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Tulekul 
Kihnu Mere 
Pidu ja 
Kihnu Jooks

TÄNA LEHES

Ühek sän däs klas sis täüt sä pa ras kamp,
tüd ri kä ei põ lõ, sie ond te rä ramp.
Poe sid va hest lae sad, üsä nao ül ged
õpõ tust ei võ ta mit te te rät kül ge.
Aga süe mä taht mi sõd poes tõl et te iäd,
pit käd, lad vad kõr gõs, ka sun üle piä.
Siält sa mast aga en näst kä de võt vad
mäng väd pil li, laul vad, pi dul taents ma tõt vad!

Ind re kul ond uviks, ol la iti mies.
Ar vu tid kui la gun, ot sõ kor da tieb.
Rai mond üed kui pää väd, rua sib mus kõlt tree ni,
ühe kor ra kind last jõl ma tieb aree nil.
Kai der ta pab võr ku, sel les kä si viks ond,
va he tun dis plaa ta trei tud ter ve tro bi kond.
Kuõ li tun dis aga vas tust piäst nad mõist vad,
lä bi elu läht väd nao nu ga võist nad.

Pal ju õn ne, lõ pe ta jad
Tä na vu lõ pe ta sid Tä na vu lõ pe ta sid 

Kih nu Koo li Kih nu Koo li 
kolm noor meest kolm noor meest 
Rai mond Lil les, Rai mond Lil les, 

Ind rek Tõe vä li ja Ind rek Tõe vä li ja 
Kai der Aas. Kai der Aas. 

/El me Män ni/
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Te ge li kult ei ole me koos ol nud ai nult 
sel lel õp peaas tal, vaid ju ba las teaias. 
Iga laps ei jää võib-ol la nii ere dalt 

meel de, küll aga need kolm noor meest, kel-
lel on igaü hel oma lu gu.

Alus tan Rai mon dist. Ala ti oli ju ba en ne 
tea da, et ko ha le on jõud nud Rai mond. Oh 
kui pal ju õpet lik ke, noo mi vaid ja pa lu vaid 
sõ nu lu ge sid Rai mon di ema ja isa uk se ta ga 
poi si le pea le. Kui aga Rai mond oli üle uk se-
lä ve as tu nud ja uks sel ja ta ga kin ni läks, juh-
tus just see, mis on fua jees ka ühe õhu pal li 
pil di peal. Hhhhhh.... Järg mi ne päev kor dus 
kõik taas...

Ind re ku ga olid lood hoo pis tei sed. Ind rek 
arut les, kü sis, ei nut nud ka siis kui kaas-

la sed sil mad lii va täis vis ka sid, vaid nut-
tis ai nult siis, kui  tõu sis päe vau nest. Kui 
kü si sin: „Miks sa küll nu tad, Ind rek?“, üt les 
te ma, et nu tab ema pä rast. Ei tea küll, miks, 
aga nu tab ik ka ema pä rast. Siis lo hu ta si me, 
et ema ga on kõik kor ras ja käi si me köö giak-
nast pii lu mas, kas ema ju ba pais tab. Ja mui-
du gi vars ti tu li ka ema...

Kai de ri ga oli meil oma sa la lu gu se ni, ku ni 
juh tus... Ko he kuu le te! Ei möö du nud päe-
va gi, kui Kai der po leks öel nud, et õpe ta ja 
mõõ da me! Nii jät kus ka koo lis, kui treh va-
si me, siis mõõt si me, se niks ku ni juh tus see, 
mis ar va ta oli. Es malt oli me ühe pik ku sed 
ja siis....

õpetaja Elme

Joan na:

Neis se aas tais se on jää nud to re dad 
klass siõh tud, üm ber kih nu matk, teat-

ris käi gud, koo lieks kur sioo nid ja folk loo ri-
rei sid.

Me soo vi me teid tä na da, et ole te muut-
nud meie koo li päe vad rõõm sa maks.

Ti mur: 

Kui kih nu koo lis jook sid teie hin ded 
ri bu ra da pi di 3-4-5, 4-4-5, siis loo da me, 

et uues koo lis ei juh tu tu le ma 1-2-3, 2-2-3.
Soo vi me tei le, et leiak si te en da le uu tes 

koo li des pal ju sõp ru ja et te ei unus taks ka 
üks teist!

Kuus teist oma näo list 
koh vi kut, mait see la-
mus test täis kõht, pal-

ju rõõm said ja ra huo le vaid 
ini me si, hu ba ne ole mi ne, eri-
li selt mõ nus su veilm – mi da 
muud ühelt ko du koh vi ku te 
päe valt üld se tah ta võiks ki.

Kas saitõ keretäve käde? 
kü sis pea kor ral da ja Tai vi 
koh vi ku päe va õh tul rah va-
ma jas kok ku võt teid te hes.

Sel le le kü si mu se le sai gi 
ai nult jaa ta valt vas ta ta. Kui 
kee gi nüüd ka ke re täv est 
il ma jäi, oli see ai nult oma 
lo ha kus.

Esi me ne ko du koh vi te päev 
Kih nus. Hel dy pa ku tud vai-
mu kas, int ri gee riv ja  män-
gu li ne ni mi Kih nu Ke re täüs. 
Kuus teist koh vi kut, mis iga-
üks oma nä gu ja te gu. Koh-
vi ku pi da jad, pe red, sõp rus-
kon nad, naab rid, kes iga-
päe va selt te ge le vad hoo-
pis muu ga, on suut nud luua 
mee leo lu, lei da pal ju hu vi-
ta vaid de tai le. Oma sõ na on 
öel nud sek ka il ma taat, kes 
on nii lah ke, kui üld se ol la 
võib.

