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Kihnu pulma kombed
läbi sajandite
Kui das on Kih nu pul mat ra dit sioon ae ga de jook sul muu tu nud...on 
see tra dit sioon ik ka veel elu jõu li ne ja are nev? Vt lk 3-5

Käisime Setumaal Vt lk 6-7.

Rah va riie te kand mi se 
kon kur sist Vt lk 8 

Msas ja pul mõ koh ta muud riä ki ond, 
kui et et te, et te vä gev oli. Mio kõ ond 
pulm aas tal 2007, kui te dä olõss mit te 
enäm pie tud kolm teist aas tat ning enä-

mu sõ kihn las tõl luõ tus ka dun viel eluss Kih nu 

pul ma sua ja, se dä ei tiäss mei test kie gi. Jõrm oli 
suur, sest kõi kõl olid ju viel mie les, miok sõd piä-
väd Kih nu Pul mad olõ ma.

Äkest enäm siok si tu lõ mit te, äkest enäm siok-
si ini me si põ lõ mit te, äkest enäm nal ja te hä gi, 

äkest nuõ rõd olad pa ram baa ris kui pul mõs.  
Suur mu rõ ning när vi pin ge oli te gi jä tel, kui pae-
lu piäb olõ ma süe mi si, juõ mi si, ku das ik ka kõik 
se dä si sua jas sõ, et ini me sed ra hu ond.

järgneb lk 2 > 

Nied ond Rai li Mee li se pul mad,
nied ond Rai li Mee li se pul mad,
nied ond pul mad täies oos...
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< algus lk 1
Pulm oli na gu pulm en ne mä gi: 

esi teks et te pae lu iäid süe mi si, juõ-
mi si. Sel le koh ta üt le väd tiäd jä mäd 
ini me sed “tra dit sioo ni li ne toit”. 
Tee seks pul ma ae gõs sai nä hä ter-
ven Kih nu rah va rii de jõ lu - ai,ai kui 
pae lu jõ lu si rii di: kör did, ja kid, põl-
lõd, rä ti kud ning kõi kõl ise muõ di! 
Kah ju ae nult, et ta nu kan da ja si, s.t. 
nuõ ri abie lu nai si, nda vä he ond. Ta-
nu võin küll kõi kõ nuõr dõ naes tõl 
piäs ol la, kel lel sel leks õi gus ond. 
Pulm ju sie ae nu kõ koht viel, kus sõ 
suab ta nu ga min nä.

Ning kol man daks kõe gõ täht-
säm - va nad kom bõd ning pul ma-
lao lud. Mei te sõ põr, kih nu pul ma-
lau lõ uu ri ja, Ing rid Rüü tel üt les 
laul mi se koh ta et te pae lu kii du sõ-
nu. Laul mi ne tuln vä gä iäs ti väl lä 
ning ise gid pa ra mi ni kui vii mas-
tõss ve neaa lõ pu pul mõss.

Tä nü pul ma kom mõ tõ lõ ning 
sel le pä räst, et ter ve aa mõn da uvi ta-
vat te häs se, ond kõi kõl pul mõs pae-
lu ua ta ning sel le pä räst olõss mit te 
nda pae lu lak ku täüs ini me si. Sel ge 
ond sie, et pul mõs rüü bä täs se ik ka, 
aga lo ha muas olõss pae lut kie gi.

Nüid ond mei tel jäl le sel ge pilt 
mis muõ di Kih nu pul mi te hä ning 
mis sel leks ta ris lä heb tä nä pää väl, 
kui kõik ond muu tun ning ini me-
sed enäm luõ mu piä mit te. Kui tu-
lad jäl le pul mad, ond iä nõu an da, 
kui pae lu süe mi si ning õlut te hä, 
kui pae lu lä heb ta ris vee me si jne.

Kih nus ond oln ka he su gu si ar va-
mu si pul mõ toe ta mi se koh ta: ond 
ar vat, et piäb toe ta ma, kis si mue du 
tieks ning ond ar vat, et toe ta mi ne 
ond va lõ. Pul mad tu lõks ini mes tel 
ise te hä. Sel le koh ta võib üel dä, et 
tä nä pää vä elu ond teis su gu nõ kui 
en ne mä ning pae lu ond muu tun 
sest aast kui pul mat ra dit sioon oli 
täüs elu jõuss. Tä nä pää väl te häs se 
kõik suu rõ mad ede võt mi sõd pro-
jek ti kor dõs ning pro jek ti ra ha dõ 
iest, kõe gist tao dõl das sõ ter ve aa 
toe tu si, mue du sua mit te ke dä gid 
teh tüd. Kih nu pulm ond kih nu 
kul tuu ri üks kõe gõ täht säm osa 

ning kui se dä kua enäm põ lõ mit-
te, siis üsä vars si võe mõ kü sü da, 
et mis siis viel Kih nus eri list ond 
mae sõ ma ga võr rõl dõs. Kõik rii gi 
ra had ning re gio naalp rog ram mid, 
toe tu sõd tu lad Kih nu lõ ju eri pä-

rä pä räst ning pae lu suu rõ mas 
ula tu sõs, kui muu dõ lõ Ees ti mua 
koh tõ lõ ning sie ond ik ka kul tuu-
ri pä räst. Tu lõ ta mõ viel ve neaast 
mie le, et kui pul mat ra dit sioon oli 
elu jõuss, ei olõss min gi si rii gi puõl-
si toe tu si kua muu dõ lõ as jõ lõ. Ei 
olõss töö tu abi ra ha si, toi me tu lõ ku-

toe tu si, tor maa bi si, va nõ maü vi ti si, 
emä pal ka egä viel end se mal aal 
pen sio ni si. Ve neae gõs olõss suurt 
va li da kua mit te, msas ja ra ha ga te-
hä. Tä nä pää vä nuõr dõl ond pae lu 
va li ku si, kas te hä kol mõ pää vä ne 
pi du Kih nu rah va lõ või tõua sa ma 
ra ha iest puest oma lõ uus au tu ää. 
Enä mus nuõ ri va liks vist au tu. Sio-
kõ ond ühis kon na loo mu lik arõng 
ning kui meie ta ha mõ, et mei te lap-
sõd olõks osa suan Kih nu kul tuu ri 
suu rü ri tu sõst, piä me se dä toe ta ma. 
Mue du jä tä me liht salt jä rel tu lõ vad 
põelv kon nad mil lest ki et te jõ lu sast 
jõl ma, sest üks kid va nai ni me se jutt 
ei asõn da oma sil mä gä näh tüt.

Tee ne kü si mus, miks pul mi 
vil mi tas sõ? Se dä te häs se ik ka jäl-
le sa mal põh ju sõl, mis muud ki. 
Fil mid läht väd ar hii võs sõ, kust 
ühe kor ra ond võe ma lik neid kä de 
sua ja ning uu ri ja tõl ua ta. Kui ik ka-
gid pul mat ra dit sioon ei taa se lus tu 
ning kom bõd ää unu vad, ond nied 
nüid kõik fil mi piäl üläl. Ning mia 

ar va, et ühe kor ra 10, 20, 30 või mõ-
nõl pul ma kü lä li sel kua 50 aas ta pä-
räst ond se dä fil mi et te vä gev ua ta 
ning sel lest riä ki. Kui pul mõs pil tä 
te hä mit te egä fil mi tä mit te, jäe sest 
ju mit te ke dä gid jär ge piä le jõ lu sa 
mä les tu sõ kü lä lis te le.

Suur ai tehh Rai li le, Mee li se le 
ning tei te pe re de le, su gu võ sa de le, 
et siok sõ suu rõ as ja ede võt si te. Tei-
te pa nus kih nu kul tuu ri oid mi sõl 
ond jõn da ma tu ning sel le iest olõ-
mõ tei te le pae lu tä nü võl gu. Tä nü 
tei te le ond sün dü mas uiõd as jad 
ning luõ da mõ, et viel mjõt mõd 
ning mjõt mõd kih nu pul mad ning 
luõ tus, et tu lõ vik kus jäeb “las tõ ga 
tüd ri kä” Kih nus ik ka vä hä mäks.

Ehk tu lõb viel ühe kor ra õi gõ aru 
ta ha ko he, et abie lu nae sõl ond põll 
ies ning sel le jär ge suab va hõt te hä 
tüd ri kä te ning naes tõ va hõl. Esi me-
sed ede val mis tu sõd kua sel leks 
muu tu sõks ond tiä däo lõ valt ju ba 
piä le ak kan ...

Uiõ-Ma tu Ma re

Kih nu pulm ond
kih nu kul tuu ri üks kõe gõ
täht säm osa ning kui 
se dä kua enäm põ lõ mit te, 
siis üsä vars si võe mõ
kü sü da, et mis siis viel
Kih nus eri list ond
mae sõ ma ga võr rõl dõs.
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Kui das on Kih nu pul mat-
ra dit sioon ae ga de jook sul 
muu tu nud... mil li ne on pul-
ma de tä hen dus prae gu... 
mil li sed peak sid ole ma Kih-
nu pul mad aas tal 2007... on 
see tra dit sioon ik ka veel 
elu jõu li ne ja are nev? Need 
on ol nud käe so le va aas ta 
„kuu mad” kü si mu sed.

Üht-teist on nüüd seks ju ba sel gu-
nud – Kih nu pul mat ra dit sioon on 
elus, se da näi ta sid juu nis toi mu nud 
Rai li ja Mee li se pul mad. Tee ma on 
iga ti päe va ko ha ne ka prae gu, sest 
järg mi sed pul mad on ju ba tu le kul.

Järg ne valt kaks pul ma tee ma list 
et te kan net 28. ap ril lil toi mu nud 
Kih nu Kul tuu ri ruu mi ja Kih nu 
val la va lit su se igaaas ta selt ke vad se-
mi na rilt. Kõi ge pealt Ing rid Rüüt li 
sõ na võtt näi ta maks/tões ta maks 
kui võrd va nu kom beid ja seo seid 
Kih nu pulm en das kan nab ning 
see jä rel prae gus te pul mae la mus te 
kõr va le võrd lu se na Kat rin Kum pa-
ni kä sit lus 114 aas ta va nu sest pul-
ma kir jel du sest.

