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H

ead kihnlased siin ja sealpool merd, soovin
Teile rahulikku jõuluaega ning vana-aasta
ärasaatmist. Ajad on kummalised ja ärevad,
mistõttu mõistlik on pidada jõulupühi pereringis
ning traditsioonilised Kihnu jõulud koos latsiskäümisegä võivad rõõmu asemel tuua pigem muret.
Olge mõistlikud ning järgige soovitusi ja nõudeid.
Nautige jõulupühasid oma pere ringis ja värskes
õhus!
2020. aasta viimased nädalad on käes. Tänan Kihnu valla ja enda poolt kõiki, kes jälle kord aitasid
Kihnut ja kihnlastele elu paremaks muuta, kas tegudega või hea sõnagagi. Seda viimastki on väga vaja!
Ja neid, kes on panustanud, on palju. Suur tänu ja
uuel aastal hooga edasi - tahtmist meil ju jagub!
Vana-aasta ärasaatmine ilutulestikuga toimub
tavapärasel ajal – 01.01 öösel kell 01.00. Seekord
saab ilutulestikku vaadata lennuväljal või Nurmiku
pool tee otsas. Päästekomando abiga laseme raketid lendu helikopteriplatsilt!
Rahulikku jõuluaega ja head vana-aasta lõppu!
Ingvar Saare,
vallavanem

Hoiame
viiruse eemal!

Kihnu lukku?

K

õmu vähendamiseks kinnitan Kihnu Lehe vahendusel üle, et ei mina isiklikult ega vallavalitsus ei ole
arutanud COVID-19 teise laine ajal Kihnu saare “lukku” panemist. Selliseid arutelusid ei ole olnud ka vabariigi valitsusega. Niipalju kui see teema on jutuks olnud, siis
olen öelnud, et minu arvates praeguses olukorras saare
lukkupanek lahendus ei ole. Nagu Kihnus tavaks, on see
muutunud täpselt vastupidiseks sõnumiks – lähiajal otsustatakse Kihnu lukku panna :). Veelkord, ei ole sellist plaani pidanud.
Erinevalt kevadest on eeldatavalt nüüdseks inimeste
teadlikkus viiruse levikust ja leviku tõkestamise võimalustest oluliselt suurem. Võti viiruse leviku vastu võitlemises on meie igaühe enda tahtes ja valmiduses kanda maski, desinfitseerida käsi, vältida kontakte. Ei ole midagi üle
mõistuse käivat – kõik need on elementaarsed asjad.
Ei ole loomulikult välistatud, et viiruse laialdase leviku
jõudmisel Pärnumaale teeb vabariigi valitsus edaspidi
teistsuguseid otsuseid. Parim viis võimalikult normaalse
elurütmiga jätkamiseks ja tervena püsimiseks on järgida
elementaarseid nõudeid.
Ja loomulikult võib viirus jõuda Kihnu, märkamatult. Kihnus on omavaheline läbikäimine olnud kogu pandeemia
teise laine ajal olnud üpris tihe ja see on väga soodne pinnas viiruse levikuks. Siiani on läinud õnneks, ehk nii jääbki.
Ka Kihnus tuleb järgida kõiki reegleid - siseruumides katta nina ja suu maskiga või muudmoodi distantsi hoida, vältida võimalikult palju kontakti. Aga saar ei ole lukus ja nii
võikski jääda.
Ilmselgelt tulevad Kihnu jõulud tavapärasest teistmoodi. Ja kindlasti on lõbusas tujus tegelasi, kes ka COVID-19
pandeemia ajal arvavad, et tuleb käia latsis ning on võibolla ka solvunud, kui tuppa ei lasta. Eks igaüks peab võimaluste piires oma peaga enne mõtlema, kas see sel aastal on
mõistlik või mitte.
Mõistvat suhtumist ja rahulikku jõuluootust!

Kanna maski

Ingvar Saare,
vallavanem

Hoia distantsi

Kasuta HOIA mobiilirakendust
Laadi mobiilirakendus alla
veebilehelt hoia.me
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Haigena püsi kodus

RIIGI PÕHISÕNU MID PÜ HADEHOOAJAKS
 Ees seisavad rasked nädalad. Peame vastu! Koroonaviirusesse nakatumine kasvab ja Eesti meditsiinisüsteemi
ähvardab ülekoormus.
 Aitame meedikutel elusid päästa! Peame kinni riigis
kehtestatud meetmetest. Kõigile on aasta olnud raske, seega hoolime üksteisest, ärme levita viirust ja aitame neid,
kes abi vajavad.
 Vähendame kontakte. Jätame ära peod. Väldime rahvarohkeid kohti ja üritusi, ärme kohtu oma lähiringist väljaspool olevate inimestega. Koroonaviiruse leviku pidurdamiseks peab igaüks pingutama!
 Veeda jõulud kodus ja kitsas pereringis. Enne jõulupühi
tuleb end hoida, viia oma kontaktid teiste inimestega miinimumini ja püsida võimalikult palju kodus, et vähendada
riski ise nakatuda ja mitte kanda nakkust pereringis kellelegi edasi.
 Tee jõuluostud internetis. Väldi poes rahvarohketes
kohtades ostlemist.
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Veider aasta see 2020

M

illist aastat siis veel, kui mitte 2020. saaks nimetada imelikuks, veidraks, ebakindlaks
ja lausa maailma muutvaks. Paraku
jagus aastasse liiga palju miinusmärgiga märksõnu, nagu ebakindlus, hirm,

mure, haiget saamine, sassis suhted….
Õnneks oli ka positiivset: ilus suvi ning
inimeste oskus säilitada tarmukus, kaine mõistus ja rõõmus meel ka keerulistes olukordades. Ja muidugi paljud isiklikud rõõmud ja kordaminekud ja taas-

Jaanuarikuu

K

olm aastat kestnud EstLat projekt sai aasta alguses (ametlikult märtsis, aga
kokkuvõte oli aasta esimeses
lehes) läbi ja projekti ligi 135
tuhande eurone eelarve võimaldas nii mõndagi.
Metsamaa esimese korruse
väljaehitamine, kodukohvikute päev, Kihnu Reesuratas,
mitmed raamatud ja trükised, näiteks „Rahvarõiva raamat“ „Pühad ja tähtpäevad“,
õppereisid, messid – see on
väike osa pikast loetelust.
Või nagu ütles Kihnu valla- Suiti õppereis andis väärtuslikke
valitsuse projektijuht Pihlaka kogemusi. Foto: Silja Lehtpuu
Taivi: „Oleme rikkamad igas
mõttes, sest oleme saanud teostada suurel hulgal häid ideid
ja unistusi turismi valdkonna arendamiseks, ettevõtjatel on
olnud suurepärased võimalused oma teadmiste täiendamiseks ja kogemuste omandamiseks.“

Elutööpreemia pälvinud Pärna Liisa koos oma kolme poja ja kahe
tütrega. Foto: Erakogu

kord päevakorda kerkinud tõdemus, et
õnne peab ka olema ning rõõmu tuleb
tunda sellest, mis parasjagu on.
Kihnu Leht võtab selle veidra aasta
kokku.

Veebruarikuu

N

agu ikka, riigi sünnipäeva eel jagati tänu ja tunnustust.
Väärika elutööpreemia pälvis Liisa Nazarova, kelle töine
panus on Kihnu ja mandri vahelise ühenduse pidamine, aga
vähemtähtis pole pärand, mida ta järeltulevatele põlvedele
edasi andnud on, neid ikka viise järge elama innustades. Järeltulevat põlve on tal endal nüüdseks 33 ja nagu Liisa ise veebruaris Kihnu Lehele ütles: „Mia armasta lapsi lihtsalt. Lapsed
on mio oma armastus, mio iseloom.“
Aasta teoks sai Kihnu päästehoone valmimine, mille käivitajaks peaminister Jüri Ratas. Samuti jagas vallavalitus 16
tänukirja neile, kes aasta jooksul midagi head ja tähtsat olid
teinud.
Veebruaris pidas Kihnu koos kogu Eestiga rõõmsalt riigi
sünnipäeva ja tegi plaane ning….

Märtsikuu

...

aga märtsikuus sai selgeks, et inimene võib
küll plaane teha, aga nende
elluviimisega on hoopis teised lood. Üks imelik haigus
seal kuskil kaugel Hiinas, mis
viirushaigustega harjunud
põhjamaa inimesi ju ometi
puudutada ei võinud, muutus ühtäkki karmiks reaalsuseks ja sai meie elu üle otsustajaks ja suunanäitajaks. On
seda tänini ning keegi ei tea,
kui kaua veel.
Esimest korda sõjajärgsel
ajal kehtestati riigis eriolukord ja Kihnu saar pandi lukku. Liikumispiirangud olid
karmid, Kihnu inimesed suhtusid aga sellesse mõistvalt
ja leidsid, et kõige tähtsam
on kodusaar viirusevabana
hoida. Kes oleks võinud arvata, et seiskub kõik, mis seis- Kui kooli ei pääse, tuleb õppida
kuda saab ja isegi toidupoodi kodus. oto: Kai Maser
pääseb jaokaupa.
Inimeste keelepruuki juurdusid koduõpe, kodukontor kaugtöö ning kummkinnastest, maskist ja desovahendist sai igapäevane tarbekaup. Siiani tundub veider, kas pole?
Uus aeg sünnitab uusi kangelasi ja pjedestaalile tõusid sotsiaaltöötajad, poemüüjad ja õpetajad, samuti vanemad, kes
kodus lapsi õpetasid.
Tegelikult arvati veel märtsikuus, et see hullus saab peagi

Uudisekünnise ületas tavatu sündmus, mehed pandi tantsima.
Foto: Arnaud Lafeuillade

läbi elu läheb taas käima.

Aprillikuu

A

Sõbrad Kärolin ja Rasmus on
pinginaabrid ka gümnaasiumis.

