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Koonga valla volikogu: vasakult Aivar Pikkmets, Junor
Heinmets, Vilja Senter, Targo Pikkmets, Maimo Jaaksaar,
Terje Roseniit, Ruta Lember, Moonika Kangur, Mare
Paarasma, Riho Erismaa, pildilt puudub Ants Mõlder.
Sellised nad siis olid kolm aastat.
16. oktoobril toimuvad KOV valimised nüüd juba neljaks
aastaks. Anname valimistel aktiivselt oma hääle, et taas
moodustuks volikogu tegusatest inimestest.
Valimisjaoskondade asukohad:
Valimisjaoskond nr.1- Koonga Vallavalitsuse ruumides
Valimisjaoskond nr.2- Lõpe klubis
Valimisjaoskond nr.3- Oidrema Külakeskuses
10. okt.-12.okt. toimub eelhääletamine. Jaoskonnad avatud
12.00-20.00.
Toimub
ka
hääletamine
väljaspool
elukohajärgset valimisjaoskonda, sealhulgas valija asukohas
ning kinnipidamiskohas. Elektrooniline hääletamine toimub
ööpäevaringselt.
16. okt.-valimispäev. Hääletamine algab kell 9.00 ja lõpeb
kell 20.00. Toimub ka kodus hääletamine.

Aastaid juhtis Koonga kooli
Jaan
Roosileht,
sellest
õppeaastast andis ta teatepulga
edasi Ülle Andreale (pildil
üleval) ja Lõpe kooli pikaaegse
direktori Ellen Laanesoo tööd
jätkab sellest õppeaastast Mare
Paarasma (pildil all).
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Koonga vallas on paigaldatud Külatee internetiühenduse mastid
Koongasse, Lõpele ja Oidremaale. Nende mastide kaudu
internetiühenduse saamiseks peab olema otsenähtavus masti ja
kliendi juurde paigaldatava antenni vahel. Kui otsenähtavus on
tagatud, siis tuleks pöörduda Urmas Kaio (mobiil 5052810)
poole, kes aitab valida vajalikud seadmed ning need kohapeal
paigaldada. Urmas Kaio on eraettevõtja ja seadmete paigaldamise
tasu osas tuleb omavahel kokku leppida. Seadmete hind sõltub
kaugusest mastist ja vajalike juhtmete pikkusest. Kuni 500 m
kaugusel mastist on seadmete orienteeruv hind kuni 2000.- kr,
kaugemal kuni 5000 kr. Internetiühenduse kuutasu on ca 250.krooni.

Koonga staadion sai uue näo
9. septembril avati
pidulikult vastremonditud Koonga staadion.
Pidulikule avamisele
järgnes esimene spordipäev, kus mõõtu võtsid
nii oma valla lapsed kui
ka külla tulnud naabrid.
Võistluspäeva avasid
õpetajad kepikõnniga.
M. Pikkmets

Perearst teatab, et…
…käesoleva aasta sügisesest kütteperioodist alates üks kord igas kuufaasis
kütab perearst katelt ja teostab ehitusning remonditöid. Terviseprobleemidega
palun nendel päevadel pöörduda
katlakütjate poole.
…kuna esmaste uuringute (sonograafia,
gastroskoopia jne) järjekorrad Pärnu Haigla Polikliinikus on
kasvanud 4-5 nädalani, ostan suure trummi, millega kuni
resultaatide saamiseni ajan välja kurje vaime ja võtan ära
needuse.
…kõigil haigetel, keda hospitaliseeritakse kiirabi korras Pärnu
Haiglasse, peab olema pikka meelt ja kannatust. Kaasa võtta
päevane toidumoon ja priimus tee keetmiseks. Raskemad haiged
võtku kaasa ka välivoodi, et jaksaksid palatisse saamiseni
ooteruumis vastu pidada.
…1. aprillil 2006. aastal arst katelt ei küta, esmastele uuringutele
on võimalik haigeid saata vastavalt vajadusele ja ühtegi kiirabiga
haiglasse saadetud patsienti ei jäeta ooteruumi tundideks
“nõrguma”.
…seoses eelolevate valimistega on Koongas moodustamisel
Patuste Partei ja Hädaliste Erakond. Liikmeks astujatel esitada
paturegister ja sada häda!

