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Lõpe kooli kokkutulek

26.juunil kogunes Lõpe klubisse nii vanu kui noori
ja põhjuseks kooli kokkutulek. Kutsutud olid kõik,
kes Lõpe kooliga aegade jooksul seotud on olnud.
Tervitussõnad ütles rahvale praegune Lõpe kooli direktor Ellen Laanesoo. Mälestustes rändas
kunagine Lõpe koolijuht Lea Maruste (1964-1975) ajas tagasi. Kuulates teda, tekkis vägisi küsimus,
miks siis, kui elu vaene ja raske oli, taheti õppida? Nüüd on kõik võimalused, lapsed tuuakse kooli
ka uksest ukseni, ei tohi kedagi tööle panna ega kurjema sõnaga korrale kutsuda, sakutamisest
rääkimata. Ikka on paljude õppimine teisejärguline. Seda arusaamist, et haridus tuleb just nimelt
endale kasuks, ei ole võimalik nagu suppi lusikaga suhu toppida, sellest tuleb ise aru saada.
Teiste seas tervitas kokkutulnuid Koonga vallavanem Andres Hirvela. Kõigil sõnavõtjatel olid
varuks südamlikud tervitused ning sooviti pikka iga Lõpe koolile.
Oma rervituse andsid ka Lõpe kooli isetegevuslased. Oli nii laulu kui tantsu.
Koolimajas sai üles seatud fotonäitus ajast aega ja suureks abiks olid inimeste erakogud. Huvi oli
suur, piltidelt leti varasest noorusest tuttavaid ja neid, keda pole aastaid enam kohanud. Näitus
30 aastat tagasi andisLea Maruste oma töö üle
Ellen Laanesoole.
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kajastas ka kaasaega, praeguse Lõpe kooli tegemisi. Kunagi on needki pildid ajalugu.
Liikudes koolimajas ringi, võis järgmisest klassiruumist leida toatäie käsitööd, mis ikka oma laste
valmistatud.
Kellel kõht pilli lõi, sai supiga end kosutada.
Pille ja Liliana käe all toimusid kokkutuleku
meistrivõistlused nooleviskes, raamatukandmises,
läbi rõnga hüppamises jne.
Klubis korraldati tordioksjon. Kuus julget
perenaist olid vaeva näinud ja oma küpsetised
kohale toonud. Ilmar Tiismaa juhatas oksjonit,
millest kujunes meeldejääv show. Kõik tordid
leidsid endale uue omaniku.
Kokkutulek lõpetati ühise tantsuõhtuga.
Merike Pikkmets
Aigar ja Andres võistlushoos

Meenutame laadapäeva
Jälle oli juuli kolmas nädalavahetus Mihkli
kiriku platsil siginat-saginat täis.
Kuueteistkümnendat korda toimus Mihkli laat.
Iga aastaga aina kasvab meie valla suurim
suveüritus.

Esimesed müüdimehedki tegid tänavu rekordi,
jõudes laadaplatsile reede hommikul kell 11 3o.
Telke paigale sättides anti ikka jutu sees mõista,
et ega tänavu siia palju rahvast tule. Igal pool
olevat 17-ndal vinged üritused. Küsimata jäi sel
korral, miks reedel pool platsi juba
kauplemiskohti kinni pandud oli?
Müüjate seas oli palju vanu tuttavaid, aga ka
uustulnukaid.
Aastaid on Mihkli laat kippunud minema
riidelaadaks, nüüd juba mitmel korral
on loomade ja käsitöö osakaal aina
kasvanud. Oli kalkuni- ja kanatibusid,
seapõrsaid, jäneseid, lambaid jne.
Ei puudunud laadalt sepp, kes lasi
soovijail endale ise õnnenaela teha.
Õpetajaid oli ümber sepa palju, aga
kui tõsiseks naelatagumiseks läks,
selgus, et see polegi nii lihtne. Iga
mees ei saagi sellega hakkama.