Ing rid Rüüt li et te kan ne kä sit leb 
mui na saeg seid ta va sid ja us ku mu-
si Kih nu pul ma kom bes ti kus. Üle-
vaa de avab Kih nu pul ma kom me-
te iid se taus ta laie malt, sel gi ta des 
nen de või ma lik ku pä ri to lu ja si det 
mit me te soo me-ug ri ja eu roo pa 
rah vas te ta va de ga: ”Kul tuu rant-
ro po loo gias eris ta tak se eri ne va te 
ajas tu te ja ühis kond li ke st ruk tuu ri-
de ga seo tud pul me kom beid: su gu-
kon na pulm, ko gu kon na pulm (kü-
la pulm), pe re pulm. Kih nu pulm 
on oma põ hia lu selt ka he su gu võ sa 
le pin gut kin ni tav su gu kon na pulm, 
mis läh tub su gu kond li kust ühis-
kon na kor rast ja tu gi neb eelk rist-
li ke le usu ku ju tel ma de le ning on 
oma põ hi joon telt lää ne me re soo me 
rah vas te le ühi ne. Ras ke on ot sus ta-
da, kui võrd on siin te ge mist ühi se 
al gu pä ra ga ürg soo meug ri lis te näh-
tus te ga, kui võrd liht salt su gu kond-
li ku elu kor ral du se ja eelk rist li ku 
mü to loo gi li se maail ma vaa te ga seo-
tud ta van di te ga. All pool püü tak se 
Kih nu pul ma kom bes ti ku le tuua 
pa ral lee le teis telt rah vas telt, eri ti 
juh tu del, kus neil on säi li nud tead-
mi sed maa gi lis te süm bo li te ja usun-
di lis te alus ku ju tel ma de koh ta, mis 
Kih nus ae ga de jook sul unu ne nud.

Ta lu rah va suu rim ri tuaal
Lää ne me re soo me rah vas te su gu-

kond li ku le pul ma le on ise loo mu-
lik, et nn. ka he ot sa ga või ka he poo-
le ga pulm pee tak se eral di pruu di ja 
peig me he ko dus, kus juu res pul ma 
kesk sed tse re moo niad toi mu vad 
mõ le ma poo le osa võ tul ning va na-
de re gi vär si lis te pul ma lau lu de saa-
tel. Ka lau lu des on eri ne vail lää ne-
me re soo me rah vas tel pal ju ühist.
Pulm oli ees ti ta lu po jaü his kon nas 
kõi ge suu re joo ne li sem ri tuaal ja 
kes tis ta va ko ha selt kolm päe va, 

va hel kauem gi. 17. sa jan dil an dis 
Root si va lit sus väl ja mää ru si, mil-
le ga pii ra ti pul ma de kest vust ka he 
päe va ga, sa mu ti kir ju ta ti et te mak-
si maal ne kü la lis te arv ja joo ki de 
hulk. Kui gi üleas tu jaid ka ris ta ti ra-
hat rah vi ja ise gi ihu nuht lu se ga, et 
taht nud ta lu po jad neist mää rus test 
kin ni pi da da. 

Kur jad vai mud ja maa gi li ne 
kol marv

Se tu del on säi li nud sa ma pul ma-
kom bes ti ku põ his keem mis Kih nus 
ning päe vad kan na vad ni me tu si: 
saa ja päev, va ka päev ja hõi mu päev.
Esi me sel päe val tu le vad saa jad pul-
ma ron gi ga pruu di jä re le.

Kesk ne sünd mus pruu di ko dus 
on pruu di ära saat mi se tse re moo-
nia koos ri tuaal se nu tu ja uju pä he-
pa ne mi se ga. Ko hus tus lik nutt oli 
seo tud en ne tus maa gia ga – see pi di 
ta ga ma õn ne li ku elu uues ko dus. 
Pruu di pea peit mi ne uju al la oli seo-
tud kait se-tõr je maa gia ga. See on ta-
va li ne vä ga pal ju de rah vas te muist-
se tes pul ma kom me tes. Uig kait seb 
pruu ti teel isa ko dust peiu ko ju, nn 
staa tu se ta pe rioo dil, mil ta ei kuu lu 
enam isa ko ju, po le enam neiu, kuid 
ka veel mit te abie lu nai ne. Usu ti, et 
ta on sel ajal eri ti ohus ta tud.

Kih nus mä le ta tak se hil jem sel le 
tä hen du se na, et “pruut ei to hi tea-
da teed ko ju”. Uju all oli val ge rätt, 
mil le all oli veel väi ke val ge ta nu 
ja sel le peal val ge ti ki tud li nik. Uig 
kin ni ta ti eest kol me sõ le ga. Sel li ne 
maa gi li ne kol marv pi di veel gi tu-
gev da ma kait set kur ja sil ma ja nõi-
du se vas tu. Hil jem le vis usk, et uig 
kait seb noo ri kut soo vi eest ko ju ta-
ga si pöör du da. Teel püs si pau gu ta-
mi ne või muul vii sil mü ra te ki ta mi-
ne on iid ne ta va, tun tud pal ju de le 
rah vas te le kui kur je jõu de ee ma le-
pe le tav abi nõu. Nii on see ol nud ka 
näi teks mord va pul ma des. 

Peiu ko ju jõu des pa neb ämm uk-

se et te ma ha val ge rii de või ka su-
ka, ku hu pea le peig tõs tab pruu di. 
Kom me ar va tak se ole vat ühen du-
ses pal ju del rah vas tel (ka soo meug-
ri las tel) tun tud noor paa ri pul ma-
voo dis se vii mi se ta va ga, mil lest 
pea le loe ti abie lu ala nuks. Mä le ta-
ta val ajal tea tak se Pär nu maal muid 
tä hen du si – et pruut oleks peh me 
sü da me ga, hea lam baõnn jne.

Peiu ko dus laul dak se uig ma ha. 
Va rem ee mal da ti see mõõ ga ga ja 
hei de ti, na gu lau lu sõ nad ki üt le-

vad, par te le, mil lel oli ilm selt maa-
gi li ne tä hen dus. Lau lus ki käs tak se 
pruu dil hei ta sil mad par te le, sest 
”pa ram õnn käib par sa kau du...” 
Ri tuaal ne par te le heit mi ne on seo-
tud muu de gi kom me te ga (näi teks 
vil ja saa gi en nus ta mi ne nää ri kom-
me tes). Mu hust on and meid, et 
söö gi ajaks ase ta tud mõõk pruu di 
ja peig me he ko ha le par te le. Neil 
rah vas tel, kel muist ne maail ma pilt 

kauem säi li nud, näit. obiug ri la sed, 
pü sis ku ni vii ma se aja ni ela mu 
ülao sal sel ge funkt sioon va hen da-
da ini mes te suh teid vai mu de maail-
ma ning esi va ne ma te hin ge de ga.

Obiug ri la sed us ku sid, et pöö nin-
gul asu sid ka pe re kon na kait se vai-
mud, kel le le vii di oh vian de. En ne 
ära heit mist pii ras ämm uju ga kolm 
kor da üm ber mõrs ja pea. Uju ee-
mal da mi se jä rel laul dak se na gu ko-
dust ära saat mi sel gi õpe tus- ja ma-
nit sus lau le pruu di le ja peig me he le 
nen de ko hus tus te mee nu ta mi seks, 
uue staa tu se kin ni ta mi seks ja tu le-
va se abie luõn ne ta ga mi seks. Kõi gil 
pul ma lau lu del oli va nas ti maa gi li-
ne tä hen dus, nad põ hi ne sid usul 
sõ na jõus se.

Noo ri ku eh ti mi ne ja ta nu ta-
mi ne

Kõi ge täht sam tse re moo nia pul-
mas oli noo ri ku eh ti mi ne ja ta nu-
ta mi ne, mil lest pea le ta loe ti abie-
lu nai seks. Nii oli see ko gu Ees tis. 
Noo ri kut eh tis ta va li selt raud käe-
nai ne (mand ril kan dis ni me tust kõr-
vat se nai ne) ai das, ee mal võõ ras test 
pil ku dest, et ära hoi da või ma lik ke 
hal bu mõ ju sid. En ne ta nu pä he pa-
ne kut pii ras ta kolm kor da üm ber 
pruu di pea ning lõi kolm kor da ta-
nu ga vas tu pead, lau su des ta nu ta-
mi se sõ nu:

Unu ta uni,
mä le tä müts,
piä nuõr mies mie les!
See on loits, mil le ga mõrs ja as tub 

noo ri ku staa tus se ning mis peab ta-
ga ma abie lu nai se ko hus tus te mee-
les pi da mi se ja täit mi se. Loits oli mõ-
nin ga te va rian ti de ga tun tud ko gu 
Ees tis (mõ ne de and me te ko ha selt 
loe ti se da va rem tüh ja ta nu pä he pa-
ne mi sel). Pruut vis kas kaks kor da 
ta nu ma ha, al les kol mas kord jät tis 
pä he. Kõik maa gi li se kol mar vu ga 
seo tud ta vad pi did ta ga ma õn ne ja 
ära hoid ma hal ba.

Eh ti mi se le järg neb ri tuaal ne 
pruu di tant si ta mi ne. Kom me on 

tun tud pea mi selt Lää ne- ja Põh ja-
Ees tis ning on tõe näo li selt root si 
mõ ju li ne. Root si pul ma kom me tes 
(näi teks Ruh nu pul mas) on ri tuaal-
seid tant se roh kem ning nen de roll 
pul mas pal ju olu li sem kui ees ti ja 
üld se lää ne me re soo me pul mas, 
mis on, vas tu pi di, eel kõi ge lau lu-
pulm.

Ent noo ri ku tants kui noo ri ku es-
ma kord ne ava lik esi ne mi ne uues 

Kihnu pulma kombed 
läbi sajandite

Kih nu pulm on oma põ-
hia lu selt ka he su gu võ sa 
le pin gut kin ni tav su gu-
kon na pulm, mis läh tub 
su gu kond li kust ühis kon na-
kor rast ja tu gi neb eelk rist-
li ke le usu ku ju tel ma de le 
ning on lää ne me re soo me 
rah vas te le ühi ne.
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ko dus on pal ju del maail ma rah vas-
tel tun tud kom me.Pruut tant sib al-
gul peiu poi si ga, see jä rel peig me he-
ga. Nii peig mees kui ka peiu poiss 
tõs ta vad tant su lõp pe des noo ri ku 
kolm kor da üles, mil lel võib ole ta-
da si gi vus maa gi list tä hen dust, na-
gu oli vil ja kus maa gia ga seo tud ka 
näi teks vil ja vih ku de üles tõst mi ne 
pä rast lõi ku se lõ pe ta mist.

