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JUUNI 2005

Töö selleks, et Kihnu keel ja kultuur pääseksid UNESCO kaitsva tiiva alla ehk
satuks pärimuskultuuride maailmanimekirja, kestis mitu aastat. Üsna pikki koridore
tuli läbi kõndida selle nimel, et väikese Kihnu ja veel väiksema Manija rahva omanäoline
käsitöö, rahvaluule, loodus ning elulaad leiaksid tunnustamist kõige kõrgemal
rahvusvahelisel tasemel.

Kandideerimise üheks tingimuseks oli, et Eesti riik, kohalik omavalitsus ning vasta-
vad sihtasutused Kihnu kultuuri alleshoidmist toetaksid. Kahjuks oleme me praegu
üsna selle varese olukorras,  kelle noka vahelt juustutükk maha kukkus. Nimelt pole
Eesti riik peaaegu midagi UNESCOle antud lubadustest täitnud. Pean silmas
põllumajanduse, karjakasvatuse ja kalapüügi eritoetusi Kihnule, aga ka lennuvälja
rekonstrueerimist, muuseumi väljaehitamist jne. Ilma alustegevuse taastamiseta
kasvavad umbe karja- ja heinamaad, kaovad loodusest haruldase liigid, muutub loodus ja
elulaad. Tean seda omast käest Manijasse tagasikolinud inimesena. Koos karjakasvatuse
ja heinamaade niitmisega kadus saarelt näiteks suur loodusharuldus kõre ehk Kihnu
keeli „roomaja konn”.

Kahjuks pole kuigi hästi edenenud ka koostöö sihtasutuse Kihnu Kultuuriruum
ning Kihnu vallavalitsuse vahel. Muuseumi ümberehitus, jaanuaritormis kannatanud
kultuurihoidjate toetamine on kujunenud palju aeglasemaks, kui tänases rutulises maail-
mas pidanuks. Aeglase tempo põhjuseks on olnud möödarääkimine
või oskamatus koostööd teha. Kui me ei suuda Kihnu keele ja kultuuri
hääbumist ära hoida, siis on õigem UNESCO-le sellest ise aegsasti
teada anda ning teha ettepanek meid nimekirjast välja arvata enne,
kui vastav nõue Pariisist meile saadetakse.

Niipalju enesekriitilist tõele näkku vaatamist. Meie sihtasutuse
infolehe teistes artiklites loete te kõigest sellest, mida oleme suutnud
poolteise tegevusaasta jooksul ära teha. Ega seda nii vähe polegi. Ja
kui me end üle kiidame, siis palume juba ette vabandust. Aga vana-
sõnagi ütleb, et enesekiitus on nii tähtis asi, mida ei või teiste hooleks
jätta!

Ühe olulise infomüra tahaksin siiski veel enne häid jaanisoove
kustutada. Nimelt sihtasutuse Kihnu  Kultuuriruumi nõukogu ja
juhatuse liikmed Eesti Vabariigi vabade kodanikena on õigustatud
enda nimel esinema oma isiklike arvamustega mistahes küsimustes.
Nii näeb ette meie riigi põhiseaduski. Mis puutub aga Kihnu Põhi-
kooli ümberkujundamisse gümnaasiumiks, siis 2004. aasta novembri
alguses osalesid kõik meie sihtasutuse nõukogu ja juhatuse liikmed
aastaaruande ja tegevusplaani täiendamise kallal ning meie ühisel
ettepanekul* saatis UNESCO Eesti Rahvuskomitee 15. novembril
2004. a. Pariisi pika teksti, mis sisaldas ka seisukohta gümnaasiumi
suhtes: „On ettepanek asutada Kihnus gümnaasium noortele kihn-
lastele ja teistele noortele inimestele, kes on huvitatud lisaks riiklikule
õppekavale  põhjalikumast traditsioonilise käsitöö, folkloori ja Kihnu
murdekeele õppimisest. Praegu on idee avaliku arutelu objektiks.”

Olen veendunud, et Kihnu keele ja meele alleshoidmiseks on
väga oluline tugeva ja rahvusliku kallakuga, lausa pärimuskultuuri
toetava kooli olemasolu. Me ei saa lubada Ruhnu varianti, kus lapse-
vanemad nõrga põhikooli tõttu juba kuuendast-seitsmendast klassist
võtavad lapsed oma saare koolist ära ning saadavad linna õppima
(või kolivad laste pärast lausa saarelt minema). Kihnu kooli ümber-

Kõik müümäks?
Viimsel aal riägitässe paelu pärimus-

kultuurist. Aga põlõgi päris selge, mis asi sie
pärimuskultuur õiõti ond ning mis ta väärt
ond. Et asja selgemäks suaja, kutsus siht-
asutus Kihnu Kultuuriruum jurikuu 30. päe-
väl kogo nõupidämise. Siäl astsid üles piäle
kihnlastõ viel asjatundajad maesõmualt.

Vt lk 3.

Sihtasutusõ Kihnu
Kultuuriruum ning
Tartu Ülikuõli
vaheline
koostüeleping

Vt lk 2.

Head kihnlased ja manijalased!
kujundamise vajaduse tõsidusest on lõpuks aru saanud ka Haridus- ja
Teadusministeerium (tänu uuele ministrile Mailis Repsile) ning loodan, et lähemal
ajal sekkub peaminister Andrus Ansip Kihnu saatusesse. On ju piinlik, et meie siht-
asutuse ja valla poolt eelmisele peaministrile juba jaanuaris 2005 saadetud ettepanek
töötada välja riiklik programm Kihnu keele ja kultuuri edendamiseks siiani Toompeal
vaid tolmu kogub. Mille poolest kihnlased setudest ja võrokestest, kellel juba aastaid
vastav riiklik programm ja rahastamine toimib, kehvemad peavad olema? Riigikogu ja
väikesaarte valitsuskomisjoni liikmena olen istungitel korduvalt Kihnu-teema üles
võtnud, kuid opositsioonis olles tuleb kahjuks sageli jääda hüüdjaks hääleks kõrbes. Aga
nagu praegu moes on  ütelda – lootus surevat viimasena!

Lootusrikkalt jaanitulest taevasse tõusvaid sädemeid
vaadates ning  tugevasti manijalastel-kihnlastel käest kinni hoides

Mark Soosaar

* Siin Mark Soosaar vassib. Sihtasutuse nõukogu hääleõiguslikul koosolekul
pole Kihnu gümnaasiumi loomist kunagi arutatud. Toim.

Arhitekt Jaak Huimerind õpõtamas, kudas ehitä riha-
lusõga majast tänäpäene maja.

Kihnu uiõd kaevandusõd.
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Tänävasta 26. mail kirjutasimõ Tartu Üli-
kuõli rektori juurõs alla koostüelepingulõ.

Selle lepingu järge suab egä aasta üks
kihnlanõ tasuta Tartu Ülikuõlis õppi. Sie leping
tähendäb meitele sedä, et kui mõni kihnlane
tahab ülikuõli õepma minnä, siis tulõb eksamid
küll ää tehä, aga õepma suab hakata jõlma
õppõmaksuta. Nüüdsel aal ond ülikuõlis käü-
mine ette kallis edevõtmine ning ikka jäeb
vähämas neid kohti, kus tasuta õppi suab. Kua
paelud iä õppõedukusõ ning eksamitulõmus-
tega nuõrõd ei sua tasuta kohtõ piäle.

Sioksõ torõda võemalusõ Kihnu nuõrdõlõ
olõmõ suutn nüüd vällä pakku ning esimesed
õppi tahtajad ond olõmõs. Meite sihtasutus
piäb edepidi uatama seda, kust stipendiumisi
juurõ taodõlda. Selle Kihnu programmiga luõ-
damõ kihnlasi koo tahakohe mielitä. Kihnus
ju küll tüekohti kuõlis, aigõmajas ning muulal.
Kuõlitõt inimesi ond ikka taris ning kõegõ pa-
ram, kui nied ond kihnlased, kis kua Kihnu
kultuurist mõnda tiädväd ning pidavad,
tahtvad Kihnus elädä ning ond sellegä arjun.

Nüüd sellest, mis ülikuõlis arvati. Ülikuõli
rektoril professor Jaak Aaviksool oli ette iä miel
selle lepingu üle ning tahtis vägä sedä meitega
sõlmi, tämä arvatõs ond Tartu Ülikuõel eesti
rahvusülikuõel. Piäle selle tiäme kõik – ond ees-
ti kõegõ vanõm ülikuõel ning Euroopas tuntud
tiädüsasutus, kõegõ param kõrgkuõel Eestis.

Meie lepsime kogo, et ülikuõel suab tehä
Kihnus kõikimuõdi tiädustüed ning meie
katsume neid aita. Kui bioloogid või etnoloo-
gid mõnda uurvad, siis meie tahaks kua tiädä
suaja, mis nämäd vällä uursid. Sui uõtamõ
erineväsi õppõjõuda siia kursusi läbi viimä
ning kihnlastõ ning teste uviliste jaos tahaks
suiülikuõela korraldama akata.

