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Lennuliiklus
on hoo sisse saanud
Tänavu tegi lennuk
esimese reisi Kihnu 14.
jaanuaril. Kuna sel ajal
liikus ka veel laev, oli
lennureise esilagu
hõredalt. 19. jaanuaril
tegi Amalie aga oma
viimase, üks tund ja 45
minutit kestnud sõidu
ja lennuk hakkas tööle
täie võimsusega ja
kehtima hakkas regulaarne täisgraafik.
Pärnu maavalitsuse transpordinõunik Avo Rahu sõnul tänavu korralduslikult
midagi uut ei ole, vaid kõik
on jäänud endiseks.
„Samad nõudmised, samad põhimõtted, isegi hinda me ei muutnud, kuigi
oli plaanis,“ lausus ta. Ta lisas, et Kihnu elaniku hinda
ei plaanitudki muuta, vaid
kaaluti seda, kas ei peaks
piletihinna kallimaks tegema mandriinimese jaoks,
kuid ka see jäi siiski samaks. „Nii et oleme igavad,
aga püsivus maksab ka midagi,“ tähendas ta.
järgneb pöördel >>

LENNUGRAAFIK ALATES
1. VEEBRUARIST
PÄRNU - KIHNU

KIHNU - PÄRNU

09:00
11:00 (kaubareis)
13:00 (kaubareis)
15:30

09:30

TEISIPÄEV

09:00
15:30

09:30
16:00

KOLMAPÄEV

09:00
15:30

09:30
16:00
09:30

NELJAPÄEV

09:00
11:00 (kaubareis)
13:00 (kaubareis)
15:30

REEDE

09:00
14:30
15:30

09:30
15:00
16:00

LAUPÄEV

10:00
15:30

10:30
16:00

PÜHAPÄEV

14:30
15:30

15:00
16:00

ESMASPÄEV

16:00

16:00
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Samasuguselt käitutakse
ka juhul, kui pakane meretee nii kindlalt kaanetab, et
avatakse ametlik jäätee –
siis vähendatakse kohe lendude arvu ja reisijaid hakkab sõidutama taksobuss.
See on Rahu sõnul riigile
kõige odavam viis Kihnu ja
mandri vahelise transpordi korraldamiseks. „Taksobuss on palju odavam sellest, kui lennuk mürinal lendab või laev täie rauaga sõidab,“ lausus ta.
Kuigi peaaegu poole jaanuarini võimutsesid ilmarindel plusskraadid, läks
poolest jaanuarist nii järsku ja püsivalt külmaks, et
kaks nädalat hiljem ei ole
jääteest rääkimine sugugi
unistus ega kuulujutt. Kui
möödunud reedel (24. jaanuaril) avati NoarootsiHaapsalu vaheline jäätee,
ütles maanteeameti ametnik, et sel peagi plaanitakse luuret tegema minna ka
Kihnu-Munalaiu vahelisele trassile. „Mina ei mäletagi nii kiiret mere jäätumist
ning ilma lume ja tormideta tekkinud jää on ilus, ühtlane ja sile,“ hindas Rahu.
Kui transpordi korraldajal muutusi ei ole, siis lennufirma omanik on Saksamaal vahetunud, kuid see
on firmasisene muudatus,
mis reisijaid ei puuduta.
Lisaks juba eelmisel aastal tuttavaks saanud kapten Alvar Kalbusele, on tänavu uueks piloodiks Elise
Veber.
Suuremad muutused leiavad aset aga järgmisel talvel, sest Pärnu maavalitsuse ja lennufirma vaheline leping lõpeb tänavu 30. aprillil. Kuna kauaoodatud jääklassiga laev valmib Avo
Rahu sõnul praeguse ajakava järgi kõige varem 2015.

aasta lõpuks, peab maavalitsus järgmiseks talvehooajaks tegema uue hanke. Avo Rahule teadaolevalt praegune lennufirma
ei ole Eestimaal lendamisest huvitatud ja oleks juba sel aastal lõpetanud, kui
kehtivat ja siduvat lepingut
poleks olnud.
Kõige suurem muudatus
ootas ees siiski Pärnu lennujaama turvaväravas, kus
turvakontroll erines möödunud aastaga võrreldes
nagu öö ja päev. Tundus,
et turvatöö moto on nüüdsest inimlikkus ja terve
mõistus ning juukseklambridki ei kvalifitseeru enam
tulirelvana.
Pärnu lennujaama vaneminformaator Laur Lumpre sõnul tegi AS Tallinna
Lennujaam Lennuametile
taotluse julgestusmeetmete ülevaatamiseks, lähtudes eelkõige sellest, et Pärnu-Kihnu lennuliin on ju
paljuski kohalike inimeste
transpordiks. Lennuamet
tutvus olukorraga põhjalikult ning otsustas erisuse
kooskõlastada, millest teavitati ka Euroopa Komisjoni. Kehtima hakkas muudatus möödunud aasta 1. detsembrist.
Lumpre ütles, et uued reeglid muudavad reisimise mugavamaks ja kiiremaks.
„Üleriided tuleb eemaldada enne turvaväravasse
minekut ainult siis, kui julgestustöötaja vastava märguande annab, sama kehtib ka käsipagasi läbivalgustamise kohta.“ Tema sõnul ei muuda uued turvameetmed reisimist ebaturvalisemaks, sest julgestustöötajatel on õigus kahtluse korral reisija ja tema käsipagasi suhtes julgestuskontroll läbi viia.
Anu Saare

