
Tä na vu toi mus meie saa re ter vi se päev 
ju ba kuuen dat kor da. Va na rah va ma ja 
plat si le ko gu nes üle poo le sa ja sport-

li ku võist le ja ja kaa sae la ja.

Kõik va nu sek las sid olid esin da tud ja päi-
ke se list spor ti mist said nau ti da ka kü la li-
sed, kel lest kõe gõ kan gõm oli Kai jo Kil ling.

Kih nu kõe gõ kan gõ mad olid Mar ten Ve sik, 
Tai mar Laos, Ke vin Leas, Ve ro ni ka Tšet šin, 
Jan ne Na za rov, Rai go Tšet šin, Lem bit Mart-
son ja Tar mo Laos. Pae lu õn nõ tei te le!

Päe va ju ha ta sid sis se Pär nu haig la õed, 
ee sot sas va ne mõe Ing rid Ka ru ga, kes kont-
rol li sid võist le ja te ter vis lik ku sei sun dit 
ja teos ta sid ke ha koos ti se mo ni too rin gu. 
Pä rast võist lus päe va lõp pu said kõik tur gu-
tust Pär na mäe He li su pist ja lei vast.

Õh tul esi ne sid Kih nu nais rühm Pit sid 
Paist vad ja lõ bu sa pü ra miid ka va ga se ga-
rah va tant su rühm. Jal ga sai kee ru ta da 
an samb li Här ra Kuu saa tel. Suu red tä nud 
pea koh tu ni ke le Kaiu Kus tas so ni le ja Õie 
Kil lin gu le ning kõi gi le teis te le abi lis te le, kes 
sünd mu se kor da mi ne ku le kaa sa ai ta sid.

Kes sel aas tal ka ri kat ei saa nud, said dip-
lo mid ja mõ ned kind las ti ka kan gõd kon did, 

aga tub lid oli te te kõik.
Koh tu me ter vi se päe val Kih nu Kõe gõ Kan-

gõ mad ju ba järg mi sel aas tal ja sel su vel 
saa me veel kaa sa lüüa Kih nu jook sul, Pär-
nu maa Oma va lit sus te 25. ran na män gu del, 
Kih nu-Ruh nu män gu del ja teis tel spor di-
sünd mus tel.

Teh ke spor ti ja ik ka – kii re mi ni, kõr ge ma le 
ja kau ge ma le!

Lää ne  Vee ra
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Kui das see ik ka gi käib, et 
ini me ne teeb nii to taal se 
elu muu tu se ja tu leb väi ke-
se le saa re le pä ri mus ta lu 
pe re nai seks. Kui das sel li-
ne ot sus sün dis?

Mi nu elus on pal ju nii su-
gu seid elu muu tu si ol nud ja 
usun, et see po le pa he, vaid 
või ma lus elu laie malt ja iga 
kan di pealt tund ma õp pi-
da. Ko ha ne des, ning sa mas 

en nast ki tund ma õp pi des.

Kui das Kih nu Teid vas tu 
võt tis? Mil li ne oli es ma-
mul je? 

Lap se põl ve su ve de Kih nu 
ja käe so le va aas ta veeb rua-
ris näh tud saar olid ses mõt-
tes sar na sed, et rin gi sõi tes 
pol nud ini me si suurt nä ha. 

Kui siis aga ko ha li ke ga koh-
tu des jut tu teed, ko ged nii 

lah kust kui ka lus ti list proo-
vi le pa ne kut. See ga on es ma-
mul je ol nud vas tuo lu li ne 
na gu me re ta gu ne elu: vaik ne 
ja vim ka de ga üh tae gu.

Ole te Pär nus ela nud ja 
aja kir ja ni ku na töö ta nud 
ja see pä rast po le Kih nu 
Tei le kind las ti võõ ras. Kas 
on ol nud ka ül la tu si? 

Vir ve sün ni päe va pi du rah-
va ma jas oli mi nu jaoks mi da-
gi en neo le ma tut. Nii ini me-
se kui ka aja kir ja ni ku na. Sil-
ma jäid üks meel ja jäl le gi see 
lus ti li sus. Noo ri ja va ne maid 
sa mal peol ja tant sup lat sil 
nal jalt ju ei koh ta. 

Rää ki ma ta sel lest, et ma ei 
mär ga nud rah va ma jas mit-
me tun ni jook sul (ka rin gi 
ja lu ta des) mit te kus kil üh te gi 
riid le vat lap se va ne mat ega 
nu ti sead meid näp pi vaid või 
tül li pöö ra nud lap si. Laud oli 
ke nas ti loo kas, head-pa re-
mat täis. 

Ning kui mand ril saab sün-
ni päe vast ühel het kel n-ö 
po lii ti ku te pai ka pa ne mi-
se pi du, siis ma kuul sin sel 
õh tul vaid üh te häält, kes 
va lit sust ki rus. Hil jem sel gus, 
et ta oli mand rilt tul nud.

Rää ki ge oma se ni sest töi-
sest te ge vu sest, mi da olu-
list ta ha te ise väl ja tuua. 

Olen õp pi nud muu si kat ja 
keelt, lil le sead mist ja aian-
dust – kõi gil neil ala del ka lei-
ba tee ni nud. Ent laias plaa nis 
olen ol nud 25 aas tat aja kir ja-
nik nii aja le hes (ka Ees ti Päe-
va leht ja Pos ti mees), aja kir-
jas (Nai sed ja Ter visP luss), 
raa dios (KU KU ja Vi ker raa-
dio) kui ka te le vi sioo nis (mh 
ETV).

Vii ma se kol me aas ta jook-
sul olen kir ju ta nud kaks 
ma hu kat raa ma tut. Esi me ne 
neist oli era kord selt sä ra va 
ja mit me külg se me he Oleg 
Sa požni ni elu loo raa mat 
”Lõ pu tu ra hu tuur”. Äs ja aga 
il mus vä ga isik lik lap se saa-
mi se prob le maa ti kat ning 
kunst lik ku vil jas ta mist inim-
li kul ta san dil kä sit lev raa mat 

”Tu le meie juur de”, mis rää-
gib An ni ja To mi Ra hu la lap-
se saa mi se loo.

Lu ge da soo vi tan mõ le mat, 
sest ehk ki ole mu selt nii eri-
ne vad, kä sit le vad need raa-
ma tud ini me seks saa mi se, 
kas va mi se ja jää mi se lu gu. 
Boo nu se na veel pil gu heit 
abie lu ja suh te köö gi poo-
le le. Sest ühel het kel hu vi-
tab meid ju kõi ki, mil li ne see 
teis te mu re de ja rõõ mu de ga 
ar gie lu täp selt on. 