Sel aastal pakkusid
Lihula naised laadal
võimaluse ise savist voolida. Jälle asi, mis pealt
paistab lihtne, aga tegelikult nõuab päris palju
kannatust ja osavust.
Hästi läks kaubaks Cibuse toodang, mida sel
korral oli nõus pakkuma OÜ Ehar. Suitsukala ja
koduse singi leti juurest ei tahtnud kuidagi
sabad lõppeda.
Lastele pakkusid meelelahutust seekord MTÜ
Lõpe Noored. Usun, et kostüümides juhendajad
jäävad pisipõnnidele üsna kauaks meelde ja
tahtmine järgmisel aastal jälle issi ja emme käe
kõrvale võtta ning Mihklisse tulla on juba
praegu hinges.
Muidugi Mihkli laada
üks osa on meelelahutusprogramm,
mis algab laada avamisega ja lõpeb järgmisel hommikul koidukiirtega.
Laada avas Lihula
puhkpilliorkester.
Päeva juhtis ja jagas
informatsiooni Mart Tõnismäe (pildil▲). Alati
on meie kavas oma valla
isetegevus. Sel korral oli laulu ja
tantsu nii Lõpelt kui Koongast.
Rahvast naerutas Raimo Aas,
sekka laulis lüürilisi laule Ervin
Lillepea (◄pildil). Kavas oli
kuulutatud ka Tamara Abel, aga
korraldajatelegi oli üllatuseks, kui
kohale saabusid kolme asemel
kaks.
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Kes tahtis, sai kirikujaheduses nautida koori
Haapsalust või ansamblit Pärnust.
Päevakavas olid omal kohal võistlused
täiskasvanutele, nii traditsioonilisi kui ka uusi.
Kaasaelajaid oli palju ja vürtsi lisas igale
võistlejale päevajuht.
Päevase osa lõpetas Saulepi näitering. Saulepi
rahvaga oli kaasas ka “kuulus ansambel
”ABBA” “ (pildil▼), kes sai suure aplausi
osaliseks.

Kuigi see suvi on olnud vihmane ja jahe,
soosis ilmataat laadalisi igati. Päike sillerdas
taevas ja ilm oli mõnusalt soe. Korraks tekkis
laadaliste kohale vihmapilv, aga see oli pisike
ehmatus.
Selle aasta laat õnnestus igati ja abilisteks olid
PÄRNU ÕLU, OÜ Härma Ehitus, OÜ
Oidrema Farmid, OÜ Mumm, AS Filmari,
OÜ Ehar, Neviprint, Oidremaa Mõis, Lukoil
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Lihula tankla, Lihula TÜ, Asmor Puit,
Hansapanga Lihula kontor, Rahvaliit ning
Koonga Vallavalitsus, kelle õlgadel lasus
kõige suurem koorem.
Õhtune simman algas seekord näitemänguga
“Kohutav tööpuudus”, kus osalesid teadatuntud mehed Milling ja Normann. Kes

hoolega kuulas, sai kõhutäie naerda ja midagi
oli selles loos ka õpetlikku.
Tantsutuurid aitas üles võtta Koonga
ansambel.
Väga suuri sekeldusi simmani ajal ei
korraldatud. Kätte saadi pisike taskuvaras
Lihulast. Väike kähmlus, mis pani korraks
muusika seisma… Hea, et enamus rahvast
rahumeelne oli ja nautis mõnusat äraolemist.
Kohtumiseni järgmisel aastal ikka juuli
kolmandal laupäeval.
Merike Pikkmets

Näitused “Kas mäletad….” ja
“Me ise ilu tegijad” Mihkli pastoraadis
Laadal oli paljudel võimalus külastada
Koonga koolimuuseumi väljapanekut ja
Koonga “Padjaklubi” käsitöönäitust.
Vaatamiseks oli välja pandud endisaegsed
kooliriided ja õppetarbed. Toreda mulje
jättis inimeste silmades äratundmisrõõm.
Paljud tõid oma lapsedki vaatama,
missuguste riietega nende vanemad koolis
käisid. Oli kuulda mitmeidki meenutusi
kooliajast. Lehitseti vanu õpikuid ja otsiti
tuttavaid lugemispalu. Kes soovis, võis ka
käe tindiseks teha. Oli võimalus proovida
sulega kirjutamist. Eriti palju lugemislusti
pakkus endine õpilaspäevik, kus kõige

