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K ih nu Kul tuu ri ruum kaen ti UNES CO 
pä ri mus kul tuu ri meist ri tios tõ ni me kir-
ja no vemb riss 2003. 

UNES CO-le esi tet te ge vus ka va el lu-
vii mi sõks luõ di SA Kih nu Kul tuu ri ruum, msas-

ja lõ nõu ko go va lis ju ha tu sõ 2004 aas ta jaa nua-
riss. 

SA Kih nu Kul tuu ri ruum kuu lub Kul tuu ri mi-
nis tee riu mi al la ning  suab siält oma lõ te ge vus-
toe tu sõ.

SA Kih nu Kul tuu ri ruu m 
asu ta mi sõst ond 5 aas tat kao du!

JUUBÕLI eri
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2004.  aas tal al ga tas nõu ko go mõt tõ-
tal bu sõ Kih nu kul tuu ri kest mi-
se tee ma del. Prio ri tie teks va li ti 
Kih nu muu seum arend mi nõ, 

Kih nu kul tuu ri õpe ta mi nõ kuõ lis ning Kih nu Pul ma 
elu sõ ärä ta mi nõ. 

Esi me ne suur ühis tüe oli Lää ne met sä Ly, Kol dõ 
Kül li, Nõl va ku Evi ning Joel San ga  kih nu kiel ne „Lu-
gõ mik”, mil le jär ge ak ka sid lap sõd kuõ lis õep ma.

2005. aas ta al gu sõs te ge le si me jaa-
nua ri tor ma kah jus tus tõ ga 
ning ma te riaal sõ abi ja ga mi sõ-
ga Kih nu ning Ma nõ ja rah va-

lõ. Asu ta ti SA Kih nu Kul tuu riins ti tuut güm naa siu-
mi luõ mi sõks Kih nu kuõ li baa sil.

Ke vä de kor ral da si mõ meie esi me se pä ri mus kul-
tuu ri se mi na ri tee mal „Kõik müü mäks? Pä ri mus-
kul tuur kel le le ning msas ja jaoks?. Tä his tä si me kä si-
tüe meis ter Är mä Roo si 70 juu bõ lit. Ak kas il mu ma 
aja leht Ky ne.

Sõelm si mõ koos tüe le pin gu Tar tu Üli kuõ li ga rii-
giee lar võ li sõ üliõ pi las ko ha sua mi sõks kihn la sõ lõ. 
Ak ka si mõ ede vael mis ta ma riik lik kä prog raem ma 
Kih nu kul tuu ri oid mi sõ ra has ta mi sõks.

2006. aas tal ala tõs ak ka si me väl lä 
and ma Theo dor Saa re ni me-
list pä ri mus kul tuu ri au jõn da. 
Esi me ne lau reaat oli Kih nu 

Pois te bän di laul ja Kae ra met sä Rai no me re me he lau-
lõ ko go mi sõ ning esi tä mi sõ iest. 

Ke väd se mi na ri tee ma oli „Pä rand koos lu sed ja pä-
ri mus kul tuur” sest SA Kih nu Kul tuu ri ruu mi ju ha tus 
oli koos tües val la vaa lit su sõ ga alus tan suurt pro jek ti 
Kih nu ee nä- ning kar ja mua dõ kor ras ta mi sõks, mis 
oli UNES CO-le esi tet te ge vus ka vass täht säl ko hal.

Võt si mõ osa folk loo ri fes ti va lõst: Lõu na-Ko reas 
ning Lõu na-Itaa lias. 

Il mus Vil ve Ka lit sa põh ja lik uu ri mus tüe „Kihn las-
te ela tu sa lad”.

Kad ri pää vä ae gõs käü si me Lo hu Mee li se ga Ka sõ 
Rai lil kos jõs, al gas mei te suur pul map ro jekt, msas-
ja jääd vus ta mi sõks te gi mõ koos tüed fil mig ru pi ga 
Rühm Pluss 0.

2007. aas ta ak kas nuõ ri ku ma ja kom-
bõ elu sõ ärä tä mi sõ ga ning suis-
tõ pul mõ ede val mis ta mi sõ ga. 
13 aas tat laul ma ta pul ma lau-

lud tu lõ ta ti mie le ning sui olid ka hed kol mõ pää vä-
sed kü lä pul mad! 

