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Kohvikutepäev pakkus
maitseelamusi ja
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Palju õnne, lõpetajad
Tänavu lõpetasid
Kihnu Kooli
kolm noormeest
Raimond Lilles,
Indrek Tõeväli ja
Kaider Aas.

Suarõ
Nuõrõd
pidasid
sünnipäeva
Kihnu
esimene
kudumisfestival
Pärimuspäevad
peetud!
Tulekul
Kihnu Mere
Pidu ja
Kihnu Jooks

Üheksändäs klassis täütsä paras kamp,
tüdrikä ei põlõ, sie ond terä ramp.
Poesid vahest laesad, üsä nao ülged
õpõtust ei võta mitte terät külge.
Aga süemätahtmisõd poestõl ette iäd,
pitkäd, ladvad kõrgõs, kasun üle piä.
Siältsamast aga ennäst käde võtvad
mängväd pilli, laulvad, pidul taentsma tõtvad!

Indrekul ond uviks, olla itimies.
Arvutid kui lagun, otsõ korda tieb.
Raimond üed kui pääväd, ruasib muskõlt treeni,
ühekorra kindlast jõlma tieb areenil.
Kaider tapab võrku, selles käsi viks ond,
vahetundis plaata treitud terve trobikond.
Kuõlitundis aga vastust piäst nad mõistvad,
läbi elu lähtväd nao nuga võist nad.
/Elme Männi/
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Kohvikutep
maitseelam

K

uusteist omanäolist
kohvikut, maitseelamustest täis kõht, palju rõõmsaid ja rahuolevaid
inimesi, hubane olemine, eriliselt mõnus suveilm – mida
muud ühelt kodukohvikute
päevalt üldse tahta võikski.

Fo tod: Silvia Soide

Kaassõnad klassijuhatalt

T

egelikult ei ole me koos olnud ainult
sellel õppeaastal, vaid juba lasteaias.
Iga laps ei jää võib-olla nii eredalt
meelde, küll aga need kolm noormeest, kellel on igaühel oma lugu.
Alustan Raimondist. Alati oli juba enne
teada, et kohale on jõudnud Raimond. Oh
kui palju õpetlikke, noomivaid ja paluvaid
sõnu lugesid Raimondi ema ja isa ukse taga
poisile peale. Kui aga Raimond oli üle ukseläve astunud ja uks seljataga kinni läks, juhtus just see, mis on fuajees ka ühe õhupalli
pildi peal. Hhhhhh.... Järgmine päev kordus
kõik taas...
Indrekuga olid lood hoopis teised. Indrek
arutles, küsis, ei nutnud ka siis kui kaas-

lased silmad liiva täis viskasid, vaid nuttis ainult siis, kui tõusis päevaunest. Kui
küsisin: „Miks sa küll nutad, Indrek?“, ütles
tema, et nutab ema pärast. Ei tea küll, miks,
aga nutab ikka ema pärast. Siis lohutasime,
et emaga on kõik korras ja käisime köögiaknast piilumas, kas ema juba paistab. Ja muidugi varsti tuli ka ema...
Kaideriga oli meil oma salalugu seni, kuni
juhtus... Kohe kuulete! Ei möödunud päevagi, kui Kaider poleks öelnud, et õpetaja
mõõdame! Nii jätkus ka koolis, kui trehvasime, siis mõõtsime, seniks kuni juhtus see,
mis arvata oli. Esmalt olime ühepikkused
ja siis....
õpetaja Elme

Joanna:

N

eisse aastaisse on jäänud toredad
klasssiõhtud, ümber kihnu matk, teatris käigud, kooliekskursioonid ja folkloorireisid.
Me soovime teid tänada, et olete muutnud meie koolipäevad rõõmsamaks.
Timur:

K

ui kihnu koolis jooksid teie hinded
riburadapidi 3-4-5, 4-4-5, siis loodame,
et uues koolis ei juhtu tulema 1-2-3, 2-2-3.
Soovime teile, et leiaksite endale uutes
koolides palju sõpru ja et te ei unustaks ka
üksteist!