rohkem köitsid meeli märkused ja ajasid
mõnelgi mehel suu muigele.
Teine näitus ”Me ise ilu tegijad” oli
Koonga
“Padjaklubi”
käsitööde
näitusmüük. Osavate näppudega talve
jooksul tehtud esemeid oli võimalus
teistelegi näidata. Väljapanekut ilmestasid
nahast pildid, ehtekarbid, lillevaasid ja
ehted ning klaasimaalid. Kootud päkapikud
tuletasid meelde, et liigume juba
sammukese jõulule lähemale.
Kappak Riina
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Tarva koolimaja 100
Koolihariduse andmine Tarval sai alguse
1904.a., kui tollase Veltsa vallavanema Peeter
Verneri
eestvedamisel
asutati
Veltsa
kaheklassiline ministeeriumikool. Praeguses
majas alustati tööd 7.detsembril 1904.a. 5
õpilase ja ühe õpetajaga. Juba järgmisel aastal
õppis koolis 82 õpilast.
Kool töötas järjepidevalt 1980.aastani.
Õpilaste arv on kõikunud 50 ja 100 vahel.
Mitmel korral muutus ka kooli nimi. 1980 –
1991 seisis maja tühjana, siis avati Tarva
Algkool, mis sai töötada aastatel 1992 – 2000.
Viimased 4 aastat on maja olnud tühi, kuid
ümbrus tänu Koonga Vallavalitsuse rahalisele
toele ja kohapealsete tegijate hoolsusele korras.
Mõte, et suvel võiks koolimaja juubelit
tähistada, rippus õhus juba kevadest saadik.
Esialgu küll üsna võimatuna näiv idee saigi
teoks 24.juulil, kui lähedalt ja kaugelt tuli
kohale 140 inimest: kõige kaugemad Kanadast
ja kõige lähemad Tarva enda elanikud. Kaskede
ja põllulilledaga ehitud vanasse majja oleks
justkui uus elu tulnud. Koosviibimise avas Jaan
Roosileht, kellele Tarva kool on kaua aega
olnud kodukooliks nii õpilasena, õpetajana kui
kahel korral ka koolijuhina ning kes oli üks
kokkutuleku organisaatoritest. Edasi jagasid
kõik soovijad muljeid ja mälestusi oma
kooliajast. Tore oli , et meenutusi kogunes väga
erinevatest ajajärkudest. Näiteks rääkis Lembit
Maimets, kuidas käis koolielu esimesel Eesti
ajal: nädala lõpul , enne kui õpilased kodudesse
laiali läksid, tehti koolimaja korda ja tõmmati
põrandad petrooleumiga üle, et esmaspäeval
jälle puhtas majas alustada. Juta Habermann
meenutas aega vahetult pärast sõda, kui
üksainus valesti lausutud sõna oleks võinud tuua

