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Kih nu ki ri ku kul la tud kup pel pae lub 
pil ku ja on märk sel lest, et ilu sad ja 
head soo vid lä he vad täi de, kui se da 
vä ga tah ta ja sel le ni mel ühi selt 
te gut se da.

Kuld ne ki ri ku torn hel gib nii sä ra vas päi ke se-
val gu ses kui pil ves il ma ga ning ki ri ku kup lit 
saab nä ha seits mest (?) eri ne vast ko hast Kih nu 
saa rel. Kuid sil ma le näh ta va ilu ta ga on pal ju ena-
mat – see on soov ja ta he te ha mi da gi, ol la hel de 
and ja, luua mi da gi väär tus lik ku, mis kes taks mi-
tu inim põl ve. 

Ki ri ku torn kii ver sün dis hea de an ne ta ja te toe 
ja abi ga ning need vei di ke kõ la vad sõ nad  „ki rik 
on ko gu kon na süm bol“ on saa nud reaal se, käe-
ga kat su ta va tä hen du se.

Ülemp rees ter Vik tor Ivask ni me tab se da tööd, 
mis ki ri ku juu res on se ni teh tud, hel li ta valt „töö-
ke seks“, sest suu rem re mont pü ha ko ja taas ta mi-
sel on al les ees. „Al gus on teh tud, aga see on just 
sel li ne töö, mis on kõi gi le sil ma ga nä ha ja te ki tab 
mul je, et kõik on gi kor ras,“ üt leb ta.

Töö tel li ti oma ala meist ri telt. Pea töö võt ja oli ki-
ri ku te taas ta mi se ko ge mu se ga Pai de ehi tus fir ma 
OÜ Taf riks, torni ris ti kat tis Soo mes leht kul la ga 

sel le ala spet sia list Rai mo Snell man, kel la tor ni le 
uued luu gid, luu giak nad ja välisukse val mis tas 
En no Tšet šin oma fir ma ga Puu koi.

Suur töö ees
Järg mi se na võe tak se et te ka tu se taas ta mi ne. 

Ees ti Apost li ku Õi geu su Ki ri ku Ni ko lau se ko-
gu dus läh tus põ hi mõt test - ei ol da nii rik kad, et 
te ha oda valt - see pä rast va li ti ka tu se ma ter ja liks 
vaskp lekk, mis on vää ri kas, ilus ja vas tu pi dav, 
kuid tun du valt kal lim. „Kih nu saar ja ko gu kih-
nu kul tuur on se da väärt,“ leiab prees ter Ivask. 

järgneb pöördel >>

Kih nu ki ri ku uus hin ga mi ne
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<< algus pöördel

Kui vaskp lekk-ka tus peab te ma 
hin nan gul aja ham ba le il ma re mon-
di ta vas tu 200 - 300 aas tat, siis tsink-
ka tust peaks sel le aja jook sul ehk 
viis kor da va he ta ma, mis lõpp kok-
ku võt tes tu leks tun du valt kal lim. 

Ki rik on siis ki tu le vik ku suu na-
tud eel ne va te põl ve de pä rand ja 
jääv väär tus pal ju de le-pal ju de le 
järg ne va te le põlv kon da de le. Pä rast 
se da, kui 2005. aas ta jaa nua ri torm 
katust kahjustas, on gi ka tus kõi ge 
hal ve mas ja ise gi ava riioht li kus sei-
sus, üle jää nud hoo ne on muin sus-
kait sea me ti ja ehi ta ja te hin nan gul 
nor maal selt säi li nud.

1796. aas tal ehi ta tud ja 1862. aas-
tal õi geu su ki ri kuks üm ber ehi ta-
tud pü ha ko ja ka tu sel on säi li nud 
veel haak ris ti ga ing li se plekk, mis 
näi tab, et see on tõe poo lest va na.

Plaa ni tud töö käik näeb väl ja nii, 
et pä rast ka tu se re mon ti võe tak se 
et te ki ri kut ümb rit se va ki viaia ja vä-
ra va re mont, see jä rel uuen da tak se 
fas saad, ak nad ja ki ri ku si se tööd.

Et te võt ja ja ka lur Val do Pa lu te gi 
rekonstrueerimise tä nuõh tu söö gil 
et te pa ne ku, et ka tu sea ken de taas ta-
mis ku lud võ tak sid en da kan da Kih-
nu suu red su gu võ sad. See plaan on 
saa rel head vas tu ka ja leid nud.

Po si tiiv se st se naa riu mi jär gi saab 
ka tus val mis ju ba sel aas tal, vei di 
reaal se ma plaa ni jär gi lük kub ehi-
tus järg mis se aas tas se. Ivas ki sõ nul 
on gi talv ka tu se ehi ta mi seks pa rim 
aeg, lu mi ja mii nusk raa did ei se ga 
tööd nii pal ju kui vih ma sa jud.

Hel ded and jad
Vä li seest las te, äri mees te ja kihn-

las te an ne tus test jäi torni kiiv ri ehi-
ta mi sest  ra ha üle. An ne ta jad olid 
nii hel ded, et al les jää nud ra hast jät-
kuks pii sa valt tsingist ka tu se jaoks, 
kuid vaskp le kist ka tu se tar vis on 
prae gu 40 tu hat eu rot veel puu du.

„Ega ra ha ei ole il mast ka du nud, 
me pea me sel le üles leid ma ja sel-

leks tööd te ge ma – ise ta meie juur-
de ei tu le, “ rää gib isa Vik tor. Kuid 
pä rast pi su kest jä re le mõt le mist 
li sab, et see ra ha tor ni jaoks tu li sa-
ma häs ti kui ise – se da tu li liht salt 
loo de tust pal ju roh kem. 

Kui prees ter mõ ni aas ta ta ga si 
ki ri ku res tau ree ri mi se plaa nist Ka-
na da vä li seest las te le mai nis, tu li 
sealt poolt ko he ta he ai da ta. Ivask 
ar ves tas paa ri tu han de dol la ri li se 
an ne tu se ga, mi da ta iga ti ar ves ta ta-
vaks pi das. 

Kui ra ha met ro po liit Ste fa nu se 
pü hit se tud ar ve le üle kan ti ja sel-
gus, et se da on 59 tu hat dol la rit, 
mõt les Ivask esial gu ül la tu se ga: 
„Mis ra ha see on? Mis vää rin gus? 
Siin on te ge mist min gi ek si tu se ga.“ 

Kui gi num ber pan gaar vel rää kis 
sel get keelt, kü sis ta an ne ta jalt igaks 

ju huks üle, kas sum ma tõe poo lest 
nii suur on. Kõik oli õi ge. Se da pii-
sa valt ka omao sa lu se näi ta mi seks, 
kui Pär nu la he part ner lus ko gu kau-
du Lea der-prog ram mist toe tust kü-
si ti. Saa di 32 000 eu rot.