Juulikuu ja augustikuu

Foto: Arnaud Lafeuillade

ga ei, aprillikuu jätkas samal lainel, selle vahega, et inimesed hakkasid harjuma. Mõned piirangud läksid Kihnus
leebemaks, aga Kihnu Lehes enam suviste ürituste kuulutusi
ei olnud. Keegi ei teadnud, mis saab.
Kuu lõpus vajus üks teinegi must vari Kihnu kohale, mis hõljub seal tänini: tagandati rahvamaja pikaaegne juht Veera, kel
32-aastane kultuuritöö kogemus. Karm otsus pani väikesaare
kihama, rahvas kogus allkirju, räägiti vajadusest läbi viia arutelu Kihnu kultuuripoliitika teemal ja sellest, et oma inimesi,
kes kihnu kultuurist vaimustuvad, peab hoidma, aga sinnapaika see jäi. Eelnõu väljasaatmise ja volikogu hääletamise
vaheline aeg oli väga napp ja otsus kultuurijuhi koht koondada sündis ikkagi, tuues kaasa pettumust ja kibestumist. „Ma
ei taha oma jalaga sinna majja enam astudagi“, on kurb tõdemus Veeralt, kes veel aasta alguses tegi rahvamaja eelarvet
ja plaane.
Positiivse uudisena avaldas leht, et Aadu kaksikute pilt sai
fotovõistluse peapreemia ja toreda tõdemuse kirjutas koos
perega ajutiselt Metsamaa pärimustallu kolinud Kuraga Mari:
„Kogu ülemaailmse kriisi valguses oleme väga tänulikud,
et saame elada Kihnus. Kas nüüd ongi see aeg päriselt aduda, missugune väärtus on meie elulaadil ja traditsioonilistel
oskustel?“

ga pani ameti maha koolipapa Jaan Urvet, kes kirjutas
oma lahkumisloos, et tema
jaoks oli see suur õppimisaeg
ja ta on tänulik, et sai teada
kihnu kultuurist ja inimestest. Ometi oli tema lahkumises pisut kibedust: „Selleks,
et olla soositud ja kõrgemale positsioonile tõusta, tuleb
täita otsustajate seatud käske ja reegleid. Kui aga kahtlema hakkad, siis hakkad kahtlema iseendas ja võimus, et
kas vahel reegleid selleks välja ei mõelda, et aeg-ajalt võimu meelde tuletada.“

Foto Silvia Soide
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Maikuu

Uudisekünnise ületas tavatu sündmus, Kihnu mehed pandi tantsima.

Foto: Maie Aav

O

Niipea, kui 2 meetri piirang lõppes, said tited muuseumis kokku.

S

amas tempos kogu Eestiga liikus Kihnu elu tasapisi vanadele rööbastele: maikuu lõpus said eriolukord ja liikumispiirangud läbi, elu läks tasapisi käima, suured üritused lükati
küll edasi, aga vähemalt võeti taas plaani. Koolipere korraldas
virtuaalse emadepäevakontserdi, mis sisult ja tehniliselt laheduselt oli kiitmist väärt. Viimast korda jagas Kihnu pärimuskooli nimeline kool lõputunnistusi, mille said 7 noort pillimängijat. Kihnu Leht tõi üllatuse 16 emale, kellest nende lapsed
toredalt ja südamlikult kirjutasid, täiesti salaja.
Muuseumis avati hästi vahva titenäitus. Kihnu Lehte ilmusid taas suviste ürituste kutsungid.

Juunikuu

J

uunikuu esikaanestaarid olid kaks tegusat noort Rasmus
ja Kärolin, kes said põhikooliga ühele poole. Koos nende-

h- oh- hoo. Elu käis! Käis suurema hooga, kui kevadel julgeti loota. Välismaalasi oli küll varasematest aastatest
vähem, seevastu siseturism õitses ja eestlasi tuli rohkem kui
kunagi varem: juulis 1000 ja augustis koguni 2500 inimest rohkem kui eelmisel aastal. Peeti kõigi aegade rahvarohkem kohvikute päev. Ka Mere Peoga oleks nii läinud, kui keset juulit
poleks torm vingeprussitanud. Kunstilaager täitis kirevusega
mitte ainult Metsamaa ja muuseumi seinad, vaid kunsti jagus
ka männimetsa. Uue üritusena lisandusid Rannapäev ja SaunaFest.
Kirikuhoovil korraldati tegusad talgud, kus avastati inimeste säilmed ja augusti lõpus avati Kaerametsas Theodor Saare
mälestustahvel.
Noortel oli tegemisi kuhjaga: pillilaager õnnetus suurepäraselt ja suvi oli mitmetest tegemistest kirju. Nurisemiseks polnud põhjust küll kõige vähematki.

Septembrikuu

K

õik on uus septembrikuus! Nii oligi – koolijuhina alustas
tööd Jana Ruubel ja oma esimese aabitsa said Trevor ja
Dendra. Noorsootöötajana ja kultuuritöö spetsialistina alustas Anna Maria Lember, Theodor Saare lapselaps.
Tarkusekuusse jäi kõrgetasemeline visiit – päeva Kihnus
veetis president Kersti Kaljulaid, kes lisaks tavapärasele programmile laulis ja tantsis koolitunnis ning vastas laste arvu-
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Kõrgetasemeline visiit: president Kersti Kaljulaid avas sadama ja lõi koolitunnis osavalt tantsu. Fotod: Silvia Soide

Novembrikuu

katele küsimustele. Koos riigipea külaskäiguga anti ametlik
avapauk Suaru sadamale, kus tegelikult töö käis juba mõnda
aega.
Kudumisfestival toimus küll esialgsetest plaanidest väiksema osalejate arvuga, aga oli see-eest äraütlemata õdus ja sõbraliku õhkkonnaga. (Raporteerin: minu mütsil edenemist märgata ei ole, vahepeal pole juurde tulnud ühtegi rida.)

Oktoobrikuu

V

iinakuu lehes turismisuvest kokkuvõtte teinud Pihlaka
Taivi tõdes, et vaatamata lähiajaloo raskemale aastale
turismisektoris pidasid kõik 35 ettevõtjat kenasti vastu ja olid
vaatamata koroonahirmule valmis külalisi vastu võtma kohe,
kui see võimalus avanes.
Taivi kiidab ettevõtjate nutikust ja oskust uute oludega
kohaneda ja plaanid ümber mängida, näiteks koroonamaske
õmmelnud Lohu Anneli ja veebipoe avanud Urga Elly, samuti
lisandus uusi tegevusi, kaubamärke ja teenuseid.
Viiulifestival toimus plaanipäraselt, kuid seekord ei lasknud
torm hoopis külalisi saarelt ära ja pidu sai pikem.
Uue üritusena lisandus koolivaheajal mandrikihnlaste laager ja mälumängusari “Kihnu lahtised”, mis üllatas osavõtjate arvu poolest.

Igapäevane vaatepilt Kihnu poodides. Foto: Heldy Põlluste

A

h, see kuri viirus hakkas võimust võtma. Plaanitud väiksema rahvahulgaga tegemised siiski toimusid, aga suuremad peod on taas rangelt mittesoovitavad (loe: keelatud),
näiteks kadripeod. See eest toimub päevast-päeva üks suur
maskiball, mis pole mitte ainult lubatud, vaid suisa kohustuslik.
Kuu alguses toimus Kihnus Liivi lahe meretuulepargi avalik
arutelu, milles jäi kõlama, et enim muret tekitavad kohalikele
kalandus ja turism.

Detsembrikuu

K

Väiksemad viiuliõpilased õpetaja Mari pilgu all. Foto: Silvia Soide

urjale peategelasele vaatamata saavad Kihnu inimesed
oma toimetusi toimetada ja asju ajada. Püütakse elada
võimalikult tavapäraselt ja panustada isiklikule ettevaatlikkusele. Linnas kaubareisil käiakse vähem kui tavaliselt jõulude
eel, aga seevastu jalgsi kõnnitakse ja looduses liigutakse rohkem. Kui vähe on tegelikult ikka õnneks vaja, sest pigem ikka
maskiga kokku saada kui üldse mitte saada. Jõulukuu esimeses poolest toimusid kõik plaanitud sündmused, lõpus tulid
mõned augud sisse. Aga parem ikka pool muna kui tühi koor
– sobib praeguses olukorras hästi.
Aga see aasta saab otsa, jääb oma erandlikkuses igavesti
meelde ja uus aasta saab ainult parem tulla!
Heade soovidega, Anu Saare
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Aasta kokku me võtame nüüd ...
Kuidas Kihnu inimesed lõppevat aastat hindavad? Mida tõi neile 2020. aasta ja
milliste ootustega nad uuele aastale vastu lähevad?