Siberisse saatmise ja kui julgelt käitus
koolijuhataja Alma Maimets. Vaike Ihermannil
oli meeles koostöö tollase koloriitse direktori
Aurora Laanetiga ja kuidas ta pidi hakkama
ühtlasi ka laulutunde andma, mis tegelikult viis
väikese maakooli koori mitmelgi korral
Tallinnasse üldlaulupeole. Praeguseks on Vaike
Ihermann tunnustatud koorijuht ja muusikaelu
edendaja. Helle – Mai Roosileht rääkis väga
emotsionaalselt,
kuidas
ta
18-aastase
pedagoogikakooli lõpetajana direktor Laaneti
sunnil pidi võhivõõras ümbruses seigeldes üles
leidma kõik kuus esimesse klassi astujat. Neist
kaks tema esimest õpilast said sellel kohtumisel
oma esimese õpetajaga kunagisi koolimuljeid
vahetada. Seejärel tõi juubelilinnast Haapsalust
tõrvikuga tervitusi Eerika Rukki ( Selgall ).
Vallavanem Andres Hirvela lubas, et maja ei jää
tühjaks
ja
sellele
leitakse
rakendus
sotsiaalmajana.
Lõpetuseks tegi meeldiva
üllatuse Ene Viljak, alustades kõlaval häälel
ühislaulu “ Mu isamaa armas...”. See kõlas kui
hümn, rahvas tõusis püsti ja nõnda seistes lauldi
mitmehäälsena viimne kui salm.
Edasi said kõik tutvuda kooli kroonikate,
vanade
õpilasraamatute,
õppenõukogu
protokollide ja ülespandud fotodega, millest
vanimad olid pärit 1910.aastast. Ning muidugi
kohtuda vanade kooli- ja klassikaaslastega ,
vaadata kaasasolnud pilte ja meenutada,
meenutada... Seltskonnad kogunesid kohvi- ja
suupistelaudadesse, soovijad said meelepärast
osta o/ü Tarven puhvetist ning jalga keerutada
vallavanema tehtud hoogsa tantsumuusika saatel
( tänu talle! ). Rahvas tundis end hästi ja melu
kestis hiliste õhtutundideni. Oli kodune ja soe
kokkusaamine. Ilmselt eksisteerib peale
üldtunnustatud Tartu vaimu ka Tarva
vaim; mis muu tooks hulga inimesi
igast ilmakaarest siia üsna inimtühjaks
jäänud paika kokku. Nii et elame veel!
Seda meeldejäävat päeva aitasid
rohkem või vähem korraldada: Jaan
Roosileht, Leili Arge, Virve ja Kalju
Tamm, Helmi Mark, Velli Lillepea,
Maimo Jaaksaar, Laine Männiste, Ülle
Einard, Andres Hirvela,
Koonga
Vallavalitsus, o/ü Tarven ja allakirjutanu.
Elve Sikk

Me ei unusta Tarvat
Arvi Laanet
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Refr.: Lahkudes Tarvalt
südamesse mälestus meil jääb,
vana kallis Tarva
Sa nii armsaks meile ikka jääd.

Sinu nimega me vana Tarva
seotud palju mälestusi häid.
Nüüd, mil kokku saame nõnda harva
Sa meil veelgi kallimana näid.
Meenuvad meil Tarva peod nii rõõmsad,
meenub iidne lärtsipuu allee.
Kaunid õhtud koolimajas armsas
iialgi ei meil küll unune.
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Tarval noorust ikka näha võid sa,
olgu õpingutes, spordis, töös.
Noorusele kaunimana paistab
sõber kuugi helges Tarva öös.
Ja ükskõik kui kaugel me ka oleks,
ikka meenud meile Tarva Sa.
Ning ükskõik kui kaunis mujal oleks,
kõige kaunimaks jääd Tarva Sa!

Loomakasvatajad saavad
veekaitsenõuete täitmiseks toetust
Põllumajandusminister Ester Tuiksoo allkirjastas 30. juulil määruse, mille alusel
hakatakse loomakasvatajatele andma toetust
Euroopa Liidu nõuete täitmiseks.
Toetus
on
ettenähtud
sõnnikuhoidlate
veekaitsenõuetega vastavusse viimise osaliseks
hüvitamiseks, mis peaks kindlustama Eesti
põhjavee parema seisundi.
“Tegemist on ühe mahukaima kasumit
mittetootva investeeringuga, mis loomakasvatajatel tuleb lähiaastatel teha,” ütles
minister Tuiksoo.
Toetus
aitab
kiirendada
sõnnikuja
virtsahoidlatele esitatavate veekaitsenõuetega
vastavusse viimist, mille tähtajad nitraaditundlikul alal on 31. detsember 2008. a ja mujal
Eestis 1. jaanuar 2010.a.

Toetust makstakse kolme aasta vältel. Toetuse
määraks on 1252 krooni loomühiku kohta, kuid
mitte rohkem kui 391 tuhat krooni ühe taotleja
kohta aastas. Sõnnikuhoidlatele esitatavate
veekaitsenõuetega vastavusse viimise toetusena
on planeeritud aastatel 2004-2006 välja maksta
kokku 633 miljonit krooni.
Vastavate taotluste vastuvõtt PRIAs on
planeeritud 8. oktoobrist kuni 5. novembrini,
kuid
eelnevalt
tuleb
investeeringukava
kooskõlastada
maakonna
keskkonnateenistusega.
Meetme aluseks on Eesti maaelu arengukavas
2004 –2006 (MAK) kinnitatud strateegia, mis
on rakendatud aastateks 2004 –2006. (Vt lisaks
www.agri.ee strateegilised dokumendid).
Põllumajandusministeeriumi pressinõunik
Iiris Saluri

