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Muuseumile andsid oma õnnistuse metropoliit Stefanus ja piiskop Aleksander.

Aukodanik metropoliit
Stefanus oskab
Kihnut väärtustada
Austusavaldusena Kihnu vallale
elutööna osutatud väljapaistvate
teenete eest sai tänavu valla aukodanikuks Tallinna ja kogu Eesti ülipühitsetud metropoliit Stefanus.
„Metropoliit Stefanus on kihnlasi igati toetanud ja võimaluse korral üritustest osa
võtnud, sealjuures on ta alati sõbralik ja
rõõmsameelne. Alates 2007. aastast on ta

ise laulatanud kõik Kihnu paarid - neid on
neli. Ta osales muuseumi avamisel ja jõulude ajal on ta Kihnu lastele üle andnud jõulupakid.
Ta austab oma kohalolekuga Kihnu saart
ja selle elanikke.“ Sellised põhjendused
olid toodud inimestelt, kelle arvates tänavune aukodanik peaks olema metropoliit
Stefanus.
Loe edasi pöördel >>
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<<Algus pöördel

Kuna metropoliidil ei olenud vabariigi aastapäeval
võimalik tiitlit vastu võtma
tulla, tänas ta volikogu esimehele Paal Põllustele saadetud e-kirjas kihnlasi selle
erilise au eest. „See on talle suureks üllatuseks ja eriliseks kingituseks tema 70.
juubeliks, mida ta tähistab
aprillikuus. Kuna praegu on
paastuaeg, siis leiab Metropoliit, et sobivaim aeg Kihnu tulemiseks oleks aprillis
pärast ülestõusmispühi“, vahendabkirikuvalitsusesekretär metropoliidi tänusõnu.
Tänavune aasta kihnlane
Maie Aav ja aukodanik Stefanus on niiöelda naabrid, asuvad ju kirik ja muuseum kõrvuti. Maie on kõrge kirikutegelasega ka mitmeid kordi
kokku puutunud ja sooviks
selle targa inimesega veelgi
suhelda.
„Mõnikord arvatakse, et nii
kõrge vaimulik on otsekui teisest maailmast ega ole lihtsurelik, aga tema on soe inimene, kellega on hea juttu rääkida,“ ütles Maie. Stefanus
oli renoveeritud muuseumihoone sissepühitseja, aga
ta on muuseumis käinud ka
lihtsalt niisama ja erariides.
Ta on pärinud Kihnu kirikuarhiivi kohta ja teda huvitab
ka Kihnu igapäevane elu-olu.
„Ta on alati öelnud, et hoidke seda eripära, mis teil on,“
rääkis Maie, lisades et tal pole kordagi tekkinud tunnet,
et ei oska nii kõrge vaimulikuga millestki rääkida.
Muuseumi avamisel oli
Maie jaoks oli kõige suurem
üllatus, kui metropoliit Stefanus majale õnnistust soovides korraga oma õlgadelt
mantija võttis ja selle suure
austuse märgiks muuseumile kinkis. „See on nii hinnaline kingitus, et võttis keeletuks,“ ütles Maie.

Aasta kihnlase hirmude ja

J

uba mõnda aega ei ilmu Noodi Maie unenägudesse enam koletu
pilt, et Kihnu muuseumi lagi
kukub sisse, otse kaela seal
jalutavatele külalistele.
Muuseumi avamise järel teda just selline hirmu-uni vaevas. „Ju selles väljendus alateadlik hirm, sest nii raske
oli uskuda, et maja viimaks
valmis sai,“ arvab ta.
Saab ju hoone ehitamist,
õieti küll ehituse ettevalmistuseks kulunud aega, mõõta
lausa aastakümnetega ja seda, et hallitav, läbitilkuv, talvel koguni jäätuv muuseumihoone kunagi uueks saab, ei
julgenud paljud enam hästi
uskuda ega loota.
Mällu oli sööbinud vaatepilt: lagunev Kihnu muuseum tuules laperdava presendiga – sellist fotot avaldati aastaid ka meedias.
Maie uskus ja lootis, kuid
tema usk ja lootus segunesid hirmuga, kas kogu ehitu-

VALLA AUKODANIK - Tallinna ja kogu Eesti ülipühitsetud metropoliit Stefanus, austusavaldusena Kihnu vallale elutööna osutatud väljapaistvate teenete eest. Aukodaniku tiitli pälvija saab kingituseks Kihnu teki.
AASTA KIHNLANE - Maie Aav, austusavaldusena Kihnu Muuseumi rekonstrueerimisprojekti eduka elluviimise eest 2009. aastal. Kingituseks raamatupoe kinkekaart
ELUTÖÖ PREEMIA sai Endel Vesik Kihnu rahvale elutööna osutatud väljapaistvate
teenete eest. Rahaline preemia 10 000.
VALLAVALITSUSE TÄNUKIRJAD
Mihkel Leas - kodanikualgatuse eest lasteaia tuluõhtute korraldamisel, kalurite esindamisel ja aktiivsuse eest kooli hoolekogu esimehena
Jaanus Jürivete- igakülgse ja pikaajalise abi eest kihnlaste transpordivajaduste tagamisel
Raino Laine - Kihnu lastele järjepideva ja tulemusliku pillimängu õpetamise eest
Jaanus Põlder - Kihnu lastele järjepideva ja tulemusliku pillimängu õpetamise eest
Raido Koppel - Kihnu lastele järjepideva ja tulemusliku pillimängu õpetamise eest
Toomas Pajula - Kihnu kiriku arhiivi korrastamise eest
Britt Lankots - 2009. aastal nõu ja jõuga abiks olemise eest
Paal Põlluste - valla 2009. aasta suurprojekti Kihnu Muuseumi rekonstrueerimine,
teostamisel nõu ja jõuga abiks olemise eest
Külli Laos - Kihnu murraku arendamise ja edendamise eest.
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Kihnu Leht ootab teateid, kaastöid, fotosid,
õnnitlusi ja kuulutusi e-posti aadressil
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rõõmude aasta
sega kaasnev asjaajamine
saab ikka õigesti tehtud.
„Kirjatööd oli tohutult palju ja kui mingi asi venis, oli
seda vaja nii palju põhjendada, et kunagi ei teadnud,
kas sellest piisab,“ rääkis
ta. Maie kartis, et äkki teeb
ta teadmatusest mõne vea,
mille pärast mõni rahaülekanne tegemata jääb ja
muuseumi valmimine edasi lükkub. „Kivi langes südamelt alles siis, kui viimane
raha vallavalitsuse arvele
laekus,“ meenutab ta. Ning
tohutule paberimajandusele tuli lõpp alles enne jõule,
mil kinnitati muuseumi ehituse lõpparuanne.
Ehitusperioodi ajal vaevas
Maiet veel teinegi hirm - äkki suure linna arhitektid-kujundajad loovad Kihnu sellise maja, mis on oma inimestele võõras, sest seal ei ole
kihnupärast kodusust ega
soojust. Needki hirmud on
ammu unustatud – maja on
vägagi kihnupärane ja kodune. Ei suutnud moodne tehnika ning erinevad ekraanid
Kihnu ajalugu koondavast
muuseumist võtta seda ehedust ega kodusust ning rikkuda üldmuljet.
Hea käsi juhtis
Kuigi tööd ja muretsemist
oli palju, oli õnne ja vedamist ikka ka. Maie on kindel, et tänavuse talvega poleks muuseumihoone kevadeks mingi valemiga valmis
saanud.
Eelmisel aastal tõi praam
enne talvist pausi viimase
ehitusmaterjali 7. veebruaril, aga materjali jäi veelgi
tuua. Pikalt praamid ju mullu jäävangis ei olnud, tänavu aga.... „Alati nagu mingi
hea käsi juhtis ning kui tulid mingid tõrked, siis tuli
kiiresti ka päästev idee ning
lahendus,“ jutustab Maie.
Tagantjärgi on see raske aasta aina toredamaks
muutunud. „Nüüd tuli aasta kihnlase tunnustus - eks
see innustab edasi tegutsema,“ ütleb Maie, kes tahaks oma tiitlit kaasaaitaja-

tega jagada – palju tuge oli
vallajuhtidest, kes julgustasid ja toetasid. Ilma raamatupidaja Marika abita ning
vallasekretär Heldy juriidiliste teadmistetata oleks
Maie kimpus olnud. „Sellist
asja üksi ei tee, siin oli ikka
meeskond taga,“ lausub ta.
Avamisele järgnenud kaheksa kuu jooksul on mure
asendunud selge rõõmuga
- külastajate tagasiside on
ülipositiivne. Seda nii turis-

Maie tahaks
oma tiitlit
jagada
kaasaaitajatega
- see oli
meeskonnatöö.
tidelt kui kodusaare inimestelt.
Kui varem torises mõni turismigrupi liige, et selline
muuseum ei kõlba kuhugi
ning miks selline kole koht
üldse lahti hoitakse, siis
nüüd kubiseb külalisteraamat tänusõnadest ja kiitvatest sissekannetest.
Maie on rõõmus, et saab
mõtteid jagada ja toetuda
oma abilisele Veronikale,
kes oma kuldsete kätega
teeb ära muuseumis vajaminevad käsitööasjad, praegu
meisterdab ta laste mängunurka kihnupäraseid nukke.
Õiged valikud
Kihnu oma inimestele tahaks Maie muuseumi võimalusi veelgi enam tutvustada, näiteks kooliõpilastele kokku panna haridusprogramme. Esialgu on muuseumisse tee leidnud rohkem
vanema põlvkonna kihnlased, Maie sooviks rohkem
kaasata noori. „Hästi õnnestus pärimuslik vöökudumise koolitus, millest võttis
osa väga palju noori naisi,“
rõõmustab ta.
Kooliõpilased käisid muuseumi uudistamas kohe pärast avamist, samuti siis,
kui kohale jõudis puute-

