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Kihnu Veeteed on
valla parim ettevõte

Pärnumaa ettevõtlusnädalal tunnistati Kihnu valla aasta parimaks ettevõtteks AS Kihnu Veeteed, mis peab
ühendust saare ja mandri vahel ning
annab aasta läbi tööd 12 inimesele.
Kihnu vallavalitsus esitas AS Kihnu Veeteed aasta parimaks ettevõtjaks mitte
ainult 2010. aasta põhjal, vaid tegemist on
ettevõtte ja temaga seotud inimeste töö
tunnustamisega kogu viimase kaheksa aasta tegevuse eest.
Vallavanem Ingvar Saare sõnul käib ühendus mandriga suures osas laevadega ning
laevaühenduse kindlus ja stabiilsus on võtmetegur Kihnu arengu soodustamiseks.
AS Kihnu Veeteed on toonud kihnlaste
jaoks liinile oluliselt reisijamugavamad
alused ning teinud omalt poolt kõik, et laevad teenindaksid reisijaid võimalikult pika
hooaja vältel.
„Tänases päevas on väga oluline aspekt,
et AS Kihnu Veeteed pakub tööd aastaringi
vähemalt 12 töötajale, kes on Kihnu elanikeregistris – seega on tagatud töö Kihnu kogukonna elanikele ning teisipidi laekuvad ka
maksutulud kohalikule omavalitsusele üldise keskkonna parandamiseks. AS Kihnu
Veeteed on oluline maksutulu tagaja Kihnu
vallale – viimastel aastatel kogupanuse poo-

lest 2. kohal,“ kirjutas vallavanem ettevõtlusnädala korraldajatele saadetud kirjas.
„Lisaks otseselt hõivatutele pakub AS Kihnu Veeteed praktikabaasi võimalust Kihnu
noortele meremeestele, kes alles õpivad
merendust tundma.
Vähetähtis ei ole ka asjaolu, et viimastel
aastatel on kvaliteetset teenust pakkuva ettevõttena laiendatatud oma tegevus üleeestiliseks – opereeritakse vähemalt seitsmel liinil. Sellega edendatakse kaudselt ka
Kihnu mainet üldisemalt, kuid see näitab
ka ettevõtte soovi tegutseda ja teha seda
kvaliteetselt ning paindlikult, täites tellija
ootused.
AS Kihnu Veeteed on taganud ka reisid
hädaolukordade korral, kus on tulnud abivajajad saarelt mandrile toimetada.
Kõik eelnev saab toimuda ainult tänu ettevõttes töötavatele inimestele ning neile on see
tunnustus seekord tegelikult ka suunatud!“
Oktoobri esimesel nädalal toimunud Pärnumaa ettevõtlusnädala raames selgitas
Pärnumaa ettevõtlus- ja arenduskeskus
koostöös linna- ja maavalitsuse, kaubandus-tööstuskoja ning omavalitsuste liiduga
parimad mitmes eri kategooria ja esimest
korda valdade silmapaistvaimad ettevõtted, mis kohalikele tööd annavad.
Kihnu Leht
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Valla arengutest tänavu teisel poola
2010. aasta algus
ähvardas kõiki omavalitsusi eelarvetulude
langusega.
Ei olnud ka Kihnu vald erand,
mistõttu arvestati eelarve
koostamisel üleüldise Eesti
majandusseisuga. Kuigi elanikeregistri andmetel oli tänavu 1. jaanuari seisuga lisandunud peaaegu 60 inimest,
ei olnud aasta algul võimalik teha prognoose, kuidas
mõjutab lisandunud inimeste arv valla maksulaekumisi. See kõik tähendas seda,
et eelarvesse sai küll sisse
kirjutatud paljud investeeringud, kuid arvestusega, et realiseeritakse (raha makstakse) need 2011. aastal.
Jutt käib teede mustkattele viimisest, rahvamaja renoveerimisest ning uue koolimaja projekteerimisest.
Makse laekub
loodetust enam
Erinevalt teistest omavalitsustest, on Kihnu elanikeregistris olevad inimesed
need õnnelikud, kellest paljudel on töökoht.
See tähendab, et nende palkadelt arvestatakse ka tulumaksu ning 11,4% brutopalgast laekub igal kuul Kihnu
valla kassasse. Numbrites tähendab see seda, et Kihnu
vallal on esialgselt prognoositud 3,5 miljonist maksukroonist laekumas aasta lõpuks enam kui neli miljonit.
Tänaseks on vastu võetud
II lisaeelarve, millega on kinnitatud maksulaekumise mahuks 4,1 miljonit krooni ning
jäetud siiski ka väike varu –
kunagi ei saa kindel olla, et
prognoos täitub.
Tänu maksulaekumisele ehk
teisisõnu, tänu kihnlaste töö-

Vallavanema hinnangul on Kihnus head kasvatajad ja sellepärast on lasteaed populaarne.

kusele, oleme ette valmistamas Sigatsuaru lautri detailplaneeringu tellimist, et sadam välja arendada, äsja soetasime Uusmajasse korter nr
5, et majutada mandrilt tulevaid töötajaid.

