VÄLJAANDJA KIHNU VALLAVALITSUS

Kihnu Mere Pidu 2018

K

ihnu Mere Pidu toimus 6.- 8. juulil. Üritus
õnnestus, on lõpuks
tehtud ning kõige suuremaks tänuks pean seda, et
vihma ei sadanud, olgugi et
selle aasta juuli kohta oli ilm
erakordselt külm ja tuuline,
mis tekitas mulle korraldajana mitmeid lisamuresid.
Suutsime need ilusti lahendada. Suured tänud minu
suurepärastele abilistele!

Ilmast hoolimata olid inimesed rõõmsad, täis energiat ja häid emotsioone.
Sel aastal oli inimesi kokku
umbes 1300-1400. Võib rahule jääda, kuigi tuulise ilma
tõttu jäi ka omajagu selliseid
huvilisi tulemata, kes tavaliselt meritsi tulevad. Midagi pole teha, aga meretagune elu on selline ning selliste oludega tuleb leppida ja
arvestada.
Teiseks üllatas mind sel
aastal jällegi motikate rongkäik, mis tõi kok ku üle
50 motika, see oli tõeline
REKORD! Kananahk tuleb
siiani ihule!
Avati imeline näitus Kihnu
lindudest muuseumi seinal.
See on omamoodi põnev ja
pakub silmailu.
Sel aastal olid põhibändideks reedel Metsatöll ja laupäeval Terminaator. Keegi ei
kujuta aga ette, millised nõuded tulevad selliste bändidega kaasa.
Bändidel on olemas raiderid ehk nõuded, milline peab
olema valgus, heli ja backstage ehk lavatagune (millised söögid, millised joogid,
kui palju ja mida, mitte ühe-
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kordsed nõud, palju käterätikuid, riidenagisid, istekohti jne jne). Üritasime abilistega näpuga järge ajada, et
kõik soovid saaksid täidetud,
see osa oli väga kurnav, ajakulukas, kuid kõik õnnestus
101%, sest mõlemad bändid
imestasid, kui hästi nõuded
said täidetud.
Metsatöllu manager küsis
hiljem, mis me seal Kihnus
nende „töllidega“ tegime, et
nad on siiamaani üritusest
vaimustuses. Samasugune
vaimustus oli ka Terminaatoril, kes soovivad esimesel
võimalusel Kihnu tagasi tulla!
Mõlemad ansamblid mainisid, et nende jaoks olid
Kihnu kontserdid siiamaani suve parimad! Selle eest
tänan meie publikut, ilma
teieta ei oleks see võimalik!
Väga südantsoojendav oli
seda kuulda!
Lisaks oli meil palju toredaid erinevad esinejaid, tantsu- ja laulurühmasid üle Eesti, kes teevad ürituse veelgi
mitmekülgsemaks.
Laadal oli osalejaid nii
mandrilt kui ka Kihnust, oli
väga tore!

Ka lapsed leidsid toredaid
tegevusi, alustades näomaalingutega ja lõpetades batuudil hüppamisega, laevkiigel
kiikumisega.
Ka ilma toitustajateta ei toimuks seda pidu! Aitäh Järsumäe pere ja Uibu talu!
Kindlasti tahaks ma tänada KÕIKI inimesi, abilisi, osalejaid, kes nii otseselt kui ka
kaudselt oma tegvuse, olekuga panustasid. Tänu just
kõigile teile saab Kihnu Mere
Pidu teoks! Suur kniks minu
poolt!
Tänutunnet ei ole võimalik
sõnadesse panna! 9 aastat
Kihnu Mere Pidu on tehtud,
minul seda korraldatud neli
aastat. Palju on veel õppida,
kuid kogemustega tulevad
ka tarkused!
Järgmisel aastal on meil
tulemas siis suur juubel –
10 aastat Kihnu Mere Pidu!!!!
Hurraa! :)
Üritus toimub 12.-14. juulil
2019.
Uute kohtumisteni!
Võsu Marju

