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Rahvamaja tänavustest tegemistest

Ümmargusele aastale 2010
lükkas hoo sisse 1. jaanuaril
peetud uue aasta pidu. Seal
üles astunud Manija Poiste
järgi sai läbi aasta erinevatel
puhkudel jalga keerutada.
Aasta alguse poole oli meil
kahel korral rõõm Virvega
koos pidutseda – talvel tema sünnipäeva puhul ning
kevadel pulma-aastapäeva
auks.
Veebruari lõpus pidasime
traditsiooniliselt vabariigi
aastapäeva aktust, maarjapäeval saime kõik põsed punaseks, naistepäeval muutus rahvamaja Metsikuks
Lääneks, kus kappasid ringi
kauboid ning volbriööl toimus fuajees tõeline nõiapidu.
Peotralli vahepeal sai rahvamajas ka sportlikult aega
veeta – lisaks regulaarsetele trennidele käisime õueski lumiseid talverõõme nautimas. Märtsi lõpus korraldasime lastele kahepäevase
tantsulaagri.
Pärast emadepäeva kontserti hakkas aeg kiiresti
suve poole liikuma. Tänu
jäähokimeeskonnale Kurase
Hülged tuli lastekaitsepäeva
puhul meile esinema Vello
Vaheri tsirkuseperekond. Samaks ajaks riputas oma lõbusad ja mitmetähenduslikud
„Inimlooma“ maalid fuajeesse
kunstnik Ilmar Kruusamäe.
Suvi laulu ja tantsuga
Enne vana rahvamaja platsil peetud uhket jaanipäeva
jõudsid meie majja esinema
Kalevi poistekoor, külapilli-
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Päevad veerevad kiiresti aasta lõpu poole.
Võtame aega, et meenutada rahvamajas toimunud sündmusi.

mehed Ahvenamaalt ning
taidlejad Saaremaalt.
Juuli algus tõi saarele Kihnu Mere Peo, mida pidasime
ka rahvamajas Untsakate ja
teiste esinejate saatel.
Juuli viimasel nädalavahetusel oli meie kord võõrustada Kihnu-Ruhnu mänge.
Tormise ilma tõttu jõudsid
Ruhnu võistlejad kohale hilinemisega, kuid sellegipoolest kõik võistlused toimusid ning tänu meie tublidele sportlastele sai Kihnu üldarvestuses võidu!
Järgmisteks
külalisteks
olid varemgi oma lauludega
kihnlasi rõõmustanud Toomas Volli laulustuudio ja Lihula meeskoor. Lauluga tähistasime ka vabariigi taasiseseisvumist – tänavu toimus esimest korda Ühtelaulmine, millel oli osalejaid erinevaist paigust üle maailma.
Ka Kihnu andis rahvamaja
õuelt Ühtelaulmisse tubli panuse.
Et ikka lapsed suvelõpupeol tantsida saaksid, korral-

dasime enne suvehooaja lõppu veel ühe tantsulaagri. Enne kooliaega avasime koos
Kihnu Kultuuri Instituudiga
kihnlastele olulise tähtsusega mälestusmärgi vana rahvamaja auks.
Septembri alguses sai traditsioonilisel sügislaadal talvevarusid täiendada ja niisama lustida. Kuu lõpus võtsime osa üle-euroopalisest teadusalasest suursündmusest
– Teadlaste Ööst.
Tee viis mandrile ja
teistele saartele
Enne Kihnu kooli heategevuspidu kutsusime kokku
meie saare kõige elukogenumad, et neid eakatepäeva
puhul tervitada. Hingedeaja
alguses meenutasime neid,
kes meie seast juba lahkunud ning laulsime hingedeaja laule. Isade tervituseks
korraldasime kohvikuõhtu,
millele lisasid idamaist sära
eksootilised kõhutantsijad.
Ja jõudiski kätte advendiaeg. Esimesed jõulutervi-

tused tõid meile Pärnu kammerkoor ja käsikellastuudio
Agapella, teist adventi tähistasime tervislikult – võtsime
huvilised kokku ning veetsime päeva värskes õhus kepikõndi tehes.
Kolmandal advendil sai
rahvamajas suurmüügi ajal
jõuluvana kingikotti hea-paremaga täita. Neljandal advendil käis meil külas jõuluvana, kellel mudilastele ja eakatele kingikotid kaasa võetud olid.
Sel aastal viis tee meid mitmeid kordi ka mandrile ning
teistele saartele – kahel korral käisime Kihnut esindamas rahvamajade messil,
võtsime ette merereisi Ruhnu, kus toimusid tänavu Eesti saarte folklooripäevad
ning käisime ära ka Vormsil
toimunud Väikesaarte Noorte Kärajatel.
Sportlikult panime end
proovile iga-aastastel Rannamängudel ning huvilistele
õpetasime Kihnu tantsu Viljandi Folgi tantsutoas. Suve
lõpu poole käisime end üleriigilises rahvamajade suvekoolis täiendamas ja sügisel
tervitasime Tallinnas Ingrid
Rüütlit tema sünnipäeva ja
raamatu välja andmise puhul.
Kadripäeva paiku olime
tubli näitetrupiga teadmisi
ammutamas näitejuhtimiskoolitusel Tõstamaal.
Kokkuvõttes oli rahva- majal väga tegus aasta. Lisaks
traditsioonilistele üritustele mahtus nimekirja ka uut
ja huvitavat ning toimus päris mitu suurt ja erakordset
sündmust.
Täname kõiki esinejaid,
abilisi ja üritustel osalenuid
ning soovime teile kauneid
pühi!
Kihnu Rahvamaja

Toimetus
Toimetaja Anu Saare tel 514 5223
Kujundaja Pille Paalam
Väljaandja Kihnu Vallavalitsus
Trükikoda Hansaprint
Tiraazh 250

Kihnu Leht ootab teateid, kaastöid, fotosid,
õnnitlusi ja kuulutusi e-posti aadressil
kihnuleht@gmail.com ja
info@kihnu.ee, samuti võib need tuua
Kihnu vallavalitsusse.
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2010 oli muuseumile hea aasta
Oma ametikoha tõttu
tunnen tihti muret, kas
õnnestub piisavalt
muuseumikogudesse
tänast kihnlaste elu
talletada ja kuidas
paremini minevikupudemeid koguda.

Foto: Olev Mihkelmaa

Lõppeval, 2010. aastal aitasid muuseumikogu esemelist osa täiendada Härma Rosaali Karjam, Lohu Ella Leas,
Kallaku Leida ja Aivar Sutt,
Kaevandu Leili Joala, Noodi
Theodor Aav, Kaasiku Viktor Alas, Kase Raili Leas, Jaani Leida Havik, Põldeotsa Alma Täll, Pärna Liisa Nazarova, kes sümboolse raha eest
või suisa annetusena tõid väga kõrge museaalse väärtusega asju muuseumikogusse. Suur tänu teile!

Kõigist kolmest 2010. aastal toimunud maalinäitusest
jäi suur jälg muuseumikogusse. Kõigil kolmel korral
olid kohal kunstnikud ise ja
igaüks neist – Leida Mätas,
Uno Roosvalt ja Lähiste Mihkel Türk – kinkisid muuseumi maalikogusse ühe oma
suurepärastest maalidest.
Aitäh!
Fotokogu kasvamine oli sellel aastal siiski kõige suurem.
Tänast elu jäädvustasime fotokonkursi „Kihnu aastaring
2010” abiga. Pildivõistluse
korraldamisel andis nõu ja
hindamiskomisjoni juhtis
fotograaf Olev Mihkelmaa.
Au ja kiitus talle ning kõigile
võistlusel osalejatele!
Möödunud aegadest kogusime sadu pilte, skaneerisime need ja andsime originaalid omanikele tagasi.

Oluliste sündmuste ja ürituste filmimine muuseumi
videokaameraga kasvatas
suuremaks videokogu. Teadmisi napib videolõikude filmiks kokku monteerimisel.
Kui saarel on veel huvilisi,
kes sooviksid õppida videode kokkulõikamist, siis andke teada – muuseum plaanib
tuleval aastal korraldada videode tegemise koolituse.
Kihnu muuseumi eriline
tänu kuulub Timu Endel
Sutt´ile, kes andis muuseumile üle DVD-koopia oma
kihnlaste suguvõsa-uurimusest so aastakümnete pikkusest tööst.
Möödunud suvel said alguse iga-laupäevased Niidu Katrini juhitud muuseumitunnid koos folklooriansambliga Kihnumua. Täname laulunaisi ja –lapsi ning
jätkame turistide seas menukaid muuseumitunde üheskoos järgmistel suvedel!
Kihnu Muuseumi koostatud ja 2009. a. suvel oma
majas eksponeeritud rändnäitus „Kihnu pulm” on tänaseks jõudnud käia Tallinnas Eesti Ajaloomuuseumis,
Tartus Eesti Rahva Muuseumis ja Narva linnuses. Jaanuari esimesel poolel seatakse see pärnakatele vaata-

miseks üles Uue Kunsti Muuseumisse.
Kihnu Muuseumi tuntusele aitas enim kaasa esmaväljaande „Kihnu Jõnnud Jaani silme läbi. Jaan Oadi pildiraamat” ilmumine. Esitlused
Kihnus ja Pärnus olid meeleolukad, kiitvad hinnangud
raamatule innustavad ja annavad enesekindlust järgmiste trükiste kirjastamiseks.
Küllalt suur töölõik muuseumis on käsitööpoe pidamine, sellel aastal müüdi
muuseumipoes erinevaid
käsitööesemeid peaaegu
100 000 krooni eest, rätikuid
ja kangaid ~21 000 krooni
eest ja raamatuid ~46 000
krooni eest. Soovime, et käsitöö tegemine Kihnus endiselt jätkuks ja meistrite read
täieneks – head näpuosavust meile kõigile!
Jõulukuu keskpaigas tuli teade Eesti Muuseumiühingult, et Kihnu muuseum
on valitud Eesti muuseumide auhinna „Muuseumirott
2010” nominendiks. See on
tunnustus, mis näitab, et Kihnu Muuseumi tegemisi on
riiklikul tasemel väga heast
küljest märgatud.
Häid pühi kõigile kihnlastele ja rõõmsate kohtumisteni!
Noodi Maie Aav