A

asta on olnud eriline. Isiklikus elus
tuli pool sajandit täis ja sain ka
niiöelda kihnlaseks - nimi jooksis Kihnu Lehes läbi rubriigis “sünnipäevalapsed”. Räägitakse, et kui see Kihnu Lehes
avaldatud saab, pidigi sust kihnlane
saama.
Maailma mastaabis on samuti eriline aasta, kõike korraldatakse ümber ja
senimaani tuntud, läbiproovitud ja sisseharjunud asjad on kadumise äärel.
Pean silmas rahvusvahelist turismi, inimeste vaba liikumist, poodlemist, hariduse andmist jne. Kõik senine on muutustes. Meditsiin ja IT-valdkond teeb
läbi hämmastavaid arenguid, mis on
arengu mõttes väga tore. Inimkond on
justkui ette teadnud ja arendanud tehnikaid sellise viirusega koos eksisteerimiseks.
Nüüd on rõõm lugeda uudistest, et
vaktsiin on välja töötatud nii lühikese
ajaga ja suurriigid juba vaktsineerivad
oma eesliini töötajaid ja riskigruppi.
Uuest aastast loodetavasti muutub eestlastele ka vaktsiin kättesaadavaks ja läbi
selle suudame rusuvatest igapäevastest
koroonauudistest natukenegi muud helgemat kuulda.
Ameerika ja kogu maailm sai uue presidendi. Valimised on Ameerika ja maailma kaheks jaganud. Demokraatlik nähtus, aga et nii võrdsete tulemustega, see
on hämmastav. Eestis toimub riigikogu ja parteide tasemel trall, mida peab
samuti demokraatiaks pidama ning
poolt ja vastu hääletused on ka väga
tasavägised. Kui kõigi parteide eesmärk
on Eesti elu edasi viia, siis teed selleni
näevad erakondade juhid erinevalt. Eesti elu on samuti kui kaheks jagatud. See
on demokraatia hind.
Kuid suvi oli ilus ja Kihnus elu õitses,
seda just tänu siseturismile. Niipalju
külalisi ei osanud keegi kevadel uneski
näha. Loodetavasti ületati kõigi turismiasjaliste lootused tänavu mitmekordselt. Ainsaks piiravaks faktoriks oli laevaühendus. Mõneti on see tore, kuna
mandriinimestele tekitab see meretaguse tunde, millega nt hiidlased ja saarlased oma tiheda laevagraafiku juures
hoobelda ei saa. Meie siin saame meretaguseid asju ajada.
Aastad lähevad vanusega aina kiiremini, ilmselt paljudele tuttav tunne. Jälle on jõuluaeg käes. Soovin Kihnu Lehe
lugejatele ilusat ja rahulikku kodust jõu-

lude tähistamist ning tervist kõigile!
Paal Põlluste, volikogu esimees



A

asta hakkab lõppema ja aeg teha
kokkuvõtteid. Aasta oli väljakutsete
poolest kirju nagu Kihnu kört. Teada on
antud joobes autojuhtidest, jalgrattaga
kukkumistest, autoga vastu elektriposti sõitmisest, asjade kaotamisest-leidmisest, paadiga madalikule sõitmisest ja
vargusest. Süngemaid värve andsid väljakutsete körti kaklused, mis said alguse
jaanipäeval ja jätkusid Kihnu Mere Peol.
Mõnikord piisab vähesest, et tekiks
suurem arusaamatus. Sellistel puhkudel on oma osa ka tarbitud alkoholil.
Keegi ütleb, keegi kuuleb, keegi läheb
selgitust nõudma ja tülipall ongi veerema lükatud. Hetke emotsioonide ajel
tegutsedes ei mõelda selgelt ja konfliktsituatsiooni kaasatud isikute hulk aina
kasvab. Suureneb soov koheselt „asjad
sirgeks rääkida ja ära klaarida“. Paraku
juhtub aga nii, et oma tegevusega häiritakse ka asjasse mittepuutuvate isikute rahu ja turvatunnet. Meenutada
tasuks vanasõna „Ühtegi suppi ei sööda
nii kuumalt, kui seda keedetakse“, sest
kõrvetada saavad üldjuhul kõik osalised. Ajapikku küll valu kaob ja haavad
paranevad aga meelest ei lähe juhtunu
nii kergesti ja pahameel jääb mõtetesse
hõõguma. Sellises olukorras on vägivallal kombeks korduda ja vägivallaringist
on keeruline välja pääseda.
Hoiakuid ja suhtumist muutes saame
vähendada vägivalda soodustavate olukordade tekkimist. Lähenevaid jõule on
ikka peetud järelemõtlemise ja leppimise ajaks…..
Kaunist talveootust.
Signe Laasi, piirkonnapolitseinik



K

eegi poleks ilmselt aasta alguses
osanud arvata, mis meid ees ootab.
See, mis juhtus laias ilmas, tundus nii
kaugel.. et mingi viirus võtab sellised
mõõtmed ja jõuab ka Eestisse, tundus
võimatuna. Aga see juhtus.. ühel hetkel keerati pea peale kogu senine elukorraldus. Milline segadus, teadmatus,
hirm…. Koroonapuhang mõjutas ühel
ja teisel moel meid kõiki ja pani proovile igas mõttes.

Kihnus on suurt pilti vaadates seni läinud hästi, oleme olnud kuidagi hoitud.
Suvi oli ilus, ettevõtjad said rahulikult
toimetada, saart väisas rekordarv Eesti oma inimesi. Uutes oludes sünnivad
uued elumustrid, tegevused, lahendused. Kes on kiire mõtlemisega ja nutikas, leiab viisi, kuidas keerulises olukorras ellu jääda. Märksõnadeks kujunesid
digilahendused-ja digioskused, e-kaubandus ja e-õpe.
Märtsis sai joon alla tõmmatud kolm
aastat väldanud Est-Lat Unesco turism
projektile, mis võimaldas vallal läbi
erinevate tegevuste ja investeeringute panustada ettevõtlus-ja turismivaldkonna arendamisse. Vastu sai võetud
valla turismiarengukava, et sättida valdkonna tegemisi pikemas perspektiivis.
Sügava kriisi ajal sai valmis Kihnu esimene kaugtöökontor, mis pakub häid
võimalusi kaugtöö tegijatele või nendele, kellel kodus vajalikud lahendused puuduvad. Kontorit külastas Kihnu
visiidi ajal ka vabariigi president Kersti
Kaljulaid, kes selliseid pakutavaid võimalusi kõrgelt hindab.
Pärnu linn ja maakond, sealhulgas Kihnu, ühinesid üleilmse säästvat turismi
arendava roheliste sihtkohtade (Green
Destinations) näidisprogrammiga. Pärnumaa saab kaks aastat vältava programmi käigus ettevõtluse arendamise
sihtasutuse (EAS) turismiarenduskeskuse toel taotleda rohelise sihtkoha
kvaliteedimärgist. See märk näitab, et
sihtkoha elukorraldus arvestab keskkonnaga. Roheliseks sihtkohaks saamise nõuded ei hõlma üksiti turistidele
pakutavaid teenuseid, vaid kogu eluo-
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lu ja korraldust: näiteks seda, kui keskkonnasäästlikult on korraldatud kohalik
transport, milline on inimeste sotsiaalne heaolu või kuidas majutusasutused
prügi sordivad. Jäätmemajandus on teema, millele vald järgmisel aastal kindlasti rohkem tähelepanu suunab. Üsna
sageli veel poetatakse oma prügikotid
metsa alla, tuuakse kodust prügikotid ja
muu kola valla teeäärsetesse prügikastidesse ning põletatakse kodus ohtlikke
jäätmeid. Need käitumismustrid peaksid küll muutuma. Avalikel üritustel ja
turul kauplejad peavad edaspidi arvestama, et plastikust nõude kasutamine ei
ole enam aktsepteeritav.
Hoiame oma elukeskkonda!
Sündmustest jäi eredana meelde jaaniõhtu, mida sel aastal tähistasime
pere, sugulaste ja sõprade ringis oma
küla rannakarjamaal mere ääres. Kuidagi eriliselt soe ja südamlik oli. Ja Kihnu
Keretäüs – ei osanud oodata nii palju
toidusõpru ja kultuurinautlejaid. Lahedad kohvikud ja väga äge simman!
Oli pöörane, hull ja täiesti teistsugune
aasta oma halva ja heaga. Aga tsiteerides Reet Linnat “Elame veel!”
Milliste ootustega lähed vastu uuele
aastale?
Räägitakse, et pärast koroonahullust
pole maailm enam endine. Ilmselt nii
ongi.
Mart Juur ütles ühes telesaates praegust olukorda kirjeldades muuhulgas:
“Edaspidi saab minna ainult paremaks!”
See kõlas tema suust nii muhedalt ja
lootustandvalt. Ehk peaks katsuma siis
nii mõelda :D
Loodan , et uus aasta toob tagasi stabiilsuse ja keerulised ajad taanduvad.
Tore oleks, kui inimesed saaksid jälle reisida ja tegeleda asjadega, mida
armastavad ning lapsed rõõmsalt koolis käia.
Soovin kõigile head tervist, õnnestu-

Meeldejääv jaaniõhtu mere ääres
rannakarjamaal. Foto: Taivi Vesik

misi ja unistuste täitumist!
Tänavuse aasta lõpetuseks passib
hästi Leelo Tungla luuletus “Piparkoogist süda”
Vana aasta sammub
vaikselt ajalukku
keerab enda kannul
ajaukse lukku
Kõik jääb selja tahakes küll mullust muudaks
oi kui kõik mis paha
maha jätta suudaks
Tulgu ilus aasta
küünla valgusvihus!
piparkoogiraas ta
pisikeses pihus
Pärast jõulupuhkust
meenutagu seda:
piprast kui ka suhkrust
tehti aasta süda!
Taivi Vesik, abivallavanem