Elatustalude toetamise määrus sai
valmis

tegevusest saadav tulu ei tohi ületada 281369
krooni (18000€).
Aastal 2004 on võimalik elatustalude kohanemise
toetusena välja maksta rohkem kui 60 miljonit
krooni, mis võimaldab heaks kiita kuni 4000
arengukava. Toetuse määr ühe taotleja kohta on
15647 krooni (1000€) aastas. Kohanemistoetust
makstakse viie aastase toetusperioodi jooksul.
“Üleminekuabi
ei
pea
käsitlema
mitte
põhisissetulekuna, vaid pigem täiendava toetusena
selle eest, kui tootja teeb 5-e aastase tegevuskava
oma majandustegevuse arendamiseks,” ütles
minister Tuiksoo.
Vastava meetme aluseks on Eesti maaelu arengukavas 2004 –2006 (MAK) kinnitatud strateegia,
mis on rakendatud aastateks 2004 –2006. (Vt
lisaks www.agri.ee strateegilised dokumendid).
Põllumajandusministeeriumi pressinõunik
Iiris Saluri

Põllumajandusminister Ester Tuiksoo allkirjastas
30. juulil määruse, mis võimaldab Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametil
(PRIA) hakata oktoobris vastu võtma elatustalude
kohanemise toetuse taotlusi.
Elatustalude kohanemise toetuse eesmärgiks on
anda põllumajandusega tegelevatele füüsilisest
isikust ettevõtjatele ajutist sissetuleku abi
liitumisjärgsel üleminekuperioodil, et aidata kaasa
väiksemate
põllumajanduslike
ettevõtjate
säilimisele ja jätkusuutlikuks muutumisele.
Toetuse taotlemiseks peab taotlejal olema
omatoodetud põllumajandussaaduste müügitulu
toetuse taotlemisele vahetult eelneval aastal üle
31293 krooni (2000€) ning kogu majandus-
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Scouts pataljon/5 V.Tamm
09. dets. 1919.a. määrati kapten Pinka
ametlikult jälle polgu ülemaks, kes oli sellel
kohal Vabadussõja lõpuni ja ka pärast seda
1921. aastani.
Nüüd järgnesid taganevate Loodearmee
väeosade kannul suured punaste jõud Narva
alla. Korra tagamiseks võeti Loodearmee
riismetelt relvad käest. Komarovka-Dubrovka
liinil algasid vihased lahingud. Vaenlane oli
tohutus inimjõu ülekaalus. Purjus inimkolonnid
niideti kuulipildujatega maha otse traattõkete
ees. Püssiga polnud siin midagi teha, ainult
kuulipildujaga.
Punaste
seljataga
olid
eriväeosad, kes lasid maha iga mehe, kes otsa
tagasi keeras. Tapatalgud lõppesid alles
detsembri lõpul.
Sõjavägede ülemjuhataja päevakäsuga määrati
Scouts-polgu aastapäevaks 21. dets. 1919.
Aastapäeva peeti rindeoludes.
03. jaanuaril algas vaherahu.
Vabadussõjas langes ja suri haavadesse 93,
haavata ja põrutada sai 366 skauti. Vabadusrist
ehtis aga 64 vapra mehe rinda.
Pärast Vabadussõja lõppu korraldati kaitsevägi
ringi rahuaja nõuetele. Nii ka Scouts-rügement.
Kuuludes soomusrongide diviisi koosseisu,
viidi skaudid veebruaris 1920 Valga lähedale
Tõllistesse, kus algas rahuaja õppetöö.
Jaanuaris 1921.a. vähendati rügement kaheks
kompaniiks ja liideti teiste üksustega. Polgu
likvideerimisel viidi VI jalaväepolku üle 457
sõjaväelast ja alates 16. jaauarist 1921 kustutati
nad nimekirjadest, arvati maha palga, tubaka ja
seebi arvelt. Alus: sõjaministri telegramm nr.
213 ja II diviisi ülema käsk nr. 1845.
Et skautide nimi ähvardas hoopis kaduda,
astusid rügemendi sõjaaegsed juhid energilisi
samme väeosa uuesti loomiseks. Nii
moodustatigi lõpuks kaitseministri käskkirjaga
24. jaanuaril 1924 Scouts-pataljon ja 01.