Kih nu pul mat ra dit sioo ni taas ta mi nõ ond al gu sõst 
piä le oln UNES CO te ge vus ka va täht säim ies märk.

Folk loo rian sam bõl Kih nu mua an dis Mõ nu kä si-
tüe ta lus 77 kon sõr ti sua rõ kü lä lis te le. Sü gü se õn nõs-
tus Kad ri pää vä pi du jäl le kü lä des se ta ha ko he mie li tä.

2008. aas tal lõ põ ta si me ju ha ta ja lap-
se puh ku sõ tõt tu pit kä le ve-
nün kesk kon nap ro jek ti. Li ha-
veis te le ehi ta si mõ kar jaai du, 

käü si mõ Got lan di sua rõl luõ ma pi dä mist ua tõ mõs 
ning loo dus muas ti ke kor dõ soid mist õep mõs. Tra-
dit sioo ni lis te muas ti ke oid mi seks te gi me koos tüed 
Kih nu Ma jan du sõ OÜ-ga. Il mus Kih nut tut vus tav 
Tiiu Spee ki raa mat „Kan ni ke sed me res. Kih nu ran ni-
ku me re tee juht”. 

Koos töös Kih nu val la vaa lit su sõ ga kor ral dõt se mi-

Kih nu kiel ne Lu gõ mik.

Nuõ rik tan sib oma tee se tan su abie lu nae sõ na. Piä le la va ta ga jõst mist ning vee me ja ga mist ond tä mä le põll ede ning ta nu pä he 

Kih nu lap sõd mäng väd Lõu na-Itaa lias nips ki si.

Lo hu Mee lis Ka sõl kos jõs. Miok sõ rä ti ku all Rai li ol ga?

Tal vi ning Jaa nus jõst vad piä le re gis tieer mist „la va ta ga“. 
Tal vi ta hassm te tees test eri ne vält uiu all ol la ning oli sel le pä-
räst mae sõ ma nuõ ri ku riie te gä na gu oli Kih nu kom mõ tih ti 
1980-nda tõ aas ta tõ pul mõss.

Ka sõ Rai li ja gab Lo hul vei mi, esi me ne paekk lä häb äm mä le.

Mies te ül ge püü gist ond õpõ ta ja Ee vi Tür ki ju hen da mi sõl 
joo nis tan pil di 4 klas si Kih nu kuõ liõ pi la nõ Tõ ni sa Ai vo. Ül ge-
püük ond kihn las tõl ää kiel tüd, aga sie tu lõb uiõst siä dus li-
kuks te hä.

na ri tee ma oli „Hül ge püü gi taas lu ba mi nõ kihn las tõ-
lõ”. Sel leks loa taot lõ mi nõ käüb ede ko he.

UNES CO osa lusp rog ram mi toe tu sõl il mu sid Nii-
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Kui mia puõl sa da aas tat ta ha ko he nuõ rõ 
poe si na Kih nu tu li, nä gid suaer ning kihn la-
sõd suu tu maks teiss muõ di väl lä. Rua vi Riõt, 
üks esi me si nai si, kis si mio lõ tol mot sõ tie 
piäl vas ta as tus, kü süs oma laul va iä le gä: 
„Mjõl las tu lid, mjõl las ää lä häd?”. 

Aga mia ei lä häss naa käh ku ää, mia jäi ko go ni 
puõ lõks tal võks Kih nu! Elä si Mäel, kus Maenn an-
dis prii pä rast seüä, kus Taen nu aris nur kõs muet ta 
ning muud kui imet les, et siok sõ tüh ja as ja iest nao 
raa dio tüe ning iäl te üles võt mi nõ ise gid pal ka mak-
sõ tas sõ!

Sel lest aast ond Ees ti Raa dio ar hii vis mio saa tõd 
Kae ra met sa Vee da, Rua vi Mit ta, Aru Piet ri ning 
pae lu dõ tees te kihn las tõ ga. Tä nä ond nied arul da-
sõd iä led kau gõst mi ne vi kust! 