On või ma lik, et si gi vus maa gia ga 
oli seo tud ka noo ri ku tant si ta mi ne 
peiu poi si poolt. Ka Ruh nu pul mas 

tant sis pruut al gul peiu poi si ga. 
Tõe näo li selt on see jälg ku na gi sest 
pal ju de le rah vas te le tun tud iid sest 
ta vast, mil le ko ha selt pruut ma gas 
esi me sel pul maööl mit te peig me-
he, vaid mõ ne te ma su gu la se ga. 
Siin tu leb nä ha eel kõi ge taot lust 
kind lus ta da järg las te sün di, mis 
oli va nas ti ko gu su gu võ sa le elu li-
selt täh tis. Iid se te õi gus nor mi de 
re likt ne säi li mi ne hi li se mais pul ma-
kom me tes, kus nen de tä hen dus on 
am mu unu ne nud, on oma ne pal ju-
de le rah vas te le.

Vei med sõp ru se kin ni tu seks
Tei sel päe val (se tu del va ka päev) 

too di vei me kirst ja pruut ja gas vei-
mi. Le ping ka he su gu võ sa va hel 
kin ni ta tak se vas tas ti kus te kin ki de-
ga. Sel li ne kin gi tus te va he ta mi ne 
on isee ne sest iid ne su gu kond lik 
ta va, mis on oma ne pal ju de rah vas-
te siir de rii tus te le – pul ma-, aga ka 
ma tu se kom me te le.

Pul maan ni na gu üld se kin gi 
alg ne mõ te oli aga ma jan dus li ku 
kon tak ti ja hea de su he te loo mi ne 
kin ki ja ja kin gi saa ja va hel. Kin gil 
usu ti sa mu ti ole vat maa gi li ne mõ-
ju. Kirst ava tak se tra dit sioo ni li se 
kirs tua va mi se lau lu ga. Vas ta va te 
sõ na de saa tel ker gi tab pruut kolm 
kor da kirs tu kaant, en ne kui avab 
sel le. En ne ava mist, sõ na de ga “Hei-
dä nied kjõn dad här gä de le” vis kab 
ta kin da paa ri üle õla. Kom me oli 
tõe näo li selt seo tud kar jaõn ne taot-
lu se ga.

Ka mu jalt Ees tist on and meid, et 
noo rik viis peiu ko ju jõu des loo ma-
de le kin ke - kin daid, tut ti de ga pae-
lu ja muud.Kä sit si pu nu tud pae lad, 
ja vär vi lis test kalt su dest tu tid on 
Kih nu pul ma des olu li sed ese med. 
Neid seo tak se vei me de üm ber ja, 
na gu öel dud, kin gi tak se ka eral di. 
Va nas ti ehi ti nen de ga ka ho bu seid, 
pul ma ma ja jne. Tä hen dust ei tea ta. 
Mit melt poolt Ees tist (ka saar telt) 
on and meid, et noo rik pi di vöö või 
pu nu tud tut ti de ga pae lu ase ta ma 

peiu ko ju jõu des mit me su gus tes se 
pai ka des se ja ese me te le es ma kord-
sel ka su ta mi sel (uk se lä ve le, kae vu-
koo gu le, ai ta jne).

Kih nus oli tun tud ta va, et saa ja-
de ron gi jõu des pruu di ko du kü la 
esi me se ma ja juur de, sa mu ti pruu-
di ga pul ma ron gi jõu des peiu ko-
du kü la esi me se ta lu juur de vii vad 
umb ru kad kae vu pea le vöö (uue-
mal ajal pae la). Ka se tu pruut viib 
vöö kae vu le ning ai da võt me le

Tu gi ne des teis te soo me-ug ri rah-
vas te and me te le ja eri ne va te le uu ri-
ja te le võib us ku da, et vöö de, pael te 
ja tut ti de kin ki mi sel oli te ge mist 
omaaeg se te ohv rian di de ga ko du 
ja pe re kon na kait se vai mu de le ja 
esi va ne ma te le. See juu res on tea da, 
et pu na sest rii dest tu tid ja rä tid, sa-
mu ti pu na sed vil la sed lõn gad olid 
alg selt ve reohv ri asen da jad. Sa mad 
ese med on veel lä hi mi ne vi kus ol-
nud ka su tu sel lää ne me re soom las te 
(ka se tu de) ja vol ga soom las te ma tu-
se kom me tes.

Ma tu se- ja pul ma kom me tel, kui 

tea ta val siir de rii tu sel, on ol nud ühis-
joo ni pal ju del rah vas tel, seal juu res 
on oh ver da mi ne kui eri li ne le pin-
gu te kin ni ta mi se va hend ini mes te 
ja vai mu de va hel üks va ni maid 
kom be ta li tu si nii ma tus tel kui pul-
ma des. Näi teks man si del, kel po le 
are ne nud pul ma kom bes tik ku, pee-
tak se muu de oh ver da mis te kõr val 
eri ti olu li seks oh ver da mist uue pe-
re loo mi sel, kus juu res tuuak se nii 
ve re- kui ka toi duohv reid.

Ohv rian ni säil meks Kih nu pul-
ma kom bes ti kus võib pi da da ka me-
tall ra ha heit mist sil ma pe su kaus si, 
kus pruut ja peig mees peiu ko dus 
sil mi pe sid, sa mu ti hei tis pruut ra-
ha uk se et te ma ha pan dud val ge le 
rii de le peiu ko du uk sest sis se as tu-
des, tei se päe va hom mi kul üles 
tõus tes pa ni ta ra ha voo dis se, sa mu-
ti ist me le, kus esi mest kor da is tus. 
Ohv rian di de asen du mi ne ra ha ga 
on ül di sem ten dents, mis on jäl gi-
tav nii eest las te kui ka pal ju de teis-
te rah vas te juu res. Sa ge li esi ne vad 
ese med ja mün did pa ral leel selt.

Vi ga last mär gi tak se: kui pruut 
pul ma maj ja vii di, vis kas ta iga uru, 
ka aiaau gu juur de tu ti ga pae lu; kui 
esi mest kor da üle lä ve läks, pa ni lä-
ve le ra ha, sa mu ti ka sil ma pe su kaus-
si, voo dis se, õue, kae vu või nur ka, 
ke ri se le, lau ta, ai ta, es ma kord se 
söö mi se eel laua le ja es ma kord selt 
is tu des too li le. Kom me tu gi neb 
ani mist li ku le maail ma vaa te le, mil-
le ko ha selt usu ti, et kõi gel loo dus-
li kul, ka ese me tel on hing või siis 
(hi li sem ver sioon) et loo du sob jek ti-
del, sa mu ti ko dul on oma hald jad 
või kait se vai mud.

Tei sel päe val saa bu sid ka noo-
ri ku pool sed, nn. saund ja rah vas. 
Saa bu ja te le teh ti “ven na suit su”. 
Nad pi did käi ma lä bi suit su sest 
toast, laul des su le tud rin gis vas tu-
päe va kõn di des eri list lau lu. See 
oli muist ne kait se-tõr je maa gi li ne 
ri tuaal. Suits, ees kätt ka da ka suits 
pi di pu has ta ma nii füü si li selt kui 
süm bool selt. See ga oli sel gi ta val 
alg selt maa gi li ne tä hen dus.

Pul ma mõõ ga maa gi li ne vä gi
Kol mas päev (se tu del hõi mu-

päev) – peiu pool sed su gu la sed 
käi vad noo ri ku ma jas n. ö. vas tu vi-
sii dil. Tei sel ja kol man dal pul ma-
päe val on vii mas tel ae ga del ol nud 
põ hi li sed  mit me su gu sed pul ma-
nal jad ja ra ha ko gu mi sed, mil le ga 
va na ta va ko ha selt peig me he su gu-
la sed ta su vad vei me de eest.

Va na ra ha ko gu mi se ta va on noo-
ri ku kan ni ka ja ga mi ne, mil lel võis 
va nas ti ol la ka maa gi li ne tä hen dus 

– et leib ei lõ peks uues ko dus. Sa-
mal vii sil ja gab noo rik hil jem noo-
ri ku vii na. Ra ha vi sa tak se ka pühk-
me tes se, kui noo rik õue pü hib, 
sa mu ti maks tak se pul ma sau nas 
“ars ti mi se” eest, kuid vii ma ne ra ha 
ei lä he noor paa ri le, vaid pul ma lis-
te le maius tus te ja vii na ost mi seks. 
Ra ha ko gu mis te le kut sub pul ma-
rah vast peiu poiss, lüües kolm kor-
da mõõ ga ga vas tu ma ja sei na või 
lau da, hüü des: “Pul ma! Pul ma!”

Siin ko hal ta suks pea tu da veel 
pul ma mõõ gal, mil le tä hen dus Kih-
nu pul mas on sa mu ti unu ne nud 
ja mis hil jem on asen du nud puu-
mõõ ga ga, raud käe nai ne ee mal dab 
nüüd uju mõõ ga ase mel liht salt ke-
pi ga. Ka mu jalt Ees tist on and meid, 
et mõõk on ol nud olu li ne at ri buut 
ka peig me hel ning raud käel. Peiu-
ko ju jõu des teh ti mõõ ga ga us te le ja 
ese me te le kolm ris ti kur ja de vai mu-
de vas tu. Mõõk ol nud “ohu ta mi se 
riist” (Si mu na), mis söö mi se ajal 
rip pu nud noor paa ri ko hal par te 
peal (Mu hu). Obiug ri la sed omis ta-
sid mõõ ga le või met kind lus ta da 
kon tak ti ini me se ja vai mu de maail-
ma va hel ning mõõ ga le kui üle loo-
mu li ku jõu ga kul tu se se me le tood 
ohv reid - lin te, rii de tük ke, ra ha (Ge-
mu jev 1990:89).

Raud käe hoo leks oli pruu ti kaits-
ta ja val va ta ka var gu se eest, mis 
pul ma nal ja na tu leb Kih nu pul mas 
sa mu ti et te. Kom met on pee tud 
esia ja loo li se pruu di röö vi mi se ehk 
“tõm ba mi se” re lik tiks, mi da tu li 
Ees tis ük sik juh tu del et te veel XVII 
sa jan dil. Pi gem oli siis ki te ge mist 
liht salt ka he su gu võ sa va he li se jõu-
kat su mi se ja võist lus mo men di ga, 
mil le funkt sioo niks on pee tud su-
gu võ sa de va he lis te vas tuo lu de lee-
ven da mist või en ne ta mist.

Pruu ti ei va ras ta nud ju peig-
me he su gu la sed, vaid vas tu pi di - 
raud kä si just val vab ja kait seb te da 
ta ga si vii mi se eest, se ni ku ni ta kind-
lalt peiu su gu võs sa kin ni ta tak se. 
Kom met võib pi da da ana loog seks 
pruu di kaa sa va raks an tud ese me te 
ta ga si va ras ta mi se ga pruu di su gu-
las te poolt. Mand ri-Pär nu maalt on 
ot se seid and meid, et pruu di var gus 
kuu lub just vaa del dud ta va de hul-
ka.

