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Kihnu Pärimuskooli lõputunnistuse
saab 7 noort pillimängijat

K

ihnu Pärimuskooli kui
erahuvikooli viimased
lõputunnistused saavad seitse tublit noort.

Kui eelnevatel aastatel on
lapsed esinenud komisjoni
ees ja närviliselt ukse taga
tulemusi oodanud, siis tänavu salvestasid nad kõik lood
videosse, laadisid Google
Drivesse ühtsesse eksamikausta, kus eksamikomisjoni liikmed vaatasid need läbi,
kirjutasid igale lapsele tagasiside ja ühiselt kujuneski hinnang.
Eksamid läksid kõigil väga
häs ti. Lõ pu tun nis tu sed
antakse kätte Kihnu Kooli
lõpuaktusel 12. juunil.
Akordioniõppe lõpetasid
õpetaja Hilma juhendamisel Mirjam Aav, Madis Umb,
Engel Laos ja Grete Tõeväli.
Viiuliõppe lõpetasid õpetaja Mari juhendamisel Kärolin
Lamend, Grete Tõeväli, Anni
Mätas, Hettel Lehola.
Väärikasse eksamikomisjoni kuulusid Maria Michelson,
Anto Siimson, Hilma Kerbak,
Jaanus Põlder, Raido Koppel,
Julius Koppel, eksamikomisjoni esinaine oli Mare Mätas.
Suur tänu Hilmale ja Mariale, Pärimuskooli raudvarale,
kes oma järjekindluse ja positiivse ellusuhtumisega on
juhtinud lapsed sihile. Eriolukord sundis kõiki – õpetajaid,
lapsi, lapsevanemaid – eriliselt pingutama, vahel ka pisa-

Viiuldajad - Anni, Grete, Hettel ja Kärolin

raid valama ja alla andmise
tunnet eirama. Video vahendusel pillimängu õppimine
on päris keeruline, proovige.
Ka õpitud lugude salvestamine ja õpetajale ülevaatamiseks saatmine on tulnud päevapealt selgeks õppida.
Lapsed kõik on ära teeninud ainult kiidusõnad, üks
asi on pillimängimise oskus,
teine toimetulek kõiges viimaste kuude virr-varris. Kiiduväärt, et lastel on olnud
ikka jaksu võtta pill kätte ja
harjutada.
See ei kehti ainult koolilõpetajate kohta, vaid kõigi pillilaste kohta, kes eriolukorra
ajal pilli nurka ei visanud, kuigi selline tahtmine mõnikord
ikka oli.

Akordionistid - Engel, Mirjam ja Madis

Siinkohal suur kummardus
ja tänusõnad kõigile lapsevanematele, et olete oma lapsi
toetanud kõigis väljakutsetes.
Märkimist väärib tõsiasi, et
maailmas läbi viidud uuringute kohaselt on lastel, kes
osalevad regulaarselt pilliõppes, edukamad õpitulemused matemaatikas, füüsikas
ja loodusainetes, omandavad

paremini keskendumis-, kuulamis-, suhtlus- ja meeskonnatöö oskused - just need
pädevused, mis on väga olulised meie lastele.
Rõõm, et Kihnus osales
möödunud õppeaastal pilliõppes 36 last akordioni-,
viiuli-, kitarri- ja trummiõppes. Sama hooga lähme tuleval sügisel edasi!
järgneb pöördel >>

tehtud
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Eksamikomisjoni esinaise Mare kommentaar Pärimuskooli lõpetajatele
Kõik esinejad on väga tublid ja väärivad tunnistust kiitusega.
Pärimusmuusika õppekava
on edukalt läbitud, kõigist on
saanud tugevad külapillimehed, kes saavad jätkata oma
kuulmispõhist pillimänguõpet või edasiarendusi kogu
ülejäänud elu, tugev vundament on valatud, millele võimalus suur maja ehitada.
Kihnu lapsed on jätkuvalt
oma esinemise ajal armsalt
arglikud, see on Kihnu ja
kihnlaste eripära, mis minu
meelest ikkagi on tore, armas
ja tuttavlik, mille üle ikka ja
jälle arutatud on. Teisest küljest vaadelduna võib ju alati
öelda, et esinemisjulgust on
vähe, esinejad on tõsised ja
krampis.
Minu arvates on siiski malbelt armas ja tagasihoidlik
olemine pigem eelis kui puudus, mis ei tähenda sel teemal diskussiooni lõpetamist.
Akordioniõpetaja Hilma
tähelepanekud õpilastele
Engeli mängus on nooruslikku särtsu ja vaba olemist.
Mit me hääl se tes lu gu des
on ta alati nõus mängima II
häält, mis ei ole sugugi lihtne
ja ta teeb seda hästi.
Mir jam tun ne tab hästi, mida ja kuidas mängida.
Tal on püsivust ja tahtmist
omandatavat pidevalt täiendada ja uut avastada. Julge,
enesekindel ja muusikaliselt
emotsionaalne ning nauditav
esitus.
Madisel on väga hea muusikaline kuulmine. Talle meeldib pillimängus otsida uusi
akorde ja kooskõlasid ning
neid musitseerimisel osavalt
kasutada.
Grete on meie pesamuna.
Ta on aastaga akordioniõppes kolm pikka sammu edasi astunud. Kindlust ja oskusi on palju juurde tulnud ning
ta pusib rõõmuga keerulisemaid ülesandeid. Tubli töö!
Viiuldajad on kõik tublid.
Huvitav kava ja hea, enese-