Fo tod: Silvia Soide
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Pärnumaa mereäärsete
Omavalitsuste XXV
Rannamängud Kihnus
14.-15.juulil toimusid Kihnus Pärnumaa rannamängud, kust võtsid osa
Audru ja Tõstamaa osavald, Häädemeeste ja Kihnu vald. Lääneranna vald
kahjuks sellel korral mängudele ei jõudnud.
Mängud olid väga tasavägised, kuni viimase võistluseni oli kolmel võistkonnal
ühepalju punkte. Lõppjärjestuses oli Tõstamaa esimene,
Kihnu teine, Audru kolmas ja
Häädemeeste pidi sel aastal
leppima viimase kohaga.
Kihnu sai esimese koha
mälumängus, kus oma teadmisi jagasid Külli Laos, Toomas Pajula, Toomas Rapp
ja Paal Põlluste. Kõige tugevamad olid Kihnu mehed
köieveos, kus rammu näitasid Viljar Tapp, Rainer Vesik,
Tar vo Saare, Vallo Umb,
Enna Vesik ja Tarmo Kauberg. Esimene koht kuulus
ka Kihnu taidlejatele kava
eest ,,Eesti 100“.
Joogilius liuglesid teisele
kohale teatevõistluse võistkond, koos sei sus Jan ne
Nazarov, Triinu Tšetšin, Ave
Moks, Liis Mätas, Maariel

Mätas, Egon Vohu, Karl Sutt,
Kevin Leas, Mihkel Jõe, Karmo Kasemets. Teisele kohale
tulid ka rannanaise ja rannamehe võistluses Külli ja Ago
Laos.
Kolmanda koha saavutasid Kihnu võistkonnad sõudmises - Triinu Tšetšin, Egon
Vohu, orienteerumises - Janne Nazarov, Ave Moks, Egon
Vohu, Mihkel Jõe, pendelteatejooksus - Janne, Liis,
Triinu, Maariel, Ave, Kevin,
Egon, Mihkel, Karl ja Lembit
Martson ja kergejõustikus.
Kergejõustikus noppisid
oma vanuseklassides medaleid Janne Nazarov, kes sai
500m jooksus II koha, Lembit Martson sai 60m III koha,
Karl Sutt 60m ja 1000m III
koha, Egon Vohu kaugushüppes III koha ja mulle riputati
kaela medal 60m jooksus.
Suured tänud kõigile võistlejatele! Olite tõesti väga tublid ja näitasite, et suudame
sportides ja esinedes ikka
endiselt suurte valdadega
sammu pidada. Väga täname veel tublisid abilisi Maiet,
Heldyt, Raimondit, Kevinit, Koitu, Marjut, Veronikat,
Annelit (Martson), Kristelit,

Seidit, Kaisat, Carmenit, Avet
(Oad), Maiet, Helit, Talvit,
Elmet, Milvit, Egonit, Agot,
Tarmot, Avot, Helet, kes aitasid neid mänge ette valmistada, läbi viia, kõhutäit pakkuda, sõidutada ja meeleo-

