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K ihnu Mere Selts luõdi eelmise aasta kev-
äde Kihnu suart ning väinä puudutava 
merealasõ tiäbe säilitämiseks ning 
luõmisõks. Meitel on kampõs kihnlasi 

ning ette äid mereuvilisi sõpru maesõmualt. 
Seltsi liikmeteks ond siis Ruudu Paal ning Hel-
dy, Pihlaka Rainer, Uiõ-Matu Mare ning Olavi, 
Kaerametsä Raino, Tumadu Jana, Orisselja Reet, 
Viljar Järv, Heiki Olviste, Ahto Meri, Andres 
Tamm, Üllar Läll, Ivar Tenson, Ago Tenson ning 
SA Kihnu Kultuuriruum. Meie tegutsõmõ ühe 
laevameistri, Mäe Tanili üteldud lausõ järge, et 
kissi kedägid tie‘mte, sellel lähä ukka kua‘mtõ 
– kissi tieb, sellel lähäb ukka vahel küll kua!

Meite seltsi suurõmaks iesmärgiks ond val-

mis ehitä traditsioonilinõ Kihnu kivilae. Kihn-
lasõlõ ei piä akkama lahti seletämä, sasi sie 
kivilae siis oli. Mäletäväd ju paelud vanõmad 
inimesed viel neid laevu selgest. Ette kahju, et 
sõda piäle tuli ning sioksõ varandusõ ävitäs. 
Siikohtõs olõks rahvalõ palvõ, et kui teitel ond 
kodo viel piltä entsetest laevõst, meremiestest, 
laevaehitusõst – andkõ aga meitele tiädä. Meie 
tulõmõ teite juurõ ning pildistäme nämäd maha 
– kõik selleks, et tulõvasõd põlvõd suaks kua 
aimu, kudas entsemäl aal Kihnus eläti. Tahak-
simõgi tänädä siikohtõs oma mammasi-papasi, 
kissi meitele oma pildivarandusõ ond ää jagan 
juba ning kua Mardi Anatolilõ ning Kasemaa 
Ellale suurimad aitimad. Tänu nende puõlt an-

tud matõrjalõlõ olõmõ asjaga paelu edekohe 
suan minnä. Meie uõtaks kua mälestusi entse aa 
laevamieste elust-olust. 

Meie olõmõ oma kivilaeva ehitusõga jõudn 
projekteermiseni. Enn Metsar nuputab juba 
tükk aega meitele sedä kõegõ õigõmat ning ent-
semät laeva, miokõst meie olõmõ soovn.

Puõtsi metsäst võtsimõ küündläkuu ette 
külmä ning lumisõ päävä maha laeva emäpuu, 
kalsõni ning mastipuud. Plaansimõ nad üle iä 
koo ää tõua, aga nao kjõustõ ei olõss meitel sie 
aasta iätied. Sellepäräst panimõ puud Munalao 
sadama oidma, kuõrsimõ ää ning sätsime ulu-
alla. Nüüd, keväde, saemõ oma puud Kihnu ää 
kua tõua. Mingend ning imetlege neid sadamas 

Kihnu Mere Selsi esimene aasta
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kai piäl, kus nämäd natukõ aega 
kuivad. Siis viime nad jõujaama ää 
ning lähäb ehitusõks  lahti. 

Praegu käüb meitel kua kivi-
laevalõ nimepanõmisõ konkurss. 
Uõtamõ laevalõ jõlusi nimesi, sest 
nimi ju ond laeva au ning uhkus. 
Kui aga nimi, mis teite arvatõs 
meite laevalõ sündü võiks, mielel, 
siis andke aga märku. Pangõ ette 
lühidalt kirja kua, miks siokõst 
nime pakutõ ning kindlast kua oma 
nimi, sest vällävalitud nime pakku-
ja suab juurõ esimesele laevareesile 
ning tedä suadab mereseltsi rahva 
eluaanõ tänu. Kihnu piäle ond üles 
pandud kua nimekogomisõ kastid. 
Juba piä puaerkümmend varianti 
ond  pakutud. 

Eelmine sui saemõ jõujaamaga 
naa kaugõlõ, et panimõ uiõd aknad 
ede ning täütsime parandal olad 
kanalid liivaga. Tiäte ju küll, et 
ennemä oli siäl kõik lõhki tapõtud, 
misasja purusta andis. Üsä varssi 
lüeme jõujaama puuparanda maha 
ning akkamõ sui Mere Peo aegõs 
siäl tantsu lüemä. Edepidi tieme 

jõujaama mieste puutüekoja, kussõ 
ond uõdatud kõik uvilisõd, et õppi 
uusi tarkusi ning vanu oskusi lihvi. 
Eriti tahamõ selle koja luõmisõga in-
nusta nuõri, et Kihnus jälle puutüe 
ning laevaehitus au sisse tõsta. 

