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K ih nu val la tä nä ve ne kõe gõ suu rõm re-
mont muu tis va na kuõ li ma ja „Ees ti 
muu seu mi maas ti ku üheks uueks ti-
puks” na gu kir ju tas kü lä lis te raa ma tus-

sõ Ees ti Muu seu miü hin gu ju ha ta ja Pi ret Õu na-
puu piä le ring käi ku mei te muu seu mis.

Kih nu uiõ nõn muu seu mi ava mi sest ond kao-
du puaer kuud. Oma ko ha ond näi tu sõ ruu mis, 
uur mis saa li riiu li tõ piäl või pa ni pai kõs leüdn 
kin gi tu sõd, mis ava mi se pu hul üle an ti. Ae nult 
met ro po liit Ste fa nu sõ man ti ja uõ tab viel lua si ka-
pi val mis sua mist – ini me sed mit te ua ta ae nult 
sil me gä, aga käe gä kats mi ne lõ põ tab as ja üsä 
rut tu ää.   

Ül la tus kin gi tus oli Ka sõ Mee li se puõlt üle 

an tud plaat Olev Mih kel maa pil te gä Kih nu uõ-
nõ tõst 2009. Kih nus ond ik ka oln ini me si, kis si 
sua vad aru sel lest, kui olu li ne ond tä na se elu jäd-
vus ta mi ne aja loo jaoks tu lõ vas tõ lõ põl võ tõ lõ. 
Kih nu rah va ma ja ning raa ma tu ko go kin gi tud 
kör di-kuan dõ ga kü lä lis te raa ma tus sõ kir ju tas sõ 
egä päe et te äid sõ nu muu seu mi näi tu sõ ning 
ma ja koh ta. Ing rid Rüüt li puõlt üle an tud Va na 
Kand lõ Kih nu köi ted ning ETV-ga koos teh tüd 
vi deo ma ter jal täien dä väd tõ hu sast Kih nu muu-
seu mi ko go si. Kih nu muu seu mi asu ta ja Omar 
Vol me ri lesk Mar vi tõi oma ga juu rõ Uno Roos-
val di mua li „Hei na teol”, Mih kel Türk kin kis 2 
Kar ja mua Jua ni mua li „Ta ni li Man ni ning Jas-
su mä les tu sõks”. Ma ja muu tu mi sest re mon di 

käi kus te gi pil di raa ma tu ehi tus jä rel val va ja Val-
ter Koost. And res Pree kin kis pä ri seks Kih nu 
Jõn nu va ha ku ju, Ran na Ja ne 23 põl lõ riiet ning 
Anu Raud kih nu ese me joo nis tõ koo piad. Suur 
ai ti ma kua nen de kin gi tus tõ iest, mis sii ni me tä-
mä tä jäid!

Pä rast uõ nõ kor da te ge mist ond kihn la sõd ak-
kan oma va na va ra lah kõ mi ni muu seu mi lõ pak-
ma, mõ nõd ni me tä väd, et tõuad ta su ta sis se piä-
sü iest. Oma kü la lis te suat jaks ond mõ ni sua rõ 
ela nik käün muu seu mis kor da viis või kuus. 

Ka he kuu ga ond Kih nu muu seu mit kü läs tän 
pio tõ 4000 ini me se, enä mes te eest lä sed, pae lu 
suõm la si, koh tab eri ne vä si eu roop la si, aga kua 
näi teks Aust raa lia ini me si.

Uiõ nõn muu seum
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Iä de sõ na dõ ga ei põ lõ kü läs tä jäd 
kit sid oln: kii de täs se näi tu sõ üle s-
e hi tust, va na va ra ning kä si tüe roh-
kust, tu ba dõ ko do sust, va na ning 
uiõ ma ter ja li os kus lik ku ko go so bi-
ta mist.

Sel le sui tõi kihn la si muu seu mi 
Ma ri na 100. sün niaas ta pää vä tä-
his ta mi ne juu li lõp pus. Koos rah-
va ma ja ga kor ral dõt üri tus miel dis 
kõi kõ lõ osa võt ta ja tõ lõ. Vee ra iest-
vä dä mi sel tan si ti Ma ri na õpõ tõt 
tant sa, mä les tu si ja ga sid Ti mu En-
del, Ing rid Rüü tel, Mark Soo saar 
ning tee sed, ua ta ti vil mä ning süe-
di krin gelt.

Rah va roh kõm üri tus võe ras tõ lõ 

oli rah va rõi va laa gõr, kus õpõ tu si 
ja ga sid Är mä Roo si, Lo hu El la, Pär-
di-Jua gu An ni ka ning Nii du Kat rin.