lu luua. Suured tänusõnad
kohtunikele ning Pärnumaa
Spordiliidule ja Kaiu Kustassonile, kes on neid mänge 25
aastat eest vedanud!
Veera Leas
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Kihnu tuletorn saab Eesti Vabariigi
juubeli auks uue kuue ja kupli
Kolmapäeval, 1. augustil
algas Kihnu tuletorni rekonstrueerimine. Eesti Vabariigi 100. juubeli puhul
ning veel sel aastal valmiv kingitus avatakse külastajatele taas 2019. aasta suvel.
Veeteede Ameti haldusosakonna juhataja Urmas Ehrlichi sõnul kerkivad tellingud
tuletorni ümber juba esimesel päeval.
Re konst ruee ri mi se käigus puhastatakse torn seest
ja väljast, hermetiseeritakse torni ühenduskohad, korrastatakse trepid ja vahelaed ning värvitakse torn üle.
Lisaks uuendatakse täielikult
elektrisüsteem ning rekonstrueeritakse vaskkuppel.
”Töötajad võtavad laternaruumi kupli osa lahti ning
tuletorni kuppel tõstetakse alla. Samuti peaksid kohe
algama torni seinte puhastustööd,” kirjeldas Ehrlich
eelseisvaid toiminguid.
Rekonstrueerimise käigus
eemaldatakse tuletornist ka
tuli ning veeteede amet peatab ajutiselt märgi toimimise
vastavas registris.
Ehitustööd teevad ühispakkumisega hanke võitnud
äriühing GT Corporation SE
ja Scruuv OÜ.
Sihtasutuse Kihnu Kultuuriruum hallatav Kihnu tuletorn asub Liivi lahe suurima
saare lõunaosas. Rootsikülas
paiknev ehitis on saare turismimagnet. Igal aastal külastab tuletorni 80 00 inimest.
Kihnu Kultuuriruumi juhataja Mare Mätase sõnul on
tuletorn seoses rekonstrueerimistöödega külastajatele
suletud alates 1. augustist.
”Hea uudis on aga see, et
aastaid loodetud summa
lõpuks ikkagi leiti ning eraldati. Ning et Eesti Vabariigi
100. sünnipäevaks saame me

oma kultuuriruumis nii olulise maamärgi täielikult ja korraga valmis ehitada,” rõhutas ta.
Mätase sõnul taotleti tuletor ni ehi tu seks 400 000
eurot. Peaminister Jüri Ratase ettepanekul tehti käesoleva aasta riigieelarvest vastav rahaeraldus – ühtekokku
1,5 miljonit eurot – ning veeteede amet alustas hankeid
aprillis 2018.
Töö üldmaksumus on 648
260 eurot, sellele lisandub
käibemaks.
Ma ja ka vaht El ly Kar jami sõnul on Eesti juubeliks
tehtav kingitus ühtaegu rõõmus ja nukkergi.
”Muidugi on hea meel, et
tuletorn nii tähtsal aastal valmis saab. Ent kurb on ka, et
keset turismihooaega algav
ehitus jätab külastajad ilma
ühest ainulaadsest vaatest,
mis tornist avaneb,” märkis
Karjam.
Urmas Ehrlichi sõnul alustatakse augustis töid kahel
põhjusel.
”Hanked ja muud protseduurid on sedavõrd kaua
kestnud, et varem lihtsalt
ei jõudnud. Ning kuna neli
kuud on vähim, mis taolises
mahus töö tegemiseks kuluda võib, on praegune aeg
parim, et alustada. Nii on
kindel, et enne talve tulekut
saab torn valmis,” rääkis ta.
Fo tod: Pi ret Koo li

Kihnu tuletorn toodi Pitkänä ninale 1864. aastal osadeks lahti monteerituna Inglismaalt ja pandi kohapeal
uuesti kokku. See on üks neljast Eesti randade säilinud
malmtuletornist. Samal ajal
ehitatud ning samasuguse
välimusega majakad asuvad
veel ka Vormsil ja Vaindlool.
Virtsu tuletorn hävis 1917.
aastal.
Kihnu tuletorn on valge,
koonilise kujuga ning varustatud laternaruumi ja rõdu-

ga. Tule kõrgus merepinnast
on 29 meetrit ja maapinnast
28 meetrit.
Torn on olnud külastajatele
avatud alates 2013. aastast.
Torn taasavatakse 2019. aasta suvel.
Veeteede ameti navigatsioo ni mär ki de re gist risse kuuluvat Kihnu tuletorni haldab SA Kihnu Kultuuriruum. Sihtasustus alustas
tööd 2002. aastal. Kogu Kihnu kultuuriruum ehk saares-

tik koos looduse ja elulaadiga kuulub UNESCO vaimse ja
suulise pärandi nimistusse
alates 2003. aastast. Sihtasutus hoiab, säilitab ja arendab
aastasadade vanuseid traditsioone, mille hulka kuuluvad folkloor, käsitöö ja hülgepüük. Sihtasustus on rajanud Kihnu Pärimuskooli ja
Metsamaa pärimustalu.
Piret Kooli,
Metsamaa perenaine
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Mis on Metsamaa aidas ja mi