Laevaehitusõlõ lisaks üritäme 
meie rõhku panna kua üldisemäle 
mere ning sellegä sionduva tut-
vustamisõlõ nuõrtõlõ nao näiteks 
keskkond, ljõnnud, luõmad, kalad, 
taemõd meres, laidud, üldisem 
tutvustus laevõst, merereeglitest 
ning üldiselt aedata juurõ mereelu 
arõndamisõlõ Kihnus. Tiädäkse ju 
meite suaert siiani rohkõm naestõ 
tegemiste kaodu, aga meite Kih-
numua ju täüde tublisi meremehi, 
kissi kõik viärväd, et nende nimed 
suaks au sisse tõstõt. Olõmõgi juba 
mõnõ Kihnu meremehegä jutulõ 
suan. Ette uvitavasi jutta on meite 
miestel pajata – terve muajõlma 
on nämäd läbi sõitn ning kui jõlusi 
piltä viel nendel ond... Lugõgõ mies-
te seiklustõst meite kodolehelt.

Kihnu Mere Selsi üheks iesmär-
giks ond kua nuõrtõs uvi tekitä 

meremehe amõti ning laevaehi-
tusõ vasta. Mai algusõs võtsimõgi 
Kihnu kuõlilastõga ede reesu Tar-
tu lodjakodasõ. Reis sai teoks tänu 
Euroopa Liidu Leader-programmi 
rahalisõlõ toelõ. Küll oli lastõl uvi-
tav lodjakojas kaeda, kudas puaeta 
ehitäkse ning sepikojas rava tagu-
mine käüb. Kõegõ põnõvam oli 
ikkagid lodjaga Emajõe luhtõ piäl 
tiiruta. Luõdamõ küll, et mõnigi 
juurõs oln laps akkab tulõvikkus 
merendusõga tegelemä. 

1. mail olid Kihnus mjõtmõl 
puõl talbusõd, ei suass kua meie 
teesiti mitte. Selsi liikmed ning sõb-
rad tulid kogo jõujaama ning rii-
sime õuõ ää, värvsimõ uksõd üle, 
kruaepsimõ vanast värvist ning 
tõrvast puhtaks meite praegu ae-
nuksõd laevad – lodja ning lappaja. 
Nied sai ulualla tuõdud kartusõs, 
et äkest aetaksõ nad muedu varssi 
lõkkõssõ ning juhtub sama mis 
kivilaevõgagi, et mõnõ aasta päräst 
põlõ enäm ühtegid allõs. Selle pis-
sikse lodja veepiälse tienistusõ aeg 
ond küll läbi, aga eksponaadiks 
ond tämä ette vägev. Lappaja kal-
lal piäväd meite mehed terä nokit-
sõma ning varssi ond tämäga jälle 
võemalik lainõsi lõegata. Kui kelle-
gil viel kodo naasama seesäb vanu 
puaeta, siis mereselts võtaks nied 
oma uõlitsusõ alla küll. 

Talvõ saemõ tiädä, et Rohukülä 
sadama ehitustüede käikus ond 
leütüd vana laevavraekk, sasja 
tiädläsed ond tunnistan Kihnu 
kivilaevaks. Vraekk ond ligi kaks-
kümmend meetert pitk, viis kuni 
kuus meetert lai ning madala veega 
ond tämä iäste kai iäres nähä. Käü-
sime uurmõs kohapiäl ning saemõ 
kingitusõks kuarõtüküd, misas-
jad olid lahtisõlt vraki kõrvõs oln. 
Nied kuarõtüküd ondki praegu 
Pärnu Loodusmajas näitusõl üläl – 

sie meite esimene samm koostüel-
epingust, misasi meitel loodusma-
jaga sõlmitud. Sui puõlõ katsumõ 
selle näitusõ kua Kihnu lastõlõ 
uatamisõks tõua. Selle Rohuküla 
vrakiga ond meitel siokõ plaan, et 
kui leväme äid inimesi, kissi mei-
tele nõu ning jõuga ond valmis abi 
tulõma, siis tahaks selle vraki üles 
tõsta ning koo ää tõua. 

Meie olõmõ luõn kua internetti 
oma kodolehekülje – www.kih-
numereselts.ee, kus kõikõ muu 
kõrvõs kirjutamõ kua kihnukielsi 
mereuudisi. Ning meitel ond kua 
omad fännilehed Orkutis ning 
Facebookis – ikka selleks, et rah-
valõ ligemäl olla.

  Piäme plaani, et tieks surnuai-
dõs korda meite laevameistrite 
auad. Oli ju Pao Jõnnu viimseks 
sooviks oln, et suaks vaid omalõ 
portreegä ausamba – äkest jõva-
mõgi selle soovi koos iäde inimeste 
abiga täütä. Surnuaidõs puhkab ju 
paelu meite laevameistrisi – Jüri 
Laasen oma poegõ Pärdi ning Tani-
liga, Putka Pärt ning neid ju viel. 