Äge! Te ge li kult ik ka vä ga 
äge!

„Vä ga kihvt üri tus, ini me-
sed on vae va näi nud, kor-
ras ela mi sed, ke nad hoo vid, 
ilus ilm – see kõik on täp selt 
mi nu jaoks,“ kir jel das Me ri ke 
Kais, kes koos selts kon na ga 
pea lin nast koh vi kust-koh vi-
kus se lii kus soo vi ga või ma li-
kult pal ju maits ta ja ko ge da. 
„Ja po jen gid õit se vad! Meil 
Tal lin nas veel küll ei õit se.“

Sa ma su gu sed ar va mu sed 
päe va jook sul ai na kor du sid 
ja kor du sid. Enim kuul dud 
hin nan gud olid ki:  nii pal ju 
on vae va näh tud, koh vi kud 
on kõik eri ne vad, häs ti pal ju 
pa ku tak se ka la toi te, Kih nus 
on ilus.

Häs ti vah va oli, et nii ju hus-
li kult kok ku saa nud tut ta va-

Kaassõnad klas si ju ha talt 
Fo tod: Silvia Soide

Kohvikutep
maitseelam
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tel kui ka võõ ras tel oli ühi ne 
kõ neai ne: mit mes koh vi kus 
oled käi nud? mi da sa sõid? 
kui das mait ses? ku hu nüüd 
lä hed? Toi du ju tu le sek ka 
rää gi ti mui du gi ka il mast.

Ter ve pi ka päe va Noo-
di koh vi kus ame tis ol nud 
Ti mur üt les, et vä ga kor da-
läi nud ja to re päev on ol nud. 

„Mi na teen, mis kät te tu leb: 
kan nan et te, an nan kok ka de-
le tel li mu si eda si, viin mus ti 
nõu sid ära ja va he peal män-
gin pil li,“ kir jel das ta. Noor-
mees pol nud ise veel um bes 
kel la kol meks päe val suu täit-
ki süüa jõud nud, sest ko gu 
aeg oli tamp ta ga. Kõi ge ül la-
ta vam oli Ti mu ri jaoks see, et 
ju ba kell 10.03 oli hoov rah-
vast täis ja päev kul ges eda si 
sa mas vai mus.

Tei sed koh vi ku pi da jad 
imes ta sid sa mu ti, et us te 
ava des loo de ti veel üht-teist 
sea da ja sät ti da, aga või ma-
lust sel leks enam pol nud, 
sest ini me sed olid ko he 
plat sis. Hel je rää kis, et Saar-
de hoo vil oo da ti ju ba poo le 
küm ne ajal oma ke re täit.

Saar de lõi gi koh vi ku te päe-
va kü las ta ja te re kor di – koh-
vi kut kü las tas 470 ini mest!!! 
Loen da mis mee to did olid 
koh vi ku tel eri ne vad, ka su ta-
ti ki vi sid, kä bi sid, käe pae lu, 
kü la lis te raa ma tuid, kir ju ta-
mis sei nu. 

Ega kõik klien did siis oma 
ni me kü la lis te raa ma tus-
se kir ja pan nud või poe ta-
nud kor vi sis se kä bi  - sel les 
möl lus ei ol nud se da liht salt 
ae ga jäl gi da ega meel de tu le-
ta da.

Vä ga to re, et toi tu pa ku-
ti pä ris nõu dest, sest Tai vi 
et te pa ne kul oli kok ku le pi-
tud, et papp tald ri kud võe-
tak se ka su tus se hä da ju hul. 
Koh vi kus Muia tõs Vas ta oli 
nii kau nis ser viis, et mit med 
kü las ta jad taht sid li saks toi-
du le ka tald ri kud-tas sid ära 
os ta.

Ot se loo mu li kult oli kõi ki-
dest jalg rat ta lae nu tu stest 
rat tad ot sas ja ko du dest ot si-
ti li sa. 

Tai vi ar vu tus te ko ha selt 
oli väl jas 400 ko ha lik ku jalg-
ra tast, hom mi kul kell 10 oli 
täie lik rat tak riis. „Mi na ot si-
sin kok ku ka oma las te jalg-
rat tad ja naab ri te rat tad,“ 
nae ris Tai vi. Li saks olid ka 
pal jud kü la li sed oma rat ta ga 
tul nud.

„Mi na olen vä ga ra hul ja 
õn ne lik, pa re mat ei os ka tah-
ta,“ üt les pea kor ral da ja Tai-
vi, kes jõu dis kõi ki des se koh-
vi ku tes se ja sai kõik jal po si-
tiiv set ta ga si si det. 

„Koh vi kud olid nii eri ne vad 
ja vah vad, kõi gi le ko hu ta valt 
meel dis, mit te üh te gi hal ba 
sõ na, mit te üh te gi ra hu lo le-
ma tust. Kõik kok ku moo dus-
tas su per vah va ja õn nes tu-
nud üri tu se,“ rõõ mus tas ta.

Hom mi kul mu ret ses kor-
ral da ja na tu ke Hiie Man ni 
pä rast, kas Pää su sil ma koh-
vik met sa seest ik ka üles lei-
tak se. Aga, vas tu pi di, Mann 
tu li pä rast Tai vit tä na ma ja 
rää kis, et os te ti ära kõik, mis 
et te val mis tas. Mann ar vas 
veel, et pa neb üle jää gi las-
te le kaa sa, aga üle ei jää nud 
mi da gi ja nüüd tee vad lap se-
lap sed uu si koh vi kup laa ne.