Tervisekeskuse päevakeskus sisustatud
Kihnu ter visekeskuses
elu taas tublisti edasi
arenenud - sisustatud
on päevakeskus ja selle
juurde kuuluv köök
koos mööbli ja tehnikaga.
Tervisekeskuse
köögis
on pliit, ahi, nõudepesumasin, külmkapp ning kohekohe saabumas mikrolaineahi ja päevakeskuse tuppa televiisor. Mööbli valmistas ja koos tehnikaga paigaldas OÜ Kraft Mööbel. Projekti kogumaksumuseks kujunes 98 465,99 krooni, millest
Kihnu programmi toetus on
70 386 krooni ja valla oma-

finantseering 28 079,99 krooni.
Päevakeskusest on saanud
kena, mõnus koht, kus oma
sõpruskonnaga koos ühistegevusi harrastada. Näiteks
kokata ja küpsetada ning siis
ühiselt valmistatud hõrgutisi nautida või oodata, mil pesumasin töö lõpetab või siis
lihtsalt telerit vaadata, raamatuid ja ajakirju sirvida.
Ja ega sisustamata ruumidki
enne kasutult seisnud. Kevadel käisid töötukassa ametnikud töötutele ja tööandjatele tööturu olukorda tutvustamas. Meie ruume kasutasid ka Pärnu haigla arstid oma patsientide vastuvõtuks. Regulaarselt töötavad

meil massöör Tiia ja juuksur
Nele. Tiia tuleb jälle veebruaris, Nele aga teeb soovijaid ilusaks juba 22. - 23. detsembril.
Suvel kasutasime oma ruume ka Pärnumaa Punase Risti poolt saadetud toiduabi
vahelaona. Välja sai jagatud
1000 kilo spagette, 1080 kilo
kaerahelbeid ja 400 kilo nisujahu 117le perele.
Sügise hakul tuli abivajajatele kasutatud riiete pakkumine MTÜ-lt Ärkamine, mille asutas juba 19 aastat tagasi proua Raissa JuhansMurumets, et toetada vanureid ja vähekindlustatud peresid.
Kui eelmisel aastal andis

Euroopa Parlament esimest
korda välja Euroopa Kodaniku aunimetuse, oli 37 eurooplase seas ainsa eestlasena just seesama vanaproua.
Sügav kummardus ja suured
tänud talle selle töö eest.
Suured tänud ka Tiidu Üllarile, kes need riidepakid kõik
tasuta Kihnu toimetas.
Kel Pärnus käies turu kanti asja, võiks sisse astuda
Ärkamise kasutatud riiete
poodi Karja ja Suur-Posti
nurgal (mõnisada meetrit
turust Mai rajooni poole) ja
kõhu täis süüa nende supiköögis, kus prae või supi ja
magustoidu eest tuleb välja
käia ainult 15 krooni.
Tõnise Ene Laine
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Töötuks
registreerimine
tagab
ravikindlustuse
Kihnus on 30. novembri seisuga registreeritud 28
töötut. See arv on tänavuse aasta jooksul küllatki palju kõikunud - suvekuudel
langes töötuse tase märgatavalt ja juulis ning augustis oli tööhõiveametis töötuna registreeritud 12 kihnlast ning juunis ja septembris 14. Pärast suvehooaja
lõppu tõusis töötute arv jälle aasta alguse tasemele –
jaanuaris oli Kihnus samuti
28 töötut.
Kihnu vallavalitsuse andmetel elab Kihnus veelgi inimesi, kes tööl ei käi, aga ei
ole end töötuna arvele võtnud. Seepärast soovitab
vald seda kiiremas korras teha, sest see tagab ravikindlustuse ja tasuta arstiabi.
Kuigi töötud peavad kord
kuus käima Pärnus tööhõiveametis vastuvõtul, tuleb
see kokkuvõttes odavam
kui haigeks jäämise korral
arstiabi kinnimaksmine.
Kihnu vald ei kompenseeri
edaspidi haiglaravi ja arstiabi neile mittetöötavatele inimestele, kes ei ole pidanud
vajalikuks end töötuna arvele võtta.

Kodualnune
maa maksuvabaks
Jätkuvalt võivad maksuvabastust sarnaselt pensionäridega taotleda kõik Kihnu sissekirjutusega elamute
omanikud elamu juurde kuni 1 ha ulatuses.
Elamu juurde kuuluva
maana käsitletakse seda
või neid katastriüksusi, mille peal asuvad elamu ja elamut teenindavad abihooned.
Kui sul on soov saada elamu juurde maamaksuvabastust ja sa ei ole pensionärina varem avaldust esitanud,
siis kirjuta avaldus ja too
või saada see hiljemalt 10.
jaanuariks 2011. aastal vallavalitsusse.
Nõu ja abi saad vallavalitsuse telefonil 446 9910 või
e-posti aadressil info@kihnu.ee.

Monika polnud see,
kes elektri viis
Vallavanem esitas elektrikatkestuse pärast pretensiooni.

K

uigi fuuriaks muutunud orkaan Monika
Kihnus suurt möllu
ei teinud, on Kihnu saar sel
talvehakul tuult ja tormi saanud küll ja küll. Suur osa inimestest on pidanud hakkama saama ilma elektrita ning
päris mitmel korral on katkenud laevaliiklus mandriga.
Sel võimsa lumetorm Monika nädala alguses oli elekter ära Kihnu kahes külas,
Linakülas ja Säärekülas, 34
tundi ehk täpsemalt saabus
pimedus 6. detsembri ööl
kell 00.30 ning valgus tuli
taas majja 7. detsembril kell
10.46.
See oli piisavalt pikk aeg, et
elu saarel halvata - koolimajas katkes kaheks päevaks
õppetöö, vallamaja, rahvamaja, muuseum ja perearstikeksus olid suletud ning söögipoolist sai osta vaid Kallase poest.
Elektrikatkestus puudutas
109 majapidamist, kes pidid hakkama saama küünlavalgel ning muretsema, mis
saab külmkapist ja sinna varutud toidust.
Vallavanem Ingvar Saare ja
volikogu esimehe Paal Põlluste hinnangul võttis rikke
likvideerimine lubamatult
kaua aega ja seetõttu esitas
vallavanem Eesti Energiale
kirjaliku pretensiooni.
Esmakordselt helistas laevaühenduse puudumise tõttu mandril viibinud vallavanem Eesti Energia rikketelefonile hommikul kell 08.06
ja selgitas dispetšerile saarelisuse keerulisi asjaolusid
ehk seda, et laevaühendust
ei ole ning see ei taastu terve päeva jooksul. Seepärast
pakkus ta välja, et päästeameti Kihnu komando on
valmis rikkekohta üles otsima ja võimalusel ka likvideerima.
Uuesti helistas Saare rikketelefonil kell 13.35 ning dispetšer vastas, et „seda päästeameti asja peab arutama

ülemustega.“ „Minu hommikune kõne ei olnud dispetšerist kaugemale jõudnud või
ei olnud ülemused seda arutanud,“ ei mõista Ingvar Saare nii aeglast asjaajamise käiku.
Kohe helistas Saare ka piirkonna juhtidele ja umbes
kella 14.00 paiku leiti üles
ka rike. „Vaja oli ühendada
üks kaabel, mis teoorias ega
praktikas ei vaja tegelikult
suurt teadmistepagasit, et
see kaabel uuesti ühenda,“
selgitas Saare. Lahti oli üks
juhe elektriposti küljes kaalumaja juurest Linakülla ja
Säärekülla suunduval elektriliinil keset heinamaad.
Seejärel hakkas Eesti Energia otsima helikopteriga saarele pääsemise võimalusi.
Esialgse info järgi pidi kopter samal õhtul elektrimehed saarele tulema, kuid
kogu bürokraatia võttis nii
kaua aega, et selle aja peale
oli õues juba nii pimedaks
läinud, et kopter välja ei sõitnud.
Seega jõudsidki elektrimehed saarele järgmisel hommikul ja vähem kui tunni aja
pärast oli vool kõikides majapidamistes tagasi.