Kõi ge suu re mad vä li seest las test 
an ne ta jad oli  kihn la sest et te võt jad 
Pee ter Ve sik ja Alar Suur kask Ka-
na dast, kes 1944. aas tal ko du saa relt 
pa gu lus se põ ge ne sid. Mõ le mad me-
hed saa vad met ro po lii dilt kõr ge au-
ta su Pü ha Piis kop Pla to ni or de ni, 
mis on täht sam ki rik lik au ta su.

Äri mees Vil jo Ve tik ajas ra haas ju 
Kih nu su ve ko du ost nud äri mees te-
ga, kes olid sa mu ti val mis hea mee-
le ga kaa sa löö ma ja kel le ni me de ga 
tä nup laat nüüd kau nis tab ki ri ku 
sei na.

Oma lah ke abi käe ula ta sid pal-
jud Kih nu ini me sed, kel le pa nus 
nen de sis se tu le kuid ar ves ta des on 
vä ga suur.

Tul lak se sü da me ku tsel
Kui gi an ne ta ja te abi on hin da ma-

tu, peab Ivask loo mu li kuks, et Kih-
nu ga seo tud ini me sed ki ri ku hea 
käe käi gu eest hoolt kan na vad. „Ki-
rik on Kih nu kul tuu ris üks vun da-
men di ki vi ol nud ajast ae ga,“ leiab 
ta. Te ma hin nan gul saa vad äri me-
hed teh tud in ves tee rin gu ta ga si sel-
le ilu kau du, mis pü ha ko ja ilu nen-
de sil ma le pa kub. 

„Usun, et see tõs tab ini mes te 
ene se tead vust, et ne mad on ki ri ku 
taas ta mis se oma pa nu se and nud,“ 
sõ nab ülemp rees ter. Ta loo dab, et 
ki ri ku taas ta mi ne, sel le le uue ja ilu-
sa väl ja nä ge mi se loo mi ne an nab 
sig naa li tu le vi kuks ja toob ki ri kus se 
ini me sed, kes seal tõe poo lest käia ta-
ha vad.

Kui gi osa kihn la si ei käi vä ga tih-
ti pü ha ko jas, on ki ri kul ini mes te sü-
da mes kin del koht - saa rel on tu gev 
ja ak tiiv ne ko gu dus ja sel le ga eris tu-
tak se muust Ees tist, aga rii gis ter vi-
ku na po le pal jud ini me sed Ivas ki 
hin nan gul teed ki ri kus se veel leid-
nud. 

„Ma ar van, et tee lei tak se vä lis-
maa le, pan ka.... Me ole me ra ha le 
sel le või mu kät te and nud ja se da 
ta ga si saa da on kül lalt ki pikk tee-

kond,“ leiab Ivask mu re li kult.
Ka Kih nus ei käi da Ki ri kus nii 

pal ju kui va ra se ma tel aas ta tel, kuid 
õi geu su ki rik te gut seb põ hi mõt tel, 
et ki hu tus tööd ei teh ta ning rah vast 
ki ri kus se ei agi tee ri ta. Ki ri kus se 
peak sid ini me sed  tu le ma oma sü-
da me kut sel ja sel le pä rast, et nad 
ta ha vad tul la. 

Kin del tra dit sioon on Kih nus 
käia ki ri kus jõu lu de ja li ha võt te-
pü ha de ajal, ki ri kus käiak se lap si 
ris ti mas, abie lu le õn nis tust saa mas 
ning oma lä he da si viim se le tee kon-
na le saat mas. 

Kih nu ki ri kus te gut seb tu gev, 
kih nu nais test koos nev ki ri ku koor, 
kel lel on õi gus lä bi viia ma tu seid ja 
ju ma la tee nis tu si ka il ma preest ri ta, 
kes saa re le tul les peab hil jem haual 
hin ge pal ve.

Sü da pe re mees, 
mõis tus su la ne

Prees ter Ivas ki hin nan gul on tä-
na päe val ki ri kust va le et te ku ju tus, 
et see on va na de nais te asi, kel po le 
pöö nin gul kõik kor ras. „Ki ri kut ei 
mär ga ta, sest iga päe vae lu võ tab ko-
gu ener gia väl ja ja ini me sed on sel le 
ra haor ja mi se ga nii vä si nud, ot se kui 
ära ta pe tud,“ oh kab ta.

Isa Vik tor peab ki ri kust võõ ran-

 Prae gu nõ Kih nu ki vi ki rik ehi tä ti 1786. 
aas tal so 226 aas tad ta ha ko he. Ehi tä mi-
se al gu sõst piä le tüe täs sie lu tõ ru sõ ki ri-
ku na 62 aas tat so ku ni aas ta ni 1848, kui 
an ti tsaa ri kja su ga ning enä mi ku kihn las-
tõ soo vil üle õi gõu su ko go du sõ lõ ning 
pü hit se ti üm ber Pü hä Ni ko lai auks.

 Ki vi ki ri ku üm be re hi tä mi ne õi gõu su lõ 
so bi vaks toi mus 1857.-1862.aas tal (mh 
uõ nõt laiõn da ti, kel lä tor ni lõ li sa ti pi si ke 
sjõ bul kup põl ning muu dõ ti si se must. 
Üm be re hi tu sõ ae gõs pie ti tie nis tu si mõi-
sa piäuõ nõss ning siis kui re mont val mis 
sai: 1862. aas tal taas pü hit set Ni ko lai  
Ime te gi jä ki ri kuss. Kel lä tor ni kõr gu sõks 
sai 20 meet rit, ki ri ku pit kus 23 ning laius 
11 m.

 Suu rõd re mon di tüed toi mu sid 1893. aas tal (so 119 a ta ha ko he).

 Ki ri ku aid ning vär vi li ne vä rä ehi tä ti 20. saan di al gu sõs.

 Ko go du sõ kuõel ava ti 1849. a (163 a ta ha ko he) ning õi gõu su abi kuõel 
1878. a (134 a ta ha ko he). Nied tüe tä sid sel ku jul 1919. a-ni.

 Nõu ko go dõ ae gõs oli ko go du sõl oma prees ter 1944-1962 ning 1966-
1979, sel le jär ge ond ko go dust käün uõl da mõs preest rid maesõmalt.

 1970-ndä tel aas ta tõl teh ti re mon ti Pär nü ki ri kuär rä Ar da lion Kesk kü la 
iest vä dä mi sel.

 Prae gu nõ Kih nu vae mu li ku ko ho sõ täü tä ja ülemp rees ter Vik tor Ivask ond 
käün sii ju ba üle 10 aas ta tien mes ning usu ta li tu si soo ri ta mõs.

AJALUGU

Surnuaapühäl meenutati, et Uiõda Jõnn sai 20 aastad tahakohe kodomulda maetud.
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du mi se põh jus teks 50-aas tast oku-
pat sioo niae ga ja sel le jä rel saa bu-
nud ra ha maail ma ja loo dab uue 
põlv kon na pea le. 