Piäle Tartu Ülikuõli ond meite vasta uvi
tundn kua teesed kõrgkuõlid. Kõegõ ennemä
luõdamõ tehä eriprogrammi Kunstiakadee-
mias, kus Anu Raua juhendamisel suaks
rahvakunsti õppi. Kua sjõnna ond üliõpilas-
kandidaadid Kihnust juba olõmõs. Piäle selle
ond mio käest lepingu sõlm´mise kohta küsün
Põllumajandusülikuõli rektor ning minevasta
riäksime sellest endise Tehnikaülikuõli rek-
toriga. Sedäsi, et asjad arõnõvad ning edepidi
suamõ ehk viel lepingusi juurõ.

Esimesena sai selle au omalõ ikkagid Eesti
kõegõ tähtsäm õppõasutus.

Lõpõtusõks tahaks viel tiädä anda ühest
edevõtmisest koostües praegusõ põhikuõliga.
Minevä sui lepsime kogo Eesti Mereakadeemia
merekuõli direktoriga Kihnu kuõlis merenduse
eelõppõ käütämisest. Põhikuõli lõpõtajad
suaks madrusõ paprid käde, kis tahaks. Sedä
asja aamõ koos direktoriga edekohe ning
Talinas ond õpikud ning õpõtaja juba õlõmõs.
Üksi taris Kihnu viel tõua. Asi ond praegu aru-
suamata sellepärast, et kuõlis ei tia kiegid, kas
tulõvasta tehässe põhikuõel gümnaasiumiks
või tehä ühti. Meitel oli kogo lepütüd meren-
dusõ eelõppõ kohta põhikuõlis. Aga luõtust
ond, et tulõvasta merendusklass avatassõ.

Matu Mare

Kihnu Põhikoolis õppis sel õppeaastal 62
õpilast. Lapsed on aasta ringi väga innukalt osa-
lenud tunnivälises sporditegevuses. Regulaar-
selt käis treeningutel 25–30 õpilast. Seetõttu ot-
sustasime osa võtta Eesti Olümpiaakadeemia
korraldatud kooliolümpiamängude projekti
konkursist. 51 võistlevast projektist rahastati 16,
sealhulgas ka Kihnu Põhikooli. Planeerisime
ürituse kahes osas: Kihnu saarel ja Pärnu sõud-
miskeskuse „Kalev“ kämpingus.

Õpilastest moodustati nn. olümpiakomitee,
kellega arutasime, kuidas üritust korralda.
Projektile oli seatud kindlad nõudmised, täht-
saim neist õpilaste teavitamine olümpiamän-
gude ajaloost, põhimõtetest, traditsioonidest,
sümboolikast. Koolis tegime teemakohase
stendi ja õpilased kirjutasid olümpiamängude,
spordi või „ausa mängu põhimõtetest“ essee.
Hannes Kuldkepi kirjutis tunnistati parimaks
ja saatsime selle 2006. aasta Torino taliolümpia-
mängude partneri Samsung Electronics korral-
datud esseekonkursile, kus valitakse välja üks
eestimaalane, kes saab kanda olümpiatuld
Itaalias.

Olümpiamängude avatseremoonia algas
Kihnu vallamaja eest olümiatule süütamisega
ja Evi Vesiku ülevaatega olümpia ajaloost.
Stiina Sepp oma hobustega lisas pidulikkust
ja ajaloohõngu järgnevale ronkäigule Kihnu
kooli juurde. Olümpialipp ja hümn saabusid
saarele juba eelnevalt Tartust. Tule süütasid
Nele ja Janar, direktori sõnavõtu ja tütarlaste
liikumiskavade lõppedes algasid teatejooksud
koolimajatagusel väljakul. Joosti nn. „kaariku
jooksu“, tassiti veega täidetud kanistreid ja
veeretati suuri traktorikumme. Seejärel toimus
nn. 2005. aasta jooks, kus teatejooksu põhi-
mõttel läbiti 2005 meetrit. Maahokis  kohtusid
võistkonnad, kes olid kehastunud erinevateks
Skadinaavia riikideks: Soome, Norra, Taani ja
Rootsi. Koondarvestus toimuski riikide vahel.

Spordialade valikul püüdsime kombineerida
vana ja uut, sellest lähtuvalt olid järgmise päe-
va alade hulgas kilbijooks mõõgaga, kaunite
naiste jooks (veekauss pea peal), staadioni
jooks, kaugushüpe, palli- ja odavise ning vane-
mad õpilased proovisid kätt kalavõrgu viskes.
Pärast lõunat toimus väga emotsionaalne pesa-
palliturniir. Viimase alani ei olnud veel selgust,
milline võistkond tunnistatakse Kihnu kooli-
olümpimängude võitjaks.

Reedel osalesid mõned õpilased Jõulumäel
algklasside kergejõustiku- ja teatejooksuvõist-

lustel. Kihnu kool tuli väikeste põhikoolide
arvestuses teisele kohale, mis oli meeldiv ülla-
tus meile kõigile. Janely ja Avely Sutt oli oma
vanuseklassis parimad palliviskajad. Kämpin-
gus said lapsed sõita kanuuga ja järgmisel päe-
val külastasime lõbustusparki.

Usun, et õpilastele jäi lõppevast kooliaas-
tast positiivne elamus.

Kehalise kasvatuse õpetaja Ingrid Võsu

Kihnu kooli olümpiamängud

Koostüeleping
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Esimesed sõnad ütles Vana Testamendi
vaimus vallavanõm LIÄNE JUKU (Johannes
Leas):

„Rääkides kultuurist, ei saa me olla lahti
rebitud oma ajast ja kõigest ümbritsevast. Ilm-
selt elame me kultuuri allakäigu ajajärgul.
Kogu maailmas on valdav vaimsete ja eetiliste
väärtushinnangute kaos. Domineerib mate-
riaalsus ja pragmatism. Vaimsed väärtused on
paraku tõrjutud tagaplaanile. Lääne tsivilisat-
sioon on lausa jumalikustanud majanduskas-
vu, tehnoloogilise progressi ja tarbimismenta-
liteedi. Ainsaks väärtuseks on raha, raha ja veel
kord raha. Kultuuriinstitutsioonid, sealhulgas
religioon, on jõuetuks muudetud, vahel lausa
ära ostetud ja enda teenistusse rakendatud.

Tahaks siiski loota, et see vabadus, mida
me oleme oma väikeses riigis igatsenud, on
meile arendav, mitte laostav vabadus. Vabadus
valida harimatuse asemel haridus, lodevuse
asemel pingutus, kõlvatuse asemel eetilisus,
vihkamise asemel armastus ja kultuurituse
asemel kultuur.”

Natukõ rõõmsamas toonis kõnõlõs KOLDÕ
KÜLLI (Külli Sepp):

„Mis on siis Kihnu kultuur?
Piltlikult võib seda võrrelda kaleidoskoobi

pildiga, kus igal värvilisel killul on oma  tähen-
dus ja ülesanne ja mis kokku moodustab rõõm-
sa terviku (nagu kihnlase värvitunnetus). Aeg
keerab kaleidoskoopi ringi ja pildid teisenevad.
Terviklik pilt satub ohtu tugeva vapustuse või

löögi tõttu. Siis võib mõni kild välja langeda ja
torusse tagasi pole seda enam võimalik toppida.

Kihnlasi on vähe, suure ilma mõjudest me
ei pääse. Oluline on hoida kõikide uuenduste
kõrval neid väärtusi, mis teeb kihnlasest kihn-
lase. Kihnlased on läbi aegade olnud lihtsad
inimesed. Kihnu kultuur avaldub igapäeva-
elus: suhtumises töösse, teistesse inimestesse,
oskuses pingeid maandada, laste kasvatami-
ses, suhtumises oma vanadesse ja haigetesse,
leinas ja rõõmus – selle kõige võti on inimese
mõttemaailm. Igast inimesest eraldi sõltub, kui
kauaks või millisel määral me saame edaspidi
rääkida Kihnu kultuurist. Sellest tulenevalt sei-
same kõige tähtsama küsimuse ees: kuidas kas-
vatada järeltulevat põlvkonda nii, et nad suh-
tuksid oma kultuuri hardusega (austusega,
aukartusega), kuid oleksid tolerantsed teiste
suhtes ega muutuks kitsarinnaliseks?

Kas pidada õigeusku ja siinset kirikut Kih-
nu kultuuri osaks?