tundlik ekraan, mille abil
sai teha viktoriini. „ Lumiste Kaider tõi siia möödunud suvel gruppe ja mängis
giidi,“ naerab Maie.
Pärast kõrgkoolis raamatukogunduse eriala lõpetamist oli Maie valiku ees, mida teha edasi. Teda kutsuti
tööle Kihnu vallavalitsusse,
kuid sel hetkel tundus Kihnu tagasitulemine võimatuna. „Ma mõtlesin, et kindlasti mitte, tahan ringi vaadata,“ räägib Maie. Piisas
kolmest-neljast aastast, kui
noor naine teadis – nüüd tahab ta koju tagasi.
Vahepeal jõudis ta töötada Pärnus arhiivis ning lühikest aega Norras lapsehoidjana ning siis avanes võimalus tööd leida Avatud Kihnu fondis ning Kihnu koolis ajaloo ja inglise keele
õpetajana. Taas oli Maie valiku ees ja kaalus, kas koolitada end pedagoogiks ja jätkata õpetajana. Seda ta siiski ei teinud ning pärast laste sündi kutsuti ta tööle Kihnu Kultuuriruumi, kus tema
töövaldkonnaks jäi muuseumiga seonduv.
2007. a. märtsis asus ta
muuseumi juhatajana tööle
ja hakkas koostama arengukava ja tasuvusanalüüsi.
„Inimesed küsisid, kas mul
igav ei ole, et mida ma teen,
sest muuseumikülastajaid
ju ei liigu?“ meenutab ta. Siis
järgnes rahastamistaotluse
kirjutamine EAS-le, tööpäevad venisid tihti pikemaks
kui ette nähtud ja palju oli
neid, kes ei saanud üldse
aru, kas juhatajal on ka
mingi roll selles, kas raha
õnnestub saada või mitte.
„Minul oli selle valdkonna
vastu suur huvi ja tundsin
suurt muret, et nii väärtuslik osa Kihnu kultuurist ja ajaloost hallitab ja laguneb,“ jutustab Maie. Kui muuseumi
kauagne juhataja Anne soovis pensionile minna, võttis
Maie juhatajakoha pikemalt
kaalumata vastu.
Nüüd tunneb ta, et on teinud õige valiku.
Anu Saare

Lugupeetud
kalurid!
 Taas on avanenud Euroopa
Kalandusfondi meede 1.4. Toetuse eesmärk on soodustada investeeringuid kalalaevastikku,
mis on suunatud kütusesäästlikkuse tõstmisele, keskkonnaja laevaohutustingimuste parandamisele ning püügivahendite selektiivsuse ja töötingimuste parandamisele.
Taotlusi võetakse vastu 15.
märtsist kuni 29.märtsini 2010
PRIA Pärnu, Saare, Lääne, Hiiu,
Harju, Lääne-Viru ja Ida-Viru
maakonna teenindusbüroodes.
PRIA maakondlikud teenindusbürood on avatud esmaspäeviti kl 8.30-18.00, teisipäevast reedeni kell 8.30-16.00.
Toetust saab taotleda segmenti 4S2 kuuluva kalalaeva ümberehitamiseks või uute seadmete ja vahenditega varustamiseks, mis aitab kaasa ohutuse, töötingimuste, hügieenitingimuste või tootekvaliteedi parandamisele, energiakasutuse
tõhustamisele või selektiivsuse
suurendamisele.
Toetust võib taotleda äriühing või äriregistrisse kantud
füüsilisest isikust ettevõtja:
• kes on moderniseeritava kalalaeva omanik või rentnik, kes
valdab kalalaeva liisingulepingu alusel;
• kellele on «Kalapüügiseaduse» alusel ja korras antud kaluri kalapüügiluba püügiks merel.
Toetust makstakse kuni 60%
abikõlblike kulude maksumusest. Maksimaalsete abikõlblike kulutuste suurus ühe kalalaeva moderniseerimiseks sõltub laeva kogumahutavusest
(GT). Toetust on võimalik saada ka projekteerimiseks ja tegevuskava koostamiseks.
Kui MTÜ Suurhall liikmete hulgast on kellelgi asja vastu huvi,
siis võtke kiiresti minuga ühendust telefonil 56675372 ja paneme edasise tegevuskava paika.
Julget pealehakkamist soovides,
Mihkel Leas.
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Muheda mehe elutöö

V

äga ilus, et sel aastal
anti
elutööpreemia
ühele lihtsale töömehele,“ ütleb valla raamatupidaja Marika, kes on Oru Endliga tööalaselt kokku puutunud mitme aastakümne vältel.
Marika räägib, et Endel on
rahva poolt väga hinnatud
töömees, kes alati teeb töö
ära, ei karju vastu ega ütle,
et talle ei sobi üks või teine töö. Ka huumorist on Endel alati aru saanud ning temaga on saanud kõike rääkida. Ta ütles küll vahel naljaga pooleks: „Mia et tie.“,
kuid see tähendas alati, et
töö sai tehtud. „Tema peale
saab alati kindel olla, sest ta
on üks tubli mees,“ ütleb Marika ning lisab pärast järelemõtlemist, et kõige paremini sobib Endli iseloomustamiseks öelda: „Muhe mees.“
Töömees, mitte
jutupaunik
Kokkulepitud õhtul ootavad Endel ja Vilma mind
oma mõnusalt soojas toas.
„Kõik teadvad- tundvad ju
küll. Ega ma pole kedagi jutupaunik,“ hoiatab Endel kohe. Siis töömees? „Kuidas
võtta, eks seda masinatega
tampimist on ikka olnud,“
lausub ta.
Abikaasa Vilma lisab, et kolhoosiajal kestsid tööpäevad
hommikul kella 5st - 6st õhtupimedani välja. Mõne töö
puhul ei ajanud pimedus ka
koju, vaid traktoriroolis sai
istuda nii kaua, kui kaste maha tuli ning niiskus töötegemist segama hakkas.
Kas selline pidev tamp liiga ei teinud, kas mees väsimust ei tundnud? „Ei saanud aega väsimust tunda,“
ütleb Endel. Ka Vilma leiab,
et ei see mees teadnud väsimusest midagi, vaid põristas alati oma traktoriga appi, kui keegi kutsus.
Mõnikord laupäeva õhtul
keelitas naine meest, et tulgu ikka varem õhtale, et rahulikult saunas käia ja puhata. Asjata lootus! Ka oleks
naine tahtnud koos mehega

mõnikord peole minna, aga
neid kordi juhtus harva.
Kolhoosiaeg oli eriti kibe.
Lisaks kolhoosis kasvatatule pidasid inimesed sigu, lehmi, kasvatasid kartulit, juurikaid, vilja. „Räägiti, et Kihnu porganditest saab Moskva linna ära toita,“ tähendab
Vilma.
Traktorirooli istus Endel
18-aastaselt, kui ta pärast
Helme maakutsekooli lõpetamist Kihnu tagasi tuli.
Vahele jäid vaid kaks sõjaväeaastat, kuid tänu suurele huvile masinate vastu kulgesid needki õige mõnusalt.
„Pärast noorteaega olin vanem-autojuht, keera uks lukku ning „ne mešat“ (mitte segada)“.
Eks masinad ole huvitanud
Endlit poisikesest peale, samuti ei põlanud ta juba siis
tööd. Kihnus oli sel ajal koolilastest kalapüügibrigaad.
„Poolteist kilo angerjaid pidi müügipunkti viima, ülejäänud võis maha parseldada,“ jutustab Endel, lisades,
et see oli laste huvides, kes
said niiviisi taskuraha teenida. Noorte kalurite brigadir oli Endel. „Keegi pidi ju
olema,“ jääb ta tagashoidlikuks.
Truu mehaanik
alati kaasas
Küsimusele, kas Endel heameelega traktorirooli istub,
vastab ta: „Roolis võib ju olla, aga käsi ei taha enam sopaseks teha.“ Remonditegemisest on küll isu täis. Kuigi mehaanik oli Endlil omast
käest võtta - Koer Mäks ei

Tema peale
saab alati
kindel olla,
sest ta on üks
tubli mees.
jäänud peremehest sammugi maha, hüppas aga traktorikabiini ja sõitis tööle kaasa. Kui loom mõnikord koju
jäi, oli ta päev otsa otsekui
haige – ei söönud suutäit,

En del Ve si ku suu rel tööl on ol nud selt siks te ma truu „me haanik“ koer Mäks.

vaid lamas ja ootas oma peremeest ja tema traktorit.
Praegugi istub ta truult peremehe juures, kui mees teda
silitab ja hellitavalt „mehaanikuks“ kutsub.
Eks ränk töö on mõjunud
ka tervisele ning pidev mürin kõrvakuulmisele, mistõttu peab Endel kasutama
kuuldeaparaadi abi.
„Ta on muidu ka vaikne ja
tagasihoidlik, nüüd veelgi
rohkem,“ räägib Vilma. Samuti on traktorimürin mõjunud truule Mäksile, kes sarnaselt peremehega enam
hästi ei kuule.
Kuigi möllumeest Endlist
ei ole, on ta pillimees küll.
Akordionimängu õppis ta
ära kuulmise järgi vanemate meeste, eriti vana Tuisu,
eeskujul.
Nüüdki, kui Endel läheb mõnikord poeg Enna tuba kütma, kuulab Vilma läbi seina,

