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Kih nu Me re Pi du 2018
Kih nu Me re Pi du  toi-

mus 6.- 8. juu lil. Üri tus 
õn nes tus, on lõ puks 

teh tud  ning kõi ge suu re-
maks tä nuks pean se da, et 
vih ma ei sa da nud, ol gu gi et 
sel le aas ta juu li koh ta oli ilm 
era kord selt külm ja tuu li ne, 
mis te ki tas mul le kor ral da-
ja na mit meid li sa mu re sid. 
Suut si me need ilus ti la hen-
da da. Suu red tä nud mi nu 
suu re pä ras te le abi lis te le!

Il mast hoo li ma ta olid ini-
me sed rõõm sad, täis ener-
giat ja häid emot sioo ne.

Sel aas tal oli ini me si kok ku 
um bes 1300-1400. Võib ra hu-
le jää da, kui gi tuu li se il ma 
tõt tu jäi ka oma ja gu sel li seid 
hu vi li si tu le ma ta, kes ta va-
li selt me rit si tu le vad. Mi da-
gi po le te ha, aga me re ta gu-
ne elu on sel li ne ning sel lis-
te olu de ga tu leb lep pi da ja 
ar ves ta da.

Tei seks ül la tas mind sel 
aas tal jäl le gi mo ti ka te rong-
käik, mis tõi kok ku üle 
50 mo ti ka, see oli tõe li ne 
RE KORD! Ka na nahk tu leb 
siia ni ihu le!

Ava ti ime li ne näi tus Kih nu 
lin du dest muu seu mi sei nal. 
See on oma moo di põ nev ja 
pa kub sil mai lu.

Sel aas tal olid põ hi bän di-
deks ree del Met sa töll ja lau-
päe val Ter mi naa tor. Kee gi ei 
ku ju ta aga et te, mil li sed nõu-
ded tu le vad sel lis te bän di de-
ga kaa sa. 

Bän di del on ole mas rai de-
rid ehk nõu ded, mil li ne peab 
ole ma va lgus, he li ja back-
s ta ge ehk la va ta gu ne (mil li-
sed söö gid, mil li sed joo gid, 
kui pal ju ja mi da, mit te ühe-
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kord sed nõud, pal ju kä te rä-
ti kuid, rii de na gi sid, is te koh-
ti jne jne). Üri ta si me abi lis-
te ga nä pu ga jär ge aja da, et 
kõik soo vid saak sid täi de tud, 
see osa oli vä ga kur nav, aja-
ku lu kas, kuid kõik õn nes tus 
101%, sest mõ le mad bän did 
imes ta sid, kui häs ti nõu ded 
said täi de tud.

Met sa töl lu ma na ger kü sis 
hil jem, mis me seal Kih nus 
nen de „töl li de ga“ te gi me, et 
nad on siia maa ni üri tu sest 
vai mus tu ses. Sa ma su gu ne 
vai mus tus oli ka Ter mi naa-
to ril, kes soo vi vad esi me sel 
või ma lu sel Kih nu ta ga si tul-
la!

Mõ le mad an samb lid mai-
ni sid, et nen de jaoks olid 
Kih nu kont ser did siia maa-
ni su ve pa ri mad! Sel le eest 
tä nan meie pub li kut, il ma 
teie ta ei oleks see või ma lik! 
Vä ga sü dant soo jen dav oli 
se da kuul da!

Li saks oli meil pal ju to re-
daid eri ne vad esi ne jaid, tant-
su- ja lau lu rüh ma sid üle Ees-
ti, kes tee vad üri tu se veel gi 
mit me külg se maks.

Laa dal oli osa le jaid nii 
mand rilt kui ka Kih nust, oli 
vä ga to re!

Ka lap sed leid sid to re daid 
te ge vu si, alus ta des näo maa-
lin gu te ga ja lõ pe ta des ba tuu-
dil hüp pa mi se ga, laev kii gel 
kii ku mi se ga.

Ka il ma toi tus ta ja te ta ei toi-
muks se da pi du! Ai täh Jär su-
mäe pe re ja Ui bu ta lu!

Kind las ti ta haks ma tä na-
da KÕI KI ini me si, abi li si, osa-
le jaid, kes nii ot se selt kui ka 
kaud selt oma teg vu se, ole-
ku ga pa nus ta sid. Tä nu just 
kõi gi le tei le saab Kih nu Me re 
Pi du teoks! Suur kniks mi nu 
poolt!

Tä nu tun net ei ole või ma lik 
sõ na des se pan na! 9 aas tat 
Kih nu Me re Pi du on teh tud, 
mi nul se da kor ral da tud  ne li 
aas tat. Pal ju on veel õp pi da, 
kuid ko ge mus te ga tu le vad 
ka tar ku sed!

Järg mi sel aas tal on meil 
tu le mas siis suur juu bel – 
10 aas tat Kih nu Me re Pi du!!!! 
Hur raa! :)

Üri tus toi mub 12.-14. juulil 
2019.