Kihnus algab
päästehoone
ehitus
 Kihnu mereväravas Suaru

sadamas algab peagi päästehoone ehitamine. Liivi lahe
suurimale püsiasustusega
saarele kerkib nn riigimaja
järgmise aasta alguses.
AS Riigi Kinnisvara korraldatud Kihnu päästehoone
ehitus- ja tööprojekti koostamise hanke võitis OÜ Pärnu REV Ehitus, hanke dokumentide järgi maksumusega
1 474 998 eurot.
Hankija sõlmis võitjaga
lepingu 4. juunil, tähtaeg on
tuleva aasta veebruaris.
Kihnu vallavolikogu kehtestas Suaru sadamas päästehoone planeeringuala
Valve kinnistul 2010. aastal, kuid vahepeal muutusid
hoone eripärast tulenevad
nõduded ja vallavalitsus tellis mullu hoone eelprojekti,
mille koostas arhitektuuribüroo OÜ Studio Paralleel
arhitekt Jaak Huimerind.
Kavandatud kahekorruselise hoone kõrgeim osa on
13 meetri kõrgune õppetorn,
mida saab kasutada näiteks
voolikute kuivatamiseks.
Allkorrusel paiknevad eelprojekti järgi pealikute kabinet, abi- ja olmeruumid, aga
arestikambergi.
Ülakorrusele tulevad tehno- ja puhkeruumid ning
õppeklass. Päästehoone ehitusalune pind on eelprojekti
seletuskirja järgi 482 ruutmeetrit.
Kihnu vallavanem Ingvar
Saare sõnul hoitakse seni
Kihnu kutselise päästekomando tehnikat ja tuletõrjeautot majandusühistu
garaažis tehnokeskuses ja
suursündmusi turvavad korrakaitsjad magavad rahvamajas mattide
Ehitus algab septembris.
PP

Inimeses peab kõik kaunis olema – ütlesid muhulased ja kihnlased teavad seda samuti. Seepärast on augustis ja septembris just paras aeg
Metsamaa pärimustalu
õuele minna.
Kihnu saarele on jõudnud üle Eesti populaarsust
kogunud rullmassaaž, mida
nüüdsest igaüks mõnuga
proovida saab. Masina tõi
saarele Metsamaa pärimustalu perenaine Piret.
Sa ju tead, et taluõues on
alati mitu hoonet ning ehk
oled kuulnud, et üks neist
on ait. On Metsamaalgi üks
selline, päris iidne – vähemalt aastast 1889. Meie ait
on kahe kambri ja laudkatusega hoone, mille teisel korrusel on värsked heinad teelisele rahulikku und pakkumas. Kuid aida põhikorrusel on midagi veelgi põnevamat. Sest nagu aegade
algusest ikka, on ka Kihnus
aida kambrid kauneid naisi ja suuri saladusi täis. Ent
riidekirstude, veimevaka,
vokiratta ja voodikese kõrval on selle aida väiksemas

Kunstnik Tiiu Leis oli rullimasinaseansist nii vaimustuses, et
maalis tänutäheks aida seina lilli täis. Fo tod: Pi ret Koo li

kambris üks imemasin.
See masin teeb rullmassaaži.
Ehk ki ma sin pais tab
moodne, on rullmassaaž
leiutatud juba 1920. aastatel ning filmilindile jäädvustatuna dokumenteeritul
aktiivses kasutuses olnud
1940. aastatest. Seega sobib

ta Metsamaa pärimustalu
hoonetekompleksiga kokku
kui valatud.
Rullimasin on moodne ja
varustatud efektiivsust tõstvate lisavidinatega (näiteks
infrapuna- ja kollageenilambid). Kuid massaažimasina
tööpõhimõte on muutumatuna ja tõhusana püsinud