Vastavalt
MTÜ

koostöölepingule

Eesti

lusega

Pakendiring-

paigaldatakse

k.a.

oktoobrikuus Koonga valda
10 segapakendi konteinerit
klaas-

ja

plastikpakendite

kogumiseks ning 11 paberpakendi konteinerit paberi ja
papptaara kogumiseks.
Konteinerid

on

kõigile

kasutamiseks TASUTA.
Konteinerite asukohad on:
Koonga külas:
1. Lihula TÜ kauplus
2. OÜ EHAR kauplus
3. Koonga elamu nr. 5
4. Koonga elamu nr. 8
5. Koonga Põhikool
Irta külas:
1. Irta elamu nr. 4
Lõpe külas:
1. Lihula TÜ kauplus
(1 paberpakendi konteiner)
2. Lõpe klubi
3. Lõpe elamu nr. 5
4. Lõpe Põhikool
Oidrema külas:
1. Oidrema külakeskus
Panen kõigile vallaelanikele
südamele,

et

nimetatud

konteinereid kasutataks tõesti
sihipäraselt

ning

muude

olmejäätmete panek nendesse
on rangelt keelatud.
Puhast

ja

jäätmevaba

elukeskkonda soovides Silver
Seegar, info tel. 44 73740,
5258769.
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KORSTNAPÜHKIJA on Koonga vallas
08.-09. oktoobril ning 15.-16. oktoobril 2005. a.

Kes soovib korstnapühkijat oma majapidamisse tellida, andke teada tel. 44 73746 või
5258769 Silver Seegarile või jätke teade valla-sekretäri numbrile 44 73740.

Kuidas töötas volikogu
Aeg saab ümber selle kooseisu volikogule õige
pea. Valimistel 2002 said Rahvaliidu nimekiri 8
volikogu mantaati ja Keskerakond 3 mandaati.
Peale valimisi sai volikogu ja vallavalitsus
õigeaegselt oma tööga alustada, sest maandaatide
jaotus tagas vallale järjepideva arengu. Vaatamata
sellele, et viis volikogu liiget olid esmakordselt
volikogu saadiku rolli täitmas, sujus meie töö
algusest peale hästi. Igal volikogu liikmel on olnud
võimalus osaleda valla juhtimises läbi volikogu
põhimääruse. Suurimateks tegemisteks on olnud
valla arengukava vastuvõtmine ja sellel viimasel
aastal valla planeeringu arutamine. Volikogu
korralised istungid on toimunud regulaarselt iga
kuu ja keskmise istungi kestvuseks on olnud 1,5
tundi. Õigusaktid, mis volikogu on kinnitanud,

asuvad vallas ja igal huvitatud isikul on sinna vaba
juurdepääs.
Töö on olnud korrektne ning ükski volikogu
istung ei ole ära jäänud kvoorumi puudumise
tõttu, alati on olnud kohal enamus volikogu
liikmeid. Siiski on meil ka traditsiooniline
puuduja, aga küsigu valija ise neid küsimusi
kandideerijatelt.
Koonga vallavolikogu on selle kooseisusuga
kohe lõpetamas.
Sina, vallakodanik, teed taas valiku. Ära jäta
oma häält andmata.
Järgmised neli aastat on ees meie oma rahva
poolt valitud volikoguga. Läheme valima!
Volikogu esimees
Riho Erismaa

16. oktoobril 2005.a. toimuvate kohalike omavalitsuste valimiste
Koonga vallavolikogu kandidaatide koondnimekiri

Eestimaa Rahvaliit
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr

101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115

Riho Erismaa
Andres Hirvela
Mare Paarasma
Ruta Lember
Silver Seegar
Junor Heinmets
Maimo Jaaksaar
Moonika Kangur
Targo Pikkmets
Kaljo Brandt
Terje Roseniit
Riina Kappak
Liliana Tammearu
Külli Sepp
Kaido Kaljula