Uu te koh tu mis te ni!

Võ su Mar ju



3  (206) nr. 7 / 2018 juuli 

F
o

 to
d

: 
S

ilv
ia

 S
o

id
e



juuli 2018 / nr. 7 (206)  4

14.-15.juu lil toi mu sid Kih-
nus Pär nu maa ran na-
män gud, kust võt sid osa 
Aud ru ja Tõs ta maa osa-
vald, Hää de mees te ja Kih-
nu vald. Lää ne ran na vald 
kah juks sel lel kor ral män-
gu de le ei jõud nud.

Män gud olid vä ga ta sa vä-
gi sed, ku ni vii ma se võist lu-
se ni oli kol mel võist kon nal 
ühe pal ju punk te. Lõpp jär jes-
tu ses oli Tõs ta maa esi me ne, 
Kih nu tei ne, Aud ru kol mas ja 
Hää de mees te pi di sel aas tal 
lep pi ma vii ma se ko ha ga.

Kih nu sai esi me se ko ha 
mä lu män gus, kus oma tead-
mi si ja ga sid Kül li Laos, Too-
mas Pa ju la, Too mas Rapp 
ja Paal Põl lus te. Kõi ge tu ge-
va mad olid Kih nu me hed 
köie veos, kus ram mu näi ta-
sid Vil jar Tapp, Rai ner Ve sik, 
Tar vo Saa re, Val lo Umb, 
En na Ve sik ja Tar mo Kau-
berg. Esi me ne koht kuu lus 
ka Kih nu taid le ja te le ka va 
eest ,,Ees ti 100“.

Joo gi lius liug le sid tei se le 
ko ha le tea te võist lu se võist-
kond, koos sei sus Jan ne 
Na za rov, Trii nu Tšet šin, Ave 
Moks, Liis Mä tas, Maa riel 

Mä tas, Egon Vo hu, Karl Sutt, 
Ke vin Leas, Mih kel Jõe, Kar-
mo Ka se mets. Tei se le ko ha le 
tu lid ka ran na nai se ja ran na-
me he võist lu ses Kül li ja Ago 
Laos.

Kol man da ko ha saa vu ta-
sid Kih nu võist kon nad sõud-
mi ses - Trii nu Tšet šin, Egon 
Vo hu, orien tee ru mi ses - Jan-
ne Na za rov, Ave Moks, Egon 
Vo hu, Mih kel Jõe, pen del-
tea te jook sus - Jan ne, Liis, 
Trii nu, Maa riel, Ave, Ke vin, 
Egon, Mih kel, Karl ja Lem bit 
Mart son ja ker ge jõus ti kus.

Ker ge jõus ti kus nop pi sid 
oma va nu sek las si des me da-
leid Jan ne Na za rov, kes sai 
500m jook sus II ko ha, Lem-
bit Mart son sai 60m III ko ha, 
Karl Sutt 60m ja 1000m III 
ko ha, Egon Vo hu kau gus hüp-
pes III ko ha ja mul le ri pu ta ti 
kae la me dal 60m jook sus.

Suu red tä nud kõi gi le võist-
le ja te le! Oli te tões ti vä ga tub-
lid ja näi ta si te, et suu da me 
spor ti des ja esi ne des ik ka 
en di selt suur te val da de ga 
sam mu pi da da. Vä ga tä na-
me veel tub li sid abi li si Maiet, 
Hel dyt, Rai mon dit, Ke vi-
nit, Koi tu, Mar jut, Ve ro ni kat, 
An ne lit (Mart son), Kris te lit, 

Sei dit, Kai sat, Car me nit, Avet 
(Oad), Maiet, He lit, Tal vit, 
El met, Mil vit, Ego nit, Agot, 
Tar mot, Avot, He let, kes ai ta-
sid neid män ge et te val mis-
ta da, lä bi viia, kõ hu täit pak-
ku da, sõi du ta da ja mee leo-

lu luua. Suu red tä nu sõ nad 
koh tu ni ke le ning Pär nu maa 
Spor di lii du le ja Kaiu Kus tas-
so ni le, kes on neid män ge 25 
aas tat eest ve da nud!

Vee ra Leas

Pär nu maa me reäär se te Pär nu maa me reäär se te 
Oma va lit sus te XXV Oma va lit sus te XXV 

Ran na män gud Kih nusRan na män gud Kih nus
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Kol ma päe val, 1. au gus til 
al gas Kih nu tu le tor ni re-
konst ruee ri mi ne. Ees ti Va-
ba rii gi 100. juu be li pu hul 
ning veel sel aas tal val-
miv kin gi tus ava tak se kü-
las ta ja te le taas 2019. aas-
ta su vel.

Vee tee de Ame ti hal du so sa-
kon na ju ha ta ja Ur mas Ehr-
lic hi sõ nul ker ki vad tel lin gud 
tu le tor ni üm ber ju ba esi me-
sel päe val. 