Pul ma saun pu has ta gu hal-
vast

Pul ma saun, mis näi teks kar ja las-
tel, vad ja las tel, mord va las tel jt. on 
ku ni ko gu pul ma kom bes ti ku taan-
du mi se ni säi li ta nud oma ri tuaal se 
tä hen du se, on Kih nus sa mu ti am-
mu gi muu tu nud pul ma nal jaks. 

On või ma lik, et
si gi vus maa gia ga oli
seo tud ka noo ri ku
tant si ta mi n
peiu poi si poolt.
Ka Ruh nu
pul mas tant sis pruut
al gul peiu poi si ga.  
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Kui teis tel su gu las rah vas tel oli 
saun seo tud eel kõi ge mõrs ja ja 
peig me he et te val mis ta mi se ga pul-
ma deks ning sel le juur de kuu lu sid 
ka vas ta vad lau lud ja kom bed, siis 
Kih nus eri list ri tuaal set pruu di- ja 
peig me he viht le mist ei tea ta. öel-
dak se vaid, et eks en ne pul mi ik ka 
käi da sau nas.

Küll on and meid, et teh ti sau na 
võõ ra le rah va le ehk saund ja rah va-
le, kui pruu di pool sed pul ma li sed 
peiu ko ju jõud sid, ja ka vas tu pi di, 
kui peiud võõ rus peo le läk sid. Ilm-
selt on ka ven na suits üks pul ma-
sau na re likt. Pul ma saun ol nud 
pu has ta va toi me ga, ri tuaal selt ka 
üle kan tud tä hen du ses, s.o. tõr je-
va hend kõi ge hal va vas tu. Siit ka 
tä na päe va pul ma na li - nii peiu kui 
pruu di ko dus viiak se kõik võõ rad 
“sau na”, s.o. spet siaal selt püs ti ta-
tud tel ki, kus suit se ta tak se, vi hel-
dak se, “ars ti tak se” mit mel moel.

Pul ma nal jad ja va le noo rik
Pul ma na li oli ka pul ma lis te vee-

ga kast mi ne. Noo rik hei dab õue-
mu ru le pähk leid ning kui pul ma li-
sed (va nas ti pea mi selt lap sed) neid 
kor ja ma lä he vad, vi sa tak se nei le 
pan gest vett kae la. Vee ga kast mi-
sel usu ti ole vat ka si gi vus maa gi li-
ne toi me. See on aga võr rel dav näi-
teks kar ja se kast mi se ga ke va di sel 
kar ja väl ja lask mi sel, mis oli Ees tis 
üld tun tud ja mi da teh ti sel leks, et 
kar ja ne oleks erk ja virk. Kau ge pa-
ral lee li na võiks siin ni me ta da ka 
li gi lä he da se tä hen du se ga lu mes 
kümb le mist ning üks tei se le lu me 
krae va he le ja põue top pi mi se kom-
met han di ka ru peie del.

Va naks ta vaks, mis hil jem sa mu ti 
nal jaks muu tus, olid pul ma tön gid 
(mas kee ri tud), ke da pa ku ti peiu le 
mõrs ja ase mel. Siin on ar va ta vas ti 
se gu ne nud ühelt poolt va le noo ri-
ku kom me, mil le alg ne ees märk 
oli kaits ta õi get mõrs jat kur ja le 
jõu du de eest, tei selt poolt ka lend ri-
kom me test üle kan du nud Met si ku 
(õlest nu ku) val mis ta mi se ta va (va-
ni mas Kih nu pul ma kom me te kir ja-
pa ne kus olid need ni melt just õlest 
nu kud).

Mõ le mad ta vad - nii va le noo rik 
kui Met sik olid nii Ees tis (vii ma ne 
just Lää ne-Ees tis) kui ka Eu roo pas 
laie malt tun tud. Met sik oli seo tud 
põl lu- ja kar ja vil ja ku se ning ke va di-
se loo du se si gi vus jõu är ka mi se ga. 
Kih nu oma pä raks on nen de seos tu-
mi ne pul ma kom me tes.

Nii siis on Kih nu pul ma kom bes-
ti ku põ hia lus sel ges ti su gu kond lik 
ja eelk rist lik. Kui gi va nad pul ma-
kom bed ja -lau lud olid oma usun-
di lis-maa gi li se alu se am mu kao-
ta nud, on kauem pü si nud nen de 
süm bool ne tä hen dus. Need ai ta sid 
eri ti mõrs jal pa re mi ni ko ha ne da 
oma uue staa tu se, uue ümb ru se ja 
kesk kon na ga, val mis ta des te da et-
te uueks eluks uues sot siaal ses rol-
lis, mis te da ees oo ta vad.

Ko gu pul ma ri tuaa li ürg ne ees-
märk oli ta ga da ka he su gu võ sa 
va he li se le pin gu õn nes tu mi ne 
ning noor paa ri abie luõnn ja elu jät-
ku mi ne. Ri tuaal on ai da nud luua 
ta sa kaa lu ini me ses en das, sa mu ti 
kor ras ta da suh teid ühis kon nas. 
Usk sõ na jõus se ja ri tuaa li mõ jus se, 
ol gu ka ala tead lik, säi lis kauem kui 
nen de alu seks ole vad us ku mu sed. 
Siis ki on usun di li se ta ga põh ja ka-
du mi ne ka üks va na de pul ma kom-

me te taan du mi se pea mi si põh ju si 
nii Kih nus kui ka mu jal.”

Kat rin Kum pa ni sõ na võtt tee mal 
„Kih nu pulm 100 aas tat ta ha ko he” 
kes ken dus de tai li de le. Toe tu des, 
te ma sõ nul, lä bi ae ga de ain sa le 
täp se le kir jel du se le Kih nu pul mast 
– Va na Kand le Kih nu-tee ma li se 
raa ma tu esi me ses osas aval da tud 
Mih kel Ku ru li pul ma kir jel dus aas-
tast 1893, tõi ta sealt esi le prae gu 
ka su tu selt ja pal jus ka ini mes te mä-
lust ka du nud sei ku ja kom beid.

Mõ nin gaid nop peid sel lest ki et-
te kan dest:

Mih kel Ku rul oli Kih nu köst ri 
maa de rent nik. Sün di nud Kroon-
lin nas, õp pi nud ja kas va nud Tõs ta-
maal ning tul nud siis Kih nu, ki ri ku 
maa de rent ni kuks. Elas Kih nus üs-
na pik ka ae ga, se da tões tab as jao lu, 
et te ma kir jel dus Kih nu pul mast on 
ot sast lõ pu ni vä ga täp ne, vä ga hu vi-
tav...

Te ge li kult ei ole enam ku na gi 
või ma lik täp selt tea da saa da, mil-
lal (ja miks) toi mu sid mit med vä ga 
olu li sed muu tu sed Kih nu pul ma-
kom me tes. Näi teks, mil lal ka dus 
ära pul ma lau päev või saa ja va nem, 
mil lal ka dus ära pul ma kütt...? Kõik 
see on tead ma ta ning ar va ta vas ti 
jääb ki tead ma ta. Sel lest hoo li ma ta 
on siis ki hu vi tav sel lest rää ki da, 
se da aru ta da, võr rel da prae gu tea-
dao le va ga...

Kõi ge pealt al gu sest: kol ma päe-
val kut su ti ini me si pul ma, see on 
kõik tea da, ai nu ke eri nev asi on 
see, et poi sid kut su ti nel ja päe va õh-
tuks... Mi da te ge ma? Sel gus, et oli 
sel li ne õh tu, na gu peig me he õh tu. 

See seos tub tä na päe va se poiss me-
he õh tu tä his ta mi se ga. Vii ma sel 
õh tul en ne pul mi, so pul ma lau päe-
va ehk nel ja päe va õh tul ko gu ne sid 
poi sid peig me he juu res ja läk sid 
siis ko gu kam ba ga noo ri ku maj ja. 
Kunst seis nes sel les, et peig mees 
ja peiu poiss pi did sa la ja laua äär de 
saa ma...

Järg mi ne päev oli ül di selt sel li-
ne na gu prae gu gi tea da ja tun tud, 
väl jaa ra va tud üks suur eri ne vus 
– pei gu de sis se laul mi ne, mil lest 
kee gi prae gu po le enam kuul nud-
ki. Ni melt ei läi nud peiud saa ja rah-
va ga koos tup pa, vaid jäid väl ja 
ning pruu di pool sed laul jad sät ti sid 
en nast nen de et te laul ma. Olid ole-
mas kind lad lau lud pei gu de sis se-
laul mi seks. Ja peiud la sid neil tüd-
ru ku tel laul da nii kaua kui heaks 
ar va sid...

Sa jand muu dab nüans se
Ta nu ta mi ne käib Mih kel Ku ru-

li kir jel du ses sa mu ti na gu see ka 
prae gu sel ajal tea da on. Esi me se 
õh tu kõi ge suu rem eri ne vus on 
aga see, kui tu leb saund ja rah vas 
(need on pruu di pool sed, kes tu le-
vad kirs tu ga), siis Ku ru lil on sel li-
sed märk med na gu ta he taks se da 
kirs tu tuua ku sa gilt teist teed pi di 
ja sa la ja na gu tu lek sid saund jad en-
ne kirs tu ja oo tak sid se da siis jä re le. 
Kui kirst saa bub, tu le vad taas kõik 
need kom bed, mis on tun tud prae-
gu gi...

Kir jel dus on sel lel ko hal ka 
suhteliselt se ga ne  ja mõ ned as jad 
jää vad ki pa ra ku udu seks. Kõi ge 
suu rem ül la tus, võr rel des se da 
Mih kel Ku ru li 114 aas ta ta gust kir-
jel dust prae gu tea dao le va te kom-
me te ga, on see, et noo rik ei tant si-
nud ki: kui ta sai en da le rii ded sel ga, 
esi mest kor da kõi gi kau nis tus te ga 
ta nu pä he ja tu li see äm ma joo du 
koht... siis 100 aas tat ta ga si oli nii, 
et noo rik ja gas en ne ko dust ära tu-
le mist peig me he pool se te le vei mi 
oma ko dus (veel en ne kui tal le ha-
ka ti ta nu pä he pa ne ma...).

Äm ma joo tu viis noo rik vei med 
siis kui tal oli ju ba kir ja tud ta nu 

peas ja põll ees. Seal is tu sid siis 
kõik kõi ge täht sa mad te ge la sed, 
kes olid kut su tud (see oli esi me sel 
õh tul) ning seal pan di laua le ka kõi-
ge suu re mad ra had vei me de eest.