Eesti Keskerakond
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr

116
117
118
119
120
121
122

Aivar Pikkmets
Ants Mõlder
Kristel Lohu
Anne Allik
Leongiina Mõlder
Ülle Mitt
Malle Tiko

Üksikkandidaat
Nr 123 Andrus Seling
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Ajaratta peatamist on arutatud juba ammu, aga
siiamaani pole see veel kellelgi õnnestunud ja seepärast
peamegi oma tegemistes alati arvestama sellega kui
paratamatusega. Täis on tiksumas järjekordne
kolmeaastane valimisperiood omavalitsustes ja on aeg
teha kokkuvõte tehtust ja rääkida ka tulevikuplaanidest.
Siinkohal teeksingi väikese kokkuvõtte, mida olulist on
Koonga vallas viimase kolme aasta jooksul siis juhtunud.
Eelistatumas olukorras on alati olnud ikka valla
lasteasutused, sest seal kasvab meie tulevik. Suurima
noorenduskuuri tegi läbi Koonga Põhikool oma 30ndaks sünnipäevaks 2004-ndal aastal, kui maja sai
korraliku soojustuse ja uued aknad. Peale selle, et maja
sai siis väga ilusa väljanägemise, läks ta ka seest palju
soojemaks ja enam ei tohiks ka kõige külmemal talvel
probleeme olla.
Lõpe Põhikoolis sai remonditud kõik tualetid ja osa
köögibloki ruume tehti selliseks, et köök saaks
tunnustatud. Samuti remontisime tualeti ka Lõpe
lasteaias, kus sai uue väljanägemise ka laste
magamisruum. Tänavu suvel jõudis lõpule ka Koonga
lasteaia välisseinte remont ja seega on kogu maja
teinud läbi välise noorenduskuuri. Ka õnnestus meil
tänavu suvel renoveerida Koonga Põhikooli staadioni
rajakate ja hüppesektor, mis oli juba pikka aega oma
järge oodanud, kuid kõik muu, mis korraliku staadioni
juurde kuulub, tuleb teha veel tulevikus. Tänaseks
päevaks on kõik kolm maja saanud korda väljastpoolt
ja renoveeritud on tualetid peale Koonga lasteaia, kus
ka lähiajal selle töö ette võtame. Kui rääkida veel
tulevikuplaanidest, siis tahame teha korda ruumid ka
seest, et olmetingimused oleksid igati kaasaegsed ja
oleme selleks taotlenud raha ka riigilt ja loomulikult
loodame seda ka saada.
Eelmise aastal oli veel üks juubel ühel valla elus väga
olulisel majal, nimelt Lõpe klubil oli 35-es sünnipäev.
Kui maja sisulise tööga võime igati rahul olla ja tänu
valla ehitusmeestele on ka maja enda väljanägemises
suuri edasiminekuid olnud, siis ise tahaksime veidi
enamat, et korda saaks ka need ruumid, kuhu on
planeeritud noortekeskus. Kuna seal puudub küte ja
väljavahetamist vajab ka katus siis summad on suured,
kuid oleme abi küsinud ka riigilt ja loodame seda
saada juba tänavuse riigi lisaeelarvega. Valla
kultuurielus üldiselt oleme jätkanud kõiki neid
traditsioonilisi üritusi, mis on rahvale juba omaks
saanud ja mida ka jätkuvalt oodatakse. Tänavu
toimusid 31-sed Koonga mängud, 17-nes Mihkli laat,
7-es valla laste laulupäev “Viisikera”. Tähistanud
oleme ka kõiki üldrahvalikke tähtpäevi nagu vabariigi
aastapäev, emadepäev, jaanipäev, isadepäev ja jõulud,
sest need on ju olulised kõigile eestlastele.
Oleme jätkuvalt korraldanud vallas heakorrakonkursse ja seda selle eesmärgiga, et parandada meie
välisilmet. Kuna meil on mitmeid üle Eesti tuntud
turismiobjekte, siis on väga oluline ka üldmulje vallast,
et turist tahaks tulevikus ikka siia tagasi tulla. Samal
eesmärgil remontisime bussipaviljonid Koongas ja
Lõpel ning tänavu said uued ootekohad Mihkli,
Tammaru ja Irta. Siit tuleb ka vajadus vaadata üle kõik