Re konst ruee ri mi se käi-
gus pu has ta tak se torn seest 
ja väl jast, her me ti see ri tak-
se tor ni ühen dus ko had, kor-
ras ta tak se tre pid ja va he-
laed ning vär vi tak se torn üle. 
Li saks uuen da tak se täie li kult 
elekt ri süs teem ning re konst-
ruee ri tak se vask kup pel.

”Töö ta jad võ ta vad la ter-
na ruu mi kup li osa lah ti ning 
tu le tor ni kup pel tõs te tak-
se al la. Sa mu ti peak sid ko he 
al ga ma tor ni sein te pu has-
tus tööd,” kir jel das Ehr lich 
eel seis vaid toi min guid. 

Re konst ruee ri mi se käi gus 
ee mal da tak se tu le tor nist ka 
tu li ning vee tee de amet pea-
tab aju ti selt mär gi toi mi mi se 
vas ta vas re gist ris.

Ehi tus tööd tee vad ühis-
pak ku mi se ga han ke võit nud 
äriü hing GT Cor po ra tion SE 
ja Sc ruuv OÜ.  

Sih ta su tu se Kih nu Kul tuu-
ri ruum hal la tav Kih nu tu le-
torn asub Lii vi la he suu ri ma 
saa re lõu nao sas. Root si kü las 
paik nev ehi tis on saa re tu ris-
mi mag net. Igal aas tal kü las-
tab tu le tor ni 80 00 ini mest.

Kih nu Kul tuu ri ruu mi ju ha-
ta ja Ma re Mä ta se sõ nul on 
tu le torn seo ses re konst ruee-
ri mis töö de ga kü las ta ja te le 
su le tud ala tes 1. au gus tist. 

”Hea uu dis on aga see, et 
aas taid loo de tud sum ma 
lõ puks ik ka gi lei ti ning eral-
da ti. Ning et Ees ti Va ba rii gi 
100. sün ni päe vaks saa me me 

oma kul tuu ri ruu mis nii olu li-
se maa mär gi täie li kult ja kor-
ra ga val mis ehi ta da,” rõ hu-
tas ta.

Mä ta se sõ nul taot le ti tu le-
tor ni ehi tu seks 400 000 
eu rot. Pea mi nis ter Jü ri Ra ta-
se et te pa ne kul teh ti käe so-
le va aas ta rii giee lar vest vas-
tav ra hae ral dus – üh te kok ku 
1,5 mil jo nit eu rot – ning vee-
tee de amet alus tas han keid 
ap ril lis 2018.

Töö üld mak su mus on 648 
260 eu rot, sel le le li san dub 
käi be maks.

Ma ja ka vaht El ly Kar ja-
mi sõ nul on Ees ti juu be liks 
teh tav kin gi tus üh tae gu rõõ-
mus ja nuk ker gi. 

”Mui du gi on hea meel, et 
tu le torn nii täht sal aas tal val-
mis saab. Ent kurb on ka, et 
ke set tu ris mi hooae ga al gav 
ehi tus jä tab kü las ta jad il ma 
ühest ai nu laad sest vaa test, 
mis tor nist ava neb,” mär kis 
Kar jam.

Ur mas Ehr lic hi sõ nul alus-
ta tak se au gus tis töid ka hel 
põh ju sel.

”Han ked ja muud prot se-
duu rid on se da võrd kaua 
kest nud, et va rem liht salt 
ei jõud nud. Ning ku na ne li 
kuud on vä him, mis tao li ses 
ma hus töö te ge mi seks ku lu-
da võib, on prae gu ne aeg 
pa rim, et alus ta da. Nii on 
kin del, et en ne tal ve tu le kut 
saab torn val mis,” rää kis ta.

Kih nu tu le torn too di Pit kä-
nä ni na le 1864. aas tal osa-
deks lah ti mon tee ri tu na Ing-
lis maalt ja pan di ko ha peal 
uues ti kok ku. See on üks nel-
jast Ees ti ran da de säi li nud 
malm tu le tor nist. Sa mal ajal 
ehi ta tud ning sa ma su gu se 
vä li mu se ga ma ja kad asu vad 
veel ka Vorm sil ja Vaind lool. 
Virt su tu le torn hä vis 1917. 
aas tal. 

Kih nu tu le torn on val ge, 
koo ni li se ku ju ga ning va rus-
ta tud la ter na ruu mi ja rõ du-

ga. Tu le kõr gus me re pin nast 
on 29 meet rit ja maa pin nast 
28 meet rit. 

Torn on ol nud kü las ta ja te le 
ava tud ala tes 2013. aas tast. 
Torn taa sa va tak se 2019. aas-
ta su vel. 