Kihnu elanikud
on need
õnnelikud
inimesed, kellel
on töö.
Järgmisel aastal saavad
realiseeritud investeeringud
sellest aastast kui ka järgmise aasta ettevõtmised, millest lähemalt edaspidi. Ilma
maksulaekumiseta lükkuks
paljud vajalikud tegevused
kaugemasse tulevikku.
Et töö saaks tehtud, on vaja
töötajaid. Kuna see aasta on

hingetõmbamise aasta, siis
panustasime töötajate leidmisesse terve aasta läbi. Kihnu spetsialistide leidmine on
küllaltki keeruline.
Alles nüüd, sügisel oleme
oma meeskonda leidnud
uue inimese – Mari Metsa,
kelle ülesandeks on ehitus-,
planeerimis- ning arendusküsimused. Maa- ja keskkonnaküsimustega jätkab Enno
Kaare. Personalis on toimunud ka teinegi muudatus –
vallasekretär Heldy Põllustet asendab Kaidi Palu.
Muudatused on toimunud
ka valla töörutiinis. Kõik
kodanikud on oodatud oma
murede, ettepanekute ning rõõmudega alates 6. septembrist vallamajja kell 8 kuni 16.
Lõunaajaks tuleb arvestada
paarkümmend minutit alates kella 12st. Juhuks kui on
kindel plaan vallamajja tulla,

siis alati on mõistlik telefoni
teel 446 9910 üle küsida, kas
ametnik, kelle juurde soovite tulla, on majas. Nii väldite
tühikäiku juhul, kui ametnik
on majast väljas või hoopiski Kihnust ära. Nii nagu kihnlastel ikka, peavad ka ametnikud vahepeal mandril käima asju ajamas. Täpsustuseks ütlen veel ära, et Marika juurde saab oma küsimustega pöörduda jätkuvalt alates kell 9.
Kiirem arstiabi ja
uus koolimaja
Rahaliste investeeringute
asemel oleme tugevalt tõstatanud päevakorda neid teemasid, mis vajavad paremat
korraldamist otsese rahalise
sekkumise asemel. Kiirabi ja
perearsti teenus on neist põletavamad.
Oleme jõuliselt tõstatanud

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

Kihnu Leht ootab teateid, kaastöid, fotosid,
õnnitlusi ja kuulutusi e-posti aadressil
kihnuleht@gmail.com ja
info@kihnu.ee, samuti võib need tuua
Kihnu vallavalitsusse.
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astal
„igihalja“ küsimuse, kas Kihnu peab arstiabi jõudma.
Vastuseks on kindel „jah“! Lähema kuu aja jooksul saavad
selgeks esimesed reaalsed
sammud, mis puudutavad
kiirabiteenust, sest erakorraline abi peab olema tagatud perearstist sõltumatult.
Väga tähtis on ka perearstipunkti säilimine ning selles
osas loodan heale koostööle haigekassaga. Millised on
täpsed arengud, saab öelda
kuu aja pärast.
Teine oluline teema on haridus, seda kooli ja lasteaia
mõistes. Meie eesmärk on
projekteerida uus kool, et
see 3 - 4 aasta perspektiivis
valmis ehitada. Summad, millest me räägime, ulatuvad
suurusjärku kuni 15 miljonit
krooni, kuid mured, mida me
uue maja ehitusega lahendame, kaaluvad igasugused
summad üles.

Paremat
korraldamist
vajavad
perearsti ja
kiirabi teenus.
Kihnu lastel peab olema
oma ja armas koolimaja,
kus peateemaks peab olema
oma haridustulemuste parandamine, mitte mure klasside temperatuuri pärast.
Samamoodi puudutab uue
maja ehitus ka lasteaeda. Täna on vald saanud terviseametilt päringu, miks on 15
lasteaiakohale võetud vastu
18, kuid voodikohti pole ju
nii palju. Meie ruumid on aga
ehitatud just viieteistkümnele väikesele poisile-tüdrukule. Lapsi järjekorras on aga
veelgi rohkem.
Lasteaed on osutunud äärmiselt populaarseks, mis on
hea, sest meil on väga head
kasvatajad, kes tõesti tahavad lastega tegeleda. Siit koorubki välja vajadus suuremate ruumide järele.
Vahepealgi peab koolis tunde andma ning seepärast lisamegi soojustust koolimaja

lääne ja lõunaküljele, et kõige külmemad klassid talvel
oluliselt soojemaks saaks,
sest kõik tunnid pole kehalise tunnid, kus „kondiauruga“ sooja saab.
Õiglane kriitika
on edasiviiv
Trenni saab alates septembrist teha aga valla jõusaalis,
mis avatud neljal päeval nädalas. Sisustust on ehk tagasihoidlikult, kuid ükski lihas
täna treenimata jääda ei tohiks. Ka tasu on pigem sümboolne ning usun, et külastamist ei pärsi. Kihnu kooli
õpilastele on üks päev nädalas treeneri juhendamisel ka
tasuta. Suuremad huvilised
saavad 20x pileti lisaks osta, kus lastel tuleb ühe korra
eest maksta 5 krooni, täiskasvanutel 10.
Ka vaiksel aastal on tehtud
mõned investeeringud, valmistatud ette uut tegevuskava. Kõvasti on taotud meditsiini-rauda, millest loodame sepise kätte saada. Praktilisel tegevusel on suurem
rõhk järgmisel aastal.
Valla edendamises on palju
küllaltki spetsiifilisi asju, millest inimesel, kes igapäevaselt teemaga ei tegele, on vahel raske esmapilgul aru saada ning seepärast tekib infomüra ning arusaamatusi. Et
seda vältida, on vaja tagasisidet valla juhtimisele.
Selle jaoks on tänase lehe
vahel küsitlusleht vallamaja
ja valla asutuste (kool, muuseum, rahvamaja, raamatukogu, tervisekeskus) tegevuse kohta, kus saate anda hinnangu selleaastasele ning ka
üldisele arengule ning tegevustele. Olge ausad! Usun,
et konstruktiivne kriitika on
edasiviiv.
Valla juhtimisele saab ettepanekuid teha alati ja igal
ajal ka ilma küsitluseta ning
kõige parem viis on selleks
teha kirjalik ettepanek näiteks e-mailile info@kihnu.ee
või tuua see vallamajja.
Ilusat sügist ja kordaminekuid kõikidele!
Ingvar Saare, vallavanem