Kas saitõ keretäve käde?
küsis peakorraldaja Taivi
kohvikupäeva õhtul rahvamajas kokkuvõtteid tehes.
Sellele küsimusele saigi
ainult jaatavalt vastata. Kui
keegi nüüd ka keretävest
ilma jäi, oli see ainult oma
lohakus.
Esimene kodukohvite päev
Kihnus. Heldy pakutud vaimukas, intrigeeriv ja mänguline nimi Kihnu Keretäüs.
Kuusteist kohvikut, mis igaüks oma nägu ja tegu. Kohvikupidajad, pered, sõpruskonnad, naabrid, kes igapäevaselt tegelevad hoopis muuga, on suutnud luua
meeleolu, leida palju huvitavaid detaile. Oma sõna on
öelnud sekka ilmataat, kes
on nii lahke, kui üldse olla
võib.
Äge! Tegelikult ikka väga
äge!
„Väga kihvt üritus, inimesed on vaeva näinud, korras elamised, kenad hoovid,
ilus ilm – see kõik on täpselt
minu jaoks,“ kirjeldas Merike
Kais, kes koos seltskonnaga
pealinnast kohvikust-kohvikusse liikus sooviga võimalikult palju maitsta ja kogeda.
„Ja pojengid õitsevad! Meil
Tallinnas veel küll ei õitse.“
Samasugused ar vamused
päeva jooksul aina kordusid
ja kordusid. Enimkuuldud
hinnangud olidki: nii palju
on vaeva nähtud, kohvikud
on kõik erinevad, hästi palju
pakutakse kalatoite, Kihnus
on ilus.
Hästi vahva oli, et nii juhuslikult kokkusaanud tuttava-
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päev pakkus
musi ja emotsiooni

Ter ve pika päeva Noodi kohvikus ametis olnud
Timur ütles, et väga kordaläinud ja tore päev on olnud.
„Mina teen, mis kätte tuleb:
kannan ette, annan kokkadele tellimusi edasi, viin musti
nõusid ära ja vahepeal mängin pilli,“ kirjeldas ta. Noormees polnud ise veel umbes
kella kolmeks päeval suutäitki süüa jõudnud, sest kogu
aeg oli tamp taga. Kõige üllatavam oli Timuri jaoks see, et
juba kell 10.03 oli hoov rahvast täis ja päev kulges edasi
samas vaimus.
Tei sed koh vi ku pi da jad
imestasid samuti, et uste
avades loodeti veel üht-teist
seada ja sättida, aga võimalust selleks enam polnud,
sest inimesed olid kohe
platsis. Helje rääkis, et Saarde hoovil oodati juba poole
kümne ajal oma keretäit.
Saarde lõigi kohvikutepäeva külastajate rekordi – kohvikut külastas 470 inimest!!!
Loendamismeetodid olid
kohvikutel erinevad, kasutati kivisid, käbisid, käepaelu,
külalisteraamatuid, kirjutamisseinu.
Ega kõik kliendid siis oma
ni me kü la lis te raa ma tusse kirja pannud või poetanud korvi sisse käbi - selles
möllus ei olnud seda lihtsalt
aega jälgida ega meelde tuletada.
Väga tore, et toitu pakuti päris nõudest, sest Taivi
ettepanekul oli kokku lepitud, et papptaldrikud võetakse kasutusse hädajuhul.
Kohvikus Muiatõs Vasta oli
nii kaunis serviis, et mitmed
külastajad tahtsid lisaks toidule ka taldrikud-tassid ära
osta.

Otse loomulikult oli kõikidest jalgrattalaenutustest
rattad otsas ja kodudest otsiti lisa.
Taivi ar vutuste kohaselt
oli väljas 400 kohalikku jalgratast, hommikul kell 10 oli
täielik rattakriis. „Mina otsisin kokku ka oma laste jalgrattad ja naabrite rattad,“
naeris Taivi. Lisaks olid ka
paljud külalised oma rattaga
tulnud.
„Mina olen väga rahul ja
õnnelik, paremat ei oska tahta,“ ütles peakorraldaja Taivi, kes jõudis kõikidesse kohvikutesse ja sai kõikjal positiivset tagasisidet.
„Kohvikud olid nii erinevad
ja vahvad, kõigile kohutavalt
meeldis, mitte ühtegi halba
sõna, mitte ühtegi rahulolematust. Kõik kokku moodustas supervahva ja õnnestunud ürituse,“ rõõmustas ta.
Hommikul muretses korraldaja natuke Hiie Manni
pärast, kas Pääsusilma kohvik metsa seest ikka üles leitakse. Aga, vastupidi, Mann
tuli pärast Taivit tänama ja
rääkis, et osteti ära kõik, mis
ette valmistas. Mann arvas
veel, et paneb ülejäägi lastele kaasa, aga üle ei jäänud
midagi ja nüüd teevad lapselapsed uusi kohvikuplaane.
Pärast üritust sai korraldaja kohvikupidajatega kokku või vahetas kirju. Paljud
tegid märkmeid ja kirjutasid
kõik üles, et järgmiseks aastaks paremini valmis olla.
„Kuidas sa tead, kui enne ei
ole teinud ja tegelikult ei tea
lõpuni, mis teisel korral teistmoodi on,“ arutles Taivi.
Selgus, et erinev oli nii
külastajate arv kui ka lemmiktoidud - mõnel pool sai
otsa kõik magus, mõnel pool
küsiti rohkem soolast. Kõige müüdavam kaup oli lihapirukas, mida pakuti mitmes
kohvikus.
„Imestati, kui palju peab