kindel ning korrektne esitus. Eriti meeldis Anni julge
ja emotsionaalne musitseerimine.
Mari ja Anto soovid ja
tähelepanekud eksamil
esinenud õpilastele
Kärolin: Oled alati rõõmuga valmis pea ees vette
hüppama 😊 Mängid ilusti
ja kindlalt, jälgid mängides
teisi ja publikut.
Hettel: Harjutamine teeb
meistriks! Mängid kindlalt ja
puhtalt, jälgi vasakut kätt 😊
Grete: Töökus viib sihile! Mängid täpselt ja puhtalt, vahepeal väike armas
kriuks sees, üldmulje väga
hea!
Anni: Hea lavaline olek,
kena naeratus! Julgelt mängid kahe keele peal.
Lugude valik alati väljakutseid täis!
Engel: Väga kena lavaline olek ja pilli valitsemine,
vahel harva jääd pilliklahve vaatama. Ansamblis jälgid teisi, mängid väga hästi
teistega kokku.
Madis: Väga julgelt ja
mehiselt mängid! Vahel
natuke hakitult, aga see eest
mõnusalt isikupäraselt.
Tubli eeskuju kõigile noormeestele!
Mirjam: Selline tunne,
na gu sõr med lii guk sid
ise vabalt klahvide peal.
Ansamblis mängid väga
hästi. Isegi lind hakkas
videos kaasa laulma 😊
Üks tõsine soovitus Marelt
ja seda mitte ainult tänavustele lõpetajatele, vaid kõigile
pillilastele: „Palun ikka kõigil võimalusel aktiivselt osaleda kõikvõimalikes pärimusmuusika laagrites ja
oma oskusi igati edasi täiendada, osaleda kontser tesinemistel ja külapidudel
koos pilliga ning ikka pilli
mängida, mängida, mängida……!“
Pillilapsi saab esinemas
kuulda Kihnu Mere Peol 10.12. juulil.
Jana Ruubel,
noorsootöötaja

Kõige vanemad nukud näitusel on Naennu Liisi tehtud

Titenäitus Kihnu
Läinud sügisel alustas muuseumis tegevust Kihnu käsitööring, mis mõeldud täiendama koolitüdrukute käsitööoskusi.
Tänapäeval on käsitöötegemist kodudes palju vähemaks jäänud, sest kõike on
võimalik poest osta. Enam
ei ole nii, et kõik tüdrukud
õpivad juba maast madalast emalt-vanaemalt käsitöövõtted selgeks. Seni põlvest põlve edasi antud käsitööoskused hakkavad kahjuks tasapisi kaduma.
Kä si töö rin gis osa le vate lastega võeti plaani Kihnu riides nuku (kihnupäraselt tite) valmis tegemine ja
kevadel nendest isetehtud
titedest näituse korraldamine.
Et näitus mitmekesine
saaks, siis kutsus muuseum
ka kõiki teisi üles Kihnu nukke meisterdama. Titt võis
olla ostetud või isetehtud
kerega; mehe, naise või lapse riietega. Ta ei pruukinud
olla täisriides – peaasi, et tal
oleks “Kihnu maik“ küljes.
Tulemuseks ongi näitus, kus
väga peenelt tehtud nukkude kõrval on ka lihtsamini
tehtud mänguasjad. Alustama peabki jõukohaselt – et
käsitööhuvi ikka kasvaks ja
isetehtud mänguasjade traditsioon kestaks!
Kui meie vanaemad veel
väikesed plikatirtsud olid,
oli mänguasju lastel väga
vähe, aga seda kallimad

need olid. Kõik mänguasjad
tehti kodus valmis. Vahel
said tüdrukud tite kingituseks ristiemalt või mõnelt
sugulaselt. Titesi õmmeldi vanadest ärapeetud riietest: põlledest, rättidest, särkidest või padjapüüritükkidest. Täiteks pandi takku
või väikseid riidetükke.
Lõigete järgi õmmeldud
nukkude Kihnu jõud mise aeg ei ole täpselt teada.
Arvata on, et keegi on sellise nuku kunagi mandrilt ostnud ja saarele toonud ning
selle eeskujul on ka kihnlased hakanud titesi õmblema.
On teada, et juba 1920. aastatel on Kihnus selliseid titesi tehtud.
Koolitüdrukud kasutasid

Kõige väiksemad nukud
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Mõmmina Anna Liidia titt (vasakul) ja Türnpu Ann´i titt

Plastnukud poest kihnu riietega Sireli Eve ja Lõpe Silvi

muuseumis
õppematerjalina ka Ingrid
Uusi raamatut „Noppeid Kihnu näputööst“, mis on üks
ütlemata hea abimees käsitöösõpradele. Selles raamatus on selgelt ja samm-sammult välja toodud õpetused Kihnu käsitöötehnikate omandamiseks. Raamatu
valmimisele on kaasa aidanud paljud kihnlased, aga
eelkõige tänab autor Ärmä
Roosit, kes oskab ja tahab
oma teadmisi teistega jagada. Meistreid on Kihnus väga
palju, aga neid, kes tulevad
erinevate algatustega kaasa,
avavad oma koduukse rõõmsalt huvilistele ja õppijatele,
ei ole sugugi palju.
Märtsis ootamatult kehtestatud eriolukord halvas

Lohu talu nukud

Muusium ond
sui lahti egä päe
kellä 10 kuni õhta 5-ni.
ka käsitööringi töö ning karta oli, et uutes oludes ei saagi nukud plaanitud ajaks valmis. Paljud olidki käega löömas, aga teistest tublimini
tegutses Mõmmina Anna Liidia, kes ema abiga esimesena nuku valmis sai ja sellega
teistele ka innustust andis.
Nõukogude ajal, kui poodi
ilmusid plastmassnukud, oli
moes neile Kihnu riided selga
õmmelda. Kes teab, kui palju saadeti selliseid täisriides
Kihnu nukke oma välismaal
elavatele sugulastele!?
Kõige väiksemad näitusel
osalevad Kihnu riides nukud
on 3 cm pikkused - need on
sea tud kõr va rõn gas te le
ripatsiks.
Täiesti erilised on ülipeenelt praegu Rootsis elava
Tällemäe Leida poolt tehtud
Kihnu nukud: on nii musta-,
sinise-, poolpunase- kui ka
punase kördiga nukke, on
käistega, sitsijakiga, halli jakiga ja troiga nukke – kokku 16
erinevat nukku!
Kõige suuremate nukkudena seadsime näitusele üles
ka vineerist inimesesuuruses mannekeenid, kelle seljas
hea võrrelda erinevaid körditriibustikke ja nendega kokkusobivaid jakke, põllesid ja
rätikuid.
Alati abivalmis ja muuseumi tegemistes rõõmsalt osa-