Tahamõ kua jõujaama seenä 
piäle üles panna suurõ Kihnu kuar-
di, kust siis kõik suvitajad tied otsi 
suavad ning oma rahvas naasama 
uudistaks.

Läbiriäkmised praegu käüäd 
kua Kihnu sioksõ valvõpuadi 
murõtsõmisõks, sasi olõks egäl 
aal võtta, kui kedägi taris üle mae-
sõmualõ viiä olõks.  

Plaanimõ suisõ Mere Peo aegõs 
avada kua näitusõ laevõst ning 
meremiestest ning nende tüeriistest. 
Äkest ond teitel kodo vanu mere-
teemalisi asju – ulkõs suaksimõ 
uvitavama näitusõ kogo panna. 

Tõstamõ’nd Kihnu meremehed 
jälle au sisse!

Jutu panid kogo Kihnu 
Mere Selsi mehed-naesõd

Egä aas ta ond mei te te ge vu saa 
jook sul oln mõn da sio kõst te hä, 
msa si ond mei tel aas ta lä bi piäü le s-
an nõ. Egäaas tõd te ge mi sed ond oln 
vä ga eri ne väd, ol ga siis te ge mist 
kih nu pul mõ või pä ri mus kul tuu ri 
õp põ kes ku sõ soe ta mi sõ, raa ma tu-
tõ väl läand mi sõ, ül ge püü gi, kih nu 
kie le või riie te ga või pil liõp põ ning 
laag ri tõ ga või laiõ malt kul tuu ri tüe-
ga, siis 2010 aas ta ies mär gid ond te-
rä tee sed kui iel mis te aas ta tõl, 2010 
aas tal tu lõb sel le kõi kõ kõr va täh tis 
märk sõ na – ma jan dus.

2010 aas ta ond ma jan dus li kult 
ras kõ kõi kõ lõ, ees ti rah va lõ, kih nu 
val la lõ, ka lu ri tõ lõ, ede võt ta ja tõ lõ 
ning kua kol man da lõ sek to ri lõ – 
sih ta su tus tõ lõ ning mit te tu lun du s-
ü hin gu tõ lõ. Sel le kor ra ond ta ris 
et te uõ lõ ga piä tüe se pan na ning 
kõi kõl roh kõm pin gu ta, et ras kõst 
olu kor rast väl lä tul la ning uiõd 
arõn guies mär gid siä di.

SA Kih nu Kul tuu ri ruu mi lõ ond 
en di selt et te täh tis, et pil li laag rid 
jat kuks ning kua pil liõ põ Kih nu 
kuõ lis, sest se dä mei tel lä hiaal luõ-
ta põ lõ’mtõ, et Kih nu muu si ka kuõl 
te häs se. Proo vi mõ siis pil li män gü 
ning tant su pä ri mus laag ri tõ abil 

elus oe da. Sel le jaoks, et laag ri si 
ning kua muid kü la pi du si, kul tuu-
ri koh tu mi si, näi tu si pa ra mi ni kor-
ral da, ond ede val mis tõt Met sa maa 
pä ri mus kul tuu ri õp põ kes ku sõ pro-
jekt ning tie me tüed sel le ni mel et 
sua ja eu ro toe tust ta lu komp lek si 
väl läe hi ta mi seks. Proo vi mõ ehi tus-
ra ha taot lõ da sa ma tied pi di na gu 
se dä te gi Kih nu Muu seum, pä ri-
mus kes ku sõ väl läe hi ta mi seks ond 
ehi tus jõn nan gu jär ge ta ris üle 5 
mil jo ni kroo ni. Sõ ni, kui ehi tu sõ ga 
alus tõt põ lõ’mtõ, ava mõ Met sa maa 
sui kü läs ta ja te le, tie me rah vus li ku 
toi du õpi tu ba si ning kor ral da mõ 
tant suk lu bi nii pil li laaag ri tõ ae gõs 
kui kua muul aal. Sui sõ aa ga ond 
sial mjõt mõd üliõ pi las tõ laag rid 
ning koos tües kunst nik Jaak Vis-
na pi ga kor ral da mõ mua li laag ri 
kih nu las tõ lõ. Sui lä bi ava tud Olev 
Mih kel maa vo to näi tus Kih nu elust. 
Aeg-ajalt kor ra la mõ mõ nõ kü lä peo 
ning tant suõh ta ik ka kua.