Õigeusk on kihnlase igapäevaelu saatnud
XIX sajandi lõpust. See on kihnlaste kui rahva-
killu elulooga võrreldes suhteliselt lühike aeg,
kuid inimese elueaga võrreldes pikk. Religioon
pole üksnes ikooni poole kummardamine,
õiges kohas ristimärgi tegemine, kirikumaksu
maksmine, jõulude ajal kirikus käimine või
laste ristimine. See on õpetus elamisest, kogum
eetilisi ning moraalseid tõekspidamisi, mida
pärandatakse emalt tütrele ja isalt pojale nagu
tööoskusi või vana rahvalaulu. Pooleldi rahva-
lauluks on muutunud ka Kihnu kirikulaul, mil-

le sõnad on küll 150 aastat muutumatuna püsi-
nud, ent viisi kantakse mälu järgi edasi ühelt
lauljate põlvkonnalt teisele. Seetõttu võib leida
ühisjooni endisaegsete laulikute ja kirikukoori
eestlauljate vahel, kelle loomingu tulemusel on
Kihnu kirikulaul muutunud ainulaadseks.
Vanad pulmalaulud on praegu õnnetumas
olukorras, reaalne, eluline vajadus neid laulda
on kadunud.

Kuivõrd religioosne sõnum tänapäeva
kihnlase mõttemaailma mõjutab, pole teada,
see on sügavalt isiklik asi.

Õigeusku peetakse dogmaatiliseks ja nii
võib olla peabki tänapäeva inimene neid väär-
tusi, mida kristlik moraal tähtsustab, vanane-
nuks ja tänapäeva sobimatuks.

Tänapäeva maailma iseloomustab relati-
vistlik suhtumine kõigisse ja kõigesse; need
tuuled on ka Kihnu jõudnud. On hirmutav, kui
järsult lõppes Kihnu kultuuri kõige jõulisem
väljund – pulmatraditsioon. On see märk sel-
lest, et abielu kui väärtus on küsimärgi all või
on see vastutusekartus? Ei tahaks uskuda, et
ainult rahapuudus põhjuseks on. Andes nai-
sele oma nime, võtab mees kohustuse hoolit-
seda tema ja  järeltulijate eest; minnes mehele
saab naine kaasa kohustuse hoolitseda oma
mehe eest, olla talle truu ja kasvatada lapsed
ühise nime vääriliseks. Põll pole kihnu naise
puhul üksnes signaal, kas ta on „saadaval” või
mitte, ega ka pelgalt ilus riidetükk teistele näi-
tamiseks. Põll kaitseb nii otseses kui kaudses
mõttes naise kõige tähtsamat kehaosa. Vinge

Praegu asub SA Kihnu Kultuuriruum kon-
tor Kihnu aigõmaja ette pisikses tuas. Olõmõs
ond tüeks ädäpäräst taris internetiside ning
koht asutusõ papritõ oidmisõks, aga sellest ond
vähä.

Sihtasutus tegutsõb muu ulkõs selle nimel,
et egäsugunõ tarvilik tiädmine kihnlastõlõ
muajõlmast käde jõvaks ning teesipidi – et
Kihnust muajõlmõs kua mõnda kulda olõks.
Selle edevõtmisõ juurõs ei sua jõlma internetitä
läbi. Sihtasutus võiks inimesi õpõta ning
julgusta internetti rohkõm kasutama. Nõu
suamine e-panka ning e-Maksuamõtissõ mine-
miseks, e-posti kasutamiseks või lehte telmi-
seks internetist võiks olla põhjusõks, mis kihn-
last meite kontori tuõb. Meie tahaks pakku
infotienust raamatukogodõst ning testest eesti
infoallikatõst. Suarõelänikel olõks meite juurõs
võemalik tehä trüki- ning paljundustüesi või
kasuta teisi kansaleitienusi. Oma kogõmusõ
kasudõs võiks nõusta algajasi projektikirjuta-
jasi. Projekte kirjutamisest ei piäse – kui Kihnus
sedä ei mõestõta, siis rahasi ei sua.

Lugõmisõks võiks välles olla Kihnu lige-
mäd ning kaugõmad arõngukavad, kohalikud
lehed, Kalurileht, PRIA Uudised, Euroopa Lii-
tu tutvustavad infolehed.

Müükis võiks olla infomaterjalid Kihnu
kohta, postkuardid ning -margid, Kihnu pildid,
Kihnu Lugõmik, Kihnu Raamat ning teesed tiosõd
Kihnu teemal. Näitus-müügil võiks olla Kihnu
käsitüe.

Kõik sie olõks võemalik, kui meitel olõks
käüdävä koha piäl oma ruumid. Olõmõ läbi
riäkn rahvamaja inimestegä, aga juhataja
sõnadõ järge ond nendel omalgi suur ruumi-
puudus.

Äkest olõks sobiv koht sadamas, kus suaks
muu ulkõs Kihnu külälistele infot sõeduplaa-
nõ, uvitavatõ kohtõ ning üritustõ kohta jagada?

Sihtasutus Kihnu Kultuuriruum otsib piävarju

Praegusõs asukohtõs suamõ aenult asutu-
sõsisest tüed korralda. Ruumipuudusõ päräst
põlõ kudagi võemalik Kihnu omapärä näüdätä
egä klientä tienindä.

Noodi Maie

Kõik müümäks?
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vastutuulega on sellest sitsitükist kaitset ja
keerulistes eluolukordades meenutab ta selle
kandjale tema meest ja seda, mis talle tunnis-
tajate juuresolekul lubatud sai. Pulmadel oli
tähtis roll ka kogukonna kokkukuuluvustunde
tekitamisel. Sugulastel ja naabritel oli võimalus
tunda end suure ühise perena. Sama tunne
tekib kirikus – me oleme üks rahvas.

Pühapäevase liturgia üks laulurida ütleb
kogudusele: alandage ennast. See pole üleskut-
se eneseväärikuse minetamisele. Siinkohal
mõeldakse isekust ning selle ohtlikkust inim-
suhetes, teiste jalge alla tallamist ja alandamist,
alatute võtete kasutamist oma ideede elluvii-
miseks, õelat tagarääkimist, halvustamist ja
arvustamist. Enese alandamine tähendab selles
kontekstis oma ego allasurumist. Müts maha
nende noorte kihnlaste ees, kelles on inimlikku
tarkust sõbralikult ja rahulikult ühe katuse all
toime tulla oma laste ja vanematega. Mitme
põlvkonna kooselu on Kihnus minevikuks saa-
mas, see on veel üks kaduv kild Kihnu kultuuri
mosaiigist.

Kihnu kultuuri märksõnaks peaks olema
EHEDUS (ausus). Kihnlane on oma olemuselt
pragmaatiline – asjalik, praktilist külge rõhu-
tav. See, mis on inimelu osa – teekonna alusta-
mine ristimise ning lõpetamine matuste näol
– saab kirikus kinnituse ning on saadetud lau-
lust, mille viis veres ja sõnad tuttavad ja lootust
andvad. Seega on kirik koht, mis võimaldab
ühel osal Kihnu kultuurist edasi kesta tõelise,
ehedana. Kuhu paneb kihnlane veel uue kördi
selga ja kõige parema rätiku pähe? Jõululau-
päeva õhtul kirikusse. Suure Reede hommikul
pannakse selga sinine kört ja ülestõusmis-
pühade teenistusele minnes otsitakse kirstust
välja valgõ piiniksevjõlnõ rätik.

Praegune varakapitalistlik Eesti ei soosi mi-
dagi sellist, mis ei suuda end ära majandada,
mis ei tasu ennast ära. Mõtteviis on see, mis
saab Kihnu kultuurile ohtlikuks. 7 aastat tagasi,
kui me käisime Washingtonis Smithsonian‘i
festivalil, tuli kihnlaste juurde üks Ameerika
mees, vaatas sinna püsti pandud kooguga kae-
vu ja küsis pead vangutades: „Millal te küll
hakkate mõtlema ja tegutsema nagu ameerik-
lased?” Kange tahtmine oli talle öelda, loodan,
et mitte kunagi.

Kihnlastele on korduvalt ette heidetud, et
nad ei oska ennast MÜÜA. Eks inimene õpi kuni
elab. Aga oma hingekultuuri ei saa müüa.”

Pärimuskultuur – see on võrdlemisi veider sõna
(otsekui võiks olemas olla mittepärimuslikku
kultuuri), mille defineerimisega võimegi
tegelema jääda. Seepärast keskendugem Kihnu
kultuurile ja kõnelgem sellest,” leüdis LAURI
VAHTRE.

„Esiteks, Kihnu kultuur on eesti kultuuri-
välja osa.

Teiseks, seisuga XXI  sajandi algus on Kihnu
kultuuril konkreetsed iseärasused: rahvarõivas
(eesotsas kördi ja troiga), kalapüük, hülgepüük,
õigeusk, kogukondlikkus, võib-olla ka kõiki ran-
narahvaid iseloomustav teatav fatalism (meri
annab, meri võtab; rahu lennuki või praami
ootamisel jne) ja loomulikult Kihnu murrak.