Sui ga koos ka du vad Kih nu tie de 
piält ning muu seu mist tu ris tid. Sü-
güs tuõb muu seu mi rah va lõ uiõd 
te ge mi sed: va na va ra ko go mi se, 
pu has ta mi se ning mär gis tä mi se, 
pu tu ka tõ tõr ju mi se, vee bi le he kül je 
kor ral da mi se, muu seu mit rü kis te 
ede val mis ta mi se ning mue du gid 
ra ha taot lus tõ kir ju ta mi se eri ne-
va tes se prog raem mõs sõ nen de 
te ge vus tõ jaoks. Kih nu ini mes te-
le kor ral da mõ ka lend ri täht päe ve 
tä his tä mist ning üläl jõst mist, det-
semb ris mä les tä me Kar ja mua Jua ni ning  esit le me kuns ti raa ma tut tä-

mä 110. sün niaas ta pää väl. 
Muu seu mi nõu pi dä mis te ruu mi 

sua vad aja- ning ko do lu gu õep ma 
tul la Kih nu kuõ li õpi la sõd, ruu mi 
väl lä üür mi sest ond uvi tõt se mi na-
ri kor ral da jad.

Muu seu mi puõed ai tab kih nu kä-
si tüe meist ri tel li sa tie ni kua järg mi-
se sui. Kõe gõ suu rõm nõud lus ond 
kih nu sõermk jõn nas tõ jär ge, las kõ 
var ras tõl tal võ käüä!

Muu seu mi re mont, siä lul kõs 
si sus tus ning mul ti mee diaeks po-
sit sioon, mak sis ko go 10,5 mil jo nit 
kroo ni, sas jast 8,2 mil jo nit eral das 
EAS Eu roo pa Re gio naa la ren gu 

Fon di Piir kon da de kon ku rent si või-
me tu gõv da mi se prog ram mist;1,3 
mil jo nit Si se mi nis tee riu mi Kih nu 
re gio naalp rog ram mist; 1 mil jon 
Kul tuu ri mi nis tee riu mist, Kul tuu ri-
mi nis tee riu mi Kih nu kul tuu rip rog-
ram mist, Ees ti Muu seu miü hin gult 
ning Kih nu val last.

Kih nu muu seu mi re konst ruee ri-
mi se ehi tusp ro jek ti koos tas AB Stu-
dio Pa ral leel, eks po sit sioo ni- ning 
si se ku jun dusp ro jek ti au to riks on 
Lai ka, Bel ka ja St rel ka OÜ.

Ehi tu sõ piä tüe võt ja oli YIT Ehi tu-
se AS ning si sus tu sõ te gi Inest Mar-
ket OÜ.
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Kih nu sur nuai dõs, Uiõ da Jõn nu 
aua ki vist puaer sam mu ede ko he, 
see säb vä gev raud rist. Sii puh ka-
vad Pie ter ning Ma ri na Roos laid. 
Mies ning nae nõ, kis si ond en nät-
si kuld sõ tõ täh te gä sua rõ aja loo sõ 
kir ju tan. Jõl ma Piet ri kum pas sõ ta 
ning pros sõ dõ ta egä kua  jõl ma Ma-
ri na teh tüd lau lõ ta  olõks Kih nu aja-
lu gu pae lu vae sõm.

Ma ri na oli et te jul gõ nae nõ. Kui  
eel mi ses abie lus äpär dün ruhn la-
nõ Pee ter Sc hön berg (pä räst puõ lõ 
Roos laid) tä mä le kir ja ga oma pil di 
sua tis ning ede pa nõ ku te gi, oln Ma-
ri na üsa var si nõu dus tee se sua rõ 
piä le ko li ma. 1936. aas ta sui tu li gi 
Pie ter Ma ri na lõ Puõt si, kus nuõ rik 
võe ras tõ juu rõs tien mes oli, jär ge 
ning viis oma uiõ nae sõ oma ga 
Ruh nu. Sel lest kir ju tas ise gi „Rah-
va leht”:   

Üks esi me si kih nu nai si, kes Ruh nu 
too di, oli kul la se pa Ma ri na. Kui kul-
la sepp Roos laid oma noo re pruu di ga 
Kih nust tu li, siis ru ta nud ko gu Ruh nu 
kü la Rings-Ud de ni ran na le vaa ta ma, 
mis su gu ne see noo rik peaks ole ma, et te-
da nii kau gelt too ma min dud. Eri ti pal-
ju ol nud nai si, kes taht nud oma võist-
le jat nä ha. Ol dud siis kul la se pa pea le 
vä ga vi ha ne, et see Kih nust jul ge nud 
nai se  tuua, ku na Ruh nus on nai si ise-
gi kül lu ses. Ruh nu poi sid, kes sa mu ti 
ran na le uut noo ri kut vaa ta ma tul nud, 
leid nud aga, et see ole vat täies ti õi ge te-
gu väl jast nai si tuua, ku na mui du ruh-
nu tüd ru kud mi ne vat uh keks ja käi vat 
lii ga pea kuk las...