Kihnu perearst Kat
täitus esimene Kih
Kuidas on möödunud esimene aasta Kihnu perearstina kas ettekujutus vastas tegelikkusele?
Suuremalt jaolt on küll ettekujutus tegelikkusele vastanud, eriti töö sisu poolelt.
Kuna esimene tutvus saarega oli suvel, siis eks otseselt
perearsti töösse mittepuutuvaid üllatusi on ikka ette tulnud.
Näiteks see üllatas, et tänavavalgustust ei ole. Ausalt
öeldes ei tulnud isegi sellise
võimaluse peale, et õhtul pärast viit võib kottpime olla.
Samuti tundus uskumatu, et
pealtnäha imeilusa, kergelt
lumesajuse talveilmaga ei
pruugi veel lennuilma olla.
Õpid nüüd Tartu Ülikooli arstiteaduskonnas pereastiks.
Palun seleta lahti, mis see tähendab – oled arst ja õpid
uuesti arstiks.
Alustasin tõesti septembrist peremeditsiini residentuuri. Hetkel oman üldarsti
kutset. Perearstiks õppimine ehk perearsti kutse omandamine on erialane täiendõpe. Täpselt samamoodi, nagu näiteks kardioloogi kutse
omandamiseks tuleb läbida
kardioloogia residentuur.
Peremeditsiini eriala õpe
koosneb hetkel 3-aastasest
õppest, mis sisaldab nii teooriaõpet, praktilist tööd haiglas kui ka teadustööd.
Mis see Kihnu inimestele kaasa toob, et Sind ei ole enam
vastuvõtus nii palju, kui eelmisel aastal. Kas inimesed nurisevad ka?
Otseselt ei ole nurinat minuni jõudnud, aga kindlasti ei
ole mu residentuuris õppimi-

ne patsientide jaoks eriti mugav, samuti on pereõel sellevõrra suurem koormus.
Kui mõne haiglatsükli kõrvalt ei ole võimalik terve nädala jooksul kordagi saarele
pääseda, pean ilmselt asendusarsti paluma.
Õnneks on pereõde suurte
kogemustega ja suudab enamikul juhtudel pöördumistega toime tulla. Samas annab residentuur hulgaliselt
häid lisateadmisi ja -oskusi,
millest tulevikus ka Kihnu
patsientidel kasu on.
Missuguse hinnangu annad
Kihnu inimeste tervisele? Kas
kihnlane pöördub arsti juurde siis, kui vaja?
Ei oska mingeid erilisi erinevusi välja tuua võrreldes

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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Parvlaev
ootab nime

trin Sihveril
nu aasta
laseks ei saa.
Siinne kultuur ja hoiakud
on nii põnevad, et avastamisrõõmu jätkub kindlasti
veel mitmeteks aastateks.
Kihnu keelest saan juba aru,
rääkimine võtab veel aega.
Kui tarvidus oleks suurem,
ju tuleks rääkimine ka kiiremini.
Käsitöö jaoks ei ole kahjuks piisavalt aega leidnud see tuleb ilmselgelt residentuurijärgsesse etappi lükata.

mandriinimestega.
Lihtsate viirushaigustega
pöördumisi tundub vähem
olevat. Reeglina tuleb kihnlane arsti vastuvõtule ikka
siis, kui tavapärased kodused ravivõtted pole tulemusi andnud.
Liigeshaigusi, kaela- ja seljaprobleeme tundub keskmisest rohkem olevat.
Statistikat ei ole veel siiski
teinud haigusprofiilide võrdlemiseks ei maakonna ega
riigi keskmiste näitajatega,
nii et kindlalt ei julge midagi väita.
Mil määral on pararenud töötingimused pärast Kihnu tervisekeksuse uuenduskuuri?
Mis on muutunud patsiendi
ja mis arsti jaoks?
Ventilatsioon ja küttesüsteem on oluliselt paremad,
ruumi on rohkem, patsientidel on avar ooteruum, ka
hambaarsti juurde pääseb
samast uksest, kaldtee on
märksa turvalisem, uksed
laiemad - mina olen tehtud
muutustega väga rahul.