Kolmandaks, need iseärasused on välja
kujunenud väga konkreetsetel põhjustel väga
konkreetsetes oludes, kus paadid sõitsid purje-
dega, mandril ei oodanud mingit bussi, et kihn-
last Pärnu viia, puudus elekter, elati suhteliselt
vaeselt.

Nagu näha, koorub siit välja kaks tugi-
punkti:
· olud – kliima, elatusvahendid, tööriistad,
liiklemisvahendid;
· suhtlemine (mis on eelmisega otseselt seo-
tud: liiklemisvahendid sundisid suhtlema ees-
kätt omavahel; ühised tööd samuti).

Need kaks tugipunkti on UNIVERSAAL-
SED, neil püsib tegelikult iga kultuur. Ja iga
kultuur on TERVIKLIK SÜSTEEM.

Võrdleme seda tänapäevaga: mootorpaa-
did, võimalus käia mandril, sealt kaupa tuua,
televisioon ja telefon, materiaalsete võimaluste
tunduv avardumine (poekaup), kiriku ja usu
osatähtsuse praktiline kadumine, turistide hor-
did, teatav vitriini sattumise tunne ja sellega
kaasnev häiriv probleem „mida nad must arva-
vad?”. (Tööviljakus on lihtsalt tõusnud, selle
avalduseks on muuseas kalast tühjenev meri.
Ateism on valitsev suundumus kogu Lääne-
maailmas. Laste arv kahaneb samuti kogu Lää-
nemaailmas.)

Muutunud olude tagajärjed: tugeva surve
all on nii meeste kui naiste traditsioonilised
oskused ja tööd. Kas mehed oskavad veel pur-
jepaadiga sõita ja hüljest küttida ning töödel-
da? Naiste alad panevad visamalt vastu, aga
probleemid on siingi: kangast ja sokki veel
kootakse, aga troi kudujaid on vist juba võrdle-
misi vähe. Tugevat survet näeme ka kihnu
keelele ja rahvarõiva kandmise kombele.

Põhjused:
a) needsamad proosalised – milleks sõita pur-
jega, kui on mootor(paat)? Milleks kududa talv
otsa troid, kui võib osta kerge, sooja ja võrdle-
misi odava jaki? Milleks küpsetada leiba, kui
seda võib osta poest – kusjuures tänapäeval juba
küllaltki head, värsket ja puhast rukkileiba jne;
b) kultuurisisesed, sotsiaalsed ja psühholoogi-
lised – eriti ilmne keele ja rõiva puhul. Inimene
on ühiskondlik loom ja tema üks põhilisi ins-
tinkte on olla nagu teised. Kuni kördikandjad
on enamuses… kuni kihnu keele rääkijad on
enamuses… Siin tuleb see aspekt mängu: koha-
peal ollakse justkui enamuses, kuid kui arvata
kaasa televisioon ja raadio, siis tekib korraga
tunne, et oleme veidrad erandid, kui nii
kõneleme ja nii riietume.

On ilmne, et Kihnu kultuuri (või kohalikku
eripära) EI SAA SÄILITADA ADMINISTRA-
TIIVSETE VAHENDITEGA, sundides kedagi
vallavolikogu otsusega körti või troid kandma
või kihnu keelt rääkima. Sundus saab olla
üksnes kaudne, kogukondlik, psühholoogiline
(ei peeta õigeks meheks, kui … jne). Selline
sundus kaasneb iga kultuuriga. Administra-
tiivseid meetmeid ei tohiks aga päriselt välis-
tada: näiteks detailplaneeringute juures; mõel-
dav on ka oma ehitusmäärus.

Ka on ilmne, et Kihnu kultuuri ei saa säili-
tada sel viisil, et KEELAME poeleiva või poe-
riide sisseveo (lootuses, et hakatakse uuesti
küpsetama ja kuduma), hävitame paadimoo-
torid (lootuses, et hakatakse uuesti purjepaa-
tidega sõitma) ja lõikame läbi elektrijuhtmed
(lootuses, et hakatakse õhtuti jälle videvikku
pidama ja lugusid vestma) või keelustame tele-
viisori nagu mõnes islamiriigis (lootuses, et
„suure ilma” pahad moed ja kombed unune-
vad ja vana hea aeg tagasi tuleb). Siis jookseb
saar tühjaks või tuleb ta muuta sisuliselt koon-
duslaagriks.

Järeldus: Kihnu kultuuri MUUTUMINE
ON PARATAMATUS. Kuid oluline ja lohutav
on sellele lisada, et kultuur peabki muutuma.
Kultuur ei ole ju seisund, vaid protsess. Võrrel-
ge seda oma kehaga: te arvate, et olete mingis
seisundis, olete paigal, aga tegelikult teie keha
tegeleb aktiivselt assimilatsiooni ja dissimilat-
siooniga (st omandab ja heidab kõrvale), mida-
gi tuleb sisse ja midagi läheb välja, juuksed hal-
linevad, rakud hävivad ja sünnivad. Ja ka teie
ise tervikuna muutute kogu aeg. Kes kasvab,
kes kahaneb, kes kõhnub, kes tüseneb. Katse
kõiki neid protsesse peatada lõpeb igal juhul
surmaga. Surnuna on inimese seisund hetkeks
tõepoolest peaaegu stabiilne, et siis pöörduma-
tuks lagunemiseks muutuda.

Kultuuriga on sama lugu. Ka Kihnu triibu-
line kört, kärtspunane värv või punasekirju
poerätik olid kunagi moeröögatused. Kördi
lühenemise lugu minimoe valitsemise ajal –
kõige selgem näide, et ellujäämiseks on vaja
muutumist ja kohanemist. See lugu lõppes
hästi: kört läks pikaks tagasi, kuid võinuks lõp-
peda ka sellega, et kört muutub hoopis ruudu-
liseks, ristitriibuliseks või ühevärviliseks. Seda
on sellesama rahvarõivaga juhtunud.

Järelikult on tähtis alles hoida traditsiooni-
ahelat, mitte selle konkreetset lüli. Isegi Kihnu
kördist võib loobuda, kui sellest kasvab orgaa-
niliselt välja midagi uut, mis on sama üldine ja
iseloomulik kogu Kihnule. See kehtib vaid kul-
tuuri puhul, mis on elus, mis suudab ennast
regenereerida.

Siit koorub välja võimalik eesmärgipüstitus:
1. Teha kõik endast olenev, et Kihnu kultuur
säiliks just nimelt elusa (elava) nähtusena, mit-
te muuseumieksponaadina. Sellest järeldub, et
muutustesse tuleb suhtuda ilma liigsete komp-
leksideta, mitte leinata mõne asja kadumist,
vaid muretseda selle pärast, kas see asi teiseneb
millekski muuks või kaob nö järglasteta. Esi-
mesel juhul on kõik korras.
2. Astudes XXI sajandisse, tuleks järelikult
mõelda, kuidas kaitsta kultuuri (eripära) alu-
seks olevaid tugipunkte – spetsiifilist elu-olu
ja omavahelist läbikäimist.

Konkreetsemalt: paaditüübid ja püügiva-
hendid muutuvad ning kaovad, aga meri ja
„meretagune asi” jäävad. Siin midagi kaitsta
pole, sest niipea ei hakka keegi silda ehitama
ja tormid jäävad alati tormideks. Küll aga tasub
sõdida selle nimel, et säiliks Kihnu meeste või-
malus elatada ennast ja oma peret kalapüügist.
Ja ka hülgepüügist – on viimane aeg! Mõelda
tuleks ka lambakasvatusele, kala töötlemisele
kohapeal, meiereile. Naistel peab kõigepealt
üldse tööd olema. Ideaalne oleks, kui saaks
hakata tegema müügiks käsitööd ja miks mitte
ka leiba.

Ühised tegevusalad ühendavad inimesi
siis, kui nad piisavalt suhtlevad. Seega on hea
kõik, mis paneb saarerahvast nii otseses kui
kaudses mõttes kokku tulema ja silmast silma
läbi käima. Kadripäev. Sport? Saare parla-
ment? Laat? Mingi atraktsioon, mis kõiki kok-
ku tõmbaks? Kirik? Vaevalt et ta taastab oma
positsiooni, kuid alaline preester oleks häda-
vajalik. Kihnu raadio? Muidugi. Miks mitte
Kihnu TV! Seltsimaja? Muidugi. Kool? Mui-
dugi. Gümnaasium? Kahtlane. Oleneb, milli-
sena tema ülesanne püstitada. Kui eesmärgiks
on vedada saarele folgihuvilisi noori kogu Ees-
tist, siis võib juhtuda täielik katastroof, muu-
hulgas viimane hoop Kihnu keelele.

PS Suur reserv poolkihnlaste näol, keda
Pärnus ja Pärnu kandis (aga ka mujal) on ju
päris palju. Aga jällegi vaid juhul, kui on taga-
tud piisavalt tihe omavaheline SUHTLEMINE.
Kuna meil on demokraatia ja suhtlemiskana-
leid on palju, siis on needki omamoodi „turul”,
nad võistlevad – ja Kihnu omasuhtlemine peab
olema lihtsalt konkurentsivõimeline. Kui suht-
lemine mandriga on tehtud lihtsaks, siis suht-
lemine naaberkülaga peab olema veelgi liht-
sam ja huvipakkuvam – ja ongi asi korras.”