Aja kir ja ni ku na olen ala ti 
us ku nud, et tao li sed au sad, 
jul gelt peeg lis se vaa ta mi se 
lood vää ri vad ja ga mist ja tal-
le ta mist. Nii olen pea küm-
me kond aas tat kir ju ta nud 
en ne kõi ke eri ne vaid port ree-
lu gu sid.

Kui das lep pis pe re, et 
pe ree ma „ük si ku le saa-
re le“ pa ges? Kui das oma 
ko dust elu prae gu kor ral-
da te? 

Ku na meie kol mest lap-
sest kaks on ju ba täis kas va-
nud, siis mi da gi üle jõu käi vat 
ei ole. Ent toi mu vat on kõr-
val seis ja le pa ra ku kee ru li ne 
se le ta da, sest on as ju, mi da 
liht salt peab mõist mi seks ise 
ko ge ma. Meie pe ree lu kor ral-
da mi ne on üks tao li si. 

Fakt on, mi nu saa re le töö le 
asu mi ne sai las te ga eel ne valt 
lä bi aru ta tud. 

Noo rim las test on ju ba 
mõ ned päe vad ka saa rel 
veet nud, tei sed ki plaa ni vad 
tul la ja abi kaa sa on siin pea 
igal nä da la va he tu sel – nõu ja 
jõu ga abiks.

Mil li seid hu vi ta vaid koh-
tu mi si on Teil Kih nus ju ba 
ol nud? 

Kõik koh tu mi sed on ol nud 
hu vi ta vad, alus ta des sel le 
aas ta esi me sest, mil veeb-
rua ri kuu pi me dal ja pa ka se li-
sel õh tul Sua rõ sa da mas Uiõ-
Ma tu Ma re ga esi mest kor da 
te re ta si me. 

See jä rel soo vi sin koos teis-
te pi du lis te ga Jär su mäe Vir-
ve le sün ni päe vaks õn ne – jäl-
le gi elus esi mest kor da sil-

Metsamaa pärimustalu perenaisena ask

Üks eri li ne koh tu mi ne: Ing rid Rüüt li ga on Pi ret tei nud vä he-
malt kaks pik ka port ree lu gu. Kih nus koh tu ti ju ba kui head 
tut ta vad. See kord oli Pi ret koh vi keet ja ja võõ rus ta ja rol lis. 
Fo to: Eha Ris ti mets

Palun väga - 25 aastat ajakirjanikuna tööta-
nud, raamatuid kirjutanud, telesaateid teinud, 
muusikat ja lilleseadet õppinud - sellise 
ägeda perenaise sai Metsamaa pärimustalu. 
Piret Kooli esmamulje on olnud vastuoluli-
ne nagu meretagune elu: vaikne ja vimkade-
ga ühtaegu.



3  (204) nr. 5 / 2018 mai 

mast sil ma koh tu des ning 
sain en neo le ma tult lõ bu sal 
rah va peol ja lad va lu saks 
tant si da.

See jä rel on sui sa ri da mi si 
tul nud pal ju eri li si ja meel-
de jää vaid treh va mi si: no näi-
teks kui Roos laiu ta lus Tai mi-
le kör di mõõ tu käi sin and mas 
või kui Lo hu El la juu res sit-
si jak ki proo vi mas olin. Met-
sa maa ta lu ku na gis te pe re-
 tü tar de Vee ra ja Lei da ga 
kõ nel dud ju tud on sa mu ti 
ala ti eri li sed.

Eri li selt tä nu lik olen ka 
ta lu ehi tus mees te le, kes 
pä ris esi me sel Kih nus ela-
tud nä da lal mu vest lus kaas-
las teks said: Rai ner, Mih kel, 
Tar mo, Ai var, Ivo … ja mui-
du gi Paal!

Ai täh tei le kõi gi le – mui ge-

ga mul jeid on kül la ga.

Mi da toob su vi Met sa maa 
pä ri mus ta lu le? 

Kind las ti pal ju es ma kord-
set, sest sel list su ve ei ole 
va rem ol nud. Liia ti gi saab 
ju Met sa maa pä ri mus ta lu 
10 aas ta seks ning see on osa 
Ees ti suu rest juu be list. 

Juu nis aga ta sub uu dis ta-
ma tul la kind las ti ka kah te 
suu re mat fes ti va li: toi mu vad 
Kih nu I ku du mis fes ti va li ja 
esi me sed pä ri mus päe vad.

Ole te sel le le ka ju ba mõel-
nud, kauaks end Kih nu ga 
si du da ta ha te või ei mak-
sa se da prae gu kü si da gi? 

Kü si da võib ik ka, kuid vas-
tus sel gub aja ga. 

Rää gi me sep temb ris uues-

ti. Mis saa re tal ve puu tub, 
siis see ko ge mus on mul 
ju ba ole mas. Olen koos pi si-
ke se lap se ga Kas sa ri saa rel 
ela nud sui sa kaks tal ve. Ja 
ma tean, mis tä hen dab sü ga-
va lu me ga pa ka ses - puup liit, 
kuiv käim la ja kae vu ve si.

Kui das tun ne te end kih nu 
rah va riie tes? Mi da kih nu 
nai sed on Tei le öel nud, 
kui kör di sel ga pa ni te? 

On suur au kan da Kih nu 
rah va le nii olu list riiet :)

Olin tõe li selt lii gu ta tud, kui 
kuul sin, et mul le val mib kört, 
ja mit te ai nult. 

Kui kor ral da sin 5. mail Met-
sa maa ta lus Tee me Ära tal-
gu päe va ning tõin muu hul-
gas mi tu sõp ra gi mand rilt 
siia ap pi, oo tas mind õh tul 
suur ül la tus. 

Ma re pa lus mul kõi gi ees 
püs ti tõus ta ja an dis see jä rel 
üle Roos laiu Tai mi koo tud 
kör di koos alus kör di, sa la tas-
ku ja kol me põl le ga. Tun nis-
tan: tä nu tun ne oli se da võrd 
suur, et pi sa rad tu lid sil ma. 
Olin ku jut le nud, et kui järg-
mi seks ke va deks oma esi me-
se kör di kan ga tel ge del val-
mis saan, on ise gi häs ti.