Veel üks to re de tail sealt – noo-
rik te re tas kätt pi di kõi ki äm ma-
joo tu kut su tud kü la li si. See jä tab 
sel li se mul je, et ta oleks na gu nö ini-
me seks saa nud (tea ta vas ti Kih nus 
tüd ru kuid kätt pi di ei te re ta tud). 
Mih kel Ku rul kir ju tab, et see juh tus 
veel kolm kor da – noo rik käis kolm 
kor da tii ru, tal le öel di head soo vid 
ja ta an dis käe pih ku kõi gi le, kes 
äm ma joo dus olid ning ise lau da ei 
is tu nud ki.

Tei se päe va võe ru se juu res eri li si 
eri ne vu si ei ole. Sa mas po le Mih kel 
Ku ru li kir jel du ses aga üld se jut tu 
näi teks pruu di kan ni kast, ega ole 
mai ni tud ka vii na joo mist ja se da 
nn põl le lap pi mist. Teh ti se da või 
mit te, jääb tead ma ta.

Võib siis ki ar va ta, ar ves ta des 
Ku ru li kir jel du se täp sust, et neid 
kom beid siis Kih nus liht salt veel ei 
tun tud. Ka po le Ku ru li kir jel du ses 
neid nn kunst tük ke, mi da pruut tä-
na päe val võe ru sel teeb.

Kol mas päev oli va nas ti se da si, 
et hom mi kul oli ki rik, see oli ter ve 
saa re ini mes te le, nö ta va li ne ki rik. 
Sin na läk sid kõik, kes taht sid, eri ti 
mui du gi noo red, et saa da tea da, 
kas noor paar kut sub veel pi dus se. 
Kut su ti ai nult siis kui söö mist ja 
joo mist jär gi oli, siis kut su ti noo red 
veel tant si ma (see oli ka veel 50 aas-
tat ta ga si nii). Mis puu du tab veel 
se da, kui kaua üld se pul mas ol di, 
siis kir ju tab Ku rul nii moo di, et kui 
tei se päe va li ha-kar tu lid olid söö-
dud, läk sid va ne mad ini me sed ko-
ju. Nii et ju ba pul ma tei sel õh tul oli 
va na del ini mes tel isu täis ja noo red 
pi dut se sid.

Nii su gu sed eri ne vu sed on vä ga 
hu vi ta vad tea da. Loo de ta vast te ki-
tas see tut vus tus hu vi võt ta kät te ni-
me ta tud Va na Kand le esi me ne osa 
ja lu ge da see lä bi, sest seal on veel 
ka mit meid tei si hu vi ta vaid pul ma-
mul jeid.

Vahendas Kai Maser

Kui gi va nad
pul ma kom bed ja
-lau lud olid oma
usun di lis-maa gi li se
alu se am mu
kao ta nud, on kauem
pü si nud nen de
süm bool ne tä hen dus.
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Möö du nud kad ri päe val kü-
las tas Kih nut se to de esin-
dus, 5. mail käi sid kihn la sed 
Se tu maal vas tu vi sii dil – osa-
le sid se to de kor ral da tud 
ümar laual, ehk na gu seal ni-
me ta tak se – tsõõrik laual ja 
Jü ri päe va tä his ta mi sel.

Lä bi nen de et te võt mis te on tek-
ki nud/tek ki mas ke na koos töö ja 
suht lus ka teis te põ lis te ko gu kon-
da de ga, ees kätt se to de ga. Sel li sed 
väl ja sõi dud ja koh tu mi sed on mit-
me ti ka su li kud. Kõi ge pealt ai ta vad 
need pa re mi ni mõis ta, väär tus ta da 
ja hin na ta se da, mis en dal ole mas 
– vä hen da da tun net, et mu jal on 
ro hi ro he li sem ja tae vas si ni sem... 
Sa mu ti on võrd lu ses teis te ga pa re-
mi ni nä ha või ma li kud ohud ja nn 
kit sas ko had. Mu red ja prob lee mid 
on tih ti sar na sed, hul ga ke si aru ta-
des on liht sam la hen du si ot si da/
lei da. Kõr valt vaa ta ja pilk on sa ge li 
sel gem ja ob jek tiiv sem.

Üle vaa de ümar laual kõ nel-
dust

Ava sõ nad üt les kor ral da ja Aa re 
Hõrn (pildil): „Miks se tod UNES-
CO vas tu hu vi tun ne vad? Kihn la-
sed on sel les kuul sas ni me kir jas 
sees, se tod ta ha vad ka sin na trü gi-
da... et saa da sa ma kuul saks kui 
on kihn la sed. Tei ne, vä he tõ si sem 
põh jus on see, et möö du nud aas tal 
on UNES CO-s vas tu võe tud do ku-
ment, mil les öel dak se kuis peaks 
se da va na pä ran dit hoid ma ja kui-
das eda si kand ma sel les mood sas 
maail mas. Ja on ka tea da, et Ees tis 
ha ka tak se koos ta ma ni me kir ja või 
ni mis tut sel lest, mis meil esi va ne-
ma te pä ran dist al les on, mi da rah-
vas (ko gu kond) täht saks peab ja 
kas riik ka se da tun nus tab ja olu li-
seks peab.”

Aa re Hõrn rää kis veel,et se tod 
on koh tu nud ja aren da nud suh teid 
nii kihn las te, mul ki de kui ka võ ro-
kes te ga. See kord siis, esi mest kor-
da said kõik ühi se laua ta ga kok ku, 
et oma va hel tut ta va maks saa da.

Li saks oli ko hal veel ka Tal lin-
na rah vas, kes üht või teist pi di 
UNES CO-ga seo tud, sel le te ge vust 
tun ne vad ja se da ka tut vus ta sid. 
Kris tin Kuut maa (Ees ti, Lä ti ja Lee-
du esin da ja UNES CO vaim se kul-
tuu ri pä ran di kon ven sioo ni ko mi-
tees) rää kis UNES CO te ge vu sest 
ja põ hi mõ te test ül di selt ja Ter je 
Pot ter tut vus tas, mis Ees tis sel alal 
teh tud ja teok sil. Ehk siis teh ti jut tu 
UNES CO vaim se kul tuu ri pä ran di 
kon ven sioo ni ra ken du mi sest Ees-
tis – kas meil on sel li seid as ju, siin-
seid ko gu kon di või kul tuu re, mis 
sel le kon ven sioo ni al la käi vad, kas 
ko gu kon nad saa vad mi da gi ka ise 
et te võt ta sel le kon ven sioo ni ra ken-
da mi seks ja kas ko gu kon nad saak-
sid sel alal ka oma va hel koos tööd 
te ha...?

UNES CO-tee ma del kõ ne le ti pi-
kalt ja põh ja li kult. Kok ku võt valt 
tun dub, et sel les val las, mis puu du-
tab rii gi osa ja sea du sand lust ning 
ko gu kon da de või ma lu si meie kul-
tuu ri näh tus te kaits mi se juu res lä bi 
UNES CO, on veel pal ju se gast.

UNES CO ise on nii suur or ga ni-
sat sioon, ühen da des vä ga eri ne va 
ise loo mu, olu kor ra ja suh tu mi se ga 
rii ke, seal toi mu vad prot ses sid on 
pa ra ta ma tult kee ru li sed, aeg la sed 
ja bü rok raat li kud – ise gi mõ ne ti 
mõis te ta ma tud. Sa mas tun dub see 
prae gu ole vat olu li ne jõud riik li ku 
kul tuu ri po lii ti ka (ku tuu ri pä ran dit 
puu tu va osa) mõ ju ta mi sel ja suu na-
mi sel. Tei si pi di käib suht lus UNES-
CO-ga jäl le gi en ne kõi ke lä bi rii gi 
– na gu Kris tin Kuut maa väl ja tõi: 
„...on ini me sed e ko gu kond, siis 
tu leb riik ja al les siis rah vus va he li-
ne or ga ni sat sioon” – st riik on seal 
ala ti va hel. Lä bi rii gi olu kor ra hin-
na tak se rah vus va he li selt sa ge li ka 
seal se te kul tuu ri näh tus te olu kor da 
ja vői ma lu si. See ga on va ja lik ko gu 
se da nö ma si na vär ki tun nus ta da ja 
tun da.

Aas taid on meil kul tuu ri ja pä ri-
mu se uu ri mi se ja nö si su li se kaar-
dis ta mi se ga te ge le nud suu relt osalt 
tead la sed ja muu seu mid. Te ge li ku 
kul tuu ri kand ja (nö lih ti nim lik) ta-
sand on ol nud var jus, ak tiiv sest 
te ge vu sest kõr val. Roh kem täht-
sus ta ti uu ri mist ja jääd vus ta mist, 
kus juu res va lik sõl tus sa ge li tead la-
se/uu ri ja isik li kust või muu seu mi 
hu vist, mit te nii võrd ko gu kon na 
ja uu ri ta va kul tuu ri si se mi sest va ja-
du sest. Riik li kult toe ta tud te ge vus 
oli suu na tud roh kem ko gu mi se le 
ja tal le ta mi se le, vä hem tä he le pa nu 
pöö ra ti jät ku vu se le.

Ega ala hin na ta ei saa se da gi te-
ge vust – uu ri mi ne ja tä he le pa nu 
pöö ra mi ne tõs tis sa mas ko gu kond-
lik ku ene se tead vust ja õpe tas roh-
kem väär tus ta ma ja hin da ma oma, 
paik kond lik ku kul tuu ri – vä li ne 
hu vi suu ren das ka si se mist hu vi, 
st hu vi oma kul tuu ri ja pä ri mu se 
vas tu. Sa mu ti on sel le te ge vu se käi-
gus moo dus ta tud ko gud prae gu 
hin da ma tud – nen de kaa sa bil/toel 
on või ma lik al les hoi da-tur gu ta da 
veel elu so le vat ning te ki ta da ka nö 
uu si tu le mi si ka su tu sest ka du nud 
„näh tus te le”.

Seo ses UNES CO te ge vu se siia-
mai le jõud mi se ga (ja sel le te ge vu se 
riik li ku tun nus ta mi se ga) on nii mõ-
ni gi vaa te nurk na tu ke muu tu nud 
– enam ei püü ta vä gi si kõi gi le ja 
kõi ge le so bi ta da üh te ja ai nust (nö 
amet lik ku) te ge vus mal li. Aru on 
saa dud sel lest, et Ees ti ise on küll 
väi ke, kuid si sa dab/ühen dab en-
das vä ga eri näo li si kul tuu ri kil de 
– pi se ma gi de tai li ka du mi ne vä hen-
dab me kul tuu ri ter vik lik kust ja 
muu dab se da vae se maks.