Nüüd  ma jan dusp ro jek tõst, mis 
ai taks ehk na tuk sõ Kih nu ning Ma-
nõ ja rah va elu jär ge pa ran da, ning 
neid ond mei te sih ta su tu sõl kaks: 
Kih nu kau ba ma ja luõ mi ne ehk 
e-pued in ter net tis, msas ja kau du 

ond uvi lis tel võe ma lus üle ter ve 
jõl ma Kih nu kä si tüed egäl aal ning 
üks kõik kus koh tõs ol lõs os ta, il jem 
as ja arõ nõ dõs ehk rah vu lik ku toi tu 
ning ra vim tai mi kua või lam ba nah-
ku, või kui lu ba tas sõ, kas või ül ge-
nah ku ning muud ki, kua mies te 
kä si tüed. Sel le pro jek ti ga ak kab 
sih ta su tu sõs te ge le mä Ka sõ Rai li 
ning pro jek ti raa mõs kat sõ ta mõ 
Elio ni üli kii re in ter ne ti võe ma lu si 
sua rõ piäl.  Sel le Kih nu kau ba ma ja 
pro jek ti ga luõ da mõ pa ran da tüeõi-
võt Kih nus ning müüa kä si tüed 
sel le õig la sõ jõn na iest, mit te nda 
oda valt, na gu prae gu se dä pae lud 
te gäd ning msas ja pä räst kua ond 
nõud lus kä si tüe jär ge et te suur. Kä-
si tüe müüä jäd sua vad ol la ük si Ma-
nõ ja ning Kih nu ala li sõd elä ni kud, 
mit te nied kis ljõn nõs elä väd. Sel le 
puõ jaoks pil dis täb Rai li kä si tüe, 
mis kie gi müüa ta hab kü la kao du 
üles ning nen de pil te põh jal suab 
pro jek ti lõp pus ko go pan na ka ta-
loo gid muu seu mi lõ „Kih nu Must-
rid“.

Tee ne asi, mis ma jan dust tur gu-
ta ma piäks, ond koos tües Kih nu 
val la vaa lit su se ga teh täv ka lu ri te-
päe va täht sus tav ning jär je pi de vust 

oi dõv ves ti val Kih nu Me re Pi du 
juu li tee sel nä dä li va he tu sõl. Ves ti-
va li prog raemm ond kõi kis väl les, 
kuid pan gõ tä he le, et kih nu ini-
me sed ond et te uõ tõt kaup lõ ma 
ko doõl lõ, ru gi le vä, suet su ka la dõ 
ning kä si tüe ga. Luõ da mõ sel lest 
pae lu dõ Kih nu pe re de le, kis kõi ki 
ise toot vad ning kua väl lä tul la jul-
gõ vad, ma jan dus lik ku ka su. Kui 
süe mäk raa mi ää müüa õn nõs tu’m-
tõ, võib sel le ju õh ta sõ pi du lõ juu rõ 
võt ta ning sõp rõ ga ul kõs ää seüa. 
Prae gu tiä ke dä gi, kue das üri tus õn-
nõs tub ning kui pae lu rah vast tu lõ-
mõs ond, esi me ne kord te hä ju. 

See gä kõi ki ko go võt tõs on aas-
ta 2010 Kih nu Kul tuu ri ruu mi lõ 
ma jan du sõ eläv dä mi se aas ta, pil-
li män gü os kus tõ elu soid mi sõ aas-
ta, Met sa maa pä ri mus kul tuu ri 
õp põ kes ku sõ arõn da mi sõ aas ta. 
Pä ri mus tant su ei sua ol la pil li mies-
te tä. Pil li män güst ond mei te uviks 
tra dit sioo ni li nõ pil li mäng, sie ond 
viiu li-, lõõt sa-, akor dio ni mäng 
ning uiõ ma aa mood ne ki tar ri saa-
dõ ning pä ri mus põ hi sõ uus loo min-
gut esi tä väd an samb lid.

Uiõ-Ma tu Ma re

2010 Kihnu Kultuuriruumis – 
majandust ning edevõtlust toetav aasta
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Nuõ ri ku tuõ mi ne pul ma ron gi ga, peig me he ko do la va ta ga jõst mi ne 
ning uju ma ha laul mi ne, vee me te ja ga mi ne, ta nu ta mi ne ning ta nu ga 
taents mi ne oli kõik ua ta ja tõ lõ ää se le tet, lau lu sõ nad kua ää tõl gi tud ning 
ie rog lüü fess tekst juõ sis ka hel puõl la va tahv li tõ piäl. Ko ha li kud volk lo-
 ris tid leüd sid kua sar na si kom bõ si jaa pa ni pul ma ga, val gõ ljõ na ma ha -
pa nõ mi ne ning nuõr pua ri ühi ne kä te pe se mi ne. Idä mua dõ rah va kunts 
ond sio tud usu ning ri tuaa lõ ga, pi du lik ning staa ti li ne, meie oma tral li 
ning tan su ga oli mõ na gu poemm tee sest jõl mast. Mei te tõlk AKA NE 
NIS HI KA DO kont rol lis oma emä piäl, ku das tä mä aru sai. Kõe gõ roh kõm 
tein nal ja mei te kü lä lau lõ sõ nad ning uvi ta vad oln kua mei te vjõlt sõd rii-
ded, sas ja üsä käe gä kat su ti. Mei te gä koos esi ne sid Põh ja-Tai Lao õe mu 
MO LAM lau la jad, rii si kas va ta ja tõ tan su rühm AKIU Põh ja-Jaa pa nist, 
bu dist li ku kõ ri lau lu meist rid TA WA RA ja TA KA BE ri tuaal sõ tõs lõ vi -
maes kõss rühm. Kõik nied piir kon nad ond va li tud UNES CO kul tuu ri-
 pä rän di ni me kir ja.