et mees akordioni kätte võtab. „Aga ta ütleb, et ei saa
enam, kuna ise muusikat ei
kuule,“ohkab naine.
Kui vaid tüdruk
pääseks
Kahel korral on Endel koos
traktoriga merepõhja vajunud.
Vene ajal, see oli 1977. või
1978. aastal, läks ta ülemere suure linttraktoriga. Kuigi
jää oli tugev, eksisid mehed
udus ära ja vajusid läbi Kakra prao. Raske linttraktor vajus põhja kui kivi, kuid mootor jäi tööle ning traktori lindid keerlesid ka vee all edasi. Koos Endliga oli kabiinis
teine traktorist ja üks koolitüdruk.
Mehed suutsid kabiinist välja pääseda, Endel tõusis pinnale õhku võtma ja läks siis
tagasi tüdruku järele. Esimesel korral jäi talle kätte ainult
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tüdruku suurrätt ja mees sukeldus kolmandat korda, et
laps kätte saada. „Ega mul endast ega trakorist olnud midagi, mõtlesin vaid, et tüdruk
ära ei upuks,“ meenutab ta.
Kolmandal korral tõigi
mees tüdruku välja, õnneliku juhuse oli lapsel tekkinud
kõrikramp ning ta ei olnud
palju vett neelanud. Oma jalgade peal jalutati Kihnu tagasi, hiljem saadi ka traktor
merepõhjast kätte ning sellega sai veel töödki teha.
„See tüdruk, (Suigu Helje,
kes elab nüüd Saaremaal)
käib alati oma elupäästjat
vaatamas, kui ta Kihnu tuleb,“ lisab Vilma.
Teist korda leidis Endel
end koos kopaga traktoriga merepõhjast 2002. aastal, mil kuus tonni vajus külili läbi jää merre. Raudpoldiga õnnestus tal aken puruks
lüüa, kuid ega vee all see sugugi kerge olnud.
„Mul jälle silmad vett täis,
kui ta koju tuli ja teada sain,
mis oli juhtunud,“ ohkab Vilma.
Endel räägib, et kui selline talv nagu tänavu oleks olnud kolhoosi ajal, oleks meri igal juhul lumest puhtaks
lükatud ja meretee tehtud.
Siis oli see eluliselt vajalik,
sest kõik Kihnus kasvavatud
tuli linna viia. Nüüd vajavad
mandrilesõitu eelkõige inimesed.
„Kes see mind sinna preemiale välja valis. Suur aitäh,
et arvatakse, et minu elutöö
on tehtud, sest olen kurt ja
lombakas,“ on Endel natuke häiritud, et ta nii noorena, 56-aastasena, elutööpreemia sai.
Kuidas nii, vaidleme Vilmaga vastu, sest ega see tähenda veel tööpõlve lõppu. Näiteks Virve läks pärast elutööpreemia saamist veel eriti särtsu täis. „Nojah, Virve
sai hüppelaua,“ jääb Endel
selgitusega rahule.
„See suur töö on tehtud,
aga eks me ikka nokitseme
edasi,“ võtab Vilma jutu kenasti kokku.
Anu Saare

Hülgeuurija on hülgeküttidega
koostööks valmis
Sama traditsiooniliseks
nagu kihnu meeste hülgepüük, on saanud ka
selleteemalised kohtumised, kus arutatakse, millal ja mis moel
võiks see igipõline traditsioon taas seaduslikuks muutuda.
Eesti tuntum hülge-uurija Mart Jüssi käis taas Kihnu meestega teemat lahkamas, tema riigikogukaaslane Mark Soosaar organiseeris asja nii, et kohtumisest
said osa ka kooliõpilased.
Soosaar ise tegi ettekande
vanadest merekaartidest.
Kihnu aukodanik purssis
vapralt kihnu keeles, minnes poole lause pealt kirjakeeleele üle. Nii said ühes
lauses sõbralikult kokku
„kaart“ ja „kuart“- integratsioon missugune.
Jüssi rääkis taas hüljeste
arvukusest, erinevate riikide püügivahenditest ja traditsioonidest, ilmestades
oma loengut slaidiprogrammiga.
Teadlane on leebunud
Aastaid tagasi hülgepüügile kategooriliselt vastu olnud Jüssi ütles nüüd meeste ees seistes, et paari- kolmekümne hülgepüügiloa
andmine pole probleem,
sest hüljeste arvukusele
see olulist mõju ei avalda.
Võrreldes sellega, et eelmisel aastal hukkus
Pärnu lahes kalamõrdades 108 hüljest, on see väike arv. „Peaks tegema pingutusi, et mõrdades hukkuks vähem hülgeid, selle
võrra võiks rohkem lubasid
anda,“ ütles ta.
Kooli ajalooõpetaja Toomas Pajula pinnis Jüssilt
välja, mida täpselt tegema
peab, et hülgepüügiluba viimaks saada.
Kõigepealt tuleb muuta
looduskaitseseadust, täpsemalt - lisada hallhüljes
selliste loomade kategooriasse, mida tohib küttida.

Mart Jüssi ütles, et sellega
tegeleb tema keskkonnametis töötav vend Ivar Jüssi.
Seejärel peaksid kihnlased koostama kirjatöö, mis
oleks keskendunud hülgepüügitraditsioonidele
ja
püügiviisidele, mis vanu traditsiooni kõige enam meenutaks.
Toomas Pajula lubas selle
kirjatüki kokkupanemise enda peale võtta.
Kui see tehtud, peaksid
kihnlased tegema põhjaliku
pöördumise keskkonnaministrile, kes Kihnu inimestele hülgepüügi eriload väljastab,“ rääkis Jüssi.
Samuti tuleb leida viis, kuidas hülgeid küttida ja see
võib osutuda kõige suuremaks probleemiks, sest hüljeste uurijad ja küttijad ei
ole selles küsimuses ühel
meelel. Leidma peab sellise
viisi, et kütitaks ainult hallhülgeid, tegemata viga ühelegi viigerhülgele.
Kuidas hülgeid
küttida?
Kohtumisel
osalenud
Antsu-Mihkli Arne küsis Jüssilt, miks välistatakse võrguga püüdmine. Hülge-uurija
vastas, et võrku sattunud
loomad peavad ellu jääma.
„Siis inimene saab jumalat
mängida ja viigerhülge lahti
lasta,“ ütles ta.
Arne leidis, et püssiga küttides ei saa kindel olla, kas
loom saab surma või jääb vigastatuna piinlema.

„Aus jahipidamine eeldab,
et loomal oleks võimalust
põgeneda. Võrgust oleks tal
see võimalus olemas,“ lausus ta.
Püssiga hüljeste küttimine
pole meeste hinnagul reaalne, samuti poleks see enam
Kihnu traditsioon.
„Kes kihnlastest ostab
omale optilise sihikuga püssi selleks, et lasta aastas
üks hüljes? Siis saavad hülgeid küttida ainult miljonärid,“ leidis Lääne Juku, kes
ei usu, et läbi seadusandluse võimalikuks saab.
Hülgeküttimist on pidanud võimalikuks keskkonnaminister Jaanus Tamkivi,
kes 2008. aasta septembris
vastas Kihnu Lehe küsimusele, kas kihnlased võivad
saada püügiloa, nii: „Mina
pole selle vastu. Kui Kihnus
on hülgepüük traditsioon
ja pärandikultuuri osa, siis
ministeeriumi tasandil poliitilist vastuseisu pole“.
Ometi pole pooleteise aasta jooksul midagi muutunud.
Mart Jüssi ütles pärast
rahvamajas toimunud kohtumist Kihnu Lehele võimalikust ajalisest stsenaariumist rääkides, et järgmine
talv võiks olla see aeg, mil
ühise laua taha istutakse
ja mängureeglites kokku
lepitakse ja püügilubade
andmises kokku lepitakse.
Kas see nii läheb, selgub
aasta pärast.
Anu Saare
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Kihnu Spordiselts ootab kõiki sportima!
Kihnu Spordiselts on
mittetulundusühing,mille põhitegevuseks on
spordielu edendamine
Kihnu saarel.
Eesmärk on korraldada
spordiüritusi ja kaasata võimalikult palju inimesi tervislikult aega veetma. 2010. aastal on planeeritud erinevaid
spordi ja tervisega seotud tegevusi pallimängudest kuni
tervisepäevani välja. Ürituste toimumisele paneb õla alla Kihnu vallavalitsus, kuid
oodatud on nii eraisikute
kui ettevõttete sponsorlus.
Sel aastal käisid tublid Kihnu naised Merike Mätas,
Kaie Lehtpuu, Ille Palu, Stiina Sepp Tallinnas rahvusvahelistel sõudeergomeetrite
võistlustel Alfa 2010.
Naiste vabaklassis saavutas Merike Mätas teise koha
tulemusega 3.49 ning Ille Palu neljanda koha tulemusega 4.12,8. Märkimist väärib
ka asjaolu, et vaid ühe sekundilise kaotusega jäid meie
naised naiskondlikus võistlu-

Merike Mätas sai kaela hõbemedali. Foto: Nele Lilles

ses alla võitjatele ja leppida
tuli teise kohaga.
Väga tublid saavutused, eriti kui arvestada, et Kihnus
puudub praegu võimalus
harjutada sõudeergomeetritel ja võistlusel osales kokku üle 400 huvilise üle maailma. Kaugeim külaline oli seekord pärit Kanadast.
16. veebruaril ehk vastlapäeval toimus Kihnu Spordi-

seltsi ja Kihnu vallavalitsuse
koostöös rahvamajas vastlapäevaturniir. Kihnu kooli uue kehalise õpetaja Ragnar Anniko koostatud sportlikku päeva kuulusid nii pallimängud kui teatevõistlused
ja täpsusvisked.
Tublidele sportlastele jagati diplomid ja keha sai kosutada vastlakukli ning sooja
teega, võrkpalliturniiri võit-

jatele riputati kaela kuldne
medal.
Kihnu Spordiselts ootab
ka edaspidi spordiüritustele kõiki huvilisi. Märtskuus
on plaanis korraldada lauatenniseturniir. Infot ürituste kohta saab küsida e-maili
kaudu spordiselts@kihnu.ee
või telefonil 5667 6936.
Nele Lilles,
MTÜ Kihnu Spordiselts juhataja