Akatusõks seletäs INGRID RÜÜTEL, mis
ond pärimuskultuur.

„Pärimuskultuur, traditional culture on rah-
vusvaheline termin ja seda kasutatakse sellise
kultuuri kohta, mis levib suulise pärimuse või
jäljendamise teel. Suulise pärimuse teel levivad
laulud, jutud jm poeetiline rahvaluule; jäljen-
damise teel levivad tantsud, pillimäng, käsitöö-
võtted, arhitektuurioskused. Hiljem on tekki-
nud uued kultuurilevivormid, nagu kirjalik
kultuur ja meedia- ehk massikultuur, mis levib
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massimeediakanalite kaudu. Tänapäeval on
kõik kolm kultuurilevivormi omavahel põimu-
nud ning ka pärimus levib erineval viisil ja elab
edasi erinevais vormides.

Mis puutub Kihnu rahvalaulu, siis see on
kahtlemata üks kõige unikaalsemaid Kihnu
kultuuri nähtusi. Regilaul on vanim eesti rah-
valaulustiil. Teadlased arvavad, et see lääne-
mere-soome rahvastele ühine lauluvorm on
tekkinud juba siis, kui nad ei olnud veel kuju-
nenud eraldi rahvasteks, vaid kõnelesid alles
ühist läänemeresoome aluskeelt. Seega on see
lauluvorm paartuhat aastat vana. Kui see kõige
kiuste siiamaani on säilinud, siis tasub teda
edaspidigi hoida. See on eesti muinaskultuur,
mis on unikaalne mitte üksnes Eesti, vaid kogu
Euroopa kultuurikontekstis. Luuletaja Ain
Kaalep on seda võrrelnud oma poeetilise ku-
jundlikkuse poolest antiikluule kõrgstiiliga.
Regilaulu üks olulisi väärtusi ongi tema poee-
tiline struktuur. Kujundite sümboolset taga-
põhja me enam tihti ei mäleta,  kunagise usun-
dilis-mütoloogilise sümboolika kaudu on
meieni säilinud aga rikas poeetiline kujundi-
keel.

Üks vanemaid regilaulu liike on pulma-
laulud. Need ei ole Kihnus sündinud, vaid on
esimeste asukate poolt siia kaasa toodud. Kih-
nu pulmalaulude tekstimotiividele ja meloo-
diatele leidub vasteid nii Eestis kui ka teistel
läänemere-soome rahvastel. Kihnu pulma-
viisile on lähedasi meloodiaid Põhja- ja Lääne-
Eestis, isegi Kodaveres. See on midagi väga-
väga iidset ja võib olla sündinudki kunagi koos
regivärsiga.

Olli Kõiva on uurinud värss-värsilt Kihnu
pulmalaulu ja ta pole leidnud ühtegi värssi,
mida mandril ei ole. Aga samas ei ole Kihnu
laulud ka täpselt samasugused kui mandril.
Nad on vabalt ümber loodud ja edasi aren-
datud. Võrreldes regilaulu uuema aja riimiliste
lauludega ongi regilaulu üks iseärasus see, et
hoolimata kindlast meetrilisest struktuurist ei
ole tal püsivat kompositsioonilist vormi.
Üksikuid värsse võib ära jätta, juurde panna,
ka terveid osi võib ära jätta, ümber tõsta. Iga
esitaja oli kaaslooja, varieerides traditsiooni
reeglite piires. Kui ta toob sisse mistahes muu-
tuse või innovaatilise elemendi, otsustab ühis-
kondlik selektsioon, kas see jääb ühekordseks
välgatuseks või võetakse omaks. Viimasel ju-
hul lülitatakse see traditsiooni ja ta saab päri-
muskuluturi osaks. Seejuures muutus võib olla
nii progressiivne (traditsiooni rikastav) kui reg-
ressiivne (traditsiooni taandarengut tähistav).

Oma artiklis Kihnu pulmakombed, juured ja
suundumused olen käsitlenud seda, kust need
kombed on tulnud, mis tähendus nendel
kunagi võis olla; kuidas usundiline sisu on aja
jooksul unustatud ning kombed omandanud
uue funktsiooni ja elanud edasi, olles aja
jooksul teisenenud ja muutunud; kuidas osa
kombeid on järk-järgult kadunud, osa tulnud
juurde jne.

Lauludega on sama lugu: neid on pulma-
des jäänud järjest vähemaks, laulud ise on
lühenenud, variatsiooni esineb vähem jne.
Üldiselt lauldi läänemere-soome rahvaste pul-
malaule eeslaulja ja kooriga. Sellise esitusviisi
reliktina on Kihnu pulmalauludes säilinud
värsikordused. Eeslaulja on Kihnus ammu
kadunud, tema funktsioon piirdub vaid laulu
alustaja ja juhtija rolliga. Tema valib ka viisi-
versiooni ja tempo. Juhtlaulikud võivad laulu
kestel ka vahelduda. Ma olen pulmades näinud
sedagi, kuidas üks laulik alustab mingit värssi
ja seda lauldakse kaasa, siis alustab teine min-
git uut tekstimotiivi ja keegi ei hakka vaidlema,
vaid lauldakse jälle kaasa. See on vana regilaul
elavas traditsioonis.

Nüüd on kõik Kihnu regivärsid ilmunud
kahes paksus Vana Kandle köites. Sealt puudu-
vad ainult folklooriansambli esitatud laulud.
See, kuidas vana rahvalaul elab praegu an-
sambli repertuaaris, on samuti Kihnu kultuur
ning säilitamist, fikseerimist ja uurimist väärt.
Seda me tänapäeval ka teeme. Folkloristid ei
otsi sugugi ainult seda, milline oli kultuur sada
aastat tagasi, vaid me jälgime, fikseerime ja
uurime-võrdleme ka tänapäevast kultuuri-
situatsiooni ja selle muutusi.

Kihnu regivärsilistest lauludest on säilinud
kõige rohkem pulmalaule. Kunagi minu kadu-
nud õpetaja Udo Kolk ütles, et see on maailma
kultuuris unikaalne, et nii arhailisest meloo-
diast on üles tähendatud ja avaldatud nii palju
variante.

Tänaseni elavad lastele lauldavad hälli- ja
mängituslaulud. Mängituslaulud on ka mujal
Eestis suhteliselt hästi säilinud, just oma jät-
kuvalt aktuaalse praktilise funktsiooni tõttu.

Juba alates XIX sajandi algusest ei ole me-
hed paraku regilauludest eriti hoolinud. Väga
vähe on jäädvustatud meeste regilaulu. Huvi-
taval kombel just meestelauludes on olnud eri-
nevaid meloodiaid. Väga soovitan Kihnumuas
ja ka koolis kasutada Vanas Kandles avaldatud
meeste regiviise. Regilaulule on omane, et
samal viisil lauldi erinevaid tekste. Seetõttu
võib võtta mingi laulu meloodia ja otsida sellele
Vanast Kandlest sisult või meeleolult lähedane
tekst ja niiviisi rikastada oma repertuaari. Nii-
moodi on teinud näiteks Soome folkloristide
ansamblid Karjala runolauludega.

Mehed on toonud Kihnu saarele uuema
riimilise salmilaulu. Riimiline külalaul Kihnus
on sarnane Saaremaa ja Muhu meestelaulu-
dega ning osa neist ongi ilmselt meremeeste
kaudu Kihnu jõudnud. Uuemate rahvalaulude
seas on aga ka selliseid, mis on Kihnu saarel
loodud.

Päris uus nähtus Kihnu laulukultuuris on
Virve Köstri laulud. See ei ole lihtsalt selline
luule, mida keegi kirjutab endale lauasahtlisse.
Neid laule lauldakse saarel ja kogu Eestimaal.
Varem lõid riimilisi laule mehed. Tänapäeval
on naised kõik üle võtnud. Pilligi mängivad
tüdrukud.

Pärimuskultuur kandub edasi põlvest põlve,
aga ta tekib ka tänapäeval (näiteks anek-
doodid). Kuid kultuur pole selline asi, mida
geenidega pärandatakse. KULTUURI PEAB
IGA INIMENE ISE OMANDAMA, ise õppima.
Pärimuskultuuri võib ka ühe põlvkonna jook-
sul kaotada, kui uus põlvkond seda enam ei
omanda. Nii on kadunud sajad maaailma rah-
vad ja kultuurid. Sellepärast on UNESCO-gi
pööranud tähelepanu just unikaaalsetele kul-
tuurikooslustele, et neid väärtustada. See, et
Kihnu kultuur on UNESCO meistriteoste
nimestikus, on väga suur asi, äratab kogu maa-
ilmas tähelepanu. Jaapanis küsis isegi keisrinna
minult Eesti laulupidude ja Kihnu kultuuri
kohta. Ma loodan, et Kihnu kultuuri kandmine
vaimse kultuuripärandi meistriteoste nimekirja
aitab edaspidi Kihnu tuua maaailmast tõsiseid
kultuurituriste joomaturistide asemel.”