Tällemäe Leida kuduvad naised

Mannekeenid

levale Lohu naisperele eriline
tänu: Ella teatas, et jätab oma
leinariides oleva nukupaari pärast näituse lõppu muuseumikogusse. Anneli on sel
talvel välja arendanud omanäolise pehme kehaga väga
lapse- ja mängusõbraliku
nuku, tüdruk kannab pihaga
körti ja tüdrukulõikelist titemütsi ning poiss troivesti ja
poisi-lõikelist titemütsi.
Näitusel osalejaid on veel –
tulõ uata ise järge! Muusium
ond sui lahti egä päe kellä 10
kuni õhta 5-ni.
Näituse eesmärke on palju:

soovime, et esiemade kultuuri oleks rohkem, et väärtustataks käsitöö ilu ja erakordsust, et Kihnu kodu oleks
ikka kihnupärane, et näitus
inspireeriks külastajaid midagi ise tegema. et muutuks
rõõmsamaks käsitöö õppimine lastele, sest kätega tegemise osa on väga oluline.
Suur tänu nendele eesmärkidele lähemale viimast,
muuseumi ringijuhendaja
Sireli Eve ja käsitööõpetaja
Türnpuu Kai!
Noodi Maie
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Teistmoodi kontsert

E

madepäeva kontsert on
Kihnus nii tähtis, et ära
see jääda ei saanud ja
toimus sellisel moel, millest
paar kuud tagasi poleks osatud undki näha - virtuaalselt
ja täiesti kontaktivabalt.

Kihnu kontori esimene klient Toomas Rapp ütles peale kontori kasutamist, et oli vaikne ja rahulik töökeskkond ja ta jääb igati rahule.
Esimesele kundet tänati väikeste Kihnu meenetega

Elu saarel taastub
Samas tempos kogu Eestiga
läheb ka Kihnus elu tasapisi
vanadele rööbastele ja pärast
pikka pausi on esimesed külalised tee saarele leidnud.
Ettevõtjad on hooajaks valmis, muuseum on juba paar
nädalat avatud, 1. juunist
avavad uksed tuletorn ja
sadamaturg, toitlustuskohtadest avab esimesena oma
terrassi külastajatele Aru
Grill

Peamised reeglid, millest kinni pidada tuleb,
on nõue hoida distantsi,
desovahendite olemasolu ja inimeste hulk ruumis
või välitingimustes. Loodan, et inimesed ise käituvad vastutustundlikult,
saarele tullakse ter vena
ja kõige selle juures ikkagi säiliks eluter ve mõistus ja sõbralik suhtumine.

Uute teenustena:
 Suaru väikesadamas on lisandunud 28 kaikohta veealustele. Ujuvkaidel on vesi ja elekter, lisateenuseid saab kasutada reisiterminalis. https://kihnu.kovtp.ee/sadam
 Avatud on veebipood Kihnu Kaubamaja (Elly eestvedamisel) https://kihnukaubamaja.com/et
Lisandunud on suur hulk erinevaid matkavõimalusi:
 Pakkuja Uus Maailm Filmid OÜ (Reinu Argo)

https://kihnumatkad.voog.com/et
 Pihlakalt saab rentida elektritõukerattaid.

https://www.pihlakamajutus.ee/
 Kihnu Kontoris on võimalik rentida töölauda.

https://kihnu.kovtp.ee/kihnu-kontor
Lisandunud on mõned
uued teeäärsed puhkekohad. Jaanus ja Anne seisavad hea selle eest, et avalikud kohad looduses oleksid korras ja muru niidetud,
Arvo hoolitseb lillede eest.
Tu r u n d u s k a m p a a n i a
sõnumiga “Selle sui puhka
Kihnus”, on väldanud paar
nädalat ja jätkub. Eriti suurt
huvi on äratanud kampaania auhinnamäng sotsiaalmeedias.
Turismiteenuseid saarel

pakub ca 35 ettevõtjat, aga
külastajatest sõltuvad nii
käsitöö tegijad, kala väärindajad, kauplused, ürituste
korraldajad jne. Küll hooajaliselt, aga siiski suur mõju
tööhõivele. Turism toob
suurele hulgale saare elanikest lisatulu.
Ootame külastajaid! Vaatamata kõigele, loodame, et
tuleb ilus suvi!
Olge terved!
Pihlaka Taivi

Kihnu koolilapsed soovisid
toreda kontsertvideoga head
emadepäeva kõigile emadele, vanaemadele, vanavanaemadele. 22-minutilist kontserti saab vaadata YouTubest ja maikuu lõpuks oli sellel ligi 500 vaatamist.
Kuidas selline hoopis teistmoo di kont sert sün dis?
Noorsootöötaja Jana juhtus FB-s samalaadset videot
nägema ja kuna oli selge, et
tavapärast emadepäeva pidu
sel aastal toimuda ei saa,
pakkus ta idee välja õpetajatele Hilmale ja Marile, kes sellest hooga kinni haarasid ja
kampa tulid.
Video kokkupanemine sündis eriolukorra ajal, mil laulu- ja akordioniõpetaja oli