Nied olid aad, kus kuõ lis ei lu ba tass las tõl riä ki 
kih nu kielt ning käüä kih nu riie te gä. Aga kihn la-
sõd nao ini me sed kõi kis muu lal suu rõs jõl mõs te-
gäd just se dä mis am mõt li kult kiel tüd ond. Oma va-
hel riä gi ti ik ka ar mast sua rõ kielt ning kui tüd ri kud 
kuõ list koo tu lid, siis tao ta sid nä mäd vor mi rii ded 
nur ka ning vä dä sid sel gä kör did-ja kid ning sjõ du-
sid rä ti kud pä hä.

Nüüd ond aad, kus kuõ lis piäb õep ma kih nu 
kielt ning kõe gõ jõ lu sa mi ni kih nu rii di kand vad 
lap sõd sua vad pree mia si. Aga pae lu dõs ko do dõs 
ei riä gi enäm emäd-isäd kah juks oma las tõ gä kihn-
las tõ emä kielt. Sas ja pä räst siis? Ond sii äkest süüd-
lä seks  raa dio ning te le käs oma kir ja kie le gä või 
uõ pis kihn la sõ oma taht mi nõ ol la kie gi muu kui 
kihn la nõ? 

  
Puõl sa da aas tat ta ha ko he ei mões tass mia mõ tõl-

da, et ühe kor ra, kui piä ju ba ot sõs aell ond, tu lõb 
miol ka man da Kih nu ins ti tuu di tüed. Asu tu se, kis-
si piäb vas tu ta ma pis sik se rah vak jõl lu kie le ning 
kom mõ tõ al lõs jäe mi se iest. Aga tõ si ta ond – just 
sio kõ ond ki mei te ins ti tuu di piä mi nõ mõ tõ.

Sih ta su tu sõ Kih nu Kul tuu ri Ins ti tuut nõu ko gos 
ond mei ti set se – Nõl va ku Evi, Är mä Roo si, Kol dõ 
Kül li Kih nust, mae sõ malt kie le me hed Mart Me ri 
ning Har ri Jõ gi sa lu ning Ma nõ jalt Rii da Tiit ning 
mia. Ins ti tuu di ju ha ta ja ond kõi kõ lõ tun tud-tiä tüd 
raa diuiäl Me re Mar ju. Ma nõ ja sua rõ kes ku sõs tüe-
tä väd ins ti tuu di puõlt Nee me Sal me, Sjõl la El vi, 
Ka se Svea. Kõik me olõ mõ mu rõs kih nu kie le el lu-
jäe mi se pä räst.  Sie pa nõb ki mei ti and ma väl la raa-
ma tu si, te ge mä kih nu kiel si raa diu saa tõ si, kuts ma 
ko go nõu pi dä mi si ning se mi nä rä. 

Me re Mar jut põ lõ miol ta ris tut vus ta`mtõ, tä-
mä soe ning nae ru nõ iäl kos tab egä kihn la sõ ko-
do es mas pä ning rie de umi ku ning rie de õh ta, 
kui eet riss ond „Kih nu kiel sed uu di sõd”. Esi me ne 
saa dõ oli eet ris 3.niä ri kuu pää val 2005.aas tal. Sie 
oli kol mõ mi nu ti nõ uu dis, sas ja te gid Me re Mar ju 

ning An su-Mihk li He le ri. Sa ma aas ta lõp pus tu li 
trü kist kua mei te esi me ne raa mat – Naa da Ju ku 
„Hül ge kü ti päe vik”. Sel le jär ge tu li „Ve re töö Lää-
ne me rel” (Kae ra met sa Vee da uu ri mus Jaan Um bi 
tra göö diast) ning „Ku das kihn la sõd Ma nõ ja val lu-
ta sid” (Ma nõ ja sua rõ aja lu gu ala tes 1933.aas tast). 
Il mu mas ond „Elu mõ nu” (Är mä Roo si au to ri raa-
mat oma elu tiest), „Kih nu elu lood” (lu gu si Lül le-
va nast ning Enn Uiõ toast ku ni Jär su mäe Vir ve ni). 
Ins ti tuut ond väl la andn kih nu-ai nõ li si kaa lend ri si, 
te ge mi sel ond kaa len der 2010. Sel le kor ra ta ha mõ 
sel le pü hen dä Jär su mäe Vir ve le. Kih nu elä vä le le-
gen di le. Tu lõ mõs ond kua kih nu kiel ne „Aa bets”, 
msas ja pa ni ko go Kol de Kül li koos Lää ne met sä 
Ree ne ning Nõl va ku Evi gä ning sas ja ta ris mua lis 
et te jõ lu sad pil did Uno Roos valt. Kol de Kül li ond 
lõ põ tä mäs kih nu kie leõ pi kut va nõ ma tõ lõ klaes sõ-
lõ. En näe, olõ mõ ju jäl le rin gi gä uiõst kih nu kie le 
juu rõ ta ha ko he jõudn! 