bussiootekohad vallas, et oleks selge, kus on veel vaja
ootepaviljoni ja samuti tuleb üle valla määratleda
kohad infostendidele, sest ka need võiksid välja näha
ühtemoodi. Turismi arendamiseks vallas on valminud
turismi arengukava ja parema väljanägemise on saanud
kõik peamised turismiobjektid, seda nii heakorra kui ka
viitade ja kaartidega tähistamise poolest. Parandada
oleme suutnud ka vallateede olukorda, kuid siin on
rahulolust asi veel kaugel ja lootused suunatud
tulevikku, kus ka riik on järjest suuremat abi lubanud.
Viimase kolme aasta jooksul on toimunud suuri
muutusi kogu Eesti elus, nimelt oleme ju astunud
Euroopa Liitu. Seda on tänaseks päevaks omal nahal
tunda saanud vist iga eestlane, kuid ka vallaelus on
avanenud uued võimalused. Teoks on saamas EU
Ühtekuuluvusfondi
abiga
valla
veemajanduse
rekonstrueerimine. Võib julgelt väita, et see on Koonga
valla ajaloos suurim ettevõtmine üldmahuga 25,8
miljonit krooni. Projekti ettevalmistamisega oleme
tegelenud juba üsna mitmeid aastaid ja tänaseks on seis
selline: rahastamisotsus on olemas ja käib
projekteerimine ning riigihanke ettevalmistamine.
Projekti tulemusena saame korralikud ja kaasaegsed
vee- ja kanalisatsioonisüsteemid, kuid sinnamaani on
enamus tööst veel ees ja oleme valmis vastutuse võtma
see ka lõpuni teha.
Kui veel vallaelust üldisemalt, siis eelmisel aastal
valmis uus arengukava aastani 2014 ja sellest lähtuvalt
on valmimas ka üldplaneering, sest mõlemad meie
tegevuste planeerimisel väga tähtsad dokumendid. Ka
pole alati kõik läinud nii nagu plaanitud, sest vallamaja
katus jäi tänavu tegemata ja seda põhjusel, et
riigihankel ei osalenud ühtegi firmat. Uurimisel selgus,
et ehitajatel oli tööd palju ja tööde maht liiga väike. Ka
see oli esimene kogemus, kui ei leidnud ehitajat ja eks
õppida tuleb tänase kiire elutempo juures iga päev. Ega
ta ka tegemata jää, kuid kindlasti ei tee me seda
ükskõik mis hinna eest ja kiirustades. Oleme oma
tegevuste planeerimisel lähtunud eelkõige vallaelanike
vajadustest ja mille tulemuseks oleks meil kõigil siin
parem elada ja töötada. Oluliseks peame ka valla kõrget
mainet ja kõikide oluliste traditsioonide säilimist nii
kultuuris, spordis kui ka külaelu korralduses.
Tahaksin tänada tubli töö eest ka kogu vallavalitsuse
personali, sest see on meeskonnatöö ja aastatega on see
läinud järjest keerulisemaks, kuna juurde on tulnud
palju uusi kohustusi ning õppida ja areneda on tulnud
kõigil. Loomulikult tänan ka volikogu, kellega koostöö
on sujunud kohe algusest ning on kogu aeg olnud
keskendunud sisulisele tööle, mis tegi koostöö
meeldivaks.
Selline oleks siis minupoolne tagasivaade möödunud
kolmele aastale, kus kindlasti jäi ruumipuudusel nii
mõnigi oluline asi märkimata ja tegevus kajastamata,
kuid siinkohal tahaksin eraldi tänada ka kogu
vallarahvast mõistva suhtumise ja kannatliku meele
eest ka siis, kui me pole suutnud koheselt lahendada
kõiki teie probleeme.
Vallavanem
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Seitse pöialpoissi ehk Eesti Keskerakonna
kandidaadid Koonga vallas!
Eesti Keskerakonna kandidaadid Koongas:
Aivar Pikkmets
Ants Mõlder
Kristel Lohu
Anne Allik
Leongiina Mõlder
Ülle Mitt
Malle Tiko
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Muinasjutu võlupeeglikese rolli sobis hästi meie
tarmukas kolmik: Anne Allik, Malle Tiko ja
Ülle Mitt. Asjatu pole vanasõna naise kaelast ja
mehe peast. Kes ütles, et naised on ainult
unistajad! Kui härrased oma unistamistega
Koonga heast elust liigutoopiliseks kippusid
minema, siis sõnakas naispool tõi mehepojad
kiiresti maa peale tagasi, peegeldades neile
reaalseid
võimalusi.
Anne
ja
Malle
taluperenaistena ja mõlemad nelja lapse
emadena tunnevad väga hästi elu sotsiaalsemat
poolt ning proua Üllel kaupluse müüjana ja
aktiivse suhtlejana, kellele ostjad tihtipeale oma
muresid kurdavad, on selge ülevaade
vallaprobleemidest mitte ainult Koongas vallas.
Volikogus võiks selliseid “suu peale mitte
kukkunud” inimesi rohkem olla. Kuidas muidu
sa oma seisukohti kaitsta suudad? Leongiina
Mõlder - Kodutalu maja pidamise finantsjuht ja
Koonga taarakäitluse eestvedaja – on võtnud
muinasjutus hea printsi rolli, kelle suudlus
Lumivalgekese pikast unest äratab. Kohalikku
omavalitsust juhitakse eelarve kaudu ja head
nõuanded kuluvad alati marjaks (mitte
mürgiõunaks nagu muinasjutus) ära.
Vaat kurja võõrasema ei suutnud kuhugi
sobitada. Võibolla on see vallajuhtide ja
kandideerijate poole rusikat vehkiv kohalik
eluküünik, kes kunagi millegagi rahul pole? Teie
teate. Loomulikult on Koongas nagu teisteski
Eestimaa omavalitsustes probleeme, mida veel
ei ole suudetud ära lahendada, aga lahenduste
nimel kandidaadid ja kohalikud elanikud
koostööd tegema peavadki.
Iga inimene, kes oma vallaelanike hea käekäigu
vastu siirast muret tunneb, kandideerib ja
vastutust võtta julgeb on aplausi väärt; olgu ta
siis keskerakondlane, rahvaliitlane või muu
parteilane. Ka valimine või valimata jätmine on
vastutus,
viimane
loomulikult
pahemas
tähenduses. Valimiskoosoleku aga lõpetas
majaperemees Mõlder tõdemusega: “Hea, et me
muuhulgas ikka need bussipalviljonid ära
tegime. Nüüd on Lumivalgekesel (valijal) oma
lõpututel käimistel hea tuulte ja tormide käest
varju
alla
pääseda,
ka
valimispäeval
valimisjaoskonda suundudes, kui vihma juhtub
sadama.(järgneb)