Heategevuspeo
tulu läheb laste
kasitöö tarbeks

K

ihnu kooli hoolekogu
annab teada, et ka sellel aastal korraldame
laste toetuseks heategevuspeo.
Pidu toimub rahvamajas
29. oktoobril kell 19.00 ja tänavu korjame raha koolilastele käsitööks vajaminevate tööriistade ja muude abivahendite muretsemiseks.
Vajadusi on nii poistel kui
tüdrukutel, aga mida täpselt ostetakse, seda otsustame koos laste ja tööõpetuse õpetajatega siis, kui pidu
on läbi ja korjatud rahasumma teada.
Esinejatega läbirääkimised veel käivad ja kõik esinejad ei ole veel selgunud.
22. oktoobriks on kõik kohalikud esinejad paigas, aga
äkki õnnestub väljast veel
kedagi juurde saada, sest samal hommikul tutvustame
üritust ETV saates „Terevisioon“ ja üritame saada väljastpoolt lisa nii esinejate
kui pealtvaatajate poolele.
Tantsuks mängib oma tuntud headuses ansambel
„Manija Poisid“, kaasa löövad veel mitmed kohalikud
pillimehed, kõik Kihnu kooli pillilapsed ja koolilaste

ansambel ning ka hoolekogu liikmed annavad väikese panuse.
Läbirääkimised käivad veel
mõnede esinejatega, kelle
osavõtt peaks selguma mõne päeva pärast. Mittevaimsete vajaduste eest hoolitseb puhvet, mille tuludest
ka väike protsent läheb heategevuseks.
Sissepääsuks on kõigil
täiskasvanutel 50 krooni
ja väljastpool Kihnu kooli
õppivatel lastel 25 krooni.
Kihnu kooli praegused ja
tulevased õpilased saavad
pidu külastada loomulikult
tasuta.
Usume, et koos teiega teeme ühe vahva peo kõigile
sel õhtul rahvamajas viibijatele ja aitame oma panusega Kihnu lapsi.
Plaani järgi peaks pidu
kestma hommikuni, aga kas
see nii ka läheb, sõltub juba
kohalolijate tahtest.
Mõned päevad enne pidu
paneme üles ka veel meeldetuletavad kuulutused täpse
informatsiooniga.
Ilusat sügist soovides Kihnu kooli hoolekogu nimel,
Mihkel Leas
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Järsumäe Virve
pälvis maarahva
kongressi
tänumedali
 Paides toimunud maarah-

va V kongressil tunnustati
maaelu eestvedajaid, kultuurikandja kategoorias sai tänumedali Kihnu Virve.
Virve pälvis tänumedali selle eest, et ta on tutvustanud
Kihnu saart ja kohalikku kultuuri kogu Eestile ja hoidnud seda au sees.
„Meie eesmärk on avaldada tänu oma valdkonna parimatele ja innustada ka kõiki teisi nendest eeskuju võtma,” ütles maarahva V kongressi korraldustoimkonna
esimees Arvo Sarapuu.
“Kongress tunnustab inimesi, kes on andnud panuse
maaelu edendamisse ja oma
igapäevategemistega seisnud selle eest, et elu maal
oleks võimalik.”
Maarahva V kongress kinkis kokku neljateistkümnes
kategoorias esile tõstetud
maaelu eestvedajatele Tauno Kangro valmistatud tänumedalid “Maarahva kongress tänab”.
Kihnu Leht

Kihnu
Kultuuriruumi
pillitagavara
suureneb
 SA Kihnu Kultuuriruum
sai Eesti Kultuurkapitali rahvakultuuri sihtkapitalilt stipendiumi uute pillide ostmiseks. Kavas on soetada
kaks lõõtsa ja kolm uut viiulit. Ostmata jäävad esialgu
akordionirihmad ning viiulite häälestajad, milleks teeme taotluse järgmisesse vooru või teistesse fondidesse.
Suurim vajadus on hetkel
akordionirihmade järele.
SA Kihnu Kultuuriruum on
varem Kihnu regionaalprogrammi abil saanud viis kasutatud akordioni, mis on laste käes harjutamiseks, lisaks
kinkis Jaanus Põlder Kihnu
kooli viiuliõpilastele kaks
viiulit.
Mare Mätas

Saame tuttavaks
vallavalitsuse uute töötajatega

A

lates 6. septembrist asusin tööle Kihnu vallasekretäri asendajana
senise vallasekretäri
Heldy Põlluste asemele.
Mulle esitatavad küsimused teemal „Kust
selline mõte Kihnu
tööle tulla?“ ei ole olnud harvad. Kihnu põhikooli lõpetamisest
on nüüdseks tõesti möödunud juba üle kaheksa aasta, millest enam kui poole olen
elanud Tallinnas. Ka hetkel omandan Tartu Ülikooli õigusteaduskonna Tallinna osas
bakalaureusekraadi, millest lahutab mind
veel vaid lõputöö kaitsmine.
Kuna soov töötada ning tahtmine Kihnu
tagasi tulla oli suur, ei kahelnud ma hetkekski, et just Kihnu vallasekretäri asendaja ametikoht on see, kus soovin õpitut rakendada, end teostada ning uute teadmiste ja kogemuste võrra rikastuda.
Õigusalal töötamise kogemus enne vallasekretäri asendajana tööle asumist mul
puudus, küll aga olen enese harimise ning
silmaringi avardamise eesmärgil sooritanud kaks kuud väldanud praktika õiguskantsleri kantseleis. Nagu praegune töö,
nii seondus ka toonane praktika kohalike
omavalitsustega, nimelt uurisin siis, kuidas