UIBU talu kodukohvik.

Kohvik MUTID JA MÕRRAD.

LOHU suvekohvik.

Fo tod: Silvia Soide

tel kui ka võõrastel oli ühine
kõneaine: mitmes kohvikus
oled käinud? mida sa sõid?
kuidas maitses? kuhu nüüd
lähed? Toidujutule sekka
räägiti muidugi ka ilmast.

LUMISTE talu kalakohvik.
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Kohvik MUIATÕS VASTA.

ÕUNAPUU sõõrikukohvik.

Kohvik IÄD-PARAMAD Suarõ Nuõrdõlt.

Kohvik KIHNU KÜEK.

PUAGI jäätisekohvik.

Kodukohvik KIHNU GURMEE.

NOODI kohvik.

SAARDE talu kodukohvik.
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Kohvik SADAMA KÜLJE ALL.

li ha pi ru kaid te ge ma, et
jaguks, ikka said kõik otsa,“
rääkis Taivi.
Jah, mina sain Saardel viimase ehk 500. lihapiruka ja
tegelikult oleksin tahtnud
rohkem osta. Uibu talus tehtud sada kiisavormi kõlab ka
täiesti aukartustäratavalt.
Kogu Eestis on kohvikutepäevad väga populaarsed.
Setomaal toimuvad need
sel suvel juba kuuendat korda ja Kihnu esindus käis seal
õppepäeval ja Seto rahvas
tuli nüüd Kihnu külla.
Kihnu kodukohvikute päev
toimuski Est-Lat projekti toel
ja egiidi all.
Jane Vabarna, Õie Sarv ja
Helen Külvik Setomaalt rääkisid, et muljed on väga
head. Kuigi rahvast oli palju,
olid toidunautijad saare peal
laiali ning kohvikutes ei tekkinud pikki järjekordi, nagu
Seto Külavüü Kostipäeval on
ette tulnud.
Heleni sõnul on kogu kihnu
kultuur tervikuna visuaalselt
värviline ja eriline oli see, et
igal pool pakuti kala. „Minule
meeldis see, et terve saar oli
otsekui pulmaärevuses: kõik
teevad midagi, natuke segane, samas kõik teavad, mis
teevad,“ lausus Jane.
Naistele meeldis, et saadi
hea ülevaade Kihnu tagaaeda dest, mi da Se tos nal-

Kohvik PÄÄSUSILM Hiie talus.

Õhtune simman.

jalt ei näe. Positiivsena tõid
nad välja selle, et oli võimalus aeg maha võtta ja sõpruskonnaga teises miljöös
suhelda.
Milline siis oli kohvikutepäeva parim kohvik ja parim
toit? Muidugi ma tean, päris
täpselt! Parim oli just see
kohvik, kus parasjagu olin ja
see toit, mida parasjagu sõin.
Ühel hetkel meeldis mulle
kõige rohkem Noodi kohviku

TOLLI KÖÖGI kohvik.