Pea rä ti ku ost sin muu seu-
mist Eve õpe tu sel juur de 
ning ka oma esi me se põl-
le rii de leid sin sealt. Sel lest 
õm mel dud põl le ga käi sin 
ühel pü ha päe val ka ki ri kus 
tee nis tu sel. 

Hil jem muu seu mis ki ri ku-
lis te ga jut tu pu hu des, kuul-
sin oma rii de va li ku eest pal-
ju häid sõ nu. 

On öel dud se da gi, et kört 
so bib mul le ja ma tun nen 
end sel les rõi vas ilu sa na, 
mi da iga kan di rah va rõi vas-
te koh ta se ni öel da po le saa-
nud.

Iga päe va selt ma kör di ga 
siis ki rin gi ei as kel da, sest 
het kel on mul ju vaid neid 
üks. Kuid kui kör di sel ga 
sä tin, siis on see kui ri tuaal 
ning põl le va lin hoo le ga ja 
mee leo lu jär gi.

Anu Saare

eldab Piret Kooli

Viis aas tat ta ga si toi me tas Pi ret Koo li 18-osa li ses oma loo dud 
te le saa tes ”Õue hald jad”, te hes too na saa te ju hi, toi me ta ja ning 
pro dut sen di na kõi ke se da, mi da nüüd Met sa maa ta lus ki. Fo to: 
era ko gu

Fes ti val 
ku du mis -
hu vi lis te le!!
 Met sa maa pä ri mus ta-
lus toi mub 20. - 22. juu nil 
Kih nu I Ku du mis fes ti val – 
puõl su kad!

Oo ta me kõi ki ku du mis-
hu vi li si en ne jaa ni päe va 
Kih nu Ku du mis fes ti va li-
le! Kol me päe va jook sul 
las tak se var dad väl ku da 
Kih nu pa ri ma te ku du ja te 
ju ha tu sel. Tut vu tak se kih-
nu pä ras te ku du mis teh ni-
ka te ja -stii li de ga: kin da- 
ja so ki ku du mi ne, troi- ja 
müt si ku du mi ne ja muud 
põ ne vat. Ku du mi se va he-
peal toi mu vad eri ne vad 
te ge vu sed: saa re eks kur-
sioon koos tu le tor ni ja 
muu seu mi kü las tu se ga, 
tant su tu ba Kih nu pil li las-
te ga ja koh tu mi sõh tu Jär-
su mäe Vir ve ga.

Sel leaas ta ne tee ma on 
Kih nu puõl su kad ehk nais-
te ja tüd ru ku te val ged, 
vi kel dus te ga, su ka kir ja ga 
so kid.

Osa lus ta su 150 eurot + 
20 % käi be maks (si sal-
dab ma ju tust Met sa maa 
ta lus, toi tu, õpe tust, kä si-
töö tar beid ja va ba aja 
te ge vu si). Il ma ma ju tu-
se ta on osa lus ta su 130 
eurot+ 20 % käi be maks.

Kihn las te le 25 eurot + 
20 % käi be maks (si sal-
dab lõu na söö ki ja kä si-
töö tar beid)

Kih nu õpi las te le TA SU-
TA!
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 Muu de ti mää rust „Pä de vu se jao tus ehi-
tus vald kon nas“. Kät te saa dav Rii gi Tea ta-
ja vee bi le hel;
 Kih nu saa re ela ni ke hu ve esin da vaks 
ühin guks väi ke saar te ko mis jo nis ni me ta ti 
MTÜ Väi ke saar te Liit;
 Moo dus ta ti toe tus fon di taot lus te hin-
da mi se ko mis jon (An ne ly Ak ker mann - ko-
mis jo ni esi mees ja liik med: Käth lin Pa lu, 
Mar ju Ve sik, Rai li Leas ja Õie Ve sik) ja ko-
mis jo ni põ hi mää rus;
 Kin ni ta ti jalg rat tap lat si de pa ri mad pak-
ku jad: OÜ Ex le (ala A) ja Vi sit Kih nu OÜ 
(ala B);

 Tun nis ta ti nur ju nuks Kih nu Val la vo li-
ko gu 21. veeb rua ri 2018 ot su se nr 8 “Hoo-
nes tu sõi gu se sead mi ne eel lä bi rää ki mis-
te ga pak ku mi se kor ras” alu sel lä bi vii-
dud kir ja lik enam pak ku mi ne Sua ru sa da-
ma koh vi ku hoo ne ehi ta mi se hoo nes tu sõi-
gu se sead mi seks, ku na ei lae ku nud üh te-
gi pak ku mist.
 Kuu lu ta ti väl ja uus kon kurss Sua ru sa-
da ma koh vi ku hoo ne ehi ta mi se hoo nes tu-
sõi gu se sead mi seks;
 As tu ti väl ja mit te tu lun du sü hin gust Ees-
ti Saar te Ko gu.

 Loe ti luh tu nuks Kih nu 
Koo li di rek to ri va ba ame ti-
ko ha täit mi seks väl ja kuu lu-
ta tud kon kurss;

 Kuu lu ta ti väl ja uus kon-
kurss Kih nu Koo li di rek to ri 
va ba ame ti ko ha täit mi seks;

 Nõus tu ti kin ni sas ja ja-
ga mi se ga. Lii vaau gu (Li na-
kü la) ja ga ti ka heks ja tei se 
maa tü ki lä hiad res siks mää-
ra ti Lii va met sa;

 Nõus tu ti kin ni sas ja ja ga-
mi se ga. Lu mis te (Root si kü-
la) ja ga ti kol meks ja uu teks 
lä hiaad res si deks mää ra ti 
Uue-Lu mis te ja Ko rok sõ;

 Koos kõ las ta ti Al li ki-
vi (Root si kü la) puur kae vu 
asu koht;

 Vir ve- Elf rii de Kös te ri le 
väl jas ta ti puur kae vu ehi tus-
lu ba Pih la mäe le (Li na kü la);

 MTÜ le Kih nu Me re Selts 
an ti viieks aas taks ta su ta 
ka su tus se ka he Kih nu vä li-
kaar di (3x 3m ja 1,5x 1,5m) 
alu ne maa Muu li (Lem si kü-
la) ja Koo li (Li na kü la) kin ni-
sas jast suu ru se ga vas ta valt 
1m² ja 0,2m²;

 Muu de ti Kih nu Val la va lit-
su se 18.07.2017 kor ral dust 
nr 60 “Ha jaa sus tu se prog-
ram mi 2017.a taot lus voo-
ru taot lus te ra hul da mi ne”. 
Muu da tu se ga pi ken da tak-
se toe tus le pin gu te täh tae ga 
01. juu li ni 2018.