kooli ja eriolukorra ajal oma
kodus, viiuliõpetaja ning õpilased Kihnus oma kodus.
Kindlust andis see, et Hilma
oli enne koduõppe algust õpilastele laulud enam-vähem
selgeks õpetanud. „Need ei
olnud veel päris selged, aga
mitu korda läbi kammitud,“
lausus ta. Hilma ei tea isegi, mis seitsmes meel sundis
teda juba sügisel nii jõulupeo
kui ka emadepäeva kava kokku panema ja varakult harjutama hakkama.
Kui ta märtsi keskel Kihnust
„viimase laevaga“ lahkus,
pani ta plaadid laulude ja
fonogrammidega muusikaklassi kapi peale. Jana tõi need
sealt ära, tõmbas arvutisse ja
saatis Hilmale, kes need omakorda lastele edasi saatis.
„Katsu sa üksi kodus fonogrammi järgi laulda, see on,
nagu loeksid luuletust,“ tunnustab Hilma tublisid õpilasi. Ega pillilugudega kergem
polnud, ehk raskemgi, iga pillimees mängib ju omas tem-
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emadepäevaks

pos, kontserdil pidid need
ühtse pilliloona kõlama.
Lihtsam oleks olnud teha
lindistatud kontserti, kus lapsed kordamööda laulaksid ja
pilli mängiksid, aga eesmärk
oli kaasata võimalikult palju
lapsi. Nii kõlab alguses Anni,
Grete ja Mirjami kolmehäälne laul – tüdrukud laulsid ja

filmisid oma osa kodus. Niisamuti kõik teised esinejad,
kes oma lood Google drive
salvestasid.
„Digipädevus pidi sõrmenipsust tulema. Pusimist oli
palju, aga kõik said hakkama,“ tunnustab Jana. Samuti kiidab Hilma lapsesevanemaid, kes koduste vahendite-

ga ja põlveotsas laulud ja pillilood linti võtsid.
Jana sõnul võiks Hilma
ise digialaselt hoopis aasta õppija tiitli saada. „Tegi
endale selgeks messengeri,
video tegemise ja teeb lastega videotunde. Väga tubli, ei
virise ja on positiivne - puhas
rõõm koos töötada.

Kui kõik lood olid „purgis“,
hakkas Silver Kõster kontserti visuaalselt kokku panemahääl ja pilt pidid ühel ajal ja
kaunilt kõlama.
„Silver tegi sellest soustist
supertöö: pani kõik sünkrooni ja timmis laste hääli,“ ei ole
Hilma tänusõnadega kitsi.
Lauludele ja pillilugudele oli
meeleolukaks vahepalaks Silvia loodud ja õpetatud tants.
Ka lapsevanemad lõid kampa ja südamlik laul Chady ja
Emely esituses oli ema Käthlini idee ja teostus.
Jana tunnistab, et kontsertvideo valmimine oli suur töö,
mille mahtu ei osanud hinnata, aga tulemusega on ta väga
rahul.
„Tegelikult oli hirm suur.
Mõtlesin, et on kaks võimalust - kas täielik põrumine või
tuleb väga hästi ja tänu Silverile tuligi väga hästi välja,“
ütles Hilma.
Anu Saare

Metsamaa on hooajaks valmis!

S

ee suvi tuleb kõigile
teistmoodi. Iga päev
ilmub uut infot piirangute ja leevenduste kohta ja
kindlaid plaane teha on sama
nagu vanarahva moodi ilma
ennustada - võib juhtuda, et
läheb täppi, aga igaks juhuks
tuleb vihmakeep ja villased
sokid taskus hoida.
Meie Metsamaal oleme igatahes kõigeks valmis. Majad
ja õu on korras ja ootavad
külalisi. Just sai kokku suur
kasvuhoone, kuhu istutame
kõiksugu taimi ja ürte, et pakkuda võimalikult mahedat ja
maitsvat kohalikku toitu. Linnuaedik ootab kanu või parte, iga päev toimub tiigis konnakoori kontsert!
Kohvikuosa plaanime külastajatele avada juunis reedeti
ja laupäeviti, edaspidi pikemalt ja kauem. Usume ja loo-

dame, et sel suvel saavad toimuda kõik meie traditsioonilised sündmused - kunstilaager ja Mere Pidu juulis, pillilaager ja kohvikute päeva
tantsuõhtu augustis. Lisaks
veel mitmed kontserdid ja
tantsuõhtud ning muud üritused.
Pärast jaanipäeva ootame
kõiki huvilisi igal laupäeval
kell 14.00 Kihnu laste ja noorte esinemist vaatama. Kihnlastele on pealtvaatamine ja
osalemine tasuta, külalistele piletiga. Kui keegi soovib
muul ajal Kihnu muusikat ja
laule-tantsu nautida, võtke
julgelt ühendust ja lepime
kokku!
Samuti, kellel on soov seltskonnaga vaadata Metsamaa
maju lähemalt, tutvuda Kihnu elu-oluga nüüd ja minevikus, siis saame kokku leppida külastuse aja. Aidas on

väljapanek vanadest tööriistadest ning muudest esemetest, suitsusauna ja õuekööki saab samuti uudistada,
vanas majas näeb traditsioonilist taluarhitektuuri, suurt
leivaahju ja kihnupärast sängi, ülakorrusel on kahed kangasteljed ning käärpuud ja
vokk. Kihnlased saavad maju
vaatama tasuta, külalistele
pilet. Külastuse kokku leppimiseks palume enne ühendust võtta.
Endiselt on võimalik tutvuda kihnu pulmakommetega
Meelis Muhu dokumentaalfilmi näitel ning vahendame ja
korraldame kõiksugu kihnu
kultuuri õpitube - paelapunumisest, kudumisest ja tantsudest keeleõpinguteni.
Pakume ka võimalust rentida Metsamaa ruume oma
ürituste korraldamiseks ning
suitsusauna elamus koos

Huvi korral võtke
ühendust:
kultuuriruum@kihnu.ee
529 4734 (Võsu Marju)
513 4555 (Kuraga Mari)
karastava tiigisuplusega on
samuti võimalik!
Ootame külla kõiki nii Kihnust kui mandrilt, nii suuremaid seltskondi kui perekondi. Desinfitseerimisvahendid
on valmis ja ruumi meil on,
seega 2+2 reegel ei tohiks olla
takistuseks.
Kuraga Mari
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Algas Suarõ Nuõrdõ viies tegevusaasta

A

prillikuus sai meie Suarõ Nuõrdõ klubil täis
neli tegutsemisaastat
ja 1. aprillil sai 4H Pärnumaa
piirkond lausa 25-aastaseks.