„Kuid ki ri kul on siis ki ini mes-
te sü da mes kin del koht, se da ei 
saa üks ki režiim ära võt ta.,“ usub 
prees ter.

Ka met ro po liit Ste fa nus üt les 
tor ni ava mi se pi du li kul li tur gial: 
“Ajal, mis on tul vil hir mu ja se ga-
dust, va ja me Jee sust.“

Mõis tu se le orien tee ri tud maail-
mas, kus gi ga bai ti de ga mõõ de tav 
in fo tulv on inim hin ge ta sa kaa lust 
väl ja vii nud, oleks ki rik koht, kus 
ini me ne saaks en nast taas lei da ja 
mis ai taks te ma ni rõõ mu ja heao lu-
tun de tuua. 

Ka lap sed võiks ki ri kus se kaa sa 
võt ta, aga ka met sa, me re äär de ja 
loo mae da, mit te ar vu ti ta ha mul ti-
kaid vaa ta ma.

Ko gu ha ri dus süs teem nuu mab 
prees ter Ivas ki hin nan gul in tel lek-
ti ja tih ti unus ta tak se ini me ne sel-
le ta ga. „Ja siis me ela me gi nii, et 
mõis tus on pe re mees ja sü da su la-
ne. Ela da tu leks aga nii, et ik ka sü-
da oleks pe re mees, siis ei toi muks 
maail mas kur ja,“ rää gib Ivask. Sa-
mu ti ki pu vad mõis tu se ga teh tud 
as jad üü ri ke seks jää ma.

Ivas ki hin nan gul on ini me se loo-
mu lik sei sund ol la õn ne lik ja sel le 
poo le peaks püüd le ma. „Rõõm sas-
se, õn ne lik ku sü da mes se ma hub 
ko gu maailm, aga kur ba sü da mes-
se ai nult si nu en da kur bus,“ üt leb 
ta mõt le ma pa ne vad sõ nad.

Hea sõ na vä gi 
Kih nu preest ri mis sioo niks on 

eda si an da järg mis te le põl ve de-
le heas sei sus ki rik. „Kui tu le vad 
ini me sed, kes va ja vad ki ri kut, on 
see ju ba ole mas,“ lau sub ta. Kih-
nu plus siks peab Ivask, et siin on 
tu gev ko gu kond, sest il ma ini mes-
te ta oleks ki rik tü hi hoo ne, mis pea-
gi kok ku va juks. 

Au gus ti al gu ses rah va maj ja 
Kih nu Tant su Päe vast osa saa ma 
tul nud prees ter ju hib tä he le pa nu, 
et üri tu sel lõid kaa sa pal jud ko gu-
du se liik med, kes on ka mu jal ühis-
kond li kus te ge vu ses ak tiiv sed. „Ki-
rik an nab nei le ener gia sis se, nii et 
nad ta ha vad ise te ha ja teis te le an-
da – see on vaim ne toit ja ener gia,“ 
rää gib prees ter. 

Ta võrd leb pü ha ko da me si las ta-
ru ga, ku hu ini me ne toob oma sü-
da me ga kõi ge pa re mad tun ded, 
sõl tu valt sel lest, kui pal ju ra hu ja 
ar mas tust tal sü da mes on. 

Se da sa ma sü da me soo just, jõu-
du ja ener giat saab hel de an dja ise 
kuh ja ga ta ga si, et oma iga päe vas te 
ras kus te ga toi me tul la.

Sõ nal on suur jõud ja vä gi. „Me 
ole me unus ta nud sõ na väe ja üt le-
me huu pi pal ju hal ba ja vä he head. 
Ta va li selt öel dak se ini me se le al les 
siis, kui ta siit il mast lah kub, kui 
hea ja kal lis ta on,“ on Ivas kil kah-
ju. 

Aga ka en nast peab kiit ma ja ar-
mas ta ma: „Me peak si me ar mas ta-
ma se da ju ma lik ku en da sees ja en-
da le üt le ma, kui head me ole me.“ 

See oleks ki preest ri sõ num Kih-
nu rah va le, aga ka see, et ar mas-
tu se jõud on to hu tu – kui kur jus 
sün ni tab kur ja, siis ar mas tus pee-
gel dab ar mas tust. 

Kü la li sed pea vad Kih nu pü ha-

ko da ilu saks, ku hu nad meel sas ti 
sis se as tu vad. Väl jas poolt Ees tit 
Kih nu saa buv võõ ras an nab ko-
gu kon na le tih ti hin nan gu sel le jär-
gi, kui heas sei sus pü ha ko da on.  
„Olen saa nud Se to maal pal ju ta-
ga si si det, et Kih nus on ilus ki rik,“ 
rää gib Ivask.

Kü si mu se le, mis teeb ki ri ku ilu-
saks, vas tas prees ter, et ko gu du se 
vaim ne sei sund, au ra ja hin gus, kus-
juu res vi suaal ne pool on vä he m-
o lu li ne. 

Kord käis Ivask ühes suu res ki ri-
kus, kus olid kiis ka vad ikoo nid ja 
kõik vä li selt vä ga klant si tud, kuid 
ju ma lat seal ko hal ei ol nud. Kih nu 
ki rik on preest ri hin nan gul ilus, 
sest siin on tun da rah va ar mas-
tust.

Anu Saare

Kihnu kiriku tornirist kullati Suõmõs, meistriteks Raimo ja Mikko Snellmann.

7. juu li 2012

Paal ning Enno sulgõvad silindrit suadõtisõga, mis jäeb risti alla tulõvastõ põlvõtõ 
jaoks.

Lagun kirikuuks enne remonti.                    

S õi da me Jõn-
nuga Kih nu 

poo le. Tea tud 
äre vus on hin ges, 
kui das ki ri ku-
torn oma kuld se 
ris ti ga väl ja näeb. 
Kee gi käib kap-
te nilt kü si mas: 
“Kas siit pais tab?”- “Ei, mets on 
lii ga kõr ge”. Mee nub klas si kaks 
saa nud Ju han Liiv: “Kui se da met-
sa ees ei oleks”. Kih nu jõu des on 
pä ris sel ge, et kõi ge pealt sõi da me 
ki ri ku juur de ja al les pä rast se da 
tu leb kõik muu.

Nüüd, pea kaks kuud hil jem, 
on na tu ke ime lik se da mee nu ta da. 
See on ju kõi gest üks tor ni kii ver ja 
rist sel le ti pus. Et kus kil ki ri kuid 
re mon di tak se, nei le uus tor ni kii ver 
või rist või lau sa ka tus pan nak se, ei 
ole just iga päe va ne asi, aga mi da gi 
eris kum ma list sel les ka ei ole. Või 
siis ki on? Kih nu lä heb jär jest ilu sa-
maks ja see on hea. Hea ei ole aga 
see, et ki rik liht salt oma va nu se ga 
on siia ni lii ku nud vas tas suu nas. 