Doominokividest ja hüljestest
Kihnu kooli praktikandina on mul olnud võimalus saada osa mitmest
põnevast ja mõtlemapanevast üritusest.
Üks nendest leidis aset
veebruarikuu viimasel nädalal ning andis mulle võimaluse lähemal tutvuda kihnlastele tähtsa teemaga – hülgepüügi ja hüljeste küttimiseks loa taotlemisega.
26. veebruaril oli Kihnu kaluritel võimalus süvendada
oma teadmisi hüljeste alal.
Rahvamajja oli nimelt kutsutud selle ala spetsialist Mart
Jüssi, kes valgustas nii kalamehi kui ka Kihnu koolilapsi
hüljeste elu-olust.
Loengule järgnenud küsimustevoorust kujunes arutelu selle üle, kas seadusega uuesti lubada hülgepüük,
mis on Kihnu meeste tradit-

siooniline ala.
„Oleksin ma teadnud, et
kuulama tulevad koolilapsed, oleksin oma ettekande
teisiti üles ehitanud ja rääkinud rohkem asjadest, mis
huvitavad koolilapsi“, sõnas
Jüssi. Nii aga oli vaja leida
kuldne kesktee püügihuviliste kalameeste ja loomaarmastajate laste jaoks. Ettekanne keskendus eelkõige
üldpildi andmisele selle kohta, kus ja kuidas hülged elavad ning sellest võis igaüks
enda jaoks midagi kõrva taha pista.
Tõepoolest, ka täielikul võhikul oli sellest ettekandest
midagi kaasa võtta. Eriti mõtlemapanev oli hüljeste arvu
vähenemine
Läänemeres
seoses merevee reostumisega. Nii tulebki minu arust enne hülgepüügile mõtlemist
pigem mõelda sellele, kui-

das säästa Läänemerd suremast.
Jüssi hinnangul arvab inimene, et ta võib tarbida, kui
palju tahab, kuid ta ei mõtle
sealjuures sellele, et loodusressurssid võivad kiiremini otsa saada, kui ta endale
ette kujutada oskab. „Inimene võtab endalt ise tuleviku,
kui ta ei anna merele võimalust taastuda“, oli bioloog
mures.
Kuid inimene on juba käima lükanud protsessi, mida ei ole võimalik peatada.
Jüssi tõi sellega seoses hea
võrdluse. Kui lükata üks doominokivi ümber, kukuvad
ümber ka kõik teised kivid,
mida esimene kukkuja puudutab.
Ainus võimalus ahela peatamiseks on see, et kahe kivi
vahele jäetakse suurem vahe. Sellisel juhul jääb osa ki-

ve veel püsti. Kuid kui kaua
võtab aega, kuni järgmine kivi ümber lükatakse?
Ka inimesed peaksid jõudma selleni, et nad tekitavad
suurema lünga doominokivide vahel. Siis ehk on lootust,
et ka meie lapselapsed saavad veel meres ujuda ega ei
pea vee peal sillerdavaid õlilompe imetlema.
Ega nii lühikese ajaga maailma probleeme ei lahenda,
kuid algus on tehtud ja inimeste silmad avatud.
„Nüüd tuleb vaadata, mida
edasi teha“, oli Jüssi nõus
teemaga edasi tegelema ja
andis lootust veel järgmisteks põnevateks aruteludeks.
Olen põnevil, kuidas asi
edasi kulgeb ning hoian end
teemaga kursis.
Triin Spitz,
Kihnu kooli praktikant
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Erahuvide põimumisest
avaliku rahaga
Kuu aega tagasi ilmusid
kihnlaste postkastidesse endise vallavanema
ja praeguse volikogu
liikme Johannes Lease
küsimused minule kui
vallavanemale.
Paljudele, s.h minule, on
need küsimused nii stiililt
kui sisult mitte midagi ütlevad ja absurdsed – puhas demagoogia.
Need tekitavad intriige, lõhestavad kogukonda, näidates justkui kõik, mis puudutab valla juhtimist ja Kihnu
Majanduse OÜ-d, on kuritegelik ja täiesti seadusevastane.
Endise vallavanema, süüdimõistetud kriminaalkurjategija paranoia on kestnud
alates 2005. aastast ja kestab edasi. Aga neil on ka teine eesmärk, mis esmapilgul
võib märkamata jääda – juhtida tähelepanu eemale Juku enda sepitsetud skeemidest seoses OÜ Insulaga, Juku perefirmaga.
Nimelt on Kihnu vallal käimas kohtuvaidlus OÜ Insulaga Kihnu poe ruumide üürilepingu osas. Ruumide üürimine, teenuste ostmine jne seotud isikult tekitab alati küsimusi, kuid kui kõik vastab
seadusele ja volikogu on otsused heaks kiitnud, siis pole see kuritegu.
Kuni 1. septembrini 2005
oli kõik korras ka Insula OÜ
ja valla vahelise üürilepinguga.
Tegemist oli tähtajatu üürilepinguga ning seda sai lõpetada kolmekuulise etteteatamisajaga. Kuid mingil põhjusel (arvake ära, missugusel?) otsustati leping muuta
tähtajaliseks ja seda koguni
kümneks aastaks. Tehti seda aga volikogu selja taga
ning kasutades selleks vallavanema kohusetäitja Argo
Lillese teadmatust.
Miks oli vaja sõlmida vallale nii kahjulik lepingumuudatus? Väide, nagu oleks le-

pingut olnud vaja muuta seoses ruumide üleandmisega
FIE Johannes Leaselt OÜ Insulale, on täiesti vale ning
selle jaoks polnud mingit vajadust.
Juku juriidilised
nõksud
2005 oli valimiste aasta. Kui
siia lisada suvel 2005 ilmsiks
tulnud valla raha varastamine pistisenõudmise ja võtmise näol (mille pärast Leas on
kohtus ka süüdi mõistetud),
oli selge, et väga palju hääli ta poleks saanud. Vaja oli
kindlustada rahalist seljatagust.
Tähtajatu üürilepingu saab
lõpetada kolmekuulise etteteatamisajaga. Tähtaegset
aga ainult poolte kokkuleppel või tähtaja möödumisel,
s.o augustis 2015.
Ja nüüd tuleb mängu järgmine „tore“ nüanss. Juku
võttis puhkuse ning lasi volikogul määrata asendajaks
Tumapeetri Argo.
Argo tunnistas kohtus vande all, et tema sellist lepingut polnud enne näinud, ette valmistanud ega läbi lugenud. Ta polnud sellisest lepingust üldse teadlik. Ainuke inimene, kes sellele soovitas (võite ise seda soovitamist ette kujutada) alla kirjutada oli Johannes Leas.
On hämmastav, et Juku kasutas lepingu sõlmimiseks
„tankistina“ oma tollaaegselt meeskonnaliiget Argot,
kes teadmatusest selle paberi ka allkirjastas.
Ja nüüd kogu loo mõttest.
Selle kümneaastase lepingu
maksumus on vallale ca 744
000 krooni.
Vald maksis ruumide eest,
kuni ta neid kasutas kokku
80 000 krooni ja soovis kulude vähendamiseks lepingu lõpetada, sest oli kolinud
rahvamajja.
Insula OÜ keeldus lepingu
lõpetamisest ja nõudis, et
talle makstaks ca. 600 000
krooni. Selle summa eest

oleks nad nõus lepingu ennetähtaegselt lõpetama.
Insula OÜ omanik on Elga
Leas, Juku abikaasa.
Üürilepingu läbirääkimistel esindas Insula OÜ-d Rando Leas, Juku poeg. Juku tütred, Reene ja Ly Leas tegutsevad Insula OÜ esindajatena Rock-City ja Kihnu poega
seotud toimingutes. Johannes Leas poleks justkui mitte keegi
Kriminaalkurjategijale
antud hääled
Kallid kihnlased, kas te
usute, et Elga või Juku lapsed oleksid võimelised sellist alatust oma rahva, kihnlaste vastu korraldama, et
600 000 krooni valla raha pistetakse volikogu selja taga
ühe perefirma taskusse? Mina ei usu seda mitte kuidagi.
Aga viimaseid päevi vallavanema ametis olev Johannes
Leas, tänaseks süüdimõistetud kriminaalkurjategija pistise nõudmise ja võtmise
eest, oli selleks vägagi võimeline. On hämmastav, et ta
kogus valimistel tervelt 25
häält. Mille eest?
Kohtuvaidluse ajal olen
üritanud läbi rääkida Insula
OÜ-ga, tema esindajatega, et
lõpetame selle kohtuvaidluse, mis on oma olemuselt ikka vägagi halvamaiguline.
600 000 krooni valla raha
maksta ettevõttele, kus endine vallavanem ise on sisuliselt ette valmistanud lepingu oma abikaasa nimel oleva ettevõttega, millega volikogu selja taga vallale kolmveerand-miljonilisi kohustusi võetakse, on õiglustunnet
sügavalt riivav.
Mulle on väidetud, et üürilepingu jätkamise nõudmine
on ühe äriettevõtte tavaline
õigustatud ootus ning siia
pole segatud mingeid emotsioone jne.
Kallid kihnlased, iga ettevõtte taga on selle omanikud. Need on reaalsed inimesed, kes teostavad oma

tahet läbi ettevõtte otsuste.
Aga ma kahtlen sügavalt, et
Elga selles ettevõttes taolisi
otsuseid teeb.
Kas raha haiseb?
Tänaseks on I astme kohus
vallalt mõistnud välja ca 49
500 krooni üüri ja teise samasuure summa viivist ajavahemiku oktoober 2006 kuni
mai 2007 eest ja on öelnud,
et tänaseks päevaks on leping siiski tähtajatu.
Praegu on aasta 2010 ja
kui nüüd Kihnu vallal tuleb
välja maksta ka ülejäänud
maksmata üür koos viivisega, tähendab see kokku ligikaudu poole miljoni krooni
maksmist Insula OÜ-le ja seda lepingu pärast, mille Johannes Leas lasi ette valmistada ja alla kirjutada.
Vallale nii kahjuliku ja
oma perefirmale nii soodsa
lepingu ettevalmistamine on
pesueht vallaraha vargus.
Meie kogukond on väike ja
selline äärmiselt alatu tegutsemine valla rahaga on vastik vaadata.
Teen siinkohal ettepaneku
OÜ Insulale, et loobuda sellisest nõudest Kihnu valla
ehk siis kihnlaste vastu.
Võidu maitse võib olla magus, aga sellises väikese kogukonnas nagu Kihnu ei ole
mõtet määrida oma nime
„haisva rahaga“.
Kõikidele kihnlastele siinkohal üleskutse! Kui te soovite kuulda, kuidas kõik eelnev mõjutab meie valla arengut ja eelarvet järgmistel aastatel, kas meil on raha mustkattega teid ehitada, kooli remontida, siis palun kuulama
seda arutelu 26. märtsi volikogusse algusega kell 12.30.
Samas vabandan ette, et
olen üldse sunnitud sellise
artikli avaldama. Loodan, et
see aitab teil mõista, miks
nii mõnedki investeeringud
valla arengusse võivad pidurduda.
Ingvar Saare,
Kihnu vallavanem
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Hooldajatoetuse
maksmise
kord muutus
 Kihnu Vallavaolikogu tunnistas 19.veebruaril kehtetuks hooldajatoetuse maksmise korra.
Sellest lähtuvalt ei maksa Kihnu Vallavalitsus alates 2010.aasta märtsikuust
enam hooldajatoetust.
Need hooldajad või eestkostjad, kellel puudub töö
või muu sissetulek, peaksid
märtsi kuu jooksul pöörduma tööturuametisse ja end
töötuks registreerima.
Kaasa tuleb võtta sotsiaalmaksu tõend, mille väljastab sotsiaalametnik.
UUS TOETUS PUUDEGA INIMESE TOETUS
Toetust makstakse neile
raske ja sügava puudega
isikutele, kellele on kohtu
poolt määratud eestkostja
või siis valla poolt määratud
hooldaja, kellel puudub perekonnaseaduse alusel ülalpidamiskohustus.
Toetuse saamiseks tuleb
vallavalitsusele esitada avaldus.
Täpsema info saamiseks
pöörduda sotsiaalametniku
vastuvõtule või helistada
tel. 44 69 707
Vastuvõtuaeg Vastuvõtuaeg Kihnu tervisekeskuses
E, K 12 - 16
T , N, R 9 - 13
Ene Laine