Elu Ruh nus oli kõi ki muud kui 
mee lak mi nõ. Ma ri na ämm ei sal liss 
vaest kih nu mi ni jäd, kis si oli tuln 
eel mi se po ja nae sõ − val la va nõ ma 
rik ka tüt re asõ mõ lõ. Ma ri na oli et-
te kjõm pus kua ruhn las te kom mõ-
tõ ga. Ruhn las tõ ka heoo se vank rid 
ning  muud tüe ris tad käü sid uõ pis 

teiss  muõ di kui Kih nus. Ruhn las tõ 
kielt kua Ma ri na ei mões tass, äm-
mä gä tu li üsä kä te kielt riä ki. Aga 
Ma ri na oli et te tub li ning ühe aas ta-
ga oli tä mäl ruh nu kiel suus!

Kul la sepp näeb, et hin da me te ma 
tööd ja hüüab tup pa ka oma nai se Ma ri-
na, kel le ta paa ri aas ta eest Kih nust too-
nud. Ma ri na on vä ga ilus ja toob nä ha 
kaks pros si, mis mees tal le tei nud – ühe 
sün ni päe vaks ja tei se lau la tu seks. Üks 
on ko gu ni üle kul la tud ning mõ le ma te 

kal lal näh tud pal ju vae va. Kul la sepp 
aga ei jää ra hu le ja kä sib naist üles ot-
si da ka kol man da pros si. Sa ma, mil le ga 
nai ne kord lin nas käi nud. Ma ri na ot sib 
ja ot sib ja lõp peks peab Pee ter ise ot si-
ma mi ne ma, sest Ma ri na eh teid hoi tak-
se Peet ri laua lae kas.

Pee ter Roos laid käib ka lal ka, aga kui 
vä he gi saab, siis is tub ta oma hõ be töö de 
juu res. Ning unus tab me re ja vil ja soo-
tuks. Pee ter on kunst nik, ol gu gi et tal 
po le sel le ko hast pa be rit tas kus.

Ent Pee ter on läi nud oma nai se pros-
si ot si ma ja meie jää me ük si Ma ri na ga. 
Kü si me te malt, kui das elu Ruh nus 
meel dib. Vaik se nae ra tu se ga vas tab 
ta: „Mis tal ik ka, lä heb ka. Esial gu oli 
mui du gi võõ ras, aga nüüd har jub ju-
ba. Mui du gi, kui siit kui da gi ära saaks, 
siis lä hek si me mõ le mad....” Siin top pab 
Ma ri na, ku na tal le tun dub, na gu oleks 
ta lii ga pal ju ütel nud. (Rah va leht 30. 
au gust 1939)

Et Pie ter oli esi me ne la hu tõt Ruh-

nu mies, kis si mjõt mõ saa aas ta si 
kom bõ si lõh kus,  siis ei jäess nuõr-
pua ril vars si muud üle, kui kü läst 
väl lä ko li da ning oma lõ omae de 
ma ja ehi tä. En ne sõ da pi däs Pie ter 
puõ di, piä le sõ da ju ha tas  Ma ri na 
rah va ma ja naa kaua ni, kui sie ma ha 
põ lõs. Kolm küm mend aas tad Ruh-
nus läk sid se dä si  kao du nao vil-
mis. Sel les vil mis ond pil tä ruhn las-
tõ ää mi ne mi sest Ruõt si, kihn las tõ 
tu lõ mi sõst nen de va ra si val va ma, 

ko loo si „Kom mu nis mi Ma jak” asu-
ta mi sõst ning kua kao ta mi sõst...  

Kui Piet ri piä al liks läks (Pie ter 
oli li gi 20 aas tad nae sõst va nõm), 
os tis Ma ri na Kih nu uiõ ma ja ning 
vä däs Piet ri kua elä mä oma sün dü-
mi se sua rõ piä le. Et Pie ter võt tis 
oma ga juu rõ trei pen gi,  õbõ ra had, 
va sõst mür süül sid – ter ven oma  
tüe tua, said Kih nu ka lu rid kua Piet-
ri kum pas sa os ta ning nais pe re le 
Piet ri õbõ dä si pros sõ si kin ki. Piet ri 
sur ma jär ge võt tis amõ ti üle Ma ri-
na, kis si Piet rist ma ha jäen puõ li-
kud pros sõd ko go juõ tis, et te jõ lu sa-
tõ lõ ehe te le uiõd oma ni kud leü dis 
ning lõ puks Piet ri värks tua Kih nu 
muu seu mi lõ kin kis. 

