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M

uarjakuu 20. päävä pidäsime Kihnu muusiumis 11.
korda Saarõ päävä. Tähistäsime Theodor Saare 110.
sündümise aastapäävä, estlesime raamatu „Kihnlasõ
emäkiel“ uut värvilist trükki
ning avasimõ näütüse „Ruhnu - kaks korda kaotõt muajõlm“. Päävä lõpõtas Kihnu Pärimuskuõli lastõ kontsõrt.
Paelu lusti pakkus võemalus kogo suaja Kaerametsä
Veeda tütre Ellen Õnnisõga,
kissi Suarõmualt koos tütregä kohalõ sõitis, et jagada
mälestüsi oma isäst.
El le ni riä gi tud luud
oma lapsõpõlvõst paksid
ää tund mist ko ha lo li ja tõ

vanõmale põlvkonnalõ ning
tegid paelu nalja nuõrõmatõlõ.
No mis sia mõestad muud
ar vata sellest, kui naesõd
õhtatõ Kaerametses koos
jõstus laulvad ihust-engest
suurõst armupiinast, et ju
sie üks ette torõ asi ond
ning et egäüks piäks sedä
kua omalõ igatsõma!
Julgõ naenõ kandis tämäle lapsõpõlvõs vägä mieldin
laulu otsõ rahvalõ ede.
Kihnu tüdrikätele ei põlõ
võeras kua Elleni kahevahel
oõmine, et kas minnä väljämua külälisi vasta võtma
siidikleedigä või piäks kördi ning käüsed selgä aama.
Kihnu muusiumi jaos oli
Ellen juurõ võtn kua üsä

mjõtu vana ajaleheartikkelt,
kus Kihnus käün inimesed
riäkväd oma Kihnu muljõtõst aastal 1958.
„Kihnlasõ emäkiele“ uut
trükki tutvustas Koldõ Külli. Õpikussõ ond juurõ pandud piätüküd liivi kielest
ning kultuurist „Naabõrrahvas liivlasõd“ (autor
Karl Pajusalu) ning Ruhnu
aaluust ning kielest „Ruhnu
kiel ning ruhnu miel“ (autor
Mark Soosaar).
Et kielereeglite õepminõ kua silmele jõlus olõks,
ond uus raamat täüsvärviline. Kujundaja Vaiko Edur
on piätüküd jagan sedäsi, et
egä klass ond suan ise värvi.
järgneb pöördel >>
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Sie aitab kasutajal sedä piätükkü, sasja taris ond rutõmini üles leödä. Värvitrükk
ond tuõn juurõ kua jõlusi
piltä Kihnu elust. Pilte piäl
ond Kihnu vanad ning uiõd
kuulsusõd, kuõlilapsõd ning
vanõmad elänikud, käsitüemeistrid ning kalamehed, inimese sõbrad kodoluõmad
ning Kihnu linnuriik.
Raamat iseenesest panõ`mtõ küll kedägid rohkõm kihnu kielt riäkmä, aga Theodor Saarõ algatõt kihnu kiele kogominõ ja uurminõ ond
suan väärikä järje. Kui suur
tüe ond tehtüd, võib korra
maha jõstu ning tehtud tüest
rõõmu tunda.
Näütüs „Ruhnu - kaks korda kaotõt muajõlm“ tuõb
meiteni minevikupildid ruhnuruõetslastõ elust ning olõmisõst ning sunnitud põgõnõmisest kodosuarõ piält.
Mõnõd kua jäid ning nende
lapsõd ning lapsõlapsõd eläväd Pärnümual tänase pääväni. Õnnõks ond ikka piäle nende, kissi lähtväd, kua
nied, kissi jäeväd.
Teist korda juõsis Ruhnu tühjas piäle oma koloosi Kommunismi Majakas ää
kaotamist. Sõni eläsid suarõ piäl ruhnlastõ vara val-

vama läin Kihnu pered ning
maesõmalt tuln uiõd asukad.
Tüe kadumisõga kaotas Ruhnu teist korda suurõ osa elänikest, paelud kolisid maesõmalõ. Oma lapsepõlvõmuast Ruhnus riäkis südämlikult Oru Vilma. Kohal olid
kua Ruhnus pitkä aega elän
Neeme Salmõ Manõjast ning
Kandi Vilma Kihnust.
Kissi jõudsid ää kuulata
kõik edekandõd, said tänätüd Kihnu Pärimuskuõli õpilastõ meeleoluka pillimängügä. Tubli arjutaminõ kandis vilja ning kontsõrt oli ette
jõlus.

Tänäme muusiumi naisi
kangõ kohvi iest ning Lepiku

Merikest ette iä ringli iest!
Koldõ Reet

Hajaasustuse programmi 2016. a taotlusvoor on avatud
 Pärnu maavanem kuulutas 29.03.2016 korraldusega
nr 1-1/16/292 avatuks hajaasustuse programmi 2016.
aasta taotlusvooru alates 1.
aprillist 2016.
Programmi eesmärgiks on
hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele
tagada head elutingimused
ning seeläbi aidata kaasa elanike ar vu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.
Kihnu vallas saab toetust
taotleda majapidamiste veesüsteemide, kanalisatsiooni-süsteemide ja juurdepääsuteede rajamiseks ja/või
rekonstrueerimiseks.

Programmi raames saavad
taotlejaks olla füüsilised isikud, kes vastavad järgmistele nõuetele:
 taotleja alaline elukoht on
majapidamine, millele toetust taotletakse. Alaline elukoht on elukoht, kus isik
veedab enamiku oma igapäevasest puhke- ja uneajast. Kodust eemal õppivate
õpilaste ja üliõpilaste puhul
loetakse alaliseks elukohaks
nende leibkonna aadress;
 taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult vähemalt
taotluse esitamise aasta 1.
jaanuarist alates kuni toetuslepingu sõlmimiseni majapidamine, millele toetust taot-

letakse;
 taotlejal ei tohi taotluse

esitamise hetkel olla riiklike
maksude osas maksuvõlgu,
välja arvatud juhul, kui need
on ajatatud.
Projektis võib olla ka kaastaotlejaid, kellele kehtivad
samad nõuded, mis taotlejale.
Toetatavate tegevuste ja
abikõlbulike kulude loetelu ning taotlemise tingimused on toodud riigihalduse ministri 20.02.2015 käskkirjas nr 073 „Hajaasustuse programmi 2016. a programmdokument“, mis on
kät te saa dav Et te võt lu se
Arendamise Sihtasutuse vee-

bilehel http://www.eas.ee/
teenus/hajaasustuse-programm/#articleblock-Taotlejale ning Kihnu valla veebilehel http://kihnu.kovtp.ee/
Prog ramm do ku men dis
kehtestatud nõuetele vastavad taotlused koos lisadokumentidega tuleb esitada Kihnu vallavalitsusele hiljemalt
3. juuniks 2016.
Kihnu vallas kureerib hajasustuse programmi vallavalitsuse nõunik Enno Kaare.
Temalt saab nõu ja abi taotluse koostamiseks ja vajalike
lisadokumentide kohta.
Kontaktandmed: telefon
446 9910, e-post nounik@kihnu.ee või info@kihnu.ee
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Kihnu Virve jäi uduse ilmaga jänni