Esimese hooga panin Ants Mõlderi talu teeotsast
mööda. Läbi Koonga käänulisi külavaheteid
loogeldes jõudsin lõpuks kohale, kui oli juba
hämardumas. Seal nad istusid seitsmekesi ümber
laua, peadpidi koos, igaühel pliiatsijupp näpu
vahel, asiste näoilmetega Koonga valla
sõlmküsimusi arutamas. Sellist pilti nähes tuli
mulle meelde muinasjutt seitsmest pöialpoisist,
kes metsarajal eksinud Lumivalgekese otsa
komistasid ja murelikult üheskoos arutlesid,
mida kauni neidisega peale hakata.
“Ei olnud meil aega sind ära oodata, hakkasime
juba pihta”, ütles taluperemees pöialpoissDoktori elukogenud moega. Vallas erasektoris
suurima
tööandjana
maasikatööstust
ja
palkmajade ehitamist juhtiv mees teab, mis
räägib. Võtsin siis ka istet ja tutvusin
kohaletulnutega. Minu esmamulje ei olnudki
väga petlik. Vahe ainult selles, et kui pöialpoisid
oma
pisikese
kasvu
hingesuurusega
kompenseerisid, siis meie kandidaadid ikka ka
tavainimese mõõdu välja annavad. Teine asi sai
mulle ka kohe selgeks - Torisejat, Häbelikku
ning Unimütsi laua ümber ei istunud. Keegi küll
turtsus Aevastaja kombel paar korda, aga selle
võib varasügiste muutlike ilmade kaela ajada.
Mätiku talu peremees ning Keskerakonna
Koonga osakonna esimees Aivar Pikkmets
näitas lisaks Koonga probleemidele lahenduste
pakkumisele üles silmapaistvat tarkust ka
üldpoliitilistes küsimustes, aga pöialpoissNinatarga eeskujul ta oma hapnikuvahendajat
püsti ei ajanud. Õnneseene kombel paistis end
tundvat Lõpe külaseltsi esinaine Kristel Lohu,
kellel lai naeratus näolt hetkekski ei kustunud.
Küllap liikusid tal peas mõtted, kuidas ta
volikogu liikmena saab vallarahva jaoks kasulik
olla ning vabal ajal kartulikombaini ärevatel Asser Jaanimets
Eesti Keskerakonna Pärnumaa koordinaator
põllutööaegadel ohjeldada.
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Ettevõtluspäeva kava 12.oktoober, Hotell Strand
9.30-10.00
10.00-10.15
10.15-10.45
10.45-11.15
11.30-12.00
12.00-12.30
12.30-13.00
13.00-13.30
14.30-15.00
15.00-15.30
15.30-16.00
16.00-18.00