Ma ri nast omast jää väd ma ha 
mjõt mõd lao lud. Kõe gõ vä ge väm 
ond mio mie lest „Kih nu nae sõ” 
vil mi le laul tud: „Nüid mei tel elu 
ise te hä, oma käe ga õn nõ oe da....” 
Sel le sõ nad muael vad pil di elust ko-
loo sis. Aast, mjõl las me res oli viel 
pae lu ka la ning egä ka lu ri pe re ehi-
täs oma lõ uiõ vä ge vä ma ja. 

Kui mia Ma ri na piä le mõt lõ,  
ak kab mio kõr võss ku mi sõ ma 
ki ri ku kell. Oli ju Ma ri na mjõ tu 
aas ta küm met Kih nu ki ri ku eng. 
Ki ri ku lau la ja tõ esi me ne iäl, ki ri ku-
raa ma tu tõ oi da ja, kel lä leüä jä – kõi-
ki se dä te gi Ma ri na en ge ning sü dä-
me gä. 

Ma ri na oi dis elus en ge kel lä kom-
mõt, msa si ond mae sõ mual amp-
sõst aast unu tõt. 

Ning egä kor ra, kui üle sua rõ 
kos tab en ge kel lä kurb elin, il mub 
mio ede Ma ri na elu rõõ mus ku ju. 
Ma ri na, kis si rõõ mus tas egä elä tüd 
pää vä üle ning mõis tis se dä rõõ mu 
ja ga da tes te gä.

Ka se Mark Ma nõ jalt          

Mari na 100

Marina koos Peetri poja Elias Schönbergiga Gotlandi saarel viinakuul 1991. Ka Elias 
on väga tubli kullasepp, kes jätkas isa tööd Rootsis.

Fo
to

: O
le

v 
M

ih
ke

lm
aa



3

S el li se sil di all toi mus 19. 
juu nil rah va ma jas sih ta su-
tus te Kih nu Kul tuu ri ruum 
ja Kih nu Kul tuu ri Ins ti tuut 

kor ral da tud nõu pi da mi ne. Mõ te 
ühes koos ma ha is tu da, et aru ta da 
kih nu kee le as ju, sün dis ju ba am-
mu. Mõ le mad asu tu sed, nii Kul tuu-
ri ruum kui Ins ti tuut, an na vad väl ja 
kih nu keel set kir ja va ra ja oleks hea, 
kui nen de trü kis tes va lit seks vor-
mi li ne üht sus. Kuul si me ke va del, 
et juu ni kuus toi mub Kih nus Tar tu 
Üli koo li mur dep rak ti ka mit me õp-
pe jõu ju hen da mi sel. Se da res surs si 
ei saa nud las ta nii sa ma rais ku min-
na ja nii me tel li si me et te kan ded ka 
neilt. See tõt tu sai üri tus tea dus li ku-
ma il me kui esiot sa plaa nis. Nõu pi-
da mi se ee sis tu jaks ja va he koh tu ni-
kuks kut su si me eme riitp ro fes sor 
Ma ti Hin di, kes on laia haar de ga 
kee le tead la ne ja kur sis ka mur de 
kü si mus te ga. See kord ne mõt te va-
he tus käis ot sast lõ pu ni kir ja kee les, 
sest se ga du se väl ti mi seks on mõist-
lik võt ta mis ta hes kee le või mur de 
kir jel da mi sel ka su tu se le tei ne keel.

Teo ree ti lis te et te kan ne te osa 
avas Tar tu Üli koo li dot sent El len 
Niit, kes rää kis ühest eri li sest, käs-
ki val kõ ne vii sil põ hi ne vast kü si lau-
se tüü bist, mis tal le kih nu mur de 
eri kur sust et te val mis ta des oli sil-
ma ha ka nud: Kas sie lae min gä ljõn-
na? Kust vjõl lu os ta sua ga? Tä na päe-
va ees ti ühis kee lest lei dis ta ai nult 
ühe se da tüü pi lau se: Mis see nüüd 
ol gu!? Min gi pa ral leel on siin ka sel-
lis te lau se te ga, na gu Mi na aga teh ku 
tööd ja teie is tu te nii sa ma! Et sel li ne 
lau se tüüp on ol nud ku na gi ül di-
sem, kin ni ta vad ne li näi det 1875. 
aas tal il mu nud Wie de man ni gram-
ma ti kast. Kuul da vas ti on tao li ne 
konst rukt sioon ta va li ne lä ti kee les, 
nii  et võib ole ta da sel le lae nu list al-
gu pä ra.