Seepärast esitaski vallavanem teate aeglase menetlemise kohta pretensiooni,
sest rikkest teatamisest tegudeni jõudmiseks kulus aega 5,5 tundi. „ Minu hinnnangul ei võetud olukorda piisavalt tõsiselt, sest selle ajaga
oleks rike olnud juba kõrvaldatud, kuid paraku nii ei läinud,“ hindas Saare.
Oma pretensioonis palus
vallavanem edaspidi Kihnu (ja teiste väikesaarte)
elektrikatkestusi käsitleda
prioriteetseimatena, seda
enam, et elektrikatkestusega on seotud kool, rahvamaja, kauplused. Samuti tegi ta
ettepaneku kaasata elektririkete kõrvaldamisse kohalik
päästekomando ja kasutama muud kohapealset abi.
Eesti Energia jaotusvõrgu
piirkonna juht Andres Tõnissaar nõustus, et Kihnu voolukatkestus venis kahetsusväärselt pikaks. Tema hinnangul sai põhiliseks takistuseks see, et parvlaevaühendus oli selleks päevaks katkestatud.
Ta lubas vallavanemale saadetud vastuses, et edaspidi
arvestatakse ettepanekut
kasutada vajadusel liinide
ülevaatuseks kohaliku päästekomando abi. Ühtlasi lubas ta kokku leppida piirivalvekopteri tellimuse võimalused, et selle kasutusse saamine sujuks vajadusel kiiremini. „Palume vabandust saare elanikele voolukatkestusest tingitud ebamugavuste
pärast,“ kirjutas Tõnissaar.
Kihnu valda ja EE Jaotusvõrgu läbirääkimised jätkuvad, et saaks lihtsamate operatsioonide teostamise õiguse saarel. „Elektrikud, kel on
A ja B kategooroa pädevus,
võtku ühendust,” kutsus vallavanem võimalikke kandidaate koostööle.
Teist korda oli elekter ära
täpselt nädal hiljem – 13. detsembril õhtul ja öösel.
Anu Saare
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Lennutalv algas seekord varakult pihta
Pakane kaanetas
merejää veidi varem,
kui lennuk oma lepingulisi kohustusi täitma
pidi hakkama.
Vaid ühel päeval ehk 13.
detsembril (mitte küll reede, vaid esmaspäev) ei saanud liikuda kummaski suunas – kes oli Kihnus, oli Kihnus, kes mandril, see mandril. Järgmisel päeval ajas juba lennuk tiivad laiali ja lennutas peaaegu kõik soovijad
valitud suunal.
Kuna üks päev jäi veel
ametliku lennureisi alguseni, võttis Kihnu suunas kursi see lennuk, mis tavaliselt
Ruhnu sõidab. Pärast seda,
kui piloot rahvale selgitas,
et tegemist on tänavuse esimese lennuga Kihnu, küsis
pardal viibinud Maalehe ajakirjanik Bianca: „Kas sa ikka
teed tead?”. Piloot teadis.
Esimest lennupäeva jääb
meenutama asjaolu, et hommikul sadas nii Pärnus kui
Kihnus kerget lund ning veel
kella poole üheksa paiku
kahtles lennufirma esindaja,
kas lennata üldse saab. Tähelepanuväärne ja harjumatu oli ka asjaolu, et üks reisijatest pandi istuma piloodi
kõrvale, kuid lennukit juhtima ta õnneks ei kippunud.

Järgmisel päeval ehk 15.
detsembril alustas töötalve
Saksamaalt kohalejõunud
lennuk koos sakslasest piloodiga.
Oluline muudatus on sel
aastal, et broneeringuid teha ja lennuinfot saab telefonilt 512 4013
Uuel firmal Luftverkehr
Friesland-Harle on ka kodulehekülg www.lendame.ee/
kihnu, kust saab infot kogu info lennuliikluse kohta.
Sealt saab ka infot reiside
ärajäämise, edasilükkamise
ja hõljukisõitude kohta.
Lisareisi tegemise kohta annab lennufirma koduleht teada:
„Reisjate mittemahtumisel
reisile teostatakse lisareis.
Kui reisja saabub nõutust
hiljem lennujaama ning ta
oleks mahtunud ka põhireisile, siis lisareisi ei teostata.
Kui ei oleks mahtunud, siis
teostatakse lisareis.”
Samuti saab vastuse küsimusele, mida teha siis, kui
lennuki väljumine on hilinenud juba üks tund. „Kui lennuühendus on häiritud ja reisi toimumine kahtluse all,
teostatakse võimalusel reisjate ülevedu hõljukiga Munalaiu sadamast. Vajadusel
transport Pärnu lennuväljalt
Munalaiu sadamasse ja vas-

tupidi. Selle hind on 25 krooni täiskasvanule ja mandril
õppivatele Kihnu õpilastele, kellel on sõidukaart, on
transport tasuta.
Hõljukile pääsevad eelisjärjekorras lennukile broneeringu teinud inimesed. Hõljukile kohti ei broneerita.”
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Lennujaama viiv buss nr 23
sõidab uuel marsruudil mööda Tallinna maanteed ning
Uus-Sauga tänavat enam ei
läbi. Buss peatub järgmistes
peatustes: Bussijaam, teater, Tallinna maantee, Rohu,
Härma, Savi, Lennusalk, Lennujaam. Kihnu Leht

PÄRNU - KIHNU

KIHNU - PÄRNU
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Detsembri lennugraafikus on plaanis järgmised
muudatused: 23. ja 30. detsembri kaubalennud,
asendatakse vastavate lendudega 22. ja 29.detsembril.

detsember 2010 6

Uksed avab Kihnu Kauba Maja!

P

ikalt planeeritud ja hoolega tehtud Kihnu Kauba Maja e-pood avab
peagi uksed.
Kihnus pole kerkimas näha
ühtki suurhoonet, nurgakivigi pole pandud. Kuidas saab
siis juttu olla kaubamaja avamisest? Ometi nii see on –
saame endile päris oma Kauba Maja.
Tegemist on SA Kihnu Kultuuriruumi alla kuuluva internetipõhise poega, kust
saab osta kihnu käsitööd ja
kõiksugu muud kihnuteemalist kaupa.
Pood toimib nagu iga teine – võimalik on valida erinevate toodete vahel, vaadata
neid mitmest eri küljest, tutvuda mõõtude ja hindadega.
Kaupa katsuda, selga proovida ega nuusutada küll veel
ei saa, kuid võimalikult täpsete tootekirjelduste järgi
saab huvipakkuva eseme
kohta piisavalt teada.
Lihtne ja kiire
Poe avamise mõtte taga on
soov edendada kihnlaste ettevõtlikkust ning pakkuda
võimalusi kohapealset kau-

Nii valmib
netipood.

pa laiemalt rahvani viia.
Tänapäeval on internetipood vast ehk lihtsaimgi
viis midagi soetada. Kodust,
kontorist, kasvõi pargipingi pealt saab mugavalt tellimuse esitada ning posti või
kulleriga tuleb soovitu hõlpsasti kohale. Kiire elutempo
seab tihtipeale Kihnu kohaletulekuks piirid, läbi internetipoe on võimalik aga tükike Kihnut koju kätte tellida.
Veebipood ei sea ka ruumilisi piiranguid – kaupa võib
saata kasvõi teisele poole
maakera!
Muuseumi ja Lohu käsitööpoe kogemustele toetudes

on inimestel suur huvi kihnu käsitöö, suveniiride ja
muu kauba vastu. Lõviosa
võõrastest külastab Kihnut
suvel, seega läheb enamik
tehtut kaubaks just siis. Talvehooajal on Kihnu kaupa
näha linnapoodides ning ka
läbi interneti saab siit-sealt
Kihnus valmistatud või kihnuteemalisi kaupu tellida.
Kihnu Kauba Maja koondab enda alla aastaringselt
võimalikult palju erinevat
Kihnu kaupa, et külastajal
oleks kerge n-ö õiget asja õige koha pealt üles leida.
Võtame müüki vaid peenikest näputööd ja parimat

toodangut, seega on meie
toodetel kvaliteedigarantii
– klient teab, et ei pea tellitavas pettuma. Samuti pole
tegu ainuüksi poega. Kihnu
Kauba Maja lehelt leiab infot
kihnu käsitöö ja kommete
kohta, saab tutvuda erinevate käsitöömeistrite ja viimaste kihnuteemaliste uudistega. See on kihnlaste ja massakate vaheline sõlmpunkt,
mis jagab kontakte, informatsiooni ja uudiseid!
Kõik kauplema!
Kihnu Kauba Maja alles
alustab ning selle tegijaiks ja
näokujundajaiks oleme me
kõik. Teretulnud on head
ideed ning loomulikult ootame Kihnu käsitöömeistreid,
puuseppasid, kunstnikke ja
teisi julgelt oma kaupa pakkuma!
Kui soovid poe ja müügitingimuste kohta lisainfot,
siis helista telefonil 513 4555
(Kuraga Mari) või saada kiri
e-maili aadressil kihnukaubamaja@kihnu.ee.
Rõõmsaid pühi soovides,
Kihnu Kauba Maja
Kuraga Mari

Jätsid kooli pooleli? Nüüd oled targem – tule ja jätka!