Kui prak ti li se mee le ga ehi ta da, 
siis on täh tis, et ma jal oleks kor ra-
lik vun da ment, soo jad sei nad ja il-
mas ti ku kin del ka tus. Mil leks mei le 
sei nad, kui ka tust ei ole? See pä rast 
just tu leb ki re mon ti või taas ta mist 
alus ta da ka tu sest. Kui nüüd ta ga si 
prak ti li su se juur de tul la, siis võib 
liht salt te ha vä ga hea ja vas tu pi da-
va vun da men di, sei nad ja ka tu se. 
Siin aga näib, ja ka Kih nus ter vi ku-
na, et ka su lik kus ei ole ilu tap nud. 
See on ilus! 

Lä hen ja sei san muu seu mi ees, 
vaa tan ki ri ku poo le ja jään vaik-
seks. Kuu len, kui das ka tus, sei nad, 
ak nad, ter ve ki rik vaik selt hüüab: 
“Ta han ka saa da nii ilu saks, kui 
see kul la tud ris ti ga tor ni kii ver”. 
Te ge li kult ei ole see hüüe üld se 
vaik ne. Vaa da tes tor ni -  kõik üle-
jää nu lau sa kar jub ja see kar je on, 
või vä he malt peaks ole ma, mul le 
ning teis te le ja mit te ai nult ki ri ku ga 
seo tud ini mes te le ja mit te ai nult 
kihn las te le, väl ja kut seks mit te pea-
tu da en ne, kui taas üks vää ri kas 
ehi tis on ilu saks saa nud. Ja ka siis 
mit te pea tu ma jää da, vaid vaa da ta, 
mi da eda si te ha. 

Ilu sün ni tab ilu ja ilu sas kesk kon-
nas muu tu me ise gi ilu sa maks. 

Se da me ju oo ta me nii enes telt 
kui ka teis telt. 

Jus ti nus

Meistrimehed Raino ning Enno korda 
tehtüd kirikuustõ taustal.
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L ehe kuu lõp pus pi dä si me 
Kih nu kuõ lis ning rah va-
ma jas pä ri mus kul tuu ri 
pää vi. Pää ve piä mõt tõ 

lai na si mõ „Sii meie selt sis sel le 
aas ta, ju mal aga tiäb, kus tu lõ va 
aas ta ...“ lao lust – sie rjõ da ond 
kua Kih nu kuõ li kut sõ- ning tä-
nü kuar di piäl. 

Ei tiäss meie, kis si suar dõst 
võ tab tu lõ vas ta kaa man da mi sõ 
oma piä le või kas üld se võ tab. 

Sas ja pä räst kuõel kü lä li sed  
kut sus? Taht si mõ oma las tõ lõ 
näü tä, et kõi kis õep vad lap sõd 
oma ko do sõ ko ha lau la ning tant-
sa ning et kõik te gäd se dä iä mie-
le gä. 

Las tõ lõ ond täh tis ol la selt sis 
oma va na dus tõ ga, jut tu aa da, 
män gä, laol da ning tant si. Se dä-
si tu lõb jul gus ise sõp rust so bi ta, 
jul gus tüd ri ku ies kum mar da kui 
tan su mõ tõ tu lõb, jul gus taents-
ma min nä kui pa lu tas sõ. 

Ua tõs tei si ta haks ise kua rah-
va riie te gä jõ lus väl lä nä hä ning 
iäs te laol da ning tant si.

Kü lä lis te ni me kir ja ning kut sõ 
Kih nu tul la said nied Es ti sua rõd, 
kus ond kuõel olõ mõs. Aka tu sõs 
olid kõik tu lõ mõs, aga vii mes 
jäid Ruh nu ning Vorm si tu lõ ma-
ta. Kõi kis suar dõ piäl ond oma-
muõ di elu. Kõi kis suar dõ üm ber 
ond oma muõ di me ri. Üks asi 
ond sua rõ rah vas tõl üh te muõ di: 
kõik sät väd oma elu me re jär ge. 
Me re rah vas, rand la sõd, ond kua 
Kol ka liiv las tõ jä rel tu li jad, kel le 
kü lä kut si mõ. 

Kui ond pae lu võe rast rah vast, 
ond üsä pae lu te ge mist, et kõik 
lä häks iäs te. To põlt vas tu tus ond 
siis, kui kü lä li sed ond lap sõd. 
Siält sa mast ond iä as ju aa da ini-
mes te gä, kis si pi dä väd täht säks 
siok si sa mu as ju, sas ju meie kua 
piä me. Ei olõss ta ris mu rõt sõ da 
kor ra pä räst kuõ li- või rah va ma-
jas, aa ka vast pie ti kin di, üe ra hu 
tu li õi gõ aa ga, klas sid jäe sid puh-
tas ning kor da. 

Pi dä si me täht säks se dä as ja, 
kui lae iä re jõ vab ning kü lä li sed 
Kih nu mua piä le ast vad.  Taht si-
mõ, et kõi kõl olõks tun nõ, et nä-

mäd ond siia uõ tõt. 
Lii vi as ja aa ja Bai ba Suv ca ne riä-

kis pä räst, et tä mä tiädn en ne mä 
küll, et Kih nu ond sio kõ suaer, kus 
va nad kom bõd ond au siss, aga sie 
rõe mu li nõ kir jav rah vas sa da ma 
kai piäl tein tä mä le ot sõ siok sõ tun-
dõ, et ta ond  õn nõ sien, et siia sai. 

Sel lest oli mei tel küll iä miel, et 
kuõel oli nao üks mies väl les ter vi-
tä mes, ljõp pa ning sil tä kand mõs, 
lil le si kink mes. Kui järg mi se nä dä li 
kuõ lis las tõ käest kü sü dä sai, kas tie 
sa da mast rah va ma ja pitk oli ning 
ää kua vä sü täs, siis ar va ti, et suass 
aru gid, kui ju ba lä bi oli! Üh te gid 
kjõu dus nja gu tõest siäl ei näess! 

Sie oli uh kõ pilt pit kä sjõr gõ tie 
piäl, rah vus-, rii gi- ning val la ljõ pud 
kõr gõs nuõr dõ mies te käe – sest 
olõss ke dä gid, et piäl tua ta ju na pist 
oli. Rong käe gu lis tõ tu ju ai ta sid üläl 
oe da õpõ ta ja tõ pil li punt au tu piäl, 
üe kuell, Mu hu ka pell Aru mäel 
ning Vir ve ning Suõ met sä Mih kel 
muu siu mi ies.