Vee tee de ame ti na vi gat-
sioo ni mär ki de re gist ris-
se kuu lu vat Kih nu tu le tor-
ni hal dab SA Kih nu Kul tuu-
ri ruum. Sih ta sus tus alus tas 
tööd 2002. aas tal. Ko gu Kih-
nu kul tuu ri ruum ehk saa res-

tik koos loo du se ja elu laa di-
ga kuu lub UNES CO vaim se ja 
suu li se pä ran di ni mis tus se 
ala tes 2003. aas tast. Sih ta su-
tus hoiab, säi li tab ja aren dab 
aas ta sa da de va nu seid tra-
dit sioo ne, mil le hul ka kuu lu-
vad folk loor, kä si töö ja hül-
ge püük. Sih ta sus tus on ra ja-
nud Kih nu Pä ri mus koo li ja 
Met sa maa pä ri mus ta lu. 

Pi ret Koo li,
Met sa maa pe re nai ne

Kih nu tu le torn saab Ees ti Va ba rii gi 
juu be li auks uue kuue ja kup li

Fo tod: Pi ret Koo li
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Kih nus al gab 
pääs te hoo ne 
ehi tus
 Kih nu me re vä ra vas Sua ru 
sa da mas al gab pea gi pääs te-
hoo ne ehi ta mi ne. Lii vi la he 
suu ri ma le pü sia sus tu se ga 
saa re le ker kib nn rii gi ma ja 
järg mi se aas ta al gu ses. 

AS Rii gi Kin nis va ra kor ral-
da tud Kih nu pääs te hoo ne 
ehi tus- ja tööp ro jek ti koos-
ta mi se han ke või tis OÜ Pär-
nu REV Ehi tus, han ke do ku-
men ti de jär gi mak su mu se ga 
1 474 998 eu rot. 

Han ki ja sõl mis võit ja ga 
le pin gu 4. juu nil, täh taeg on 
tu le va aas ta veeb rua ris.

Kih nu val la vo li ko gu keh-
tes tas Sua ru sa da mas pääs-
te hoo ne pla nee rin gua la 
Val ve kin nis tul 2010. aas-
tal, kuid va he peal muu tu sid 
hoo ne eri pä rast tu le ne vad 
nõ du ded ja val la va lit sus tel-
lis mul lu hoo ne eelp ro jek ti, 
mil le koos tas ar hi tek tuu ri-
bü roo OÜ Stu dio Pa ral leel 
ar hi tekt Jaak Hui me rind.

Ka van da tud ka he kor ru se-
li se hoo ne kõr geim osa on 
13 meet ri kõr gu ne õp pe torn, 
mi da saab ka su ta da näi teks 
voo li ku te kui va ta mi seks. 

All kor ru sel paik ne vad eelp-
ro jek ti jär gi pea li ku te ka bi-
net, abi- ja ol me ruu mid, aga 
ares ti kam ber gi. 

Üla kor ru se le tu le vad teh-
no- ja puh ke ruu mid ning 
õp pek lass. Pääs te hoo ne ehi-
tu sa lu ne pind on eelp ro jek ti 
se le tus kir ja jär gi 482 ruut-
meet rit.

Kih nu val la va nem Ing var 
Saa re sõ nul hoi tak se se ni 
Kih nu kut se li se pääs te ko-
man do teh ni kat ja tu le tõr-
jeau tot ma jan du sü his tu 
ga raažis teh no kes ku ses ja 
suur sünd mu si tur va vad kor-
ra kaits jad ma ga vad rah va-
ma jas mat ti de

Ehi tus al gab sep temb ris.
PP

Ini me ses peab kõik kau-
nis ole ma – üt le sid mu-
hu la sed ja kihn la sed tea-
vad se da sa mu ti. See pä-
rast on au gus tis ja sep-
temb ris just pa ras aeg 
Met sa maa pä ri mus ta lu 
õue le min na. 

Kih nu saa re le on jõud-
nud üle Ees ti po pu laar sust 
ko gu nud rull mas saaž, mi da 
nüüd sest igaüks mõ nu ga 
proo vi da saab. Ma si na tõi 
saa re le Met sa maa pä ri mus-
ta lu pe re nai ne Pi ret. 

Sa ju tead, et ta luõues on 
ala ti mi tu hoo net ning ehk 
oled kuul nud, et üks neist 
on ait. On Met sa maal gi üks 
sel li ne, pä ris iid ne – vä he-
malt aas tast 1889. Meie ait 
on ka he kamb ri ja laud ka tu-
se ga hoo ne, mil le tei sel kor-
ru sel on värs ked hei nad tee-
li se le ra hu lik ku und pak ku-
mas. Kuid ai da põ hi kor ru-
sel on mi da gi veel gi põ ne-
va mat. Sest na gu ae ga de 
al gu sest ik ka, on ka Kih nus 
ai da kamb rid kau neid nai-
si ja suu ri sa la du si täis. Ent 
rii de kirs tu de, vei me va ka, 
vo ki rat ta ja voo di ke se kõr-
val on sel le ai da väik se mas 

kamb ris üks ime ma sin. 
See ma sin teeb rull mas-

saaži. 
Ehk ki ma sin pais tab 

mood ne, on rull mas saaž 
leiu ta tud ju ba 1920. aas-
ta tel ning fil mi lin di le jääd-
vus ta tu na do ku men tee ri tul 
ak tiiv ses ka su tu ses ol nud 
1940. aas ta test. See ga so bib 

ta Met sa maa pä ri mus ta lu 
hoo ne te komp lek si ga kok ku 
kui va la tud. 