Ettevalmistused kivilaeva
ehituseks jätkuvad
Aasta tagasi tutvustas
vastloodud Kihnu Mere Selts oma plaani taasehitada kunagine kivilaev.
Möödunud kevad ja suvi
kulus peamiselt materjalide
läbitöötamisele ja uurimisele arhiivides ja muusueumides, et leida võimalikult palju infot kivilaevade, nende
ehitamise ja ekspluatatsiooni kohta.
Sügisel sai Kihnu Mere
Selts laeva ehituseks ja seltsi tegevuseks Eesti Energialt
kasutada endise jõujaama
hoone.
Hoone ja selle ümbruse koristamisele ning korrastamisele kulus pea terve sügis aknad ja uksed said korda,
risu ja sodi viidi prügimäele, kanalid põrandas täideti
ning katus muudeti taas vettpidavaks.
Kõige suurem ettevõtmine
oli ühe allesjäänud mootori liigutamine ruumi keskelt
seina äärde, kuna mootor
kaalus 10 tonni.
See mootor koos muude
tollest ajast jäänud asjadega jäävad jõujaama ekspositsiooniks - nii on ka edaspidi võimalik näha, kuidas vanasti saarel elektrit toodeti.

Lae va puud koos tal gu lis te ga Mu na laiu sa da mas.

Jõujaamast leitud valvežurnaalid ja muud dokumendid
andsime säilitamiseks üle
Kihnu muuseumile.
Veebruari lõpus tõime
metsast ära tulevase laeva emä (103-aastase männi) ning mastipuud. Vanasti
võeti puud peamiselt Tõstamaalt või Pootsi mõisa metsadest - ka praegused puud
on pärit Pootsist ning on 20
meetri pikkused.
Puud langesid kõik ilusti
põhjasuunas ja Pootsi meeste kaasabil said nad transporditud Munalaiu sadamasse. Algne plaan oli puud üle
jää Kihnu ära tuua, aga kuna

jäätee suurt masinat praegu
ei kanna, siis jäävad puud
ilmselt praami ootama.
Samaaegselt on käimas laeva projekti paberile panek ja
loodame sellega suveks ühelepoole saada. Tulevase laeva pikkus peaks tulema ligi
60 jalga ehk 18-19 meetrit.
Huvitavatest tegemistest
on seltsil veel mõttes tõsta
üles ja tuua Kihnu eksponeerimiseks üks kunagine Kihnu kivilaeva vrakk, mis leiti
Rohuküla sadama lähistelt.
Rohkem pilte ja infot seltsi
tegemistest leiate www.kihnumereselts.ee.
Kihnu Mere Selts

VEEBRUAR VALLAVOLIKOGUS
 Kihnu Üldkogu kutsuti kokku 27.
veebruariks kell 11:00, toimumise kohaks Kihnu rahvamaja ja päevakorras
1.1. Kooskõlastuse andmine Kihnu valla arengukava tegevuskavale 2010-2012;
1.2. Info;
 Transport;
 Üldplaneering;
 Jooksvad küsimused.
 Kinnitati Kihnu kooli hoolekogu liikmete valimise kord;
 Kinnitati puudega inimese toetuse
maksmise kord;
 Liideti Kihnu Vallavolikogu
29.07.2003 otsustega nr 17 ja 18 algatatud detailplaneeringud üheks detailplaneeringuks nimetusega Kihnu vald Linaküla küla Pärna ja Pärnamäe maaüksuste juurdesõiduteed puudutavate kinnis-

tute ning lähimaa-ala detailplaneering.
Detailplaneeringuala muudeti ja kogu
ala suuruseks on 10 ha;
 Mare ja Olavi Mätas´ele kuuluva katastriüksuse koha-aadressiks määrati
Uue-Matu, Rootsiküla küla, Kihnu vald;
 Veeteede Ameti valduses olevate
katastriüksuste koha-aadressideks
määrati
1.1. Kihnu tuletorn 840, Rootsiküla küla, Kihnu vald
1.2. Kihnu tulepaak 842, Lemsi
küla, Kihnu vald
1.3. Kihnu tulepaak 841, Lemsi
küla, Kihnu vald
 Algatati Kihnu vallas Lemsi külas Liivaku katastriüksuse detailplaneering,
kinnitati detailplaneeringu lähteseisukohad ning otsustati jätta algatamata
Liivaku katastriüksuse detailplaneerin-

gu keskkonnamõju strateegiline hindamine.
Otsusega saab Kihnu Vallavalitsuses
tutvuda tööpäevadel kell 9:00-17:00.
 Toimus valla 2010. aasta eelarve teine lugemine.
 Kihnu valla aukodaniku aunimetus
anti Tallinna ja kogu Eesti ülipühitsetud metropoliit Stefanusele Kihnu vallale elutööna osutatud väljapaistvate
teenete eest.
 Aasta kihnlase aunimetus anti Maie
Aavale austusavaldusena Kihnu Muuseumi rekonstrueerimisprojekti eduka
elluviimise eest 2009. aastal.
 Elutöö preemia anti Endel Vesikule
Kihnu rahvale elutööna osutatud väljapaistvate teenete eest.
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Vallavanema ülevaade möödunud kahest kuust:
Eelarve:
Valla 2010. aasta eelarvele on tehtud kaks lugemist.
2010. aasta prognoositav eelarvemaht on kuni 18 miljonit krooni, millest otseselt investeeringuteks ca viis miljonit krooni.
Investeeringute suur maht
jaotub järgneva kahe aasta
peale, kuid peab olema valla eelarves kajastatud toetuse taotlemise aastal. Eelarve
kinnitamine on 26. märtsi volikogu istungil.
Maksulaekumine on väga
korralik. Kahe kuu baasil on
maksulaekumine parem kui
2008. aastal, mis oli siiani kõige suurema maksulaekumisega aasta. Kui on laekunud
I kvartali andmed, saame teha järeldusi, kas tegemist on
ajutise nähtusega või saame
II kvartali järel arvestada positiivsete lisaeelarvetega.
Transport
Hõljuk on saanud seoses
lennuliikluse tundlikkusega küllaltki suure koormuse. Väikeste viperuste kiuste on hõljukist saanud tubli
abimees.
Lennuliikluse tundlikkuse

osas on tehtud järelpärimine maavalitsusse, mille tulemusena on selgunud, et
tundlikkus oli tingitud karmimatest ettevõttesisesest korraldustest.
Edaspidi hakkavad lennud
toimuma lähtuvalt üldkehtivatest nõuetest. Lennureisjate ohutuses mööndusi ei
tehta.
Haridus
Käesolev talv on näidanud
kätte koolimaja suured ehituslikud puudujäägid, mis
järgmise talve eel tuleb korrastada, seda eelkõige klassiruumide osas.
Olemasoleva maja renoveerimine või siis uue ehitamine on valla järgmiste aastate
prioriteet, kuid ilma toetusteta Kihnu vallal selleks võimalusi ei ole. Seega keskendume esialgu hädapärasele
remondile ning valmistame
ette uue maja ehitamise rahastamistaotlust.
Majandus
Linaküla põhjatipu ja Suaru sadama planeeringutesse viiakse sisse aruteludel
tehtud ettepanekud ning lä-

hiajal pannake planeeringud
avalikule väljapanekule, et
need siis omakorda kehtestada.
Kihnu Regionaalprogrammi nõukogu on andnud põhimõttelise jah-sõna rahvamaja tehnosüsteeemide väljaehitamise osas, samuti teeremondi finantseerimise osas.
Hangete ettevalmistamine
ja läbiviimine jäävad 2010.
aastasse, ehitustegevuseks
läheb eeldatavalt 2011. aastal.
Rahandus
Kihnu valla sildfinantseerimislaen kaks miljonit krooni
on tagasi makstud veebruari alguses, kui laekusid toetussummad EAS-ist. Hetkel
laenusid vallal ei ole.
Üldkogu
27. veebruaril toimus selle
aasta esimene üldkogu. Kahjuks ei olnud koos kvoorumit, kuid sellele vaatamata
võib üldkogu kordaläinuks
lugeda.
Päevakorras olid arengukava tegevuskava kooskõlastamine, info transpordi ja üldplaneeringu kohta ning

jooksvad küsimused, kus
said kõik kohalolijad küsimusi esitada.
Toetused
Toetusfondist on toetatud
MTÜ Kihnu Spordiseltsi tegevusi võrkpalliturniiri korraldamiseks, samuti Kihnu
naiskonna kulude katmiseks
sõudeergomeetrite võistlusel osalemiseks, kus saavutati naiskonna arvestuses
teine koht, individuaalarvestuses teine (Merike Mätas)
ja neljas (Ille Palu) koht.
Muu info
26. märtsil kell 12.30 toimub volikogu istung. Innustan kõiki huvitatuid volikogu istungeid kuulama tulema.
Volikogu istungid on avalikud. Kuigi inimesed küsimusi esitada ei saa, seda saavad teha ainult volikogu liikmed, saab volikogu istungitel alati kõige päevakajalisemat infot vallas toimuva kohta.
Volikogu istungid toimuvad
tavaliselt üks kord kuus.
Ingvar Saare,
Kihnu vallavanem