Rah va ma ja juu rõs tõs si mõ pää ve 
ljõ pu mas ti ning sae mõ ühe tee se gä 
tut ta vaks. Kõik kuõ lid tõid  juu rõ 
oma kan di süe mi se, siäl oli rää me-

Tä na vu au gus ti kuus an ne-
tas USA-s Ohio üli koo lis 
folk lo ris ti ka alal dok to rik-
raa di kait sev Elo-Han na 
Sel ja maa Kih nu muu seu-
mi le kuns ti tead la sest ema 
kau du te ma ni jõud nud 
suu re pä ra se kir jel du se kih-
nu rah va rõi vas test. 

Te gu on aruan de ga Kuns tiins-
ti tuu di teks tii lie ria la üliõ pi las te 
ja nen de ju hen da ja Ma ri Adam so-
ni rei sist Kih nu 1949. aas ta su vel. 
Plaa ni ti liht salt üks to re pü ha päev 
Kih nus vee ta, kuid oo ta ma tult saa-
bu nud torm nae lu tas selts kon na 
nä da laks saa re le. Tek ki nud ae ga 
ka su ta ti rah va riie te de tail seks kir-
jel da mi seks. 

Selts kond öö bis Kae ra met sa ta-
lus ja lei dis seal se test ai ta test üle 
sa ja aas ta va nu seid rõi vae se meid. 
Kaa sas oli ka üks graa fi ka ka teed-
ri va nem tea dur, kes osa näh tud 
must ri test vär vi li selt üles joo nis-
tas. 

Väär tus li kuks teeb aruan de oht-
ralt li sa tud pil di ma ter jal. Aruan ne 
al gab Kih nu tol la se eluo lu kir jel du-
se ga. 

Al les on loo dud ka lu ri kol hoos 
“Nõuk gu de Par ti san“ ja os te tud 
esi me ne uhiuus suu rem ka lu ri-
paat. Nau di ta vad on saa re ela ni ke 
kir jel du sed ilm selt Ma ri Adam so-
ni en da su lest.

„  Kih nu las te elu on nii kor ral da-
tud, et neil po le sa ge li va ja mand-
ril käia. Ka ko du saa rel puu tu vad 
nad har va võõ ras te ga kok ku, see-
tõt tu on nad ta ga si hoid li kud, kuid 
uu dis hi mu li kud kõi ge vas tu, mis 
sün nib väl jas pool ko du saart. 

Nä hes võõ raid möö du mas, jä-
tab kih nu nai ne, pea mi ne töö ta ja 
põl lul, töö seis ma ja alus tab jut tu 
oma pi sut laul vas kee le mur des, et 
„kust poolt ole te?“ Sat tu des vest-
lus se on nad sii rad, sü dam li kud ja 
hu moo ri kad.“

Sel li seid to re daid tä he le pa ne-
kuid on ka saa re loo du se ja olus ti-
ku koh ta. 

Sel le 63 aas ta ta gu se kir jel du se-
ga saa re loo du sest, eluo lust ja rah-
va riie test ta suks tut vu da igal kihn-
la sel. Ku na te gu on ol nud teks tii li 
üliõ pi las te ja õp pe jõu du de ga, on 
kan gas te ja must ri te teh no loo giat 
kir jel da tud täp se eria la se sõ na va-
ra ga. Vä ga va ja lik tea ve nii uu ri ja-
te le kui tu le vas test kihn las test kul-
tuu ri loo ja te le.

Aruan net koos ta ti ka hek sa ek-
semp la ri – iga le osa le ja le üks ning 
üks Kuns tiins ti tuu di teks tii li ka-
teed ri le. Muu seu mi le ülean tud ek-
semp lar kuu lus Ma ri Adam so ni le 
ja on ilm selt pa ri ma te joo nis tus te-
ga. 

Too mas Pa ju la
Haa va nu ka

1949. aas ta juu lis Sa ra bu õuõs kir ju joo nis ta mõs.

Muu seum sai hu vi ta va 
kin gi tu se

Pärimuskultuuri pääväd

Laulu tüetuba õuõs...

... ning tantsu tüetuba siss.
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rul la, sp roet ta, suet su ka la, oma teh-
tüd lei bä. Egä rühm pi di üles kua 
ast ma. Üsä nii piä oli pi me käe ning 
tu li ma ga ma min nä.

Tee se umi ku läks siis te gut sõ mi-
nõ lah ti. Lao lu, tan su õpi tu ba dõss 
oli iä mie leo lu – ra hu lik ning rõõ-
mus. 

Ter ve rah va ma ja saal oli lap si, 
pil liiält ning tant su täü de. Ühe tee se 
lau la õpi ti õuõs puu dõ all. Üsä iä 
miel oli nä hä, et lap sõd olid nao me-
si lä se pe re pun tis koos, jõs sid ning 
kuu la sid uõ lõ ga tei si, laul sid juu rõ. 

Kol ka õpõ ta jad imet le sid, ku das 
üks nen de laps, kis si ko do´mtõ  te-
he kor da gi suud lah ti, sii lau lis, suu 
kan di li ne piäs ihust ning en gest. Ju 
Ly ning Vee ra mõis sid se dä si te hä, 
et siäl ta he ti ol la.

To rõ dast pa nid as jad liik ma kua 
kä si tüe tu ba dõ iest vä dä jäd Mih kel 
ning An ni ka. Kõik, kis si taht sid, 
said oma käe gä mõn da tüed te hä: 
vjõl lu kat ku, kua ri, ked rä tä, kor ro-
ta, pae lu naa rit sõ da. 

Mu tiaer kõ ta ga oli küll kua rah-
vast nä hä ning peh me rua dist kat-
su ti su pa kul li põh ja te hä. Sas ja vi ga 
õuõs  soo ja pää vä käe jõs tu ning 
tüed te hä, kui pil lid kua mäng väd 
– liiv las tõ kand lõ mäng te gi olõ mi sõ 
jõ lu sas. 

Elus asi ol lõ ik ka kõe gõ pa ram 
asi, sie oli nä hä küll. Kui lam mast 
nii de ti, siis lam ba iä le piä le juõ sis 
kõik sie mies sjõn na ko go va na lam-
ba lõ pai te ge mä ning tal lõ lõ toeks 
olõ ma, kui emä pal jas ae tas sõ.

Sa ra bu Sil vi te ge les kih nu kie le 
uvi lis tõ ga muu siu mis.

Õh ta said kõik oma jõ lu sa mad 
lao lud ning pa ra mad tan sud ede 
kan da. Egä sua rõ esi ne mi se ede sai 
ot si tud siok sõd luud, sas jad näü tä-
väd, ku das kihn la sõd ond kõi kis 
puõl rän dän ning tes te suar las tõ ga 
ko go puu tun.

Kol ka Muu si ka kuõel oli tes test 
teiss muõ di, et te kõr gõ ta sõ mõ ga. 
Sjõn na va li tas sõ lap si an dõ ku sõ 
jär ge. Nä mäd õep vad noo di jär ge 
pil li mäng mä ning laul ma. Kih nus 
mäng sid nad lii vi rah va pil li kok le`t 
– suurt kan nõlt. 