Rul li ma sin on mood ne ja 
va rus ta tud efek tiiv sust tõst-
va te li sa vi di na te ga (näi teks 
inf ra pu na- ja kol la gee ni lam-
bid). Kuid mas saažima si na 
töö põ hi mõ te on muu tu ma-
tu na ja tõ hu sa na pü si nud 

Mis on Met sa maa ai das ja mi

Kunst nik Tiiu Leis oli rul li ma si na sean sist nii vai mus tu ses, et 
maa lis tä nu tä heks ai da sei na lil li täis. Fo tod: Pi ret Koo li

Ees ti suu rim võr guet te võ-
te Elekt ri le vi alus tas sel 

nä da lal kii re in ter ne ti võr gu 
soo via val dus te ko gu mist. 
Ees märk on saa da üle-ees-
ti li ne ter vik pilt, mis või mal-
dab täp se malt kaar dis ta da 
võr gu ehi ta mi se va ja du si.

Soo via val du si kii re in ter-
ne ti võr gu ga lii tu mi seks 
saa vad esi ta da kõik ini me-
sed üle Ees ti ning sel leks ei 
pea ole ma Elekt ri le vi klient. 
Aval du si ko gu tak se vee bi le-
he teel.

„Ta ha me järg mi sel aas tal 
alus ta da ava tud kii re in ter-
ne ti võr gu ra ja mist ja sel-
leks on meil va ja eel ne valt 
või ma li kult täp set in fot, mil-
lis tes koh ta des Ees tis on 

kii re in ter ne ti va ja dus,“ üt-
les Elekt ri le vi ju ha tu se lii ge 
Taa vo Rand na.

Soo via val du sed on üks 
osa, mis hak ka vad mõ ju-
ta ma Elekt ri le vi aren du-
sot su seid. „Kii re in ter ne-
ti võr ku hak ka me pla nee ri-
ma soo via val dus test läh tu-
valt. Kuid kind las ti ar ves ta-
me in ves tee rin gu te pu hul 
ka tei si as jao lu sid – näi teks 
loob efek tiiv su se ehi ta mi ne 
koos elekt ri võr gu uuen da-
mi se ga. Vaa ta me ka ole ma-
so le va te in ter ne ti tee nus-
te või ma lu si ja siin saa vad 
prio ri teet su se piir kon nad, 
kus tä na on ole ma tu või 
vä ga ma dal ühen du se kii-
rus,“ üt les Rand na. Ta li sas, 

et ko gu tud in fo ana lüü sil 
sel gub täp se malt, mil li ses 
ula tu ses ja ku hu Elekt ri le vi 
hak kab võr ku ra ja ma.

Soo via val du si ko gu tak se 
2018. aas ta au gus ti lõ pu-
ni. Ala tes sü gi sest ha ka tak-
se väl ja töö ta ma täp se mat 
üle-ees ti list in ves tee rin gu te 
ajap laa ni. Võr gu väl ja ehi ta-
mi ne plaa ni tak se 5-aas ta se-
le pe rioo di le.

Elekt ri le vi poolt ra ja tav 
kii re in ter ne ti võrk on ava-
tud kõi gi le si de tee nus te 
pak ku ja te le. See tä hen dab, 
et in ter ne ti tee nust saa vad 
võr gu kau du pak ku da kõik 
ope raa to rid. Elekt ri le vi ise 
in ter ne ti tee nu seid müü ma 
ei hak ka.

Elekt ri le vi alus tas üle-ees ti li se kii re in
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tä na se ni. Rul li ma si na toi-
met on aas ta küm neid uu ri-
tud ning see tõt tu võib kind-
lalt öel da: kõik väl ja töö ta tud 
har ju tu sed on pai ka pan dud 
lüm fi mas saaži põ hi mõt teid 
jär gi des.

Mi da see ime ma sin siis 
teeb?
 Sti mu lee rib lüm fi ve de li ku 

voo lu ku ni küm me kor da.
 Vä hen dab lüm fi seis ku mist 
ja ku de de tur set.
 Viib väl ja ke has se seis ma 
jää nud mür kai ned.
 Pa ran dab na ha ja li has te 
elast sust.
 Hoo gus tab ai ne va he tust. 
 Vä hen dab ke ha üm ber-
mõõ te.
  Lõõ gas tab ke ha.

Nii siis sti mu lee rib rul li ma-
sin lüm fe ning pa neb ke ha 
ve de li kud lii ku ma, väl ju ta-
des see lä bi jää kai neid. Prot-
se duur koos neb viie teist-
küm nest eri ne vast poo sist, 
mis hõl ma vad ko gu ke ha. 
Kõik poo sid on kamb ri ke ses 
näh ta val, Sul tu leb neid vaid 
jär gi da. 