Kuna see kevad tuli teisiti,
siis viimane 4H üritus, millest osa võtsime, oli aktiivne
päev Jõulumäel, mille korraldas naaberklubi Tõstamaalt.
Matkasime, mängisime curlingut ja jõudsime nelja tunni jooksul muudki teha ning
nii said tähistatud nii sõbrapäev, Eesti vabariigi sünnipäev kui ka vastlapäev. Ilmataat oli meie poolt, sest oli
lund ning päikest. Igatahes
oli üks väga äge päev!
Kodusaarel on meie kõige
suuremaks ettevõtmiseks
juba kaks aastat olnud kohvikute päevast osavõtmine

ning ega me ka sel aastal kõrvale jää, sest kohviku pidamine on üks korralik meeskonnatöö ja selle harjuta-

mine annab meie klubile ja
noortele palju positiivseid
isikuomadusi juurde. Sel aastal leiab meid saare keskelt

muuseumikuurist. Oleme igal
aastal erinevas kohas kohvikut pidanud ning see õpetab
hakkama saama erinevates

Fakte noorteühing Eesti 4H-st
• 4H on maaelu väärtustav noori
ühendav rahvusvaheline organisatsioon, mis tegutseb üle 80 riigis.
• 4H liikumine algas Ameerika Ühendriikides aastal 1902.
• Eesti 4H loodi 13. oktoobril 1991.
• Ühingusse kuulub üle 1000 noore,
kelle vanus on 7-26.
• Eesti 4H-s on kuus piirkonda.
• Igal piirkonnal on oma üritused ning
lisaks nendele osaletakse üle-Eestilistel ettevõtmistel.

• Missioon – praktiliste ühistegevuste kaudu kujuneb Eesti 4H-s aktiivne ja
ettevõtlik maaelu väärtustav noor.
4H tegevused:
• Klubiline tegevus
• Reisid, matkad ja laagrid
• Rahvusvahelised projektid – noortevahetused, koolitused, laagrid, kogemusreisid
• Kursused ja seminarid
• Suurüritused – näitused, konverent-

KIHNU VALLAVOLIKOGUS
 Otsustati, et Kihnu Rahvamaja kui allasutuse tegevus

sid, messid, konkursid, infopäevad,
tänupäevad ja suvepäevad
4 H-tähte noorteühingu nimes tähistavad nelja ingliskeelset H-tähega algavat sõna, millel igaühel oma tähendus:
Hands/käed – isetegemine
Head/pea - mõtlemine
Heart/süda – sõbrad
Health/tervis - elustii

KIHNU VALLAVALITSUSES
 Kinnitati Suaru sadama eeskiri (täpsem info valla veebi-

lõpetatakse 01. juunist 2020;

lehel ja sadamaregistris);

 Otsustati, et Kihnu Tevisekeskuse kui allasutuse tege-

 Anti vältimatut abi;
 Avati COVID-19 järgselt lasteaed;
 Kinnitati FIE Valdo Palu poolt esitatud ettevõtlustoetuse

vuse lõpetatakse 01. maist 2020;
 Võeti vastu valla turismi arengukava 2020-2025;
 Võeti vastu Kihnu valla eelarve koostamise kord;
 Võeti vastu sotsiaalhoolekandelise abi andmise korra

uus redaktsioon;
 Kehtestati toimetulekutoetuse arvestamisel arvesse

võetavate eluasemekulude piirmäärad.

lõpparuanne projektile „Kalatöötlemisruumi sisustamine
jahutustehnoloogiaga, kiirkülmutuskapi ja hügieeninõuetele vastavate vahendite soetamine ning tooteetiketi ja logo
kujundamine“;
 Tegevustoetuse taotlusvooru tulemusena eraldati SAle
Kihnu Kultuuriruum toetust järgnevate tegevuste läbiviimiseks
1) Kihnu Viiulifestival - 10 aastat, 2000 eurot ja
2) Traditsiooniline kadripidu 700 eurot;
 Hajaasustuse programmi 2020. aasta taotlusvoorus esitatud taotluste hindamiseks moodustati viieliikmeline komisjon koosseisus: Ingvar Saare, komisjoni esimees ja komisjoni
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olukordades, sest igas kohas
on erinevad tingimused ja
võimalused. Vaatame, kuidas
läheb sel aastal ning ootame
kõiki kohvikusse Iäd-paramad Suarõ Nuõrdõlt! Aitäh
kõigile, kes on meid kohvikuga aidanud eelmistel aastatel ja kes aitavad meid ka sel
korral!
Klubi sünnipäeval on paslik
algust meenutada. Neli aastat tagasi käisin Kihnu koolis
4H noorteühingut tutvustamas ja sel päeval hakkasimegi oma Kihnu klubiga pihta.
Tol hetkel oli meid kümmekond ning nüüd kolm korda
rohkem.
Hakkasin ise 4H-s aktiivsemalt tegutsema põhikooli
keskastmes ning ühel hetkel
tekkis ka unistus kunagi ise
juhendajaks saada. Ausõna,
polnud aimugi, et tol hetkel
oli unistuse täitumiseni jäänud vaid viis aastat. Kõik korrad, kui koos noortega midagi teeme nii Kihnus kui ka
mandril, olen õnnelik, et nad
ikka 4H-st kinni hakkasid.
Järgmisel aastal saame
pidada lausa kahte tähtsat
sünnipäeva, sest meie Suarõ
Nuõrdõ klubi saab viieseks
ning Eesti 4H organisatsioon
lausa 30. Tuleb palju huvitavaid üritusi, mida põnevusega oodata.
Laura Jõe