Oma emä kie le oid mi ne ond egä rah va oma asi. 
Kie gid tee ne väl läst puõlt sua se dä te hä`mte. Sa ma 
lu gu ond kua kih nu kie le gä. Üks ki maes sa kas ei 
sua se dä elus oe da, ku das tä mä se dä kua ei ta haks. 
Kih nu kiel eläb sõ ni kui kihn la nõ ise se dä pü häks 
piäb. Et aga Kih nus ning Ma nõ jal eläb ini me si, kis si 
taht vad sel le kie le sel geks õp pi, siis ond Ins ti tuu dil 
plaa nis ju ba sel le aas ta muar ja kuus Ma nõ jal kih nu 
kie le laa gõr ko go kut su. Kõi kõ lõ, kis si taht vad oma 
kih nu kielt pa ran da, va nu sõ nu ning üt le mi si elus-
ta, ond uõ tõt Ma nõ ja uiõks ehi tet sua rõ kes ku sõs. 

Et te iäd mielt tieb mio le kua sie, et tüe se ak kan 
Kih nu Kie le ko da ond ju ba mjõ tu kor da koos käün 
ning üsä nii piä il mu va kih nu kiel se aa bet si pa ra-
maks kie le ka su tu sõks iäd nõu andn. 

Kih nu Ins ti tuu di te ge mis test to hem’tõ väl la 
unus ta mei te te ge mi si kih nu kul tuu ri esi tä mi seks 
mae se mal ning väl lä mual. Egä-aas ta sõd ond mei-
te kul tuu ri pää vad Rii gi ko gos. Viim se mar di pää-
va käü si me Ve neet sias, sel le aas ta sil mä pii ril ond 
Ah võ na mua ning Hol land. Mit te üks kul tuur 
ei sua kaua kes tä, kui tä mä tes te kul tuu rõ gä lä bi 
käü`mte...

Ka se Mark 

pan dud.

Är mä Roo si, Me re Mar ju, Jär su mäe Vir ve ning Jär su mäe Ur ve kond li gä sõit mõs.

SA Kih nu Kul tuu ri Ins ti tuudist

Re no viee ri tud Ma nõ ja kü lä kes kus.

du Kat ri ni 3 lau lu vih ku: Las tõ, Nuõr dõ ning Naes tõ 
lau lu vihk, mis ond nüid ka su tu sõs kuõ lis ning lau lu-
selt sis.

Folk loo rian sam bõl Kih nu mua käüs fes ti va li del 
Tseh his, Slo vak kias ning Uk rai nas. Tseh hist leü tüd 
arul da sõd kal list selt si rä ti kud vii sid mõt tõ lõ tel li põl-
lõ rii di ning tra dit sioo ni li si rä ti ku si in ter ne ti kao du - 
Ruõt sist, Ve ne mualt, Tseh hist, Amee ri käst ning viel 
muu lalt ki. 

Suu re joo ne li nõ põl lõ riie te ning rä ti ku tõ näi tus-
müük toi mus Met sä mua ta lu ava mi sõl. Täh tis sünd-
mus sih ta su tu sõ lõ ond Met sä mua ta lu ost mi nõ, kus 
ond oln mjõt mõd kul tuu ri koh tu mi sõd ning kü lä-
piod. 

Las tõ pil li laag rist võt vad osa üle puõ lõ kih nu kuõ-
li las tõst ning soo vi ja si tu lõb ik ka juu rõ. Laag ris õpi-
tas sõ akor dio ni-, lõõt sa-, ki tar ri- ning viiu li män gü. 
Aas ta lõp pis aru te lu ga oma muu si ka kuõ li te ge mi se 
va ja du sõst.

vaata edasi lk 4
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2009. aas ta prio ri tiet ond Kih nu 
muu seu mi re no vieer mi se 
lõ põ ta mi nõ. Muu seu mi 
uõ nõs sõ ko lib SA Kih nu 

Kul tuu ri ruum kun tur. Luõ dud ond kaks riik-
lik ku prog ram mi Kih nu re gio naalp rog raemm 
ning Kih nu Kul tuu rip rog raemm, mis toe ta vad 
trü kis te ning fil me te ge mist pä ri mus kul tuu ri tal-
lõ ta mi sõks, va na dõ fo to dõ ning va na va ra kor ja-
mist muu se mi täien du sõks.