Pä rast üri tust sai kor ral da-
ja koh vi ku pi da ja tega kok-
ku või va he tas kir ju. Pal jud 
te gid märk meid ja kir ju ta sid 
kõik üles, et järg mi seks aas-
taks pa re mi ni val mis ol la. 

„Kui das sa tead, kui en ne ei 
ole tei nud ja te ge li kult ei tea 
lõ pu ni, mis tei sel kor ral teist-
moo di on,“ arut les Tai vi. 

Sel gus, et eri nev oli nii 
kü las ta ja te arv kui ka lem-
mik toi dud - mõ nel pool sai 
ot sa kõik ma gus, mõ nel pool 
kü si ti roh kem soo last. Kõi-
ge müü da vam kaup oli li ha-
pi ru kas, mi da pa ku ti mit mes 
koh vi kus. 

„Imes ta ti, kui pal ju peab 

päev pakkus 
musi ja emotsiooni
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UIBU talu kodukohvik.

Kohvik MUTID JA MÕRRAD.

LUMISTE talu kalakohvik.

LOHU suvekohvik.
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Kohvik MUIATÕS VASTA. ÕUNAPUU sõõrikukohvik.

Kohvik IÄD-PARAMAD Suarõ Nuõrdõlt. Kohvik KIHNU KÜEK.

NOODI kohvik. SAARDE talu kodukohvik.

PUAGI jäätisekohvik. Kodukohvik KIHNU GURMEE.
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li ha pi ru kaid te ge ma, et 
ja guks, ik ka said kõik ot sa,“ 
rää kis Tai vi.

Jah, mi na sain Saar del vii-
ma se ehk 500. li ha pi ru ka ja 
te ge li kult olek sin taht nud 
roh kem os ta. Ui bu ta lus teh-
tud sa da kii sa vor mi kõ lab ka 
täies ti au kar tus tä ra ta valt.

Ko gu Ees tis on koh vi ku te-
päe vad vä ga po pu laar sed. 
Se to maal toi mu vad need 
sel su vel ju ba kuuen dat kor-
da ja Kih nu esin dus käis seal 
õp pe päe val ja Se to rah vas 
tu li nüüd Kih nu kül la.

Kih nu ko du koh vi ku te päev 
toi mus ki Est-Lat pro jek ti toel 
ja egii di all.

Ja ne Va bar na, Õie Sarv ja 
He len Kül vik Se to maalt rää-
ki sid, et mul jed on vä ga 
head. Kui gi rah vast oli pal ju, 
olid toi du nau ti jad saa re peal 
laia li ning koh vi ku tes ei tek-
ki nud pik ki jär je kor di,  na gu 
Se to Kü la vüü Kos ti päe val on 
et te tul nud.

He le ni sõ nul on ko gu kih nu 
kul tuur ter vi ku na vi suaal selt 
vär vi li ne ja eri li ne oli see, et 
igal pool pa ku ti ka la. „Mi nu le 
meel dis see, et ter ve saar oli 
ot se kui pul maä re vu ses: kõik 
tee vad mi da gi, na tu ke se ga-
ne, sa mas kõik tea vad, mis 
tee vad,“ lau sus Ja ne.

Nais te le meel dis, et saa di 
hea üle vaa de Kih nu ta gaae-
da dest, mi da Se tos nal-

jalt ei näe. Po si tiiv se na tõid 
nad väl ja sel le, et oli või ma-
lus aeg ma ha võt ta ja sõp-
rus kon na ga tei ses mil jöös 
su hel da.

Mil li ne siis oli koh vi ku te-
päe va pa rim koh vik ja pa rim 
toit? Mui du gi ma tean, pä ris 
täp selt! Pa rim oli just see 
koh vik, kus pa ras ja gu olin ja 
see toit, mi da pa ras ja gu sõin. 

Ühel het kel meel dis mul le 
kõi ge roh kem Noo di koh vi ku 

re bi tud li ha ja ju ba järg mi sel 
Joan na teh tud mus ti ka sor-
bett koh vi kus Iäd-pa ra mad 
Sua rõ Nuõr dõlt.

 Ku na jõud sin käia viie teist-
küm nes koh vi kus ja sõin-jõin 
või ost sin kaa sa igaü hes, sai 
ka lem mi kuid pal ju. Iga ta hes 
suut sin süüa päe va jook sul 
roh kem, kui ma ea les ki oleks 
en da koh ta ar va nud.

Te ge li kult ei saa mui du gi 
ko du koh vi kuid jär jes tus se 
sea da: olu li ne on ju hetk ja 

ini me sed, kel le ga pa ras ja gu 
koh tud. 

Kui ik ka toi du nau ti mi se le 
li saks ri vis tus üles or kes ter 
Õnn Tu li Meie Õue le, öel des: 
„Tu li me, et rõõ mus ta da teid 
muu si ka ga, mis meie sü da-
med rõõm saks teeb“, meel-
dis just see hetk. Siis jäl le 
järg mi ne.  Kui aga peaks koh-
vi ku te päe va kok ku võt ma 
ühe sõ na ga, võiks see ol la... 
emot sioon.

Anu Saa re 

Kohvik SADAMA KÜLJE ALL. Kohvik PÄÄSUSILM Hiie talus.

Õhtune simman. VANAKURASÕMÄE kostimaja.