 Sõlmiti sotsiaalkorteri

K

una Kihnus on laevaga mandrile pääsemine tähtis elu osa ja
Kihnu Virvet oodati tõepoolest kui „valget laeva“, on
nüüd palju pahameelt, kui
laev ei sõida. Sügis oli tuuline ning neid kordi oli sügistalvel väga palju, mil laev
tormi tõttu ei sõitnud.
Sellest, et laev tormiga ei
sõida, võib veel aru saada,
aga, et Kihnu Virve kardab
udu, on täiesti mõistetamatu. Kihnlased ei tea ühtegi juhtumit, mil Amalie udu
tõttu sõitmata jättis, samuti käivad kalapaadid uduga merel ja jõuavad edukalt
tagasi.
Kihnu Leht päris laeva tellijalt Veeteede Ametilt aru.
Vastused tulid kommunikatsioonijuht Priit Põiklikult.

Moodsal laeval, mis Kihnu Virve kahtlemata on,
on ju peal kõikvõimalikud navigatsiooniseadmed (GPS, radar, lokaatorid jne). Miks laev udus ei
sõida?
Veeteede Ameti esindajad tegid detsembris 2015.
aastal parvlaeval Kihnu Virve ekspluatatsioonilise ülevaatuse. Meil oli rõõm oli
tõdeda, et operaator on
laeva väga heaperemehelikult suhtunud. Kõik mehhanismid ja seadmed olid
töökorras. Laeva reisijate-,
meeskonna- ja tööruumides valitses puhtus ja kord.
Meeskonnale jagub vaid kiidusõnu. Meeskond omakorda kiitis laevaehitajat Baltic
Workboats ASi, kes on nende hinnangul väga hea laeva
ehitanud ning reageerib ka
kiirelt ja operatiivselt ette
tulevatele probleemidele.
Mis puudutab paljuräägitud probleemi, et Kihnu Virve ei saa ekstreemsetes oludes sõita, sest kaid on ehitatud vanade laevade järgi,
teeb muret nii elanikele kui
teistele asjaosalistele.
Kihnu Virve on tellitud ja
ehitatud ar vestusega, et
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üürileping;
 Määrati koduhooldus;
 Kinnitati Kihnu valla toe-

veetaseme kõikumine jääb
vahemikku miinus 60 cm
kuni pluss 80 cm. Olukorra
lahendamiseks on erinevaid
võimalusi ja neid ka koos
Majandus ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Pärnu maavalitsuse, sadamaid
haldava Saarte Liinide ASi,
laeva opereeriva Kihnu Veeteede ASi ja Veeteede Ameti
osalusel otsitakse.
Veeteede Ameti kui meresõiduohutuse üle järelevalvet tegeva asutuse jaoks on
aktsepteeritavad üksnes niisugused variandid, millega
on tagatud reisijate, meeskonna, lasti ja laeva ohutus.
Laeva kasutamise ekstreemsetes oludes otsustab
igal juhul ja iga kord laeva
kapten. Seetõttu on tegelikult enamus Teie küsimus
suunatud operaatorile.
Kas see sõltus neil päevil
roolis olnud kaptenist, et
laev udu pärast ei sõitnud?
Meresõiduohutuse tagamiseks otsustab kapten,
millistes ilmastikuoludes
suudab ta laeva ohutult
juhtida, ikka vastavalt oma
kogemustele ja pädevusele.
Juhul, kui reisijatel on kindel alus arvata, et kapten ei
ole mingis olukorras välja
sõitnud, kui seda oleks tulnud ja saanud teha, tuleks
pöörduda operaatori ehk
Kihnu Veeteede ASi poole, kes siis oma sõna sekka
ütleb. Eks ikka leidub neid,
kes ar vavad ja oletavad,
miks laev teatud tingimustes ei sõida, kuid see otsus

on kapteni ainupädevuses.
Lisaks tuleb arvestada, et
meresõit on seotud ohtudega, kus alati ei saa palja silmaga, kõr valtvaataja hinnangu põhjal öelda, mis on
õige ja mis vale. „Parem karta, kui kahetseda,“ ütleb ka
vanarahvas. Merenduses
kehtib see eriti, sest kaalul
on inimelud ja vara. Meresõit oli, on ja jääb selliseks,
kus alati ei saa garanteerida, et laev välja sõidab, selleks ei ole niisugust laeva
veel ehitatud ja ei tea, kas
üldse kunagi ehitatakse.
Mõistame, et ega saarlase elu kerge pole ja eks läbi
aegade on istutad tormivangis ja mandrist äralõigatult.
Uskuge, riik on Kihnu liinile ehitanud väga korraliku
laeva. Kuid see ei tähenda,
et ta sõidaks igas olukorras,
iga ilmaga ja kõikvõimalikes
tingimustes.
Mina usun, et kindlasti
saab küsida neid küsimusi ka laeva operaatorilt, kes
kihnlastele oma otsuseid ja
kapteni tegevust selgitaks.
Miks on Kihnu Virve projekteeritud nii, et toolid
ja lauad tugevama tuule
korral laevas ringi sõuavad ega ole põranda küljes kinni?
Mis puudutab seda, et
lauad ja toolid ei ole põranda küljes kinni, siis see oli
tegelikult Kihnu vallavanema soov. Põhjenduseks toodi, et kui laeval leiavad aset
mitmesugused laulu- ja tantsuüritused, saab lauad ja
toolid eest ära lükata.
Küsis Anu Saare

tusfondi kasutamise korra
tingimustele vastav Kihnu
kivilaeva autentse vähendatud mudeli ehitamiseks
eraldatud toetuse kasutamise lõpparuanne;
 Kinnitati tervisekeskuse teenuste hinnad: tervisekapsel 30 min 8 eurot, 5 korra kaart 35 eurot/ infrapunasaun (30 min) ühele 5eurot,
(30 min) kahele 8 eurot ja 5
korra kaart 20 eurot/ solaarium (6- 10 min) 5 eurot ja 5
korra kaart 20 eurot.
 Metsamaa pärimusalu
ehituse kaasfinantseeringuks eraldati 2000 eurot;
 OÜle Massaka väljastati
külmhoone laiendamisel kasutusluba.
VALLAVOLIKOGUS
 Muudeti Kihnu Vallavoli-

kogu 17.06.2016 otsust nr 19
“Jäätmejaama haldaja teenuse tellimiseks hanke väljakuulutamine” ja muudatuse kohaselt sõlmitakse haldusleping eduka pakkumuse teinud isikuga neljaks
aastaks;
 Kooskõlastati Ranniku,
Hiie, Aadu ja Vahtra puurkaevude asukohad;
 OÜ Isilme´le kuuluva Saviaugu (koha-aadress Rootsiküla) sihtotstarbeks määrati 100% elamumaa;
 Kehtestati kõikidele kaubagruppidele (tööstuskaup,
toidukaup, käsitöö, teenuse pakkumine) uued ruutmeetripõhised müügipileti hinnad:
 kuni 5 m², 5 eurot päev ja
20 eurot kalendrikuu,
 6 kuni 10 m², 7 eurot päev
ja 40 eurot kalendrikuu,
 11 kuni 15 m², 10 eurot
päev ja 60 eurot kalendrikuu.
 Võeti vastu sotsiaalhoolekandelise abi andmise
kord;
 Kinnitati toimetulekutoetuse arvestamisel arvesse
võetavate eluasemekulude
piirmäärad.
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Elutööpreema Kihnu-