Mida tõi Sinule lõppev aasta?
See oli jube äkiliste pööretega. Alustades sellest, et ma jõudsin nii elada kui
ka töötada neljas erinevas kohas. Kevad
jäi ju vahele… Tagantjärgi ma muidugi
olen mõelnud, et mulle tegelikult meeldis kevadine eriolukord, sest ma pole
ammu nii pikalt Saaremaal olnud ja
tegelenud asjadega, millega seal elades
tegelesin. Rohkem muidugi sellises seisakus nii pikalt ei viitsiks olla.
Praegune koroona tõttu olev teadmatus mõjutab mind otseselt rohkem, sest
tööl tühistan üritusi ega tea, mis ajal jälle midagi saab korraldada. Minu lohutus alates COVIDi algusest on see, et kõigil on täpselt samamoodi pekkis. Ja mulle meeldib mõelda, et lõpuks on kõik
naljakas ja elu on näidanud, et nii ongi.
Sel aastal olin endas pettunud, kui ma
ei lõpetanud ülikooli ära. Nüüdseks olen
endaga rahu teinud, aga alguses olid
mul sellepärast ärevushood. Sel aastal
on kuidagi kogu see maailma möll üldse
inimesed ärevaks ja õelamaks muutnud.
Õelust näen ma viimastel aegadel kahjuks kuidagi eriti tihti.
Praegu ma nii hoian pöialt, et keegi mu
perest ei haigestuks või ei peaks jääma
jõulude ajaks eneseisolatsiooni.
Tegelikult kogu selle jama sees on kõik
väga hästi. Tervis on korras, kõik mulle
tähtsad inimesed on alles ning terved.
Mida ootustega lähed uude aastasse?
Ma loodan, et uus aasta pakub ka erinevaid emotsioone, kuid et see ei oleks

siiski nii äkiline nagu oli 2020. Tahaks
anda inimestele aega maha rahunemiseks ja mõtisklemiseks. Elutempo võiks
ka kiirust maha võtta. Ma tahan jõuda
iga tähtsa peresündmuse puhul koju,
sest mul on tekkinud hirm, et elu on
lühike. Samuti ma tahan õppida osata
filtreerida olulist ja ebaolulist ning mitte põdeda enam paljude asjade pärast.
Ühesõnaga hakkan endale paksu nahka kasvatama. Loodan, et 2021. aasta
lõpeb samamoodi nagu see aasta: tervis on hea, kõik mulle tähtsad inimesed
on alles ning terved.
Jõlusi jõula!
Anna Maria Lember, kultuuri- ja noorsootöötaja
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õppev aasta oli minu jaoks viimastest aastatest üks huvitavamaid.
Kõik plaanitud ja planeerimata tegevused sai ellu viidud, nii kodus kui tööl.
Mulle meeldib kiire elutempo, ootamatud ja segased olukorrad ning lahendamist vajavad probleemid. Nagu Malve
ütles, siis tunned, et ikka elad.
Tööalaselt oli kindlasti üks suuremaid
väljakutseid Euroopa Sotsiaalfondi
poolt rahastatavas pilootprojektis “Sotsiaaltransporditeenuse korraldusmudelite testimine“ osalemine. Tänaseks
on sotsiaaltransporditeenus väga hästi
käima läinud, alates juunist on teostatud kokku 61 reisi ja tagasiside on olnud
positiivne.
Jätkasime ,, Puuetega inimeste eluasemete füüsilise kohandamise“ projektiga, mille käigus parandati puudega inimese hügieenitoiminguid ja liikuvusega
seotud takistusi. Kuna vallale oli määratud üks kodukohandus, siis see seadis omad piirid ja abistada sai esmajärjekorras neid, kel abivajadus kõige suurem.
Osalesime ka sel aastal projektis ,,500
kodu tuleohutuks“, mille käigus Kihnu
päästekomando töötajad paigaldasid
valla 124-le leibkonnale vingugaasiandurid, et ennetada vingugaasist põhjustatud õnnetusjuhtumeid.
Lõppeva aasta sisse mahtus muidugi
ka koroona, mis nõudis töö ümberkorraldamist ja kiireid otsuseid. Kahju, et
ära jäi suurem osa eakate klubi Kaunis
Kabõdad kokkusaamisi ja ekskursioon
mandrile, aga küladevahelise ringsõidu
saime sügisel ära teha.
Koroonaga seoses oli ka positiivset,
erinevatel koolitustel ja kohtumistel sai
osaleda läbi veebi. Varasemalt pidi selleks päeva või rohkem mandril veetma.
Rõõmustav uudis on see, et suvel läbis
Malve hooldustöötaja koolituse ja taotles edukalt kutse.
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Uus algav aasta tõotab tulla sama
tempokas. Jätkame sotsiaaltranspordi,
kodukohanduse ja tuleohutusprojektidega, otsime uusi võimalusi ning rahastamisallikaid sotsiaalteenuste parendamiseks. Aitame ja märkame abivajajaid.
Omalt poolt soovin kõigile tugevat tervist, kõik muu, mis eluks vaja, oleneb
Sinust endast.
NB! Pensionäride kommipakid toimetame kätte uue aasta alguses.
Aive Havik, sotsiaaltöötaja
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len mitmed eelnevad aastad teinud
kokkuvõtted oma tegemistest. Sellel aasta alguses olid ülemaailmse mure
tõttu tööalased ettevõtmised kasinad ja
kogu aasta on kulgenud nukralt.
Aasta alguses töötasime rahvamaja
rühmadega nostalgia lainel, valmistasime ette pidu kalurikolhoosi Nõukogude Partisan teemadel, otsisime selle aja
riideid, laule, tantse ja kõikvõimalikke
materjale. Sündmus oli vägev: esinejaid
ja pealtvaatajaid palju, eeskava kirev ja
mahukas ning meeleolu endisaegne.
Peale naistepäeva algas õudne möll,
mida hästi meenutadagi ei taha. Kihnus
anti välja palju käskkirju, kehtestati piiranguid, mis kõigile ei kehtinud ja valiti
oma äranägemise järgi erandeid. Jagati kõiksuguseid korraldusi, millest osad
olid mõistlikud, kuid paljud olid tehtud hetkeemotsioonist ja läbimõtlematult. Loodi zoomi ühendusi töötajatega,
et lugeda ette järgmine korraldus ja et
oleks ka näha, millise näoga sa selle vastu võtad. Mujal loodi keskkonnad ikka
sellepärast, et edasist tööd ja olukorda arutada, aga meil siin pole kombeks
midagi arutada, vaid tuleb käsku täita.
Väidetavalt kevadel Kihnus koroonat
polnud, aga mis viirus see siis oli, mis
pani ühe nädalaga Kihnu rahvamaja
senise töökorralduse ära likvideerima ja
niimoodi alatult käituma. Või andis olukord hea võimaluse alustada plaanitavate etappidega jätta oma inimesed tööta!? Sellist ülekohut ja alandamist pole
mul poole sajandi vältel enne olnud võimalust kogeda. Aga nagu öeldakse, mis
ei tapa, teeb tugevaks ja sellistest olukordadest saavad aru eriti need, kellega samamoodi käitutakse ning kahjuks
pole neid saarel vähe. Mina pole kohtumõistja, aga usun, et sellised teguviisid
ei jää kõigevägevamal märkamata.
Õnneks olen toibunud ja oma eluga
edasi läinud. Nüüd rõõmustan, et see
üle kümne aasta kestnud terror on lõppenud, ei pea täitma mõttetuid exeleid,
pidevalt enda tööd tõestama ja tulu-

tult väitlema kultuuritöö teemadel. Kuigi mulle kultuuri- ja sporditöö meeldis
väga ja tegin oma tööd 32 aastat suure südamega. Nüüd olen pühendunud
oma perele ja sõpradele, saan tegeleda paljude meeldivate asjadega, milleks
mul töö kõrvalt jõudu ei jätkunud. Olen
väga tänulik teile kõigile, kes te minu ja
rahvamaja tegemisi toetasite, kõiges
kaasa lõite, sündmustel käisite ja mind
igas olukorras aitasite! Mul on olnud
väga tublid töötajad ja toredad koostööpartnerid. Mul on väga palju sõpru
ja seltskondi üle Eesti, kes on austanud
minu tööd. Nad ei jõua siiani ära imestada, kuidas sai vald sellise otsuse ülepeakaela teha. Mul oli aga siiralt hea
meel, et Kihnus pole veel elanike initsiatiiv kadunud. Käisite rahvamaja likvideerimise vastu allkirju korjamas, tegite
petitsiooni ja jagasite toetust. Tänu teile
ja neile, kes julgesid endast märgi maha
jätta. Kahjuks ei peetud üle tuhande
inimese toetust ja mitmete ühenduste
järelemõtlemispalve kaalumist millekski. Loodan, et järgmisel aastal lõpeb saarel see tsaarivõim ja kõik kihnlased saavad kaasa rääkida ja ettepanekuid teha
Kihnu elu korraldamisel ja üha hääbuval pärimuskultuuri hoidmisel.
Järgmiseks aastaks soovin kõigile:
Olge ter ved! Kõik on inimese kätes.
Seepärast peab neid võimalikult sageli
pesema. /Stanislaw Jerzy Lec/
Olge üksteisemõistvamad! Sa oled
pime, aga mina kurt ja tumm, võtkem siis
kätest kinni ja püüdkem teineteisest aru
saada. /Gibran Khalil Gibran/
Olge loovad! Kui kaks inimest on alati ühel meelel, tähendab, et mõtleb ainult
üks neist. /Lyndon B. Johanson/
Olge südamlikud! Kui sul on süda
ja hing, oled igal ajal inimene. /Denis
Fonyizin/
Olge koostöövalmid! Kui sa jõuad tippu ihuüksi, kes siis pilti teeb? /Thomas
Dewar/
Olge heatahtlikud! Ma usun karmaseaduse jõudu. Olgu see hea või halb,
aga kõik, mida sa annad, saad sa alati
tagasi. /Sandra Bullock/
Olge abivalmid! Head nõuanded
annan ma alati teistele edasi. Rohkem
pole nendega midagi teha. /Oscar Wilde/
Olge positiivsed! Inimvaim on äärmiselt võimas. Kui lased sel täituda positiivsete mõtetega, siis võid sellega muuta kogu oma elu. /Siddhartha Gautama/
Olge õnnelikud! Õnne kolm põhialust
on, et sul oleks elus midagi teha, armastada ja loota. /Joseph Addison/
Olge rõõmsad! Me ei tea, mis tuleb
homme, meie asi on täna õnnelik olla.
/Sydney Smith/

Rahulikke jõulupühi ja kohtume uuel
aastal uute plaanide ja tegemistega!
Lääne Veera