 An ti lu ba ava li ku üri tu se 
– Kih nu ko du koh vi ku te päe-
va kor ral da mi seks 2.-3. juu-
nil 2018;

 Ot sus ta ti, et las teaed on 
su le tud 2. juu li - 13. au gust 
2018;

 Kih nu val la esin da jaks 
MTÜ Pär nu maa Ühist rans-
por di kes ku se ühist rans por-
di ko mis jo ni ni me ta ti val la-
va nem Ing var Saa re;

 Võe ti vas tu Sil ve ri ka tast-
riük su se ja lä hia la de tailp la-
nee ring;

 Al ga ta ti jä re le val ve me-
net lus.

VALLAVALITSUSES

VAL LA VO LI KO GUS

Le he kuu 18 pää vä tu li 
en ne sui puh kust vii-
mist kor da ko go Kih nu 

Kie le ko da. 
Sel le kor ra olid tüed te ge-

mes Lo hu An ne li, Lo hu El la, 
Kae van du An ni, Põl dõot sa 
Ar vo, Ka ja Jaan, Är mä Roo-
si, Nõl va ku Evi, Sa ra bu Sil vi, 
Noo di Vee da, Ar vi Maie, Kol-
dõ Kül li ning Ro bõr ti Mar ta.
Kih nu sõ na raa ma tu pa ran-
dus tõ te ge mi se gä ond tä nä-
seks jõu tud mie-ni. 

Nel jä nä dä li siss, mis jäid 
kie le ko ja koos jõst mis tõ 
va he lõ, võe ti ede järg mi-
se tä hä all olõ vad sõ nad 
ning egäl osa lõ jal olid omad 
pa ran du sõd sõ na raam tu 
pa ra maks te ge mi seks teh-
tüd. Ning egä kor ra ond kõi-
kõl pae lu ko do tüed teh tüd 
oln.

Kõi kõ lõ kü si mus tõ lõ ond 
ras kõ õi gõd vas tust väl la 
pak ku. Kui ”mur dõa lu nõ” 
ond rü si jää, siis mio kõ sõ na 
olõks õi gõ, kui riä gi täk se 
lao dil ee nä mur dõs sõ tal la-
mi sõst? Ning kis si on mu di-
lõ nõ? Kas pis si ke laps või 
pis si ke ka la lie vii di käs või 
ond ta suu tu maks uus tul nu-
kas kih nu mies te muet tõss 
– uni mu dil?

Muu ju tu ul kõs aru ta si mõ 
kua juu sõ kul li (juus tõ kul-
li) kir ja kiel se ni me as ja. Kis 
olõks mõistn mõ tõl da, et 
naa pae lu põr ni ku sün nüks 
juu sõ kul liks. Mae sõ mal üel-
däs se juu sõ kuell kõe gõ roh-
kem juu ni põr ni ka koh ta.

Kih nu sõ na raa ma tus sõ 
jäi prae gu kir ja mai põr ni ka 
va riant. Kas te gu ond ha ri li-
ku mai põr ni ka ga (Me lo lont-

ha hip po cas ta ni) või lõu na-
mai põr ni ka ga (Me lont ha 
me lont ha), sie ond järg mi se 
kü si mu sõ koht.

Üsä iäd kan di daa did olid 
viel kua viel juu ni põr ni kas, 
juu li põr ni kas ning  kuld-
põr ni kas. Sjõ ta si ti kä kan di-
ta duu ri aru ta si mõ kua, aga 
tä ma jäi vii mes ik ka gid liht-
salt si ta si ti kaks (Geot ru pes 
ster co ra rius).

Pil did te gi Kol dõ Reet. 
In ter net tis suab kih nu kiels-
te sõ na dõ tä hen du si kont-
rol li http://www.eki.ee/dict/
kih nu/.

Ning Sa ra bu Sil vi pa nõb 
iä mie le gä kir ja sõ na raa ma-
tust väl lä jäen sõ nu, kui sua-
dad nied Sil vi le e-pos ti: sil vi.
mu ru lauk@gmail.com

Kol dõ Reet

Kih nu Kie le ko ja uu di sõd
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Suur tä nu Ka se Rai li le, 
kes ju ba kaks aas tat on 
or ga ni see ri nud Kih nus 
pur je ta mis laag rit, mil lest 
lap sed on vä ga vai mus-
tu ses ol nud. Ka sel aas tal 
toi mub 6.-20. juu lil pur je-
ta mis laa ger, ku hu 
on oo da tud kõik Kih nu 
lap sed saa relt ja mand rilt 
1.-9. klas si ni.

Laag ris se tul nud lap sed 
jao ta tak se grup pi des se vas-
ta valt va nu se le ja eel ne va le 
ko ge mu se le, kõi gi le osa le ja-
te le on oma laag ri särk. Laa-
ger saab teoks Kih nu val la-
va lit su se toel. Kõik, kes soo-
vi vad osa le da, saat ke pa lun 
ki ri ja na.ruu bel@gmail.com.

Eel mi sel aas tal lä bi vii dud 
pur je ta mis koo li tu sel sel gus 
tõ sia si, et pal jud lap sed tun-
ne vad en nast vees vi ibi des 
eba kind lalt. Lap sed ei os ka 
veel hin na ta oh tu sid, na gu 
jär sult tu gev nev tuul, tu gev 
lai ne tus, sa da mas se sis se-
sõi tev alus ning puu du vad 
tead mi sed teeand mi se reeg-
li test. Pal jud lap sed kart sid 
paa di ga üm ber mi ne mist, 
sest ei os ka õn ne tu se kor ral 
käi tu da.

Ena mik õn ne tu si juh tub-
ki see tõt tu, et hin na tak se 
va les ti me re- ja il mas ti kuo-
lu sid ning oma või meid. Eel-
mi sel aas tal up pus (pääs tea-
me ti and med) Ees tis 45 ini-
mest, ka sel aas tal on ol nud 
traa gi li si up pu mi si, ka lap si. 
On äär mi selt olu li ne, et lap-
sed os kak sid uju da, hin dak-
sid oma või meid ja õn ne tu se 
kor ral ei sa tuks paa ni kas se.