Loodan, et ka patsiendid
on rahul. Suured tänud vallavalitsusele selle ettevõtmise eest!
Mida ütleksid Kihnu inimesele kui patsiendile – teeb ta
oma tervise hoidmisel kõik
õigesti või mida peaks muutma, et terve ja puhanud olla?
Minu arvates teevad kihnlased küll oma tervise hoidmiseks kõik endast oleneva,
ei ole mingeid erilisi häid
soovitusi lisada.
Paari-kolme aasta jooksul
vähemalt korra võiks perearsti kabinetist läbi astuda
ka need, kes end terveks
peavad. Lihtsalt, et peamised tervisenäitajad, nagu
näiteks vererõhk, veresuhkur jms üle kontrollida.
Kui me nüüd tööelu välja jätame, siis kuidas oled Kihnu
elu-oluga kohanenud-kodunenud?
Kihnu elu-oluga olen niivõrd kohanenud, et tunnen
end saarel viibides hästi.
Aastaga loomulikult ju kihn-

Kas midagi üllatavat või naljakat ka on juhtunud?
Üks seik tuleb suvest ette
- olin hulk nädalaid mööda
saart kõndinud ja loodust
imetlenud, kui äkki märkasin puu külge kinnitatud vaadikest.
Siis äkki hakkasin selliseid
vaadikesi ja suuremaid kaste hulgaliselt märkama, justkui keegi oleks üleöö need
laiali puistanud. Küsisin tuttavalt, mis need on ja sain
vastuseks „kosklakongid“.
Selle vastuse peale puhkesin küll naerma ja ütlesin,
et sain nüüd hetkega targemaks tõesti, sest seda sõna
kuulsin ju ka esmakordselt,
aga mingi aimdus ikka tekkis, millega tegu.
Just-just, kui mina aastaid
tagasi oma sõprade käest
küsisin, mis neil Kihnust kõige enam meelde jäi, sain
vastuseks, et see, et koerakuudid olid puu otsas...
Aga aasta tagasi pereartsi
tööd alustades rääkisid, et
Sinu jaoks võib kujuneda
probleemiks õigeks ajaks lennujaama või sadamasse jõudmine. Mitu korda oled lennukist/laevast maha jäänud?
Lennukiga ei ole probleeme olnud. Laevast päris maha ei ole jäänud, aga seda on
küll korduvalt juhtunud, et
olen täiesti viimasel hetkel
enne väljasõitu jõudnud.
Anu Saare

 Ootame ettepanekuid
Kihnu saarega ühenduse
pidamiseks ehitatavale
parvlaevale sobiva nime
leidmiseks.
Kirjaliku ettepaneku
(soovi korral koos põhjendusega) palume esitada
valda Sulle sobival viisil
(tood kohale, saadad emaili: sekretar@kihnu.ee,
vms) hiljemalt 14. veebruariks 2014. Palun märgi
sinna ka oma kontaktandmed.
Tehtud ettepanekutest
valitakse välja kolm - oma
eelistuse teevad vallavolikogu ja vallavalitsus ning
kolmanda nominendi valib välja rahvas.
Kõigi pakkujate vahel
loositakse välja tasuta
ülesõit neljale isikule kas
liinil Kihnu-Pärnu-Kihnu
või Kihnu-Munalaid-Kihnu. Oma autasu saab realiseerida 2014. aasta jooksul.

Bussiringid
tulekul
 Kihnu valla buss hakkab eelkõige eakatele
tegema kaks korda kuus
bussiringe, et viia soovijad postkontorisse, poodi, haiglasse rohtu ostma
või perearsti vastuvõtule.
Soovi korral on peatus ka
surnuaia juures. Pärast
asjaajamisi viime teid
koju tagasi.
Buss sõidab läbi nelja
küla: Linaküla küla, Rootsiküla, Lemsi küla ja Sääre küla.
Esimene bussiring toimub juba teisipäeval, 11.
veebruaril 2014 ja teine
ring teisipäeval, 25. veebruaril.
Selleks et leppida kokku
peatuskohad ja kellaajad,
võtke ühendust Aivega
telefonil 513 3193.
Buss alustab esimese
ringiga kell 9.00 ja teise
ringiga kell 11.00. Vajadusel on ka kolmas ring.
Bussis kehtib päevapilet 2 EUR.
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Kihnu
vallavalitsus
teatab:
 Valla arengukava arutelu toimub 6. veebruaril
2014 kell 18:00 rahvamajas. Eelnõuga saab tutvuda vallavalitsuses ja valla
kodulehel.
Vallavalitsus teeb volikogule ettepaneku kutsuda
17. veebruaril kell 18:00
kokku Kihnu Üldkogu,
mille päevakorrapunktiks
on arengukavale kooskõlastuse andmine.

Uõtamõ
uvitavasi sõnu
 Kihnu Kultuuri Instituut kuulutab vällä vanadõ sõnadõ korjamise võistlusõ. Praegu pannaksõ kogo Kihnu-Esti sõnaraamatut, mis piäb plaanõ järge
valmis suama 2015. aasta muarjakuus. Esti Vabariigi presidendil ond siis
plaanis Kihnu tulla emäkiele päävä pidämä.
Et sõnaraamatust mõnõd torõdad sõnad või
väljendid välla ei jääks,
olõks ette iä miel, kui mõtlõksimõ siokstõ sõnadõ
piäle, mis ond Kihnu kieles teistmuõdi kui kirjakieles (nagu näiteks kärbläseplent või arklis tüe tegemine).
Uõtamõ sioksi uvitavasi
sõnu ning väljendisi selle
aasta muarjakuu lõpuni.
Nied võib viiä Kihnu
muusiumi või suata aadressil Kihnu Kultuuri Instituut, Esplanaadi 10, Pärnu 80010.
Tublimatõlõ aujõnnad!