Kogunemine
Avasõna
Pärnumaa ärivõimalused
Äristrateegia läbi mõtlemine
ettevõtlusega alustamisel
Ühe alustanud ettevõtja lugu
Riik toetab alustamisel
Mida Hansapank pakub alustavale ettevõttele
Kuidas KredEx saab abiks olla
AS Wendre kogemuseksportimisel
Mida hindab pank laenutaotlemisel
Kuidas edukalt eksportida
Personaalne nõustamine

ÜHA ENAM KAUNEID KODUSID
23. septembril tunnustati Koongas neid inimesi, kes sel
korral väärisid meelespidamist. Õige on, et valikut teha
on väga raske, sest neid peresid, kes aastaid silma on
jäänud, on meeldivalt palju. Vallavalitsus lähtus sellest,
et innustada uusi ühinejaid. Hea meel on, et üha enam
jätkub inimestel silma oma ümbruse jaoks. Sel korral
jäid sõelale järgmised majapidamised:
1.talutüüpi elamud- Helju ja Elmar Kase, Aere ja Enno
Kivikas, Vaike Möldrimäe
2.individuaalelamud- Taimi ja Mati Roosileht, Sirje ja
Kalle Kaska, Helve ja Mati Liivamägi
3.korterelamud- Koidu ja Vladimir Vaikla, Oidrema
maja nr. 7, Koonga pikk maja
4.ergutusauhinnad- Valdur Sassor ja Anneli Keerde,
Hellen ja Sulev Keskoja, Reet Peterson ja Tõnis
Lämmerkänd, Vaike ja Anatoli Gerne, Salme Pärn, Virve ja Kalju Tamm, Aivi Sander
Maakondlikule konkursile esitati ja osalesid edukalt Liisi Soomaa ja Helgur Lember; Elmar Kasearu; Eha
Kask, Maive Kask ja Tiit Tõnisson;Valve, Malle ja August Kuru.
Jõudu ja jaksu edaspidiseks!
Kokkuvõte Merike Pikkmets