T

änases Eestis
on õppimisvõimalusi
varasemast oluliselt rohkem. Täiskasvanuid
koolitavad – sageli
ka tasuta – ülikoolid,
kut seõp pea su tu sed,
vabahariduslikud koolituskeskused, rahvaülikoolid ja
muud õppeasutused üle kogu Eesti.
Kel õppimistahe, peab pisut sügavamale enese sisse
vaatama, oma tegelikud soovid üles leidma ja asja käsile
võtma. Võimaluse leiab kindlasti. Katkenud haridustee
jätkajate õppeasutustesse
tagasitoomiseks on käivitatud ka riiklikke programme.
Ülikooli tagasipöördujad
saavad seda teha programmi TULE vahendusel, kutseõppeasutustesse kutsub

poolelijätnuid tagasi programm KUTSE. Programmijuht Aivi Virma kutsub kõiki õpiteekonna katkestanuid
üles taas koolipinki asuma:
„Kas ka Sinuga juhtus nii,
et majandusõitsengu ajal
tundus töötamine mõistlikum kui õppimine ja praktikalt tagasi kooli Sa enam ei
jõudnud? Nüüd aga on olukord tööturul hoopis teine.
Äkki kuluks lõputunnistus
siiski ära?
See programm on suunatud Sulle, kui oled õppinud
kutsekoolis ja ajavahemi-

kus
01.01.200001.09.2010 selle
pooleli jätnud.
Katkestamise
põhjused pole
olulised.
Kui asud õppima
programmi KUTSE
alusel, siis on Sul võimalik
taotleda õppijatele ettenähtud õppetoetust, sõidusoodustust ja koolilõuna toetust. Õpe on TASUTA!
Huvi korral pöördu kutsekooli, kus õppisid enne või
teise kutsekooli, kus on sama või sarnane eriala. Kooli
kontaktandmed leiad aadressilt www.hm.ee/kutse. Kooli
pöördumisega ära oota õppeaasta alguseni, uuri oma
võimalusi kohe!“
Lisainformatsiooni saad ka
telefonil 735 0382 ja e-posti
teel aivi.virma@hm.ee või

Informatsiooni täiskasvanutele
mõeldud tasuta õppimisvõimaluste kohta leiab veel:
www.hm.ee/tasutakursused
www.vabaharidus.ee
www.rajaleidja.ee
ning õppeasutuste kodulehekülgedelt.

jatkukutse@hm.ee
Küllap kripeldab katkenud
koolitee paljudel hinges. See
on üks uuesti alustamise võimalustest ilma, et keegi midagi üleliigset uuriks või katkestatu pärast etteheiteid
teeks. Oleme ju iga päevaga küpsemad ja targemad
ning oskame oma võimalusi-vajadusi selgemalt hinnata. Jõudu ja julgust uueks alguseks!
Külliki Steinberg
Eesti Täiskasvanute Koolitajate
Assotsiatsiooni Andras projektijuht
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Esitleti Jaan Oadi pildiraamatut

Karjamaa Jaani 111. sünniaastapäevaks välja antud
raamatust leiab suure osa
tema Kihnu-ainelist loomet
ning selle eesmärk on lasta
piltidel tutvustada kihnlaste kultuuripärandit ja igapäevast elu-olu alates 19. sajandi lõpust kuni möödunud sajandi 40ndate aastate keskpaigani.
Kuigi Teise ilmasõja eelsed
Kihnu elu kajastavad pildid
valmisid Kanadas mälu järgi, tundsid kihnlased 2002.
aastal Kihnu jõudnud piltidel tuttavad ära.
„Käisin perest peresse ja
vanemad inimesed tõepoolest tundsid piltidelt ära
neid, keda sinna maalitud oli
- see näitab, kuivõrd geniaalne mees ja vapustav mälu ja
nägemus oli Jaan Oadil, kui
ta suutis võõrsil pärast kõiki
eluvintsutusi 30 - 40 aastat
hiljem niiviisi mälu järgi maalida. See on omaette ime,“
rääkis Kihnu Kultuuriruumi
nõukogu esimees Annely Akkermann.
Naivismiklassik on ise öelnud, et pintsli haaras ta fotoaparaadi puudusest. Tema maalitud nn Kihnu ajaloo
piltide sarja kuulub ligi sadakond pilti, kõneldes autori
igatsusest kodusaare järele.
Kihnu sarja kuuluvate maalide puhul on tegemist konkreetsetesündmuste-tegevustega, mis edastavad kihnlaste argipäevatoimetusi, nagu
kalapüük, hülgeküttimine,
kivivedu, laevaehitus; pidupäevi, nagu näiteks laevade
vettelaskmisel peetud laevapulm, jaanipäev, ja kõrtsiskäik, aga ka ajaloolisi sündmusi, nagu näiteks 1905. aasta revolutsioon Kihnus, põgenemine Rootsi 1944. aastal ja palju muud.
Pildid jõudsid Eestisse tä-

Fotod: Maria Michelson

Kihnu muuseum esitles
8. detsembril Pär nus
Maarja-Magdaleena gildis Eesti ühe tuntuima
naivisti Jaan Oadi pildiraamatut „Kihnu Jõnnud Jaani silme läbi“.

nu ESTO päevadele, kus puhast kihnu keelt kõnelev
Jaan Oadi poeg Kusti ansambli Kihnumua liikmeid
kohtas ja hiljem kõik perekonna valduses olevad pildid Kihnu saatis. Saadetistest sündis esmalt näitus ja
nüüd siis Kihnu muuseumi
eestvõttel raamat.
Muuseumi juhataja Maie
Aav ütles, et pildid ise räägivad kultuuriloost, aga sinna
juurde on tehtud ka uurimistöö. „Samal nädalal, kui oli
raamatu esitlus, oli meil elekter ära ja ma mõtlesin neid
pilte vaadates, kui imetlusväärne see on, kuidas inimesed sel ajal oma tööd tegid
ja õhtuhämaruses seljariided valmis tegid,“ ütles ta.
„Me teame rohkem naiste tegemistest, sest naised
on rohkem kandnud vaimset kultuuri. Kõik see meeste töödega seonduv on paljuski veel uurimata ja see
raamatu on oluline tähis sel
teel,“ ütles Eesti rahvusliku
folkloorinõukogu juhatuse
esimees Ingrid Rüütel.
Käesolev raamat ei anna
täit ülevaadet Jaan Oadi loomepärandist, kuid toob sellest valiku lugeja-vaatajani

koos täiendavate selgitustega piltidel kujutatu kohta.
Uurimistöö piltide juurde
tegid Inge Laurik-Teder ja
Sirje Pallo Eesti ajaloomuuseumist, raamatu toimeta
Joel Sang, kujundas Lea Tammik ja kogu projekti koordineeris Maie Aav. Raamatu
väljaandmist toetasid Eesti
Kultuurkapital, Kihnu vallavalitsus,kultuuriministeeriumi programm Kihnu Kultuuriruum. Raamatu tiraaž on
1000 eksemplari.
Vahetult pärast pildiraamatu esitlust Pärnus jõudis
Kihnu kurb sõnum - Jaan Oa-

di poeg August suri mõned
päevad tagasi. “Väga kahju,
et ta oma isa pildiraamatut
ei näinud,” lausus Maie Aav.
Just August Oad või Karjamua Kusti saatis piltide reprod Eestisse, seletas lahti piltidel kujutatu - tema roll piltide raamatuks koondamisel
oli väga suur.
Loo valmimisel Eesti rahvusringhääliku ajakirjanik Ülle
Halliku esitlusel salvestatud
materjali. Ülle ise ütles vahetult pärast Jaan oadi raamatu esitlust „Väga armas üritus oli.“
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2. detsembril oli Peterburis Eesti päev, millest
võtsid osa nii Eesti kui
Loode-Venemaa ettevõtjad ja omavalitsuste
esindajad.
Peterburi Eesti peakonsulaadi küllakutse kohtumisele tuli Kihnu pillilastele ootamatult.
Suvel, kui kohtusin oma
hea tuttava konsul Maris Kai-

vaga, tuli meil jutuks akordioniõpe Kihnu saarel. Läks
mööda kuid, kui ühel novembrikuu õhtul potsatas
minu postkasti kiri, mille sisu oli umbes järgmine:
“Tere! Saada mulle kohe
kümne lapse (koos saatjatega) passiandmed. Rahad on
eraldatud ja sinu pillilapsed
on oodatud mängima detsembri alguses toimuvatel
Eesti päevadel Peterburis.
Niipea kui ametlik kutse

on vormistatud, tuleb viisataotlused kolme päeva jooksul Vene suursaatkonda Tallinnas sisse anda. Saadame
bussi Pärnu sadamasse, toitlustame, majutame...”
Otsustasin reisiga premeerida enda ja ja õpetaja Raido
kõige tublimaid akordioniõpilasi, kes regulaarselt mängivad ja harjutavad ja kes
on näidanud head tulemust:
Maarjat, Janelyt, Avelyt,
Angelikat, Eglet, Loviisat,
Keitlinit ja Karl-Martinit.
Järgmisel päeval aga LENDAS KÕIK ÕHKU!
Selgus, et sõita saavad ainult Maarja, Janely ja Karl
Martin, kellel on kehtivad
Eesti passid! AGA MEIE PEAME MÄNGIMA!
Otsustasime Marega, et
kutsume kaasa ka pilliõpetajad Jaanuse ja Reeda ning
tublid viiulilapsed Kaisa ja
Liisu. Kahjuks ei saanud
Kaisa samuti sõita, sest
tema pass kehtib veel
kolm kuud, nõutud on
kuus kuud. Tubli kitarrimängija Andres loobus ise
reisist.
Nii siis sõitsidki Peterburi
Maarja, Janely, Karl-Martin,
Liis, Juulius, Raido, Jaanus,
Reet, Mare ja Hilma. Tallin-