Maesõmakihnlasõd
suavad kogo küünläkuu
13. päävä kellä 16.00 –
19.00 Uiõ Kunsti Muusiumis.
Kissi tahab ise sitsijakki
õmmõlda, võib riide juurõ võtta. Õpõtajaks ond
Kiusu Tuuli.
Kihnu kielekoja kogosuaminõ ond küünläkuu
14. päävä kellä 14.00
Kihnu muusiumis.

VALLAVALITSUSES
 Kinnitati Kihnu Kooli lasteaia koha tegevuskulu arvestuslik maksumus 2013. aastal;
 Reservfondist eraldati kooli reoveepuhasti kompressori harjade tarbeks 221,40
eurot;
 Kinnitati valla toetusfondi kasutamise
korra tingimustele vastav Linaküla küla ja
Sääre küla kadripäeva toetuse kasutamise
aruanne;
 Maksti ühekordset lisatoetust;
 Elektrienergia müüjaks valla omanduses
olevatele tarbimiskohtadele 01. veebruarist
31. juulini 2014 kinnitati Elektrum Eesti OÜ;
 Parimaks pakkumiseks sildfinantseerimise laenu võtmisel kinnitati Danske Bank A/
S Eesti filiaali esitatud pakkumine;
 MTÜd Kihnu Mere Selts toetati projekti
„Merepäästevõimekuse arendamine Kihnu
saarel“ elluviimisel omafinantseeringu summa 1742,78 euro ulatuses. MTÜ KMS taotles nimetatud projektile toetust Väikesaarte Programmist ja projekti eesmärk on merepäästevõimekuse arendamine läbi vabatahtliku tegevuse. Projekti käigus paigaldatakse MTÜ KMS omanduses olevale lappa-

ja-tüüpi paadile kaasaegne diiselmootor Sole.
 Rock-Cityle väljastati projekteerimise tingimused olemasoleva õllekioski ning kuuri
laiendamiseks ja rekonstrueerimiseks ning
kasutusotstarbe muutmiseks;
 Moodustati inventuurikomisjon;
 ASile Saarte Liinid väljastati ehitusluba
sadamahoone püstitamiseks (koha-aadress: Uõtõruumi, Lemsi külas);
 Vallale väljastati kasutusload rekonstrueeritud reoveepuhasti (koha-aadress:
Jõujaam-Sadama tee) ja kanalisatsioonitorustiku (koha-aadress: Kõrkja, Jõujaama,
Sadama-Haigla tee ja Jõujaam-Sadama tee)
kasutamiseks;
 Elektrilevi OÜle väljastati ehitusload
elektriliitumisehitise (Risti, Lemsi külas) ja
Pätu alajaama fiider 2 (Lääne, Varju, Jõe,
Nurgamaa, Nurga ja Luha Lemsi külas) ehitamiseks.
 Kuulutati välja nimekonkurss Kihnu saarega ühenduse pidamiseks ehitatavale parvlaevale sobiva nime leidmiseks.
 Kutsuti tagasi Kihnu Rahvamaja nõukogu.

VALLAVOLIKOGUS
 Kinnitati valla 2013. aasta esimene lisaeelarve;
 Kihnu Vallavalitsusele anti volitus arengukava ja eelarvestrateegia koostamise korra kehtestamiseks;
 Muudeti Kihnu Rahvamaja põhimäärust;
 Kehtestati 2014. aasta maamaksumäär
(määrad jäid samaks, mis olid eelmisel aastal);
 Linaküla külas asuva Männiku katastriüksuse jagamisel moodustatatavate maaüksuste koha-aadressid ja sihtotstarbed
määrati järgmiselt: Männiku- maatulundusmaa ja Rebase- elamumaa;
 Lemsi külas asuva Juhma katastriüksuse jagamisel moodustatatavate maaüksuste koha-aadressid ja sihtotstarbed määrati
järgmiselt: Juhma- maatulundusmaa ja Mullika- maatulundusmaa;
 Seati veetorustiku servituut Sireli (Linaküla küla) kasuks vallale kuuluvale katastriüksusele Tervisekeskus, Vallakao puurkaevust tervisekeskusesse kulgevalt valla
omandis olevalt veetorustikust vee saamiseks ja veetorustiku talumiskohustuse tekkimiseks;
 Lõpetati 20.06.2006 aastal algatatud „Uuetoa-Mihkli katastriüksuse detailplaneering“
menetlus ja määrati Uuetoa-Mihkli (Rootsiküla küla) katastriüksuse jagamisel moo-