Kutsume kõiki eakaid traditsioonilisele
PENSIONÄRIDE PEOLE 08.OKTOOBRIL ALGUSEGA KELL 17.00
KOONGA KOOLIMAJJA
Busside väljumisajad
1. ring Oidrema 16.20, Tarva 16.25, Mihkli 16.35, Järve 16.40
2. ring Rabavere, Lõpe 16.10, Kalli 16.15, Irta 16.25, Tammaru 16.40, Ura 16.45, Pikavere 16.55
Osavõtust palun teatada hiljemalt 5. oktoobriks
valda Mallele või Lõpel Talvile või Oidremal Vaikele.
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Horisontaal:1.Rahvusvahelise olümpiakomitee president 1972-8o. 6.E olümpiakomitee president1997-2001. .9.26.
suveolümpiamängude asukoht. 14a.Eestl. vasaraheite pronks. 16.Mürgiste lehtedega toalill. 18.Hästi ing.k. 19.Koht L-Virumaal
Vihula v. 20.Magamise maailmameister, 22 tundi ööpäevas. 21.Paabulind. 22.Harjumaa lippu dekoreerib.... 26.Belladonna.
29.Magneesium. 31.Lendav laine. 34.R…, söögimaja. 35.Suur linn Saksamaal. 37.Keemil. elem. 40.Sidesõna. 41.Normist
kõrvalekalduv. 44.Niitmine. 45.Suvi, murdes. 46.Asula Leedus. 50.Äranägemine. 53.Koera tõug. 54.Titaan. 55.Üksiti.
56.Põhi+naturaallogaritm. 57.Soome telekanal. 59.Riietusesemed. 61.Mõikan. 63.Kr täht. 65.Täishäälikud. 66a.Austraalia dollar.
67.Vesine maa. 70.Uisk. 71.Mäeahelik Saksamaal. 73.Ei panda padaje. 74.TV spordireporter. 76.Mees Pauksoni eesn.lüh. 77.…eas.
78.…üles mägedele. 79…ap Rein. 81.Järsk tuulehoog. 83.Kihutamine. 84.Salmiku. 88.Välisvedude mätk. 89.Riigi viljavaru on…asi.
91.Säästumarket. 92.…partei. 96…,in+n, laulja ja pedagoog,1921-98,Hannoveri ja Hamburgi ülikoolide professor, eestl. 99.Ausus.
100.Ükssada kümme. 102.Õhk, ingl.k. 103.Saar Aleuudi saarestikus. 105.Vastamisi. 106a.Kaashäälikud. 109.Uno Veenre, muusik. 111.Ei
liha ega … 115.Valla viljavaru hoidmise koht, varasematel aegadel. 117.Ettekandele tuleva. 120.Taassünni aegne liikumine. 121.Poliitikute
salarelv. 121a.Veritsev. 122.Keem. elem. lüh. 123.Sõjaaegne kõige tähtsamate uudiste ettelugeja Vene raadios, keda sakslased lubasid
Moskva vallutamise järel kõige esimesena üles puua. 125.Maa, mis ootab tegijaid. 128.Jalgpalliväljaku kate. 130.Hoopis teisest mastist.
132.Valetad sõbral suud ja silmad täis ja oled uhke veel pealegi.
Vertikaal:1.Inimrass. 2.Teatrikunst. 4.Ükskord me võidame… 5.Nurumine. 7.Uitav. 8…aastaajas on midagi head. 9.Asustatud
punktid. 10.M nimi. 11.Asula Lätis. 12.Vähipüügi riist. 13.Kunstiteos. 14.Kar…, salvestatud muusikale kaasalaulmine. 15.Jääaja
imetaja. 17.Jaatus itaalia k. 20.Ühepuu paadid. 21.Viisakas pöördumine (kirjas). 23.N nimi. 24.Ulak. 28.Muusikas H. 30…Laude.
32.Stiimer. 33.Riietusese. 35.Rohkem. 39.Kaluri tööriist. 41.Kollektiivi energilisem osa. 42.Noot. 43…ron, tankiüksus. 47.Sõjaajal
asendas suhkrut. 48.Kärmas. 49.Kõikenägevalt. 50.N nimi. 52.Asula Somaalias. 53.Red… 58.Abistav töö. 60.Terariist peergude
lõikamiseks. 62.Norra kroon. 65.Lesk. 66… Kaupunki. 68.Sina saksa k. 71.Äärmiselt sõbralik. 74.Lauljanna. 75.E poliitik, praegu
Brüsselis. 76… pimedus. 83.Sugulane. 85.N nimi. 86.Vanust tal 11 kuud. 87.Pärnumaa vald, kus on kõvad tegijad. 90.Koorem.
93.Jooksma ingl.k. 94.Kaks kõva ja kaks pehmet. 95.M nimi. 97.Luteetsium. 98.Noot. 104…vere. 107.Vähe tarvitatakse kartuses, et
järsku kulub sõna ära. 108.Mees, kes kohe on nõus sul nahka üle kõrvade tõmbama. 111.”Naisena sündinud” autori eesn.
112.Putukas. 113.Pulgad reas. 114.Väike ingl.k. 118…g, ühe putuka muna. 119.Paremik. 125.Nõusolek. 126.Noot. 127.Rebane
Alfons. 129.Lapse kandmise pikkuse rekord on …käes. 130.N nimi. 131.Pidi olema inimkonna geniaalsem leiutis. 132.Ilma ja
täppidega. 133.Sõidukiirus on suurem… 134.Teatrimees, in+n. 135.Pilla-palla. 136.Parim.
LAHENDUSLAUSE: 96,92 101,72,16,64,69,51,27,47,112 125,94,106,9 77,3 50,113,134,38,25,80,124,82,74,36,116
Ristsõna nr. 43/8 vastus: MIS TE NÜÜD, OLEN VAID PISUT TÄIDLANE
Õigesti vastasid: Evi Luur (8),Alfred Tammann(4), Tiina Lipp(4), Ain Soome(8), Aita Pikkmets(8), Kaljo Brandt(8), Leili Truus(8),
Sirje Ardan(8), Talvi Iljina(8), Jaan Viita(8), Nora Tammearu(8), Salme Pärn(7), Kalju Lootsmann(7), Kalju Koit(8)
HEAD LAHENDAMIST!
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JUNNUMAA KUUKIRI