Elektrilevi alustas üle-eestilise kiire in

E

esti suurim võrguettevõte Elektrilevi alustas sel
nädalal kiire interneti võrgu
sooviavalduste kogumist.
Eesmärk on saada üle-eestiline tervikpilt, mis võimaldab täpsemalt kaardistada
võrgu ehitamise vajadusi.
Sooviavaldusi kiire interneti võrguga liitumiseks
saavad esitada kõik inimesed üle Eesti ning selleks ei
pea olema Elektrilevi klient.
Avaldusi kogutakse veebilehe teel.
„Tahame järgmisel aastal
alustada avatud kiire interneti võrgu rajamist ja selleks on meil vaja eelnevalt
võimalikult täpset infot, millistes kohtades Eestis on

kiire interneti vajadus,“ ütles Elektrilevi juhatuse liige
Taavo Randna.
Sooviavaldused on üks
osa, mis hakkavad mõjutama Elektrilevi arendusotsuseid. „Kiire interneti võrku hakkame planeerima sooviavaldustest lähtuvalt. Kuid kindlasti arvestame investeeringute puhul
ka teisi asjaolusid – näiteks
loob efektiivsuse ehitamine
koos elektrivõrgu uuendamisega. Vaatame ka olemasolevate internetiteenuste võimalusi ja siin saavad
prioriteetsuse piirkonnad,
kus täna on olematu või
väga madal ühenduse kiirus,“ ütles Randna. Ta lisas,

et kogutud info analüüsil
selgub täpsemalt, millises
ulatuses ja kuhu Elektrilevi
hakkab võrku rajama.
Sooviavaldusi kogutakse
2018. aasta augusti lõpuni. Alates sügisest hakatakse välja töötama täpsemat
üle-eestilist investeeringute
ajaplaani. Võrgu välja ehitamine plaanitakse 5-aastasele perioodile.
Elektrilevi poolt rajatav
kiire interneti võrk on avatud kõigile sideteenuste
pakkujatele. See tähendab,
et internetiteenust saavad
võrgu kaudu pakkuda kõik
operaatorid. Elektrilevi ise
internetiteenuseid müüma
ei hakka.
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ks see Sulle hea on?

Aida iidsed seinad sättis salongisobilikuks Merase Oskar.

tänaseni. Rullimasina toimet on aastakümneid uuritud ning seetõttu võib kindlalt öelda: kõik väljatöötatud
harjutused on paika pandud
lümfimassaaži põhimõtteid
järgides.
Mida see imemasin siis
teeb?
 Stimuleerib lümfivedeliku

voolu kuni kümme korda.
 Vähendab lümfi seiskumist
ja kudede turset.
 Viib välja kehasse seisma
jäänud mürkained.
 Parandab naha ja lihaste
elastsust.
 Hoogustab ainevahetust.
 Vähendab keha ümbermõõte.
 Lõõgastab keha.

Niisiis stimuleerib rullimasin lümfe ning paneb keha
vedelikud liikuma, väljutades seeläbi jääkaineid. Protseduur koosneb viieteistkümnest erinevast poosist,
mis hõlmavad kogu keha.
Kõik poosid on kambrikeses
nähtaval, Sul tuleb neid vaid
järgida.
Masina rullivad pulgad stimuleerivad vastavalt Sinu
valitud tugevusele (kiirusele) Sinu nahka ja lihaseid.
Seda kõike õiges järjekorras
ja väljatöötatud poosides,
mis annavad efektiivse ja
soovitud tulemuse. Seetõttu
on oluline, et piltkaardil näidatud asendit hoolega hoiad!
Rulli all paiknev infrapuna
soojendab keha, tõstes protseduuri efektiivsust.
Prot se duu ri le järg ne val
päeval või end tunda nii
nagu oleksid läbinud üldfüüsilise treeningu. Seetõttu
on kogu protseduuri vältel
vajalik juua vett. Selga pane
retuusid, pluus ja sokid.
Kui kahtled masina mõjus
oma ter visele, pea arstiga
eelnevalt nõu.
Kui aga muutusid nüüd
uudishimulikuks, siis tule
kohale ja küsi lähemalt, sest