„Kui palju talub turismi Kihnu saar ja
kultuur?” küsüs PRIIT-KALEV PARTS, Põllu-
majandusülikuõli doktorant. „Läinud aastal
tegi Keskkonnaministeerium EPMÜ Põlluma-
jandus- ja Keskkonnainstituudile ülesandeks
seda uurida. Meie uurimisgrupp koosnes kol-
mest inimesest (peale minu veel Kalev Sepp ja
Anneli Palo).

Nii kultuuri- kui looduskeskkonna KOOR-
MUSTALUVUST saab hinnata ainult mingite
ühiskonnas seatud eesmärkide suhtes. Et tu-
rismi, loodus- ja kultuuripärandisse puutuvad
dokumendid on reeglina kirja pandud väga
ilukõnelises vormis, seisame probleemi ees,
kuidas hinnata koormust ning teha soovitusi
olukorras, kus ühiskonna ihaldatavad sihid on
ebamäärased?

Sellises olukorras tehtud uuring saab olla
ainult esialgse, kaardistava iseloomuga.

Mingeid juhtnööre Kihnu turismikorraldu-
seks soovituste andmiseks pakuvad siiski ka
seadused, arengukavad ja rahvusvahelised
lepped. Nende põhjal võib näiteks arvata, et
Kihnu turismi tuleks korraldada kuidagi sääst-
valt, jätkusuutlikult. Ja kuigi täiesti säästvat
turismi seni kusagil nähtud pole, on ilmselt
kasulik võtta positiivne hoiak ja püüda välja
selgitada, milliste turismi tüüpidega, mil mää-
ral ja millise hinnaga eesti ühiskond ja Kihnu
kogukond nõustub.

Kust aga teada saada, milline on see vastu-
võetav hind? Praegu puudub Kihnus selgepii-
riline turismikontseptsioon. Räägitakse öko-
turismist, kultuuriturismist või eliitturismist.
Need on aga pigem lööksõnad, millest ei saa
õiget sotti, millist turismi saarele siis ikkagi
soovitakse. Nt Kihnu kultuuriruumi UNESCO
suulise ja vaimse pärandi nimekirja arvamise
taotluses peetakse sihiks alkoholiturismi ja
tarbimisturismi asendamist „hästiorganiseeri-
tud kultuuriturismiga”.
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Selliseid sõnu ja unistusi kriitiliselt vaada-
tes paistab sageli välja, et tegu on poliitilise ja
turundusliku sõnakeerutusega. Kihnu külasta-
jatest 32% on telkijad, üle poole külastajatest
(65%) ei kuluta üldse ostudele ega ajaviitele
(62%), põhilised kulutused on praamipilet, toit
ja jook (just selles järjekorras!) – nii kokkuhoid-
liku seltskonna puhul ei saa küll kõnelda tarbi-
misturismist.

Seevastu just nn „kultuurituristide” puhul
on tegemist tõeliste tarbijatega – nad viibivad
saarel kauem, ostavad majutusteenust, käsitöö-
tooteid ning tellivad folkloorietendusi. Alles
selle kontingendi puhul võime kõnelda tõsisest
keskkonnakoormusest (alates lennukikütusest
kuni kohapeal kaupade ja teenuste ostmiseni).
Kultuurituristi puhul on tunduvalt suurem ka
oht, et ta tungib kohalike elanike mõttemaa-
ilma ja eraellu –  võõrustaja hakkab üha enam
oma elu elamise asemel etendama „PÄRAND-
INIMESE PÄRANDELU”.

Kihnlaste suhtumine turistidesse on väga
erinev. On inimesi, keda sügavalt häirib, et näi-
teks jaanipäeval ja kalurite päeval üldse on nii
palju külalisi, teised aga rõõmustavad selle üle.
Võib vist järeldada, et arusaam heast peost on
muutunud. Tõele au andes tuleb aga öelda ka
seda, et eriti korduvkülastajatega on paljudel
majutajatel kujunenud lausa sõprussuhted.
Siiski tajusin saarerahvaga vesteldes, et vas-
tandlikud suhtumised tekitavad pingeid nii
naabrite vahel kui perekondade sees, ent sellest
kardetakse avalikult rääkida.

Kohati on turismimajandusest kujunenud
alternatiiv vähetasuvatele põlistele majandus-
harudele, kohati aga ka konkurent, olgu siis
suurema sissetulekuga meelitades või muul
moel. Samas sõltub turismimajandus Kihnu
kuulsatest rannakarjamaadest, kaluritest ja
kalalehast – kui poleks neid, lõpeks seegi, mida
turistidele müüa.

Meie üldhinnang on, et kuigi Kihnu sot-
siaalset taluvusläve pole veel ületatud ega
turismiressurssi ammendatud, on aeg turismi-
ressursi kasutamist mingil moel reguleerima
asuda. Kuidas ja mil moel, seda peavad otsus-
tama aga kihnlased ise, meie väljaspoolsete
uurijatena võime anda ainult soovitusi, mis
kihnlased võivad siis võtta või jätta.

Soovitaksimegi Kihnu rahval läbi mõelda
ja välja öelda, mis on nö „kihnulikkuse” või
„Kihnu elulaadi” põhiväärtused ning -tunnu-
sed ja nende säilimise eeldused. Nii moodus-
tuks põhimõtete kogum, mille alusel hinnata
kõikvõimalikke arendustegevusi.

Kultuuri ja keskkonna hoidu plaanides
TULEKS LAHTI SAADA MÕTTEVIISIST:
ÜTLEME KULTUUR, MÕTLEME TURISM. Nt
kehtiva  Kihnu üldplaneeringu rahvakultuuri
peatükk kõneleb sisuliselt ainult turismimarke-
tingi probleemidest ja väljavaadetest. Tuleb en-
dale aru anda, et üldise majandusliku arengu,
rahvakultuuri ja selle kaitse, looduskaitse, tu-
rismimajanduse jms huvid ning eesmärgid
pole iseenesestmõistetavalt kattuvad. Vahel
tuleb valida – see või teine.

Meie soovitus oleks vastuolusid reguleeri-
des lähtuda põhimõttest, et arendustegevused
peavad toetama ja ei tohi mingil juhul segada
alustegevusi (põllumajandus, karjakasvatus,
kalandus jms) ega kihnlaste elamistingimuste
parandamiseks vajalikke tegevusi (nt elamu-
ja majandusehitus).

Tuleks määratleda ka see,  mida ei müüda
– nt kohad, pidustused, oskused jms, mida
turistidele etendada pole vähemasti „hea
toon“. Iga ettepandava mahuka turismiaren-
dusprojekti kohta tuleks läbi viia keskkonna-

mõjude hinnang ja avalik arutelu, igasugused
Õlletoobrid, rallivõistlused, skuutrisõit ja lan-
gevarjuhüpped  peaksid olema hoopis välista-
tud. Ei maksa pead liiva alla peita ka tõsiasja
ees, et isegi kui turistid tulevad paljajalu ja
siidikinnastes, siis tuhandete kaupa avaldavad
nad keskkonnale alati mingit mõju.”

Kuulati viel INGRID UUSI juttu Kihnu
naestõ käsitüest ning arhitekt JAAK HUIME-
RINNA nõu, kudas ehitä rihalusõga majast
tänäpäene maja. Päräst kohvi juõmist läks aru-
pidämine nda tulisõks – kõik riäksid üheteesest
üle –, et lindi piält iälte lahti arutamiseks lähäks
taris juba KAPO asjatundajat. Esitäme sii mõ-
nõd jupid.

JOEL SANG: Ettekannetest jäi kõlama kaks
märksõna SÜÜTUS ja ENESEMÜÜMINE. See
on tõesti keeruline küsimus, kuidas säilitada
süütust, kui süütus on juba läinud. Pärimus-
kultuur oma algolekus ei ole mõeldud teiste
jaoks. Ta on praktilise suunitlusega ja kogu-
konnasisene asi. Tänapäeval ei ole enam sule-
tud kogukonda, kes enda tarbeks vanu kom-
beid täidaks. Alati vaatab neid võõras silm. See
toob paratamatult kaasa etendamise momendi
ja pärimuskultuuri kaubastumise. Juba  pool
sajandit on suurem osa nn. rahvakunstist orien-
teeritud turistidele. Enamik neist rahvariides
pupedest ja kirjatud õllekappadest, mis Eesti-
maal meisterdatakse, läheb suveniirina üle
piiri. Nii et süütus on ammu kadunud.