on Eesti kohalikes omavalitsustes (sh Kihnus) ravikindlustamata isikutele tagatud
põhiseadusest tulenev õigus tervise kaitsele. Minu tulevikuplaanidesse paigutub kindlasti ka magistrikraadi omandamine, mis tiheda graafiku tõttu hetkel paraku võimalikuks ei osutu.
Vallasekretäri tööst parema ettekujutuse
saamiseks loetlen mõned oma tööülesanded, milleks on vallakantselei juhtimine
ning vallavanemale vallakantselei ülesannete, struktuuri ja teenistujate kohta ettepanekute esitamine, kaasallkirja andmine
valitsuse määrustele ja korraldustele, valitsuse ja volikogu õigusaktide avaldamine
ja töö avalikustamine ja valitsuse istungite
ettevalmistamine. Mõningase ettekujutuse
minu tööst ning arusaama kohaliku omavalitsuse toimimisest on mulle andnud eelkõige sellised ülikooli stuudiumi jooksul läbitud õppeained, nagu õiguse entsüklopeedia, riigiõigus, haldusõigus ja munitsipaalõigus. Ka see vähene kuu aega, mille olen
vallasekretäri asendajana töötanud, on minu teadmistepagasit märgatavalt suurendanud ning rahulolu pakub nii Kihnus töötamine kui ka elamine.
Oma teadmisi olen meeleldi nõus jagama
kõigi minu poole pöördujatega vallamajas
tööpäeviti kell 8.00-16.00.
Kihnu vallasekretäri asendaja

O

pakutavad tööülesanded haakusid kõige
enam minu erialaga. Kihnu valla arendusnõuniku ametikoha põhieesmärk on ehitus- ja planeerimisalase tegevuse korraldamine ja elanike sellealane nõustamine ning
järelevalve Kihnu vallas.
Tööülesannete hulka kuulub valla põhiliste strateegiliste arengusuundade ja arengueelistuste väljatöötamine. Lisaks valla
arengukava väljatöötamise ja täiendamise
koordineerimine ning arengukavast tulenevate ülesannete täitmisele igakülgne projektialane kaasaaitamine.
Noore teotahtelise spetsialistina loodan
väga, et saan siin oma teadmisi rakendada,
ammutada kogemusi praktikast ning luua
Kihnu saarele ja rahvale lisaväärtust veelgi
parema keskkonna loomise läbi.
Valla arengu ja planeeringutega seonduv
on väga tihedalt seotud kohalike elanikega
– nende soovide, mõtete ja tegevustega. Iga
vallakodaniku kaasamõtlemine on oluline.
Ootan teid kaas- ja koostööle. Kihnus olen
teie jaoks olemas esmaspäevast neljapäevani. Kohtumiseni!
Kihnu valla arendusnõunik

len Mari Mets,
Kihnu vallavalitsuse
uus
arendusnõunik.
Tulin teie juurde
Lääne-Virumaalt, kus
olen sündinud ja kasvanud ning koolis käinud. Ülikoolis käisin
aga Tartus. Lõpetasin sel kevadel Tallinna Tehnikaülikooli Tartu Kolledži. Kooliaeg
kestis viis aastat, mis tähendab, et omandasin kõrghariduse magistri tasemel keskkonnatehnika õppekava alusel. Siit toimus
omakorda spetsialiseerumine maastikuplaneerimise erialal. Erialast tulenevalt läbisin
erinevad kursusi seoses ehitusega, maastikukujundamisega, detail- ja üldplaneeringute koostamisega, maastikuhoolduskavade
koostamisega, regionaal- ja ruumilise planeerimisega jne.
Kooliajal töötasin Tartus detailplaneeringutega tegelevas firmas detailplaneeringute koostajana.
Kihnu vallavalitsusse tööletulekuks ajendas mind kõige enam asjaolu, et siinsed

Kaidi Palu

Mari Mets
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Kas remonditakse vana või
ehitatakse uus?

Tugevad
mõõtsid
jõudu

K

 30. septembril toimus
Kihnu Tehnokeskuse Jõusaalis “Jõuproov 2010”.
Jõudu prooviti erinevates
kategooriates nagu: ergomeeter, biitseps z kangiga, rinnalt kangiga.
Lastest olid tublimad
500m ergomeetriga sõitmises Andres ajaga 1.39.6
ja Avely ajaga 2.01.00.
Täiskasvanud pidid läbima 1000m ja parima tulemuse saavutas Merike,
kes ka varem juba häid tulemusi samal alal saavutanud. Seekord ajaks 3.45.1.
Biitseps z kangiga alal
olid parimad Helar 46 korraga (20kg) ja Aliis 38 korraga (10kg).
Täiskasvanutest parim
Merike 41 korraga (15kg).
Rinnalt kangiga surumises Merikesel konkurente
polnud - tulemus 25 korda (25kg).
Parimad said auhinnaks
jõusaali pääsmed - Kihnu
Spordiselts soovib jõudu
treeninguteks!
Kihnu Spordiselts tänab kõiki osalejaid ja Ragnarit, kes võistluste kava koostas ja edukalt läbi viis!

ihnu koolimajast välja vaadates võib mõnikord näha, kuidas vallamajas töötavad meesametnikud, volikogu esimees ja direktor käivad ümber koolimaja, tähtsad näod peas, ja
arutavad midagi. „Mis nad
seal teevad? Kas hakkavad
uut koolimaja ehitama? Kas
see maja lammutatakse?“ ei
malda õpilased rahulikult
koolitunnis istuda. Õige kah,
kuidas sa istudki rahulikult,
kui väljas otse sinu nina all
arutatakse-otsustatakse midagi tähtsat. Ja veel sellist,
mis sind isiklikult puudutab.
On ju kõikidel koolilastel
meeles möödunud talvine lõdisemine ja läbitilkuvad klassiruumid.
Mis siis toimub? Kas ehitatakse uus maja või remonditakse vana?
Õige vastus on, et tehakse
mõlemat, kuid kuna uue maja ehitamine võtab aega, siis
alustatakse praeguse maja
soojustamisega.
Vallavanem Ingvar Saare
selgitas, et koolihoone remondiks läheb sel nädalal
ja raha selle tarbeks kulub
vallaeelarvest 122 000 krooni. Soojustatakse läänepoolsete klassiruumide ja lasteaia välissein ja lagi, kuhu pan-