dustatatavate maaüksuste koha-aadressid
ja sihtotstarbed järgmiselt: Lüüdika- elamumaa ja Koiduranna- maatulundusmaa;
 Võeti vastu volikogu komisjonide esimeestele ja liikmetele makstava tasu suurus ja maksmise kord;
 Revisjonikomisjoni liikmeteks kinnitati
Käthlin Fransawi ja Marju Vesik;
 Moodustati alatine komisjon, kultuurikomisjon;
 Kultuurikomisjoni esimeheks valiti Maie
Aav;
 Kihnu Vallavolikogu esindajaks Kihnu
Kooli hoolekogus valiti Maie Aav;
 Taivi Vesik määrati tegema otsuseid või
toiminguid, mille tegemine on vallavanemal
korruptsioonivastase seaduse mõistes keelatud;
 Muudeti Kihnu Vallavolikogu 25.04.2013
määrust nr 4 „Vallavanemale ja vallavalitsuse liikmetele ametiülesannete täitmisel tehtud kulude hüvitamise kord“;
 Volikogu esimehe igakuiseks hüvituseks
kinnitati 350 eurot;
Vallavolikogu ja vallavalitsuse
määrustega on võimalik tutvuda nii
Riigi Teataja veebilehel
kui ka vallavalitsuses.
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Head kihnased!

O

n suur rõõm juba
viiendat aastat öelda
Kihnu rahvale edasi
tervitussõnad uue aasta saabumise puhul!
Aasta on vahetunud ja aeg
kokkuvõtete tegemiseks ning
uute sihtide seadmiseks on
küps. Ilmselt kõik me seda
aastavahetuse paiku teeme
- mõtleme, mida möödunud
aasta kaasa tõi, mida sai tehtud, mida sellest õppida.
Paar nädalat enne aastavahetust saatis Pärnu Postimees traditsioonilise kirja palun nimetage kolm käesoleva aasta tähelepanuväärsemat sündmust, mis Kihnus eelmine aasta toimus.
Läks raskeks. Nimetasin
kolm, mis on kõikidele ehk
kõige enam silmaga näha ja
käega katsuda.
*sadama rekonstrueerimise alustamine
* patriarhi külaskäik
* paljud teed said tolmuvabaks
Olulisi sündmusi ja tegusid
oli aga palju palju rohkem,
olgu selleks majaka avamine, mis kindlasti oli üks olulisemaid eelmise aasta tegusid, “Aasta keeletegu 2012”
ministrite eriauhind kihnukeelsete uudiste toimetajatele Kolde Kaisale ja Pärna Raigole või konkursi “Eesti kaunis kodu 2013” Pärnumaa talude klassis tunnustust leidnud Järve talu ja pererahvas. See nimekiri on veel pikem, kuid muidugi polnud
seegi täielik - talgud, spordiüritused, kultuurisündmused, laagrid, reisid...
Kihnu saar tõepoolest elab
ja hingab ning toimetab ning
see paistab välja. Kihnlased
ja Kihnu sõbrad toimetavad
ühise eesmärgi nimel ning
tulemused on kõigile näha
- jääb vaid rõõmsalt üritustest ja tegemistest osa võtta
ning rõõmu tunda.
Mulle tundub, et kihnlased
on selle viimase viie aastaga
muutunud järjest ettevõtlikumaks. Mulle meeldis eelmise kevade jäätee avami-

se teisel nädalvahetusel nähtu, kus oli 6-7 silti väljas - kes
pakkus kala, kes saia-leiba,
kohvi. Muide Vormsile avatud jääteeajal ei olevatki seal
keegi kohvipausi pidamise
võimalust loonud. Oleme
tublid. Nii tuleb jätkata.
Suvel on mitmeid kohti, kuhu juhatavad sildid turiste
suitsukala, leiba-saia nõudma. See on märk ettevõtlikuse kasvust, mida mõned
aastad tagasi oli oluliselt vähem.

Putru lusikaga
suhu panema
keegi ei hakka,
inimene peab
ise tahtma
tegutseda.
Rohkem pakkujaid tekitab
konkurentsi, teenuste kvaliteet ja mitmekesisus kasvab.
See omakorda tõstab ka sissetulekut ning viib ehk kõiki
meid sammukese lähemale
sellele kõige suuremale uusaastasoovile, et kihnlane
saaks Kihnus ennast kenasti ära elatada ja majandada.
Mina olen selles osas optimistlik.
Kõik see tuleb loomulikult
ajaga, töö ja vaevaga. Midagi pole iseenesestmõistetav.
Aga minu arvates on järjest
rohkem näha tahet ise teha,
pingutada ja tulemusest rõõmu tunda!
See ongi järgmiste aastate
üks olulisemaid sihte vallale
- teha kõik, et inimesed tegeleksid sellega, mis neile meeldib ja mis leiva lauale toob
ning sellele võimalikult palju kaasa aidata. Ei, putru lusikaga suhu panema keegi
ei hakka, inimene peab ise
tahtma tegutseda ning olema motiveeritud, ise panustama. Eluvõimelist ettevõtmist, mis annab tööd ja võimaldab Kihnus ära elada, seda on kindlasti kavas üht või
teistpidi toetada.