Tar tu Üli koo li tea dur Eva Lii na 
Asu an dis üle vaa te esialg se test tu-
le mus test kih nu lau se me loo dia uu-
ri mi sel. Tih ti on kõ nel dud kih nu 
laul vast in to nat sioo nist, kuid kee gi 
po le uu ri nud, mil lest see tu leb. Asu 
näi tas pil di li selt ek raa nil, kui das 
hääl kihn las te kõ nes võn gub: in to-
nat sioo ni kon tuur lau ses tõu seb, 
lan geb ja tõu seb siis uues ti, mee-
nu ta des me re lai net. Sel li ne lai ne-
ta mi ne võib toi mu da ka ühe sõ na 
pii res. Kir ja kee les mi da gi sel list ei 
koh ta. Mand ri rah vas ta jub laul va-
na ka saar las te kõ net, kuid kül lap 
tu le neb see laul vus teis test as jao lu-

dest. Hil ju ti käi vi tus TÜ-s suur pro-
jekt, mil le raa mes uu ri tak se Lää ne-
Ees ti kõ ne me loo diat, võr rel dak se 
Kih nut Mu hu ja Saa re maa ga.

Kih nu Kul tuu ri ruu mi esin da ja 
rol lis üles as tu nud Joel San ga et te-
kan ne „Luas, luaes või luäs?“ kä sit-
les kih nu pee nen dust, mi da trü kis-
tes on ha ka tud tä his ta ma pi si ke se 
üla-e-ga, näi teks luaes, puaet, ruaev.  
Sa mal ajal on mur deuu ri jad neid 
sõ nu kir ja pan nud ka ku jul luäs, 
puät, ruäv. Nii su gu sed vor mid on 
aga vas tuo lus kih nu kee les va lit se-
va vo kaal har moo nia nõu de ga, mil-
le jär gi to hi vad ühes sõ nas ol la kas 
ta ga hää li kud (a, o, u, õ, näi teks soo jõ-
nõ ma) või ees hää li kud (ä, ö, ü,na gu 
sõ nas kü sü mä), aga mit te mõ le mad 
kor ra ga. Na gu ka hek sa kihn la sest 
kat sea lu se pu hul sel gus, ta ju vad 
ne mad ki vas ta vas ko has kol me 
hää li ku ühen dit uae, kus juu res e on 
üli lü hi ke. See pä rast võiks siin jää-
da va li tud kir ja vii si (luaes) juur de. 

Pä rast koh vi joo mist järg ne sid 
prak ti li se kal la ku ga üle vaaa ted. 

Su lev Iva Võ ro Ins ti tuu dist kõ-
ne les võ ru kir ja kee le loo mi sel esi le 
ker ki nud ras kus test. Esi mest kor da 
mää ra ti võ ru kir ja kee le põ hi mõt ted 
1988. aas tal. Ot sus ta ti võt ta alu seks 
va na lõu naees ti kir ja keel ja jär gi da 
se da tra dit sioo ni nii kir ja vii sis kui 
ka gram ma ti kas. Sa mal ajal ha ka ti 
kor ral da ma Kai ka su veü li koo le, ja 
seal läk sid lah ti äge dad vaid lu sed 
kir ja vii si as jus. Kas võ ru kir ja keel 
peaks ole ma eri ti võ ru pä ra ne ja jär-
gi ma kõi ki hääl dus lik ke peen su si, 
ka su ta des nen de mär ki mi seks ka 
võõr täh ti q, x, y, ka tu se ja täp pi de-
ga e-sid, või sar na ne ma sel les osas 
kir ja kee le ga? Suu rem osa la hen du-

si jäi ka he va he pea le. 1995. aas tal 
loo di Võ ro Ins ti tuut ja sel le esi me ne 
töö oli kee le töö. Võr rel di eri ne vaid 
et te pa ne kuid ja proo vi ti lei da kesk-
teed. Sa mal ajal ot si ti ta sa kaa lu Lää-
ne- ja Ida-Võ ru maa kee lep ruu gi va-
hel. Töö ta ti väl ja võ ru uus kir ja viis, 
mis põ hi neb kir ja kee le or tog raa-
fial. Eral di mär gi tak se ai nult võ ru 
hää li ku süs tee mi kõi ge olu li se maid 
eri joo ni. Kesk sel ko hal on siin kind-
las ti kõ ri sulg hää lik, mis on käs ki va 
kõ ne vii si, da-te gu moe ja mit mu se 
tun nus (vrd maa ja maaq ′maad′). 
Tä hen dust eris tav roll on ka pee-
nen du sel. Kõ va vaid lus on käi nud 
just q-tä he üm ber. Pal jud va ne mad 
ini me sed pea vad se da ime li kuks. 