Märka ja esita täiskasvanuhariduse
tunnustamise konkursile

S

el aastal viib Eesti Täiskasvanute Koolitajate
Assotsiatsioon (ETKA) Andras konkurssi läbi neljas
kategoorias:
• aasta õppija,
• aasta õpitegu,
• aasta koolitaja ja
• aas ta õp pi ja sõb ra lik
tööandja.
Oo ta me ini me si esi tama (www.andras.ee) aasta
õppija kandidaadiks neid,
kes on jätkanud täiskasvanuna katkenud haridusteed,
osalenud täienduskursustel
või omandanud uue eriala
ning seeläbi muutnud oma
elu.
Soovime konkursi kaudu
leida ja tunnustada õpitegusid, mis aitavad inimestel
saada õppimisest positiivseid kogemusi, uusi teadmisi ja oskusi. Aasta õpite-

liikmed Käthlin Palu, Elme Männi, Taivi Vesik ja Ene Laine;
 Elektrilevi OÜ kasuks seati Abrami (Rootsiküla) kinnistule
rajatava elektrivõrgu kaitsevööndi ulatuses sundvaldus;
 Ettevõtlustoetuse taotlusvooru tulemusena eraldati
 Puhka Kihnus OÜle 1300 eurot projekti „Kihnu Sadama
Öömajja automaatse tulekahjusüsteemi paigaldamine“ ja
 Kamecom OÜle 2000 eurot projekti „Kaerametsa suvekohvik“ elluviimiseks.
 Kiideti heaks Silvi Pelbergi poolt esitatud hajaasustuse
programmi 2017. taotlusvooru aruanne projektile “Lõpe veetorustiku rajamine“;
 Puudega isiku eluruumi kohandamise taotlusvooru toetus
eraldati Koksi (Lemsi küla) talu kohandamiseks;
 Merlyn Loimele väljastati Ööbikule (Linaküla) elamu ehitamiseks ehitusluba;
 Moodustati komisjon Kihnu Kooli direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimiseks. Komisjo-

gu on nominatsioon, kuhu
so bi vad ko gu kond li kud
õppimist edendavad ja toetavad teod ning mis aktiivsete kogukonna liikmete toel
teoks saavad.
Konkursi raames otsime ja
tunnustame täiskasvanute
koolitajaid, kes on koolitajana tegevad avalikus, era- ja/
või kolmandas sektoris ning
kes toetavad täiskasvanud
inimeste enesearengut indiviidi, kogukonna ja ühiskonna tasandil.
Aas ta õp pi ja sõb ra li ku
tööandja kategooriasse on
oodatud kandidaatideks
need organisatsioonid, kes
väärtustavad ja toetavad
täiskasvanute õppimist.
Vabariigi lauraadid saavad sel aastal ka esmakordselt elektroonilise tunnustamise märgise.

Täiskasvanud õppijate ja
õpitegude tunnustamine on
üks osa oktoobris toimuvast
traditsioonilisest täiskasvanud õppija nädalast, mille
ajal on fookuses täiskasvanuna õppimine.
Aasta õppijat ja õpitegusid
tunnustatakse 9. oktoobril
täiskasvanuhariduse tänusündmusel.
Kandidaate saab esitada 7.
juunini 2020 www.andras.
ee/tunnustamine
Kutsume jälgima infot ka
Pärnumaa Täiskasvanud
Õppija Nädala (TÕN) facebookist @ParnumaaTON,
https://www.facebook.com/
ParnumaaTON/
Sirje Pauskar,
Pärnumaa koordinaator

ni esimees: Ingvar Saare ja liikmed: Aive Havik, Taivi Vesik,
Egon Vohu, Ly Lilles, Paal Põlluste ja Maie Aav.
 Kuulutati välja avalik konkurss Kihnu Kooli direktori vaba
ametikoha täitmiseks. Dokumentide esitamise tähtajaks
määrati 15. juuni 2020. Täpsem info valla veebilehel;
 Seoses eriolukorraga vähendati Suaru sadama turuhoone
müügipinna rendile andmiseks välja kuulutatud enampakkumise võitja Vurr OÜ makstavat summat 15%;
 Seoses Rahvamaja kui allasutuse tegevuse lõpetamisega
võeti vallavalitsuse struktuuri üle rahvamaja juhataja (koormus 1,0) ja perenaise (koormus 1,0) töökohad ning luuakse
septembrikuust uus töökoht - kultuuritöö korraldaja (koormus maist septembrini 0,5 ja ülejäänud kuud 0,25 kohta);
 Hanke „Lemsi ÜVK II etapp“ parimaks pakkujaks kuulutati
Kihnu Majanduse OÜ pakkumine.
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Ohvriabi – kellele ja
Sadama Öömajja
saabusid hooaja
esimesed turistid 20.
mail. Tore prantsuse
noorpaar lahkus
kodunt jalgratastega
ümbermaailmareisile
veebruari keskel. Kaks
päeva pärast eriolukorra algust jõudsid
nad Saksa-Poola
piirile, et teada saada,
mis maailmas toimub.
Euroopa Liidu piiridest
nad ei väljunud ja
seiklesid ratasetel mööda pisemaid teid kuni Kihnu välja. Sadama
Öömaja leidsid nad aga Lätist Liivi Toidutee kaardilt. Foto Käthlin Palu.