Muidugi, me tahame ära
klaarida sadamas oleva songermaa ning valmis ehitada
tankla. Kui tähtede seis soosib, siis on sadamas järgmine aasta valmimas ka reisiterminal. Loodame rohkematki.
Aga kõik see, mis saab tehtud puidust ja betoonist,
peab otseselt või kaudselt
toetama ettevõtlust, töökohti.
Teate, ei ole olemas inimest, kes on kõiges kõige parem või teaks kõike. Jah, mõni võibolla arvab seda, aga
tihtilugu jäävad need inimesed üksi ja keegi ei taha olla
nendega kambas.

Nimetage oma
kandidaadid
valla autasudele
 Alates 2006. aastast

tunnustavad vallavalitsus
ja vallavolikogu kihnlasi
ja Kihnule head tegevaid
kodanikke autasudega.
Kihnu valla autasud on:
Kihnu valla aukodaniku
aunimetus,
„Aasta tegu“ nimetus,
elutööpreemia ja
vallavalitsuse tänukiri.

Ingvar Saare,

Valla autasude andmise
taotlusi on õigus esitada
volikogu liikmetel, vallavalitsusel, vallas tegutsevatel juriidilistel isikutel
ja Kihnu valla elanikel.
Kirjalik ettepanek, milles
peavad sisalduma ettepaneku tegija nimi, aadress
või asukoht ja sidevahendite numbrid, autasustamiseks esitatava isiku nimi või ettevõtmine ning
teenete kirjeldus, ettepaneku tegemise kuupäev
ja ettepaneku esitaja allkiri, ootame 14. veebruariks.
Kutsume kõiki üles nimetama oma kandidaate igale valla autasule! Ole hea
ja mõtle:
1) Kes on see mittekihnlane, kellele saaksime sel
aastal anda Kihnu
valla aukodaniku aunimetuse vallale elutööna osutatud väljapaistvate teenete eest?
2) Milline Kihnus aset
leidnud või Kihnuga seotud ettevõtmine, mis
2013. aastal on Kihnu vallale või kihnlastele olnud
olulise tähtsusega, väärib
„Aasta tegu“ nimetust.
3) Kellele kihnastest kuulub Sinu arvates eriline
austusavaldus Kihnu
vallale elutööna osutatud väljapaistvate teenete eest?
4) Kes vääriksid (nii juriidilised kui füüsilised isikud) 2013. aastal kordasaadetu eest vallapoolset
tänu?

Kihnu vallavanem

Kihnu vallavalitsus

Edu võti on peidus meeskonnas! Et sellel aastal sihte
saavutada ja Kihnu asja ajada, tuleb seda ka teha meeskonnana. Ja ma ei mõtle, et
see meeskond on kümmekond inimest vallamajast ei, vaid meie kõik, kes tahame et Kihnul hästi läheks, on
see meeskond. Märkamatult
oleme nii ka toimetanud, nii
peame jätkama.
Minu uue aasta soov Kihnu
valla mõttes on selline:
Igaüks, kellel on mõte, mille
peaks Kihnu saare peal ära
tegema, mõtleks esiteks, mis
asi see on, mida tahaks Kihnu saarel või vallas ära teha,
mõtleks ja kalkuleeriks, palju selle asja tegemine võiks
maksma minna ning mõtleks, palju on ta ise valmis
oma aega panustama (kas
siis vabatahtlikult või tasustatud tööna) selleks, et see
mõte teoks saaks.
Iga väike pisiasi vajab toimetamist ning mida suurem
on meeskond, seda kiiremini tulemuseni jõuame. Oleme konstruktiivsed.
Head sõbrad, kogume särtsu ja tahet uuteks ettevõtmisteks. Oleme positiivsed,
oleme ettevõtlikud, oleme
hoolivad.
Edukat aastat, armas Kihnu!
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Tulekahju kiire avastamine on elu ja
vara päästmise võtmesõna
Toas voodis suitsetamine on Pärnumaal
kaasa toonud mitmeid
suuri tulekahjusid ja
sageli jõuab tulekahju teade numbrile 112
nii hilja, et päästa pole
enam midagi.
Eelmisel aastal kaotas kolmel korral põlengutes inimene elu. Kevade hakul hukkus Sindis korteri tulekahjus naisterahvas, septembri alguses taas Sindi linnas
toimunud tulekahjus kaotas
elu eakas mees.
Mõlemal puhul oli tulekahju tekkepõhjuseks hooletu
suitsetamine ning hõõguva koniga magamajäämine.
Nendes elamistes puudus
kohustuslik
suitsuandur,
mis oleks valju piiksumisega
kasvõi naabreid õnnetusest
teavitanud.
Kuid just naabrite kiire tegutsemine päästis ühe elu.
Eelmise aasta 15. septembril said päästjad teate, et Pärnu linnas Tähe tänaval tuleb
kortermaja kolmandalt korruselt suitsu. Päästjate saabudes põles kolmanda kor-

ruse korteris voodi ja selle
ümber asunud riideesemed
ning selgus, et enne päästjate tulekut oli naaber toonud
korterist välja seal maas lamanud ja vingumürgituse
saanud 75aastase mehe. Põleng sai alguse suitsetamisest voodis ja korteris puudus taas kohustuslik suitsuandur.