Üld se on võ ru kir ja keelt rün na-
tud viie kan di pealt. 1. Võ ru keelt ei 
saa õp pi da, se da peab os ka ma sün-
nist saa ti. 2. Võ ru keel on üks nes kõ-
ne keel, te da po le gi va ja kir ju ta da. 3. 
Võ ru kir ja keel on Võ ro Ins ti tuu di te-
ge las te so per dis. 4. Kir ju ta tud keel 
ei ole enam võ ru keel. 5. Võ ru keelt 
po le üld se ole mas, on ai nult rühm 
mur ra kuid. See oli vii ma se aja ni ka 
amet lik sei su koht, mis nüüd peaks 
hak ka ma mu re ne ma, sest tä na vu 
on võ ru keelt tun nus ta nud Rah vus-
va he li ne Stan dar dior ga ni sat sioon, 
an des tal le omaet te kee le koo di.

Kih nu Kul tuu ri Ins ti tuu di poolt 
oli kaks et te kan net, mõ le mad ka-
has se. 

Evi Ve sik rää kis kih nu kee le ja 
pä rand kul tuu ri õpe ta mi sest Kih nu 
põ hi koo lis. Kõik al gas 2002. aas tal, 
kui rahv ma ja juu res hak ka sid Maie, 
Vee ra ja Kül li te ge ma kih nu kee le 
rin gi. Neid sun dis sel leks tä he le pa-
nek, et lap sed ei rää gi va he tun nis 
enam kih nu keelt. Koos käi sid põ-
hi li selt algk las si de lap sed. Ai ne tun-
ni na võe ti kih nu keel tun nip laa ni 

2004. aas tal, kui sai val mis „Kih nu 
lu gõ mik“. Esi me ne tööaas ta sel le 
raa ma tu ga näi tas, et oma ra ku sast-
melt so bib ta kõi ge pa re mi ni 3. klas-
si. Õp peaas tal 2006/2007 li san dus 
tä nu di rek tor Lea le üks kord nä da-
las Kih nu laul ja tants. 2008. aas tal 
val mis ka ai ne ka va: esi me ses koo-
liast mes toi muks aa bit saõ pe, tei ses 
ast mes toe tu tak se ko du loo li se le ai-
nes ti ku le ja kol man das se ast mes se 
jääks gram ma ti ka. 

Evit täien das Kül li Laos, kes 
on kih nu keelt kõi ge kauem õpe-
ta nud. Kül li lei dis, et koo lis võiks 
ol la kih nu kee le ja kul tuu ri õpe ta-
ja töö koht. Va ja oleks töö vi hi kuid 
ja kih nu kee le sõ nas tik ku. As te-
ast melt tu leks täht sus ta da kee le 
kir ja pa ne kut, nii et koo li lõ pe ta ja 
suu daks end kih nu kee les ka kir ja-
li kult väl jen da da.

Mark Soo saar ja Mar ju Ve sik, 
kih nu keel se te sõ nu mi ke koos ta ja 
ning lu ge ja Ees ti Raa dios, olid va li-
nud oma et teas te tee maks „Kih nu 
keel mee dia väl jas“. Mar gi ju tust 
jäi kõ la ma mõ te, et ha las ta ma tus 
ole lus võit lu ses peab kih nu kul tuur 
tõm ba ma en da le igal või ma lu sel 
mee dia tä he le pa nu. Ühi selt kuu la ti 
Mar ju esi me si raaa dio saa teid, mil le 
sün ni lu gu au tor il me kalt kir jel das.

Ta sa kaa lu kalt is tun git ju ha ta nud 
ja lah ti si ot si sõl mi nud Ma ti Hint ei 
vä si nud rõ hu ta mast mur de kee le 
täht sust: võõr mõ ju de all äga va le 
ees ti kee le le saa vad tu ge pak ku-
da üks nes iga päe va ses ka su tu ses 
ole vad mur ded. Sa mas aval das ta 
lõpp sõ nas kaht lust, kas on mõ tet 
ku jun da da mur dest kir ja keelt, sest 
see võib oma kor da kõi gu ta da ees ti 
kir ja kee le po sit sioo ni. Siis ki, siis ki! 
Il ma mõ ne ti üht lus ta tud vor mis ti-
ku ja kir ja vii si toe ta hää buk sid mur-
ded pea gi, sest neid po leks või ma-
lik koo lis õpe ta da.