Mida tõi Sinule lõppev aasta?
Lihtne vastus: rohkelt õppimist ja
enesetäiendamist, väljakutseid, pisaraid, rahulolu ja rõõmu.
Sel aastal on väga palju muutusi ja väljakutseid olnud, aga olen kõik valikud
ise teinud, nii et kenä kõik. Aasta esimesest poolest jäi meelde Kihnu valla noorsootöö arengukava kinnitamine koos noortega volikogus. Arengukava koostamine oli pikk ja laiapõhjaline
protsess, mille kulminatsioon oli positiivne. Kevadel omandasin magistrikraadi juhtimises, ma mõtlesin, et mul
pole kunagi elus nii raske olnud (töö,
kooli lõpetamine, pereelu ühildamine),
aga ma eksisin, sügisel olid omad plaanid. Olen väga tänulik oma perele, kes
on kõik välja kannatanud :-) ilma pere
toetuseta ei teeks midagi. Noorsootöö
oli põnev ja kui on põnev, siis teed nii,
et kella ei vaata. Samal ajal kirjutasin
magistritööd teemal, mis mind ka väga
köitis: huviharidusteenuste arendamine
arvestades seda, et noored omandaksid
neile vajalikud tulevikupädevused. Ehk
siis, kui meie põhikooli noored lähevad
tööle, siis peame arendama neis kõiki
oskusi ja omadusi, mida masinad asendada ei saa.
Teiselt poolt tuleb arendada tehnoloogia kasutamise ja arendamise oskust,
sest aastaks 2025 täidavad enam kui
pooli tööülesandeid masinad, panustades ligi 45% töötundidest. Peamised
oskused, mida noortel lähima kümne aasta jooksul on vaja, et oma pereja tööelus edukalt hakkama saada, on
empaatiline suhtlemisoskus, veenmisoskus, probleemilahendamise oskus
arvestades konteksti, tehnoloogia kasutamise, sh digitaalse sisu loomise oskus
ja kiire kohanemine arvutiprogrammides. Märksõnad on loovuse, keskendumisvõime, kuulamisoskuse arendamine. Kõiki pädevusi arendades, tuleb silmas pidada, et tervisejuhtimise oskus
oleks omandatud kõigil noortel. See
tähendab piisavalt liikumist, kvaliteetset und ja häid suhteid sõprade ja lähedastega. Kõigi nende oskuste väärtuslikkus on eriti esile kerkinud sellel koroona-aastal.
Suve meeleolukaimad nädalad olid
muidugi purjetamislaagris, üks äge
kamp oli kahe nädala vältel koos - aitäh
kõigile asjaosalistele. Kui näed, kuidas
noored lustivad, ületavad ennast ja
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Metsamaal suvel elu käis, ka perenaine ise
leidis mahti tantsida. Foto: Silvia Soide

omandavad uusi oskusi, siis saad aru,
et teed õiget asja ja see rõõmustab.
Augustis astusin Kihnu Kooli direktori ametisse ja täna töötan uhkusega selles majas, sest me kõik õpime iga päev
midagi uut, vaatame tulevikku, analüüsime oma tegevust ja otsime lahendusi,
kuidas õpilastele pakkuda parimat haridust meie võimalustega. Distantsõppe
nädala lõpuks kiidan väga meie õpetajad, õpilasi ning tugimeeskonda - kõik
pingutasid, õppetöö läks sujuvalt edasi
ja lapsed said sooja sööki. Aasta lõpuks
olen rõõmus.
Mida ootustega lähed uude aastasse?
On üks ilus ütlemine. Ole VALGUSALLIKAS, mitte kohtunik. Ole EESKUJU, mitte kriitik. Ole LAHENDUS, mitte probleem. Soovin, et neid inimesi oleks palju, kes mõtisklevad selle ütluse sisu
üle ja püüavad selle järgi elada. Püüan
ise seda teha, kuigi alati ei tule välja :-)
Uueks aastaks soovin kõigile positiivset
ja rõõmsat meelt, sest ilma selleta pole
tervist ega tahtmist midagi teha.
Männi Jana, koolijuht
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a usun, et 2020. aasta jääb kõigile
meelde kui üks ootamatumaid ja
erilisemaid aastaid meie eluaja jooksul.
On olnud suurte muudatuste ja kohanemise aeg.
Isiklikus plaanis elame segast, väsitavat ja rõõmsat noore pere elu, Kusti sai
sügisel 5- ja Roosi suvel 2-aastaseks ning
nende isiksusteks kujunemine on parajalt peadpööritav kogemus. Kuulsin ilusat mõtet, et lapsed on nagu sama puu
erinevad oksad, nad võivad küll vahest
teineteisele kasvades ette jääda, kuid

kokkuvõttes siiski täiendavad teineteist ja painduvad valguse poole sellisel
viisil, et see oleks tervele puule parim.
Meie perekonna puu tugevaks ja võimsaks kasvamist on kena kogeda.
Kevadise eriolukorra ajal veetsime
paar kuud Metsamaal, see oli väga tore
aeg. Saime rahulikult koos olla, nalja
visata ja meeletutes kogustes kevadräime süüa. Mulle on alati meeldinud sellised plaanivälised kõrvalepõiked, selles
on nii suur vabadus, kui äkki, ühekorraga, pole vaja mitte kuskile minna ega
mitte midagi teha. Mis pole vaja, ei tohigi! Ja mitte ainult Kihnus, Eestis, ei, kogu
maailmas! Pea ei võtnud seda olukorda
pikka aega, nii sürreaalne tunne oli, justnagu mõnes ulmefilmis. Uued lahendused, kuidas teha pillitunde, kuidas planeerida koos Marjuga SA Kihnu Kultuuriruumi ja Metsamaa tööd, kui on täielik
teadmatus, mida üldse teha saabki.
Õnneks aga sai suvel piirangute suhtes vabamalt hingata ja Metsamaal hakkas hooaeg täiel võimsusel pihta. Oli
see alles suvi! Praegugi on veel tunne,
et oleks vaja toibuda. Rahvast oli Kihnumaa peal palju, väga paljud leidsid tee
ka Metsamaale, millest on suur rõõm!
Pilliõpetajana olen väga õnnelik selle
üle, et laupäevased pillilaste esinemised osutusid edukateks. Aitäh teile! Ja
loomulikult suur-suur kummardus kogu
Metsamaa tiimile, kes igas olukorras
suurepäraselt hakkama sai!
Olen ka väga tänulik oma perele, sõpradele ja Kihnu lasteaiale, tänu kellele
üldse midagi väikeste laste kõrvalt teha
saab. See tugi on hindamatu väärtusega.
Suve keskpaika jäi ka Uue-Kuraga maja
valmimine ja sisseõnnistamine. Praeguseks oleme oma pesa sisse seadnud
ja seal on väga mõnus. Suur-suur aitäh
Kihnu Majanduse OÜ rahvale, tänu kellele meil see hubane majake valmis!
Sügisesest tihedast ajast on minu lemmik kihnlaste ja linnas elavate kihnlaste
pärimuslaager, mida Metsamaal esmakordselt pidasime. See noorte energia
ja tegutsemistahe, kogu see emotsioon
oli lihtsalt suurepärane. Kindlasti tahaksime sellist laagrit korraldada ka järgmisel aastal.
Aasta lõppu jääb veel üks huvitav
algus - alustame Metsamaal täiskasvanute pilliõppega. See on olnud juba aastaid minu unistus, et oleks rohkem pillimänguhuvilisi, kellega vahest kokku
saada, kasvõi oma lõbuks pilli mängida
ja laulda. Olen seda meelt, et muusika
annab nii palju head emotsiooni ja kannab läbi ka rasketest aegadest.
Isiklikus plaanis huvitun üha enam

oma elu teadlikust loomisest, keha ja
meele koos toimimisest, laiemalt tervise ja terviklikkuse teemadest. Olen tutvunud erinevate tehnikatega: Access
Bars, reiki, massaaž, EFT ehk “koputamine”, Silva meetod jne. See maailm on
ääretult põnev ja usun tõesti, et igaüks
on oma elu teadlik looja ja kujundaja.
See, millele oma tähelepanu pöörata,
see kasvab ja saab jõudu juurde. Seega laskem kõik “jama” endast kergusega
läbi ja vaadakem, mis on mingis ebamugavas olukorras õiget!? Mis on see, mis
panustab kõigile ja kõigele ja kuidas ise
olla iga päev kerguses ja rõõmus, ajada
oma asja ja toetada ka teisi?
Mis ootustega lähed uude aastasse?
Ma loodan, et inimeste teadlikkus
muudkui kasvab ja kasvab ning et
kõik saaksid rõõmuga teha seda, mida
armastavad.
Ootan väga, et rahvamajas algaksid
joogatunnid. Esimene tutvustav tund
detsembri keskpaigas oli väga mõnus.
Samuti loodan, et saame Metsamaal
korraldada põnevaid õpitubasid ja laagreid. Kõige rohkem soovin seda, et leiduks inspiratsiooni ja tahet tegutseda!
Ilusat ja võimalusterohket uut aastat
kõigile!
Uue-Kuraga Mari