Enam täht sus ta tak se (ka toe ta tak-

se) just ela vat ja kaa sa jas veel ek sis-
tee ri vat pä ran dit ja sel le säi li mist. 
Suu re maid või ma lu si oma kul tuu-
ri eden da mi seks ja kaits mi seks 
on nüüd tek ki nud ka väik se mal 
ta san dil, ehk siis ko gu kon da des 
ko ha peal. Väi kes te, oma näo lis te ko-
gu kon da de tra dit sioo ni li se elu laa-
di säi li mi ne ei peaks prae gu enam 
ole ma pel galt nen de ko gu kon da de 
era lõ bu ja ük si ku te en tu sias ti de 
kap riis... se da peaks prae gu amet li-
kult tun nus ta ma ja toe ta ma ka riik.

Mõ ne ti oo ta ma tu na (ko gu va ra-
se ma ko ge mu se põh jal) võib tun-
du da ju ba ai nuük si see või ma lus, 
et si nu hääl ko gu kon nast tões ti ka 
ku hu gi kau ge ma le jõuab. Kih nu 
näi de siin juu res, nen de UNES CO 
ni mis tus se sis se pää se mi ne on ehk 
esi me ne sel li ne suu rem tu le mus 
ühe ko gu kon na ak tiiv su sest ja edu-
kast koos tööst riik li ku ta san di ga. 
See peaks ole ma (ja kind las ti on gi) 
in nus tav teis te le gi.

Soo vi tud tu le mu se saa vu ta mi-
seks peab aga kõi ki ole ma so le vaid 
vői ma lu si tead ma-tund ma ja os ka-
ma neid ka su ta da. Tih ti pea le tu leb 
sel leks kõi ge pealt oman da da bü-
rok raat lik-as ja lik-sea du si tun dev 
mõt te- ja te gut se mis viis... Kui pal ju 
aga sel li seid ini me si ko gu kon da-
des on?

Suur, üleül di ne ja kõi ki ko gu-
kon di haa rav mu re on see, et amet-
ni ke (eri ti pea lin na rii gia met ni ke) 
aru saa mi ne as ja dest on sa ge li 
mõis te ta ma tu ja vas tu võe ta ma tu 
ko gu kon na le... riik lik ta sand on 
sa ge li for maal ne/pea lis kaud ne/
elu võõ ras, peab te ge ma pal ju sel gi-
tus tööd.

Pal ju kü si mu si te ki tab prae gu 
ka kul tuu ri pä ran di kait se nö au to-
ri kait se ja –õi gu sed. On aru saa dav, 
et kaa sa ja „kõik müü giks” men ta li-
tee di juu res on see vä ga gi olu li ne 
tee ma. Väi kes te kul tuu ri kil du de 
oma näo li sus on nen de või ma lus 
nö ärae la mi seks (pi da des sil mas 
tu ris mi), oma pä ra ja eri li si näh tu si 
ot si vad sa mas ka idee de näl jas suur-
töös tu sed... po leks just ke na ühel 
päe val avas ta da, et meie väi ke sed 
ko gu kond li kud kul tuu rid on nö 
tüh jaks pum ba tud ja neilt on võe-
tud või ma lus en da poolt hoi tud 
väär tu si oma hü van guks ka su ta-
da. Kui das oleks või ma lik neid oh-
te maan da da...?

Kris tin Kuut maa ni me tas küll, et 
kul tuu ri pä ran di kait se on üks põ hi-
punk te kon ven sioo nis, st ko gu kon-
nal peab ole ma õi gus mää rat le da, 
mi da nen de kul tuu ri näh tus te ga 
te hak se, kus juu res te ha et te kir ju ti-
si ka rii gi le kui pal ju te ma kul tuu-
ri ele men te võib ka su ta da. Sa mas 
au to riõi gu se ga ot se selt (st sel le 
le gaal se, sea du sand li ku jne poo le-
ga) kon ven sioon ei te ge le, sel leks 
on ole mas tei ne or ga ni sat sioon (ka 
Ees tis).

Vä ga olu li ne on ik ka gi ko gu kon-
na si se ne hu vi ja ak tiiv sus ning 
Aa re Hõr ni poolt väl ja too dud ko-
gu kon da de va he li ne koos töö rii gi 
mõ ju ta mi seks. Ta rõ hu tas, et sin na 
UNES CO ni me kir ja pää se mi ne po-
le ju liht salt vaid uh ku sea si, seal on 
paar olu list sei ka... Kõi ge pealt see, 
et nii UNES CO ni me kir ja esi ta mi-
sel kui ka kon ven sioo ni kuu lu mi-

seks peab rii gil ole ma te ge vus ka va, 
ku hu ko gu kon nad saa vad esi ta da 
as ju, mi da nad olu li seks pea vad. 
See aga oma kor da tä hen dab, et ko-
gu kon nad ise hin dak sid/mõis tak-
sid, mis nei le oma kul tuu ris täh tis 
ja olu li ne on ning mõt le vad, mi da 
peaks te ge ma, et see pä rand ka säi-
liks. Tu leb sel gi ta da, mi da peab 
te ge ma (ja saab te ha) ko gu kond ja 
mis on rii gi üle san ne.

Kris tin Kuut maa soo vi tus ko gu-
kon da de le oli veel, et töög rup pi 
tu leks kind las ti kaa sa ta ka ju rist 
– nö hea soov lik ju rist, soo vi ta valt 
ko gu kon na seest, kes po si tiiv sest 
tu le mu sest ka ise hu vi ta tud oleks. 
Tu leks väl ja mõel da/leiu ta da ka ju-
rii di li si mõ ju tus vii se rii gi te ge vu se 
suu na mi seks.

Kõi ki de ko gu kon da de esin da jad 
te gid ka väi ke se oma pool se tut vus-
tu se oma rah va saa vu tus test, mu re-
dest ja rõõ mu dest.

Kõi ge pealt se tod
Se to sid on pal ju eri ne va tes pai ka-

des laia li. Ar vu li selt on pä ris se to sid 
roh kem mu jal kui se to maal, seal 
on neid u 3000. Kuid amet li ke and-
me te jär gi on vaid 167 ini mest, kes 
rah va loen du sel en nast se to de na ka 
kir ja pa nid. Eri ne va te uu rin gu te 
tu le mu sel on tea da, et se to maal ela-
va test ini mes test 47% on öel nud, et 
on se tod või peaae gu pä ris se tod.

Se to maa ja gu neb ka he rii gi, Ees-
ti ja Ve ne maa ja Ees tis veel oma kor-
da ka he maa kon na, Põl va maa ja 
Võ ru maa va hel.

Ole mas on Se to Kong ress, ku hu 
iga kü la võib saa ta oma esin da ja. 
Ka mu jal asu vad se tod või vad 10 
va li ja ga va li da sin na oma saa di ku. 
Kong ress va lib en da hul gast 13 liik-
me li se va ne ma te ko gu, kes siis esin-
dab ter vet se to ko gu kon da nii siit 
kui ka teist poolt pii ri.

Prob lee mid: põhi hä da on, et 
keel hak kab vae seks jää ma ja ka du-
ma. Tei ne mu re on see, et se to maa 
va na neb vä ga rut tu – need va nad 
se to ini me sed, kes veel lau le, keelt, 
kom beid ja muid os ku si kan na vad, 
need hak ka vad ka du ma... Õn neks 
on rii gilt saa dud na tu ke toe tust 
ja näi teks se to kä si töö on vii ma se 
aas ta ga jõud salt ede ne nud - puu-
töö, kan ga ku du mi ne, hõ be da töö... 
Edas pi di tu leb suu rem tä he le pa nu 
suu na ta kee le ja muu vaim se pä ran-
di hoid mi se le/tal le ta mi se le.

Hea meel on se to del veel sel le 
üle, et li saks võ ro kes te le on nüüd 
loo dud si de ja lä bi käi mi ne ka Kih-
nu rah va ja mul ki de ga.

Võ ro kes test
Võ ro kes te ko gu kon na suur eri-

ne vus teis test on nen de ar vu kus, 
neid on kor di ja kor di roh kem. 
Võ ro kes te maa ja gu neb Tar tu-, Val-
ga-, Põl va-, Võ ru maa kon na va hel. 
Siit ka se ga du sed ni me ga – ni melt 
prae gu ne amet lik Võ ru maa ei esin-
da te ge lik ku ja aja loo list võ ro kes te 
maad...

Võ ro kes te ala del on prae gu üs na 
mi tu lin na – Põl va, Rä pi na, Võ ru, 
Ants la ja sel le ga seon du valt ka pal ju 
linn lik ku elu laa di, mis on tra dit sioo-
ni dest sa ge li soo tuks kau ge. Ka maai-
ni mes te hul gas hak kab va na elu laad 
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ka du ma – tra dit sioo ni list elu laa di 
toe tav loo ma pi da mi ne kaob, ela tak-
se sa ge li eri ne va test toe tus test, täi de-
tak se pa be reid (toe tus te saa mi seks) 
jne. Ini me sed on ju tea du pä rast rat-
sio naal sed ning kui on või ma lik liht-
sa malt ja pa re mi ni ela da, kui mõ ni 
te ge vus muu tub mõ te tuks, muu de-
tak se elu laa di kii res ti.

Kee lep rob leem: kõik saab al gu-
se ko dust. Kui ko dus võ ro keelt ei 
rää gi ta, ei ai ta ka kool ega mis ki 
muu. Võ ro keel tun dub prae gu elus 
ole vat, se da rää gi tak se ja kir ju ta tak-
se, see ei ole muu tu nud vae seks, 
võõ ras ta vaks ega kunst li kuks – kõi-
ke, mi da mõt led saab va balt väl jen-
da da... Kee le pü si mi sel on olu li ne 
kee le kesk kon na ole ma so lu.

Lau lut ra dit sioon: on ülee la nud 
suu re pau si/au gu, kuid leid nud 
nüüd uue tu le mi se. Tu le vad nai sed 
kok ku (me hed ko gu ne vad omaet te 
– kas nad ka lau la vad po le tea da), 
tee vad näi teks nä pu tööd ja lau la-
vad – see po le laul mi ne esi ne mi se 
ees mär gil, vaid liht salt laul mi ne en-
da rõõ muks.