Ma si na rul li vad pul gad sti-
mu lee ri vad vas ta valt Si nu 
va li tud tu ge vu se le (kii ru se-
le) Si nu nah ka ja li ha seid. 
Se da kõi ke õi ges jär je kor ras 
ja väl ja töö ta tud poo si des, 
mis an na vad efek tiiv se ja 
soo vi tud tu le mu se. See tõt tu 
on olu li ne, et pilt kaar dil näi-
da tud asen dit hoo le ga hoiad! 

Rul li all paik nev inf ra pu na 
soo jen dab ke ha, tõs tes prot-
se duu ri efek tiiv sust. 

Prot se duu ri le järg ne val 
päe val või end tun da nii 
na gu olek sid lä bi nud üld-
füü si li se tree nin gu. See tõt tu 
on ko gu prot se duu ri väl tel 
va ja lik juua vett. Sel ga pa ne 
re tuu sid, pluus ja so kid. 

Kui kaht led ma si na mõ jus 
oma ter vi se le, pea ars ti ga 
eel ne valt nõu. 

Kui aga muu tu sid nüüd 
uu dis hi mu li kuks, siis tu le 
ko ha le ja kü si lä he malt, sest 

kihn la se le keh tib eri hind. 

Sõ na RULL MAS SAAŽ on 
ees ti keel de väl ja mõel nud 
ja ka su tu se le võt nud es ma-
kord selt Beau ti ful Me ke ha-
sa long. Just sel lelt sa lon gilt 
sai me meie oma rul li ma si na 
proo viks ning nüüd kut su-
me ka Sind: tu le, kin gi en da-
le mõ nus tun ni ke ning tun ne 
end veel gi pa re mi ni!

Sean si pik kus on ku ni tund 
ae ga ning hin na ki ri on Kih nu-
sõb ra lik:
 esi me ne seanss mak sab 15 
eu rot, 
 iga järg mi ne ju ba 18 eu rot 
kord
 10 prot se duu ri li ne pa kett 
on 150 eu rot

Ol gu vih je na öel dud, et 
mand ril tu leb sa ma su gu se 
mõ nu eest väl ja käia ku ni 25 
eu rot. 

Ning eral di rõ hu ta tud: see 
ma sin teeb head ka mees te 
ter vi se le.

Rul li mi se ni!

Pi ret Koo li,
Met sa maa pe re nai ne

ks see Sul le hea on?

Ai da iid sed sei nad sät tis sa lon gi so bi li kuks Me ra se Os kar. 

Elekt ri le vi tes tib 2018. aas-
tal ava tud kii re in ter ne ti võr-
gu ra ja mist mit me pi lootp ro-
jek ti raa mes. Prae gu käi vad 
ava tud si de võr gu ra ja mi se 
tööd koos elekt ri võr gu hool-
dus töö de ga Tal lin nas, Ves ki-
met sa piir kon nas, kus le ping 

in ter ne ti tee nu se pak ku mi-
seks on sõl mi tud nel ja si deo-
pe raa to ri ga.

Üle-ees ti li se võr gu ehi ta mi-
se ga loo de tak se al gust te ha 
ju ba 2019. aas tal.

„Ra ja me kii re in ter ne ti võr-
gu elekt ri lii ni de le. Tä nu ka he 

ta ris tu ühis töö de le sääs ta-
me ra ha ja suu da me kii re 
in ter ne ti võr gu val mis ehi ta-
da või ma li kult kii res ti,“ li sas 
Rand na. 

Val gus kaab lil põ hi nev 
pü siü hen dus on kva li teet ne 
ja vä hem sõl tuv il mast ning 

või mal dab ka su ta da in ter ne-
ti kii ru seid ku ni 1 Gbit/s.

Elekt ri le vi on suu rim jao-
tus võr guet te võ te Ees tis ning 
hal dab li gi kau du 60 000 ki lo-
meet rit elekt ri lii ne ja 24 000 
ala jaa ma. Li saks sel le le pa-
kub Elekt ri le vi ka mit meid 
va ba tu ru tee nu seid, mil lest 
suu rim on het kel Tal lin na ja 
Tar tu tä na va val gus tu se hal-
da mi ne, kus just tä nu ta ris tu 
ühis ka su tu se le on suu de tud 
tõs ta tä na va val gus tu se kva-
li tee ti, ri ke te pa ran da mi se 
ope ra tiiv sust ja on olu li selt 
vä hen da tud hal dus ku lu sid.

Pee ter Liik,
kom mu ni kat sioo nis pet sia list

n ter ne ti võr gu va ja dus te kaar dis ta mist

 Soo via val du si kii re in ter ne ti võr gu ga 
lii tu mi seks saa vad esi ta da kõik ini me sed 
üle Ees ti ning sel leks ei pea ole ma Elekt ri-
le vi klient. 
Aval du si ko gu tak se:
 vee bi le he teel, soo via val du se esi ta mi ne 
asub lin gil https://www.elekt ri le vi.ee/
kii rein ter net 

 kir ja li kult Kih nu val la va lit su ses.
Soo via val du si ko gu tak se 2018. aas ta 

au gus ti lõ pu ni. Elekt ri le vi poolt ra ja tav kii-
re in ter ne ti võrk on ava tud kõi gi le si de tee-
nus te pak ku ja te le. See tä hen dab, et in ter-
ne ti tee nust saa vad võr gu kau du pak ku da 
kõik ope raa to rid. Elekt ri le vi ise in ter ne ti-
tee nu seid müü ma ei hak ka.