Hakka vabatahtlikuks
konfliktivahendajaks
Sotsiaalkindlustuse ohvriabi
ja ennetusteenuste osakond
alustab sügisel kolme uue
grupi taastava õiguse vabatahtlike koolitamisega.
Teisisõnu konflik tivahendajate koolitamisega.
Selleks, et võimalikele tulevastele vabatahtlikele anda
parem ülevaade nende rollist,
ülesannetest ja väljaõppest,
korraldab sotsiaalkindlustusamet 5. juunil kell 13 Pärnus
Wesseti hotellis infokohtumise nendele, kes tunnevad, et
tahaksid panustada sellesse,
et nende kogukonnas oleks
turvaline ja hea elada.
Taastava õiguse puhul on
tegemist mõtteviisiga, kus
konflikti või õigusrikkumise
osapooled ning seotud isikud
peale eraldi vestluseid ühisesse neutraalsesse ruumi
kokku tuuakse ning vahendaja toetusel ja suunamisel räägitakse juhtunust, selle mõjudest ning sellest, kuidas edasi
liikuda ning millised on iga indiviidi vajadused selleks.
Konfliktid või õigusrikkumised, mis vahendustesse jõuavad, võivad olla seotud nii
alaealiste kui täisealistega.
Juhtumid võivad olla alates

Vabatahtlikele https://www.
youtube.com/watch?v=
inxvHyL7HSY&t=11s.
tülidest, vägivallajuhtumitest
kuni kogukondlike konfliktide ja vaidlusteni. Inimestel on
võimalik pöörduda ise, et saada tuge kolmanda neutraalse
osapoole poolt või ka suunamisel. Suunata võivad nii politseinikud, KOV ametnikud,
koolid kui ka teised spetsialistid.
Vabatahtlikeks on oodatud
inimesed, kes on valmis osalema 7päevasel koolitusel,
panustama keskmiselt 10 vahenduse läbiviimisel koos
kolleegiga ning osalema kovisioonidel. Eelnev inimestega töötamise kogemus või
erialane teadmine ei ole vajalik.
Registreerumine taastavoigus@sot siaal kind lus tu samet.ee. Kohtade arv on piiratud. Lisainfot saad sotsiaalkindlustusameti ohvriabi ja ennetusteenuste osakonna taastav õiguse ja lepitusteenuse juhilt Annegrete Johanson, Annegrete.Johanson@sotsiaalkindlustusamet.ee, 5919 5182.

Eriolukord on muutnud
meie kõigi elu vähemal või
suuremal määral. Me oleme selle ajaga õppinud
juurde uusi oskusi, kogenud arusaamatuid tundeid,
näinud headust ja tajunud
hirmu. Oleme muutunud
kahtlustavamaks ja väsinumaks.
Nädalaid kestnud eriolukord on pannud meid proovile, pannud meie omavahelised suhted proovile.
Pingetel on teadupärast
omadus kuhjuda ning korraga suure hooga vallanduda. Statistika näitab nii mitmeski valdkonnas abi saamiseks pöördumiste vähenemisi kogu maailmas, mis
aga omakorda ei tähenda, et halvad asjad oleksid
meie kõrvalt imeväel kadunud.
Me kõik vajame praeguses

olukorras tuge ja ka uue,
kriisijärgse, eluga toimetulekul, mil meid võivad tabada taaskord nii tuttavad kui
ka samas uudsed situatsioonid igapäeva olmes.
Ohvriabiteenused on abivajajatele tasuta ja neid
pakub sotsiaalkindlustusamet. Ameti ohvriabitöötajad asuvad enamasti piirkonlikes politseijaoskondades.
Pärnu piirkonna ohvriabitöötaja asub aadressil Pikk
18. Vastuvõtuaeg tuleb eelnevalt kokku leppida telefoni või e-posti teel. Eriolukorra ajal reeglina silmastsilma vastuvõtte ei toimu
ning nõustamine toimub
peamiselt telefoni või interneti teel.
Meie poole võivad pöörduda kõik, kes tunnevad,
et on langenud kuriteo ohvriks või kogenud vägivalda,

Olgu sul üks tore
peenar, permapeenar
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miks?
hoolimatust või halba kohtlemist. Ohvriabitöötajad üle
Eesti pakuvad emotsionaalset tuge, jagavad informatsiooni abi saamise võimaluste kohta ja juhendavad suhtlemisel teiste vajalike asutustega. Ohvriabikeskusesse
nõustamisele saab pöörduda
ka anonüümselt, kuid hüvitiste ja teenuste taotlemisel
on siiski vaja esitada oma
isikuandmed. Ohvriabikeskuses tagatakse pöördujale
konfidentsiaalsus.
Ohvriabitöötajad on eriolukorras olemas ja pöördumisi nõu saamiseks on igapäevaselt. Ka oleme eriolukorra
algusest alates püüdnud saada kontakti vähemalt viimase
poole aasta jooksul tegeletud
juhtumitega, et aidata ennetada isolatsioonis olevate inimeste vahel tekkida võivaid
konflikte ja olla keerulisel ajal
emotsionaalselt toeks.

Kontakti võtmisel endiste ja
praeguste klientidega oleme
kogenud palju soojust ja heameelt, et keegi hoolib ja tunneb huvi inimese käekäigu
vastu ka peale juhtunu stabiliseerumist.
Sot siaal kind lus tu sa me ti
ohvriabi kriisitelefonile 116
006 on eriolukorra ajal pöördumiste arv suurenenud
poole võrra, kuid vähenenud
on pöördumised perevägivalla teemadel.
Aprillis oli enim Pärnumaa
pöördumisi suitsiidi teemal,
järgnesid sotsiaalsed probleemid, ärevus ja hirm, juriidilised küsimused ning muu
vägivald.
Aprillikuus ei olnud Pärnumaalt ühtegi lähisuhte vägivallaga seotud pöördumist,
mis teeb murelikuks, kuna
rahvusvahelise statistika järgi on COVID19 isolatsiooni aegne lähisuhtevägivalla

Kus kohast saada abi?
Kui kellegi elu ja tervis on
ohus, helista viivitamata 112.
Pärnu piirkonna ohvriabi peaspetsialist on Tatjana
Zuftsiankou, 521 5832, tatjana.zuftsiankou@sotsiaalkindlustusamet.ee
Sot siaal kind lus tu sa me ti
ohvriabi kriisitelefon 116006
annab kiiret abi inimestele,