E

lu tööp ree mia saanud kauaaegne Kihnu
perearst Helle Treimuth on Kihnu arstikabinetist juba kaks korda pensionile läinud ning ka seekord peab paika ütlus: kaks
ilma kolmandata ei jää.
Juba siis, kui Helle Treimuth 1992. aastal Kihnu
perearstiks tuli, ei olnud tal
pensionini enam palju aega
jäänud. Elumuutuse põhjuseks oli poja naisevõtt ja
kuna elati kõik koos tillukeses korteris, mõtles Helle, et
läheb mõneks ajaks noortelt
jalust ära.
Pärast pensionile minekut
kutsututi tuttav doktor aga
peagi Kihnu tagasi, kuna uus
arst ei saanud patsientidega hakkama. Vahepealsetel
aastatel on Helle Treimuth
aidanud Kihnu mitu uut arsti leida ja saanud rahulikult
pensionipõlve pidada, aga
pärast doktor Vellendi lahkumist paluti ta taas appi.
“Õnneks tuli Katrin Sihver,
kes on noor ja asjalik, aga
tema pidi edasi õppima,“
rääkis Helle.
Taas oli Treimuth nõus
appi tulema, arvates esialgu,
et asendamine kestab kaks
kuud. „Mis on kaks kuud
inimese elus? Mitte midagi!“ mõtiskleb ta. Ometi on
kahest kuust saanud kaks
aastat, mil doktor Treimuth
Kihnu vahet sõidab.
Sügisel saab Katrin Sihveril
kool läbi ja Treimuth kavatseb kolmandat korda ja lõplikult pensionile minna.
Mis on see, mis tohtriprouat Kihnus hoiab ja laseb
teda ikka ja jälle pehmeks
rääkida?
„Kenad inimesed, ma tunnen neid kõiki: nad on nagu
omad... ja kui siis öeldakse,
et mind on natukeseks ajaks
vaja, siis ma oma rumala
peaga annan järele,“ räägib
ta naerusui.
Kuigi, naisel on teine töö
veel ja see on väga-väga tähtis - vanavanaema hoiab oma

kaht lapselapselast. Nädal
ongi nii seatud, et nädala
alguses on ta Kihnus arstiametis ja nädala lõpus hoiab
lapsi.
Tervist tasub hoida
See, et tegus proua on
76-aas ta ne, pa neb tõ siselt imestama. Pensionär
küll, aga tunduvalt noorem,
pakuks teda vaadates. „Ma
olen dinosaurus, ma pole
üldse sellest ajastust,“ naerab Helle, kes igapäevaselt internetti kasutab, sealt
uudiseid ja meditsiinikirjandust loeb. FBga ta siiski liitunud pole, sest hoiab liigsuhtlusest eemal.
Eks te gut se mi ne hoiab
vormis ning Helle peres on
pikaealisus päritav. Neljapäeviti käib ta koos sõpruskonnaga spaas ujumas, saunatamas ja naistejuttu ajamas
– seegi aitab toonust tõsta ja
hoiab tervena.
Küsimusele, kuidas kauaaegne arst hindab kihnlaste
tervist, vastab ta, et nii nagu
igal pool mujal, on raske füüsiline töö inimeste tervisele
jälje jätnud.
„Inimene töötas ju traktorina, sikutas ja tõstis suuri raskusi, sest masinaid ei olnud,“
tõdeb ta. Kalurid on töötanud keset merd külmas ja
niiskuses ja see on mõjunud
liigestele ja seljale ning põhjustanud radikuliiti ja liigesehaiguseid – täpselt nii nagu
paljudel Eesti maainimestel.
Helle Treimuthi hinnangul
on kihnlaste talupojatarkus
osanud neid hoida: kihnu
kört, villased sukad ja troi on
hea näide.
„Villane on looduslik materjal ja võtab 30% niiskusest
endasse ja see on hoidnud
ini me sed ter ve ma te na,“
teab tohter. Kört on praktiline riietusese lisaks materjalile ka selle poolest, et soe
õhk tõuseb üles ja sabaalune on soe.
Doktor Treimuth nõustub
mõttega, et loomeinimesed
- kirjanikud, kunstnikud - on
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-usku tohtrile
tervemad ja pikaealisemad,
olgu näiteks Heljo Mänd,
Heinz Valk, Jüri Arrak.
Hiljuti luges Helle Jüri Aarma meenutust oma isa kohta, et Gunnar Aarma vihkas
sporti, kuigi oli sportlik ja
kõndis väga palju. Treimuth
kirjutab kahe käega alla arvamusele, et tippsport rikub
inimese tervist ja tippsportlane on oma karjääri lõpus
kui äraaetud hobune. Seepärast vaatab ta murega noorukest Kelli Sildaru, kes päevast-päeva kukub ja liigeseid
põrutab.
Sellest ei maksa nüüd nii
aru saada, nagu kutsuks tohter inimesi üles vähem liikuma ja teleka ees kõhutama.
Treimuth kinnitab, et inimene on loodud kõndima ja
igapäevane liigutamine, ka
ter visesport, on väga hea,
samuti on hommikuvõimlemine päevaseks käimatõmbamiseks igati kasulik.
Riigi sünnipäeva puhul peetud aktusele elutööpreemiat
vastu võtma ei saanud Helle
Treimuth tulla, sest oli parasjagu maailma otsas: Martinique saarel, mis asub Kariibi
meres. Koos poja perega on
ühistel reisidel käidud paljudes kaugetes paikades, näiteks Costa del Solil, Rhodosel, Kreeka saartel, Sitsiilias,
Puer to Ricos. Ühised reisid räägivad kokkuhoidvast
perest ja headest peresuhetest.
Helle räägib, et kogu tema
pere on Kihnu-usku. 24-aastane lapselaps Alice on vanaema sõnul Kihnu laps, sest
juba 1-aastaselt oli saarel
kaasas ja kõik sanitarid said
haiglas tema järele vaadata.
Tüdruku hoidja oli Järsumäe
Reena, igapäevane mängukaaslane Järsumäe Allar ja
sellest ajast on säilinud kogu
Järsumäe perega head suhted.
Kui Helle Treimuth esimest
korda Kihnus töötas, tegutses veel haigla ja ööpäevased valved olid tavalised.