Fotod: Tarmo Tamm

Peterburis kõlas kihnu laul ja tants

nas liitusid meiega Revalia
kammerkoor, mille dirigent
on Hirvo Surva ja tšellistide
kvartett C-Jam. Saime mekkida eesti toitu, mille oli valmistanud ja kohale toonud Eesti Kulinaaria Instituut Dmitri
Demjanovi juhtimisel.
Meid majutati Peterburi

Kihnlased panid Peterburis peo püsti

P

eterburi jõudes ootas meid ees väga mugav nelja tärni hotell Ambassador, kus veetsime oma öö. Toad olid
väga viisakd ning voodid mõnusad pehmed, kus tuli
hea uni. Hotelliga võis seega väga rahule jääda.
Hommikul üles tõunud, läksime kohe sööma. Söögilauad
olid väga rikkalikud ning näljatunnet küll tundma ei pidanud. Pärast sööki oli meil lõunani vaba aeg. Me kasutasime seda ära, minnes veidikeseks ajaks linna peale. Turnisime niisama linnas ja astusime ka mõnest poest läbi. Hinnad poodides ei olnud sugugi nii odavad, nagu ma arvasin,
enam-vähem samad, mis meil Eestis.
Rahvast elab linnas kordi rohkem kui meie linnades ning
teedel on pidevalt ummikud.
Linnast tagasi hotelli jõudnud, panime kihnu riided selga
ja läksime hotelli fuajeesse, kus me tegime saabuvatele külalistele taustamuusikat. Tundus, inimestele meeldis see,
mis me tegime ning labajalga tantsides haarasime ka neid
kaasa.
Kui me oma mängimise lõpetasime, läksime uuesti linna
peale ning meil õnnestus tutvuda ka Peterburi vaatamisväärsustega. Tegelikult ei olnud meil nendega tutvumiseks

kaua aega, seega õnnestus külastada vaid Iisaku katedraali
ja Talvepaleed – mõlemad väga uhked ehitised. Ümberringi laiusid igal pool vanaaegsed võimsad hooned. Kuigi linn
paistis väga ilus ja uhke, siis eluviis on seal küll kiire ning päriselt elada Peterburis küll ei sooviks.
Õhtul pidime uuesti end valmis sättima ning alla fuajeesse minema. Meilt oodati, et me võtaksime Eesti külalisi vastu ning saadaksime nad üles, kus neid ootas õhtusöök ning
ning väike kontsert. Õhtusöök, nagu hommikunegi, oli samuti väga rikkalik ning toidud maitsesid ülihästi, eriti magustoidud, need viisid lausa keele alla.
Lisaks meiele esines seal veel tšellode kvartett, kes tegi väga ilusat muusikat, ning kammerkoor. Meie esinemine läks
väga hästi korda ning see meeldis ka publikule. Ka õhtul panime tantsu püsti ning kutsusime rahva endaga kaasa kihnu
tantse tantsima.
Meeleolu saalis oli väga lõbus ning tundus, et saalis olijatele meeldis see, mis tegime.
Ärasõit oli järgmise päeva hommikul. Kahju, et reis nii lühikeseks jäi, sest see oli üks väga tore ja kordaläinud üritus.
Maarja Palu
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Metskapten tüürib
Pärnu mereväravasse

kesklinnas hotellis Ambassador, kus toimus ka Eesti ja Peterburi ettevõtjate
kohtumiste pidulik lõpetamine.
Meie ülesandeks oli teha
meeleolumuusikat päeval
toimunud plenaaristungile
saabuvatele külalistele, umbes 30 minutit.
Olime ette valmistanud
15 pillilugu, mis kõik ka käiku läksid, sest tegelikult
mängisime lausa 50 minutit järjest! Tegime ka mõned tantsud.
Kiideti meie mängu- ja
tantsulusti ning imeilusaid
rahvariideid. Vastuvõtt oli
soe ja südamlik ning korral-

dajad palusid meid üles astuda ka õhtusel banketil.
Nii jäi meil kahe esinemise vahel napilt aega linnaga tutvumiseks, sest meie
Jaanus ja meeskoor pidid
Tallinnas tagasi olema juba
järgmise päeva õhtuks.
Peterburi on imeilus ja külalislahke linn, sinna lausa
peab tagasi minema!
Suur tänu teile, vaprad pillimehed. Eriline tänu Marele, kes meid reisil oma nõu
ja jõuga toetas ja alati toetab ning tänu kellele pilliõpe
saarel üldse alguse sai ja tänaseni elujõulisena püsib.
Hilma Kerbak

Eesti peakonsulaadi kodulehel on ettevõtmisest artikkel, mida illustreerivad fotod kihnlaste esinemisest.
Eesti Ettevõtluse Sihtasutuse, EV peakonsulaadi ja Peterburi hotelli
“Ambassador” ettevõtmisel korraldatud majandusfoorumil arutati
piiriäärsete piirkondade koostööd, samuti turismi suurendamise
võimalusi.
Sarjas “Balti kohtumised” toimunud Eesti päeval esinesid Revalia
kammerkoor Hirvo Surva juhtimisel, kvartett C-Jam ja Kihnu rahvamuusikarühm
Päeva alguses võttis külalisi vastu rahvamuusikaansambel Kihnu
saarelt, muusikud olid rahvariietes. Kõlanud muusika ei suutnud
esinejaid paigal hoida – nad hakkasid lisaks laulmisele ka oma rahvatantsu tantsima. See oli nii liigutav ja ilus, et nii mõnedki külalisedki ei suutnud istuma jääda ja ühinesid tantsijatega.

Pär nu Rotary klubi
algatusest püstitada
Pär nusse jahisadamasse mereteemaline skulptuur kasvas välja plaan,
et Pär nu mereväravas
hakkab külalisi ter vitama legendaar ne laevakapten Kihnu Jõnn.
Kahemeetrise kuju autor
on skulptor Tauno Kangro
ja skulptuuri avamine on planeeritud järgmise aasta maikuusse. Veidi kreenis laeva
rooliratast keerav pronksist
Kihnu Jõnn hakkab seisma
otse jahtklubi ees, mis on suvel väga käidav koht.
Pärnu Rotary klubi president Jüri Feofanov rääkis
Kihnu Lehele, et kavandatav asukoht sobib hästi legendaarsele laevakaptenile,
sest Pärnu on merelinn ja
jahtklubi on kaptenite kohtumispaik. Esialgne idee oli
püstitada Pärnu mereväravasse anonüümne vana merekaru kuju, kuid rotarid leidsid, et see on liialt umbmäärane tegelane ja seepärast
oleks keeruline rahastajaid
leida.
Kihnust pärit metskapten
on aga eeskujuks paljudele
eesti soost merekarudele, samuti on Jõnn rahva hulgas
populaarne ja tuntud.
Feofanov rääkis, et igaks juhuks kuulati Kihnus maad,
ega kihnlased pahanda, et

nende Jõnn Pärnus koha
leiab, kuid kuulsa laevakapteni kodusaarelt saadi positiivset tagasisidet.
„Õige” Jõnnu tabamine ei
läinud Tauno Kangrol libedalt – esimese kavandi kohta
leidis Rotary klubi ja Pärnu
jahtklubi ühine toimkond, et
see ei ole veel päris valmis.
Ka teist kavandit ei kiidetud
veel heaks ja seepeale pakkus Kangro kolmandana välja täiesti uue töö, mis väga
heaks tunnistati.
Kihnu Jõnni kahemeetrine
pronkskuju on kavandatud
aktiivselt mereaskeldustes
osalema – erinevalt tubakata läbi ajanud prototüübist
saab ta hambu piibu, mida
pidulikel puhkudel tossama
panna, pronksist kuue taskutesse saab aga teateid ja
häid soove poetada..
“Väga tahtejõuline nägu,
selline turske, tugev, enesekindel ja elurõõmus. Ma arvan, et piisavalt palju on neid
pilte, et teha selline portreeline kuju,” ütles skulptor Tauno Kangro ERR uudistele.
Rotary Klubi liikmed on umbes üle 600 000 krooni maksva projekti eestvedajad ja rahastajad. Lisa loodavad rotarid koguda firmadelt ja eraisikutest annetajatelt, tuluõhtutel ja korjanduskastidega. Suuremate annetajate nimed raiutakse Jõnnu kuju jalamile.
Anu Saare
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Fotokonkurss tõi häid pilte