oktoobril 1928 Scouts-üksik-jalaväepataljon
ning määrati asukohaks Haapsalu.
Nõukogude Liidu vägede survel pidi Scoutspataljon 1939.a Haapsalust ringi kolima
Tallinna. Pärast Eesti okupeerimist 1940.a. aeti
väeosad kasarmutest välja ja asuti meie
riigikaitset likvideerima ja ohvitsere hävitama.
Vabariigi sõjaväest moodustati kahe diviisiga
punaarmee, mis sai nimeks 22. territoriaalne
laskurkorpus. Sinna lülitati Eesti sõjaväe
üksused, nende seas ka Scouts-pataljon.
Nüüd mõni sõna ka pataljoni rinnamärgist ja
vapist.
Rinnamärk on valmistatud kapten Reissaare
kavandi järgi. Idee on pärit ühelt Ameerika
väeosalt. Ehkki märki on aegade jooksul veidi
muudetud, on märgi detailide tähendus jäänud
samaks.

Vabadussõja-aegne, 1934.a. kehtestatud ja scoutspataljoni
praegune rinnamärk

Nii väljendas uhke põdrapea skaudi suursugust,
vahvust ja erisust. Ladinakeelne lause “E
pluribus unum”- üks kõigi, kõik ühe eest.
Viisnurkne
täht
tähendab
Põhjanaela.
Tammepärg on lahingus saavutatud võidu
kroon. Tagapõhja must sametine värv näitab
partisaniüksusesse kuulumist. Numbrid “21.XII
18” on väeosa asutamise aeg.
Märki võisid kanda:
1.Kõik Scouts-väeosa ülemad.
2.Pataljonis teeninud ja teenivad ohvitserid,
üleajateenijad, kes on teeninud vähemalt
2 aastat.
3.Kaitseväe kõrgemad juhid.
4.Kõik Vabadussõja aegsed skaudid.
5.Kodanikud, kellel on pataljoni ees erilisi
teeneid.
Järgneb…

Vihmasadu Keilas
30. juuni hommikul sõitsime reisile, mille sihtpunktiks oli Keila, Keila-Joa ja Paldiski.
Esimese peatuse tegime Padise kloostris. Jalutasime iidsete müüride vahel ja ronisime mööda kitsast ja
aegadest räsitud treppi kloostri torni. Tegime pilti ja nautisime kaunist vaadet kloostri ümbrusele.
Keila-Joa tervitas meid tõelise paduvihmaga. Varustasime ennast vihmakeepide ja varjudega ning läksime
üle mitme rippsilla nautima tõelist looduse vaatemängu. Ei seganud meid vihm ega põlvini vesi.
Läbi Paldiski linna sõites jõudsime Pakri poolsaarele. Tore oli seista kõrgel pangal ja vaadata alla tormist
merd ning lasta end tuulel raputada.
Meie sõitu toetas osaliselt Kohaliku omaalgatuse programm. Suur tänu kõikidele kaasreisijatele, kelle hea
tuju tegi reisi meeldejäävaks.
Riina Kappak
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Ristsõna nr. 31