Praegust ja paarikümne aasta tagust tööaega võib võrrelda nagu ööd ja päeva.
„Olen siin kõiki asju näinud:
haigeid piirivalve ja kaluripaadiga üle viinud - see kuulus töö juurde,“ rääkis ta.
Võimalust kiirabi kutsuda ei
olnud ning kõik keerulised
juhtumid tuli ise ära lahendada.
„Kõik vanad kalurid on
mind koos haigega üle viinud ja sellepärast olemegi head sõbrad, et üksteist
aitasime,“ räägib tohter ja
naerab, et eks ta sellepärast
vastu panebki, et Kihnus on
nüüd olemas kiirabibrigaad.
Erilisena ei lähe meelest
Soometsa Robini sünni vastuvõtmine praamil Kihnu
Jõnn. „Ise naersime, et kui
kiirabiauto uks poleks tagant
kinni olnud, oleks poiss merre vupsanud, sest tuli nii ruttu ja ludinal,“ naerab tohter.
Laeva logiraamatusse sai
lapse sünd ja laeva selle hetke koordinaadid kenasti kirja.
Nii nagu on Helle Treimuthil hea läbisaamine kogu
Kihnu rahvaga, on tal kiidusõnu oma personali kohta.
„Mul on haigla aegadest saadik olnud väga hea personal,
tublid medõed ja sanitarid saame siiani hästi läbi,“ kiidab ta.
Mis Kihnus meeldib? „Privaatsus, eraldatus. Mulle
meeldib ka käia suurlinnas,
aga nii, et keegi ei tunne ega
võta nööbist kinni. Kihnu
juures meeldib, et kõik on
tuttavad, aga samas on siin
privaatne ja saab olla omaette,“ räägib doktor.
Hiljuti Valdur Mikitat lugedes nõustus ta kirjanikuga,
kuivõrd kuldaväärt on tänapäeval eraldatus, just Põhjamaa inimestele on see loomuomane.
Kihnu kultuuri sees
Mandril elav tohter leiab, et
Kihnu peaks jääma haldusreformist puutumata ning
jääma eraldi vallaks, muud

Kolleegid iseloomustavad
Katrin Sihver, Kihnu perearst:

M

ina kohtusin Hellega Pärnu Perearstikeskuse juhataja dr Lemendiku vahendusel.
Residentuuri ajaks oli vaja asendaja leida ja ausalt
öeldes olin „maad kuulanud“ kõikvõimalikke allikaid
pidi. Aga kus häda kõige suurem, seal abi kõige lähem!
Juba esimesel kohtumisel jäi Hellest äärmiselt meeldiv mulje ja sümpaatia on ajapikku ainult kasvanud.
Algselt kokkulepitud poolest aastast on hea koostööga
märksa pikem periood välja kujunenud.
Helle on nüüdseks juba üle kahe aasta mulle ja Riinale toeks ja abiks olnud. Imetlen Helle teadmisi, elukogemust, energiat ja suhtlemisoskust
Valve Sutt, kauaaegne Kihnu haigla töötaja:

H

elle oli väga hea tööandja, kohusetundlik ja väga
positiivne inimene. Ta on ju ka praegu veel väga
tubli, et nii hästi saab hakkama.
Kui Helle Kihnu tuli, sai alguses kihnupäraste nimedega nalja: talle räägiti, et Kihnus on Mõmmi ning Tarsi
ja tema ikka otsis selliseid nimesid registratuuri kaardi
pealt, aga ei leidnud - seda me ikka naersime kogu aeg.
Kihnus oli siis vana mees Koti Miili, kes tuli haiglasse
elektrit putitama ja Hellele öeldi, et talle võiks piiritust
anda. Arst mõtles, et küll see Miili on kange naine, teeb
elektritöid ja joob piiritust.

moodi pole tema hinnangul
mõeldav, sest Kihnu pole osa
ei Tõstamaa ega muu piirkonna kultuurist.
„Meil võiks olla midagi omapärast, pisikest ja armast,“
leiab ta. Niigi hakkavad noortele väga kergesti võõras
kõnepruuk ja väljendid külge.
„Ma saan kihnu keelest aru
küll, aga ei räägi veel,“ vastab Helle Treimuth tuttavate pärimise peale. Küll on
mõned väljendid, mis on
jäänud igapäevasesse kõnepruuki, nagu paljudel massakatel, kes Kihnuga seotud.
Lapselaps oli väike, kui ütles
sängü piäle, ja nii on nende
peres jäänud. Samuti meeldib väljend õhatu vaga jõlm
ning Treimuthite peres minnakse kaudu, mitte mööda,
nagu tavaliselt mandril.
Tohtriprouale meeldib, et
kihnlased oma kultuuri ja
keele asja ajavad, omakeel-

seid aabitsaid ja saateid teevad – nii suudab keel elus
püsida.
Kui tavaliselt ei armastata rääkida, mis preemiaga
tehakse, siis Helle jutustab,
et see läheb Kihnu tagasi. Plaan on varem soetatud
pisikesele maalapile Lemsi
külas pisike maja peale ehitada, sel aastal projekt tellida ning järgmisel ehitusega
alustada. “Terve minu pere
on Kihnu fänn, nad leiavad,
et siin on hea atmosfäär, kus
inimene puhkab välja.“
Helle on Kihnus oldud aastate eest tänulik.
“Tahan tänada Kihnu rahvast - nad on olnud kenad
ja toredad inimesed ja mina
soovin neile kõike head, eriti
head tervist ja arstiabi,“ on
elutööpreemia saanud arsti
soov.
Anu Saare
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Emakeelepäeva eel kirjutasid Kihnu õpilased
mereteemalist omaloomingut.
Pakume valiku laste töödest
KALA VEES
MERES UJUB KALA,
HAILE MAITSEV PALA.
VEE PÕHJAS LEST,
KELLEL KODUS VEST.
MERES UJUB SÄGA,
VESI MEELDIB VÄGA.
PEITU PUGES KILU,
KELLEL OLI VILU.
Marten Vesik, I klass

MERI
MERI SEE ANNAB SÜÜA,
MERI SEE ANNAB JUUA.
MEREST SAAB MULDA,
VAHEL KA KULDA.
HÜLGED ON JÄÄL
KUI IMEVÄEL.
KAJAKATE KISA KOSTAB VALJULT ÜLE MERE,
MEREMEHE SUU ÜTLEB: TERE-TERE!