Must ja la Põ hi kuõel tu li Kih nu 

oma kauaaeg sõ volk loo riõ põ ta ja 
Hel je Raa pe ri ga, kis si ond ent sest 
tut tav Bu rav ko va An nõ ga. Nen de 
ka va oli ter ven jõ lu sas Must ja la 
mur dõs. 

Kärd lä Güm naa siu mi II klass oli 
ko hal oma klas si ju ha ta ja Mai mo 
Hõ bes saa rõ ga. Nen de edeast mi nõ 
oli liht ne ning ar mas. 

Vjõrt su Põ hi kuõ li rah vas tu lõ tas 
oma ka vass mie le, et Vjõrt su puõl-
suaer ond ent sel aal kua suaer oln. 
Laul sid nad küll jõ lu sast. Tee se pää-
vä kih nu las tõl kum mi tas“Virt su, 
mu ko du kü la Virt su, mu ko du kü la 
Vi-irt su, aa-aa-aa-aa!“  

Mu hu kuõ li õpõ ta ja An ne Keerd 
üt les, et va nad, nuõ rõd ning lap sõd 
piäks tants ma ning laul ma ul kõs 
koos. 

Kih nus mäng sid Prang li poe sid 
ning tüd ri kud ma ha „Vi ga sõd pruu-
did“. Õpõ ta ja  ai tas lao lu ga. 

Viim ne päe, pü hä bä oli Kih nu 
mua piäl tuu ri ta mi sõ, lõ põ ta mi sõ 
ning iäd ae ga üt le mi se päe. Pä ri mus-
kul tuu ri pää ve ljõpp sai lao lu ga mu-
hu las tõ lõ ede ko he an tud ning tu lõ-
vas ta põ ru ta mõ Mu hu sõ kü lä. 

Ter ve mei te ede võt mi nõ oli pü-
hen det Kih nu kuõ li üm mär gus tõ 
täht pää ve le: ari du se lu Kih nus 235, 
va na kuõ li ma ja 120, uus kuõ li ma-
ja 40, kih nu kä si tüe ning laul-tants 
Kih nu kuõ lis 25. Riäk si me An ne ga 
ning võ ta mõ „Sua rõk sõ“ ni me las-
tõ volk loo rian samb li lõ ta ha ko he. 

Ta haks ik ka oma te ge mis te gä 
ede ko he min nä, õpõ ta kih nu lau lu 
-tant su tu lõ vas ta kua 7. klas sis, üle-
tu lõ vas ta 8. klas sis ning 2014. õp-
põaas ta 9. klas sis. 

Meie tun nõ mõ ju ba prae gu pi-
si ta sa iäd mielt, ku das poe sid ond 
uu sa dõ ning pas tal dõ pi dä mi se 
omaks ond võtn. Kui juu ni al gu sõs 
mua kon na lao lu pää väl käüä sai, 
siis poe sid aa sid puõl vä gi si uu sad 
ning past lad jal ga. Jõlm oli vih ma-
nõ ning mõt lõ si mõ, et ak ka`mtõ 
jau ra ma. 

Kind last tu lõb mei tel las tõ ga ede-
pi di viel jõ lu si rei sä ning ning to rõ-
da si ko go sua mi si. 

Kol dõ Kül li

d Kihnu kuõlis

Kol ka Muu si ka kuõel.

Kärd lä Güm naa siu m.

Must ja la Põ hi kuõel.

Mu hu kuõe l
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6. - 8. juuli
Kihnu sadamas

Las tõ pil li mäng avas sa da mas kol man da Kih nu Me re Pio

Jäl le sai muu siu mi tel gä all ku du mist, mu ti ra kõn da mist, vjõl la kuaer mist, üe te ge mist uu dis ta 
ning õp pi.

Esi me se õh ta tan si tas pi du li si Sv ja ta Vat ra (pil di piäl so list Rus lan)

Olev Mih kel maa pil di näi tus ka kua mi püü gist kau nis tas pi dua la piir deai da. Kihnumua edeastõ.
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Kih nu ha ri du se lus on 
tä na vu mi tu olu list 
täht päe va – see pä rast 
tä his ta tak se tar ku se -
päe va Kih nu koo lis 
1. sep temb ril päev lä bi 
kest va te üri tus te ga.

Kih nus on mit med ha ri du se ga 
seo tud üm mar gu sed täht päe vad 
ühe le aas ta le sat tu nud. Ke va del 
sai 40-aas ta seks Kih nu prae gu ne 
koo li ma ja ja 1. sep temb ril möö-
dub 120 aas tat esi me se koo li ma-
ja ava mi sest. Sel leks hoo neks on 
koo li kõr val asuv Kih nu muu-
seum, kus kool te gut ses 80 aas tat. 
Sa mu ti täi tub tä na vu sü gi sel 235 
aas tat koo li ha ri du se and mi sest 
Kih nus, mis jät ku suut li kult on tä-
na se ni kest nud.

Kihnu muu seu mi ju ha ta ja 
Maie Aa va sõ nul tegutses 1777. 
aas tal Kih nus lu te ri köst ri kool. 
See  tä hen das, et kös ter õpe tas 
oma köö gi laua ta ga viie le-kuue le 
lap se le lu ge mist, reh ken da mist 
ja usuõ pe tust. Sel li sed üles tä hen-
du sed on kir ja pan dud tol leaeg se-
tes se va ku raa ma tu tes se ja Har ri 
Jõ gi sa lu ja Omar Vol mer on neid 
ka su ta nud oma kih nu-tee ma lis-
tes kir ju tis tes.

1. sep temb ril oo tab Kih nu koo-
li pe re kõi ki en di si ja prae gu seid 
õpi la si, õpe ta jaid ja töö ta jaid juu-
be liaas ta pi dus tus te le. 

Tar ku se päe va avaak tus al gab 
kell 13 koo li ma ja juu res, vih ma se 
il ma ga koo li ma ja sees. 

Kell 15 ava tak se muu seu mis 
ha ri dus tee ma li ne näi tus ja esit-
le tak se järg mi se aas ta ka lend rit, 
mis on pü hen da tud ha ri du se le.

Kell 20 al gab rah va ma jas su-
ve lõ pu pi du, mis on üht la si vi list-
las te õh tu. Vi list la sed an na vad 
kont ser di, mis on kok ku pan dud 
eri ae ga de koo li las te üle sas tu mis-
test. Taas tu le vad kok ku mit med 
en di sed koo li bän did.

Näi tu se ava mi se ja õh tu se peo 
va he peal ses se ae ga jääb en dis te 
koo li töö ta ja te mä les ta mi ne Kih-
nu sur nuaial, ku hu on mae tud 19 
õpe ta jat ja koo li töö ta jat. Sa mu ti 
saa vad koo li ma ja juu res kõik len-
nud klas si pil te te ha ja pa ku tak se 
sün ni päe va tor ti. 