V.Tamm
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Horisontaal: 1.Soome rahvuslill. 7.Eestis looduskaitse all olev lind. 11.Reesus faktor. 13.Jõedelfiin.
16.Linn Aafrika põhjarannikul. 20.Teisend. 22Vanuse. 23.Võta naine. 28.Kaitseväe peakaplan,
in+n. 29.Lind. 30.Kärsitu. 33.Puutüve okstest vabastamas. 34.Jõukurid. 38.…maa. 39.Vene mehe
nimi. 41.Kuulub viinavõtmise juurde. 44.Noot. 46.Kääbusrahva liige Aafrikast. 48.See ingl.k.
49.Valgustab ruumi. 51.Absoluutne rõhk. 52.Saksa telekanal. 54…Nei. 57.Metsamehe töö.
58.Anonüümsed Alkohoolikud. 59…e, keelemees. 61.Boston Lea, (pediaater, med.doctor).
62.Tülinorivaks. 64.Tähtis tegelane mõisas. 67.Koht Ida-Virus, Illuka vallas. 72.Sidesõna.
Vertikaal: 2.Täkku täis. 3.Noot. 4.Automark. 6.Sõjaline mäng. 12.Nii kodu kui ka metsalinnud.
15.Koht P-maal. 17.Koit. 18.Idamaade peamine toidus. 21.Pealinn Euroopas. 25.Ühest Itaalia
linnast. 26.Teatmeteos. 27.Veidike. 29.Suletud. 30.Kreeka täht. 32.Usuvastasus. 33.Järv ingl.k.,…e.
35.Sellel real. 37.Tunnustus lapsele. 40.Ekspeaminister. 42.Kirde-Eesti. 43.Puri ingl.k. 45.Väike
tükike. 46.Koht Halinga vallas. 47.Pinna… 48.Inglismaa naabersaar. 50.Putukate kodu. 53.Noot.
58.Dokument. 60.Titaan. 64.Väga austatud. 66.…i samm. 67…luu. 69.Siiri … 70.Talurahva
toiduhoidmise koht. 71.-s-u-a-u.
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Kibur Daisi
Koit Kalju
Lootsmann Kalju
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Luur Evi
Pikkmets Aita
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Pärn Salme
Soome Ain
Tammann Alfred
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Tammearu Nora
Truus Leili
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Viita Jaan
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Ristsõna nr. 30 õige vastus on:LENDAB
SUPERHÄVITAJA PILOODINA IRAAGI
TAEVAS
Ristsõna nr. 31 vastus on:24 5 5 61 51
64 36 36 30 51 3 3 55 14 51 8 63 24 45 14 16,
9 65 63 56 31 68 51 24 51 30 56 36 14
vastuseid ootan 15-ndaks kuupäevaks

Trükivea parandus
Eelmises “Junnumaa Kuukirjas”
ilmunud artikli “ Filmivõtted Koonga
staadionil” autor on Rita Mäesepp

8

JUNNUMAA KUUKIRI
Jumalateenistused Mihkli koguduses
05.09 kell 14.00 Jumalateenistus. Armulaud
05.09 kell 11.00 Palvetund Pikavere palvemajas
12.09 kell 14.00 Jumalateenistus
19.09 kell 14.00 Jumalateenistus. Armulaud
19.09 kell 16.00 Jumalateenistus Pikavere palvemajas
26.09 kell14.00 Jumalateenistus
! 564 0300

Koonga kooli vilistlaste kokkutulek
02. oktoobril 2004
kell 14.00
Koonga koolis
Osavõtutasu 50.Registreerimine
tel. 044 62 523, 044 62 596
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

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

BRANDON LAMPP
23.07.2004
Koonga koolimuuseum 1. aastane !
Tule sünnipäevale!
Muuseum avatud 30. augustil
kell 13.00 – 16.00
Näitused:
“ Kuidas Koongas filmi tehti “
“ Vanad õnnitluskaardid”
Ohtlike jäätmete kogumine kestab edasi
iga kuu esimesel neljapäeval
kell 9oo-17oo:
+Lõpel endise naftabaasi ruumides
+Koongas töökojas asuva vallale
kuuluva angaari juures.

Õnnitleme augustikuu
sünnipäevalapsi!
ELVU MUST
SILVA RAIDLA
LIIDIA TAMM
ENDLA VILJAK
HELMI KUUSALU
HERMAN-ERNI SOOSAAR
HILDA-MARIE KALMO
ALMA PUKSON
HELMI AASVÄLI
SALME VIHERPUU
ALEKSANDER LEHTPUU
ALIICE STEPANOVA
ELISABET LEHTNIIT
ZINAIDA KADAKAS
AMALIA KRANGOLM
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01. septembril
Tunde taas lööb aegade kell,
alles jääbmälestus hea ja hell…

AKTUSED
Lõpel 12 oo
Koongas 9 oo
JUNNUMAA KUUKIRI
Lehe väljaandja
Koonga Vallavalitsus

HELIN KALMARU
23.05.1917-03.08.2004
ANTS PÕDER
27.09.1942-12.08.2004

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