Pil li meist ri te ja –män gu tra dit-
sioon: kõi ge tun tum on ehk lõõt sa-
mäng ja Tep po-lõõts. Vii ma ne aeg 
on se da tra dit sioo ni pääs ta... Sa mas 
pil li meist rit, kes pil li le ka elu sis se 
os kab pan na, se da enam po le. Al les 
on pil lid ja on ka män gi jaid, kuid 
jä rel du le vat põl ve nei le na pib. Pil li-
män gi ja/os ka ja ise po le sa ge li õpe-
ta ja. See on teist moo di õp pi mi ne ja 
män gi mi ne (eri nev ta va li sest muu-
si ka koo li õpe tu sest), män gi tak se 
kuul mi se jär gi, mit te noo dist... On 
teh tud suu ri pin gu tu si, et sel list tra-
dit sioo ni list pil li män gu ka las te le 
őpe ta da – Võru muu si ka koo lis (di-
rek tor Ce lia Roo se eest ve da mi sel) 
ning tu le mus li kult.

Tra dit sioo ni li ne ta lue lu: kõi ge-
pealt ehi tust ra dit sioo nist nii pal ju, 
et tä na päe val ta va li selt kui ra ha on, 
ehi ta tak se ker ges ti kät te saa da va-
test, kaa saeg se test ma ter ja li dest, tu-
le mus tu leb kii res ti, vä hem vae va. 
Va nu ehi tus kom beid ning laie malt 
ka va nu põl lu töö- ja (maa)elu vii se 
har ras ta vad roh kem need kel ra ha 
eri ti po le, lin na tööl ei käi... Ta suv 
on ai nult suur toot mi ne ja see on 
väl ja su re ta mas elu vii si, kus en da 
tar beks loo mi ja põl du pee ti.

Tal gu töö tra dit sioon on õn neks 

prae gu gi veel toi miv – kui ees on 
mõ ni suu rem töö, kut su tak se sõb-
rad-naab rid kok ku, te hak se töö 
ära, pä rast süüak se, juuak se, män-
gi tak se pil li, pi dut se tak se...

Võ ro kes tel on pü si mi se po ten-
siaal tu gev, nad on vä ga paik sed 
(on küll väl ja rän na tud, kuid võõ-
raid sis se tul nud on suht vä he) 
ning vä ga tu ge va iden ti tee di tun de-
ga. Vő ru ko gu kond on suur ja sel-
le sees on oma kor da veel väi ke sed 
paik kond li kud ko gu kon nad... see 
mui du gi ras ken dab ühis te sei su-
koh ta de vas tu võt mist ja nõr gen-
dab laie mat/ül di se mat võ ro ke se 
iden ti tee ti.

Võ ro ke si or ga ni sat sioo ni de na 
esin da vad Võ ru Ins ti tuut ja Võ ru 
Selts, kes kor ral da vad võro kes te 
tsõõ rik lau da. Seal aru ta tak se gi just 
sel li seid laie maid as ju ja kü si mu si, 
mis puu du ta vad ter vet Võ ru kul-
tuu ri ruu mi, pee neid paik kond lik-
ke as ju seal ei aru ta ta. Te gut seb ka 
pal ju väi ke si, lo kaal seid (kü la)selt-
se. Tu le val aas tal on tu le mas vő ro-
keel ne lau lu pi du.

Mul ki dest
Mul gi maa pii rid on aja ga muu tu-

nud hä gu seks, se da ei tea kind lalt 
ka mul gid ise. Prae gu te ge le tak se gi 
pii ri sil ti de püs ti ta mi se ga.

Mul gi maa küü di ta ti omal ajal 
prak ti li selt tüh jaks, neid ei las tud 
ka pea le am nes tiat ko ju ta ga si. See-
tőt tu on mul gid möö da Ees tit (ja 
möö da maail ma) laia li ning mul gi-
maal on prae gu vä ga pal ju nö sis-
se tul nuid. Keelt tea tak se, pä ris ka-
du nud see po le, kuid iga päe va selt 
rää gi tak se vä ga vä he ja ko du se kee-
le na se da prak ti li selt ei ek sis tee ri.

Mul gi-as ja ga te ge leb prae gu 
Mul gi Kul tuu ri Ins ti tuut. Esi me ne 
samm ja üle san ne on gi ol nud mul gi 
iden ti tee di sel gi ta mi ne Mul gi maal 
ela va te le ini mes te le üld se. Ka mul-
gi kee le pü si mi se osas on esi me sed 
sam mud teh tud, ni melt saab se da 
va baai ne na õp pi da mõ nes koo lis 
algk las si des ning sü gi sest ka güm-
naa siu mi osas. Tu le vi kup laan on 
te ha mul gi kee le ja kul tuu ri õp pi-
mi ne või ma li kuks kõi gis aja loo li se 
mul gi maa ala le jää va tes koo li des, 
kuid see tä hen dab 10 oma va lit su se 
kaa sa mist...

Mul ki de tra dit sioo ni li ne elu viis, 

nen de esin dus lik suur ta lu de tra-
dit sioon hä vi ta ti ning se da prae gu 
taas ta da on ju ba pä ris ras ke. Mul gi 
kul tuu ri fe no men on küll tea da, 
se da on või ma lik kir jel da da, kuid 
reaal ses elus on see prae gu kui da gi 
ha ju ta tud ja kil lus tu nud. On plaan 
luua sel li ne kü las tus kes kus, kus 
see oleks ter vik li kult esin da tud. Vä-
ga pal ju de as ja de ja näh tus te juu res 
on te ge mist uues ti el lu ära ta mi se, 
mit te enam elus hoid mi se ja pü si-
mi se ga.

Op ti mis mi si sen dav seal juu res 
on üt lus, et ini me sest võib mulk 
saa da, kuid mul gist enam ini mest 
ei saa...

Se to de esin da ja tõi väl ja ka paar 
head ja rõõ mus ta vat sei ka mul ki de 
juu res: üks on see, et mul gi köök on 
vä ga oma näo li ne ja täies ti ole mas 
ka prae gu. Tei seks on vä ga gi sil-
ma paist vad oma mul gi kuu be de ga 
mul gi ala de oma va lit sus te ju hid.

Sel gus, et Mul gi Kul tuu ri Ins ti-
tuu ti pea vad ki üle val 10 oma va lit-
sust (Vil jan di- ja Val ga maalt), nen-
de val la va ne mad ja 2 lin na pead 
(Tõr va ja Mõi sa kü la) on vä ga hoog-
salt lü li tu nud ins ti tuu di töös se. 
Neid hu vi tab see, on ta het ja kaa sa-
mőt le mist – siin on Mul gi Kul tuu ri 
Ins ti tuut tei nud ära mee le tu suu re 
töö, et see koos töö prae gu nii moo-
di toi mib.

Kihn las te (Ma re Mä tas) tä he le pa-
nek mul gi iden ti tee di ja tu le vi ku 
koh ta tõs tis esi le mul ki de kõr get 
ene se tead vust. Kui eel pool (se to de 
ja võ ro kes te juu res) oli jut tu sel lest, 
et vae sus on hoid nud ja hoiab elus 
va nu os ku si ja tra dit sioo ne, siis 
prae gu see pä ris nii enam ei ole 
– kihn la ne ei koo tä na päe val kör ti 
mit te vae su sest, ka siin on te ge mist 
ene se tead vu se ga. Mul gid on siin 
heaks ees ku juks – olid jõu kad ja 
eda si püüd li kud, kuid hoid sid vä ga 
ene se tead li kult ka oma tra dit sioo-
ne, ku ni see vä he gi või ma lik oli.

Kihn las telt ja kihn las te koh ta kü-
si ti-uu ri ti pal ju. Kõ nel da tu li nii rõi-
vas test ja kom me test kui ka ko ge-
mus test, kui das ko gu see ko ha lik 
kul tuur Kih nus toi mib, elab ja elus 
pü si nud on – tun dub, et Kih nu on 
teis te le ko gu kon da de le ik ka tões ti 
üks omaet te näh tus... Kihn las tel 
on prae gu al les ja elus pal ju enam 
va nu tra dit sioo ne, ole mas on ko gu-

kon na eda si kest mi seks nii olu li ne 
ter vik lik kus ja üh te kuu lu vus tun-
ne.

Tu lid esi le mit med ko gu kon-
da de ühi sed mu red

Aa re Hõrn tõi suu re ma te ko-
gu kon da de ühi se mu re na väl ja 
nn ad mi nist ra tiiv se/ter ri to riaal se 
prob lee mi – ei kuu lu ta mit te ühe 
ad mi nist ra tii vük su se al la ja see ga 
sel lest läh tu vad la hen du sed ko gu-
kon da de le üld ju hul ei kõl ba. Se tod 
on näi nud pal ju vae va, et neid nö 
kunst lik ke pii re (ad mi nist ra tiiv-
seid) se to de mõt le mi sest, oma va-
he li sest suh lu sest ja as jaa ja mi sest 
väl ja saa da. Sa ma ga te ge le vad ka 
võ ro ke sed ja mul gid.

Õie Sarv (Se to maa) tõs ta tas veel 
nö su vi ta ja te ehk võõ ras te sis se-
voo lu mu re. Kui näi teks mõni nn 
ka du nud poeg, ol gu ta se to, võ ro-
ke ne või kee gi tei ne, soo vib aas ta-
te pä rast tul la ko du mai le ta ga si, 
po le see enam või ma lik, sest maa 
on müü dud võõ ras te le. Kas oleks 
või ma lik sel list võõ ras te tul va pii-
ra ta...?

Mand ri-ko gu kon da de oht (mis 
haa kub ka eel ne va, maa dep rob lee-
mi ga) on ka sel les, et noo red ja lap-
sed lä he vad ko dust, nö oma juur te 
juu rest ära, kao ta vad si de me ja 
esi va ne ma te ka du des te kib ki oht, 
et ko du koht müüak se võõ ras te le. 
Sa ge li tõu ka vad/saa da vad va ne-
mad ise oma lap sed ko dust ee ma-
le – kõi ge pa re ma te ka vat sus te ga, 
soo vi des nei le pa re mat ha ri dust, 
pers pek tii vi ka mat elu vms... põh-
jus võib pei tu da kas või sel les, et ise 
pii ra tud või ma lus tes üles kas va des 
on jää nud nei le nö roo sa unis tus 
kau ge test maa dest, kus elu on pa-
rem ja või ma lu sed suu re mad...

Siit oma kor da tu li väl ja jär je kord-
ne ühi ne mu re (mil lest rää ki sid nii 
se tod, võ ro ke sed kui ka kihn la sed), 
et va ne mad oma las te ga kir ja keelt 
kõ ne le da üri ta vad. Põh jus võib jäl-
le gi ol la loo tu ses ta ga da nii oma 
las te le pa ri mat, la du sa mat tu le vik-
ku – nen de va ne ma te en di lap se-
põl ves olid mur de kee led üld ju hul 
põ lu all, koo lis „tam bi ti” se da kõi ki-
de va hen di te ga ma ha. See tõt tu on 
va ne ma tes se sa ge li jää nud hirm ja 
tead mi ne, et lap sed ei saa kir ja keelt 
sel geks ja neil tu leb koo lis see tõt tu 
prob lee me.