VANAKURASÕMÄE kostimaja.

rebitud liha ja juba järgmisel
Joanna tehtud mustikasorbett kohvikus Iäd-paramad
Suarõ Nuõrdõlt.
Kuna jõudsin käia viieteistkümnes kohvikus ja sõin-jõin
või ostsin kaasa igaühes, sai
ka lemmikuid palju. Igatahes
suutsin süüa päeva jooksul
rohkem, kui ma ealeski oleks
enda kohta arvanud.
Tegelikult ei saa muidugi
kodukohvikuid järjestusse
seada: oluline on ju hetk ja

inimesed, kellega parasjagu
kohtud.
Kui ikka toidunautimisele
lisaks rivistus üles orkester
Õnn Tuli Meie Õuele, öeldes:
„Tulime, et rõõmustada teid
muusikaga, mis meie südamed rõõmsaks teeb“, meeldis just see hetk. Siis jälle
järgmine. Kui aga peaks kohvikutepäeva kokku võtma
ühe sõnaga, võiks see olla...
emotsioon.
Anu Saare
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Suarõ Nuõrõd pidasid sünnipäeva ja
andsid ühe keretäve

K

ui eel mi sest Sua rõ
Nuõrdõ leheloost on
möödas juba pea pool
aastat, siis on paras aeg kokku võtta, mis vahepeal on
tehtud.
Veebruaris tänas Kihnu
vallavalitsus Suarõ Nuõrdõ juhendajat 4H klubi eestvedamise ja tööshoidmise
eest. See andis taaskord tunde, et klubi teeb õiget asja
ning kui poleks nii tublisid
noori, siis poleks ka juhendajat millegi eest tänada. Märtsikuu esimesel päeval olime oma kambaga rahvamajas, küpsetasime pitsat ning
pidasime edaspidiseid plaane. Umbes kuu aega hiljem,
6. aprillil külastasime Endla
teatrit, kus vaatasime koos
teiste Pärnumaa 4H-katega
etendust „Mitte praegu, kallis!“. Nii tähistati piirkonna
sünnipäeva.
25. mail sai me ju ba
kaheaastaseks ja nii tuli
mõte korraldada esimene
Pärnumaa 4H bowlinguturniir ja tähistada klubi sünnipäeva koos kõigi teiste piirkonna klubidega. Klubi suureks koostööpartneriks oli
Pe ro na Bow ling, kel le ga
väga heale kokkuleppele saime. Päev pärast sünnipäeva võistlesid 11 tiimi, et selgitada välja kõige suuremad
bowlinguässad.
Esikolmikusse pääses ka
üks Kihnu tiimidest, kus olid
Raimond, Kevin ja Rasmus.
Esikoha viis koju Tootsi kolmas tiim. Lisaks toimus ka
rahvahääletus, et selgitada
välja kõige ägedama kostüümiga võistkond. Selle auhinna napsas endale Tõstamaa.
Peronas veetsime väga toreda laupäeva ja puhumata ei
jäänud ka sünnipäevaküünal. Loodetavasti tuleb neid
aastaid küll ja veel.
Eelmise aasta lõpus tuli
noortega hullumeelne mõte
võtta osa kohvikutepäevast
Kihnu Keretäüs. Võiks öelda, et kogemused puudusid

Fo to: Silvia Soide

ega olnud aimugi, missuguse kohustus enda kanda võtsime.
Esmalt suur tänu Uiõ-Matu
pererahvale, kes lubas kohvikut oma taluhoovis pidada ja
igasuguse tarvilikuga aitas.
Meie kohvik oli avatud kuus
tundi ning selle aja jooksul
käis kohvikust läbi üle paarisaja inimese. N-ö rahvaloenduse seinal, kus kohvikurahvas ootas, et iga külastaja ristikheinalehe joonistaks, oli
kokku u 176 lehekest, kuid
kõik ei käinud kindlasti joonistamas ning endast märki
maha jätmas.
Menüü katsetamine hakkas pihta juba varem, kui
rahvamaja köögis burgerit
proovisime teha. Meie kohvik Iäd-paramad Suarõ Nuõrdõlt pakkus burgerit, friikartuleid, küüslauguleibasid,
smuutit, jäätist, sorbetti,
kohupiimakooki, rabarberikooki, vahvleid, võileivatorti, lihapirukaid, muffineid
ning rabarberilimonaadi ja
-mahla.
Täpselt kohvikupäevaks
jõudsid trükist välja ka uhiuued särgid, millele mitmepeale kujunduse tegime. Särgid andsid meeskonnale ilu