Mida tõi kaasa lõppev aasta?
Aasta 2020 oli äge. Ei olnud see nii õudne midagi. Palju uusi kogemusi ja huvitavaid väljakutseid. Aasta algus oli ilus.
Siis tuli karantiin ja kõik läks lukku ning
jäime koduõppele. Kevad ei tulnud plaanipäraselt ja paljud üritused pidid ära
jääma. Siiski oli huvitav aeg ning sain
tegeleda rohkem asjadega, milleks muidu vähe aega leidsin. Ka kooli sain ilusti lõpetatud. Olgugi, et eksamid ära jäid,
aga noh, ega ma sellepärast väga kurb
ka ei ole. Lõpuaktus õnneks ei jäänud
ära ja tuli sama uhkelt ning ilusalt kui
eelnevatel aastatel on olnud. Lõpetamist võingi nimetada selle aasta säravaimaks mälestuseks.
Suvi oli ka üle ootuste vinge. Tööl olin
Metsamaal ja sain seal töötades palju uusi ning õpetlikke kogemusi. Aitäh
Metsamaa kollektiivile! Kui ma tööl
ei olnud, siis puhkasin täiega. Andsin
suvel endale lubaduse, et üritan käia
iga päev ujumas. Tuli päris hästi välja. Vahel olid ikka lained suured ja vesi
külm, aga kangekaelsus ei lubanud vette minemata jätta, kasvõi korraks. Suvi
oli 10/10.
Sügisel alustasin kooliteed Pärnu Koidula Gümnaasiumi 10. klassis ettevõt-
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luse suunal. Valik tuli suhteliselt lihtsalt. Võibolla mõjutas ka see, et Rasmus
valis sama kooli ja sama klassi. Nüüd
oleme pinginaabrid. Veel kolm aastat...
No äge! Kooli minnes kartsin, et on liiga
raske, et ei saa hakkama või klassikaaslased ei meeldi. Kõik oli vastupidi. Klassikaaslased olid kohe kõik väga toredad
ja võtsid meid hästi vastu. Klassiga on
meil vedanud. Oleme nagu suur pere.
Õpetajad on sõbralikud, siiamaani. Õpetajates tekitas elevust see, et oleme Kihnust, praegugi on see nende jaoks vist
natuke uskumatu. Igatahes olen kooli valikuga rahul ja elumuutustega harjunud. Esimene poolaasta uues koolis läks kiirelt, ülejäänud 2,5 aastat ehk
samuti. 2020 saab hindeks 5. Aitäh selle
Teile kõigile selle ilusa aasta eest!
Mida ootad uuelt aastalt?
Uus aasta tuleb kindlasti sama äge,
kui mitte isegi ägedam. Loodan, et meid
lubatakse jaanuarist uuesti kooli ja üritused võivad jälle toimuda. Ei tahaks, et
see viirus oleks uus normaalsus. Igatahes soovin kõigile ilusat ja meeleolukat
vana aasta lõppu ning imelist uut aastat!
Hoidke end ja olge terved!
Kärolin Lamend



M

a vaatan lõppevale aastale pisut
segaduses tagasi. Ma isegi ei teadnud, kas seekord üldse kirjutada või
mitte. Ühest küljest juhtus palju toredaid asju, mille eest olen väga tänulik,
aga samal oli palju valu, pandi mind
mõtlema oma tuleviku peale.
Lugesin ükskord, et on aastad, mis
annavad küsimusi ja aastad, mis annavad vastuseid. 2020. oli minu jaoks aasta, mis andis küsimusi.
Karjääri mõttes oli mul väga edukas
aasta. Jaanuaris alustasin õppimist rahvatantsujuhtide koolis, mida korraldab
Eesti Rahvakultuuri Keskus. Koolitusel
ei õpetata meile ainult rahvatantsu, vaid
tantsu ajalugu, füsioloogiat, psühholoogiat, pilatest, joogat, pärimuskultuuri ja
nii palju muud. Mul on jäänud veel aasta ja ootan huviga, kuidas edasi läheb.
Loomulikult oli mu aasta täis nii rahvatantsu kui fotograafiat. Suvel oli mul
nii kiire, et ma olin kogu aeg kas üritusel pildistamas või istusin aruvuti ees
ja töötlesin tuhandeid pilte. Armastan
oma tööd ning mul on alati suur au pildistada erinevaid sündmusi, mis saarel toimuvad. Kõige suurem üllatus oli
Mere Peol, kui mulle anti Theodor Saare
preemia. See oli minu jaoks tõesti suur
šokk, sest ma poleks iialgi mõelnud, et
sellist au omistatakse kellelegi, kes pole

Aasta täis muret ja rõõmu. Silvia fotolavastus eriolukorra ajal.

põlis-kihnlane. Tundsin, et mind aktsepteeri Kihnu kogukonna liikmena ja märgati minu rasket tööd ja see puudutas
mu südant. Ma tänan teid südamest, kes
mind nomineerisid.
Muidugi oli merepeol suur rõõm, et
meie tantsugrupid esinesid jälle nii ilusti, eriti arvestades seda, kui palju trenniaega kaotasime karantiini tõttu. Appi!
Need tublid tantsijad üllatavad mind
veel ja veel, et kui palju nad on arenenud ja kui kiiresti nad õpivad. Koos
panime kokku ägeda kava, kus oli erinevaid rahvatantse ja paar minu enda
tehtud tantsu ka. Mainimata ei saa jätta,
et äge üllatus oli kõigile, et meie mehed
esinesid nii võimsalt! Kuigi võttis aega,
et meeste tantsugruppi üldse kokku
saada, aga nad said hakkama keerulise
tantsuga ja siiamaani kõik kiidavad, kui
äge oli neid vaadata. Mul endal oli suur
rõõm, et mehed ise tahtsid edasi tantsida ning sügisel jätkasimegi lõbusate
trennidega.
Fotograafias oli ka väga edukas aasta. Pildistasin erinevaid sündmusi mitte
ainult Kihnus, vaid ka Tallinnas, Pärnus
ning isegi Setomaal, millest ammu olin
unistanud.
Nojah, aasta oli mitmes mõttes edukas, aga suur pauk sügisel pani mind
kaaluma kõike, mida siin teen. Ma isegi ei tea, kuidas sellest kirjutada. Olime
isaga väga lähedased. Kui tema suri, siis
suri osa ka minust ja kahjuks tean, et
see osa kunagi tagasi ei tule. Isa oli võimas mees ja armastas ning austas meid
sügavalt. Kõik, kellel oli temaga vähegi
kokkupuudet, nägid seda. Ta oli meie
peres tugev kivi ja mulle kuidagi ei jõua
kaohale, et teda enam ei ole. Ega keegi
ei pääse leinaprotsessist ja ma tean, et
see võtab aega.

Õnneks sain koju minna, kuigi reisimine oli piiratud. Kodus koos perega
olla oli väga vajalik ja tore. Olin Kihnust
nii kaugel, et kõik teised mured lihtsalt
kadusid ära ja tundsin end jälle iseendana. Paljud kirjutasid ja küsisid, kas
ma üldsegi tulen tagasi ja pean tunnistama, et paar korda mõtlesin, mis juhtuks,
kui ei lähekski. Kõige raskem oli teel lennujaama, kui Espen nuttis ja ütles kurvalt: “Ma ei taha, et tädi Silvia läheb”
ning Errol hoidis terve tee armsalt mu
käest kinni. Lennureisil ja tegelikult siiamaani mõtlen, et olen kõik need aastad
olnud ilma oma pereta, pole saanud olla
koos oma isaga ega näinud õepoegade
kasvamist. See aeg pole olnud küll tühi,
armastan oma elu, sõpru ning tööd, aga
tunnen, et mul prioriteedid on nüüd
muutunud.
Ma ei tea, mis 2021 toob ja mul pole
ootusi ka. Ma tean, mis on minu siht ja
et pean koolis veel aasta käima, aga olen
õppinud, et valmis tuleb olla kõigeks.
Ega midagi pole kivisse raiutud ning
jumal teab, mis ühe aasta jooksul võib
juhtuda. Loodan, et 2021 toob natuke
rohkem stabiilsust ja kõigile head tervist kindlasti.
Loodan, et uuel aastal tohime uuesti
huviringidega jätkata, kuna plaanis on
suur etendus järgmisel kevadel, mida ei
tahaks edasi lükata ega ära jätta. Erinevaid tantsu pidusid on samuti plaanis,
aga kuidas on olukord seoses koroonaga, ei tea meist keegi. Nii et tantsime nii
palju, kui tohime!
Kuigi selle aasta jõulud on tavalisest
erinevad, soovin ma kõigile ilusat jõuluaega ning head vana aasta lõppu oma
lähedastega.
Merry Christmas and a Happy new year!
Uusmaja Silvia
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Kuhu investeeriti 2020. aastal?
2020. aastal tuli kevad kõigile teisiti. COVID 19 pandeemiast said mõjutatud kõik
eluvaldkonnad, mis tõi kaasa vajaduse kohanduda uute oludega. Mõned asjad jäid
samaks - ellu tuli viia alustatud projek tid ning panna
alus uutele arendustele. Mida tehti?
Lemsi küla tehnovõrkude ehituse raames pikendati Lemsi küla sadama piirkonna veevarustuse ja kanalisatsioonitorustikku Allika ning
Uue-Tappu kinnistuni. Väikesaarte programmi toel investeeriti ca 150 000 eurot projekti elluviimiseks, mille eesmärgiks oli sadamakao puurkaevu tarbijate arvu suurendamine ning reovee käitluse
parem korraldamine suhteliselt madalal maa-alal, kus
kohtpuhastite kasutamine ei
anna parimat tulemust.
Septembris sai valmis helikopteriplatsi ehitus, samuti
väikesaarte programmi toel.
Omaosaluse katmist toetas
sotsiaalministeerium. Kokku ca 194 000 eurot maksma
läinud ehituse raames rajati valgustatud helikopteriplats, mis võimaldab meditsiinitransporti ka keeruliste
ilmaolude korral. Kihnu valla panuseks jäi 33 000 eurot
ning kohustus platsi ala hooldada.
Juulis lõpetati Sigatsuaru sadama ehitus, mida ca
198 000 euroga toetas Euroopa Merendus- ja Kalandusfond ning millele vald lisas
ca 79 000 eurot. Ehitati kaid
ja slipp, paigaldati ujuvkaid
ning süvendati akvatoorium.
Suurte projektide kõr val
kasutati väikesaarte programmi abi teiste vajalike
investeeringute elluviimiseks:
 Kihnu kooli ar vutiklassi rajamine - investeerisime
ca 10 000 eurot Kihnu Kooli
sülearvutite ja muude tarvikute soetamiseks;
 Kihnu päästehoone täi-