TOLLI KÖÖGI kohvik.
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Kui eel mi sest Sua rõ 
Nuõr dõ le he loost on 
möö das ju ba pea pool 

aas tat, siis on pa ras aeg kok-
ku võt ta, mis va he peal on 
teh tud.

Veeb rua ris tä nas Kih nu 
val la va lit sus Sua rõ Nuõr-
dõ ju hen da jat 4H klu bi eest-
ve da mi se ja töös hoid mi se 
eest. See an dis taas kord tun-
de, et klu bi teeb õi get as ja 
ning kui po leks nii tub li sid 
noo ri, siis po leks ka ju hen da-
jat mil le gi eest tä na da. Märt-
si kuu esi me sel päe val oli-
me oma kam ba ga rah va ma-
jas, küp se ta si me pit sat ning 
pi da si me edas pi di seid plaa-
ne. Um bes kuu ae ga hil jem, 
6. ap ril lil kü las ta si me End la 
teat rit, kus vaa ta si me koos 
teis te Pär nu maa 4H-ka te ga 
eten dust „Mit te prae gu, kal-
lis!“. Nii tä his ta ti piir kon na 
sün ni päe va.

25. mail sai me ju ba 
ka heaas ta seks ja nii tu li 
mõ te kor ral da da esi me ne 
Pär nu maa 4H bow lin gu tur-
niir ja tä his ta da klu bi sün ni-
päe va koos kõi gi teis te piir-
kon na klu bi de ga. Klu bi suu-
reks koos töö part ne riks oli 
Pe ro na Bow ling, kel le ga 
vä ga hea le kok ku lep pe le sai-
me. Päev pä rast sün ni päe-
va võist le sid 11 tii mi, et sel-
gi ta da väl ja kõi ge suu re mad 
bow lin guäs sad.

Esi kol mi kus se pää ses ka 
üks Kih nu tii mi dest, kus olid 
Rai mond, Ke vin ja Ras mus. 
Esi ko ha viis ko ju Toot si kol-
mas tiim. Li saks toi mus ka 
rah va hää le tus, et sel gi ta da 
väl ja kõi ge äge da ma kos tüü-
mi ga võist kond. Sel le au hin-
na nap sas en da le Tõs ta maa. 
Pe ro nas veet si me vä ga to re-
da lau päe va ja pu hu ma ta ei 
jää nud ka sün ni päe va küü-
nal. Loo de ta vas ti tu leb neid 
aas taid küll ja veel.

Eel mi se aas ta lõ pus tu li 
noor te ga hul lu meel ne mõ te 
võt ta osa koh vi ku te päe vast 
Kih nu Ke re täüs. Võiks öel-
da, et ko ge mu sed puu du sid 

ega ol nud ai mu gi, mis su gu-
se ko hus tus en da kan da võt-
si me.

Es malt suur tä nu Uiõ-Ma tu 
pe re rah va le, kes lu bas koh vi-
kut oma ta lu hoo vis pi da da ja 
iga su gu se tar vi li ku ga ai tas. 
Meie koh vik oli ava tud kuus 
tun di ning sel le aja jook sul 
käis koh vi kust lä bi üle paa ri-
sa ja ini me se. N-ö rah va loen-
du se sei nal, kus koh vi ku rah-
vas oo tas, et iga kü las ta ja ris-
tik hei na le he joo nis taks, oli 
kok ku u 176 le he kest, kuid 
kõik ei käi nud kind las ti joo-
nis ta mas ning en dast mär ki 
ma ha jät mas.

Me nüü kat se ta mi ne hak-
kas pih ta ju ba va rem, kui 
rah va ma ja köö gis bur ge rit 
proo vi si me te ha. Meie koh-
vik Iäd-pa ra mad Sua rõ Nuõr-
dõlt pak kus bur ge rit, frii kar-
tu leid, küüs lau gu lei ba sid, 
smuu tit, jää tist, sor bet ti, 
ko hu pii ma koo ki, ra bar be ri-
koo ki, vahv leid, või lei va tor-
ti, li ha pi ru kaid, muf fi neid 
ning ra bar be ri li mo naa di ja 
-mah la.

Täp selt koh vi ku päe vaks 
jõud sid trü kist väl ja ka uhi-
uued sär gid, mil le le mit me-
pea le ku jun du se te gi me. Sär-
gid and sid mees kon na le ilu 

ja üht sust juur de, to re oli 
vaa da ta sua rõ nuõ ri koh vi-
kus rin gi as kel da mas ja kü la-
li si tee nin da mas. Va he peal 
män gi sid osad meist ka pil-
li lu gu sid ja tei sed jäl le gi tant-
si sid. Las te le jaoks oli eral di 
las te nurk ning koh vi ku te gi 
eri li seks ka õn ne loos. Leid-
si me vä ga pal ju et te võt teid, 
kes õn ne loo si toe ta sid ja nii 
oli või ma lus või ta eri ne vaid 
kin ke kaar te ja au hin du. Toe-
ta ja te hul ka kuu lu sid Rah va 
Raa mat, End la tea ter, Pär nu 

muu seum, Es to nia Spa, Poi si 
Ei ne, CCCP põ ge ne mis toad 
ja Amps&Lonks.

Suur tä nu kõi ki de le toe ta-
ja tel ja abi lis te le, kes koh vi-
kut el lu ai ta sid viia ning mui-
du gi ka kü las ta ja te le. Sua rõ 
Nuõ rõd on kind las ti kor ra-
li ku ko ge mu se võr ra rik ka-
mad ja uueks kor raks ju ba 
jul gust ning os kust roh kem. 
Järg mis te te ge mis te ni ning 
ilu sat su ve!