Fo to: Laura Jõe

ja ühtsust juurde, tore oli
vaadata suarõ nuõri kohvikus ringi askeldamas ja külalisi teenindamas. Vahepeal
mängisid osad meist ka pillilugusid ja teised jällegi tantsisid. Lastele jaoks oli eraldi
lastenurk ning kohviku tegi
eriliseks ka õnneloos. Leidsime väga palju ettevõtteid,
kes õnneloosi toetasid ja nii
oli võimalus võita erinevaid
kinkekaarte ja auhindu. Toetajate hulka kuulusid Rahva
Raamat, Endla teater, Pärnu

muuseum, Estonia Spa, Poisi
Eine, CCCP põgenemistoad
ja Amps&Lonks.
Suur tänu kõikidele toetajatel ja abilistele, kes kohvikut ellu aitasid viia ning muidugi ka külastajatele. Suarõ
Nuõrõd on kindlasti korraliku kogemuse võrra rikkamad ja uueks korraks juba
julgust ning oskust rohkem.
Järgmiste tegemisteni ning
ilusat suve!
Laura Jõe,
4H Suarõ Nuõrdõ juhendaja

7 (205) nr. 6 / 2018 juuni
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Kihnu I kudumisfestival
Aeg: 20.-22.juuni 2018
Koht: Metsamaa pärimustalu
Õpetajad: Urga Elly, Sireli
Eve, Pärdi-Jaagu Annika
Raudvara: Ärmä Roosi,
Roberti Marta, Matu Liisi,
Palmi Ella, Lohu Ella, Sarapuu Ella
Metsamaa kollektiiv: Metsamaa Piret, Uiõ-Matu Liis
ja Anni
Idee autor: Uiõ-Matu Mare
Abilised: Võsu Marju, Kuraga Anto, Metsamaa Veera
Projektijuht: Kuraga Mari
Transporditeenus: Lepa
Tarmo
Meelelahutajad: Kihnu pillilapsed, trio Mari, Tiinamai
ja Ele, Kihnu Virve pereansambel
Osalejad: 25 inimest, käsitööõpetajad ja -huvilised
Tänavusest jalgpallilaagrist
võttis osa 38 last. Treeneriks
oli Alar Peek ja abitreeneriteks
meie oma laagrist välja kasvanud aktiivsed jalgpallifännid
Timur, Raimond, Mattias ja Kevin. Täname kõiki lapsi, lapsevanemaid ja treenereid meie
laagri kordaminekul ning suur
kiitus Merelaiu Puhkeküla
perenaisele öömaja ja rikkaliku hommikusöögi eest. Samuti täname bussijuht Rünnot,
abilisi Vallot ja Maiet, kooli
kokka Talvit ning muidugi Eesti Jalgpalli Liitu, kes võimaldab
meie lastele juba mitmendat
aastat sellises toredas laagris
osaleda.
Elagu Kihnu jalgpallihuvilised!

Eestist, Ameerikast, Hiinast,
Soomest. Lisaks paarkümmend uudistajat, kes kuduma ei hakanud ja vaatasid
niisama. Reedeõhtusel kontserdil oli u 50 inimest.
Festivali külastas Pärnu Postimees, kaks filmimeeste
võttegruppi Saksamaalt.
Toetaja: Rahvakultuuri Keskuse kultuuriprogramm
“Kihnu kultuuriruum 20152018”
Kudujad alustasid kõik Kihnu naiste puõlsuka kudumist, igale oli valmis lõngakomplekt ja vardad ning
mustrileht. Tragimad said
kolmandaks päevaks valmis!
Teised võtsid koju lõpetada.
Osalejatel olid omal kaasas
tehtud tööd-kampsunid, kindad, sokid, sallid, väga kau-

nid ja peenikesed tööd!
Õpitubade läbiviijad tutvustasid lisaks puõlsukkade
kudumisele ka Kihnu kinnaste, troi, kapõtakudumist.
Piret tutvustas kudujatele lõõgastavat rullmassaaži
aparaati. Matu Liisi oli esimene rahulolev klient :)
Suve lõpuni saavad kõik
huvilised Metsamaa aidas

seda masinat kasutada!
Festival oli edukas, mõnus
kulgemine. Järgmiseks korraks proovime leida osalejatele veidi sobivama aja – paljud ei saanud tulla, kuna oli
lõpetamiste aeg (õpetajad,
lapsevanemad, vanavanemad) ja Kihnu õpilased olid
jalgpallilaagris.
Kuraga Mari
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Võtke ühendust!
 Kihnu Vallavalitsus pöör-

dub kõigi Kihnus asuvate
hoonete omanike poole ja
palub seoses aadressiandmete täpsustamisega ehitisregistris ja aadressiandmete süsteemis (ADS) võtta
ühendust keskkonnanõunik
Kaido Selbergiga. Kui on olemas hooneregistri toimik,
siis palume saata koopia
(foto) hoonete asendiplaanist ja eksplikatsioonist, kus
on lahti kirjutatud, millise numbri all milline hoone
asub. Meiliaadress kaido.
selberg@kihnu.ee
Kui hooneregistri toimikut
majapidamises ei ole, siis
palume andmete täpsustamiseks pöörduda telefoni
teel keskkonnanõuniku poole telefonil 5912 5115.
Ilusat suve soovides
Kaido Selberg,
keskkonnanõunik