Sadam lõplikult valmis ja töö käib. Foto Ingvar Saare

tetorustiku rajamine - selleks, et päästekomandol
oleks efektiivsem viis täita
paakautosid kustutusveega,
rajasime ca 5500 euro eest
torustiku päästehoone ja
pumbajaama vahele.
Projekti tulemusena ei pea
päästeautosid päästesündmuste ja õppuste järgselt
pumbajaama juures paar
tundi täitma, vaid seda saab
teha päästehoones samaaegselt muu varustuse hooldusega;
 Kooli puhasti rekonstrueerimine - likvideerisime
Kooli reoveepuhasti lahtise
kraavi, mis tekitas ebameeldivat lõhna. Paigaldasime
imbtunnelid, et parandada
immutus- ja puhastusprotsessi. Tööde maksumuseks
kujunes ca 6900 eurot.
 Kihnu ter visekeskuse
küttesüsteemi rekonstrueerimine - soetasime Tervisekeskuse hoonele uue kütteseadme maksumusega ca 10
500 eurot;
 Kihnu tankla makseterminali uuendamine - seadmete vananemise tõttu uuendasime tankla makseterminali, et tagada kaasaegsed maksevõimalused ning nõuetele
vastavate seadmete olemasolu. Investeeringu maksumus ca 9300 eurot;
 Kihnu valla veevarustuse toimepidevuse tagamine

- paigaldame viiele puurkaevule, mis varustavad enim
majapidamisi või valla enda
kinnistuid, avariitoiteallikad,
mis tagavad veevarustuse
säilimise ka elektrikatkestuste korral. Projekti kogumaksumuseks kujuneb ca 66 000
eurot;
 Kiire inter neti rajamine Kihnu keskushoonetele ehitasime välja kiire interneti
võrgu rahvamajale, muuseumile ja koolile.
Läbi riigivõrguga liitumise
on hoonetes 1GB ühendus,
mis võimaldab väga kiiret
ühendust koolitundide läbiviimiseks, kaugtöökontori
kasutajatele töö tegemiseks
ning loob loodetavasti uusi
võimalusi teha kõigile kaugtööd Kihnus.
Lisaks väikesaarte program mi toe le vii di el lu
“Kodud tuleohutuks” projekt, mille raames soetati
eakatele ja lastega peredele,
kus on kütteallikana kasutusel ahi või pliit, vingugaasiandurid.
Sotsiaalvaldkonnas viidi
EU vahendite ja valla kaasfinantseeringu toel ellu järgmine kodukohanduse projekt, kus parema toimetuleku
tagamiseks parandati eluruumi olmetingimusi.
Hajaasustuse programmi
raames eraldati KOV eelar-

vest ca 11 500 eurot, millele
lisandus riigipoolne ja majapidamiste poolne sama suur
osalus, vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rajamiseks või
parendamiseks.
Noor soo töö ja ha ri duse valdkonnas investeeriti
enam kui 10 000 eurot digitaristu arenduseks ning seadmete ja muu inventari soetuseks. Kõike seda tublide projektikirjutate abil, sest enamik rahastusest tuleb erinevatest projektitoetustest.
LEA DER pro jek ti abi ga
arendati edasi turukompleksi, kuhu rajati piirdeaed ning
KOV omavahenditest lisaks
kivisillutisega plats, investeering kokku ca 25 000 eurot.
Lisaks ehitamistele tegelesime ka lammutamisega.
KREDEX SA toetuse abi
lammutasime Naeri elamu
ja Võrgukuuri kinnistul asuvad vana ilmajaama hooned. Lammutustööde suurusjärk ca 22 000 eurot.
Investeeringuid on tehtud
väga erinevatesse valdkondadesse, nimekiri on pikk ja
kirju. Loodan ja usun, et tehtust saavad ühel või teisel
moel osa kõik kihnlased.
2021. jätkame samasuguse
hooga ning ülevaate kavandatust juba jaanuarikuu Kihnu Lehes!
Ingvar Saare,
vallavanem
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Aeg nimetada oma kandidaadid valla
autasudele 2020. aastal tehtu eest
Mereohutusest
talvehooajal
 Seoses jääkatte tekkimi-

sega ning nõrgal jääl viibimisega kaasnevast ohust
inimeludele, on keelatud
alates 12.12.2020 Pärnu,
Lääne, Saare ja Hiiu maakondade haldusterritooriumiga piirnevale merejääle
minek.
Üldisest jääle mineku
keelust on lubatud kõrvale kalduda ainult kutselise
kalapüügi kaluril kutselise
kalapüügiloa alusel mõrra- ja võrgupüügil. Enne jääle minekut peab teavitama
Politsei- ja Piirivalveameti
merevalvekeskust telefonil
619 1224.
Kaluritele aga tuletame
ikka meelde, et merele minnes tuleb kanda päästevesti.
Selleks sobib kõige paremini
poolautomaatne paukvest.
Vesti saab proovida Kihnu
Merepääste Seltsi ruumides,
kui helistate näiteks Rannametsa Käthlinile.
Kui omate veekindlat GPS
seadet, siis lülitage see sisse
iga kord, kui merele lähete.
Kontrollige, et telefon oleks
korralikult laetud ja veekindlas kotis. Pange selga soojad
erksavärvilised riided ja andke alati pereliikmele või sõbrale teada, et olete merele
minemas.
Kui võimalik, siis täpsustage, kuhu kanti plaanite minna. Merejääl on alati abiks
jäänaasklid, mida on võimalik lihtsa vaevaga ka ise meisterdada.
Ohtu sattudes või ohtu sattunut nähes helista 112 ja
teata juhtunust.
Ohutut talve soovides, Teie
Kihnu merepääste selts

uba 13 aastat tunnustavad vallavolikogu ja
vallavalitsus nii kihnlasi kui ka Kihnule headtegevaid kodanikke autasudega
(autasu saanuid on võimalik
meelde tuletada, vaadates
valla kodulehel: kontakid ja
juhtimine-vallavalitsus-vald
tunnustab või link http://kihnu.kovtp.ee/autasud).
Kihnu valla autasud on
Kihnu valla aukodaniku
aunimetus, „Aasta tegu“
nimetus, elutöö preemia ja
vallavalitsuse tänukiri.

J

Kirjalik ettepanek, milles
peavad sisalduma ettepaneku tegija nimi, aadress või
asukoht ja sidevahendite
numbrid, autasustamiseks
esitatava isiku nimi või ettevõtmine ning teenete kirjeldus, ettepaneku tegemise
kuupäev ja ettepaneku esitaja allkiri, ootame kuni 18.
jaanuarini.
Ettepaneku võib vallavalitsusele edastada nii elektroonselt kui paberkandjal.
Plank on saadaval valla veebilehel ja Kihnu Lehe vahel.

Valla autasude andmise
taotlusi on õigus esitada
volikogu liikmetel, vallavalitsusel, vallas tegutsevatel
juriidilistel isikutel ja Kihnu
valla elanikel.

Kutsume kõiki üles nimetama oma kandidaate igale
valla autasule!
Ole hea ja mõtle,
1) Kes on see isik, kes vääriks Kihnu valla aukodani-

N

ku aunimetust vallale osutatud väljapaistvate teenete eest?
2) Milline Kihnus aset leidnud või Kihnuga seotud
ettevõtmine, mis 2020. aastal on Kihnu vallale või kihnlastele olnud olulise tähtsusega, väärib „Aasta tegu“
nimetust.
3) Kellele kihnlastest kuulub
Sinu arvates eriline austusavaldus Kihnu vallale elutööna osutatud väljapaistvate
teenete eest? (Elutöö preemia)
4) Kes vääriksid (nii juriidilised kui füüsilised isikud)
2020. aastal kordasaadetu
eest vallapoolset tänu? (valla tänukiri)
Kihnu Vallavalitsus
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Sigatsuaru ja Suaru sadama kaikohad
Kihnu Vallavalitsus ootab
taotlusi kaikohtade kasutusse võtmiseks Sigatsuaru ja
Suaru sadamas.
Taotluse esitamiseks eraldi vormi ei ole, piisab e-maili saatmisest info@kihnu.ee,
märkides ära aluse numbri,
pikkuse ja laiuse, kaikoha
numbri ja sadama. Taotlusele tuleb lisada oma telefoninumber.
Sigatsuaru kaikoha maksumus kuni 8m alusele on 12

eurot kuu või 90 eurot hooaeg.
Suaru sadamas on vastavad hinnad 50 eurot kuu
või 150 eurot hooaeg. Hinnad sisaldavad käibemaksu.
Hooajana käsitletakse tervet kalendriaastat, niikaua
kui on jäävaba aeg. Eelisõigus koha säilitamisel on eelneval perioodil kaikohta
kasutanud alusel.
Sigatsuaru sadama ja Printsi saare liivaseljakul aluste
hoidmine on hetkel tasuta,

järgida tuleb sadamapidaja
kehtestatud üldist sadama
kasutamise korda.
NB! Sadama akvatooriumis
tuleb liikuda kiirusel, mis ei
tekita sadamas olevatele
teistele alustele ega kasutajatele kahju ega ohtlikke olukordi.
Täpsem info hindade ja
kasutuskorra kohta on leitav veebilehel www.kihnu.
ee valdkonna “Sadam” alt.
Info telefonil 511 9242.
Kihnu Vallavalitsus
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Tervise teisipäevad

KIHNU VALLA
AUTASUDE ANDMISE ETTEPANEK
2020. aasta eest

T

ervise teisipäevi toimus
sel aastal kümme korda ja osales üle kuuekümne
inimese igas vanuses. Kihnu
kohta on see päris suur osavõtjate arv ja rõõm on tõdeda, et kihnlane pole oma tervist ja liikumist unarusse jätnud. Paljud liiguvad ju ka
omas tempos oma radadel.
Peale igat tervisepäeva loosisime kaks ergutusauhinda. Kokkuvõtvalt olid tublimad tervisepäevalised Maarja, Marju, Nele, Helle, Elme,
Talvi, Keitlin ja Kärolin. Eriti
aktiivsed olid aga Maie, Erle,
Janne ja Veronika. Koolilastest võiks kehalise kasvatuse
hinnetele küll ühe viie juurde panna Karlile, kes osales
kuuel korral radadel ja kindlasti ka Trevorile, kelle vas-

Ettepaneku tegija
(Ees- ja perekonnanimi)

Aadress
Telefoni number

Kihnu valla aukodaniku aunimetus antakse füüsilisele
isikule erilise auavaldusena Kihnu vallale osutatud
väljapaistvate teenete eest
tupidavus tegi silmad ette
nii mõnelegi suuremale. Suur
tänu kõigile osavõtjatele selles ettevõtmises kaasa löömise eest! Olge ikka terved ja
hoitud!