En di si koo li töö ta jaid oo da tak-
se väi ke se le koos vii bi mi se le koo-

li maj ja ja kõik soo vi jad saa vad te ha 
veoau to kas tis saa reeks kur sioo ni. 

Veoau tod on lau päe va hom mi-
kul vas tas nii Pär nu praa milt kui 
Mu na laiu praa milt saa bu ja te le, et 
ker gen da da vi list las te päe va le saa-
bu ja te ja la vae va.

Kih nu õpe ta ja Evi Tõe väl ja hin-
nan gul eris tub Kih nu kool kõi ki-
dest teis test koo li dest see lä bi, et  
koo lis toi mub oma kul tuu ri õpe. 

„Õpe ta me las te le kih nu kä si-
tööd, kih nu lau lu ja tant su ning 
meil käi vad re gu laar selt kih nu kee-
le tun nid, kus õpe ta me ko ha lik ku 
mur de keelt. Kõi ge sel le ga üri ta me 
säi li ta da kih nu kee le ja kul tuu ri jät-
ku suut lik kust,“ rää kis Tõe vä li ja 
li sas, et siia maa ni on see ke nas ti säi-
li nud.

Kih nu rah va rii deid ei kan ta koo-
lis küll pä ris iga päe va selt, kuid ak-
tus tel, pi du del ja teis tel täht sa tel 
sünd mus tel pa ne vad tüd ru kud kih-
nu kör di ala ti rõõ mu ga sel ga. 

Ka poi sid on vii mas tel aas ta tel 
ha ka nud  troid suu re ma in nu ga 
kand ma, mis Tõe väl ja hin nan gul tu-
le neb kind las ti ka sel lest, et poi sid 
on haa ra tud pil liõp pes se ja käi vad 
esi ne mas. Nõu ko gu de aja koo li-
lap se na mä le tab Evi Tõe vä li, et sel 
ajal koo lis kih nu rii deid ei kan tud 
ja kört pan di sel ga vaid siis, kui oli 
va ja kih nu tant su ga esi ne da. Ka tau-
ni ti sel ajal koo lis kih nu kee le rää ki-
mist.

Kih nu koo lis as tub sü gi sel koo li-
pin ki 45 õpi last, mis on lä he dal kõi-
gi ae ga de väik se ma le õpi las tear vu-
le 1992. aas tal, kui Kih nus õp pis 40 
õpi last. Kõi ge roh kem, 124 last, käis 
Kih nu koo lis  1928. aas tal.

Õn neks on viie-kuue aas ta pä-
rast taas tõu su oo da ta, sest Kih nus 
on vii mas tel aas ta tel nii pal ju lap si 
sün di nud, et las teae da on vii ma sel 
aas tal mi tu kor da laien da tud. Las-
teaias on prae gu 28 last ja pea gi on 
ka koo li suu re maid klas se oo da ta.

Anu Saa re 

Kih nu koo li pe re 
tä his tab 
ha ri du se lu 
täht päe vi

1972. aastal ehitet kuõlimaja.

Kü lä viiul da jad Ahu na mualt tõid kihn las tõ lõ kin gi tu sõks juu rõ viiu li.
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K ih nus na gu mu jal gi Ees-
tis on ena mas ti tant si tud 
pil li saa tel, kuid pal ju del 
tant su del on ka sõ nad. Va-

ra se mad lii ku mis vor mid on seo tud 
ri tuaal se lau lu ga. Mõ ned re gi vär si li-
sed pul ma lau lud laul di, tam mu des 
su le tud rin gis (rat tas). 

Eri ne valt teis test Eu roo pa rah vas-
test Kih nus sel list esi tust tant suks 
ei pee ta. Kii re tem po li se 3-osa li ses 
tak ti mõõ dus to ru pil li loo (hil jem 
viiu li) saa tel tant si tud ri tuaal set 
voor tant su ni me ta ti sa mu ti rat taks, 
kuid pee ti tant suks. Kih nus ei ole 
tea dao le valt tant si jad sel le le kaa sa 
laul nud, na gu see oli näi teks Must-
ja la pul ma ron gis. 

Va nim tea dao lev paa ris tants 
Kih nus oli la ba jalg (mua lu gu). 19. 
sa jan di kes kel oli see ai nus Kih nus 
tea dao lev selts kond lik tants. pil li-
me hed ta vat se sid va hel la ba ja la lu-
gu de le lü hi ke si nal ja lau lu ke si va he-
le laul da. 

Need olid nn siir de vor mi li sed 
lau lud, mil lel oli mõ-
nin gaid tun nu seid 
va ne mast kui ka 
uue mast lau lu vor-
mist (al li te rat sioo ni, 
aga ka lõpp rii mi). 
Ana loog seid lau lud 
le vi sid ko gu la ba ja-
la le vi kua lal Põh ja- 
ja Lää ne-Ees tis ning saar tel. 

Pol ka jõu dis Kih nu 19. sa jan di III 
vee ran dil. Pol ka de le laul sid sa mu ti 
pil li me hed lü hi ke si nal ja sal me loo 
sek ka. Need on lõpp rii mi li sed, kuid 
iga ri da võis kor du da na gu re gi lau-
lu des ki. Pal ju del val si- ja rei lend ri-
vii si del on pi kad lau lu teks tid. 

Vals se on laul nud pil li me hed, 

rei lend ri te aeg la sem tem po või mal-
dab kaa sa laul da ka tant si des. Mar-
si pol kat, na gu la ba jal ga, pol kat, 
vals si ja rein lend rit või di tant si da 
eri ne va te me loo dia te ga, täh tis oli 
meet rum ja rütm. Val si ja rei lend ri 

eri ku ju del (kih nu-
mua, sõr mõ lu gu, 
üks-kaks-kolm-ne-
li-viis-kuus-seit se) 
on kind lad vii sid 
ja lü hi ke sed teks-
tid, mi da laul dak se 
tant si des. 

Tant su kraats-
kraats tekst si sal dab sa mu ti värs se 
Ees tis laie malt le vi nud lau lu dest, 
kuid ter vi ku na sa mal ku jul ning 
sel li se tant su ga on tea da vaid Kih-
nust. 

Loo ühe tant su lau lu sün nist Kih-
nus on jääd vus ta nud T. Saar. Lau lu 
Laa daõh tu nõu sai pee tud… luu le ta-
nud Mih kel Kos ser, ke da ai da nud 

sel le juu res veel kaks pois si. Viis 
ol nud ju ba en ne sõ na de loo mist 
tar vi tu sel „Tak ka laa di pol ka“ vii si-
na. See on hu mo rist lik lu gu, mil les 
mai ni tak se sel li seid ni me sid, na-
gu Vahk la Ann, Vahk la Tiiu, Ko ti 
Kai, Roo Tiiu, Ant su Mann, Um ba 
Mann, Me ras se Mann jt. 