Li saks pur je ta mi se le õpe-
ta me las te le ele men taar set 
pur je ta mi se sõ na va ra, tee-
me sõl mi. Kih nu Pääs te ko-
man do tu leb sa da mas se 
oma teh ni kat tut vus ta ma, 
Kih nu va ba taht li kud me re-
pääst jad rää gi vad me reo-
hu tu sest ja tee vad prak ti li-
si har ju tu si. Laag ri osaks on 
ka jä rel val ve ga uju mi ne, kor-

da me üle es maa bi olu li sed 
osad. Laa ger lõ peb eri ne va te 
võist lus te ja tead mis te kont-
rol li ga, kaa sa ela ma oo ta me 
kõi ki lap se va ne maid. Laag-
ri te ge vu si kor ral da vad Ka se 
Rai li, Ran na met sa Käth lin ja 
Män ni Ja na. Oo ta me kõi ki 
lap si osa le ma!

Laag ri tu le mu se na os ka vad 
lap sed tur va li se malt käi tu da 
me re ran nas, sa da mas ja vee-
ko gul, ka su ta da es ma seid 
pääs te va hen deid, oo ta ma-
tus olu kor ras kut su da abi, 
ai da ta en nast ning kaas la si.

Uju mis laa ger
30. juu list ku ni 3. au gus ti ni 

kor ral da me tu le val sü gi sel 
tei se ja kol man das se klas si 
mi ne va te le Kih nu las te le uju-
mi se alg kur su se.

Uju mi ne ei ole ai nult vees 
va he maa lä bi mi ne. Täh tis 
on osa ta hõl ju da, et oleks 
või ma lik va ja du sel pu ha ta. 
Peab ole ma jul gust hü pa ta 
üle pea vet te, kui on va ja kel-
le le gi ap pi min na ning peab 
os ka ma su kel du ma, sel leks 
et tuua up pu ja veest. Uju-
mi sos kus ei eel da teh ni li selt 
õi get uju mist, kuid peab ole-
ma pii sa valt jõu du sääs tev 
ja hin ga mi ne peab ole ma 
rüt mi li ne. Se da kõi ke tu leb 
ha ka ta har ju ta ma maast ja 
ma da last. Li saks hea le uju-

mi sos ku se le on vees vii bi-
mi sel ka ter vist tu gev dav ja 
ka ras tav oma dus.

Iga lap se va ne ma soov on, 
et ta laps õpiks uju ma ja 
teeks se da või ma li kult va ra-
ja ses eas ja või ma li kust kii-
res ti. Siin ko hal keh tib aga 
va na sõ na „ta sa sõuad, kau-
ge le jõuad”. Kõik lap sed on 
eri ne vad ning oman da vad 
uu si tead mi si eri ne va kii ru-
se ga. Mõ nel lap sel võib esi-
ne da tu gev vee hirm. Sel li-
sel ju hul on vä ga täh tis te ha 
koos tööd tree ne ri ga. Hea 
va nus uju ma õp pi mi seks on 
7 ku ni 9 aas ta selt. Olu li ne on 
pi dev prak ti ka, et uued os ku-
sed ei unu neks, see pä rast 
on gi hea just su vel uju mist 

õp pi da, sest prak ti kat saab 
pea iga päev.

Uju mi ne vee ko gus, eri ti 
me res, eri neb uju mi sest bas-
sei nis. See pä rast ole me Kih-
nu kut su nud Pär nu pa ri mad 
uju mist ree ne rid Ma ri ka ja 
Ar tur Tik ker bä ri, et kor ral-
da da las te le me res uju mi se 
al gõ pe tus. Sa ma su gust tren-
ni kor ral da tak se ka Pär nu 
ran nas, ko ge mu sed on vä ga 
po si tiiv sed.

Rõõm on tõ de da, et las te 
su vi on iga ti si sus ta tud nii 
sport li ke kui ka kul tuu ri lis te 
te ge vus te ga, nii et jääb ae ga 
ka ko du töö deks ja pi dus tus-
teks.

Mõ nu sat su ve kõi gi le!
Män ni Ja na

Las te jaoks on su vel pur je ta mi se ja 
uju mis laa ger

Kih nu las te su vi on te gus
 JALG PAL LI LAA GER – 18. - 21. juu ni, 

in fo: Lää ne Vee ra, rah va ma ja@kih nu.ee

 KUNS TI LAA GER „Kih nu lin nud“ – 2. - 6. juu li, 
in fo: Uie-Ma tu Ma re, kul tuu ri ruum@kih nu.ee

 PUR JE TA MIS LAA GER – 16. - 20. juu li, 
in fo: Män ni Ja na, ja na.ruu bel@gmail.com

 UJU MI SE ALG KUR SUS – 30. juu li - 3. au gust, 
2. ja 3. klas si mi ne va te le Kih nu las te le, 
in fo: Män ni Ja na

 PIL LI LAA GER – 6.-10. agust, 
in fo: Võ su Mar ju, kul tuu ri ruum@kih nu.ee 

Kihnu lapsed 2013. a ekskursioonil Lõuna-Eestis.
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Le he kuu esi me sel nä da-
la va he tu sel pai tas päi-
ke ni na ja parv laev Kih-

nu Vir ve väl ju mi sed olid rah-
vast pun gil - ju ba kol man dat 
kor da toi mus Kih nu su ve-
hooae ga avav Räi me retk.

5. mai hom mi kul toi mus 
viies eri ta lus pa ras sa gi mi-
ne, sest oo da ta oli pal ju kü la-
li si. Mi nu jaoks oli see tei ne 
räi me retk ja sain ka sel kor-
ral käe kül ge pan na. Pär di-
Jaa gul oli abi kä si roh kem 
kui eel mi sel aas tal ja käi sin 
va he peal tii ru ka teis tes ta lu-
des, et toi mu vat pil dis ta da. 
Kor ral dus oli nii na gu mul-
lu gi: käe pae la alu sel oli igaü-
hel õi gus maits ta joo ki, lei-
ba, suit su räi me ja räi me rul-
li ning igas ta lus toi mus üks 
õpi tu ba, üle jää nu oli ju ba 
igaü he en da te ha. 

Ui bul oo tas to re pe re rah-
vas, kes lao tas lah kes ti räi-
me kas tid laua le, et ke na fo to 
saa da. Pa ra ku jõud sin lii ga 
va ra ja me hed sei sid tüh ja 
gril li ää res, mis al les soo je-
nes. Oleks kaue maks jää nud, 
oleks äk ki si ga gi var das näi-
nud ja maits ta saa nud. Hil-
jem õp pi sid hu vi li sed meist-
ri te käe all, kui das ka la fi lee-
ri da.