OH, MERI!
OH MERI, MU MERI,
SA MINU JAOKS JUSTKUI AEGA KERID.
SIND VAADATA VÕIN TUNDE,
KUNI LÕPUKS VAJUN UNNE.
OH, MERI, MU MERI,
SA MU SOONTES VOOLAD KUI VERI,
SA OLED MU SÜDAME LÄHEDAL,
SOSISTAN SÕNU ILUSAID SULLE OMA HÄÄLEL KÄHEDAL.
TERVE ELU MIND SA KAITSED,
KUULAD ÄRA MU MÕTTED VAIKSED.
ISTUN JA VAATAN, KUIS PÄIKE LÄHEB LOOJA,
OMA HINGES JA SÜDAMES TUNNEN SOOJA.
KUI ÜKSKORD SAAN VANAKS,
SIIS NAGU JUBA TAVAKS
MU SEES SAAB VABAKS HINGELIND,
SA TEMA EEST HOOLITSED- SELLE EEST TÄNAN SIND!
SEE LIND LENDAB ÜLES, KÕRGELE ÜLES....
JA MU KEHA, SEE PUHKAB VIIMAKS SU SÜLES.
OH, MERI, MU MERI....
AS Iso kala, VIII klass
MIO MUAD NING MERED
ESTIMUA, SIA OLÕD MERI,
METS NING PÕLLUD, SUÕD.
ET VABAKS SUAKS, OND VOOLAN VERI...
OND AA- NING ELULUÕD.
MIO KODOSUAER, KUS ÜMBER MERI,
OND ESTIMUAST ÜKS KJÕLD.
MIO SUÕNDÕS VOOLAB KIHNU VERI...
OND MERI MEITE SJÕLD.
SJÕLD VIKS NING SAMAS NDA ALGAS,
SIOB ÜHTE TERVE MUA
SELLE MUA, MIS SAEMÕ OMAL PALGAS...
OIDKÕ ESTIT NING KIHNUT KUA!
Joanna, VI klass

MERI SININE ON JU,
ROOSA ON KALA SUU.
VAHEL VÕRGUS ANGERJAS JA VAHEL HOOPIS LEST,
ROHEKAS ON ANGERJAS JA HALL ON LESTA KEST.
VARSTI AHJUS VALMIS SAAB SUITSUTATUD LEST,
KOOLIS HOMME JÄLLE MUL TULEB RASKE TEST.
Anni, II klass
MEHED JA MERI
ISA MUL ON MEREMEES,
TA ON TIHTI MERETEEL.
SÕIDAB SUURE LAEVAGA,
RAHA TEENIB VAEVAGA.
VANAISA ON MUL KALAMEES,
TÕMBAB SUURE HAVI VEEST.
SÕIDAB VÄIKSE PAADIGA,
VAHEST POLE SAAKI KA.
ONU KA ON MEREMEES,
VIRVEGA TA SÕITU TEEB.
MASINAD ON KODUKS TAL,
TÖÖTAB LAEVA TEKI ALL.
Grete Tõeväli, II klass
ISA KÄIS MEREL
MERI TÄNA KALU TÄIS,
ISA EILE MEREL KÄIS.
KÄTTE SAI TA SUURE KOHA,
ENNE LÕUNAT SÕI TA ÄRA.
NÜÜD KALAMEHEL KÕHT ON TÄIS
JA MERELE VÕIB JÄLLE MINNA,
SIIS KUI ÕHTUL LOOJUB PÄIKE,
PLAANIB OMA UUSI KÄIKE.
Mia Vesik, I klass
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Kihnu Räimeretk viib läbi kümne talu

S

el ke va del on ju ba
tavaks saanud sündmuste ritta lisandunud
uue üritusena Kihnu Räimeretk 2016.

Korraldaja Pärdi-Jaagu
Annika Kihnu Seltsist,
miks uut üritust Kihnu
vaja on?
Kevadel on Kihnus suur
räimehooaeg. Miks siis mitte kutsuda mandri inimesed
Kihnu, näidata neile kodusid,
pakkuda maitsmiseks kihnu
toitu ja läbi selle propageerida räimetoite, mis tagaks
selle, et Kihnus kalurite töö
oleks olemas veel 10 ja 100
aasta pärast.
Mis ürituse päeval, 14.
mail toimub?
Kõik inimesed, kes soovivad räimeretkel osaleda, saavad osta 5 eurot maksva Kihnu kaardi, kuhu on märgitud
kümme Kihnu talu, kus neid
sel päeval oodatakse ja kus
on degusteerimiseks valmis
pandud kihnu leib, räimerull,
suitsuräim ning sinna kõrvale pakutakse mittealkohoolset kihnu jooki.
Igas talus oma toiduvalmistamise nipid, retseptid ja tavad, nii et kihnlane
ja mandrilt tulnud inimene saab maitsta, mida keegi pakub ja kuidas räime valmistab. Räimeretke osalejal
on võimalus käia talust-talusse ja veeta üks tore päev.
Taluuksed on inimestele
avatud kella 9st kuni 15ni
ning samal ajal on ka Kihnu
rahvamajas avatud käsitööja toidulaat, kuhu oodatakse kõiki, kes tahavad müüa
talvel valmistatud käsitööd.
Ootame Kihnu inimesi, nii
mehi kui ka naisi ning oleks
väga teretulnud, kui nad
kauplemise kõrval kohapeal
ka käsitööd valmistaksid.
Eelmisel päeval toimuvad
Tolli talus Kihnu toidu ning
räimede suitsetamise ja räimerullide valmistamise õpitoad, mille kohta saab edaspidi täpsemat informatsiooni ürituse Facebooki lehelt.

Räimeretkel
on avatud 10 talu:
TOLLI tel 527 7380
UIBU tel 513 8557
LEPIKU tel 5353 3452
SAARDE tel 506 1975
PÄRNA tel 501 5959
LOHU tel 526 2086
UUSTALU tel 5646 9727
LEHISTE tel 5677 5502
RANNAMETSA tel 513 7099
PIHLAMÄE tel 525 2268
AJAKAVA

Kõik, kes lunastavad räimeretkele kaardi, osalevad loosimises - kõik 10 talu on välja
pannud auhinnad, peauhinnaks on suitsuahi. Kell 15 toimub rahvamajas räimeretke
lõpetamine, kus auhinnad
välja loositakse.
Retkest osalejad saavad
anda hääle, milline on parim
leib, räimerull, suitsuräim
ja jook. Parimad hõigatakse välja peoõhtul, mis algab
kell 20 rahvamajas ja nagu
tavaliselt, jätkub Kihnu pidu
pärast südaööd.
Kuna sel päeval on ka muuseumiöö, on kell 18 Kihnus
muuseumis selle avamine ja
kella 22ni saavad kõik huvilised muuseumi tasuta külastada.
Paljud Kihnu inimesed on
üritusega hõivatud, pakkudes kodudes toitu ja
müües käsitööd, kas nad
leiavad mahti räimeretkel
osaleda?
Paljud on hõivatud, aga
kindlasti leiavad paljud aega,
et ringi käia ja vaadata, mida
pakutakse. Enamik räimeretkelisi tuleb ikkagi mandrilt.
Samal ajal on teisel pool
vett Munalaius igakevadine RäimeWest. Kas sarnase suunitlusega üritused
üksteist segama ei hakka?
Meie märksõna on koostöö.
Oleme RäimeWesti korraldajatega kohtunud selle aasta
esimestel päevadel ja jõudnud arusaamisele, et inimesed, kes on otsustanud tul-