VEEBRUAR VALLAVALITSUSES
 Määrati Ansujaani 75 maa
tagastamisel nõudeõigusesst suurema osaga riigile
tasutava võla suurus Reet
Könningele, Ene Paksile ja
August Seppale.
 MTÜ-le Kihnu Spordiselts
eraldati 1100 krooni vastlapäeva turniiri korraldamiseks;
 Mihkel Leasele väljastati
tänukiri kodanikualgatuse
eest lasteaia tuluõhtute korraldamisel, kalurite esindamisel ja aktiivsuse eest kooli
hoolekogu esimehena
 Toomas Pajulale väljastati tänukiri Kihnu kiriku arhiivi korrastamise eest
 Külli Laosele väljastati
tänukiri Kihnu murraku arendamise ja edendamise eest.
 Jaanus Põlderile väljastati
tänukiri Kihnu lastele järjepi-

deva ja tulemusliku pillimängu õpetamise eest
 Raido Koppelile väljastati
tänukiri Kihnu lastele järjepideva ja tulemusliku pillimängu õpetamise eest
 Raino Lainele väljastati
tänukiri- Kihnu lastele järjepideva ja tulemusliku pillimängu õpetamise eest
 Jaanus Jürivetele väljastati tänukiri igakülgse ja pikaajalise abi eest kihnlaste
transpordivajaduste tagamisel
 Paal Põllustele väljastati
tänukirivalla 2009. aasta
suurprojekti, Kihnu Muuseumi rekonstrueerimine, teostamisel nõu ja jõuga abiks
olemise eest
 Britt Lankotsale väljastati
tänukiri hea koostöö eest
2009. aastal Kihnu Tervise-

keskuse ehitusjärelevalve
teostamisel ja tasuta ehitusalase nõu ja abi eest.
 Lihtmenetlusega riigihankel „Kihnu Rahvamaja katuse rekonstrueerimise, ventilatsiooni ümberehitamise ja
maakütte projekteerimistööde peaprojekteerija leidmine“ tunnistati edukaks pakkumuseks Arhitektibüroo
Allan Strus OÜ (registrikood
10634912) pakkumus maksumusega 153 600 (ükssada
viiskümmend kolm tuhat
kuussada) krooni (käibemaksuga) kui madalaima hinnaga pakkumus vastavaks
tunnistatud pakkumuste
hulgast.
 Vallavanem Ingvar Saare
lähetati
x 2. märtsil 2010 Pärnus toimuvale kultuu-

riprogrammi “Kihnu
kultuuriruum 2008
2010”programminõukogu koosolekule;
x 5. märtsil 2010 Manijas toimuvale Kihnu
regionaalprogrammi
nõukogu koosolekule;
x 9. märtsil 2010 Tallinnas toimuvale Väikesaarte Komisjoni koosolekule.
Ingvar Saare lähetuse ajal
asendab teda nõunik Enno
Kaare, kellele makstakse
lisaks tema enda palgale vallavanema asendamise päevade eest lisatasu nõuniku
ja vallavanema palgavahe
ulatuses.
 Lõpetati hooldajatoetuse
maksmine kõigile siiani hooldajatoetust saanud isikutele
(12 isikut).
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Meie käüsime vennäle naista tuõmõ
...kõlas Kihnumua laul
teispuõl jõlma otsõs Jaapanis. Miol oli kua õnn
ise siäl kohapiäl asjaosalinõ olla.
Juba minevasta akati reesuplaana pidämä. Katrinil
oli valmis tehtüd jõlus esinemiskava ning sedä akati njärikuuss uõlõga õpma.
Võerast olõss kedägi juurõ õppi aga tuli ikka arjuta,
et kõik jõlusast vällä tulõb.
Komsod said juba varakult
kogo sjätüd, mjõtu korda
üle uatõt, et mitte kedägi maha unu.
Sõit läks lahti riede viiendämäl küünläkuu päeväl veebruaril. Õhtasõ lennukiga Pärnu ning laupa umiku bussiga
Talina.

Ühesse salatissõ
oli küll siokõst
lamu pandud
nagu Kihnus
põllalõ väätässe,
aga maegul olõski
naa viga.
Siält jälle lennuki piäle, et
Suõmõ sõita. Ning nüüd Suõmõst jälle uiõ lennuki piäle.
Siält saemõ siis otsõ Tokyo.
Küll oli kua pitk reis, kümme tundi ühess lennukiss.

Oli ikka jõrmus mõtõlda küll,
et sõedamõ üheteissme kilumeetri kõrgusõl.
Miol olid egäs juhus unõ
tabletid juurõ võetud, et
suaks magada terve tie aga
mõjuss nied kusagilõ, üläl
oli ikka.
Küll oli kadõ mieel uata kui
mõni reesukaaslanõ südäme rahuga magas. Mia ju jõstus magada suam´tõ.
Küll oli iä miel kui lennuki
rattad muad puutusid. To-

kyos Narita lennuväljäl oli
vastõs buss, mis viis meiti
otsõ otelli, kus meie neli üed
magasimõ. Aenult magamõs
käüsime siäl, pääväd läbi olime teatris proova tegemäs
või esinemäs.
Taemõd nagu meitel
botaanikaaidõs
Siäl pidime arjuma kua teese kelläaaga, Jaapanis ond
kell meite aaga võrrõldõs
setse tundi ies. Uni tahass

õhta kudagi piäle tulla ning
umiku oli raskõ üles tõosta.
Jaapanis oli kua tali, aga
nendel põlõ siokõst külmä
ühti nagu meitel. Siäl oli 6-16
kraati sooja.
Üks vaba päe oli meitel kua,
aga siis sadi vihma. Soojad
riided ikka pidid selgäs olõma. Loodus oli ette jõlus.
Mõnõd lilled õitsõsid ning
puud olid lehtes. Siäl kasuvad sioksõd taemõd nagu
meitel botaanikaaidõs.

Mis Jaapanis käinud reisiseltskonnale kõige enam muljet av
Vestlusringis on osa Jaapanis Rahvusvaheline Folkloorsete Esituskunstide
Festivalil käinud seltskonnast: Annika,
Veronika, Veera, Katrin ja Triinu.
Annika: Mulle meeldis festivali korraldus. Kõik - öömaja, söök, transport,
proovide korraldamine - olid viimse detailini välja timmitud. Ükski asi ei läinud valesti, kõik oli väga hästi paika
pandud.
Veera: Ainuüksi lavatöölisi oli kümme-viisteist. Kui oli vaja natuke lauda tõsta, siis kümme meest haarasid
ühest lauast kinni. Meie siin tõstame
kahekesi sellist lauda.
Veronika: Põrand oli täis märke, kus
mingi asi asuma või keegi seisma pidi.

Kõik pididki olema täpselt seal märgi
kohal.
Katrin: Isegi giid ei saanud emale vastu minna, kuigi ta polnud oma ema
pool aastat näinud ja nad said kokku alles pärast etendust.
Veronika: Festival oli nii korraldatud,
et ega me linna peale eriti saanud.
Annika: Öösel ja poolvägisi ikka sai.
Katrin: Keegi ei viinud meid sinna jalutama, vaid tööle. Seekord olin isegi
mina vait (kõik naeravad). Festival toimus ikkagi Tokio ooperiteatris.
Tokio on ülilinnanstunud ja mitmekorruseline. Väikestele majadele on sajakorruselised kõrghooned peale ehitatud, teed on kolmel tasapinnal. Mina

kannatasin seal ruumipuuduse all. Rohelust oli ainult keisrilossi lähedal.
Veera: Peakorraldajal vajus suu lahti, kui kuulis, et käisime omapead linna
peal ja küsis, kuidas me julgesime.
Annika: Inimesed on seal nii sõbralikud ja kuritegevus on väga väike. Tänavapildis on igal pool näha politseid, nii
et seal oli väga turvaline liikuda. Meie
kasutasime taksot, seal on taksodes
valgest pitsist katted.
Veronika: Veidi jubedana mõjusid
vaid ööklubide juures töötavad mustanahalised sisseviskajad.
Triinu: Minu arust oli kõik omamoodi huvitav. Üllatama pani inimeste uskumatu viisakus. Meie eest hoolitse-
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õs...

Jaapanlastõ puõlt pakuti meitele kõegõ parami elä-

Teretämiseks
nämäd kummardavad, mitte ei
anna kätt egä
kallista.
mis- ning olõmistingimusi,
mis nendel pakku oli.

Kõegõ rohkõm elevust tekitäs otelli vetsupoett. Sie
oli soe ning mjõtmõtõ nuppõga, otsõ sai ennäst siälsamas pestä kua.
Seüä anti kua vägä jäeste.
Süemisi ond siäl egäle maitsõlõ.
Enämeste pakutassõ siäl riisi, aga ond olõmõs kõik makaronid ning kardulid.
Seüässe ikka kua liha, aga
piämiselt rohkõm egäsugusi
merest suadut - kalu, krevet-

tä, taimi ning.
Mõnõ asjalõ mõestass nime andagi ning mõni asi sünnüss seüä kua´mtõ.
Ühesse salatissõ oli küll siokõst lamu pandud nagu Kihnus põllalõ väätässe, aga
maegul olõski naa viga.
Punasõpõhjaga sitsiriiet olõss võtta kedägi
Inimesed ond siäl enämeste sõbralikud. Teretämiseks
nämäd kummardavad, mitte

ei anna kätt egä kallista.
Üldiselt ei mieldi jaapanlastõlõ inimesi puuduta.
Meiti viidi puedõssõ kua.
Kaubad ond ikka sioksõd
samad nagu meitel ning jõnnad enämvähäm meite jõndõga ühesugusõd.
Nagu ikka kihnlastõl kombõks otsimõ meiegi kanga ning rätikupuõdi, aga ei
näess meie ühtegi rätikut kusagil.
Kangapue leüdsime, aga punasõpõhjaga sitsiriiet olõss
kua võtta kedägi, egäüks
puaer põllõtäüt ju sai.
Tahakohe tulla oli mio iest
param, sest lennu aegõs oli
ikka päe välles.
Kui Talina jõudsimõ oli siäl
lumõtuisk.
Esimene apsakas oli kua
käe. Nimelt uõtasime oma
kohvrisi lindi juurõs, aga
kohvrisi tulõss kusagilt. Mindi siis küsümä ning üeldi, et
kohvrid jäid maha ning tulad päräst järge.
Kohvrid suadi teese päävä
Pärnüst käde.
Meretie oli kua terven tuiskan. Mõtlõsi juba,et tulõb
ljõnna jäädä lennukid uõtama, aga õnnõks suadi kõrgõtõ aututõga lumõst läbi ning
olimõ õnnõlikud, et õhtaks
koo saemõ.
Kogovõttõs võib üeldä, et
reis oli vägev.
Pärdi-Jaagu Annika

valdas ja eredamalt meelde jäi?
ti väga hästi. Kõht ei jõudnud tühjaks
minnagi, kui juba uude restorani sööma viidi.
Veera: Toit oli väga maitsev. Mereannid olid tõeliselt head, jaapanlased söövad palju kala ning vähem liha, kuigi liha oli alati ka.
Veronika: Proovisime ka lamu - toorsalati sees oli adru, vetikad.
Katrin: Õnneks oli seal nii kohalikku
kui euroopalikku toitu. Erinevalt Koreast, kus söödi ainult neid kohutavaid limukaid.
Veronika: Kummaline oli nende kümne minuti uni. Inimesed magavad kümne minuti kaupa, ükskõik kus, näiteks
metroos, ja ärkavad ise õigel ajal üles.