Kihnlasõd Jaapanis
KIH NU MUA kut su ti Jaa pa ni To kyo ves ti va li lõ kih nu pul ma kom bõ si näü tä mä Ees ti Rah vus li ku Folk loo ri nõu ko gu soo vi tu sõl. 
Sü gü se käö sid Kih nus  kor ral dus ko mi tee liik med, et nog raaf Fu ji To moa ki ja la vas ta jaär rä Aki ra Sa so. Muu siu mis laul si mõ 
ning tant si mõ mjõ tu tun di, kü lä li sed va li sid pul ma kom bõd ka va sõ ning olid rõõm sad, et mei tel ond nda pae lu lap si laul mõs-
taents mõs ning kih nu kul tuu ril ond tu lõ vik ku.                                                                                       
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Koh to mi sel Jaa pa ni-Ees ti sõp ru sü hin gu esin dä jä te prõua HI DE KO 
ARAI ja To kyo Üli kuõ li es ti kie le pro fes so ri MAT SU MU RA KA ZU TO ga 
va nal jõn na sa ke baa ris jõe mõ rii si vei ni ning proov si mõ esi mest ko ha lik-
ku toi to pul kõ ga  seüä, sel le gä sai viel il je mi ni gi pae lu nal ja. To kyo ljõn-
nõs eläb 11 mil jo nit ini mest, va nal jõn nõs ond mjõt mõ kord sõd ta na vad, 
va na dõ ma ja dõ lõ ond uiõd kõr guõ nõd kae la ehi tet. Mei te pä hä ei ma-
huss, ku das ini me sed siäl elä tüd sua vad. Egä ja la täüs muad ond ää ka su-
tõt, mõ nõd puud ning põõ sad ond ki vis jõl lu ti sõ va he lõ pae gu tõt na gu 
ike ba na mei tel lil le poet tõss.  

Mei te otell oli 200 meet ri kau gu sõl keis ri pa leest, siäl nä gi kua tra dit-
sioo ni list ar hi tek tuu ri ning õit sõ ju par gi puid. Šin to temp liss sae mõ soo vi 
iäd ter vist ning õn nõ kõi kõ lõ, keskl jõn na kau ba ta na vas rä ti ku si oet si 
ning oma lõ ki mo no os ta. Jaa pa ni rah va rii de-ki mo no juu rõs ond pae lu 
eri ne vä si sit si must ri si, mei te nae sõd leüt sid kua ühe pue, kust sai põl lõ rii-
di os ta. Jaa pa ni var da kott ond täp selt na gu mei te oma, leh vi ku tõ kau nid 
kir jad aga idä mai sõd. Mei te tõlk Aka ne üt les, et sui ond siäl nda pa la, et 
jõl ma leh vi ku ta õi gõs ei sua. Jaa pa ni kom bõd, vii sa kus  ning kum mar-
da mi ne olid ke nä däd ua ta, jäe sid aga mei te le võe ras, egäl rah val oma 
mued.

Fin nai ri len nu ki ga üle inim tüh jä Si be ri ta ha ko he len des oli sil mä ies 
sie rah va roh kus ning mil jo nil jõn na pil ve lõh ku jad. Kõi kis kua ini me sed 
elä väd, na gu imet le sid va nas ti Kae van du An ni Are Mar ta ga. Se dä pa ni 
mõt lõ ma kua siis, kui Lää ne Koe do ning Ka sõ Mee li se au tu tõ ga üle iä 
lu mõan gõ tõss Kih nu murd si mõ ning koo sae mõ tä nü mes te le.
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K ih nu muu siu mi tüeaas ta 
võib ja ga da ka heks üsä eri-
ne väks osaks: SUI NÕ soe 
aeg, kui käüb et te pae lu kü-

läs tä jä si mae sõ malt ning TA LI NÕ 
külm aeg, kui mae sõ ma rah vast 
põ lõ gid ning suab mõ tõl da ning te-
gut sõ da roh kõm kihn las tõ ga ning 
tu lõ vas tõ ae gõ ni mel. Muu siu mi 
ta li nõ tüe ak kab osalt väl lä paist-
ma al lõs aas ta tõ pä rast – siis, kui 
mee nu tas sõ olu li si sünd mu si ning 
üri tu si, sas ja muu sium õn nõks üles 
vil mis ning pil dis täs; siis, kui ond 
ta ris neid püs sü ro ho saer va, üev li si, 
pikk sil mä, ül ge nahk sõt müt sü, kih-
nu suk kõ, kör tä ning pae lu si tei si 
as ju, mis tä nä ve tal võ muu siu mi 
jõud sid. Eri li ne tä nu tä nä ve ta lis tõ-
lõ an nõ ta ja tõ lõ Aa va Lee da lõ, Lo-
hu El la lõ, Til li ning Kae van du Lei-
li le, Är mä Roo si lõ!