PEAAUHIND, foto: Jan no Ve sik

L

äbi aasta kestnud
võistluse neljas voorus osales kokku 14
autorit ligi 600 tööga. Häid
pilte leidus igasse vooru.
Samas muutusid fotod iga
vooruga aina paremaks ja
muuseumi fotokogu sai väärtuslikku täiendust, mida tulevastele põlvedele pärandada.
Piltide hindajad valisid talvise, kevadise, suvise ja sü-

gisese vooru lõpus igast kategooriast välja 10 paremat
tööd. Valitud 160 fotost jäid
sõelale 40, millest valmib fotonäitus. Selgusid ka kategooriate võitjad ja peaaauhinna laureaat.
Samuti tunnustas žürii
igast kategooriast ühte tööd
äramärkimisega. Kaheteistkümnest paremast tööst valmib 2012. aasta kalender.
Pildivõistluse lõpetamisele

tuli hea hulk rahvast. Lisaks
osalejatele oli ka teisi huvilisi pilte vaatama tulnud. Õhtu juhatasid sisse noored
viiuliõpilased.
Piltide vaatamise ja autasustamise vahel esinesid ka
konkursil osalejad. Nende
laulud ja pillimäng andsid päris kontserdi mõõdu välja.
Pärast võitjate autasustamist pakkusid korraldajad
glögi ning suupisteid. Ühi-

selt valiti välja kolm tööd,
mis lisaks võidutöödele kalendrisse pääsevad.
Lõpetuseks vaatasid kohaletulnud kõiki 160 tööd, mis
eelvalikus sõelale jäid.
Mina kommenteerisin kõiki fotosid ja jagasin võistlusel osalenutele näpunäiteid,
kuidas veel paremini pildistada.
Olev Mihkelmaa,
žürii esimees

Pildivõistluse tulemused:
Kategooria Üksikobjekt võitja Maria Michelson
Peaauhinna võitja Janno Vesik
Kategooria Elukeskkond võitja Karl Sutt
Katekooria Tegevus võitja Silvia Soide
Katekooria Inimene võitja Heldy Põlluste Äramärgitud: Stiina Sepp, Silvia Soide, Heldy Põlluste 2 tööga
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Ük si kob jekt, foto: Ma ria Michel son

Ini me ne, foto: Hel dy Põl lus te

Elu kesk kond, foto: Karl Sutt
Tegevus, foto: Sil via Soi de
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Saarte noored kärasid
end pealinnas kuuldavamaks

D

etsembri alguses kogunesid Tallinnas aktiivsed noored Vormsilt,
Muhust ning Saaremaalt, et
ühes vallavõimude ja Saarte
Kogu esindajatega arutada
võimalusi noorte eluolu parandamiseks Eesti saartel.
Projekti “Saarte Noorte Kärajad” lõpuseminaril vaadati
tagasi suviste arutelude tulemustele, arutati noorte poolt
esile tõstetud kitsaskohti
ning võimalikke lahendusi
probleemidele. Lisaks lepiti
kokku ülesanded järgmiseks
aastaks ning otsustati, kuidas kärajatega tulevikus jätkata.
Muhus on aktiivne
noorsootöö
Saarte noorte jaoks on põletavamateks probleemideks
eakaaslaste vähesus, piiratud võimalused huvitegevuseks, noorte tööpuudus ning
noortekultuuriga tihti kaasnevad pahed. Samuti tõsteti esile halb arstiabi kättesaadavus kodusaarel ja liialt napid soodustused kohalikele

inimestele. Siiski on omavalitsusi, kus hoolimata saarelistest kitsastest oludest on
noortesse panustatud, nagu
näiteks Muhu, kus on aktiivne noorsootöö ja populaarne noortekeskus.
Saaremaal tegutseb noortekogu, mis annab omavalitsusele võimaluse kuulda noorte arvamusi ja leida seeläbi
uusi lahendusi, noortele aga
olulise kaasarääkimise ja otsustamises osalemise kogumuse.
Headeks näideteks on ka
saartel korraldatavad ja tihti traditsiooniks kujunenud
erinevaid eagruppe kokku
toovad ettevõtmised ja sagedasem töömalevate korraldamine. Saaremaal on aga
käivitatud internetipõhine
infosüsteem, mis annab ka
rakendusvõimalust otsivatele noortele võimaluse olla olla kursis vabade töökohtadega saarel.
Tõdeti, et mitmete probleemide leevendamiseks saavad noored ka ise edukalt
palju ära teha, aga sellegi-

poolest oodatakse omavalitsuste ametnikelt ja kogenunematelt kaas-saarlastelt
enam julgustamist ning vastutulelikkust. Kahjuks leidis
sel seminaril noortega arutellu laskumiseks ainukese
valla esindajana võimaluse
Kärla vallavanem Villi Pihl.
Järgmine kokkusaamine Kihnus
Et häid näiteid tekiks juurde, andsid kohalolijad omapoolseid lubadusi. Näiteks
Muhu noortekas plaanib otsida veel ühe noorsootöötaja, proovides kaasata ka rahvusvahelisi vabatahtlikke.
Vormsi noored rõhutasid
noortetoa tähtsust oma saarel ning lubasid teha kõik endast oleneva, et järgmisel
aastal saaks koguneda juba
kauaoodatud ruumides. Teiseks algatada naabersaarte eeskujul vallavalitsusega arutelu noortekogu loomise võimaluste üle. Saaremaal on aga plaanis uurida,
miks nende noortekeskused
ei ole kujunenud nii atraktiiv-

seks kui loodetud.
Saarte Noorte Kärajad on
Vormsil algatatud projekt,
mille eesmärk on julgustada
väikesaarte noori enam kaasa mõtlema ja rääkima.
Kohtumisel andis Eesti
Väikesaarte Noorte Ühendus lubaduse kaasata tulevikus oma tegevusse ka suuremad saared – Hiiumaa ja Saaremaa. Kuigi probleemid ja
aruteluteemad on tihti erinevad, on saarte eluolus siiski
palju ühist ning koostöö annab hea võimaluse nii jõudude ühendamiseks kui üksteiselt õppimiseks.
2011. aastal käratakse arstiabi teemal ning suvisel kokkusaamisel Kihnus keskendutakse esmaabile ja ohutusele.
Projekti “Saarte Noorte Kärajad” kohta saab pikemalt
lugeda veebilehelt www.
vorm si noo red.blogs pot.
com. Projekt viidi läbi Avatud Eesti Fondi Noortefondi ning Vormsi vallavalitsuse toel.
Maaja Puurmann

Oadi sünniaastapäeva tähistati vääriliselt

K

ihnule kuulsust toonud naivismiklassiku
Jaan Oadi 111. sünnipäeva tähistati Kihnu muuseumis toreda ning hästi
läbimöeldud üritusega, kus
tasakaalus oli sõnaline osa,
muusika ja filmivaatamine
ning meeleolu lisasid seintele ülespandud mereteemalised pildid. Suure üllatuse tegi oma kunstnikudebüüdiga
Aru Mitta (Mihkel Türk).
Kihnus sirgunud kunstniku
elukäigust tegid kihnukeelsed ettekanded Egle Laos 6.
klassist ja Rünno Sutt 7. klassist, keda oli juhendanud kihnu keele õpetaja Silvi Murulauk. Sõnalisele osale vahelduseks laulsid poisid meestest ja merest, neid saatis
akordionil, nagu ikka, õpeta-

ja Hilma Kerbak.
Ülihästi sobis lõpetuseks
Mark Soosaare film, mida
ta kaks aastat enne kunstniku surma Kanadas filmimas
käis. Tänu neile Kihnu jaoks
unikaalsetele kaadritele said

kokkutulnud kinnitust, et sõja ajal Rootsi ja sealt edasi
Kanadasse pagenud Karjamaa Jaan on ikka lihast ja
luust inimene – teatakse ju
rohkem Jaani pilte kui meest
ennast.
Muuseumituba oli ürituse tarvis ilusti ära sätitud –
seintel olid koolilaste joonistatud kivilaevad. Kuigi kunstiõpetuse tunnid olid just
ürituse eel elektrikatkestuse
tõttu ära jäänud, oli õpetaja
Eevi Türk 6.- 9 klassi lastega
laevapildid valmis saanud.
„Minu arust on nad küll hästi välja tulnud,“ tunnustas
Eevi Türk õpilasi.
Suurima üllatuse valmistas
aga Aru Mitta. Selgus, et seni
ikka kalurina tuntud mehe
harrastuseks on maalimine.