Sa ra puu le jõu des kos tis pil-
li mäng ju ba kau ge le, lä he ma-
le jõu des nä gin, et paar lus ta-
kat prouat män gi sid pil li del 
ning laul kõ las val jul hää lel. 
Pe re nai sed and sid head-pa-
re mat ning mee leo lu oli seal 
ik ka vä gev. Ega il maas ja ta 

mit me le loo si se de li le kir ja  
pan dud, et mee leo lu poo lest  
peaks Sa ra puu le esi ko ha 
and ma. Sa ra puu rah vas õpe-
tas kü la lis te le, kui das val mis-
ta tak se Kih nu räi me roo gi. 

Ran na met sal oli mõ nus ole-
mi ne, sat tu sin sin na pa ras ja-
gu vaik sel het kel. Ran na met-
sa Val do is tus var ju all ja oli 
kõi gi le val mis suit su räi me 
te ge mi se nip pe ja ga ma ning 
ega ku sa gil mu jal sel le tee ma-
li ne õpi tu ba toi mu da saaks-
ki. Pe re nai sed olid to re dad ja 
ju tu kad na gu ala ti, näod nal-
ja täis. 

Pär na mõi sal jõud sin en ne 
suu re ma pun di kü la lis te tu le-
kut tre pil pe rest pil di gi te ha. 
To re vaa da ta, kui das naa-
ber ta lud koos kü la li si vas-
tu võ ta vad ja et neid seal nii 
pal ju sa gi mas on. Me hed-
ki olid sel het kel ko dus, nii 
kauaks ku ni mõ ni vä si nud 
ret ke li ne te le fo ni haa ras ja 
rat ta tel lis. Pär na mõi sal vii-
di lä bi suit suah ju ehi ta mi se 
õpi tu ba.

Ko ju Pär di-Jaa gu le ta ga si 
jõud sin täp selt pa ra jal ajal, 
sain pil did Pär nu Pos ti me-
he le  tee le saa de tud, kui suu-
rem rah va mass meie ni jõu-
dis. Kü la lis te le läk sid häs-
ti pea le vahv lid, sest värs ke 
ja soo ja vahv li lõhn te ki tas 
ju ba ee malt isu. Siin ne pe re-
nai ne ja gas õpe tus sõ nu räi-
me rul li de te ge mi seks.

Nii na gu va rem gi, sel gu sid 
ka sel kor ral rah va hää le tu sel 
lem mi kud. Pär na mõi sa ta lu 

pär ja ti nii pa ri ma räi me rul-
li kui ka joo gi tiit li ga, Ran na-
met sa kait ses pa ri ma suit su-
räi me tiit lit ning pa rim leib 
oli Ui bul. 

En ne õh tust praa mi ko gu-
ne ti rah va maj ja, kus iga räi-
me ret ke li ne sai osa võt ta 
loo sist, mil le kõi ge „ma gu-
sam“ au hind oli Ska me ti 
suit sua hi. Loo si kas ti juur de 
ko gu nes kolm pi si kest for-
tuu na kan di daa ti, kel le hul-

gast va lis An ni ka väl ja ühe, 
kes oli mi nu jaoks kui da gi 
tut tav. Ühel het kel tur ga tas-
ki pä he, et see on see sa ma 
An na bel, kel lest „Pealt nä gi-
jas“ lu gu oli kui vä hist või-
tu saa nud tüd ru kust. Vä ga 
to re ju hus, et just te ma for-
tuu naks va li ti. Mees, kes 
suit suah ju en da ga Laag ris se 
ko ju kaa sa viis, võib pi si ke-
se le An na be li le tä nu lik ol la. 
Li saks suit suah ju le oli ka tei-
si au hin du, mil le olid väl ja 
pan nud nii ta lud kui ka koos-
töö part ne rid. 

Õh tu lõp pes fil mi „Ah to. 
Unis tu se jaht“ fil mi vaa ta mi-
se ja peo ga, kus rah vast tant-
su tas an sam bel Unt sa kad. 
Suur tä nu kõi ki de le, tä nu kel-
le le Räi me retk 2018 toi mus. 
To re oli nä ha nii pal ju sid 
rõõm said ini me si, kes rää ki-
sid, et pea lin na kä rast üheks 
päe vaks Kih nu sõit sid ja 
loot sid, et ik ka järg mi sel aas-
tal ka tul la saaks. Ol gu su vi 
edu kas ja vä gev!

Lau ra Jõe

Päi ke se pais te li ne räi me retk avas Kih nu 



7  (204) nr. 5 / 2018 mai 

su ve hooa ja

Fo tod: Lau ra Jõe
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Hü vi tis toi miks pa re mi-
ni, kui se da saaks üks kõik 
mil li se ars ti juu res ja 
pä rast hai ge kas salt ra ha 
ta ga si.

Nii na gu saa me rii gi toel 
Ees tis vä ga kõr gel ta se mel 
haig la ra vi, toi mib sa mal 
põ hi mõt tel nüüd ka ham ba-
ra vi, mis siia ni ei ole ol nud 
hai ge kas sa toel kät te saa dav. 
Ka ham baars ti del on nüüd 
hai ge kas sa ga le ping ja kok ku 
le pi tud hin nad.

Ham ba ra vi hin nad on klii-
ni ku ti üs na eri ne vad. Üht ne 
hin na ki ri tee nus te le, mi da 
hü vi tab hai ge kas sa, an nab 
ini me se le kind lus tun de, et 
ta saab igal pool sa ma ra ha 
eest sa ma pal ju ra vi. See 
teeb loo de ta vas ti ka ars ti 
va li mi se liht sa maks.

Li saks on pat sien di jaoks 
kõi ge mu ga vam, kui soo dus-
tu se sum ma ar ves ta tak se 

au to maat selt ma ha ars ti juu-
res ning hil jem ei pea ku lu ta-
ma ae ga ühe gi taot lu se või 
do ku men di täit mi seks. 

Le pin gu sõl mi mi ne hai ge-
kas sa ga on teh tud vä ga liht-
saks, et iga ham baarst saaks 
soo vi kor ral või ma li kult 
mu ga valt oma klien ti de le 
hai ge kas sa soo dus tust pak-
ku da.

Pal jud ham baars tid ei ole 
nõus hü vi ti se ga lii tu ma.