Pä rast I maail ma sõ da le vi sid 
Kih nus rah vus va he li sed selts kon-
na tant sud pa des paan, ven ger ka ja 
kra kov jakk. Neil on Ees tis laie malt 
tun tud, aga ka ko ha lik ke teks te. 

Tant sud said sa maaeg selt ja sar-
na sel ku jul tun tuks ka Soo mes, Kar-
ja las ja In ge ris ning on ar va tud, et 
nad le vi sid sel les piir kon nas Pe ter-
bu ri kau du, na gu ka kad rill. 

Eri ne vaid sõ nu oli veel kol ma pua-
ril, oi ra-pol kal jm. Vii ma se ga on T. 
Saar jääd vus ta nud ka ühe ve ne keel-
se sal mi. Kra kov ja ki ve ne keel ne nal-
ja salm (Russ ki, ne mets i pol jak…) oli 
laie malt tun tud. 

Tõm ba jur ka tant su tõi Kih nu Ma-
ri na Roos laid mand rilt 1930. aas ta te 
al gu poo lel, sa ma vii si ga tant si ti va-
rem pol kat. Sel le üle Ees ti tun tud 
sõ nad kan ti Kih nus üle ka tõm ba-
jur ka le. 

Tal lin nas tant su kur sus tel 1930. 
aas ta tel käi nud Kih nu me hed on 
kaa sa too nud rea uue maid selts-
kon na tant se, na gu ais sa, (k)uh haa-
nus ka, su bo ta jt. Mõ nel neist oli ka 
tekst. Need ki olid laie malt tun tud.

Lau lu sõ nad and sid tih ti tant su le 
ni me gi (1-2-3-4-5-6-7, voo ri mees, 
tõm ba jur ka, “Õh tu jõu dis kät te“ jt). 
Sa mas võis tekst an da li sa tea vet ka 
tant su le vi ku koh ta. 

Kui lõu naees ti li se al gu pä ra ga 
tul ja kut ni me ta ti ka „Ter ve vald“, 
siis võib us ku da, et see sai Kih nus 
tun tuks al les siis, kui see oli le vi nud 
ju ba An na Raud kat si sea des koos 
K. F. Karl so ni vas ta va lau lu teks ti-
ga. Ve ne keel sed lau lu sal mid jäl le-
gi osu ta vad kok ku puu de te le ve ne 
kee le ga, mis sai toi mu da en ne kõi-
ke sõ ja väes jne.

See ga on pal ju del Kih nus le vi-
nud tant su del ol nud ka lau lu sõ-
nad. Ena mus oli  laie malt le vi nud, 
osa loo dud või üm ber ku jun da tud 
ko ha peal. 

Oli sel li seid, mi da laul sid pil li-
me hed oma loo le  kaa sa, aga ka 
sel li seid, mi da laul sid tant si jad. Kui 
pil li pol nud, või di tant si da üks nes 
lau lu saa tel, kuid sel leks va li ti vas ta-
vad tant sud. 

Pal jud va na dest tant su dest ja 
tant su lau lu dest on ak tiiv ses käi bes 
tä na se ni.

Ing rid Rüü tel

Ma re ond ak tiiv ne kih nu kul tuu ri 
iest võit lõ ja. 2004. aas tast aka tõs 
sai tä mäst SA Kih nu Kul tuu ri ruum 
ju ha ta ja. 

Va he piäl ond sün dün tä mä kolm tü därt. Lap-
sõ puh ku sõ aaks ei leü däss Ma re le asõn da jat, aga 
tä mä ei jä täss  ju ha ta ja üle san dõ si una ru lõ, vaid 
tüe täs va ba- taht li ku na ede ko he - jõl ma pal ga ta, 
las tõ kõr vast. 

Ma re ond po si tiiv se elu suh tu mi se gä ning et te 
iä suht lõ ja. Tä mä ko do ond oln kü la li seks pae lu 
vil mi me hi, aja kir ja nik ka, muu si ku si ning kul tuu-
ri-uu ri ja si.

2012 C.R.Ja kob so ni pree mia lau reaat, Pär nü-
mua kõe gõ po pu laar sõm ari dus- ning kul tuu ri-
te ge lä ne 
2011 Ees ti Kul tuur ka pi ta li Rah va kul tuu ri siht ka-

pi ta li aas tap ree mia (pä ri mus muu si ka õp põ al ga-
ta mi se ning  vä dä mi se iest Kih nu sua rõ piäl).
2010 Aas ta kihn la nõ (Kih nu Me re Pio tra dit sioo-
ni al ga ta mi se iest)
2009 Rah vus li ku Volk loo ri nõu ko go pä ri mus-
p ree mia (Kih nu pul mat ra dit sioo ni taa se lus-
ta mi se ning  jäd vus ta mi se, aga kua rah va rii-
de kand mi se eläv dä mi se – põl lõs tõ-rä ti ku tõ 
mu rõt sõ mi se ning Met sa maa pä ri mus ta lu lõ 
en ge sis se pu hu mi se iest)
2009, 2007, 2006 Kih nu Val la vaa lit su sõ tä nü kir-
jad pä ri mus kul tuu ri eden dä mi se iest (ko do loo 
rin gi ju hen da mi se, Met sa maa ta lu soe ta mi se 
iest sih ta su tu sõ lõ). 
2005 Tar tu Üli kuõ li tä nü ki ri re gio naal sõ koos-
tüe eden dä mi se iest 
1998 Ko da ni ku pää vä au märk ko da ni ku kas va tu-
sõ iest.

11. au gus til pie ti rah va ma jas teist kor da Kih nu Tan su Pää vä. 
Sel le kor ra oli se mi na ri tee maks Kih nu lau lõ ga tan sud. 
Piäe de kan dõ te gi taas kord Ing rid Rüü tel ( ua ta ko go võ tõ all puõl). 
Katrin ning Kihnumua naesõd tõid eläväsi näitesi, kudas Kihnus 
laoldõs tansitassõ. 

Muusium oli vällä pann pildinäitusõ “Mehed kihnu kultuuriloos”.  
Toimus Kihnu tantsõ õpituba ning vana rahvamaja platsi piäl 
tansuõhta ansambliga Manõja Poesid. Esinesid Kihnu pillilap-
sõd, rahvatansurühm “Segapidi” Haljalast, tansuansambõl “Kuu” 
Paikusõlt ning volklooriselts “Kiitsharakad”  Vigalast.

Kih nu Tansu Päe

Mare au ta sud
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Kih nu lau lu de ga tant sud

Pal jud va na dest 
tant su dest ja 
tant su lau lu dest on 
ak tiiv ses käi bes 
tä na se ni. 