nakse puistevilla juurde. Samuti remonditakse räästakastid, kuhu koolimajast väljaimbunud soojus tekitas
möödunud talvel jää, mis
omakorda klassiruumidesse
veena tagasi tilkus.
“Seal räästakastides oli nagu pulgajäätis,“ lausus vallavanem. 122 tuhat on tema sõnul suur raha, kuid remondiks kasutatav polüstürool on materjal, mida saab
hiljem kasutada. Saare peab
praegu töenäoliseks, et vana koolihoone lammutatakse, kui uus valmis saab. Kuid
see on praegu veel otsustamata ja läbirääkimata asi.
Uus koolimaja tuleb ka
„Uus koolimaja maja tuleb
kindlasti,“ kinnitas vallavanem. Sest olemasolev, 1972.
aastal ehitatud koolihoone,
on ajale jalgu jäänud, üüratutele elektriarvetele vaatamata on maja külm, eriti
esialgselt võimlaks ehitatud
koolisaal, kus see vähenegi
soojus hõljub kõrge lae all.
Samuti ei ole hoones piisavalt ruumi lasteaia jaoks kui siiani mahutati lasteaiaruumidesse 18 last, siis pärast tervisekaitse külastusele järgnenud päringut tohib
lasteaeda võtta 15 last ja sü-

Remondiga loodetakse koolimaja
talvel soojemaks saada.

gisel jäävad mitmed mudilased lasteaia ukse taha.
Kuid uus maja ei sünni
üleöö. Projekteerimine jääb
aastasse 2011, aga millal ehituseks läheb, vallavanem
kindlat vekslit välja ei öelda
ei söanda. „On variant, et hakatakse ehitama 2012.- 2013.
aastal,“ lausub ta. Et see nii
läheks, on vaja kõvasti tööd
teha võimalike rahastamisallikate leidmisel – väikene
Kihnu vald oma eelarvest
koolimaja ehitada ei suuda.
Aga juba istusid kooliõpetajad ühisel koosolekul, et
arutada, millist koolimaja
Kihnus vaja on ja mis millised ruumid seal olla võiksid.
Kõik oli na jõlus.
Anu Saare

Nele Lilles,
MTÜ Kihnu Spordiselts

SEPTEMBER VALLAVALITSUSES
September vallavalitsuses
 Toetati SA Kihnu Kultuuriruumi
21 774 krooniga projekti Kihnu Mere
Pidu 2010 kaasfinantseerimiseks ning
5000 krooniga projekti SA Kihnu Kultuuriruum tegevused 2009 kaasfinantseerimiseks;
 Nõustuti maa riigi omandisse jätmisega ning määrati maaüksuse kohaaadress ja sihtotstarve maaüksuse
Ojasepõllu (Lemsi küla) 1,03 ha osas;
 Lõpetati kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamise menetlus Lemsi
külas;
 Seati kasutusvaldus Kihnu Majanduse Osaühingu kasuks riigi omandisse
jäetavatele maadele: Müüri (Lemsi küla), Ranna-Tapu (Lemsi küla), MetsaTapu (Lemsi küla), Lageda (Rootsiküla küla), Müüro (Rootsiküla küla);

 Tagastati Teele Leasele 40454 m2

Varjumere maaüksusena ja Alla Vesikule 24273 m2 Leibra maaüksusena (endine Leibra 19);
 Tagastati Maria Karjamile 3,0 ha Sopaaugu maaüksusena (endine Sopaaugu A-14);
 Kinnitati Raili Lease poolt esitatud
hajaasustuse veeprogrammi 2009. a.
taotlusvooru aruanne projektile „Kase
talu puurkaevu rajamine ja seadmete
soetamine“;
 Ella Saarele kuuluvate katastriüksuste koha-aadressiks määrati Kihnu
vald, Lemsi küla, Vana-Niidu;
 Anti üürile munitsipaaleluruum;
Määrati üks üksikvanema toetus;
 Olavi Mätasele väljastati projekteerimise tingimused olemasoleva elamulauda laudaosa ümberprojekteerimi-

seks eluruumideks, aida lammutamiseks, elamu laiendamiseks, uue lauda
projekteerimiseks ja kinnistusiseste
tehnovõrkude ja –rajatiste projekteerimiseks Rootsiküla külas Uue-Matu katastriüksusele;
 Kinnitati heakorrakonkursi läbiviimisel selgunud parimad heakorrastatud hooned ja ehitised;
 Kinnitati Kihnu valla 2011. a. eelarve projekti koostamise tingimused;
 Korraldati lihtmenetlusega riigihange „Kihnu Kooli välisseinte osaline remont, räästakarniiside remont ja lae
soojustamine“.
 Alates 6. septembrist muutusid Kihnu vallavalitsuse lahtiolekuajad. Nüüdsest olete valda oodatud tööpäeviti
kell 8.00-16.00.
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„Jäätee“ kuni jäätee
avamiseni

K

ihnu
muuseumis
saab kuni jäätee avamiseni vaadata Uno
Roosvalti maalide väljapanekut, mis kannab nime
„Jäätee“.
Näitusel saab vaadata
Uno Roosvalti kolmteistkümmet suuremõõtmelist
maastikumaali, millest enamus on valminud tänavu
või eelmisel aastal. Näitusele nime andnud tööl on kujutatud lagunenud jääd ja
selle keskel katkevad kördikirjalist riba, mis kaob kaugustesse nagu ühendustee.
„See sümbolism mängib
ennast vaataja pilgule mõjusalt välja ega pane mõt-

lema ainult haprale talvisele ühendusviisile, vaid laiemalt Kihnu kultuurile ja selle katkematu hoidmise vajadusele,“ selgitas kunstnik.
Näitus avati 10. septembril ja jääb avatuks jäätee
avamiseni. Avamisel oli kohal ka kunstnik Uno Roosvalt koos abikaasaga. Meeldejäävaks hetkeks oli Kihnumua uue laulu “Mua piäle mualikõsõ” esmaettekanne, kaasa laulis ka meister
Roosvalt.
Loodetavasti toob näitus
„Jäätee“ sel aastal õnne, et
Kihnus sel talvel ka tegelikult jäätee avatakse.
Kihnu Leht