Lau ra Jõe,
4H Sua rõ Nuõr dõ ju hen da ja

Sua rõ Nuõ rõd pi da sid sün ni päe va ja 
and sid ühe ke re täve

Fo to: Silvia Soide

Fo to: Laura Jõe
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Aeg: 20.-22.juu ni 2018
Koht: Met sa maa pä ri mus-
ta lu
Õpe ta jad: Ur ga El ly, Si re li 
Eve, Pär di-Jaa gu An ni ka
Raud va ra: Är mä Roo si, 
Ro ber ti Mar ta, Ma tu Lii si, 
Pal mi El la, Lo hu El la, Sa ra-
puu El la
Met sa maa kol lek tiiv: Met-
sa maa Pi ret, Uiõ-Ma tu Liis 
ja An ni
Idee au tor: Uiõ-Ma tu Ma re
Abi li sed: Võ su Mar ju, Ku ra-
ga An to, Met sa maa Vee ra
Pro jek ti juht: Ku ra ga Ma ri
Trans por di tee nus: Le pa 
Tar mo
Mee le la hu ta jad: Kih nu pil-
li lap sed, trio Ma ri, Tii na mai 
ja Ele, Kih nu Vir ve pe rean-
sam bel
Osa le jad: 25 ini mest, kä si-
tööõ pe ta jad ja -hu vi li sed 

Ees tist, Amee ri kast, Hii nast, 
Soo mest. Li saks paar küm-
mend uu dis ta jat, kes ku du-
ma ei ha ka nud ja vaa ta sid 
nii sa ma. Ree deõh tu sel kont-
ser dil oli u 50 ini mest.
Fes ti va li kü las tas Pär nu Pos-
ti mees, kaks fil mi mees te 
võt teg rup pi Sak sa maalt.
Toetaja: Rahvakultuuri Kes-
kuse kultuuriprogramm 
“Kihnu kultuuriruum 2015-
2018”

Ku du jad alus ta sid kõik Kih-
nu nais te puõl su ka ku du-
mist, iga le oli val mis lõn-
ga komp lekt ja var dad ning 
must ri leht. Tra gi mad said 
kol man daks päe vaks val mis! 
Tei sed võt sid ko ju lõ pe ta da. 
Osa le ja tel olid omal kaa sas 
teh tud tööd-kamp su nid, kin-
dad, so kid, sal lid, vä ga kau-

nid ja pee ni ke sed tööd!
Õpi tu ba de lä bi vii jad tut-

vus ta sid li saks puõl suk ka de 
ku du mi se le ka Kih nu kin nas-
te, troi, ka põ ta ku du mist.

Pi ret tut vus tas ku du ja te-
le lõõ gas ta vat rull mas saaži 
apa raa ti. Ma tu Lii si oli esi me-
ne ra hu lo lev klient :)

Su ve lõ pu ni saa vad kõik 
hu vi li sed Met sa maa ai das 

se da ma si nat ka su ta da!
Fes ti val oli edu kas, mõ nus 

kul ge mi ne. Järg mi seks kor-
raks proo vi me lei da osa le ja-
te le vei di so bi va ma aja – pal-
jud ei saa nud tul la, ku na oli 
lõ pe ta mis te aeg (õpe ta jad, 
lap se va ne mad, va na va ne-
mad) ja Kih nu õpi la sed olid 
jalg pal li laag ris.

Ku ra ga Ma ri

Kih nu I ku du mis fes ti val
Fo tod: Aleks Byrd Amee ri kast

Täna vu sest jalg pal li laag rist 
võt tis osa 38 last. Tree ne riks 
oli Alar Peek ja abit ree ne ri teks 
meie oma laag rist väl ja kas va-
nud ak tiiv sed jalg pal lifän nid 
Ti mur, Rai mond, Mat tias ja Ke-
vin. Tä na me kõi ki lap si, lap se-
va ne maid ja tree ne reid meie 
laag ri kor da mi ne kul ning suur 
kii tus Me re laiu Puh ke kü la 
pe re nai se le öö ma ja ja rik ka li-
ku hom mi ku söö gi eest. Sa mu-
ti tä na me bus si juht Rün not, 
abi li si Val lot ja Maiet, koo li 
kok ka Tal vit ning mui du gi Ees-
ti Jalg pal li Lii tu, kes või mal dab 
meie las te le ju ba mit men dat 
aas tat sel li ses to re das laag ris 
osa le da. 
Ela gu Kih nu jalg pal li hu vi li sed!
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Võtke ühendust!
 Kih nu Val la va lit sus pöör-
dub kõi gi Kih nus asu va te 
hoo ne te oma ni ke poo le ja 
pa lub seo ses aad res siand-
me te täp sus ta mi se ga ehi-
tis re gist ris ja aad res siand-
me te süs tee mis (ADS) võt ta 
ühen dust kesk kon na nõu nik 
Kai do Sel ber gi ga. Kui on ole-
mas hoo ne re gist ri toi mik, 
siis pa lu me saa ta koo pia 
(fo to) hoo ne te asen dip laa-
nist ja eksp li kat sioo nist, kus 
on lah ti kir ju ta tud, mil li-
se numb ri all mil li ne hoo ne 
asub. Mei liaad ress kai do.
sel berg@kih nu.ee

Kui hoo ne re gist ri toi mi kut 
ma ja pi da mi ses ei ole, siis 
pa lu me and me te täp sus ta-
mi seks pöör du da te le fo ni 
teel kesk kon na nõu ni ku poo-
le te le fo nil 5912 5115.