Mihk li päe lõ põ tas sui sõ kjõ bõ da 
väl jä tüe de aa ning siis ak ka si mõ 
naes tõ ga muu siu mis üläl jõst ma.

Aa si mõ jut tu, imet le si me ühe tee-
se kjõn da kir ju, ua ta si mõ vil mä, tun-
nis ta si mõ va nu pil tä ning kat si mõ 
ää ar va ta, kis si pil te piäl ond. Mar-
di päe tu lid mei te le kü lä et te pis sik-
sed mar did. 

En ge de kuuss riä kis lu gu si ju tu-
vest ja Pi ret Päär ning te gi muu si-
kat Cät lin Jaa go. Nä mäd ak ka sid 
umi ku piä le kõe gõ vä hä mä te gä 
ning lõ põ ta sid õh ta ies kõe gõ va nõ-
ma tõ ga.

Kih nu ki ri ku kõe gõ kal li ma pü-
hä ni gu la päe (6. dets) kie gid nja pu-
tüed ei tiess – sel le kor ra ko go nõ ti 
muu siu mi piä le ki ri ku tie nis tust 
kuu la ma, ku das piis kop Alek san-
der riä gib Kih nu ki ri ku ni mi pü hä-
küst Pü häst Ni ko laist. 

Sel le pää vä oli aru kord nõ võe-
ma lus ei tä pilk sis se va na dõs sõ 
ki ri ku raa ma tu tõs sõ ning kul da 
kuõ liõ põ ta ja ning ki ri kuar hii vi kor-

ras ta ja Too mas Pa ju la ki ri kuar hii vi 
tut vus tust.

8. jõu lu kuu pää vä sai 110 aas tad 
Kar ja mua Jua ni sün dü mi sest. Kõe-
gõ kuul sam kih nu kunst nik mua lis 
pints li gä Kih nu aja lu gu üles, et tu-
lõ vad põl võd kua tiäks, mio kõ elu 
kihn las tõl oli. Prae gu ond jäd vus ta-
mi ne pae lu liht sam – pil dia pa raa-
di ga. Kih nu muu sium kut sub kõi-
ki üles osa võt ma fo to kon kur sist, 
sas ja ies märk ond sa ma, mis Kar ja-
mua Jua nil – jät tä kau gõ sõ tu lõ vik-
ku ede ku ju tus prae gu sõst elust Kih-
nu sua rõ piäl. 

Nai vis mist Jaan Oa di luõ min-
guss riä kis jõ lu sast Ma nõ ja Ka sõ 
Mark, kis si Kih nu mua li ja si laia lõ 
jõl ma lõ ond tiä düs tän. 1980-nda tõ 
aas tat al gu sõss käüs Mark Soo saar 
Jua nil Ka na das kü las ning te gi õn-
nõks ko go sua mi sest vil mi kua. 
Juaen an nab oma na pi, aga väl jen-
dus rik ka ju tu ning sel ge pil gu ga 
ede ku ju tu sõ tuõ nas tõst kih nu mies-
test ning nen de mõt lõ mi sest.

Oma tüed lu ba sid näi tu sõ lõ prae-
gu sõd ak tiiv sed mua li jad Sal me 
Loob ning Ire ne Port. 

Suur ai ti ma ne de le ning kuõ li 
kuns tiõ põ ta ja Ee vi Tür gi le, kis si 
Kih nu õpi las tõ põ lis te ge vu si ku-
ju ta vad tüed sen de piä le näü tä mi-
seks lu bas. 

Sa ma pää vä an dis Ees ti Lau lu- 
ning Tan su pio SA Kih nu Muu siu-
mi lõ üle sui tan su pio plat si ehtn 
pur jõ. Pu ri leü dis asu ko ha rah va-
ma ja tii gi kõr võs – siäl sa mas, kust-
ko hast mi ne vä sui läks Ta li na puõ-
lõ tie le Kih nus süü tet tan su pio tu li. 
Pur je pi du li kul eis ka mi sel osa lõ sid 
tan su ju hid Vai ke Ra jas te ning Ülo 
Luht. 

Niää ri kuuss toi mun pil dis tä mi-
se kuõ li tus oli mõ tõl dud toe ta ma 
käü me so lõ vat fo to kon kurs si „Kih-
nu aas ta ring 2010“. Tä nä dä ta haks 
kuõ li ta jat fo tog raaf Olev Mih kel-
maad, kis si 2009. aas tast aka tõs egä 
na tuk sõ aa ta gant Kih nu jõ vab ning 
sii oma iä de apa raa tõ ga Kih nu elu-
olust kva li teet si pil tä tieb ning nied 
kua muu siu mi lõ an nab.

Üe ku du ja tõ rjõ du suu rõn das 
muu siu mi tüe tu ba, sas ja juh tis Ku-
ra ga Õie. Osa lõ ja si oli 12, ko go sua-
di ne li kor da ning tä na seks ond ena-
mu sõl tüe tuas aka tud üe val mis. 