Tä na vu ap ril liks saab soo-
dus tust ka su ta da 270 ham-
ba ra vi ka bi ne tis üle Ees ti. 
Aas ta esi me se kol me ja poo-
le kuu ga on hü vi tist jõud nud 
ka su ta da 82 000 ini mest 3,8 
mil jo ni eu ro eest. Uu si part-
ne reid li san dub pi de valt 
ning en da le lä hi ma leiab hai-
ge kas sa ko du le he kaar di ra-
ken du selt www.hai ge kas sa.
ee/ham ba ra vi.

Näe me, et järg ne va tel aas-

ta tel sõl mi vad meie ga le pin-
gu ¾ ham baars ti dest ja hü vi-
tist ka su tab vä he malt pool 
ela nik kon nast.

Küm ne aas ta pä rast võiks 
tä nu hea le en ne tus töö le 
nä ha tõ sis te ham ba hai gus te 
vä he ne mist. 

Ees märk ei ole le pin gud 
ab so luut selt kõi gi ars ti de ga 
või et kõik ini me sed ka su tak-
sid hü vi tist igal aas tal täies 
ula tu ses - olu li ne on, et ham-
ba ra vi oleks se ni sest pa re mi-
ni kät te saa dav just nei le, kes 
se da kõi ge enam va ja vad. 

Sel li sed suu red muu da-
tu sed ei juh tu ku na gi üle-
öö, aga hü vi tis on esi me ne 
samm õi ges suu nas, et ham-
ba ra vi oleks ini mes te le (sh 
eri ne va sot siaal ma jan dus li-
ku taus ta ga ini mes te le) kät-
te saa da vam ka viie ja küm ne 
aas ta pä rast.

Lii ga ma da lad hin nad ei 

või mal da ham baars til kva li-
teet set ra vi osu ta da.

Tee nus te hin na ki ri on üle 
vaa da tud ja uuen da tud 2018. 
aas ta al gu ses ning hin nad 
tõu sid võr rel des mul lu se ga 
19%. 

Hü vi tis, mis toe tab ini-
mes te re gu laar set suu ter-
vi se kont rol li, ai tab en ne ta-
da prob lee mi de sü ve ne mist 
ja tu le ta da ars ti abil meel de 
suu ter vi se põ hi tõ de sid.

40 eu ro eest saab ham-
baars ti juu res ai nult too li le 
is tu da.

Too me konk reet se näi te: 80 
eu ro eest, mil lest pool mak-
sab ini me ne ise ja tei se poo le 
hai ge kas sa, saab ühel kü las-
tu sel:
 tui mes tu se ja kolm väik se-
mat ham bap lom mi;
 tui mes tu se, kaks väik se-
mat plom mi ja ham ba ki vi 
ee mal da mi se nel jal ham bal;

Kuus kõige enam levinud müü ti ham ba r

“Klas si ka raa dio tu leb 
kül la” prog ramm kü-
las tas Kih nu Koo li 
23. mai kell 16.00. 
Esi ne ja teks olid 
“Klas si ka täh te de” 
saa tes osa le nud 
trom boo ni män gi ja 
Kas par-Os kar Kramp, 
viiul da ja Lin da-Anet te 
Ver te ning pia nist 
Ar ko Na rits.

Klas si ka raa dio kont sert 
Kih nu Koo lis kul ges kõi gi-
le mee le pä ra selt. Kuu la jaid 
oli pal ju ja kõi gi le pais tis see 
vä ga meel di vat. Esi ne jad 
olid vä ga to re dad, vai mu kad 
ja hu moo ri kad.

Esi tu se le tu lid järg mi sed 
pa lad:  Jo hann St rauss sen 
“Ra detz ky marss”,
  Ras mus Puur “Ke va de” 
tsük list “Aas taa jad”, 
 Fre de ric Cho pin Etüüd op. 
25 nr 11 “Tal ve tuul”, 

 Pjotr Tšai kovs ki “Suhk ru-
hald ja tants” bal le tist “Pähk-
li pu re ja”,
 Es ter Mä gi “Hoog salt” tsük-
list “Kuus eri ne vat rah va vii-
si”, 
 Jo han nes Brahms Un ga ri 
tants nr 5, Clau de De bus sy 
“Kuu val gus”, 
 Vit to rio Mon ti “Czar das”. 

Rah va le meel dis vä ga pa la 
Vit to rio Mon ti “Czar das”, 
ku na sel le loo ajal muu si kud 
ka näit le sid. 

Mi nu le aga 
m e e l  d i s 
enim Pjotr 
Tšai kovs-
ki “Suhk-
r u  h a l d -
ja tants” 
b a l  l e  t i s t 
“Pähk li pu-

re ja”, sest 
sel le loo ajal 

tek ki sid mul 
kül ma vä ri nad ja 

olin se da ka en ne 
kuul nud.

Esi ne jad olid tõe li sed pro-
fes sio naa lid. Viiul da ja ja kla-
ve ri män gi ja män gi sid oma 
kii re te näp pu de ga nii so ra-
valt ja täp selt, et see ei jät-
nud üh te gi vaa ta jat kül maks. 
Trom boon kõ las nii uh kes ti, 
et ko gu koo li ma ja saal ka jas.

Oli lu gu sid, mi da män gi-
sid esi ne jad ük si, kuid oli ka 
lu gu sid, mi da esi ta ti kol me-
ke si koos või due ti na. Koos-

mäng kõ las suu re pä ra selt. 
Kõik pil lid so bi sid oma va hel 
ja oli aru saa da, et män gi jad 
on kõ vas ti har ju ta nud ning 
vae va näi nud, et sel list tu le-
must saa vu ta da.

Esi ne jad olid head suht le-
jad pub li ku ga. Nad kü si sid 
kü si mu si, te gid kõ vas ti nal-
ja ja rää ki sid lu gu sid. Kont-
ser ti lõ pus ja ga sid nad kõi gi-
le au tog ram me, pliiat seid ja 
kleep se. Kont ser di kü las ta jad 
said ka pil li män gi jaid kü sit le-
da. 

Kok ku võt teks võin öel da, 
et ko gu kont sert läks suu-
re pä ra selt ja kõik olid vä ga 
ra hul. 

Kuu la jaid mõ ju tas see kont-
sert kind las ti vä ga, ku na tun-
dus, et ini me sed nau ti sid sel-
lest iga mi nu tit. 

Ise soo vik sin ma kind las ti 
veel min na klas si ka li se muu-
si ka kont ser ti de le. 