Kihnu Pärimuspäevad
Juaena Kihnus üsä vähä viel
ning üks nendest - Kaja Jaan
- juhendas muusiumikuuris
Kihnu pärimuspääve külälistele saonaviha tegemist.
Juanilaupa ju viht ädätarvilik, sest “vihata saunõs ning
rahata ljõnnõs põlõ kedägid
tehä”.

Tõnni Kusti juba mjõtu-mjõtu korda selle sui muusiumis
oma elust ning näitusõst
riäkmes käün. Egä korra ond
jutt kalurielust, laevamakette
tegemisest, pillimängüst, pildistämisest ning muaelmisõst
ette uvitav. Päräst juttu õpõtas
Kusti tahtajatõlõ võrguljõna
kudumise kuntsi.

Kalurile mõisteti
suur kahjusumma
 Vastavalt Pärnu maa-

kohtu otsusele peab varem
tingimisi karistatud Kihnu
kalur hüvitama 25 000 euro
eest kahjusid.
Pärnu maakohus mõistis Kihnu kutselise kalamehe Mihkli (sündinud 1961)
süüdi ebaseaduslikus kalapüügis ja karistas meest
1700eurose trahviga. Peale
selle nõudis kohus kalurilt
loodusele tekitatud kahju
hüvitamist, mis keskkonnainspektsiooni hinnangul
on 24 912 eurot.
Kuna kohtualusel on kandmata varasem tingimisi mõistetud kahe aasta ja
kuue kuu pikkune vanglakaristus ebaseadusliku jälitustegevuse eest, nõudis prokuratuur vanglakaristuse
täitmist, kuna katseaja jooksul pandi toime kuritegu.
Kohus nii ei otsustanud,
kuid jättis varasema tingimisi karistuse jõusse.
Kohus andis käsu hävitada kalurilt konfiskeeritud
45 lubatust väiksema silmamõõduga võrku.
PP

Fo tod: Silvia Soide

Naestõtüedest said pärimuspäävälised Türnpuu Kai iestvädämisel tehä Kihnu titte ning Sireli
Egle õpõtusõ järge põimi siäre- ning muid paelu.

Muusiumikohvik tegutsõs
pärimuspääve aegõs uiõ kuuri
all: kellä 12 esinesid Kihnu
pillilapsõd ning kellä 15 “inglitrio”: Ele Pedassaar, Tiinamai
Keskpaik ning Kuraga Mari.
Kohvikus müümäl oln ette iäd
räämerullid-saiad-pirukadkuõgid tegi Lepiku Merike.
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KIHNU VALLAVALITSUSES
 Avaliku kirjaliku enampakkumise Sua-

 Kehtestati koduteenuste hinnad (tee-

ru sadama turuhoones asuva müügipinna toitlustusteenuse pakkumiseks rendile
andmiseks võitis Pärnamäe OÜ, kuid võttis oma pakkumise tagasi;
 Veronika Tšetšinile väljastati ehitusluba Pärnamõisa (Linaküla) abihoone püstitamiseks;
 Külli Laosele väljastati kasutusluba Kolde (Lemsi küla) elamule;
 Stiina Seppale väljastati kasutusluba Allika (Lemsi küla) elamule;
 Kinnitati Kihnu valla toetusfondi korra
tingimustele vastava projekti “Noor motosportlane” eraldatud toetuse kasutamise lõpparuanne;

nuse ühe tunni hind, 5 eurot; teenuse ühe
tunni soodushind, 3.50 eurot ja toiduainete, ravimite ja majapidamistarvete ühekordne toomise hind, 5 eurot. Arveldamisel on miinimumiks üks tund ja ühe tunni hind);
 Kinnitati Kihnu valla toetusfondi korra
tingimustele vastav Kihnu Kooli lõpuklassi ekskursiooni aruanne;
 Valdo Palule väljastati Suitsutsehhi
(Lemsi küla) kalatsehhi osa kasutusluba;
 Moodustati hajaasustuse programme
taotlusi hindav komisjon koosseisus: Ingvar Saare (esimees) ja liikmed Aive Havik,
Mari Mets, Elme Männi ning Käthlin Palu.

