell 19.00
kell 11.00
kell 14.00
kell 14.00
kell 20.00
kell14.00
kell 16.00
29.08 kell 14.00
05.09 kell 14.00
kell 11.00

31.07
01.08
08.08
15.08
21.08
22.08

JANELA PAIVEL
10.06.2004
MIKO PÕDER
01.07.2004
INDREK KIVISALU
10.06.2004

Palvetund Pikavere palvemajas
Pikavere palvemaja 184. aastapäeva koosolek
Jumalateenistus. Armulaud
Palvetund kirikus
Kontsert kirikus
Jumalateenistus. Armulaud
Jumalateenistus Pikavere palvemajas
Õnnitleme juulikuu
Jumalateenistus
sünnipäevalapsi!
Jumalateenistus. Armulaud
Palvetund Pikavere palvemajas
TOIVO KIIRATS

SILVI LOOTSMANN
01.06 – 31.08 on kirik teelistele avatud reedel kell 14 – 18, VALENTINA USTENKO
laupäeval 12 – 18 ja pühapäeval 12 – 15.
VELDA ROOSI
! 564 0300
ENDEL HIRVELA
LEIDA KÜTT
Ostame kasvavat metsa ja metsamaad,
JAAN RÄTSEP

50
55
55
65
75
84
91

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
Elu on tundmatu tee, keegi ei tea, kus lõpeb see…

HELVE VIIGISSAAR
ARNO EHALA

08.10.1922-28.06.2004
04.02.1953-08.07.2004

Ostame kase paberipuud ja
3m küttepuud
hind soodne,tasu kohe
****
Müüme:
*Kuivatis kuivatatud, lõhutud
küttepuid
*tooreid saetud ja lõhutud küttepuid
Tammaru Farm, Koonga
Tel:5238852

Mihkli kirikus Kait Tamra ja Indrek Kalda
21. augustil astuvad Mihkli kirikus üles suurepärane seltskond Eesti muusikuid, eesotsas Indrek Kalda ja Kait Tamraga. Lisaks on
päevasel matkal maalinna kohal oma kitarriga ka Jaan Sööt ning soojendust annab Ants Välimäe projektiga “Oma lugu”.
Indrek Kalda, muusika ja muusikaõppejõud ning vabakutseline muusik ja lauludelooja Kait Tamra esitavad lugusid talvisest kontsert tuurist “Oma saar”. Siis esineti 8 Eestimaa kirikus.
Kait Tamra on külastanud Koongat ka varem, kui astus üles eelmisel aastal Soontagana maalinnas toimunud suurel muusika - ja
keskkonna festivali “Soontagana Ilusa Muusika Päevad”.
Seekord on ettevõtmine pisuke. Kontserdile eelneb matk huvilistele Soontagana maalinna, algusega kell 12.00 maalinna
parkimispaltsilt.
Juttu tehakse maalinna ajaloost ja tutvustatakse ka loodust. Lisaks pakuvad muusikalist meelelahutust nii Jaan Sööt kui Ants
Välimäe. Seda muidugi ehedalt, ilma võimenduseta. Matka korraldajaks on Looduse Omnibuss, koos Jaan Riisiga.
Päeva korraldab MTÜ Ühendus Pärnu Väike Folk.
Ning õhtul tipneb matkapäev kontserdiga, algusega kell 18.00.
Antud kontserdil saab kuulata kahe muusiku esituses nii pärimuslikke laule kui omaloomingut, samuti mitmest ansamblist, sealhulgas
Lindpriid, Justament. Loomulikult on kuulda ka uusi lugusid ning lugudevahelised pausid täidetakse jutuga.
Ning õhtul tipneb matkapäev kontserdiga, algusega kell 18.00.
Nüüdsel kontsertil on kahel sõbral plaanis käia lauldes justkui läbi ajaloo
Tamra sõnade kohaselt hakatakse pihta lapsepõlvest pärit lugudega, mida Indrek on kuulnud oma isa käest ja Kait ise kooriproovis.
Niimoodi jõutakse tänapäeva välja.
«Oma saar» vihjab Tamra sõnul oma kodukohale ja oma asja ajamisele.
Indrek Kalda arvates on muusikaliselt igaühel oma nišš, oma koht või oma saar.

Kohalikule elanikule on pilet eelmüügist soodsam 35.- krooni, kohapealt 50 .- krooni.
Merle Mägi MTÜ ÜPVF korraldaja

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