Joan na Kott

Klas si ka li se muu si ka kont sert Kih nu Koo lis 
ei jät nud ke da gi kül maks
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ra vi hü vi ti sest
 tui mes tu se ja ka he ham ba 
ee mal da mi se.

Lap seoo tel nai sed, väi ke-
lap se emad, pen sio nä rid ja 
osa li se või puu du va töö või-
me ga ini me sed saa vad ham-
ba ra vi jaoks hü vi tist 85 eu rot 
aas tas.

40 või 85 eu rost on vä he 
ka su, kui ini me sel on suus 
vä ga tõ si sed prob lee mid.

Kee ru li se ma te ham bap rob-
 lee mi de hü vi ta mi se kü si mus 
va jab la hen da mist. Käe s-
o le val aas tal töö tab hai ge-
kas sa koos töös eria la selt si-
de ga väl ja põ hi mõt ted, kui-
das ta ga da nei le ini mes te le 
va ja li kud tee nu sed pii sa vas 
ma hus.

Väl ti ma tu ham ba ra vi eest 
ta sub ala ti hai ge kas sa, see 
on ta su ta kõi gi le, sh il ma 
ra vi kind lus tu se ta ini mes te le.

Väl ti ma tu abi va ja du se 
ot sus tab arst. Sel le al la kuu-

lu vad ka suu res põ le ti kus 
ham ba väl ja tõm ba mi ne, 
mä da kol le te ava mi ne jm. 

Väl ti ma tut abi ei osu ta aga 
iga ham baarst ja en ne kü las-
tust tu leks se da kont rol li-
da. Lä he malt saab lä he malt 
lu ge da hai ge kas sa ko du le-
helt: www.hai ge kas sa.ee/
ham ba ra vi/pat sien di le/val ti-
ma tu-abi.

Hü vi tist ei peaks ja ga ma 
kõi gi le, vaid ai nult nei le, kes 
se da kõi ge enam va ja vad.

Ham ba ra vi on kaht le ma-
ta ku lu kas. 40-eu ro ne hü vi-
tis on mõel dud sel leks, et 
eel kõi ge ini me sed, kes ei 
ole just ma jan dus li kel põh-
jus tel käi nud am mu suu-
ter vist kont rol li mas, nüüd 
se da teek sid. See on esi me-
ne samm, et kaar dis ta da suu 
 ter vi se olu kord, tu le ta da 
meel de põ hi tõed ja alus ta da 
va ja du sel ra vi ga.

Loo da me hea le koos töö le 
ham baars ti de ga, kes tu le ta-
vad ini me se le meel de suu-
hü giee ni kuld reeg lid, et hoi-
da ham baid ter ve na ja en ne-
ta da prob lee mi de sü ve ne-
mist: ja nu kor ral joo vett, toi-
du kor da de va hel pea vä he-
malt kolm tun di pau si (ka 
ma gus ta tud joo gid on ham-
mas te jaoks toi du kord), pe se 
ham baid kaks kor da päe vas 
vä he malt kaks mi nu tit, toi-
tu ter vis li kult ning kont rol-
li ham baid ars ti juu res kord 
aas tas.

Ham ba ra vi hü vi tis: kui das 
se da ka su ta da?

Ala tes 1. jaa nua rist 2018 
saa vad kõik täis kas va nud 
ra vi kind lus tu se ga ini me-
sed aas tas 40 eu rot ham ba-
ra vi hü vi tist, kus juu res pat-
sient ise ta sub vä he malt 50% 
ar vest.
 Hü vi tist saab ka su ta da 

ai nult hai ge kas sa ga le pin gu 
sõl mi nud ham baars ti de juu-
res;
 Hü vi tis keh tib es ma va ja-

li ke le ham ba ra vi tee nus te le;
 Lap seoo tel nai sed, väi ke-

lap se emad, pen sio nä rid ja 
osa li se või puu du va töö või-
me ga ini me sed saa vad ham-
ba ra vi jaoks hü vi tist 85 eu rot 
aas tas, ta su des ise vä he malt 
15% ar vest;
 En da le lä hi ma hü vi tist 

pak ku va ars ti leiab aad res-
silt www.hai ge kas sa.ee/ham-
ba ra vi.

Hü vi ti se suu rust ja jää ki 
saab kont rol li da rii gi por taa-
list www.ees ti.ee („Ham ba ra-
vi- ja pro tee si tee nus te in fo“). 
Soo dus tu se sum ma keh tib 
ühel ka lend riaas tal.

Kai di Ka se nõmm,
Ees ti Hai ge kas sa

Kih nu Val la va lit sus tea tab

Kih nu val la Lem si kü la Sil ve ri ka tast riük su se ja lä hia la de tailp la nee rin gu

AVA LIK VÄL JA PA NEK

6. juu nist – 20. juu ni ni 2018. a Kih nu Rah va ma jas

AVA LIKRU TE LU

27 . juu nil 2018. a kell 14.00 Kih nu Rah va ma jas

Pla nee ri ta va ala ko gu pin da la on 1,2 ha. 
De tailp la nee rin gu ees mär giks on ehi tus mah-
tu de suu ren da mi ne ning li saks ole ma so le va-
le Sil ve ri kin nis tu ela mu le, abi hoo ne le ja grill -
pa vil jo ni le täien da va te ma ju tus hoo ne te 
ka van da mi ne. Maaük su si ei ja ga ta. 

Maaük sus tel muu de tak se maa ka su tu se sih t-

ots tar bed ela mu maast osa li selt äri maaks, 
mää ra tak se hoo nes tu sa la(d) ja -ma hud ning 
olu li sed ar hi tek tuu ri li sed nõu ded, juur de pää-
su de ja teh no võr ku de va ja dus ning pai gu tus, 
kesk kon na- ja hea kor ra tin gi mu sed. 

De tailp la nee ring ei ole üldp la nee rin gut 
muu tev.

De tailp la nee rin gu ga saab tut vu da Kih nu Rah va ma jas in fos ten di juu res ning 
Kih nu Val la va lit su ses igal töö päe val kell 8-16 ja 

vee bi le hel www.kih nu.ee rub rii gis Ehi tus ja pla nee ri mi ne > Sil ve ri de tailp la nee ring.

Et te pa ne kuid ja vas tu väi teid saab esi ta da Kih nu Val la va lit su se le aad res sil Li na kü la, 
Kih nu vald, 88003 Pär nu maa või e-pos til in fo@kih nu.ee.

Oo ta me Teie osa võt tu!
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kaluritõpääväle pühendet vestival
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