KIHNU VALLAVOLIKOGUS
 Võeti vastu Kihnu valla 2018. aasta I
lisaeelarve. Kättesaadav Riigi Teataja
veebilehel;
 Kinnitati Kihnu valla 2017. majandusaasta aruanne. Kättesaadav valla veebilehel;
 Kinnitati ettevõtlustoetuse taotlusvooru tulemused:
 Toetati OÜ Soide projekti „OÜ Soide
fotovarustuse soetamine“ 1842,31 euroga ja FIE Evald Lilles omafinantseeringu projekti „Elamusturismi arendamine
Kihnu saarel“ 4157,69 euroga.

 Jäeti rahuldamata OÜ Kihnu Puukoi

taotlus „CNC puidutöötlemisjaama ja
lailintlihvpingi hankimine“ ja FIE Õie Vesik taotlus „Jalgrataste ostmine Kuraga
majutusele“.
 Kinnitati 2019. aasta maamaksumäärad
(2010. aastast on maamaksumäärad samad- ,5 % maa maksustamishinnast aastas ja põllumajandussaaduste tootmisel
kasustusel oleva haritava maa ja loodusliku rohumaa maksumääraks 2,0 % maa
maksustamishinnast aastas). Kättesaadav
Riigi Teataja veebilehel.

Kevadel lõpetasid Kihnu Pärimuskooli
Joanna Kott, Raimond Lilles ja Timur Aav
ja kõik õpilased andsid meeleoluka kevadkontserdi.

Doonorpäev
läks hästi
korda
 Pärnu haigla veretalitus

käis juba kolmandat aastat
Kihnus ja vereandjate arv on
iga korraga veidi kasvanud.
„Väga mugav on verd anda
Kihnus kohapeal, käid töötegemise vahepeal korra ära
ja heategu ongi tehtud, Pärnusse verd andma minek
oleks keerulisem. Verd olen
loovutanud juba 13 korda,
teen seda meelsasti ja lisaks
on ka mu enesetunne pärast
väga hea,” kõlas doonorpäeval kohale tulnud inimeste
arvamus.
Kihnu rahvamajja tuli sellel
aastal kolme tunni jooksul
kokku 19 tublit inimest sooviga verd loovutada. Toimus
18 vereloovutust, kahjuks
üks soovija tuli tagasi saata.
Esimesel aastal andsid verd
17 kihnlast ning esimesel
korral oli 15 doonorit – nii et
kolme aasta jooksul on toimunud väike kasv.
Innustan igati inimesi ka
edaspidi doonoriks tulema,
sest kunagi ei tea, millal meil
endil vereülekannet vaja
läheb. Kui oled terve, siis
tasub kindlasti alati tulla,
kasvõi proovima, kas sobid
veredoonoriks. Doonorite
verd kasutatakse rasketel
operatsioonidel ja sünnitusel, patsientide raviks raske trauma, aneemia, vähi- ja
maksahaigusete, põletuste
ning paljude teiste haiguste
puhul.
Veretalitus vajab pidevalt
kõigi veregruppide verd.
Ning iga teie vereloovutus
aitab vähemalt kolme patsienti.
Jään lootma ja ootama, et
ka järgmisel aastal verekeskus Kihnu tuleb ja et heategijate arv ka edaspidi ainult
kasvaks.
Täname kõiki, kes oma
panuse andsid ning sellega
kellegi elu päästsid!
Agnes Maasing
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Pillilaagrisse!
 6.–10. augustil toimub

Metsamaa Pärimustalus
11. Kihnu pillilaager!
Nüüd on sobiv aeg registreerimiseks!
Lisainfo ja registreerimine marjuvesik@gmail.com
või telefonil 529 4734 kuni
23. juulini 2018.
Registreerimiseks ootan
infot osaleja vanuse kohta,
seda, mis pill oleks õppimisel esimene eelistus, kas
on soov ööbida ja süüa.
Kolmapäeviti toimub ka
lisapilli lühiõpe/tutvumine,
kui on huvi ja soovi!
Andke ka teada, missugust lisapilli soovite.
Osalustasu Kihnu lastele
on 25 eurot, mandrikihnlaste lastele 60 eurot.
Hind sisaldab toitlustust
3 korda päevas + oode,
majutust, pilliõpet, vabaajategevusi ehk kogu laagri
programmi!
ÕPPIDA SAAB:
 kitarri
 viiulit
 akordionit
 karmoškat
 ukulelet
 eesti lõõtsa
 saksa lõõtsa
 ühismängu ja -laulu
Marju Vesik