Ilu sat su ve soo vi des
Kai do Sel berg,

kesk kon na nõu nik

Kalu ri le mõis te ti 
suur kah ju sum ma
 Vas ta valt Pär nu maa-
koh tu ot su se le peab va rem 
tin gi mi si ka ris ta tud Kih nu 
ka lur hü vi ta ma 25 000 eu ro 
eest kah ju sid.

Pär nu maa ko hus mõis-
tis Kih nu kut se li se ka la me-
he Mihk li (sün di nud 1961) 
süü di eba sea dus li kus ka la-
püü gis ja ka ris tas meest 
1700eu ro se trah vi ga. Pea le 
sel le nõu dis ko hus ka lu rilt 
loo du se le te ki ta tud kah ju 
hü vi ta mist, mis kesk kon-
nains pekt sioo ni hin nan gul 
on 24 912 eu rot. 

Ku na koh tua lu sel on kand-
ma ta va ra sem tin gi mi-
si mõis te tud ka he aas ta ja 
kuue kuu pik ku ne vang la ka-
ris tus eba sea dus li ku jä li tus-
te ge vu se eest, nõu dis pro-
ku ra tuur vang la ka ris tu se 
täit mist, ku na kat sea ja jook-
sul pan di toi me ku ri te gu.

Ko hus nii ei ot sus ta nud, 
kuid jät tis va ra se ma tin gi mi-
si ka ris tu se jõus se.

Ko hus an dis kä su hä vi ta-
da ka lu rilt kon fis kee ri tud 
45 lu ba tust väik se ma sil ma-
mõõ du ga võr ku.

PP

Kih nu Pärimuspäevad
Juae na Kih nus üsä vä hä viel 
ning üks nen dest - Ka ja Jaan 
- ju hen das muu siu mi kuu ris 
Kih nu pä ri mus pää ve kü lä-
lis te le sao na vi ha te ge mist. 
Jua ni lau pa ju viht ädä tar vi-
lik, sest “vi ha ta sau nõs ning 
ra ha ta ljõn nõs põ lõ ke dä gid 
te hä”.

Tõn ni Kus ti ju ba mjõ tu-mjõ-
tu kor da sel le sui muu siu mis 
oma elust ning näi tu sõst 
riäk mes käün. Egä kor ra ond 
jutt ka lu rie lust, lae va ma ket te 
te ge mi sest, pil li män güst, pil-
dis tä mi sest ning muael mi sõst 
et te uvi tav. Pä räst jut tu õpõ tas 
Kus ti tah ta ja tõ lõ võr gul jõ na 
ku du mi se kunt si.

Naes tõ tüe dest said pä ri mus pää vä li sed Türn puu Kai iest vä dä mi sel te hä Kih nu tit te ning Si re li 
Eg le õpõ tu sõ jär ge põi mi siä re- ning muid pae lu. 

Muu siu mi koh vik te gut sõs 
pä ri mus pää ve ae gõs uiõ kuu ri 
all: kel lä 12 esi ne sid Kih nu 
pil li lap sõd ning kel lä 15 “ing-
lit rio”: Ele Pe das saar, Tii na mai 
Kesk paik ning Ku ra ga Ma ri. 
Koh vi kus müü mäl oln et te iäd 
rää me rul lid-saiad-pi ru kad-
kuõ gid te gi Le pi ku Me ri ke.

Fo tod: Silvia Soide
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Doo nor päev 
läks häs ti 
kor da
 Pär nu haig la ve re ta li tus 
käis ju ba kol man dat aas tat 
Kih nus ja ve reand ja te arv on 
iga kor ra ga vei di kas va nud.

„Vä ga mu gav on verd an da 
Kih nus ko ha peal, käid töö-
te ge mi se va he peal kor ra ära 
ja hea te gu on gi teh tud, Pär-
nus se verd and ma mi nek 
oleks kee ru li sem. Verd olen 
loo vu ta nud ju ba 13 kor da, 
teen se da meel sas ti ja li saks 
on ka mu ene se tun ne pä rast 
vä ga hea,” kõ las doo nor päe-
val ko ha le tul nud ini mes te 
ar va mus.

Kih nu rah va maj ja tu li sel lel 
aas tal kol me tun ni jook sul 
kok ku 19 tub lit ini mest soo-
vi ga verd loo vu ta da. Toi mus 
18 ve re loo vu tust, kah juks 
üks soo vi ja tu li ta ga si saa ta. 
Esi me sel aas tal and sid verd 
17 kihn last ning esi me sel 
kor ral oli 15 doo no rit – nii et 
kol me aas ta jook sul on toi-
mu nud väi ke kasv.

In nus tan iga ti ini me si ka 
edas pi di doo no riks tu le ma, 
sest ku na gi ei tea, mil lal meil 
en dil ve reü le kan net va ja 
lä heb. Kui oled ter ve, siis 
ta sub kind las ti ala ti tul la, 
kas või proo vi ma, kas so bid 
ve re doo no riks. Doo no ri te 
verd ka su ta tak se ras ke tel 
ope rat sioo ni del ja sün ni tu-
sel, pat sien ti de ra viks ras-
ke trau ma, anee mia, vä hi- ja 
mak sa hai gu se te, põ le tus te 
ning pal ju de teis te hai gus te 
pu hul.