Siseruumides
suitsetamine on
üks peamisi
põhjuseid, miks
inimesed tules
hukkuvad.
Vaid koju tulnud naabrinaise kiire reageerimine,
tema kõne häirekeskusse
ning naabrimehe otsus suitsumees korterist välja tuua
säästsid ühe elu.
Siseruumides suitsetamine
on Eestis jätkuvalt üks peamisi põhjuseid, miks inimesed tules hukkuvad.
Voodi ja selle ümbruses on
tavaliselt palju kergestisüt-

tivat materjali, mistõttu areneb tulekahju ülikiirelt. Kolmandaks minutiks võib temperatuur ruumis küündida
300 kraadini ja alates neljandast minutist hakkab temperatuur järsult tõusma, jõudes juba kuuesaja kraadini.
Mida aeg edasi, seda kõrgemaks läheb kuumus, jõudes
kuni tuhande kraadini.
Suitsuanduri tööpõhimõte
on just avastada tulekahju
esimestel minutitel, kui temperatuur on veel madal ja
suitsu ruumis vähe.
Esmalt teata,
siis tegutse
Teine tõsine probleem on
suitsumeeste kõrval hiline
tulekahjust teatamine.
Sagenenud on põlengud,
kus helistatakse häirekeskusesse alles siis, kui eluhoone
katusest on leegid välja, sel
juhul pole päästjatel kohale
jõudes suurt midagi päästa.
25. oktoobril kell 17.38 anti päästjatele teada, et Saarde vallas Kalita külas põleb
elumaja suure leegiga ning
leegid olid päästjate saabudes akendest väljas ning

suur osa hoonest oli hävinud ning katus osaliselt sisse kukkunud.
Tulekahju oli niivõrd võimas, et tuld võttis ka kõrvalasuva hoone katus.
Tuleõnnetus alguses on
kõige olulisem sellest kiiresti teada andmine häirekeskuse telefonil 112, sest tulekahju areneb minutitega.
Häirekeskusest läheb info
päästjatele vaid mõne sekundiga ning päästjate väljasõit
komandost ei tohi ületada
samuti ühte minutit.
Mida kauem viivitada kõne
tegemisega, seda suuremate leekidega tuleb päästjatel
õnnetuspaigas võidelda.
Keegi ei nõua koduomanikelt imetegusid, lihtsalt seda, et kodus on korras nii
elektrisüsteemid kui küttekehad,
kodumasinad on
vooluvõrgust nende puhkeajal välja võetud ja suitsuandur töökorras ning õigesti paigaldatud.
Tulekahju vältimiseks on
seda rohkem kui küll.
Katrin Zagorski,
Lääne päästekeskuse
Pärnumaa ennetaja

Tööinimese koondportree ehk meie Arno

M

eie Arno - Arno Alas
ehk meie rahva hulgas kõige paremini
tuntud kui Oga Arno.
Mis on siis Oga Arnos nii erilist, et temast tahan rääkida.
See on tema suur tahtejõud,
väga suur töökus, enesekindlus ja äärmine visadus oma
valitud töö igapäevasel tegemisel.
Sündinud 1967. aastal ja lõpetanud Pärnus keskkooli
täieliku kursuse 1986. aastal,
ei jäänud Arno ootama mingit õnnelikku juhust, vaid
asus kohe praktilise töö juurde.
Algul töötas ta paar-kolm
aastat kohalikus kalatööstuses, kuid siis valis edaspidiseks elutööks oma esivanemate iidse tööala põlluhari-

mise ja loomakasvatuse ja
sellele on jäänud ta truuks
kuni tänapäevani – juba oma
paarkümmend aastat ja nii
see näib kestvat edasi veel
kaugesse tulevikku.
Alustas vähemas mahus
oma koduperes on ta tööhaare kiiresti ja pidevalt suurenenud ja praegu on Arno
valduses ja hooldusel kümneid hektareid põlde, heinaja karjamaid, 15-16-pealine
veiste- ja umbes sajapealine
lambakari, pluss laudatäis sigu.
Eriline on Arno juures veel
see, et kõiki oma maatükke
ja loomakarju hooldab ta üksi, ihuüksi, sest praktiliselt ei
ole tal ühtegi teist arvestatavat abilist ja nii rutiinselt suure visadusega juba pikki pik-

ki aastaid, aastakümneid.
Arnol on nädalas seitse
ning aastas 365 tööpäeva.
Arno ei saa endale lubada
mitte ühtegi puhkepäeva, ta
ei saa lubada endale ka haige
olla, sest loomakarjad nõuavad igapäevast hooldamist,
kuid abilist tal ju ei ole.
Oma töövilja tulemusena aitab Arno üsna tublisti kaasa
elanikkonna toitlustamisel:
ta toob igal aastal turule palju tonne kartuleid, suurel hulgal liha, villa ja piima.
Arno on Kihnu vallas veel
ainuke tõsiselt võetav põlluharija, loomakasvataja ja seega ka ainuke me esivanemate iidse elutöö jätkaja.
Arno ei ole sõber alkoholiga, seda ta absoluutselt ei
tarvita.