KIHNU JOOKSU JUHEND
Eesmärk: propageerida tervislikke eluviise, tunda rõõmu liikumisest,
osa saada Kihnu kultuurist, kaunist loodusest ja merereisist.
Osavõtjad: arvestus on alljärgnevates vanusegruppides
11 km jooks
16 ja 17 – noored tüdrukud ja poisid
18 – 34 – naised
18 – 39 – mehed
al 35 – naisveteranid
al 40 – meesveteranid

1 km jooks
7 – 10 – lapsed
11 – 15 – lapsed
100 m jooks
kuni 6 – mudilased

Kepikõnd ja käimine: distants vastavalt võimetele kõikidele tervisespordi huvilistele.
Osaleb ka ESS Kalevi liikumisharrastussari ,,Käime koos``
Aeg ja koht: 7. juulil 2018 Kihnu saarel,
Kihnu Mere Peol, start ja finiš
Kihnu Rahvamaja juures.
Saarele jõudmiseks vaata infot
www.veeteed.com.
Registreerimine: jooksule registreerida
palun hiljemalt 3. juuliks Kihnu
valla kodulehel www.kihnu.ee.
Registreerimiseks vajalik informatsioon: nimi, vanus, meili aadress.
Numbrite väljastamine ja osavõtutasu maksmine lõpeb veerand tundi enne starti., so. kell 12:45 kohapeal.
Osavõtumaks: osavõtutasu 10 eurot,
lastel 5 eurot. Kepikõnnil ja
käimisel 5 eurot.
Kihnlastel ja mudilastel tasuta.
AJAKAVA laupäeval, 7. juulil:
Munalaiust 8:30 ja 11:30 väljuvatel
praamidel Kihnus vastas transport,
mis viib sadamast rahvamajja.
10:00 – 12:45 numbrite väljastamine
Kihnu Rahvamajas
12:00 Meelelahutuslik programm

Autasustamine: 1 km ja pikal distansil iga
vanusegrupi kolmele esimesele
jooksjale medal ja meene, kõigile
mandrilt osavõtjatele Kihnu sõbrapael ja soe supp.
Pikamaajooksul premeeritakse Kihnu parimat nais- ja meesjooksjat.
Üldiselt: kõik juhendis määratlemata ja
võistluste käigus tekkivad küsimused lahendab peakohtunik koos
võistluste korraldajatega kohapeal.
Iga võistleja vastutab ise oma tervisliku seisundi eest.

13:00 START: 11 km jooks
kepikõnd
1 km jooks koolilastele
mudilaste jooks
14:00 lõunasöök
14:30 autasustamine
15:00 transport rahvamajast sadamasse
Riigihaldusminister Janek
Mäggi mõistab püsiasustusega väikesaarte erisuste
kehtestamise vajadust - erinevaid piirkondi tuleb vaadelda
nende kontekstist lähtuvalt.
Kihnu kultuuriruum jättis talle
juba põguse külastuse järel
kustumatu mulje - siinne kultuur elab!
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SUVEL SAAB KIHNUS SÕITA
ELEKTRITAKSOGA
Me kõik tahame, et meie elukeskkond oleks puhtam.
Elektritaksoga sõites ei saasta te õhku. Me kõik tahame,
et meie elukeskkond oleks müravabam.
Elektritakso on kõige vaiksem iseliikuv
transpordivahend.
Me kõik tahame sõita uutes ja mugavates
autodes. Elektritakso taksod on kõik uued ja
väga mugavad sõidukid.
Me kõik näeme, kui kiiresti tõusevad
energiahinnad ning kuidas iga aastaga üha
rohkem ja rohkem transpordikulud meie
taskuid tühjendavad.
Elektritaksoga on soodne ja mugav liigelda.
Usume, et naftaajastu on ümber saamas.

TELLI ELEKTRITAKSO
lühinumbrilt 1918 või 5885 8800
Alustustasu 2.80 € / start
Kilomeetritasu 0.69 € / km
Ajatasu15.00 € / tunnis

ELEKTRITAKSO - puhas sõidurõõm!