JS  

Mur dest kir ja kee leks
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Met sa maa ta lu ond nüüd 
SA Kih nu Kul tuu ri ruum 
käe oln aas ta ae ga. Sie 
ond pa ra ju tõ nda pitk 
aeg, et aru sua ja, msas jast 
ond kõe gõ roh kõm 
puu du ning msas ja 
ede ko he ta ris te hä ond.

Met sa maa ma ja ka su ta mi sel ond 
mjõ tu ies mär ki: lap sõd ning pä ri-
mus laag rid, nuõ rõd ning sel si te ge-
vus, kü la rah vas ning kü lä pi dud, 
kä si tüe te gi jäd ning koh ta mi sõh-
tad, sua rõ kü läs tä jäd ning Kih nu 
kul tuu ri tut vus ta mi ne, volk loo ri-
kon sõr did, -eten du sõd ning mi ni-
ves ti va lid tu lõ vik kus. Met sa maast 
piäks sua ma aka dee mi li se muu seu-
mi ra kõn dus kes kus, siäl suab se dä 
kõi ki prak ti li selt te hä, mis muu seu-
mis väl les või kir jes ond. Met sa maa-
le tu lad õpi toad, jääb al lõs luõ ma pi-
dä mi ne, le väa he, suet su saun ning 
väl jä küek. 

Sel le jaos, et tut vus ta sua rõ lä hi-
a ja lu gu, ond plaan re konst ruee ri 
ma ja kõr va luõ nõ tõ ga tük küs se dä-
sa mu ti, na gu nad ehi ta mi se jär ge 
olid. 

Uiõ as ja na tu lõb elu ma jal väl lä 
ehi tä tee ne kor ros ma ga mis ruu-
mõks ning pan na ruõ ka tus piä le, 
se dä sa mu ti kua va na ae da lõ. Saun 
ning kuur sua vad lau dõst ka tu sõ, 
sist ning väl läst te häs se kõik uiõst 
kor da. Väl lä nä ge mä jää väd kõik 
uõ nõd siok sõd sa mad, aga vas ta-
vad kua tä nä pää väs te ohu tus nõuõ-
tõ lõ.

Et ter ve ma ja pi dä mi ne iäs ti toi-
miks, ond aga mei tel ta ris juu rõ viel 
üh te kõr va luõ nõt, kus siss ond pe-
se mis ruu mid, pel di kud ning küek 

laag ri lis te le süe mä te ge mi seks. Tee-
se kor ra piäl ond jäl le gi ma ga mi s-
a sõ mad pae gu tõt na gu lae va-
koioss. Kõr va luõ nõ ond nda sa ma 
suur kui elu ma ja ning se dä sam-
mu ti ruõ ka tu sõ ga, aga mood sa ma 
ma ter ja list ning uiõ ma aa tiäd mis te 
jär ge ehi tet.

Uõ nõ si ond plaa nis küt tä mua-
küt te gä, sel le pä räst ond abiuõ nõss 
siok sõd ruu mid plaa ni tud, kus sõ 
nied küt tea pa raa did sis se käüäd. 
Mua küt te to rod läht väd tii gi põh ja, 
msa si kae va tas sõ sau na ta ha. Suab 
ehk ma da lad muap jõn da te rä tõs ta 
ning kue ve maks muu ta.

Uus uõ nõ koos paerk misp lat si-

ga ond piä ma ja ga ris ti met sä iä res, 
tii gi ning sel le ma ja va he piäl ond 
mu rup lats suis tõ pi du dõ lõ ning tel-
ki jä te le, siält ede ko he met sä puõ lõ 
jäeb lam mas tõ aid.

Met sa maa ma ja ei põ lõ tu lõ vik-
kus min giks kon ku ren diks Kih nu 
tu ris mi ta lu dõ lõ egä võ ta kel le gi 
klien tä ää. Ma ga mi sa sõ mad ning 
küek te häs se sjõn na pä ri mus laag-
ri tõ ning -üri tus tõ pä räst, et ond 
koht, kus sõ ma ju ta lap sõd, õpõ ta-
jad ning kü lä li sed, se dä sam mu ti 
ond ta ris nen de le pe se mis võe ma-
lu si ning kok kõ lõ koh ta, kus kie tä. 
Met sa maa ava tas sõ sui ti kü läs tä ja-
te le kui pä ri mus kul tuu ri õp põ kes-

kus, miok si ond mae sõ mal küll gua, 
näü tü seks suiü li kuõ lõ kor ral da mi-
seks. Met sa maa jääb muu seu mi, 
rah va ma ja ning kuõ li koos tüe part-
nõ riks.