Katrin: Jaapanlased saavad isegi sellealast koolitust.
Veronika: Jaapan ei ole nii internetiseeritud kui Eesti. Tänavatel internetipunkte ei ole, keegi läpakaga ei käi.
Katrin: Meil on palju sarnaseid sõnu,
näiteks võis kuulda, et keegi ütles näiteks: „kauss“. Muidugi tähendas see midagi muud kui meil. Ka nende sitsikultuur on meie omadega sarnane. Tõin
sealt vardakoti, mis on samasugune nagu Kihnus.
Rahvariideid jaapanlased nad tavaelus ei kanna, ainult keisri õukonnas. Ka
nende rahvatants on meie omast väga
erinev – nad lihtsalt seisavad tõrvikutega ja teevad erinevaid poose. Kujutate

siis ette, kuidas meie oma pulmaetendusega mõjusime – tantsisime, karjusime, kukkusime, võtsime viina.
Mida jaapanlased sellest arvasid, ei
oska öelda – nemad seda ju välja ei näita – aina kummardavad ja on viisakad.
Lõputantsuks oli kihnu ratas ja jaapanlased tulid ka meiega tantsima.
Nende kultuuris inimesed ükstest ei
puududa, neil raske käest kinni võtta
ning kallistada.
Triinu: Loomulikult oli ka ilm super,
ühel päeval tõusis temperatuur isegi
18 kraadini, kuigi neil oli kesktalv. Vahelduseks oli väga hea külmast Eestist
minema saada. See oli parim folkloorireis, kus ma käinud olen.
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Kihnu koolielus
head muutused
Kolmanda märtsi õhtul
toimus koolis lastevanemate koosolek, mille
peamine teema oli hoolekogusse uute liikmete valimine.
Rõõm on tõdeda, et lastevanemate osavõtt oli üllatavalt suur ja hoolekokku kandideerimiseks andis
oma nõusoleku rekordarv
lapsevanemaid.
Kui viimasel ajal oli tavaline, et nõusoleku andis parasjagu niipalju inimesi, kui
oli kohti, siis nüüd oli viiele
kohale kaksteist kanditaati. Sellest tulenevalt toimus
ka tõeline valimine.
Selline
lastevanemate
suhtumine annab märku,
et koolis on toimunud tõe-

Olev Mihkelmaa vii

line muudatus paremuse
poole. Hoolekogu tuleb
veel volikogus kinnitada,
aga ma usun, et koosseis
on tegus.
Juttu oli ka e-koolist ja kui
kõik läheb nii nagu plaanitud, siis juba järgmisest
veerandist liitub sellega
Kihnu kool. Muidugi läheb
aega, kuni kõik hakkab täismahus toimima, aga kõige
tähtsam ongi vargsi alustada ja lubadustelt tegudele
minna. Sellised asjad rõõmustavad ja annavad lootust, et kõige sügavam kriis
Kihnu koolis on üle elatud
ja ees on ilusam tulevik.
Palju jõudu kooliperele,
uuele hoolekogule ja lastevanematele.
Mihkel Leas,
Endine hoolekogu esimees

Kihnu Majanduse OÜ
annab teada
Möödunud aastal 26. detsembril praami erireisiga
toodi tankla bensiinimahutid (11000 liitrit) täis ja 28.
veebruariks oli enamus sellest ära ostetud, alles vaid
3000 liitrit. Kuna varusid
saab täiendada peale vapustava talve taandumist,
kui taastub praamiühendus, oleme läinud säästurežiimile ja märtsikuus saab
iga Kihnu majapidamine
osta 15 liitrit bensiini. Mõeldud on majapidamisi, kus

reaalselt elatakse. Tankla
on avatud teisipäeviti ja reedeti kell 9:00- 13:00. Bensiin
Euro 95 hind on 20.- krooni
koos käibemaksuga.
Aprilli alguses vaatame
varud taas üle ja kui on, mida müüa, siis toimub bensiini müük märtsiga samadel alustel. Vabandame võimalike ebameeldivuste pärast. Tehnokeskuse, tankla ja jäätmejaama telefoninumber 442 0220.
Paal Põlluste

Selgitus
 Möödunud kuul ilmus postkastidesse Johannes Lease

kirjatükk koos kaaskirjaga, et „see pidanuks ilmuma Kihnu Lehe jaanuarinumbris.“ Lugu jõudis minuni eelmisel
õhtul (kell 17.46) enne lehe kokkupanekut, seega tõesti
25. tunnil.
Kuna kirjutis koosnes küsimustest, mis eeldasid vastust, polnud võimalik seda avaldada, sest küsimused ja
vastused peavad olema ühes lehes. See on ka lehelugeja
huvides, sest nii on neid mugavam lugeda.
Kuna vallavanemale suunatud küsimused ilmusid vahelehena, vastab ka vallavanem neile samal moel ja vastused ilmuvad kõikidesse postkastidesse. Toimetaja

Muuseumis oodatakse
taas uusi fotosid
Muuseumi fotokonkursi
1. etapp on läbi ja algab
teine etapp.
Fotosid oodatakse konkursile digitaalselt .tif- või .jpgfailidena, mis on salvestatud CD- või DVD-plaadile.
Pildifail peab olema nimetatud järgmiselt: kategooria_autor_pildipealkiri.
Võistlusest võivad osa võtta kõik soovijad.
Pärast iga etappi valib žürii välja 40 paremat pilti,
mis pääsevad lõppvooru.
Talvise etapi parimate piltide välja valimine toimub 20.

märtsil.
Pildid on nähtavad Kihnu Muuseumi kodulehel
http://www.kih nu.ee/index.php?id=97, fotokonkursi reglement on aadressil
http://www.kihnu.ee/index.
php?id=155.
Fotodes hinnatakse eelkõige seda, kui hästi on neis tabatud Kihnu eripära ja kui
kõnekalt see väljendub.
Vähem hinnatakse tehnilist taset, kasutatud fototehnika valdamist jms.
Ootame teid konkursile
osalema!
Kihnu Muuseum
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is Kihnu pildid Tallinnasse näitusele

Mõ ned fo tod näi tu selt

V

iimastel aastatel Kihnu inimesi fotodele
jäädvustanud Olev
Mihkelmaa avas 19. veebruaril Tallinna Tallinna Fotomuuseumi fotokeldris “LEE”
näituse, mis kannab nime
Kihnu.
Fotograafi sõnul läks näituse avamine kenasti, aga hullu ilma tõttu ei saanud paljud tulla.
„Need, kes tulid, jäid näitusega väga rahule ja kiitsid
Kihnu leiba, mida selleks puhuks küpsetada lasin,“ rääkis ta. Külalised avaldasid
arvamust, et näitus on väga
delikaatne, kuid samas kõnekas. Mihkelmaa rääkis kokkutulnutele Kihnu elust ja
piltide taustast.
Olev Mihkelmaa tutvustab
mandri-inimestele oma näitust nii: „Kihnu saar asub
mandrist kümne kilomeetri
kaugusel. Maismaal kulub autoga sellise vahemaa läbimiseks vähem kui kümme minutit, mereteega on hoopist
teine lugu. Ühenduse pidamiseks on olemas paadid, praamid, lennuk, hõljuk, lumesaanid, mootorrattad ja autod.
Samas sõltub kõik ilmataadi tahtest - ta saab isegi praegusel tehnikaajastul kihnla-

sed mitmeks päevaks omapead jätta. Vanasti võis eraldatus kesta mitu kuud, eriti
talvel jää tekkimise ja lagunemise ajal. Samuti polnud
siis rahval mandril toimuvaga nii palju asja, kui praegu.
Suurel maal käidi suhteliselt
vähe. Sellise eraldatuse tõttu tekkiski väga omanäoline
kultuur, mille tundmaõppimisele olen viimasel aastal palju aega pühendanud.“
Kihnu Leht

Pillilaager tulekul

SA Kihnu Kultuuriruum
korraldab järjekordse pillilaagri 26.- 28. märtsil.
Pillitundidega alustame
reedel kell 10.
Laagris õpetavad pillimängu juba tuntud õpetajad Raido Koppel, Jaanus Põlder,
Raino Laine, Üllar Kallau ja
Hilma Kerbak. Pillitunnid toimuvad koolimajas, samas
on ka toitlustamine.
Mõlemal õhtul toimub Metsamaa talus tantsuklubi ja
ansambliproovid,
millele
järgneb ööbimine sealsamas. Korraldame transpordi Metsamaa ja koolimaja vahel. Laager lõpeb pühapäevase lõppkontserdiga koolimajas.
Laagrisse tuleb kaasa võtta

hügieenitarbed ning võimalusel pill, mille mängu õpitakse. Selga on soovitav panna
mugav sportilik ja ilmastikukindel riietus. Õhtuses tantsuklubis on soovitav kanda
kihnu riideid. Kaasa tuleks
võtta magamiskott.
Laager on Kihnu kooliõpilastele ning vilistlatele tasuta! Teistele osalejatele on
hind kokkuleppel. Laagrisse
registreerumine toimub õpetaja Hilma Kerbaku juures
18. märtsini.
Pillitundide vahepeal toimuvad koostöös rahvamajaga tantsutunnid Veera juhendamisel. Pillilaagri lõpliku
kava saadame lapsevanematele koju.
Kohtumiseni laagris!
Mare
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Kantristiilis naistepäev
Rahvamajas toimunud
naistepäevapeo eeskava oli kantristiilis - tegevus toimus saluunis,
kus mehed laua ääres
istudes naiste üle nalja
viskasid, vahepaladeks
olid laulud ja tantsud.