Arvestades Arno iseloomuomadusi: tema väga suurt
ja visa töökust juba pikkade
aastakümnete jooksul ja samuti tema tema täielikku alkoholi-eitust, võib ta olla väga paljudele, eriti aga noorematele väga heaks eeskujuks kui aus ja sihikindel, tubli, tahtejõuline tööinimene.
Ja sellega on ta täielikult ära
teeninud ühiskonna poolt ka
vastava tunnustuse.
Ma usun ja tahan väga loota, et Kihnu vallavalitsus ja
vallavolikogu oma tänavuste
preemiate määramisel kindlasti võtavad ka kaalumisele
Arno Alase esiletõstmise kui
eeskujuliku, ausa, tahtejõulise ja visa tööinimese tavalise lihtrahva hulgast.
Elmar Randama
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Kihnu muusemis
tähistatakse küünlapäeva
Pühapäeval, 2. veebruaril algusega kell 12
olete oodatud Kihnu
Muuseumisse küünlapäeva tähistama.
Külas on kihnlaste unenägude ja nende tähenduste
uurija Jaan Sudak, kes tutvustab oma lõpule jõudnud
magistritööd. Uiõ-Matu Mare räägib äsja valminud Kihnu kiriku teemalisest brošüürist.
Pillimänguga rõõmustavad kohaletulnuid Kuraga
Mari, Õie ja Orisselja Reet.
Kavatseme hulga Kihnu
tantse läbi tantsida. Kohvikut peab Männi Jana ja
kindlasti pakub ta ka küünlapuna, et eeloleval aastal
põsed kõigil naistel-tüdrukutel kenad jumekad oleks.
Küünlapäev on üks tuntumatest talvepoolituspühadest. Tavaks on ütelda, et
sel päeval murtakse talve
selgroog, talve süda lüüak-

se lõhki ja kõrred hakkavad
lund vihkama
(st päikesel on
juba nii palju
jõudu, et suudab kõrte ümbert lund sulatada).
Kihnus sellel
päeval kartulit
ei keedeta, sest
siis kasvavad suvel ilusad ussiaukudeta kartulid.
Tangupuder ja ahjuliha on selle päeva söök.
Küünlapäev on
esimene suurem
naiste püha, oluline on küünlapuna (st punast värvi jook) joomine, mis usutavasti tagab kena punapõskse väljanägemise. Töökalendris algab küünlapäevast telgedel kudumine.
On küünlapäeval selge

Teen Kihnus
maniküüri ja
pediküüri
SOOVI KORRAL
TULEN KA KOJU!
MANIKÜÜRI
PROTSEDUURI ETAPID:
- küüntele kuju andmine
- küünte ja küünenaha töötlemine, viilimine
- Soovi korral geellaki/küünelaki pealekandmine
- kätemassaaž.
Maniküüri protseduur kestab olenevalt töömahust
1-2h

PEDIKÜÜRI
PROTSEDUURI ETAPID:

ilm, siis on oodata head suve. Sajune küünlapäev ennustab vihmast suve. Kui
küünlapäeval jää külmast
praksub, siis on jaagupipäevaks oodata äikest.
Noodi Maie

KIHNU VALLAVALITSUS
OOTAB
KÕIKI KIHNLASI

EESTI VABARIIGI
AASTAPÄEVALE
PÜHENDATUD
AKTUSELE
21. veebruaril
kell 13
Tänavuste valla
autasude üleandmine
Kontsert

- lõõgastav jalavann;
- jalalabade töötlemine;
- koorimine;
- küünte ja küünenaha töötlemine, viilimine;
- Soovi korral geellaki/laki
pealekandmine;
- jalamassaaž.
Pediküüri protseduur kestab olenevalt töömahust
2-3h
Geellakk kujutab endast
vastupidavat katet, mida
kantakse naturaalsetele
küüntele ja mis püsib 2-3
nädalat.

HINNAKIRI:
Maniküür 10 €
Maniküür
küünelakiga 13 €
Maniküür geellakiga 15 €
Pediküür 18 €
Pediküür + naha
koorimine 20 €
Pediküür + lakkimine 20 €
Pediküür + naha
koorimine +
lakkimine 23 €
Töömahu suurenedes ja
koju tellimisel –
hind kokkuleppel!!
Täpsem info ja
broneerimine tel:
+372 52 94 734,
Marju Vesik
e-mail:
marjuvesik@gmail.com
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