O

arvelt aega.
Kõdumaterjaliga kaetud
peenarde mullas säilib niiskus ning tänu sellele saavad
toiduks vajalikud kultuurid
hästi kasvada. Kartuli saab
panna maasse tehtud väikestesse aukudesse põhu alla
ning sügisel võib jätta igasse pessa seemneks üks-kaks
mugulat, et kevadel ei oleks
kartulipanekut.
Kõrvuti võivad kasvada lilled, ürdid, maasikad, kartul
ja aedvili, sest ka looduses
kasvavad kõik liigid segamini. Herne ja oa, võib panna
teiste kultuuride vahele, sest
liblikõielised seovad õhust
lämmastikku, mis omakorda
rikastab mulda. Hernest võib
külvata koos tatra, sinepi või
tilliga, samuti võib kapsaste
vahele panna lilli, need toovad kohale erinevaid tolmeldajad.
Kokku sobivad ülespoole
kasvavad ja maapinda katvad juurviljad, nagu uba ja
kõr vitsalised. Uba kasvab
kõrgele ja rikastab maad lämmastikuga, kõrvitsalised aga
katavad maapinna laiade leh-

tedega, takistades umbrohu
levikut. Igal aastal võib teha
peenra plaani ja sügisel hinnata parimaid kooslusi, et
järgmisel aastal veelgi edukamalt aedvilju kasvatada.
Mõistlik on ise sügiseti seemneid koguda jällegi hea säästunipp.
Toi du tai me de loo dust
säästva kasvatamise kõrvalt
võite parimal juhul ka edaspidist eluviisi igas eluvaldkonnas säästlikumaks ja alalhoidlikumaks muuta. Me kõik
oleme märganud kliimamuutust ning osadele tundub, et
toiduained on täis kemikaale
ja kehale vajalikke toitaineid
on suurtootmises kasvatatud
toidukraamis napilt.
Paljud poes müüdavad toiduained sisaldavad palju
fosforit, kaaliumi ja lämmastikku. Neid kolme peamist
mineraali külvatakse põldudele väetisena suurema saagikuse nimel, kuid meie kehal
on vaja ka teisi olulisi mineraalaineid. Permakultuuri
põhimõtete järgi kasvatame
mahedat ning mitmekesist
väärtuslikku toitu.

male toidu kasvatamine võiks viia ühe
toreda permapeenra
katsetuseni. Prooviks võiks
vahetada tavalisel viisil toidu
kasvatamine permakultuuri
viljelemise vastu.
Nii saab kasvatada toiduaineid inimest ja keskkonda
kahjustamata ning vastupidiselt mulla kurnamisele seda
hoopis rikastada. Maad kaevata pole vaja, peenrakoht
tuleb katta põhukihi, hakkpuidu, kõdunenud puulehtede või muuga taolisega kuni
50 sentimeetri paksuselt.
Peenraid võib piirata vanade palgijuppide, punutud
okste või laudadega, kuid
võib ka jätta piiramata. Peenraks laotakse kihiti kuivi lehti
või põhku ja märjemat orgaanilist materjali, nagu sõnnikut, köögijäätmeid, muruniidet. Siis kaetakse see kompostmullaga ja seejärel peenema kattematerjaliga, nagu
kuivad lehed, lehtpuu hakkpuit või muruniide.
Sellisel viisil juurvilja kasvatades säästate rohimise

kasv paljudes riikides 30 ja
enam protsenti.
Hetkel võime vaid oletada, mis põhjustel abivajajate
kõned ei jõua politseisse ega
ohvriabisse.
Julgustame pöörama tähelepanu ja märkama inimesi
enda kõrval, abivajaja märkamine sõltub palju praegusel
ajal kõrvalseisjast. Kui kuulete või märkate midagi, mis
teie arvates viitab vägivallale lähedaste vahel, andke sellest abiandjatele teada.

kes on langenud süüteo, halva kohtlemise või hooletuse
ohvriks või on kogenud füüsilist, emotsionaalset, majanduslikku või seksuaalset
vägivalda. Teenus on helistajale tasuta ja kättesaadav
ööpäevaringselt. Helistaja
võib jääda anonüümseks. Abi
pakutakse eesti, vene ja inglise keeles.
Lasteabitelefon 116 111 on
mõeldud lastele, lähedastele
ja ka spetsialistidele.
Pärnu Naiste Tugikeskuse
numbrid on 5398 1620, 5365
0260.
Häirekeskuse kriisitelefon
1247 pakub ohvriabi kriisitelefoni nõustajate abiga elanikkonnale psühholoogilist
esmaabi. Nõustamine toimub 24/7 eesti, vene ja inglise keeles.
Tiina Ruul
sotsiaalkindlustusameti ohvriabi talituse
Lääne piirkonna juht

Koduaedades kasvab palju jõudu andvaid looduslikke taimi, mille enamik meist
maha niidab. Julgelt võib
süüa noori nurmenuku-, naadi-, maltsa- ja võilillelehti.
Noor malts on salatilehtedest väekam. Noor nurmenuku leht aga super C vitamiini allikas. Kenad salatipotid ja ahvatlevad maisetaimede kimbud kaupluseriiulil on
küll ilusad, ainus vägi mida
nad omavad, on tühjendada
teie rahakotti. Paegu on loodusest tohutult palju leida ja
aegagi selleks laialt käes.
Permakultuuri mõiste tuleb
ingliskeelsest sõnapaarist
permanent agriculture (kestev
põllumajandus) ning sai alguse Austraaliast 1960ndatel,
kui sealsed õrnad ökosüsteemid, nagu rannikualad, hakkasid ohtu sattuma järjest
intensiivsema põllumajanduse tõttu. Teadlased katsetasid väljapääsu otsides looduslikke ökosüsteeme matkivat põllupidamist ning panid
oma kogemuste põhjal kirja
permakutuuri põhimõtted.
Ülle Tamm

2020
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10. - 12. juuli
Kihnu sadamas

11 (225) nr 5 / 2020 mai

Lahkunud

SERGEI MIHHAILOV
20.11.1955 - 14.05.2020