SEPTEMBER-OKTOOBER VALLAVOLIKOGUS
 Majanduskomisjoni liikme kohustustest vabastati Mi-

rell Türk;
 Otsustati Kihnu vallale osta Lemsi külas Uusmajas

asuv korter 5;
 Toimus valla 2010. a. teise lisaeelarve esimene lugemi-

ne;
 Kehtestati Suaru sadama detailplaneering;
 Kinnitati Kihnu valla eelarve muutmine kogumahus
538 869 krooni ja teine lisaeelarve summas 348 813 krooni;
 Muudeti Kihnu vallavolikogu 26. aprilli 2007. aasta
määrust nr 8 „Munitsipaalkorterite üürile andmise ja kasutamise kord Kihnu vallas“.
Muudatused: 1) Muutusid korra kehtestamise alused.
2) Korteri üürile andmise otsustab Kihnu
vallavalitsus – kasutusse andmisel tähtajaga kuni 1 aasta või tähtajaga üle 1 aasta,
kui eluruum antakse üürile §4 lõikes 2 sätestatud isikule.
 Muudeti Kihnu vallavolikogu 14. detsembri 2007 määrust nr 21 „Vallavara valitsemise kord“. Muudatus: korra
paragrahvile 18 lisati lõige 4, mille kohaselt antakse
munitsipaalkorterid kasutusse vastavalt munitsipaalkorterite üürile andmise ja kasutamise korrale ja sotsiaalkorterid vastavalt sotsiaalkorterite üürile andmise ja kasutamise korrale;
 Kehtestati „Täisealisele isikule hoolduse seadmise ja
hooldaja määramise kord“;
 Muudeti Kihnu vallavolikogu 9. veebruari 2009 määrust nr 1 „Kihnu vallavalitsuse teenistujate ja vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate struktuur, koosseisud ja
palgamäärad“ – senise 0,4 koormusega majandusnõuniku ja 0,6 koormusega ehitus- ja planeerimisnõuniku kohad kustutati valla struktuurist ning asendati 1,0 koormusega arendusnõuniku kohaga; alates 4. oktoobrist töötab
arendusnõuniku ametikohal Mari Mets.
 Lisati Evald Lilles majanduskomisjoni liikmeks.

7. ok toob ril õpe ta sid Härma Roo si ja Lo hu El la noo re maid ülalis tu jaid kud ru seid te ge ma.

Muuseum taaselustab
vanu traditsioone

E

ndisel ajal tähendas
ülalistumine noorte tüdrukute ühist käsitöö tegemist neljapäeva- või pühapäeva õhtul. Igaühel oli oma
näputöö kaasas, tavaliselt
kooti varrastel kindaid, sukki või sokke. Vöökudumine
või näiteks ketramine olid liiga suured tööd – neid „kasu
õhtul” ei tehtud.
Poiste eest salaja lepiti ülalistumise aeg ja koht kokku,
sest poisid tikkusid kudumistööst vardaid välja tõmbama ja sõid tüdrukute tehtud
pannkoogid ära. Igas külas
oli oma ülalistumise koht.
Vahel keedeti ülalistumise
ajal kaasa võetud toidukraamist piima-klimbi suppi ja
isegi liha- kartuleid. Kord keedetud Alametsa väliköögis
piimasuppi. Supipada olnud
kolde kohal otse korstna all.
Poisid olid väliköögi katusele roninud ja salaja korstnast soola supipatta lasknud
– see supp enam süüa ei kõlvanud.
Ülalistuma hakati juba jaagupipäevast (25. juuli) alates.
Varda- ja toidukotile lisaks
oli tüdrukutel lauluraamat
ikka ka kaasas. Õhtu lõppes
üsna tihti tantsuga – siis olid
poisid teretulnud. Külmal
ajal tantsiti toas, aga soojemal ajal õues muru peal. Enamasti olid pillimeesteks noored poisid, aga käidi hobustega järel ka vanematel meestel: Mäetooma Janka, Turu
Taavit, Tuisu Jurka jt mängi-