Teen ettepaneku nimetada Kihnu valla aukodanikuks
(Autasu saaja ees- ja perekonnanimi)

kuna,

OÜ Steplon

(autasu saaja tegevusala ja teenete kirjeldus, põhjenda,
miks tema peaks saama valla aukodanikuks)

KIHNU VALLAVOLIKOGUS
 Kinnitati valla 2020. aasta teine lisaeelarve;
 Kinnitati MTÜ-le Suaru Kalasadam eraldatud toetuse

kasutamise lõpparuanne;
 MTÜ-le Suaru Kalasadam eraldati 60 000 eurot MTÜ poolt
arendatava Suaru kalasadama investeeringute omaosaluse
ja võimaliku tööde kallinemise katmiseks. Projekti raames
paigaldatakse ujuvkai, rajatakse teeninduspost ning betoonkai venderdus aluste parema sildumise korraldamiseks.
 Kihnu Vallavolikogu esindajaks kooli hoolekogus valiti
Egon Vohu;
 Jäeti kasutamata Ojasepõllu (Lemsi küla) ostueesõigus.


„Aasta tegu“ nimetus antakse Kihnus aset leidnud või
Kihnuga seotud ettevõtmisele, mis 2020. aastal on Kihnu
vallale või kihnlastele olnud olulise tähtsusega.
Teen ettepaneku nimetada „Aasta tegu“ nimetusega
(ettevõtmise nimetus)

kuna,
(põhjendus, miks just see ettevõtmine väärib sel aastal
„Aasta tegu“ nimetust)

KIHNU VALLAVALITSUSES
 Kooskõlastati Õispuu (Rootsiküla) puurkaevu asukoht;
 Annely Akkemannile anti ehitusluba elamu, saunamaja,

kuuri ja aida ehitamiseks Laasile (Linaküla);
 Pikendati üheksa hajaasustuse programmi 2020. aasta

taotlusvooru taotluse lepingute sõlmimise tähtaega. Uueks
tähtajaks määrati 26. veebruar 2021.
 Kasemetsa (Linaküla) elamule väljastati kasutusluba;
 Lihtmenetlusega hanke „Kihnu kooli vundamendi soojustamine“ parimaks pakkujaks kinnitati Kihnu Majanduse OÜ
pakkumus maksumusega 29 995 eurot ilma käibemaksuta;
 Hanke „Kihnu rahvamaja akende vahetus ja soojustustööd“ parimaks pakkujaks kinnitati Kihnu Majanduse OÜ
pakkumus maksumusega 151 152 eurot ilma käibemaksuta;
 Rahandusministeeriumile kantakse tagasi hajaasustuse
programmi vahenditest toetuseks andmata nii 457,75 eurot
kui ka Maimu Laose projekti „Juhani kinnistule veesüsteemi paigaldamine“ odavamal elluviimisel tagasimakstud riigipoolse toetuse osa 100,50 eurot, kokku summas 558,25
eurot.
 Kooskõlastati Noti (Linaküla) suvemaja eelprojekti eskiislahendus.


Elutöö preemia antakse aastas ühele Kihnu elanikule
erilise auavaldusena Kihnu vallale elutööna osutatud
väljapaistvate teenete eest.
Teen ettepaneku nimetada Elutöö preemia saajaks
(Autasu saaja ees- ja perekonnanimi)

kuna,
(autasu saaja tegevusala ja teenete kirjeldus, põhjenda,
miks tema peaks selle saama)
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Vallavalitsuse tänukiri antakse vallapoolse
tänuavaldusena füüsilistele ja juriidilistele isikutele.
Teen ettepaneku nimetada vallavalitsuse tänukirja
saaja(te)ks
1)
(Autasu saaja ees- ja perekonnanimi)

kuna,
(autasu saaja tegevusala ja teenete kirjeldus, põhjenda,
miks tema peaks selle saama)

Teen ettepaneku nimetada vallavalitsuse tänukirja
saaja(te)ks
2)
(Autasu saaja ees- ja perekonnanimi)

kuna,
(autasu saaja tegevusala ja teenete kirjeldus, põhjenda,
miks tema peaks selle saama)

Teen ettepaneku nimetada vallavalitsuse tänukirja
saaja(te)ks
3)
(Autasu saaja ees- ja perekonnanimi)

kuna,
(autasu saaja tegevusala ja teenete kirjeldus, põhjenda,
miks tema peaks selle saama)

Ettepaneku tegemise kuupäev
Ettepaneku tegija allkiri

Ettepanek peab Kihnu Vallavalitsusele olema laekunud
hiljemalt 18. jaanuariks 2021.

SA Kihnu Kultuuriruum
osaleb uues ja huvitavas
rahvusvahelises projektis!
2020. a sügisel sai alguse rahvusvaheline ERASMUS +
projekt: Net work of UNESCO Cultural Spaces ehk UNESCO
kultuuriruumide võrgustiku projekt.
Projekti koostööpartneriteks on 8 organisatsiooni
Euroopa riikidest – nendeks
on Läti, Põhja-Makedoonia
Vabariik, Gruusia, Itaalia,
Horvaatia ja Portugal ja Eesti, kust osalevad SA Kihnu
Kultuuriruum ja MTÜ Setomaa Turism.
Projekti peamine eestvedaja on Läti ja selle kestvuseks on arvestatud 2 aastat,
kuid koroonapandeemia tõttu võib üle 250 tuhande kogueelarvega projekt pikeneda
kuni 3 aastani.
Selle projekti eesmärk on
erinevate partnerite vahel
ühendada jõud, jagada oma
kodukoha ja riigi kogemusi teistele osapooltele. Soovitakse näidata, miks ollakse UNESCOS, mis on tõelised väärtused ja kui suur
on kohalike soov seda kõike väärtuslikku elus hoida ja
kaitsta ning mida selleks iga
päev tehakse.
Projekti osapooled on kõik
vähemal või rohkemal määral seotud UNESCO vaimse
kultuuripärandiga ning just
neid teadmisi, oskusi ja kogemusi soovitakse teineteisele
edasi anda ja loomulikult ka
ise teiste kogemustest õppida.
Projekti peamine eesmärk
saavutatakse erinevate tegevustega: kavas on korraldada
7 lühiajalist personali ühist
koolitusüritust kõigis mitmekülgse programmiga partnerriikides, et anda osalejatele
terviklik ülevaade olukorrast
igas riigis ICH valdkonnas.
Projekti käigus loodetakse
välja töötada mitu väljundit:
1. Kõigi partnerite sihtrühmadega töötavate metoodikate ja lähenemisviiside kokkuvõte;
2. Koostatakse internetipõhine voldik: koostööpartne-

rite heade tavade ühised näited.
Väljatöötatud materjalid
muudetakse projektipartnerite veebisaitidel tasuta prinditavateks ja veebipõhiselt
kättesaadavaks.
Sihtasutus (Ethnic Culture Centre Suiti) Lätist koordineeriva partnerina jälgib kõigi projektipartnerite organisatsioonide projektitegevuste üldist juhtimist ja rakendamist. Samuti nähakse ette,
et iga partnerorganisatsioon
loob kohaliku projektijuhtimismeeskonna.
Kavandatud on ka erinevad
levitamistegevused, sealhulgas kohalikud seminarid
kuues partnerriigis ja konverents Lätis, kus projekti tulemusi tutvustatakse laiemale publikule. Lisaks on kavas
kasutada sotsiaalmeediat
(Facebook, Instagram, Twitter) ja partnerite veebisaite,
et teavitada kõiki sidusrühmi
projekti saavutustest ja edendada väljatöötatud materjale.
UNESCO ühendatud organisatsioonide võrgustik annab
ainulaadse võimaluse liituda erinevate inimestega väga
erinevatest riikidest ja kultuuridest, et edendada märkimisväärset osa Euroopa
kultuuripärandist.
Euroopa on kogu maailmas
tunnustatud rikkalike kultuuriväärtuste ja vaimse kultuuripärandi poolest. Kultuuripärand on omaette väärtus,
mis kasvatab rahvuslikku
enesekindlust ja tunnet, et
kuulutakse oma riiki, regiooni ja piirkonda.
Ees on ootamas väga põnevad aastad, palju uusi teadmisi, kogemusi ja avastusi!
Võsu Marju
SA Kihnu Kultuuriruum
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KIHNU VALLAVALITSUSE TEATED

Telli kõik vajalik kirjade
ja kingituste saatmiseks,
otse oma postkasti.

› pood.omniva.ee
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Esikaane pildi joonistas Liisamari Viik ja luuletuse pani kirja Elme Männi.

Hea, Kihnu Kooli vilistlane!
Palun vali oma kandidaat
Kihnu Kooli hoolekogusse kooli
kodulehel kihnu.ee/kooli-uudised
kuni 31. detsembrini 2020.
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