M a ri
Fo to d: Ku ra ga

Kuigi alguses mehed naisi kirusid, otsustasid nad
viimaks siiski koju minna
ja oma naistele lilli viia.
Stiina sünnipäeva tähistanud laudkond oli
teemaga kaasa läinud ning kõik olid riietunud kauboideks või preeriatüdrukuteks.
Pidu kestis varavalgeni, rahvast oli parasjagu. Tantsuks mängisid kaks bändi - Manõja
Poesid ja Tuletaevasappi.
Mõlemad ansamblid tähistavad sel nädalal oma sünnipäeva - Manõja Poesid saavad kahe aasta vanuseks ja
Tuletaevasappi tähistab 9.
sünnipäeva.

Rahvamaja õuele kerkis lumelinn
Selleaastasel vastlapäeval olid aktiivsed olid
suured ja väikesed Kihnu kooli õpilased. Rahvamaja juurde ehitati lumelinn ning hiljem said
õpilased oma rammu
katsuda kehalise kasvatuse õpetaja poolt korraldatud spordimängudes.
Pärast esimest nelja koolitundi, kõhud hõrgutavat oasuppi ja vastlakukleid täis,
suundusid soojalt sissemässitud õpilased rahvamaja parkimisplatsile lumelinna ehitama. Sinna oli sahk juba eelnevalt suured lumehunnikud
kokku ajanud. Nendest hak-

kasid kõik klassid välja raiuma oma lumeskulptuure.
„Esimesel ja teisel kooliastmel läks väga hästi, kolmandal ootuspäraselt“, oli kooli direktori Heido Pärteli lühike ja tabav tagasiside toimunu kohta, „kõige rohkem
vaeva nägid aga lasteaia lapsed“, lisas ta.
5. klassis tüdruku Egle arvas, et kõigil oli tore olla, kuna lund oli rekordiliselt palju ja ilm oli päikseline. „Mulle väga meeldis meie loss.
See on Kihnu parim, aga Jaapanis ehitati hiiglaslik 60
meetri kõrgune loss,“ lausus
Egle.
Huvijuht Triin
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Ainulaadsed
õppimisvõimalused
väikelaevaehituse ja
merendushuvilistele
TTÜ nõukogu kinnitas
oma istungil Tehnikaülikooli ja Eesti Mereakadeemia ühisõppekavad
väikelaevaehituse erialal
rakenduskõrghariduse
kaugõppes ja merenduse erialal magistriõppes.
Mõlemad õppekavad on
Eestis ainulaadsed.
Väikelaevaehituse rakenduskõrgharidusõppe lõpetanu on võimeline ehitama ja
konstrueerima kaasaja nõuetele vastavaid ohutuid puidust, plastikust või metallist
jahtlaevu, kaatreid ja teisi
väikelaevu.
Õppekava lõpetajal on eeldused tööks veesõidukeid
valmistavates ettevõtetes
tootmise protsessijuhi või
tootmisjuhi ja/ või projekteerijana.
Samuti on ta valmis osalema uue väikelaeva tootmise
käivitamisel, laevade disainimisel, tehnoloogia ja tootmisvahendite täiustamisel.
Merenduse magistriõppekava ühendab endas merendusvaldkonna traditsioonid
ja uusimad saavutused loodusteadustes (okeanograafia, meteoroloogia ja keskkonnakaitse), inseneriteadustes (ehitus, masinad, infotehnoloogia, soojus- ja energiatehnoloogiad) ja ühiskonnateadustes (ökonoomika,
juhtimine, logistika).
Loodud ühisõppekava võimaldab üliõpilastel süvendada oma erialaseid teadmisi
ning omandada merendusettevõtte arendamiseks ja juhtimiseks vajalikke teadmisi
ja oskusi.
Magistriõppe lõpetanutel
on eeldused tööks juhtivatel ametikohtadel merenduses, nii avalikus sektoris kui
ka ettevõtluses, samuti edasiõppimiseks doktoriõppes.
Väikelaevaehitus on Ees-

ti mereäärsete piirkondade
traditsiooniline tegevusala.
Eestis on 61 Veeteede Ameti
poolt tunnustatud väikelaevade ehitamise, katsetamise ja remondiga tegelevat ettevõtet.
Väikelaevana käsitletakse
kuni 24 meetrit pikki veesõidukeid. Enamasti on need
kaatrid, jahid ja erinevad
paadid.
Kuna kõrghariduse tasemel väikelaevaehitajate õpe
puudub seni mitte ainult Eestis, vaid kogu Baltikumis, täidab Tallinna Tehnikaülikooli
ja Eesti Mereakadeemia väikelaevaehituse ühisõppekava tühja koha selles valdkonnas.
Õppetööd viivad läbi mõlema kõrgkooli õppejõud ning
mitmed asjatundjaid ettevõtlusest.
Õppetöö toimub TTÜ Kuressaare Kolledžis kaugõppena ja kestab 4 aastat.
Merenduse magistriõppe
kava on ainus Eestis merenduse valdkonnas. Samuti on
see esimene rakenduskõrgkooli ja ülikooli ühine magistriõppe kava.
Õppekaval on kolm spetsialiseerumist: meretranspordi juhtimine, laeva tehniline
ekspluatatsioon ja laevajuhtimine ning hüdrograafia.
Õppekava on hea näide
konstruktiivsest ja vastastikku kasutoovast koostööst
ülikooli ja rakenduskõrgkooli vahel.
Lisainfo:
x merenduse magistriõpe:
Anatoli Alop, Eesti Mereakadeemia, anatoli.alop@emara.ee, tel 613 5524, 613 5524
x väikelaevaehituse eriala:
Jaanis Prii, TTÜ Kuressaare
Kolledž, jaanis@cassiopeia.
ee, tel 452 4031, 452 4031.
Kihnu Leht

Mark Soo saar on Pärnus elavad kihn la sed kok ku kut su nud
üla lis tu mi se le. Kord kuus saa dak se Uue kuns ti muu seu mis
kok ku, juuak se koh vi, süüak se kring lit, te hak se na pu tööd.
Esi me sel koh tu mi sel läks tant suks, tei sel oli kü las Theo dor
Saa re poeg Il mar, kes rää kis oma In dia ja Havai rei si delt.
Sa mal ajal nais te nä pud aga käi sid.

Head Pärnu Lahe
Partnerluskogu tegevuspiirkonna elanikud!
Meil on rõõm teile teatada, et üheksa valla ühisprojektis Romantiline Rannatee jätkub alamprojekt Kohalik toit, mille raames toimuvad järgmised temaatilised koolitused:
16. märts - koolitus aed- ja
puuvilja tootjatele
(eelregistreerimine 14. märtsini)
6. aprill - koolitus kalandussaaduste tootjatele
(eelregistreerimine 4. aprillini)
27. aprill - väiketootjate ja
turismiettevõtjate vahelise
koostöö koolitus
(registreerimine 25. aprillini)
Koolituste toimumise
koht:
Tamme talu, Malda küla,
Audru vald
Koolituste korraldaja Heli Viedehof, lektoriteks
oma ala spetsialistid.

Täpsem info koolituste
kohta telefonil 5625 3075
või koduleheküljelt www.
plp.ee
Palume Teil koolitustele
eelregistreerida e-postil:
raili@maaturism.ee või tel
521 9722.
Koolitustele järgnevad
kaks õppereisi:
20. aprillil 1-päevane õppereis Lõuna-Eesti Toiduvõrgustikku kuuluvate väikeettevõtjate juurde
4. mail 1-päevane õppereis Lääne-Virumaa väikeettevõtjate juurde (taluturism kombineeritud väiketootmisega)
Olete väga oodatud osalema, sest ainult MEIE ISE
saame rikastada oma piirkonda kohaliku toiduga!
Ikka heade koostöösoovidega,
Raili Mengel-Sünt.
MTÜ Pärnu Lahe Partnerluskogu
meetmespetsialist
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Heidisündis 8. veebruaril
perre tütar Iida
Jaanika Vahkeli ja Ke
perre sündis 8. veveebnruHaugjärve
tütar Hegle aril
Maile ja Lembit Lilletai
perre sündis 19. veebruaril
poeg Reiko
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Mä sünnipäevalapsed
6. märts

Lidia Kütt (Muru) 84
Leili Madissoo (Pärdi-Tooma) 60
24. märts

Maria Mätas (Võhke) 87
Pärnu Vabahariduskeskus ootab veetma
meelelahutuslikku ja õpetlikku õhtupoolikut, mis
on jätkuks eelmisel aastal toimunud projekti
„Pärnumaa tarkuseringid“ üritustesarjale.
Igavust peletab, oma tegevustest räägib
ja vajalikke teadmisi jagab Tartu ülikooli
Pärnu kolledži õppejõud Valter Parve, kes sai
noorte sotsiaaltöötajate kasvatamise ja
sotsiaaltöö korraldamise eest UNICEF
Eesti Sinilinnu aastapreemia.
Dirigendiks mõttevahetusel ja sellele järgneval
ühislaulmisel on Elmar Trink.
Teie soovilaulud ja tervitused on oodatud
meilile vabahariduskeskus@hot.ee või
telefonil 5301 9880.
Kohtumine toimub Audru rahvamajas
26. märtsil kell 17.30
Kaetud on kohvilaud. Üritus on tasuta.

MASSÖÖR
Tiia Kiigajaan ootab
Kihnu tervisekeskuses kliente
15.- 19. märtsini.
Registeerimine telefonidel
520 2390 või 446 9707
Märtsikuu
rahvamajas

 25. märts
Paastumaarjapäeva
tähistamine
 Kevadisel
koolivaheajal
tantsu- ja pillilaager
koostöös sihtasutusega Kihnu Kultuuriruum