13. mai, ÕPIKÖÖGID TOLLI TURISMITALUS
10.00 – 13.00 traditsioonilise Kihnu toidu õpiköök
16.00 – 17.00 suitsuräimede õpiköök
17.00 – 18.00 räimerullide õpiköök
18.00 – 19.00 suitsuräimede õpiköök
19.00 – 20.00 räimerullide õpiköök
Info ja registreerimine tel 5911 4151
14. mai
8.45 – 9.00 KIHNU RÄIMERETK 2016 avamine Kihnu rahvamajas
9.00 – 16.00 KIHNU TOIDU JA KÄSTÖÖLAAT Kihnu rahvamajas
9.00 – 15.00 KIHNU RÄIMERETK 2016 talud avatud
külastajatele
11.00 – 17.00 igal täistunnil KIHNU VIRVE PEREANSAMBLI
etteaste PIHLAMÄE talus.
15.00 – 16.00 KIHNU RÄIMERETK 2016 lõpetamine Kihnu
rahvamajas. Auhindade loosimine
18.00 – 19.00 Muuseumiöö avamine Kihnu muuseumis
18.00 – 22.00 Kihnu muuseum külastajatele TASUTA avatud
20.00 – 24.00 MARKO MAT VERE & VÄIKESTE LÕÕTSIPILLIDE
ÜHING
15. mai
00.00 – ........ Pidu jätkub.
10.00 – 14.00 Ekskursioonid saarel
PILETID: RÄIMERETK 5 eurot, Marko Matvere & VLÜ peopilet
10 eurot, koht lauas 15 eurot.
INFO: KIHNU SELTS, facebook.com/kihnlased
kihnu.selts@gmail.com, tel 5814 2078
KOHTUMISENI KIHNU RÄIMERETKEL 2016!

la sel nädalavahetusel Pärnumaale, jõuavad mõlemale üritusele. Kui piirkonnas
on kaks samalaadset üritust,
annavad nad üksteisele lisaväärtust ja toovad mõlemale üritusele rohkem rahvast.

sel päeval pakutakse Kihnu
taludes ainult Kihnu kalurite püütud kala. Ürituse mõte
ongi see, et kihnlased saaksid Kihnu toorainest valmistatud kaupa ise müüa, teenides nii rohkem kasu.

Kuidas on seotud üritusega räime laualetoojad ehk
kalurid?
Kihnu kaluritelt tuleb Räimeretkel pakutav kala ja

Tahad Sa korraldajana
veel midagi öelda?
Olge rõõmsad ja külalislahked.
Kihnu Leht
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Madaraga värvitud lõng tuli ilus

N

eljapäeval, 24. märtsil
oli muuseumis külas
loodusvärvidega värvija Liis Luhamaa. Kutsusime Liisi tutvustama oma
kogemusi, kuidas tema lõnga peitsib ja värvib. Soov oli
võrrelda, mis on see Kihnule
ainuomane ja mida tehakse
ka mujal kas samamoodi või
sarnaselt.
Kihnu naised jutustasid,
kudas ennemä Piälrandõs,
Pitkänäl, laidõ piäl ning muulal kabliga madaru kjõssmõs
käüdi. Madarulõ mindi enne
juani, enne madara õitsõmist.
Kartulikabli oli juurõs. Päräst
korjamist lasti juurikad korralikult ää kuiva. Päräst lüedi kjõrvõga puruks. Värvmise
aeg oli enämeste enne jõula:
kui tehti jõuluõlut, siis oli tuari võtta. Kihnlasõd ju kietväd
madaralõnga tuariga. Ennemä, kui madaraga värvmä
akati, lõng kollotati st kuumutati muarjasõga. Kollotaminõ
valmistab lõnga ede, et värv
talõ külge akkaks. Lõng võiks
üle üe sestä muarjasõss ning
selle järge tulõb lõnga uõlõga
puhta veegä lopota. Piinikses
tehtüd juurikad võevad juba
ennemä tükk aega kiedä ning
siis puhas lõng sisse panna.
Lasta pisikse tulõ piäl kiedä
2-3 tundi kindlast. Esimene
kiet ond jõlus – sukakirjalõ,
teene kiet tulõb natuksõ tuhmim ning liägem, aga sünnüb
suka korralõngaks küll.
Vär vitüd lõnga võib kua
sutsti, lühükseks aaks, tuhalielisesse kasta – värv lähäb
tugõvamaks. Aga kauat lielisess oeda ei või – siis võtab
värvi küljest ää!
Liis rääkis, et tema leelist
ei ole kasutanud ja tema ka
ei kasuta taari madarajuurtega vär vimisel. Tema keedab madarajuuri puhta vihmaveega. Liis rääkis, et teadlased on kindlaks teinud, et
erinevad värvid tulevad juurest välja erinevatel temperatuuridel: punane tuleb välja kuni 80 kraadi juures kuumutamisel, aga kui lased
vulinal keema, siis tuleb välja
pruun, liiga tume värv. See-

ga tuleb kuumutada ja mitte keema lasta, sest ainuüksi
keetmine iseenesest on villakiule halb.
Korjata soovitab Liis siis,
kui taim ei õitse, sest õitsemise ajal on jõud õites (ja
mitte juurtes). Kuigi madarat
leida on kõige parem just õitsemise ajal: taimel on valged
õied ja 4 lehte männases.
Kihnu naised ütlevad, et
piäle värvmadara ond olõmõs viel üks madaras, mis
värvib kõegõ paramini: tuttmadar. Sellel taemõl ond juurikad puntis või sõlmõs või
tuttis, varrõd ning lehed ond
natukõ pienemäd, õiõd ikka
valgõd.
Liis arvab, et tegemist võibolla polegi eraldi liigiga, vaid
teatud pinnasel kasvamine
võib värvmadara väljanägemist mõjutada. Eestis kasvab veel värv-varjulill, mida
on kasutatud lõnga vär vimiseks. See on imepeenikeste varte, lehtede ja juurtega taim. Euroopas ei olegi
madaraga värvitud, vaid on
kasutatud krapijuuri. Krapp
on palju jämedamate juurtega ja annab peaaegu samasugust vär vi nagu madar.
Saksamaal, Prantsusmaal ja
Hollandis olid suured põllud
krappi täis külvatud. Lisaks
krapijuurtele oli Liisil näitamiseks kaasas veel punapuu,
mida ka varasematel aegadel
harjuskid ehk rändkaupmehed Eestisse on toonud. On

teada, et Tõstamaal on sellega värvitud ja saadud veidi
külmemad toonid (nagu vaarikas). Seentest on värvimisel kasutatud erinevaid vöödiku liike: jalg annab kollast
ja kübar punast tooni. Kaugetes lõunamaades kasutati
väga hea punase värvi saamiseks košenill-täisid ehk
kaktusetäisid.
Liis on teinud katset erinevalt värvitud lõngadega, pannes neid päikese kätte pleekima: kõige vähem pleegib