Me esitasime heas usus taotluse, et Kihnu
kultuur võetaks UNESCO kaitse alla. Tagant-
järele olen mõelnud, kas me ei aita sellega kaa-
sa Kihnu kultuuri kaubastumisele. UNESCO
sihiks pole ju selle või teise pärimuskultuuri
sulgemine oma kogukonna piiridesse, vaid
nende avamine laiale maailmale. Ja kas ei tööta
samas suunas ka Kihnu enda kunstimeistrid?
Folkloorirühm Kihnumua, kes praegu ainsana
kannab Kihnu regilaulu traditsiooni, laulab ju
tellimise peale ja turistidele. Katrin, kuidas sina
seda näed?

NIIDU KATRIN (Katrin Kumpan): Mina nii-
suguseid sõnu nagu pärimuskultuur üldse ei
kasuta. Kui me naistega Mõnul laulame, siis ei
tunne me ennast esinejatena, me ei nimeta seda
kontserdiks. Me võtame seda kui kohtumist
mujalt tulnud inimestega. Tere! Kust te tulete
ja kes te olete? Ja meie räägime, kes meie oleme.
Me ei mängi mingit Potjomkinit, me ei tee
ennast kellekski teiseks.

LAURI VAHTRE: Selgitaksin oma mõtet süü-
tusest, tuues võrdluseks kalendri ja rahvaka-
lendri. Meil on rahvakalender ja sinna kuulu-
vad sellised ja sellised pühad. Kui mandril täi-
detakse nende tähtpäevade rituaale, siis pole
see enam süütu, vaid teadlik, ennast peegeldav
rahvakalendri kommete täitmine: ma tean, et
ma järgin nüüd rahvakalendrit. Siis aga min-
nakse ja peetakse Halloweeni – see kuulub tä-
nase päeva rahvakalendrisse – ja seda tehakse
juba süütult. Uus süütus kasvab peale.

Või võtkem kihnlaste kastiga mootorrattad,
millega talvel merel käiakse, või veoauto, mille
kastis turiste veetakse. Need on juba Kihnu
rahvuslikud sõidukid, neis väljendub Kihnu
etnograafiline omapära.

Kui Kihnu jätkab eksisteerimist ühe tegusa
kogukonnana, kus on oma töö- ja tegevusalad,
kui kihnlased suhtlevad omavahel tihedamalt

kui väljapoole, siis aja jooksul kasvab Kihnu
kultuuri juurde. KULTUUR SÄILIB AINULT
LÄBI ARENGU.

JOEL SANG: Sinu meelest poleks siis midagi
lahti, kui Kihnu regilaulu asemele astuks
Kihnu omapärane räpp?

NIIDU KATRIN: See oleks vägev!

LAURI VAHTRE: Kunagi oli ka regilaulu ka-
sutuselevõtt hirmus uuendus, innovatsioon.
Nagu ka Kihnu kört oma praegusel kujul on
üsna uus nähtus. Ja ühel ilusal päeval võtab
keegi kätte ja koob näiteks ruudulise.

INGRID RÜÜTEL: Eks siin ole mitu aspekti.
Kultuur on alati muutunud ja tuhat aastat taga-
si muutus ka. 50 aasta eest polnud regivärss
enam see, mis ta oli 200 aasta eest, ja 200 aasta
eest polnud ta see, mis ta oli 1000 aasta eest.
Aga ometi oli ta järjepidev. Põhiline säilis ja
midagi tuli juurde. Nüüd aga on toimunud sel-
line murrang, et 10 aastat pole Kihnus enam
pulmi peetud ja spontaanses situatsioonis regi-
laulu enam ei laulda. Kui poleks Katrinit ja
tema Kihnumuad, siis oleks see ammu unus-
tatud. Me oleme filminud, kuidas nad laulavad
turistidele. See ei ole kontsert. Folkloorirüh-
mades, nii Kihnus kui ka mujal, pole tähtis
esinemine, vaid eneseteostus läbi folkloori:
mulle meeldib tantsida, laulda neid laule. Koos
on inimesed, kes tunnevad seda traditsiooni,
kellel on ühesugused väärtushinnangud, ühine
vaimsus. Koosolemise, ühise laulmise jaa tant-
simisega kindlustatakse oma rahvuslikku,
paikkondlikku identiteeti.

KURAGA HELGA (Helga Michelson): Me tee-
me Mõnul juba aastaid samu asju, aga ei saa
öelda, et see oleks mingi rutiin. Iga kord saab
nalja.

Arutamisõ käikus korrotas PRIIT-KALEV
PARTS vjõsalt oma mõtõt – turism ond Kihnu
kultuuri, oma enge mahamüümine – ning kut-
sus kihnlasi üles jäämä oma põlistõ elualadõ
juurõ. Ise aga mõestass üeldä ühti, kudas põllu-
või karjapidämine ennäst ää tasuks. Kua ei
olõss ta rahu sellegä, et Kihnu nõvab riigilt raha
ning erilist uõlt.

INGRID RÜÜTEL: Valitsusele esitatud eri-
programmi taotluses on juttu ka põlistest tege-
vusaladest – põlluharimisest, kalapüügist –, kuid
kõik nad vajavad rahalist toetust. Ainus, mis
toetust ei vaja, on kultuuriturism. Tuleks leida
tasakaalustatud suhted, kuidas üks elatusala
toetaks teist.

Mingit ümmärgüst lõpõtust nõupidämisele ei
tehäss, erilisi retseptä ei pakutass, neid põlõ
tariski. Sihtasutus Kihnu Kultuuriruum koos
vallaga suatsid talvõ valitsusõlõ kirja, et sie
siäks Kihnu jaos kogo plaani, mis kergendäks
kihnlastõ elämist, annaks nuõrtõlõ tüed, aga
ojaks samal aal suarõ oma njagu. Nüüd piäb
uõtama, et valitsus ennäst kjõputaks. Ning
võib-olla tedä natuksõ tagant toerkma.

Õhta pieti rahvamaja saalis ÄRMÄ ROOSI
sünnipäevä.
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Mualija ise ütles selle kohta sedäsi:
„See näitus sai teoks tänu hr. Hanno Haa-

merile ja Järvi Pustile Haus Galeriist, kes nähes
neid pilte minu ateljees, tegid mulle ettepaneku
neid ka saarel näidata. Sellel näitusel on välja
pandud hulk iseseisvaid teoseid, aga ka etüüde
ja eskiise, mis on olnud ettevalmistavaks ma-
terjaliks kolmele suuremale maalile „Kihnu
kalurid”, „Kihnu polka” ja „Õhtu Kihnus”.
Kahest esimesest näete kahjuks vaid reprosid,
kuna üks neist ei asu Eestis ja teise asukoht on
teadmata.

Sellegipoolest on siin näitusel võimalus
näha hulka pilte, mis jutustavad saare elust
pool sajandit tagasi, nii nagu mina seda tollal
nägin. Neli suve, täis suhtlemist saare inimeste
ja loodusega, olid õnnelikumad ajad minu noo-
ruses ja seepärast tänan ma saatust, et mulle
on antud võimalus minevikku tagasi pöördu-
da. Tean, et tegevusetust saarel pole, seepärast
loodan, et mind tollal võlunud igapäevatööd
ja pidupäevad jätkuvad tänagi.”

Tänäve jaanuaris murdis torma ning upu-
tusõga jõlma ulka männäpuid Kihnu metses
maha. Pilli otsast põlõ riäkigi.

Selle kahju klaarmiseks aeti kogo metsä
koristamisõ talbus. Kjõrvõd olid rahval omal
juurõs, Metsävahe Arno tüetäs oma suaega,
valla puõlt oli kua suaeg ning Oru Endel ning
Sadama Aivar olid traktoritõga abis. Puud teh-
ti talisõks kütteks üksikutõlõ vanadõlõ, kissi
valla puõlt kodouõldust suavad. Tüe iestvädä-
jäks oli Lepiku Marge, kissi vanu kodo aitamõs
käüb. Rahad, msasja iest lõunaks seüä ning
suaegõlõ-traktoritõlõ kütet ostõti, olid SA Kih-

Neljändämäl juanikuu pääväl avati muuseumis
Nikolai Kormašovi muaelõ välläpanõk.

Pilli otsõs koristati mereiärset tuulõmurdu

nu Kultuuriruumi puõlt. 3 korda ond talbust
Pilli otsõs juba tehtüd, vähämält korra tehässe
viel.

Talbusõl olid viel Aasa Ellen ning Arne,
Õismaa Helle, Lõpõ Silvi, Toominga Helle,
Kallaku Aivar, Maie Kalda, Papli Zoja, Metsa-
maa Veera, Aaviku Velli ning Arno, SA Kihnu
Kultuuriruum puõlt Uiõ-Matu Mare ning valla
puõlt Tõnisa Ene.