Kii re in ter ne ti soo via val dus te esi ta mi se või ma lu sed
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Pur je ta mis laag ris 16.-20. 
juu lil Kih nus osa les 33 last, 
tree ne ri teks olid Sil via ja Lii-
na Pi ri ta Svert paa dik lu bist. 
Li saks pur je ta mi se le män gi ti 
maas ti ku män gu, käi di uju-
mas, õpi ti il ma kaa ri 

Kõik lap sed said sõud mi se 
sel geks, os ka vad me rel va-
ja lik ke sõl mi te ha ja pääs te-
rõn gast vi sa ta, tea vad, mis asi 
on haus kar. Li sa te ge vu si maa 
peal te gid Ran na met sa Käth-
lin, Män ni Ja na ja Ka se Rai li.

Pur je ta mis laa ger lõp pes emot sio naal se te võist lus te ga, ül la ta-
jaid oli pal ju, eri ti kõi ge pi se mad laag ri li sed. Kõik lap sed olid 
vä ga tub lid ja üt le me kõi gi le suu re ai täh, sest laag ri kor ral da jad 
lus ti sid koos las te ga :-) 

Pä rast pur je ta mis laag rit tu lid Kih nu Pär nu uju mist ree ne rid 
Ma ri ka ja Ar tur Tik ker bär, et kõi ge väik se ma te koo li las te uju-
mi sos kust lih vi da. Ran nas õpi ti veeo hu tust, män gi ti män ge, 
hü pa ti vet te. Kõi ke sel leks, et lap sed en nast vees mu ga valt ja 
tur va li selt tun nek sid ning os kak sid hin na ta oh tu sid. Lap sed 
olid rõõm sad, püüd li kud ja uju mi sos kus pa ra nes kõi gil. 

Pur je ta mis laa ger ja uju mis tun nid toi mu sid tä nu Kih nu Val la va-
lit su se le, mis pi das olu li seks las te sport lik ku va baa ja si su ta mist 
ja ohu tu sa las te tead mis te täien da mist. Ai täh!

Fo tod: Männi Jana
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 Kih nu Kul tuu ri ruu mi le an ti lu ba kor ral-
da da 6.- 7. juu li ni ava lik üri tus Kih nu Me re 
Pi du;

 Kih nu Põl lu ma jan du se Osaü hin gu le an ti 
põl lu ma jan dus li kuks toot mi seks ja kar ja-
ta mi seks viieks aas taks ka su ta da Kiä rä bä 
lau ter, Ter vi se kes ku se ja Mõi sa sü da me;

 SE GT Cor po ra tio ni le väl jas ta ti ehi tus-
lu ba Kih nu tu le tor ni ja tu le tor ni elekt ri pai-
gal di se re konst ruee ri mi seks;

 Kih nu val la le väl jas ta ti ehi tus lu ba he li-
kop te rip lat si, dre naa ži to ru ja tu gev voo-
lu osa elekt ri va rus tus ja maan du misp lat si 
val gus tu se ehi ta mi seks;

 Mih kel Pa lu´le väl jas ta ti ehi tus lu ba abi-
hoo ne püs ti ta mi seks Tu ma du le (Li na kü la); 

 Pe su la enam pak ku mi ne tun nis ta ti nur ju-
nuks, ku na pak ku mi ne võe ti ta ga si;

 Õmb lu se de tailp la nee rin gu koos ta mi se 
pa ri maks pak ku jaks kin ni ta ti Fer ry san OÜ 
poolt esi ta tud pak ku mi ne mak su mu se ga 
5750 eu rot il ma käi be mak su ta; 

 Mää ra ti tee nin dus maa val la le kuu lu va-
te le tee de le (mää ra ti 35le maa tü ki le vas-
ta valt Kih nu Val la vo li ko gu 29. märt si 2012 
ot su se le nr 13 Maa mu nit si paa lo man dis se 
taot le mi ne).

KIHNU VALLAVALITSUSES

 Sea ti täh ta ja tu isik lik 
ka su tu sõi gus Kih nu val la 
ka suks vee to rus ti ku oma-
mi seks ja ma jan da mi seks, 
koor ma tes kin nis tud: Ruu-
du, Lu ha, Nur ga maa, Nur ga, 
Jõe, Var ju, Lää ne ning isik-
lik ka su tu sõi gus Kih nu val la 
ka suks vee to rus ti ku ra ja mi-
seks, koor ma tes kin nis tud 
Lää ne tee, Ris ti, Lii vi ku, Ris-
ti ku, kae van du. Kin ni ta ti ka 
ka su tu sõi gu se sead mi se tin-
gi mu sed;
 Isil me OÜ le kuu lu va Ran-

na maa ka tast riük su se sih-
tots tar ve teks mää ra ti  toot-
mis maa 15% ja maa tu lun-
dus maa 85%.