Ve re ta li tus va jab pi de valt 
kõi gi ve reg rup pi de verd. 
Ning iga teie ve re loo vu tus 
ai tab vä he malt kol me pat-
sien ti.

Jään loot ma ja oo ta ma, et 
ka järg mi sel aas tal ve re kes-
kus Kih nu tu leb ja et hea te-
gi ja te arv ka edas pi di ai nult 
kas vaks.

Tä na me kõi ki, kes oma 
pa nu se and sid ning sel le ga 
kel le gi elu pääst sid!

Ag nes Maa sing

 Võe ti vas tu Kih nu val la 2018. aas ta I 
li saee lar ve. Kät te saa dav Rii gi Tea ta ja 
vee bi le hel;
 Kin ni ta ti Kih nu val la 2017. ma jan du-
saas ta aruan ne. Kät te saa dav val la vee bi-
le hel;
 Kin ni ta ti et te võt lus toe tu se taot lus voo-
ru tu le mu sed: 
 Toe ta ti OÜ Soi de pro jek ti „OÜ Soi de 
fo to va rus tu se soe ta mi ne“ 1842,31 eu ro-
ga ja FIE Evald Lil les oma fi  nant see rin-
gu pro jek ti „Ela mus tu ris mi aren da mi ne 
Kih nu saa rel“ 4157,69 eu ro ga.

 Jäe ti ra hul da ma ta OÜ Kih nu Puu koi 
taot lus „CNC pui du tööt le mis jaa ma ja 
lai lint lihv pin gi han ki mi ne“ ja FIE Õie Ve-
sik taot lus „Jalg ra tas te ost mi ne Ku ra ga 
ma ju tu se le“.

 Kin ni ta ti 2019. aas ta maa mak su mää rad 
(2010. aas tast on maa mak su mää rad sa-
mad-  ,5 % maa mak sus ta mis hin nast aas-
tas ja põl lu ma jan dus saa dus te toot mi sel 
ka sus tu sel ole va ha ri ta va maa ja loo dus-
li ku ro hu maa mak su mää raks 2,0 % maa 
mak sus ta mis hin nast aas tas). Kät te saa dav 
Rii gi Tea ta ja vee bi le hel.

KIHNU VALLAVALITSUSES

KIH NU VAL LA VO LI KO GUS

 Ava li ku kir ja li ku enam pak ku mi se Sua-
ru sa da ma tu ru hoo nes asu va müü gi pin-
na toit lus tus tee nu se pak ku mi seks ren di le 
and mi seks või tis Pär na mäe OÜ, kuid võt-
tis oma pak ku mi se ta ga si;
 Ve ro ni ka Tšet šinile väl jas ta ti ehi tus lu-
ba Pär na mõi sa (Li na kü la) abi hoo ne püs ti-
ta mi seks;
 Kül li Laosele väl jas ta ti ka su tus lu ba Kol-
de (Lem si kü la) ela mu le;
 Stii na Seppale väl jas ta ti ka su tus lu ba Al-
li ka (Lem si kü la) ela mu le;
 Kin ni ta ti Kih nu val la toe tus fon di kor ra 
tin gi mus te le vas ta va pro jek ti “Noor mo-
tos port la ne” eral da tud toe tu se ka su ta mi-
se lõp pa ruan ne;

 Keh tes ta ti ko du tee nus te hin nad (tee-
nu se ühe tun ni hind, 5 eu rot; tee nu se ühe 
tun ni soo dus hind, 3.50 eu rot ja toi duai ne-
te, ra vi mi te ja ma ja pi da mis tar ve te ühe-
kord ne too mi se hind, 5 eu rot. Ar vel da mi-
sel on mii ni mu miks üks tund ja ühe tun-
ni hind);
 Kin ni ta ti Kih nu val la toe tus fon di kor ra 
tin gi mus te le vas tav Kih nu Koo li lõ puk las-
si eks kur sioo ni aruan ne;
 Val do Pa lule väl jas ta ti Suit sut seh hi 
(Lem si kü la) ka lat seh hi osa ka su tus lu ba;
 Moo dus ta ti ha jaa sus tu se prog ram me 
taot lu si hin dav ko mis jon koos sei sus: Ing-
var Saa re (esi mees) ja liik med Ai ve Ha vik, 
Ma ri Mets, El me Män ni ning Käth lin Pa lu.

Kevadel lõpetasid Kihnu Pärimuskooli 
Joanna Kott, Raimond Lilles ja Timur Aav
ja kõik õpilased andsid meeleoluka kevad-
kontserdi.



juuni 2018 / nr. 6 (205)  10

Pil li laag ris se!

 6.–10. au gus til toi mub 
Met sa maa Pä ri mus ta lus 
11. Kih nu pil li laa ger!

Nüüd on so biv aeg re gist-
ree ri mi seks!

Li sain fo ja re gist ree ri mi-
ne mar ju ve sik@gmail.com 
või telefonil 529 4734  ku ni 
23. juulini 2018.

Re gist ree ri mi seks oo tan 
in fot osa le ja va nu se koh ta, 
se da, mis pill oleks õp pi-
mi sel esi me ne ee lis tus, kas 
on soov öö bi da ja  süüa.

Kol ma päe vi ti toi mub ka 
li sa pil li lü hiõ pe/tut vu mi ne, 
kui on hu vi ja soo vi! 

And ke ka tea da, mis su-
gust li sa pil li soo vi te.

Osa lus ta su Kih nu las te le 
on 25 eu rot, mand ri kihn-
las te las te le 60 eu rot. 