Pul ga pit si te ge mi ne jäeb järg-
mist kül mä ae ga uõ ta ma. 

Küün lä päe ava ti Kih nu muu siu-
mis pur je- ning au ru lae võ näi tus, 
Kih nu Kul tuu ri Ins ti tuu di kor ral-
du sõl te gi Pär nü mua rah va riie test 
ede kan dõ Mar vi Vol mer ning ka-
hek sa kan nast ehk mu hu män näst 
Mark Soo saar. Lu gõ mi saas tat tu lõ-
tas mie le kir jan du sõ õpõ ta ja Anu 
Saa re, kis si lu gõs ede Ju han Lii vi 
„Peip si peal“.

Küünd lä kuuss käüs muu siu mi 
pi si ke pe re selt sis tes te kihn las tõ ga 
Jaa pa nis ning se dä rei su jäeb muu-
siu mi ko go sõ mee nu ta ma ulk pil tä 
ning vilm.

Miks pü hä de pi dä mi ne täh tis 
ond ning ku das tä nä pää vä ini me-
se le lah ti mõ tõs ta üles tõus mis pü-
hä de le eel ne väd ning järg ne vad 
nä dä lid, proov si mõ aru ta ta li pü hä-
des. Mia tun nõ tih ti, et ris tiu su see-
su ko had riäk väd tiä dü sõ lõ vas ta, 
aga mia olõ kuuln, et us ku, teo loo-
giat õepn ini me sed ei vas tan da re li-
gioo ni ning tiä düst, vaid mõist vad 
as ju se le ta se da si, et ra hu jäe väd 
usk li kud ning tiäd lä sed. Kah ju, et 
ei õn nõs tuss üh te gi sio kõst tar ka 
muu siu mi kü lä kut su…

Mais jõu dis Kih nu Tar tu Män-
guas ja muu seu mi näi tus „Kar-
ja ku nin ga män gud“. Las tõaa 
lap sõd said en nät si mõ tõl da kar-
ja las tõ mua jõl ma, sjõn na, kus leh-
mäd amm vad, lam bad määg väd, 
siad röhk väd, obo sõd jõrn vad ning 
kar ja koe rad auk vad.

Noodi Maie

Kül mäl aal muu siu mis



REEDE 9. juuli

Rahvamajas seminar 
„Ajaloolisõd purjulaevad 
ning tänäpäe“.

kell 17 muusiumis 
avatassõ pildi- ja võrgu-
näitus “Kalurid aerpa ning 
pühädess”.

kell 19 vestivali avamine 
entsess jõujaamõs. 
Kihnu Mere Selsi näitus. 
Tansuõhta; esineväd 
Kihnu Poesid ning lõõtsa-
mängäjäd Olavi Kõrre, 
Aivar Teppo ning Asso 
Int.

LAUPA 10. juuli
Üritusõd Suaru sadamas.

kell 10 külaliste saabumine.

kell 11 käsitüe ning rahvusliku toedo 
luadaplatsi avamine. Registriermine Kihnu 
juõsuks. Võemalusõd osalõda õpitubadõss – 
võrgukudumine, muti rakõndamine, varrastõga 
kudumine, kihnu laul ning tants.

kell12 Kihnu juõsu start.
Luat, õpitoad ning kontserdid jatkuvad.

kell 14 kaluritõ võistlusõd: 
sõudmisvõistlus, sõit 
lappajatõga jpm. 

kell 16 ETV ja Maalehe 
koostüeprojekt – uus 
saatõsari “Laulge kaasa” 
jatkuna. Ühislaulmine, 
tants, esineväd tuntud 
saatõjuhid ning laulajad, 
intervjuud kihnlastõ ning 
suikülälistegä. 

kell 18–21 ringsõit koos 
giidigä veoautu kastis. 
Autud startvad sadamast 
kellä 18 ning jõudvad 
kellä 21 Kihnu rahvamaja 
juurõ.

kell 21 pidu Kihnu Rahvamajas. Piäesinejä 
ansambõl Untsakad, puhkpilliorkester ning 
Mõnistõ rahvas.

PÜHAPÄEV 11. juuli
kell 10 kirik.

kell 12 surnuaapühä.

kell 13 vestivali lõpõtamine Jõnnu aual. Nime-
panõk Kihnu kivilaevalõ.

kell 18 vestivali lõpupidu Rock Citys Manõja 
Poestõga. 

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

Emäkielepäävä, 13. muarja-
kuuss, kuulutati vällä 
Theodor Saare selle aas-
ta aujõnna suaja – MERE 
MARJU. Kyne küsüs tämä 
käest mõnda.

 
Paelu õnnõ! Olõd tein Kihnu 
saatõsi ette mjõtu aastad. Kas Sia 
ää  väsümä ei akka? Ond ikka, 
sasjast riäki?