Ürituse teemaga sobisid hästi tema maalitud laevapildid,
mida kõik kokkutulnud väga
ilusateks tunnistasid. Mihkli produktiivsus paneb vaid
imestama - kuuest pildist
neli on valminud detsembrikuus, üks novembris.
Küsimusele, kas kunstiõpetajast abikaasa kodus meest
õpetab-juhendab ka, tuli kahest suust kiire „ei!“ „Mina
kritiseerin ainult,“ lisas Eevi
naerdes. Mihkel parandas,
et tegelikult on abikaasa ikka pigem häid sõnu öelnud.
Eevi hinnangul on tähelepanuväärne, et tema õpetab kunsti, aga vabal ajal ise
sellega tegelda ei taha, kuid
Mihkel on maalimisest järjest enam huvitatud.
Anu Saare
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Kihnu vallavalitsuse ja vallavolikogu liikmete majanduslike huvide
deklaratsioonid 2010. aastal.
1. Ees-ja perekonnanimi
3. Ametikoht
4. Asutus (tööandja)
5. Ametipalga aste ja ametipalk
6. Kinnisvara
7. Registrisse kantud autod, vee- ja õhusõidukid
8. Aktsiad, osad ja muud väärtpaberid
9. Pangaarved
10. Võlad pankadele ja teistele eraõiguslikele isikutele
11. Muud varalised kohustused
12. Muud regulaarsed tulud
1. Eda Tapp; 3. Vallavalitsuse liige; 4.
Kihnu vallavalitsus; 5. Puudub; 6. maatulundusmaa Sääre küla, Kihnu vald,
Pärnumaa; 7. Puudub; 8. SEB Progressiivne Pensionifond 704,694 osa; 9.
SEB 1 a/a, SEB 1 krediidikonto, SEB 1
Pensionikonto; 10. SEB riiklik õppelaen 71875,00; 11. Puudub; 12. Kihnu
kooli lasteaiakasvataja palk 77995,00.
1. Taivi Laos; 3. Vallavalitsuse liige;
4. Kihnu vallavalitsus; 5. Puudub; 6.
Puudub; 7. Puudub; 8. LHV Pensionifond 1536,777 osa, Kihnu Majanduse
OÜ 1 osa; 9. Swedbank 2 a/a, SEB 1 A/
a, 1 kasutushoius; 10. Puudub; 11. Puudub; 12. Puudub.
1. Enno Kaare; 3. Vallavalitsuse liige;
4. Kihnu vallavalitsus; 5. Puudub; 6.
Puudub; 7. Puudub; 8. SEB Progressiivne Pensionifond 3586,47 osa; 9. SEB 1
a/a; 10. Puudub; 11. Puudub; 12. Puudub.
1. Evald Lilles; 3. Vallavolikogu liige;
4. Kihnu vallavolikogu; 5. Puudub; 6.
Elamu, kinnistu Kihnu, Pärnumaa; 7.
Nissan pic-up, Lappaja paat, Progress
paat; 8. Kihnu Veeteed 390 osa, Pärnu
Laevatehas B-eelisaktsia 120 osa; 9.

Swedbank 1 a/a, 1 väärtpaberikonto, 1
laenukonto, 1 krediidikonto, 2 kogumispensionikontot, Nordea eeasti 1 krediidikonto, 1 a/a, Nordea Soome 1 a/a; 10.
Swedbank 89 292,00; 11. Swedbank liising 347177,00, 2 õppelaenukäendust.
1. Johannes Leas; 3. Vallavolikogu liige; 4. Kihnu vallavolikogu; 5. Puudub;
6. Elamu Lemsi küla, Kihnu, Pärnumaa, korter Lemsi küla, Kihnu, Pärnumaa, Rock-City Kihnu, Pärnumaa, kauplus-ladu, Kihnu, Pärnumaa; 7. paat; 8.
Puudub; 9. Swedbank 1 a/a, SEB 1 a/a;
10. Puudub; 11. Puudub; 12. Pension
6000,00
1. Veera Leas; 3. Vallavolikogu liige;
4. Kihnu vallavolikogu; 5. Puudub; 6.
Maatulundusmaa, Linaküla küla, Kihnu, Pärnumaa; 7. Väikeveok, Toyota Hilux (1982); 8. Kihnu Majanduse OÜ 1
osa, Swedbank Pensionifond K3 9,617
osa; 9. Swedbank 1 a/a, 1 krediidikonto, 1 kogumispensionikonto; 10. Puudub 11. Hansaliising-auto jääk 6380,88
EUR; 12. Puudub.
1. Meelis Leas; 3. Vallavolikogu liige;
4. Kihnu vallavolikogu; 5. Puudub; 6.
Maatulundusmaa, Kihnu, Pärnumaa;
7. Pontiac, Ford, VAZ, Audi, Ford, Kia,
Avatus mootor paat; 8. Puudub; 9. SEB
2 a/a, SEB 2 krediidikontot, 10. SEB
8900,00 EUR.
1. Valdo Palu; 3. Vallavolikogu liige;
4. Kihnu vallavolikogu; 5. Puudub; 6.
Rannametsa talu koos maaüksusega
nr 5061 Kihnu vallas Linakülas; suitsu-tsehhi kinnistu nr 21964 Kihnu vallas; 7. Autod Nissan Terrano (1989),
Honda, veoauto Citroen , Toyota Hiace (1983); 3 mootorpaati; 8. AS Kihnurand aksiad 1400tk, a 100 kr, 140 000;

Pärnu Laevatehase aktsiad, 149 tk.,
a 1000 kr, 149 000; AS Külmhoone aktsiad 250tk, 1000 kr, 250 000; OÜ Kihnu
Silk 50%; 9. Swedbank 1 a/a, 1 väärtpaberiarve; SEB Ühispank, 1 a/a,1 väärtpaberiarve; 10. SEB Ühispank, 60 000
EEK; 11. Ei ole; 12. AS Kihnuranna
palk, FIE kalamüük.
1. Mare Mätas; 3. Vallavolikogu liige;
4. Kihnu vallavolikogu; 5. Puudub; 6. Ei
ole; 7. Ei ole; 8. Kihnu Majanduse OÜ
10tk, 1000 kr, 10 000 krooni, Pensionifond 2500.609, 12.43, 31081.82; 9. Swedpank, 1 a/a; 10. Swedpank 40648,24
EUR; 11. Ei ole; 12. SA Kihnu Kultuuriruum töötasu.
1. Heli Nazarov; 3. Vallavolikogu liige; 4. Kihnu vallavolikogu; 5. Puudub;
6. Maatulundusmaa , elamu Kihnu vallas; 7. Ei ole; 8. Kihnu Mjanduse OÜ 5
osa, 5000 kr; SEB Ühispanga Pensionifond 1615,246 osa; 9. SEB Ühispank, 1
a/a; 10. Puudub 70216.38; 11. Puudub
12. AS Kihnurand palk, volikogu liikme
hüvitis
1. Evi Tõeväli; 3.Vallavolikogu liige;
4. Kihnu Vallavolikogu; 5. Puudub; 6.
Maatulundusmaa nr 448 Kihnu vallas,
1/2 korter nr 2644905 Pärnu linnas; 7.
Ei ole; 8. Nordea pensionifond 2000
osa; 9. Nordea Pank 1 a/a, 1 reservhoius, Swedpank 2 hoiust, 1 a/a; 10. Ei
ole; 11. Nordea Pank hüpoteek; 12. Kihnu Kooli õpetaja palk.
Vallavanem Ingvar Saare ja volikogu
esimees Paal Põlluste esitasid majanduslike huvide deklaratsioonid riigikogu määratud komisjonile, andmed avalikustatakse Riigi Teataja lisas.
Paal Põlluste,
majanduslike huvide deklaratsioonide
hoidmise komisjoni esimees.

DETSEMBER VALLAVOLIKOGUS
Toimus valla 2010. aasta kolmanda
lisaeelarve esimene lugemine;
Toimus valla 2011. aasta eelarve esimene lugemine;
Võeti vastu Kihnu Kooli hoolekogu
moodustamise ja töökord;
Muudeti Kihnu vallavolikogu 9. novembri 2009 otsust nr 6 „Vallavalitsuse
liikmete arvu ja valitsuse struktuuri kinnitamine“, milega kinnitati vallavalitsuse arvuliseks koosseisuks 5 liiget (vallavanem ja 4 vallavalitsuse liiget);
Muudeti Kihnu vallavolikogu 9. no-

vembri 2009 otsust nr 11 „Vallavalitsuse liikmete ametisse nimetamine ja
kinnitamine ning eelmise vallavalitsuse liikmete vabastamine“, millega lisati
vallavalitsuse kooseisu Kihnu vallavalitsuse arendusnõunik Mari Mets;
Otsustati taotleda Kihnu valla munitsipaalomandisse Linaküla küla Mõisasüdame ja Viira-Mõisasüdame tee
maad;
Määrati Linaküla küla Niinemäe katastriüksuse jagamisel tekkivate maaüksuste koha-aadressid ja sihtotstarbed.