madaraga värvitud lõng.
Madarasõ lõngaga ju ravitassõ kua: kui tüegä liiga tehtüd ond, siis pannassõ liigestele madaralõng ümber. Kui
kidi vaevab st randmõss krigiseb ning valus ond, siis pannassõ madaralõngast põimitud pael ümber.
Sõnalise osa kõrval tegime
kohapeal madarajuur tega
värvimise läbi ning lõng tuli
jõrk ning jõlus.
Noodi Maie
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Kihnu oli Pärnumaa XXXVI talimängudel edukas
2. märtsil jõudsid finišisse Pärnumaa 34. talimängud, kust sel aastal võttis osa ka Kihnu
vald. Üheteistkümnest
alast võtsime meie osa
kaheksast, kokku võistles talimängudel 16 valda.
Koondar vestuses kuulus
268,6 punktiga võit Saardele, järgnesid Sauga 267,4 ning
Paikuse 256,6 punktiga. Kihnu sai 192,2 punktiga seitsmenda koha, mis on väga
hea tulemus suurte valdade
kõrval!
Tahangi väga tänada meie
tublit võistkonda, kes aktiivselt sellest talvisest maakonna spordisündmusest osa
võttis. Kihnu-Ruhnu mängudele minekul on teil koht
mees kon da bro nee ri tud.
Toon välja spordialade kaupa meie valla võistkonna:
Sisesõudmine - Raigo Tšet-

šin, Egert Pull, Karl Sutt,Veera Leas
Koroona - Kaisa Laos, Ragnar Anniko, Raigo Tšetšin,
Janek Bagirov
Mälumäng - Silvi Murulauk,
Margus Murulauk, Reet Könning, Urmas Kase
Sangpomm - Janne Nazarov, Kadi Liidemaa, Õie Merimaa, Raigo Tšetšin,Veera
Leas
Suusatamine - Mari Mets,
Kevin Leas, Mattias Laos,
Martin Sepa
Lauatennis - Kaisa Laos,
Maariel Mätas, Kevin Leas,
Mattias Laos, Mairold Mätas
Bowling - Piret Uibu, Jaak
Uibu, Mariell Uibu, Silver
Uibu
Juhtkonna võistlus - Ingvar
Saare, Paal Põlluste, Toomas
Pajula
Tulemusi on võimalik täpsemalt näha Pärnumaa Spordiliidu kodulehelt. Male-,
kabe- ja korvpallivõistlustele

jäi meil võistkond välja panemata. Kes nimetatud alasid
harrastab, andke märku, ehk
saame järgmisel aastal nendel võistlustel omalt poolt
konkurentsi pakkuda.
Olge kõik julgemad osalema spordisündmustel, sest
tähtis pole võit, vaid osavõtt.
Seda näitasid ka need võistlused, kus paljud suutsid
ennekõike endale tõestada,
et ilma eeltreeninguta on võimalik ennast proovile panna
ja olla päris arvestatav tegija. Ja kindlasti tekkis paljudel soov rohkem pühendada
oma vaba aega liikumisele ja
spordile.
Mul on hea meel, et Kihnus on sport aukohale tõusnud. Kaks korda nädalas saadakse kokku rahvamajas, et
võrkpalli mängida ja mõned
korrad kuus on kohal ka treener Urve Vesik näpunäiteid
jagamas.

Käimas on igakuised küladevahelised võrkpallivõistlused, peetakse plaani minna
teistkordselt mandrile võistlustele. Samuti on avatud
kolm korda nädalas jõusaal,
kus usinasti käiakse, võetakse osa sportlikest ettevõtmistest- ringtreeningud,
ergomeetrivõistlused, jooksutreeningud jne. Õhtuti on
teedel näha kõndijaid, jooksjaid ja rattasõitjaid. Kes liigub, sel tervis korras ja tuju
hea!
Suurtematest spordisündmustest on tulemas 21. mail
Kihnu Kõegõ Kangõmad, 5.
juunil Pärnumaa suvemängud, 9. juulil Kihnu jooks, 16.
juulil rannamängud Varblas, 29. augustil läheme Ruhnu Kihnu-Ruhnu mängudele.
Anna teada, kui soovid nendel võistlustel osaleda ja Kihnu sportlikkust kõrgel hoida.
Veera Leas

Naistepäev tõi üllatusi

O

Viiu liõ pe ta ja Mar ju Varb la ne, Poo la näit le ja ja laul ja Mo ni ka.

n täiesti tavapärane, et
tuulevaiksel kevadisel
märtsihommikul on udu, aga
on täiesti tavapäratu, et udu
tõttu ei sõida Kihnu ja mandri vahet laev. Aga nii see naistepäevahommikul tõesti oli.
Väljakuulutatud esinejate Kihnu toomiseks soovisime tellida Manija Manni reisi, aga paadijuht teatas, et
see on täiesti võimatu, sest
laeval on kütus otsas ja enne
õhtut seda ei tooda!
Suur tänu Pihlaka Rainerile, kes oma paadiga oli nõus
Munalaiust inimesed ära tooma.
Muusik Margus Põldsepp
paadisõidust siiski loobus,
aga Tähekese peatoimetaja
Ilona Martson tuli kohale.
Lõpuks kujunes naistepäevale pühendatud koosviibimisest tõeliselt mõnus koosolemine: üllatusesinejaks
Poola näitleja ja laulja Monika, kes oma laulu, parmupillimängu ja siira olemisega

Tä he ke se pea toi me ta ja Ilo na
Mart son kih nu keel set TÄ HEKEST esit le mas.

meid kõiki pahviks lõi! Monika koos operaator Arturiga
olid juhuslikult Kihnus Poola
televisioonile filmi tegemas.
Suured tänud Marju Varblasele improviseerimise ja
Marele tõlkimise eest.
Noodi Maie
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Esilagne kava

2016

REEDE, 8. juuli
kell 14.00 Seminar muuseumis
kell 17.00 Kunstinäituse avamine muuseumi seinal ja
Metsamaa naivistide galeriis
kell 19.30 Mootorrataste paraad Arumäelt sadamasse
kell 20.00 Peo avalöök sadamas, avasõnavõtud ja
lipu heiskamine.
Kihnu Virve ja pereansambli tervitus.
kell 21.30 Peaesineja ansambel JUSTAMENT
kell 00.00 Tantsuks ansambel VÄLIHARF

LAUPÄEV, 9. juuli
kell 9.00 Laadaplatsi avamine – käsitöö ja
rahvusliku toidu laat
kell 10.00 algavad kontserdid ja tegevused
lastele: spordivõitlused, käsitöö- ja
kunstitelk, batuut jms
kell 13.00 Kihnu rahvamaja juures antakse
KIHNU JOOKSU start. Võistust juhib
Veera Leas
kell 15.00 KALURITE VÕISTLUSED: üleüldine
jõukatsumine ja spordivõistlused.
Võistlust juhib Karl Sutt

PÜHAPÄEV, 10. juuli
kell 10.00 Jumalateenistus kirikus
kell 12.00 Surnuaiapüha
kell 22.00 Afterparty Kurase kohvikus

kell 19.00 esineb autentset Läti folkloori
tutvustav Katlakalna folkloori rühm
RAMUPE
kell 20.00 Rahvatantsurühm TUURIT-TUURIT
kell 21.00 Ansambli KIHNU POISID ja KIHNU
PILLILAPSED ühiskava, folklooriansambel KIHNUMUA tantsutuba
kell 22.00 Tantsuks ansambel KIHNU POISID
kell 00.00 Peaesineja ansambel VENNASKOND
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Kihnu Mere Peo korraldajatel on õigus teha kavas muudatusi!