Kih nu Kuõ li õp põp rog ram mis ond mjõt mõd 
Kih nu kul tuu ri ga sio tud õp põai nõd: kih nu kiel, 
kih nu aja lu gu ning loo du sõ põ tus, tra dit sioo ni li-
nõ kä si tüe, laul ning tants. Kih nu Val la vaa lit sus 
ond tein pae lu ää UNES CO te ge vus ka vass ede-
näh tud õpõ ta ja tõ mo ti viee ri mi seks.

Kih nu kuõ li ning las tõaa te ge vust toe ta vad 
uvia la te ge vus ning pä ri mus laag rid koos tües re-
no viee ri tud muu se mi ga.

SA Kih nu Kul tuu ri ruum ond AS Kih nu ran na-
ga pi dän lä bi riäk mi si kul tuu ri tu ris mi arõn da mi-
sõks. Te gut sõb Mõ nu kä si tüe ta lu, kü läs tä jä te le 
ava tas sõ Met sa maa ta lu, tüe täb ten ni se väl jäk 
koos tree ne ri gä.

Kih nu kul tuu ri ond väl jäs puõl tut vus tan Jär-
su mäe Vir ve koos pe rean samb li ga, Har ri Jõ gi sa-
lu raa mat “Me ri põ lõ´mte pal jas ve si”, Kärt Sum-
ma taa ve ti uu ri mus “Kih nu Roo si kin da kir jad” 

ning po pu laar nõ Kih nu Pois te bänd.
Folk loo rian sam bõl Kih nu mua ond SA Kih nu 

Kul tuu ri ruum al lük sus. Üle puõ le sa jan di te-
gut se vat folk loo rian samb lit Kih nu mua ju ha tab 
Kat rin Kum pan. Jär je pi dev au tent se folk loo ri 
vil je le mi ne ond tuõn tun nus tust ning Eu roo pa 
Kul tuu rip ree mia 1999.

Kih nu Kul tuu ri ruu mi Nuõr dõ selt si ies mär-
giks ond au tent se te pä ri mus piir kon da de nuõr-
dõ oma va hõ li nõ koos tüe. Olõ mõ koh tun se to dõ, 
võ ro kes te, mul kõ ning Peip si va nau su lis tõ ga. 

Lõ põ tu sõks mia soo vi Kih nu ning Ma nõ ja 
rah va lõ järg mist uut te gu dõ roh kõd “vii saas-
ta kud”. Ies mär gid ond ik ka sa mad: riä gi me 
kih nu kie les, oja mõ kih nu kom bõ si, kan na mõ 
kih nu rii di ning ei la se en nät si väl jä puõlt tu lõ va 
al vast mõ ju ta. 

Jäe me ik ka iseen näs teks ning oma elu vii si lõ 
kind laks. Uiõ-Ma tu Ma re

H

Met sa maa ta luss ond elu siss, aga uõ nõd uõ ta vad re no vieer mist.

In fo SA Kih nu Kul tu ri ruu mi te ge mis test: 
www.kul tuu ri ruum.ee
Nuõr dõ selt si ga suab lii tu da: www.or kut.com 
Kih nu Nuõr dõ selts kom muun. 

SA Kih nu Kul tuu ri ruum te ge vusp laan: 
www.kul.ee Rah va kul tuur all.
UNES CO Pä ri mus kul tuu ri Meist ri teos te 
ni me kir ja le esi tet taot lus: www.unes co.ee 

SA Kih nu Kul tuu ri ruum ju ha ta ja 
Ma re Mä tas: kul tuu ri ruum@kih nu.ee

Folk loo rian sam bõl Kih nu mua Uk rai nass esi ne mes.

Sü gü se ne Met sa maa pil li laag ri ühis pilt.

Pil li laag ri tun nid tal võ.