Kihnu
ter visekeskus
tänab kõiki oma
kliente ja
koostööpartnereid
ning soovib
kõigile
rahulikke jõule!
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Vallavalitsus
astus Facebooki
maailma

Kihnu Virve tuuri korraldaja
jäi kohtus süüdi

Kihnu vallavalitsus liitus
suhtlusportaaliga Facebook,
lootes Kihnus toimuvast anda
parema ülevaate eelkõige noorematele inimestele.
Vallavanem Ingvar Saare loodab, et Facebookis suhtlevad
noored märkavad seal Kihnutemaatikat hõlpsamini, kui vanemad inimesed selle valla kodulehelt üles leiaksid, ning informeerivad vanemaid inimesi ka. Facebookiga liitujad leiavad sealt Kihnu kodulehe lingi,
ja vastupidi, Kihnu kodulehelt
saab otse minna Facebooki.
Vallavanem loodab, et portaalis tekib arutlusi erinevatel päevakajalistel ja vähem päevakajalistel teemadel, näiteks
vestlus tuuleparkide teemal.
Vald omalt poolt kavatseb teha
parima, et päevakajaline info
Facebooki üles saaks.
15. detsembril oli esilehel pilgupüüdjaks Paal Põlluste ülespandud hetk Kihnu lennujaammast, foto ja tekst: „Selle talve
“kuumimaks” rahvakogunemise kohaks saab vaieldamatult
Lennuvälja ootepaviljon, kus
“lennuhuvilised” ilma paranemist käivad koos ootamas.”

Pär nu maakohus
mõistis Kihnu Vir ve
suvetuuri kor raldaja
Ur mas Var rise ja temale kuuluva osaühingu
Ferdinandi autoritasude maksmata jätmises
süüdi.
Kohus karistas Varrist rahalise karistusega summas
8000 krooni. OÜ Ferdinandi
karistuseks mõistis kohus
50 000 krooni. Menetluskulude katteks peavad nii Varris kui tema firma tasuma
6525 krooni.
Sama kohtuasja raames
rahuldati veel kannataja
ehk Eesti autorite ühingu
poolt esitatud tsiviilhagi,
mille kohaselt tuleb Varrisel ja OÜ Ferdinandil tasuda Eesti autorite ühingule
solidaarselt 100 819 krooni.
Süüdistuse kohaselt puudus osaühingul Ferdinand
Eesti autorite ühingu luba
2008. ja 2009. aastal toimu-

nud suvetuuridel kõlanud
teoste esitamiseks. Urmas
Varrist füüsilise isikuna süüdistati firma nimel ilma autoriõiguste valdaja loata
kontsertide korraldamises.
Samuti jättis firma tasumata Eesti autorite ühingule tuuril kõlanud teoste esitamise eest autoritasud.
Urmas Varris ja OÜ Ferdinand kohtus end süüdi ei
tunnistanud.

Varrise ja tema firma kaitsja Vahur Krinali teatel on
neil kindel plaan kohtuotsus edasi kaevata.
Edasikaebamise korral
teeb kohus otsuse täies ulatuses kättesaadavaks 5. jaanuaril.
Varrise kaitsja Vahur Krinal on varem väitnud, et
neil pole uurimise käigus
välja selgitatud faktide osas
mingeid vastuväiteid. Küsimus on tema jutu järgi hoopis autorikaitse seaduse tõlgendamises.
„Kes on teose kasutaja,
kas see, kes ette kannab,
või see, kes seda võimaldab? Ehk kas esitaja või
kontserdi korraldaja?“ küsis ta kohtus. Kaitse leidis,
et selle eest peab vastutama esitaja.
Samuti nentis Krinal kohtus kurioosset asjaolu, et
Kihnu Virve ongi oma lugude autor ja tal pole keeldu
oma lugusid ise esitada.
Kihnu Leht
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Selle talvõ
Manõja
Suarõkeskusõs
Vaigul:
Jõolukuu 23. päävä
kell 12 panõmõ tulõd suarõkeskusõ jõolupuudõ
piäl põlõma
Jõolukuu 26. pääva
kell 13 näütemäng“Aabetsi kukk” (lavastus Andrus
Kivirähk, esitusTõnu Oja)
Niärikuu 8. päävä kell
18 vilmi “Meretagusõd”
(Kasõ Mark) esietendus
Niärikuu 15. kogo päävä Kihnu tantsõ õepmisõ
päe, (kuõlitaja Järsumäe
Raina), õhta simman
Manõja Poestõga
Küünläpäävä õhta kella 6-st tulad Kihnumua
laolunaesõd ning pillimehed Manõja rahvalõ küla.

Pühad on ukse ees ja kingikotid täituvad!
Nüüd on sul hea võimalus kõiki oma äripartnertnereid,
tuttavaid, sõpru ja lähedasi ilusa e-kaardiga rõõmustada.
Vali minu kodulehelt
http://www.olev.ee/tasuta-joulukaart.html kõige kaunim
kaart, lisa enda jõulusoov, uusaastatervitus või luuletus.
Varsti leiad postkastist enda tekstiga toreda pühadekaardi, millega saad kõiki lähedasi ja sõpru rõõmustada.
Ilusat jõuluaega!
Olev Mihkelmaa,
fotograaf

Soovimõ kihnlastõlõ sii ning
siälpuõl merd jõlusi jõula ning
kõikõ salasoovõ täüdeminemist!

K ihnu K ultuuri Instituut

Rahvamaja

Omaluõmingu
võistlus
Kihnu kielekoda kuulutab välla omaluõmingu võistlusõ õpilastõlõ ning täüskasun inimestele.
Võistlusõlõ võib suata
omatehtüd luulõtusi, jutta,
näütemängä või kirjuta oma
läbielätüd elust uvitavasi lugusi.
Teemad: „Päe ning üe“
„Meri – kuri ning iä“
„Valgus ning vari“
„Mälestusi“
Vaba teema
Tüed palutassõ tõua või
suata 31. niärikuu pääväks
Kihnu muusiumi.
Lugusi jõndab kielekoda.
Paramad tüed suavad aujõnna ning nied trükitässe
ää.
Kui ond taris täpsemält
mõnda küsüdä, siis elistä:
527 0078 või suada e-kiri:
silvi.murulauk@gmail.com
Kihnu Instituut

Hoia põleval
küünlal silma
peal
Päästeteenistus tuletab
meelde, et põlevat küünalt
ei tohi järelevalveta jätta,
lahtisel tulel hoidku silma
peal täiskasvanu.
Tuleohuga tuleb arvestada
juba küünlale asupaika valides. Tegemist on siiski lahtise tulega, mis on suur ohu
allikas. Küünal tuleb paigutada mittepõlevale alusele ja
paika, kus leegi lähedal pole tuld võtvaid esemeid, näiteks kardinat või kuuseoksi. Puit või paber küünla aluseks ei sobi.
Põleva küünla juures olgu täiskasvanu, sest küünal
võib sulades või tuuletõmbega ümber kukkuda.
Üpriski sagedased on ka
juhtumid, kus süttib küünla kaunistus. Edasi võib tuld
võtta laud, kardinad ja muu
sisustus. Lauakaunistuste
või kaunistusrosettidega
küünlaid ei peaks üldse süütama, sest kaunistus on põlevast materjalist ja võtab kergesti tuld.
Tulekahju korral helista
kohe hädaabinumbrile 112
ning asu siis ise võimalusel
tuld kustutama. Abi kutsumisega viivitades võib tulekahju suuremaks paisuda.

Head kihnu mehed!

Õnnitleme!

Ruudu Heldy ja Paali
perre sündis
22. novembril poeg Aleksander
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1. jaanuar

Lembit Lilles (Uue-Kalmu) 65
6. jaanuar
Anatoli Buravkov (Uusmaja) 74
7. jaanuar
Leida Havik (Jaani) 74
10. jaanuar
Leida Türk (Aava) 72
11. jaanuar
Eliisabet Köster (Tani) 72
13. jaanuar
Maria Karjam (Tika) 80
14. jaanuar
Ülle Lilles (Kastani) 50
16. jaanuar
Helge Lüll (Allika) 55
17. jaanuar
August Köster (Tõnni) 75
26. jaanuar
Elisabet Täll (Sarapuu) 87
29. jaanuar
Leida Oad (Kalmu) 73
30. jaanuar
Virve-Elfriide Köster (Järsumäe) 83
Valdo Palu (Rannametsa) 55

Lahkunud

Maria Laos

08.07.1923 - 06.12.2010

Olete oodatud koos pereliikmetega uut
aastat vastu võtma Metsamaale, et siis
moodustada üheskoos
Kihnu Hülgeselts.
Metsamaa uksed on avatud
31. detsembril alates kella 22st kuni
1. jaanuari varahommikuni.
Selts kinnitatakse uue aasta esimestel
tundidel, et kõik huvilised
ikka kohale jõuaks.
Õhtu algab Mark Soosaare filmi
„Vaarao sõjavägi“ vaatamise ja
aruteluga, millele järgneb ilutulestik
uue aasta tervituseks ning tantsuöö.
Igaüks võtab kaasa 50 krooni
pillimeeste toetuseks ning oma
äranägemisel söögi ja joogipoolist.
Viimased Eesti kroonid on tol ööl
võimalik annetada Metsamaa talu ja
pillimeeste hüvanguks!
Pilet koolilapsele maksab 25 krooni.
Kõigile, kes oma pilliga kohale
tulevad, et üheskoos tantsuks mängida,
on sissepääs tasuta.

Jõlusi jõulupühi ning
iäd uut aastat!
Kihnu Kultuuriruum