Kihnu Mere Peo PASSid eelmüügis Kihnu muuseumis ja internetipoes www.kihnukaubamaja.ee
soodushinnaga kuni 31. märtsini. PASSi hind eelmüügis täiskasvanu 15 eurot / õpilane ja pensionär 7 eurot.
Ühe PEOÕHTU pileti hind kohapeal 15 eurot / 7 eurot ja PASS kohapeal 30 eurot / 15 eurot.

KIIRUSTAGE SÕBRAD, OOTAME PEOLE!

11 2016 märts

Kihnu Majanduse OÜ poolt elanikele osutatavate teenuste hinnakiri
alates 1. aprill 2016

Töö nimetus-kirjeldus

Kündmine 3 hõlma
adraga
Kündmine 2 hõlma
adraga
Randaalimine
kõrrekooreliga
Vagude ajamine
Kartulipanijaga kartuli
mahapanemine
Külvikuga seemnete
külvamine
Pritsiga
taimekaitsevahendite
pihustamine
Kartulite
vaheltharimine
Sõnniku laotamine
ilma sõnniku
maksumuseta
Sõnniku tõstmine
koormasse
Fekaaliauto tööd kuni
4 m3 koorem
Vilja koristamine
kombainiga
Kartulivagude
lahtiajamine
saputajaga
Heina niitmine
rootorniidukiga
Heina kaarutamine vaalutamine
Heina pressimine
suurde rulooni
(200 kg)

Tööd koos
kohalesõiduga,
kuni 30
minutit

Töötund
koos
kohalesõiduga

20 €

32 €

20 €

28 €

20 €

30 €

20 €

30 €

20 €

25 €

20 €

30 €

20 €

28 €

20 €

25 €

20 €

35 €

20 €

35 €

36 €
20 €

30 €

20 €

30 €

20 €

30 €

20 €

30 €

20 €

30 €

Korra tasu

20 € /
koorem
36 € /
koorem

Töö nimetus-kirjeldus

Heina pakkimine
kandiline väike pakk
(25 kg)
Heina purustamine
hooldusniidukiga
Heinaruloonide
korjamine põlluserva haagisele
Transporttööd traktori
ja haagisega kuni
6 tonni
Transporttööd
veoautoga kuni
15 tonni
Transporttööd
veoautoga kuni
2,5 tonni
Transport- ja
tõstetööd tõstukiga
metsaveohaagisega
Traktorihaagise rent
kuni 6 tonni
Sõiduauto haagise
rent 1,2 tonni
Loomaveo haagise
rent
Jäätmete vedu auto
ja haagisega, koos
laadimistega
Puude langetamine
mootorsaega
Võsa lõikamine sae või
võsalõikuriga
Saeveski kasutamine
ilma saemeistrita
tasuta
Kaevamislaadimistööd kopplaaduriga

Tööd koos
kohalesõiduga,
kuni 30
minutit

Töötund
koos
kohalesõiduga

20 €

30 €

30 €

30 €

20 €

25 €

20 €

25 €

35 €

35 €

20 €

25 €

25 €

30 €

Korra tasu

20 €-kuni
1 ööpäev
10 €-kuni
1 ööpäev
15 €-kuni
1 ööpäev

20 €
10 €
15 €
30 €

30 €

24 €

24 €

24 €

24 €

12 €

12 €

25 €

35 €

30€ /
koorem

Kihnu Majanduse OÜ jätab endale õiguse erihindade kohaldamiseks,
sõltuvalt töö iseloomust ja eripärast.
Paal Põlluste, juhataja
tel 503 9333, majandus@kihnu.ee
Marika, raamatupidaja
tel 446 9910, raamatupidaja@kihnu.ee
Kerli, loomad ja maahooldus
tel 5346 8139, kihnu.majandus@gmail.com

Lembit, traktoritööd, kombain ja
kopp-laadur
tel 522 9935
Ervin, traktoritööd, fekaaliauto, remont
tel 511 9672
Leili, taara, jäätmejaam, majapidamisgaas
tel 442 0220

Aprillikuu
nipäevalapsed
sün

Leili

5. aprill
Joala (Kaevandu) 74
8. aprill

Maria Laanemets (Tammiku) 82
11. aprill

Vilma Metsa (Tohvri) 72
Selma

13. aprill
Türk (Maantee) 85

Eve

14. aprill
Link (Naada) 55

Jaan

15. aprill
Sutt (Kiviaia) 65

Arno

Kai re Ki vi ja Rei nis Kõi vu per re
sün dis 3. mär t sil tü tar Ke ri li Kõiv
OSTAN kalapüügilube; tel 511 9242, Ingvar

HALUMASINA RENT
Päevahind 35+km eur.
Kui kodus pole tööstusvoolu,
on võimalik lõhkuda oma puud Ülemetsal ning
koju viia juba lõhutud halud!
511 9242, Ingvar

19. aprill
Oad (Lehtmetsa) 65

24. aprill
Elvi Vesik (Kalju) 73
Milvi Odintšenko (Tungi) 60

Theodor

25. aprill
Vesik (Maantee) 79
26. aprill

Mihkel Sutt (Põllu) 50
28. aprill

Anne-Mari Buravkova (Uusmaja) 76
Harri

Õnnitleme!

30. aprill
Mätas (Uusmaja) 65

Lahkunud

VIKTOR MIHHAILOV
04.09.1928- 27.03.2016

esmaspäeval, 4. aprillil
kell 12.00 - 12.45
UKULELE KURSUS TÄISKASVANUTELE,
osalustasu 2 eurot

kell 19.00 KONTSERT
Esineb Er hard Olhof ja tema
kontsertiinamängijast kolleeg Saksamaalt
Esitamisele tulevad lood
Põhja-Saksamaalt, Schleswig-Holsteini
mur des.
Kõik on oodatud! Kontsert on tasuta!

NB! Kui kutsute kiirabi, siis palun
tagage, et koer ei segaks haigele
esmaabi andmist.
Kui omanik koera abi andmise ajaks
toast välja ei aja ja koer kaitseb haiget
abiandjate eest, pole kiirabi töötajatel
võimalik haiget abistada ja ka nemad
ei pea enda elu ohtu seadma.