sid tihti noorte rõõmuks. Viimati nimetatud lõõtsamehel
oli tingimus – tema selja taga
pidi mängimise ajal seisma
pillirihmade kohendaja. Ülalistujate arv ühes kohas ei olnud kuigi suur, vahel 10, vahel 5 tüdrukut, istuti ümber
pisikese õlilambi, tehti üksteiselt sukakirja, räägiti juttu, lauldi. Juhtus seda, et talu
vanemad naised käisid tuld
väiksemaks keeramas, et ei
oleks asjatut raiskamist.
Tänapäeval ei käida Kihnus
enam sellisel viisil ülalistumas. Siiski on meie saarel käsitöö tegemise oskus ja harjumus tunduvalt suurem kui
mujal Eestis. Kihnu inimeste
omavahelise suhtlemise hõlbustamiseks ja vana kooskäimise traditsiooni elus hoidmiseks kutsume iga kuu viimasel neljapäeval algusega kell
kolm päeval huvilisi Kihnu
muuseumi veidi muutunud
kombel ülalistuma. Kõik on
oodatud! Ootame arvamusi:
kas teha kokkusaamisi erinevatele vanuserühmadele või
sõpruskondadele eraldi?
Iga kord on lisaks oma kaasavõetud näputöö tegemisele veel mingi teema: tuletame meelde mingisuguse äraunustatud kirjamustri, või
tehnika, vaatame pilte, filmi
või kutsume mõne külalise.
Muuseumis ootab teid hubane, soe ja valgusküllane,
peene näputöö tegemise
jaoks sobilik tuba.
Maie Aav
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Aeg eurole üleminekuks läheneb
 Alates oktoobrist toimub
müntide kogumise kampaania, mille käigus on kõigil võimalus tuua panka ja
kanda oma arveldusarvele kodus olevad sendid ja
kroonimündid ilma teenustasuta. Kampaania jätkub
ka novembris.
Terve oktoobrikuu jooksul on kõigi suuremate linnade elanikel võimalik saada vastuseid oma küsimustele euro kohta. Selleks on
kohapealsetes kaubanduskeskustes üles seatud infostendid, mille juures toimetavad infotöötajad jagavad
teavet kõikvõimalike eurole
üleminekut puudutavatest
aspektidest ning vastavad
meeledi ka küsimustele.
Kõik infomaterjalid on huvilistele tasuta. Toimub ka
auhindadega viktoriin, millega on võimalik oma senised teadmised ühisrahast
proovile panna.
Infotöötajatena on stendide juures ametis eurole üleminekuga seotud ministeeriumite, asutuste ja erinevate Eesti piirkondade töötajad.
 Novembris saadetakse
kõigile Eesti leibkondadele
euro kasutuselevõtu praktilisi asjaolusid puudutav
brošüür ja eurokalkulaator ning novembri lõpus
Euroopa Keskpanga ja Eesti Panga informatsioon euro rahatähtedest ja müntidest.
 5. novembrist 2010 algab
Eesti Panga poolt euro pangatähtede eeljaotus kommertspankadele.
 1. detsembrist 2010 on
kõigil eraisikutel võimalik vahetada teenustasuta
sularaha kroone eurodeks
ametliku ümberarvestamiskursi 1 EUR = 15,6466 EEK
alusel kõigis sularahaga tegelevates pangakontorites.
Algab pankade poolt euro
pangatähtede kaas-eeljaotus äriklientidele.
 1. jaanuarist 2011 väljastavad sularahaautomaadid
5-, 10- ja 50-euroseid pangatähti. Kõik kroonihoiused

muutuvad eurohoiusteks
(muutub vaid arveldusühik). Kauplustes on võimalik maksta nii kroonides kui
ka eurodes; pangaülekandeid ja kaardimakseid saab
teha ainult eurodes.
 14. jaanuarini 2011 on
võimalik sularahas makstes kasutada nii kroone
kui ka eurosid.
 15. jaanuarist 2011 on
Eestis ainsaks seaduslikuks
maksevahendiks euro.
 30. juunini 2011 peavad
kaupmehed näitama hindu nii kroonides kui ka eurodes.
 31. detsembrini 2011 vahetatakse krooni kupüüre
ja sente eurodeks pangakontorites.
Eesti Pank vahetab kroone ja sente eurodeks tähtajatult, teenustasuta ja ametliku ümberarvestuskursiga.
Leibkondade
otsepostitus
Rahandusministeerium
saadab koostöös Euroopa
Komisjoniga novembri teisel nädalal kõigile Eesti leibkondadele euro kasutuselevõtu praktilisi asjaolusid
puudutava brošüüri ja eurokalkulaatori.
Täiendavalt pöördub rahandusministeerium septembri keskel hoolekandeteenust osutavate asutuste
poole, et tagada nende kaasamine otsepostitustesse.
Sotsiaalhoolekannet vajavate isikute sularaha vahetuse tagamiseks on oluline, et omavalitsusüksuste sotsiaaltöötajad võtavad
oma piirkonnas selliste inimestega aegsasti ühendust
ja selgitaksid välja, kas
nad vajavad rahavahetusel sotsiaaltöötaja abi.
Üldise põhimõttena soovitatakse ka nende isikute
puhul lähtuda rahavahetuse hõlbustamise üldistest
põhimõtetest, muuhulgas
soovitada sularahasäästud
hoiustada krediidiasutustes, kus need automaatselt
ja teenustasudeta muudetakse eurodeks.

Paralleelkäibe aeg
Rahandusministeeriumi
ja Eesti Posti vahel sõlmisid kokkuleppe, mille tulemusel saab paralleelkäibe
perioodil (01.01.2011 kuni
15.01.2011) igapäevaseks
kasutamiseks piisava koguse euro sularaha vahetada teenustasuta Eesti Posti Postipanga teenuseid
pakkuvates postkontorites. Eesti Post võib päevas
vahetatava sularaha koguseks määrata 100 eurot ühe
kliendi kohta. Sellega on tagatud sularaha vahetamise
võimalused praktiliselt kõigis Eesti kohalikes omavalitsusüksustes.
Rahandusministeerium
on euroveebis avaldanud
üldised seisukohad euro
ja krooni pangatähtede
ja müntide paralleelkäibe
perioodi (01.01.2011 kuni
01.14.2011) nn erijuhtumite
kohta, mis puudutab eelkõige sularahaga arveldamist
ühissõidukites, samuti näit
parkimisautomaatide tööd.
Eesti krooni ja euro sularaha on 1.–14. jaanuarini
(kaasa arvatud) võrdväärsed maksevahendid ja neid
tuleb ühissõidukites sularaha vastuvõtmisel aktsepteerida.
Vahetusraha tuleb võimaluse korral tagastada eurodes, kuid kui seda on keeruline korraldada, on aktsepteeritav ka kroonides vahetusraha tagastamine.
Sularaha- ja pangakaardi maksevõimalusega automaadid tuleb seadistada
ümber kas 1. jaanuarist või
ajutiselt sulgeda, kuna paralleelkäive kohaldub vaid
sularahale (kaardimaksekeskus alates 1. jaanuarist
kroonimakseid ei tunnista).
Rahandusministeerium
soovitab regulaarselt vaadata euro veebilehte euro.
eesti.ee, kus on toodud ka
omavalitsusüksustele koostatud infomaterjalid õigusaktide muutmisest ja ITsüsteemide kohandamisest.
Rahandusministeerium