KIH NU 
VAL LA VO LI KO GUS

Kihn la sed on 
oo da tud 
pal ve rän na ku le

 Kih nus toi mub 7.- 9. sep-
temb ri ni rah vus va he li ne 
oi ku mee ni li ne pal ve rän nak, 
mil lest kõik soo vi jad või vad 
osa võt ta.

Pal ve rän nak al gab päik se-
tõu su ga ehk orien tee ru valt 
6.30 Tol li ta lu õues pal ve-
ga. Eda si liigutakse Va na ki ri-
ku mäe le, Nor di tee le ja Lo hu 
ta llu. Um bes kell 10 ol lak se 
Kih nu Jõn nu sün ni ko has, 
kus on hom mi ku söök, sealt 
lii gu tak se ma ja kas se, Met-
sa maa pä ri mus tal lu, Jär su-
mäe Vir ve ko ju, Va nah va ma-
ja plat si le, Mõi saa se me pär-
na de juur de ja sur nuae da. 
Lõ pu pal ve loe tak se ki ri kus 
ja kell 16.00 kõ la vad Vänd ra 
koo ri esi tu ses Neit si Maar ja-
le pü hen da tud lau lud. 

Prae gu seks  on re gist ree ri-
tud üle 80 ini me se. Tu le mas 
on piis kop, kes viib pü ha päe-
val lä bi piis kop li ku li tur gia. 

Pal ve rän na ku kor ral dab 
Ees ti Ki ri ku te Nõu ko gu 
Noor te töö Nõu ko gu. Va rem 
on sel li ne rän nak toi mu nud 
Ruh nus ja Vorm sil.

Kor ral da ja Age Ploom 
üt les, et ku na Kih nu on 
õi geu su saar, oleks suur 
rõõm kui pal ve rän na kust 
võ taks osa ka kihn la si.

Kih nu-Ruh nu män gud 2018 
3. - 5. august Kih nus

Reedel, 3. au gustil
21.15 Ruhn las te vas tu võtt Kih nu sa da mas

21.30 Koh tu mi sõh tu- slai dip rog ramm, gril li mi ne, kü la pil li me hed rah va ma ja õues

Laupäeval, 4. au gustil
10.00 Kih nu-Ruh nu män gu de 
ava mi ne Kih nu Rah va ma jas
Rong käik Va na rah va ma ja 

plat si le
10.30 Pen del tea te jooks 

10.45 Võrk pall 
12.00  Tea te võist lus

12.15-13.15 Lõu na söök võist le ja te le
13.15 Jalg pall

14.00 Täp sus lask mi ne
15.00 Pe tank

16.00 Köie ve du
17.00 Ae ru ta mi ne

17.30 Uju mi ne

21.00 Au ta sus ta mi ne
Esi ne vad Ka ba la se ga koor Rap la maalt, kihn la sed ja ruhn la sed 

Tant suõh tu an samb li ga Oki to ki

Pühapäeval, 5. au gustil
10.00 Ruhn las te le leh vi ta mi ne sa da mas

Ole te kõik oo da tud võist le ma ja kaa sa ela ma!
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kell 20.30 muinastule süütamine Nordi teel
Jõujaamas ehe kihnupärane tantsupidu
Töötab puhvet
Tähistame koos Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva ja Kihnu Jõnnu 
170. sünniaastapäeva. Esitleme raamatut "Kihnu Meremehe Lugu".

Kihnu Mere Selts kutsub
Muinastulede Öö, 25.08.2018 Kihnu Jõujaamas

Mia olõ luõdud meremies,
miol julgõ südä sies...

Ansambel “Tuulelõõtsutajad”

Pilet 7.-/ 3.-
alla meetri mehed tasuta
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TEA DE!

Külm hoo ne esi ne lä bi käik on ala tes 
30.07.2018 pii ra tud. Plat si le la dus ta tak se 
pääs te hoo ne ehi ta mi seks va ja lik kil lus tik.

Kih nu Val la va lit sus

Kih nu Rah va ma jas
au gus tikuus

3. - 5. au gus til 
KIH NU-RUH NU MÄN GUD

18. au gus til 
KIH NU TAN SU PÄE

24. au gus til 
SU VE LÕ PU PI DU an samb li ga Smi lers

Kut sun üles kõi ki nai si osa le ma fi l mis
 ”Me hed” mas sist see nis. 

Fil mi mi ne toi mub 6. au gus ti õh tu poo li kul 
rah va ma jas. Kel laa ja täp sus ta me. 

Tul ge kind las ti, sest mui du pea vad fi l mi -
te gi jad li sa jõu du hak ka ma väl jast ot si ma. 

Meil ju nai si ja gub! 
Vee ra