Suur aitima! Mia akkasi saatõsi 
tegemä 2005.a. niäärikuuss – sie 
tieb tänäseks juba piäle 5 aasta. Sie 
väsümise küsimus ond küll ette iä 
– naa kaua järjest ning jõlma paosita 
ond tüütes tehä ning vahest olõ 
sellest üsä väsün. Aga egä korra kui 
saadõ jälle valmis ond, tulõb siokõ 
iä tunnõ, mis paelu jõudu ning 
tahtmist asjaga edekohe tegeledä 
annab. Mia vist mõestakskid enäm 
sedäsi olla, et uudisi tieks mitte, 
sie nagu mio külge kasun. Tarkust 
ning kogõmusi olõ mia paelu juurõ 
suan, mio kihnu kiel ond aegapidi 
paramaks läin. Egätahes – mia püiä 
kõegõst engest! 

Vahest ond ede tuln, et mia lähä 
stuudiu ning ise viel tiä aimugid, 
sasjast riäkmä akka. Õnnõks ond 
viimsel aal kõikõl tegemist ning 
sündmusi naa paelu, et ikka leväb, 

sasjast riäki. Iä miel ond maesõma 
inimestele tiädä anda, mis kihn-
lasõd tegäd ning kui tüekäd ning 
tublid meie kõik ju olõmõ.

 
Piäle Kihnu sõnumõtõ ond 
raadioss kua võro- ning 
mulgikielsed uudisõd. Kas Sia 
kuulad kua, sasja võroksõd ning 
mulgid paatavad? Ond nendest 
mõnda õppi?

Egä korra’mte trehvä paraja aaga 
raadiu ligi, aga vahest ikka olõ 

võro- ning mulgikielsi uudisi 
kuulan kua. Nende saatõd ond 
isemuõdi, kiel ond vahest täütsä 
arusuamata! Meite kihnu kielest 
ning mio riäkmisest suab üksulk 
aru, aga võroksi ning mulka piäb 
ette uõlõga kuulama ning tähele 
panõma. Aga meiti ühendävädkid 
meite kultuurid, eluviisid ning 
kiel. Sie kõik aitab meitel koostüed 
tehä, arõnõda, oma iest võedõlda, 
kui taris ond, ning olla tugõvad. 
Mia ise luõda üheteesest küll õppi, 
egä uus päe ning uus kogõmus 
õpõtab meitele mõnda uut. Meitel 
ond võemalus tiädä suaja, sasja 
nämäd tegäd, nagu raadiu kaodu 
nendel meitest kulda ond. Sedäsi 
tulõgid tunnõt, et meiti ette pitkäd 
vahemuad lahutavad ning põlõ 
võemalik tihti kogo suaja’mte. 
Kõikõl ond ju omad tüed ning 
tegemised!

Olõd Kihnu Kultuuri Instituudi 
juhataja. Mõnõ korra on Instituut 
ning Kultuuriruum kua koostüed 
tein. Mis Sia arvad, kas sie 
koostüe võiks tihedäm olla?

Miol ond ette iä miel, et sihtasu-
tusõd omavahel koostüed ond tein, 
ning sedä võiks kua tulõvikkus 
kindlast tehä. Loomulik ond sie, 
et egäüks aab oma rjõda ning ond 

omad iesmärgid ning suunad, 
aga vahest suudõtassõ seltsis pae-
lu rohkõm. Tänu sellele, et ond 
olõmõs kaks sihtasutust, tulõb pisi-
ke võistlus nende vahel, mis sun-
nib pingutama. Sie tieb aenult iäd, 
selgest ond nähä näiteks sie, kudas 
mõlõma asutusõ raamatud ond aa 
jooksul paramaks ning sisukamaks 
muutun. Kui kõik tegäd oma tüed 
kire, armastusõ ning uõlõga, siis 
ond kua tulõmus iä ning kõikõlõ 
aru suaja! Mia ei mõesta sedä 
sõnadõssõ panna, sasja mia tunnõ, 
kui tüe kannab vilja ning sellegä 
suab kua teste inimeste elusõ kas-
või terä rõõmu ning päikest tõua!

  

Minevasta läks kihnlastõl 
üldse ette iästi.

KOLDÕ KÜLLI, LÄÄNEMET-
SÄ REENE ning NÕLVAKU EVI 
“Aabets” kuulutati aasta kiele-
tioks.

UIÕ-MATU MARE sai Eesti 
Rahvuslikult Folkloorinõukogult 
Pärimuskultuuri aujõnna.

JÄRSÜMÄE VIRVE võitis 
“Kuldse plaadi 2010”.

Theodor Saare aujõnd Mere Marjulõ

KALURITÕPÄÄVÄLE PÜHENDET VESTIVAL 

Korraldab SA Kihnu Kultuuriruum koos Kihnu Vallavalitsusõ, Kihnu Rahvamaja, Kihnu  Muusiumi, Kihnu Kuõli ja Kihnu Mere Selsiga.