Met sa maa es kii sid joo nis tas ar hi-
tekt Jaak Hui me rind. Pä räst kuu aa 
pit kust mõt tõ pau si ning uvi lis te ar-
va mus tõ ää kuu la mist  tie me põ hi-
p ro jek ti val mis ning taot lõ mõ val-
lalt ehi tus lu ba. Pro jek teer mist ra-
has tas Kih nu re gio naalp rog ramm. 
Met sa maa pä ri mus kul tuu ri õp põ-
kes ku sõ väl läe hi tä mi seks luõ da mõ 
toe tust sua ja Eu roo pa ra ha dõst.

Uiõ-Ma tu Ma re

Met sa maa arõn da mi sest ning väl läe hi tä mi sest

Väljaandja: Sihtasutus Kihnu Kultuuriruum, Kihnu vald, 88001 Pärnumaa, kultuuriruum@kihnu.ee     tiraaz: 500, trükk: Hansaprint

Mai le ning Lem bi tu pul mad

E e nä kuu lõp pus said ma ha 
pie tüd ühed vä ge väd kol mõ-
pää sed Kih nu pul mad. Sel le-
kor ra olid nied ühe puõl sõd. 

Siok sõ suu rõ as ja võt sid ede Põl lu 
Mai le ning Võh kõ Lem bit.

Pulm oli nao ühed õi gõd Kih nu 
pul mad olõ ma piä väd: et te pae lu 
süe mi si-juõ mi si, pi du lis tel sel ges 

jõ lu sad Kih nu rii ded, egä päe uiõd 
põl lõd-rä ti kud ning mis kõe gõ täht-
säm, kõik te ge mi sed käü sid ik ka 
va na dõ pul ma kom mõ tõ jär ge. Nao 
kõi kõss pul mõss, tu li pul ma rah vas 
esi me se päe vä oma komp sõ-kin gi-
tus tõ ga pul ma ma ja, sai te rä ae ga 
jõs tu-seüa, jut tu aa da ning ju ba 
oli gi nuõr pua ri lõ sa da ma vas ta mi-
nek käe. Vast nõ abie lu rah vas õn nit-
lõt, läks sõit ki ri ku. 

Kui en ne mä pa ni nuõ rik ki ri ku 
min nes Kih nu rii ded sel gä, siis 
nüüd sel aal ond kõik nuõ ri kud 
oln val gõ klee di gä ning õi gõ kua, 
mue du ju sua gi õiõ ti val gõd klei ti 
kan da. Kua Mai le oli ki ri kus jõ lu sa 
val gõ klee di gä.

Piä le lao la tust läks sõit pul ma ma-
ja ning pulm jat kus kom mõ tõ jär ge: 
oli uiu ma ha laul mi ne, vee me te ja ga-
mi ne, nuõ ri ku eht mi ne ning tan si ta-
mi ne. Kõik, kis si en ne mä ond Kih-
nu pul mõs käün, tiäd väd, et tee ne 
päe ond täüs nal ja ning jah ti: poenk-
sõ tao ta mi ne, pul ma saun, nuõ ri ku-
kan ni ka ja ga mi ne ning ra ha aa mi-
ne. Sao na ars tid läht väd pul mast 
pul ma ik ka pa ra maks. Sel le kor ra 
olid sau nõs tõest oma amõ tit et te 
iäs te tund vad toht rid, kõi kõ ädä de 
vas ta oli nen del ro he olõ mõs. Ponk-

si püü dä jäd ond kua pul mast pul-
ma pae lu ka va la maks läin, siä täs se 
en nät si ju ba va ra kult ning võe ma li-
kult “vee kind lalt” val mis.

Kui võr rõl da neid pul mi eel mis-
te aas ta tõ pul mõ ga, oli sel le kor ra 
umb ruk kõ roh kõm ning suu rõ 
pun di ga ond kõi ki as ju tõest pae lu 
pa ram ka man da. Suab  tüed-te ge-

mi sed ru tõ mi ni val mis ning jah ti 
kua pae lu roh kõm.

Kol man da päe va ua ta ti kin gi tu-
si, an ti apu kuas ta sup pi  ning said-
ki nied to rõ dad pul mad lä bi. Ai teh 
Mai le, Lem bit ning tei te pe red, et 
siok sõ suu rõ ning vä ge vä as ja ede 
võt si tõ. 

Ar vi Er le
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