14. oktoobril

kell 20oo Lõpe klubis

KAISA MITT
17.08.2005

PEOÕHTU

Õhtu sisustab Rahvaliit
TASUTA
Osavõtust teatada 13. oktoobriks
Lõpe klubisse tel. 4462234 või mob. 55634255

ARGO LUUR
28.08.2005

Bussi graafik: Mihkli 19.oo, Tammaru 19.1o, Koonga 19.15,
Irta 19.2o, Nedrema 19.25, Kalli 19.3o, Lõpe

CHRIS MARTIN LINDER
18.09.2005

Tarva 19.3o, Oidrema 19.4o, Lõpe

Õnnitleme
septembrikuu
sünnipäevalapsi!

URMAS ASTRIK
25.08.2005

Soovime, et õnne tikuga otsida ei tuleks,
et valu ja kurbust südames poleks.
Et leek, mis põleb, ei kustuks,
et ükski lootus ei luhtuks.
Et unistus poleks vaid unenägu,
et sada aastat Sulle kukuks kägu.

Õnnitleme
SALME MEIERIT
82.sünnipäeval
Soovime jätkuvalt rõõmsat meelt ja tugevat tervist!

MIHKEL JUKKUM
SALME-LISETTE MEIER
ANTON AAVIK
KALJU SAKS
LEIDA LOBJAKAS
ILMAR TIISMAA
ÜLLE MITT
ANTS MÕLDER
JUTA UUSTALU

87
82
81
70
70
65
55
50
50

Kõik Sinu sõbrad ja sõbrannad

Õnnitleme

ILMAR TIISMAAD
juubeli puhul!

Rahvaliidu Koonga osakond

Ostan teeseene.
Uini talu Salevere küla Koonga vald
Liina

Südamlik kaastunne
Malle Tikole perega
kalli ema surma puhul.
Perekonnad
Kaljula
Kaska
Mäekivi
JUNNUMAA KUUKIRI
Lehe väljaandja
Koonga Vallavalitsus

Müüa mesikaseemet.
Hind 25.- kr/kg + käibemaks.
Mob 56680023
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

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