Sa mas on olu kord koo li des 
prae gu muu tu nud, li saks veel ka 
kaa saeg se mee dia mõ ju, mis nii kui-
nii on kir ja keel ne... oht, et laps kir-
ja keelt sel geks ei saa on te ge li kult 
vä ga väi ke, kuid see, et (va ne ma te 
sel li se suh tu mi se juu res) lap se paik-
kond lik keel puu du li kuks jääb, on 
nii üs na kin del. On va ja te ha sel gi-
tus tööd – see oli ko gu kon da de ühi-
ne sei su koht.

Üri tust kok ku võt tes tõi Aa re 
Hõrn veel kord väl ja as jao lu, et 
es ma kord selt said kok ku nii mit-
me ko gu kon na esin da jad. Tek kis 
väi kest vii si üle vaa de, mis kel lel gi 
sü da mel, mis toi mu mas, mil le üle 
rõõ mu tun da ja mis va ja ka. Oma va-
he li ne tut vu mi ne ja ko ge mus te/ar-
va mus te va he ta mi ne on olu li ne 
ning oli nä ha, et üks tei selt õp pi da 
on veel pal ju.

Loo de ta vas ti ei jää toi mu nud 
koh tu mi ne mit te vii ma seks, vaid 
sel le ga pan di alus ti he da le ja tõ hu-
sa le koos töö le.

Setumaal käis Kai Maser



Rah va riie te kand mi se kon-
kursi raa mes vii di lä bi ka kü-
sit lus, mil le le vas ta sid kõik 
Kih nu koo li õpi la sed II - IX 
klas si ni.

Kü si mu sed/vas tu sed olid üld-
joon tes sel li sed:
1. Kas sul on ko dus kee gi, kes kan-
nab kih nu rii di iga päe va selt?

Ja 36 %, ei 53 %
2. Kas kee gi si nu pe re liik me test 
kan nab kih nu rii di iga päe va selt 
tööl käies?

Ja 72 %, ei 27 %
3. Kas si nu pe re liik med kan na vad 
kih nu rii di pi du de ajal?

Ja 87 %, ei 8 %
4. Kas sul le meel dib kih nu riie te ga 
käia?

Ja 70 %, ei 30 %
5. Kas sul le meel dis rah va rii de 
kon kurss koo lis? Põh jen da oma 
ar va must.

Jah vä ga meel dis vas ta sid 40 kü-
sit le tut, 7 õpi last vas tas et ei meel di-
nud üld se.

Põh jen du si oli mit me su gu seid:
 ilus vaa da ta, kui kõi gil on kih nu 

rii ded sel jas;
 sel le pä rast to re, et kui võõ rad 

tu le vad, näe vad et me pea me kul-
tuu rist lu gu;

 ei ol nud üks ki päev mu ret, mis 
hom mi kul sel ga pan na;

 ei meel di troi ga käia, sest see on 
pa lav ja ajab na ha ki he le ma.
6. Kas sel li ne kon kurss tu leks 
uues ti kor ral da da järg mi sel aas-
tal?
Ja 68 %, ei 29 %
7. Miks võt sid kon kursist osa (vas-
ta vad osa le jad)?

 mul le meel dib kih nu riie te ga käia
 olen uh ke, et kihn las tel on elus 

rah va riie, mi da teis tel enam po le
 au hin na pä rast
 ilus on vaa da ta, kui kõi gil on kih-

nu rii ded sel jas
 kih nu riie te ga on mu gav ol la
 ema ja õpe ta jad käs ki sid kon-

kursil osa le da
Esimesel põh ju se na oli see, et 

ol lak se uh ke, et ol lak se kihn la ne, 
meel di vad kih nu rii ded ja meel dib 
kih nu riie te ga käia. Vii ma sel ko hal 
oli põh ju seks au hin na loo tus ja ema 
või õpe ta ja käsk kon kursil osa le da.
8. Miks sa ei võt nud kon kurs ist 
osa (vas ta vad mit teo sa le jad)?

 mul po le kih nu rii di
 ma ei ta ha iga päe va selt kih nu 

riie te ga käia, ta han et need olek sid 
ai nult peo rii ded

 kih nu rii ded on sel jas eba mu ga-
vad

 ma ei ta ha sil ma pais ta, kui kihn-
la ne

 ma ei ole hu vi ta tud au hin na võit-
mi sest

Osal vas ta ja test pol nud troid, sel-
le pä rast ei saa nud osa le da. Vas ta ti 
veel, et ei meel di kih nu rii ded ega 
nen de ga käia.
9. Kir jel da oma mõt teid ja tun deid 
seo ses rah va rii de kon kurs si ga 
(meel dis/ei meel di nud; kas kon-
kurs si ga peaks järg mi sel aas tal 
jät ka ma, kas sel lest oli ka su või 
mit te jne).

Ena mus vas ta nuist ar vas, et kon-
kurss tu leks kind las ti kor ral da da 
järg mi sel aas tal, sest see meel dis 
vä ga. Veel oli an tud soo vi tu si, et 
kon kurss oleks pi da nud ole ma kor-
ral da tud mõ nel muul vee ran dil, 
sest ke va del on just troi ga iga päev 
pa lav käia.

Osad vas ta ja test ar va sid, et kon-
kurss ai tab kaa sa rah va rii de säi li mi-
se le. Suu re ma te klas si de õpi la sed 
on aval da nud ar va must, et nii ol-
lak se ees ku juks noo re ma te le.

Kon kurs si tõt tu har ju ti roh kem 
kih nu riie te ga.

10. Kas sul le õm mel di uus kört 

või mu ret se ti uus troi seo ses kon-
kurs si ga?

Jah, mõ nes pe res koo ti tal vel kör-
te. Mõ ne le ha ka ti troid ku du ma. 
Mõ ni õpi la ne sai uue tant su kör di, 
sest eel mi ne kört muu tus iga päe va-
seks.
11. Kas kih nu rii ded võik sid ol la 
Kih nu Koo li ko hus tus lik koo li-
vorm? Miks?

Ena mus vas ta jaist ar vab, et pa-
rem oleks, kui ei oleks ko hus tus lik 
koo li vorm. Põh jen du seks tuuak se, 
et siis tüü tak sid kih nu rii ded ära 
ja nen de ga enam muul ajal käia 
ei ta haks. Veel on põh jen da tud, et 
sel li sel ju hul kaoks ära kih nu rii de 
pi du lik kus.

Mõ ned õpi la sed on vas ta nud, et 
neil ei oleks ko hus tus li ku koo li vor-
mi vas tu mi da gi ja nei le meel diks 
ko gu aeg kih nu riie te ga käia. Põh-
jen dus, et kört ei määr du ja po le 
min git mu ret, mis iga päev sel ga 
pan na.
12. Kas käik sid iga päe va selt koo-
lis kih nu riie te ga ka il ma au hin na 
võit mi se loo tu se ta? Põh jen da.

Sel le le vas tas ena mus, et jah, au-
hind ei ol nud põh jus, miks kih nu 
riie te ga käi di. Üks õpi la ne oli vas-
ta nud, et Kih nus on kih nu rii ded 
moes. Väik sem osa õpi las test kir ju-
tas, et meel dib muu de riie te ga roh-
kem käia, kui kih nu riie te ga. Kih nu 
rii ded on eba mu ga vad.

Kok ku võt teks võib öel da, et kü-
sit lu se tu le mu sed rõõ mus ta sid, ku-
na Kih nu las te iden ti tee di tun ne on 
tu gev ja oma rah va rii dest ning nen-
de kand mi se põh jus test kir ju ta tak-
se suu re sü da me soo ju se ga. Mõ ned 
õpi la sed, kes kir ju ta sid, et nei le kih-
nu rii ded ei meel di ja nad nen de ga 
käia ei ta haks, on mand ri pä ri to lu. 
Nen de poolt oli vas ta mi sel mär ga-
ta tu ge vat pro tes ti kih nu riie te suh-
tes. Hu vi tav oli veel see, et mit mel 
ju hul too di pa ral lee le kih nu riie te 
ja kee le va hel, näi teks kih nu riie te-
ga käies rää gi tak se roh kem kih nu 
keelt kui mui du jne. Mit med õpi la-
sed on aval da nud ka het sust, et nad 
olek sid taht nud kon kurs il osa le da 
ja nei le vä ga meel di vad kih nu rii-
ded, aga puu dub troi. Kör di koh ta 
se da mär gi tud po le.

Ena mus õpi la si vas tas siis ki suh-
te li selt üks meel selt, et nad ei soo-
vi, et kih nu rii ded muu tuk sid ko-
hus tus li kuks koo li vor miks, siis ei 
ta haks nad neid enam kan da. Kor-
du valt on teh tud et te pa ne kuid, et 
kih nu rii deid võiks kan da näi teks 
kas mõ nel päe val nä da las või käia 
nä dal kih nu riie te ga ja nä dal muu-
de riie te ga.

Veel võib mär ki da, et on rõ hu-
ta tud kih nu riie te ilu ja mõ ju sat 
vaa te pil ti, sa mu ti on too ni ta tud 
ees ku juks ole mist noo re ma te le õpi-
las te le.

Uiõ-Ma tu Ma re

Kih nu rah va rii de kon kursist koo lis

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

Kaks aas tat ta ga si osa le ti kon ve rent sõp-
pe koo li tu sel Tu ru saa res ti kus. Või ma lik, 
et just kon ve rent sõ pe on la hen dus Kih-
nu koo li õpe ta ja-nap pu se le...

Kon ve rents-
õpe – kas 
Kih nu koo li 
tu le vik?

Pree mia sai Lo hu An ne li

Ke vad se mi na-
ril an ti üle 

Th. Saa re (pildil) 
pä ri mus kul tuu ri 
au hind, mil le see-
kord sai Kih nu 
Kul tuu ri ruu mi nõu ko gu ot su se 
põh jal An ne li Laa rents (Lo hu An-
ne li).

Ma re Mä tas tõi au hin na tu te ge-
vu sest esi le Kih nu kä si töö poe ava-
mi se, sa mu ti laie ma hu vi pä ri mus-
kul tuu ri ja Kih nu kee le vas tu.

Au hin na ga kaas nes ra ha li ne 
pree mia 5000 EEK.