Suur aitima tehtüd tüe iest!
Vald aitab neid inimesi, kissi sjõnna tal-

busõlõ tulid, nämäd tulad rõõmuga tüese kui
kutsutassõ. Pilliotsa talbusõ tegi jõlusaks sie,

et Uiõ-Matu Mare tõi rahvalõ süemise ning
juõmisõ nagu elupääväd Kihnu mua piäl
tehtüd ond. Meitel oli pillimies üksi puudu.

Lepiku Marge
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Olen Lääne Politseiprefektuuri Pärnu
osakonna korrakaitsetalituse Audru konstaab-
lijaoskonna konstaabel Ralf Männimägi.

Mind on määratud Kihnu valla konstaab-
liks alates 01.05.2005. a.

Olen töötanud jõustruktuurides erinevatel
ametikohtadel alates 1980. aastast. 8 aastat töö-
tasin miilitsas piirkonnainspektorina. 3 aastat
olen olnud politseiinspektor keskkonnateenis-
tuse alal. 5 aastat olen teeninud Eesti Kaitse-
väes üleajateenijana. Viimased 3 aastat teenisin
konstaablina.

Nende aastate jooksul on kujunenud välja
oma tööstiil ja põhimõtted. Põhiülesanneteks
konstaabli töös pean koostööd elanikkonnaga,
nende igakülgset abistamist, avaliku korra
kaitsmist, võitlust kuritegevusega ja selle enne-
tamist. Kuritegevuse ennetamisel pean täht-
saks just tööd noortega.

Omapärane Kihnu saar on siiski üks Eesti
Vabariigi osa, kus kehtivad kõik Eesti Vabariigi
seadused. Minul kui politseiametnikul ei ole
õigust muuta seadusi või jätta nende rikkumi-
sele reageerimata. Kuid alati on võimalik leida
mõistlik lahendus. See aga sõltub enamikul
juhtudel juba inimestest endist, nende suhtu-
misest asjasse, edasisest käitumisest ning
arusaamadest.

UUS NJΔGU
Põhiprobleemiks Kihnu saarel pean noorte

küllaltki suurt alkoholilembust ja kihutamist
autode ning mootorratastega. Alla 18-aastane
nooruk ei tohi alkoholi tarvitada ja juhtida
mootorsõidukit, kui tal puudub vastava kate-
gooria juhiluba. Samuti ei tohi ta tarvitada ega
omada tubakatooteid.

Teiseks probleemiks Kihnu saarel on trak-
torid, mootorrattad ja autod, mille välimus
ning tehniline seisund ei kannata kriitikat.

Kolmandaks on turistid ja mandrirahvas,
kes tulevad saarele puhkama ja teevad seda
nii intensiivselt ja ennastsalgavalt, et kaotavad
inimese näo.

Neljandaks tuletan meelde, et suvi on kätte
jõudnud. Saarel liigub mitmesugust rahvast.
Hoidke oma varal silm peal, et hiljem ei peaks
kahetsema. Kui aga näete midagi või kedagi
kahtlast, andke kohe minule teada telefonil 110
või 5147705.

Kui igaüks natukenegi püüab kehtivaid
seadusi täita ja kutsub ka kaaslasi korrale, siis
saame koos hakkama.

Lõpuks tahan tänada Kihnu vallavalitsust,
Kihnu Veeteid, Kihnuranda ja sihtasutust Kihnu
Kultuuriruum, kes on andnud oma panuse
selleks, et konstaabel saaks saarel tööd teha.

Esialgne plaan tuua internet saarele läbi õhu
Pärnu Külatee abiga ei tasu ennast ära, kuna Elion
paigaldab saarele uue digitaalse telefonijaama, mis
võimaldab kiiret (ADSL) andmesidet ja on tehni-
liselt töökindlam lahendus. Elioni infojuhi Ain Par-
mase sõnul saab jaam paika augustis.

Internetiühendus saab võimalikuks kõigile,
kelleni ulatub Elioni kaablivõrk (tänased analoog-
telefoni omanikud). Koos uue telefonijaamaga
paraneb ka kõne kvaliteet ja võimalus kasutada

Suuresti juhuse läbi Kihnu Põhikooli keha-
lise kasvatuse õpetajaks sattunud Ingrid Võsul
on Kihnu koolilaste treenimisel nüüdseks selja
taga juba terve õppeaasta.

Enne Kihnu Põhikooli õpetajaks asumist oli
Ingid Kihnu saart külastanud vaid kolmel kor-
ral, ent laevareisil sõprade juurde kuulis ta ju-
huslikult, et Kihnus vajatakse kehalise kasva-
tuse õpetajat. Kihnu kooli eelmine kehalise kas-
vatuse õpetaja oli avaldanud soovi lahkuda ja
Ingridi eelmine töökoht (Pärnu Niidupargi
Gümnaasium) oli likvideeritud. Sellest olene-
mata ei olnud Ingridi otsus Kihnu õpetajaks
tulla kergete killast. Nimelt õpib Ingridi 12-aas-
tane tütar Pärnus ja vanem tütar koguni Tartus.

Julged ettevõtmised spordis
Spordiga tegeleb Ingrid enam-vähem regu-

laarselt. Ta käib jooksmas, aeroobikas, vahel
mängib tennist ning suvel tegeleb tihedamini
sõudmisega. Sügiseti on ta osalenud paljudel
veteranide maailmameistrivõistlustel, 2004.
aastal tulid nad 8-paadil maailmameistriteks.
Ingrid lisab, et see ettevõtmine oli väga emot-
sionaalne, kuna võistlustel osaleb alati 4000-
6000 erinevas vanuses veteransportlast.
Vanim, keda Ingrid sõudepaadis näinud, oli
koguni 83-aastane vanaproua Ameerikast! Sel
aastal käis õpetaja Võsu esimest korda Slovak-
kias, tütrega mägedes suusatamas. Tema mee-

lest oli see üllatavalt meeldiv ja ta julgeb soojalt
soovitada külmale maale südantsoojendavale
puhkusele minekut. Viimasel kolmel aastal on
tal sõpradega olnud võimalus ka purjetamist
katsetada. Ingrid väidab, et seegi on kogemus,
mis nõuab suurt eneseületamist, ning märgib,
et kalad said söödetud mitmel korral.

Positiivsed emotsioonid
Ingridi sõnul on Kihnu koolilapsed hoolit-

setud ja kohusetundlikud, tunda on kodupool-
set toetust ja huvi. „Tore on näha, kui mõni
poiss või tüdruk ennastunustamiseni on hinge-
ga just selle tegevuse juures, mida ta teeb,”
lisab ta, ning arvab, et õpetaja ülesanne ongi
leida ja toetada lapses just seda, mis talle posi-

Igavene teelolija
tiivseid emotsioone pakub. Ingridi märkmiku
esilehel pesitseb Bradley Trevor Greive´i tsi-
taat: „On väga oluline ajada just enda asja, mis
sind tõeliselt õnnelikuks teeb, ja teha seda nii
hästi kui vähegi võimalik, olgu see või lume-
palli veeretamine.” Küsimusele „Kus ja mida
tegemas end 10 aasta pärast näete?” annab
Ingrid vastuseks, et talle meeldib oma amet ja
ta loodab, et 10 aasta pärast jätkub tal energiat
olla natukenegi rohkem kui ainult nn. tunni-
andja.

Haridustee: 1981 lõpetas Pärnu I Keskkooli
(praeguse Pärnu Ühisgümnaasiumi); 1985 lõpe-
tas TRÜ kehakultuuriteaduskonna veespordi
erialal, treener-õpetajana; 2003. aastal sai läbi-
tuks TPÜ kasvatusteaduskonna mentor-magist-
riõppe akadeemiline osa, ent seoses Pärnu Nii-
dupargi Gümnaasiumi sulgemisega jäi magist-
ritöö kaitsmata, kuna töö teema oli seotud güm-
naasiumi- ja kutsehariduse lõimimisega.

Hüüdnimed: Hüüdnime pole ta otseselt kuul-
nud, kuid ühe Kihnu kooli õpilase naljamehest
isa oli küsinud: „Kuidas õpetaja Põõsas elab?”
Nimelt on Ingridi praegune perekonnanimi
Võsu ja sellele eelnev perekonnanimi oli
Murru.

Kaidi Palu

digitaaljaama teenuseid (kõnede suunamine, post-
kast jms). Täpsemat infot teenuste ja hindade kohta
saab Elioni kodulehelt http://www.elion.ee.

Elanikel, kelleni Elioni kaabel ei ulatu, on  järg-
mised võimalused:
1. teha taotlus Elioni kaabli vedamiseks (kui paigal-
dus lihtne, võib Elion selle vedada);
2. paigaldada ise kaabel;
3. paigaldada raadiointerneti seadmed lähima
ADSL-ühenduseni.

Kihnu internetist

Sihtasutus Kihnu Kultuuriruum
Kihnu vald

88001 Pärnumaa
tel. 50 71 453

Trükikoda Kaks & Pool