Eurosid saab
2011. aasta
alguses vahetada ka Kihnu
postkontoris
 2011. aasta jaanuarikuu ka-

he esimese nädala jooksul
saavad kliendid kroone eurodeks vahetada 179 Eesti Posti postkontoris. Nende hulka
kuulub ka Kihnu postkontor.
Perioodil 1.–15. jaanuar on
Kihnu postkontor iga päev
avatud. Rahavahetusteenuse
osutamise kellaajad võivad
erineda postkontori tavapärastest lahtiolekuaegadest.
Missugustel kellaaegadel vahetus toimuma hakkab, sellest anname teada Kihnu
postkontori infostendil. Ühe
kliendi kohta vahetame päevas kuni 1000 eurot.
Ettevalmistusi sujuvamaks
eurole üleminekuks soovitame teha juba praegu – pakume postipangas SEB klientidele head võimalust kasutada
sularaha sissemaksmise teenust. Kuni 9999 krooni suuruse summa sissemaksmine
eraisiku arvelduskontole on
ilma teenustasuta. 1.jaanuaril 2011 muutuvad kontol olevad kroonid automaatselt fikseeritud kursi 15,6466 alusel
eurodeks.
Need, kes veel SEB panga
kliendid ei ole, saavad meie
postipangas konto avada
ning arveldamiseks vajaliku
deebetkaardi tellida. Pangakaardi saab klient kätte postkontorist ning see võtab aega
orienteeruvalt 2 nädalat. Uutele klientidele pakub pank
SEB Start paketi näol esimesel aastal võimalust pangaga
tutvuda – paketi kuutasu on
10 krooni ning deebetkaardi
hoolduse ja internetipangas
tehtud ülekannete eest täiendavaid teenustasusid ühe aasta jooksul ei lisandu. 60-aastased ja vanemad kliendid saavad deebetkaarti kasutada ja
internetipangas ülekandeid
sooritada ilma teenustasuta.
Postipank on hea võimalus
eurole üleminekuga seotud
tehingud kodu lähedal korda
ajada!
Gerli Brifk,
Eesti Posti müügikonsultant
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2. oktoober
Alla Kiigajaan (Umba) 77
7. oktoober
Heino Laine (Tõnismäe) 75
10. oktoober
Aime Köster (Tõnni) 73
12. oktoober
Anna Köster (Pihelga) 87

15.-20. novembril
tuleb Kihnu saarele

massöör
Tiia Kiigajaan
ning ootab
oma endiseid ja
uusi kliente
Kihnu
tervisekeskuses

16. oktoober

Ella Leas (Lohu) 73
18. oktoober

Malle Kuldkepp (Turu) 71
24. oktoober

Alla Alas (Oga) 79
Mihkel Vesik (Nõlvaku) 77
28. oktoober
Mihail Türk (Aava) 71
Evald Merimaa (Männiku) 65
30. oktoober
Leili Sutt (Saarde) 78
31. oktoober
Lehti Vahkel (Kaja) 70

Juulis toimunud Kihnu Mere Pidu on saanud
palju positiivset tagasisidet!
Kõik see oli aga võimalik tänu kõikidele neile,
kes peost osa võtsid ning otseselt või
kaudselt pidu toetasid.
Kihnu Mere Peo korraldajad soovivad tänada
kõiki, kes suve ühe suursündmuse
õnnestumisele kaasa aitasid!
Järgmise korrani!
SA Kihnu Kultuuriruum, MTÜ Kihnu Mere Selts, Kihnu vallavalitsus

KUTSE
KOOSTÖÖS KIHNU VALLAVALITSUSEGA
KORRALDAB
EESTI TÖÖTUKASSA TEABEPÄEVA
TÖÖANDJATELE
Lugupeetud tööandja ja huviline!
Olete oodatud 19. oktoobril 2010 teabepäevale,
mis toimub KIHNU RAHVAMAJAS
PÄEVAKAVA
kell 11.00-11.15 tervituskohv ja registreerumine
kell 11.15-11.25 tööturu olukorrast Pärnu maakonnas
Marek Jürgenson, tööandjate konsultant
kell 11.25-12.25 tööturuteenused- ja toetused tööandjatele
Marek Jürgenson, tööandjate konsultant
Pille Pärna, tööandjate konsultant
kell 12.30-13.30 sotsiaalmaksu seaduse muudatustest
ning eurole üleminek
Eha Kütt, Maksu- ja Tolliameti
maksunõustamise talituse juhtivspetsialist
kell 13.30-14.00 küsimused-vastused, ühine arutelu
Osavõtust palume teatada hiljemalt 15.10.2010
telefonil 44 6 9910 või e-postiga sekretar@kihnu.ee .

OOTAME KÕIKI HUVITATUID!

Aitäh Arno!
Kirjutatud on, et Kihnu on omaette maailm eksitavate ristteede ja kihnu kördis mootorratturitega.
Tartu valla eakad tulid seda oma silmaga vaatama
augusti löpunädalal. Meie teejuhiks oli Arno Havik suurepärane kohalik giid.Täname teda südamest asjatundliku saare tutvustamise eest. Kes soovis, sai ujuma, kes käsitööpoodi...
Samuti täname hea öhtusöögi ja öömaja eest tublisid kohalikke töötajaid.Tore oli!
Soovime Kihnu rahvale jätkuvalt südikust ja visadust meie karmis tänapäevas!
Reisijuht Elina Visnapuu

Rahvamajas
tulekul

 29. oktoobril
toimub kooli
heategevusüritus.
 2. novembril
peame hingedepäeva.
Kokku saame surnuaias ning edasi tuleme
rahvamajja.
 Novembri alguses
Isadepäeva pidu.