Hind si sal dab toit lus tust 
3 kor da päe vas + oo de, 
ma ju tust, pil liõ pet, va ba-
a ja te ge vu si ehk ko gu laag ri 
prog ram mi!

ÕP PI DA SAAB:
 ki tar ri
 viiu lit
 akor dio nit
 kar moš kat
 uku le let
 ees ti lõõt sa 
 sak sa lõõt sa  
 ühis män gu ja -lau lu

Marju Vesik

Ees märk: pro pa gee ri da ter vis lik ke elu vii se, tun da rõõ mu lii ku mi sest, 
osa saa da Kih nu kul tuu rist, kau nist loo du sest ja me re rei sist.

Osa võt jad: ar ves tus on all järg ne va tes va nu seg rup pi des

KIH NU JOOK SU JU HEND

11 km jooks
16 ja 17 – noo red tüd ru kud ja poi sid
18 – 34 – nai sed
18 – 39 – me hed
al 35 – nais ve te ra nid
al 40 – mees ve te ra nid

1 km jooks
7 – 10 – lap sed
11 – 15 – lap sed
100 m jooks
ku ni 6 – mu di la sed

Rii gi hal dus mi nis ter Ja nek 
Mäg gi mõis tab pü sia sus-
tu se ga väi ke saar te eri sus te 
keh tes ta mi se va ja dust - eri ne-
vaid piir kon di tu leb vaa del da 
nen de kontekstist lähtuvalt. 
Kih nu kul tuu ri ruum jät tis tal le 
ju ba põ gu se kü las tu se jä rel 
kus tu ma tu mul je - siin ne kul-
tuur elab!

Ke pi kõnd ja käi mi ne: dis tants vas ta valt või me te le kõi ki de le ter vi ses por di hu vi lis te le. 
Osa leb ka ESS Ka le vi lii ku mis har ras tus sa ri ,,Käi me koos``

Aeg ja koht: 7. juu lil 2018 Kih nu saa rel, 
Kih nu Me re Peol, start ja fi niš 
Kih nu Rah va ma ja juu res. 
Saa re le jõud mi seks vaa ta in fot 
www.vee teed.com.

Re gist ree ri mi ne: jook su le re gist ree ri da
pa lun hil je malt 3. juu liks Kih nu 
val la ko du le hel www.kih nu.ee. 
Re gist ree ri mi seks va ja lik in for mat-
sioon: ni mi, va nus, mei li aad ress.
Numb ri te väl jas ta mi ne ja osa võ tu-
ta su maks mi ne lõ peb vee rand tun-
di en ne star ti., so. kell 12:45 ko ha-
peal.

Osa võ tu maks: osa võ tu ta su 10 eu rot, 
las tel 5 eu rot. Ke pi kõn nil ja 
käi mi sel 5 eu rot. 
Kihn las tel ja mu di las tel ta su ta.

Au ta sus ta mi ne: 1 km ja pi kal dis tan sil iga
va nu seg ru pi kol me le esi me se le 
jooks ja le me dal ja mee ne, kõi gi le 
mand rilt osa võt ja te le Kih nu sõb ra-
pael ja soe supp.
Pi ka maa jook sul pre mee ri tak se Kih-
nu pa ri mat nais- ja mees jooks jat.

Ül di selt: kõik ju hen dis mää rat le ma ta ja 
võist lus te käi gus tek ki vad kü si mu-
sed la hen dab pea koh tu nik koos 
võist lus te kor ral da ja te ga ko ha peal. 
Iga võist le ja vas tu tab ise oma ter-
vis li ku sei sun di eest.

AJA KA VA lau päe val, 7. juu lil:
Mu na laiust 8:30 ja 11:30 väl ju va tel 
praa mi del Kih nus vas tas trans port, 
mis viib sa da mast rah va maj ja.
10:00 – 12:45 numb ri te väl jas ta mi ne 

Kih nu Rah va ma jas
12:00 Mee le la hu tus lik prog ramm

13:00 START: 11 km jooks
ke pi kõnd
1 km jooks koo li las te le
mu di las te jooks

14:00 lõu na söök
14:30 au ta sus ta mi ne
15:00 trans port rah va ma jast sa da mas se
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SUVEL SAAB KIH NUS SÕI TA 

ELEKT RI TAK SO GA

Me kõik ta ha me, et meie elu kesk kond oleks puh tam. 

Elekt ri tak so ga sõi tes ei saas ta te õh ku. Me kõik ta ha me, 

et meie elu kesk kond oleks mü ra va bam. 

Elekt ri tak so on kõi ge vaik sem ise lii kuv 

trans por di va hend.

Me kõik ta ha me sõi ta uu tes ja mu ga va tes 

au to des. Elekt ri tak so tak sod on kõik uued ja 

vä ga mu ga vad sõi du kid.

Me kõik näe me, kui kii res ti tõu se vad 

ener gia hin nad ning kui das iga aas ta ga üha 

roh kem ja roh kem trans por di ku lud meie 

tas kuid tüh jen da vad.

Elekt ri tak so ga on sood ne ja mu gav lii gel da. 

Usu me, et naf taa jas tu on üm ber saa mas.

TEL LI ELEKT RI TAK SO

 lü hi numb rilt 1918 või 5885 8800

Alus tus ta su 2.80 € / start

Ki lo meet ri ta su 0.69 € / km

Aja ta su15.00 € / tun nis

ELEKT RI TAK SO - pu has sõi du rõõm!