kihnlasele kehtib erihind.
Sõna RULLMASSAAŽ on
eesti keelde välja mõelnud
ja kasutusele võtnud esmakordselt Beautiful Me kehasalong. Just sellelt salongilt
saime meie oma rullimasina
prooviks ning nüüd kutsume ka Sind: tule, kingi endale mõnus tunnike ning tunne
end veelgi paremini!
Seansi pikkus on kuni tund
aega ning hinnakiri on Kihnusõbralik:
 esimene seanss maksab 15
eurot,
 iga järgmine juba 18 eurot
kord
 10 protseduuriline pakett
on 150 eurot
Olgu vihjena öeldud, et
mandril tuleb samasuguse
mõnu eest välja käia kuni 25
eurot.
Ning eraldi rõhutatud: see
masin teeb head ka meeste
tervisele.
Rullimiseni!
Piret Kooli,
Metsamaa perenaine

nterneti võrgu vajaduste kaardistamist
Kiire interneti sooviavalduste esitamise võimalused
 Sooviavaldusi kiire interneti võrguga

liitumiseks saavad esitada kõik inimesed
üle Eesti ning selleks ei pea olema Elektrilevi klient.
Avaldusi kogutakse:
 veebilehe teel, sooviavalduse esitamine
asub lingil https://www.elektrilevi.ee/
kiireinternet
Elektrilevi testib 2018. aastal avatud kiire interneti võrgu rajamist mitme pilootprojekti raames. Praegu käivad
avatud sidevõrgu rajamise
tööd koos elektrivõrgu hooldustöödega Tallinnas, Veskimetsa piirkonnas, kus leping

 kirjalikult Kihnu vallavalitsuses.

Sooviavaldusi kogutakse 2018. aasta
augusti lõpuni. Elektrilevi poolt rajatav kiire interneti võrk on avatud kõigile sideteenuste pakkujatele. See tähendab, et internetiteenust saavad võrgu kaudu pakkuda
kõik operaatorid. Elektrilevi ise internetiteenuseid müüma ei hakka.

internetiteenuse pakkumiseks on sõlmitud nelja sideoperaatoriga.
Üle-eestilise võrgu ehitamisega loodetakse algust teha
juba 2019. aastal.
„Rajame kiire interneti võrgu elektriliinidele. Tänu kahe

taristu ühistöödele säästame raha ja suudame kiire
interneti võrgu valmis ehitada võimalikult kiiresti,“ lisas
Randna.
Val gus kaab lil põ hi nev
püsiühendus on kvaliteetne
ja vähem sõltuv ilmast ning

võimaldab kasutada internetikiiruseid kuni 1 Gbit/s.
Elektrilevi on suurim jaotusvõrguettevõte Eestis ning
haldab ligikaudu 60 000 kilomeetrit elektriliine ja 24 000
alajaama. Lisaks sellele pakub Elektrilevi ka mitmeid
vabaturuteenuseid, millest
suurim on hetkel Tallinna ja
Tartu tänavavalgustuse haldamine, kus just tänu taristu
ühiskasutusele on suudetud
tõsta tänavavalgustuse kvaliteeti, rikete parandamise
operatiivsust ja on oluliselt
vähendatud halduskulusid.
Peeter Liik,
kommunikatsioonispetsialist
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Purjetamislaagris 16.-20.
juulil Kihnus osales 33 last,
treeneriteks olid Silvia ja Liina Pirita Svertpaadiklubist.
Lisaks purjetamisele mängiti
maastikumängu, käidi ujumas, õpiti ilmakaari
Kõik lapsed said sõudmise
selgeks, oskavad merel vajalikke sõlmi teha ja päästerõngast visata, teavad, mis asi
on hauskar. Lisategevusi maa
peal tegid Rannametsa Käthlin, Männi Jana ja Kase Raili.

Purjetamislaager lõppes emotsionaalsete võistlustega, üllatajaid oli palju, eriti kõige pisemad laagrilised. Kõik lapsed olid
väga tublid ja ütleme kõigile suure aitäh, sest laagrikorraldajad
lustisid koos lastega :-)
Pärast purjetamislaagrit tulid Kihnu Pärnu ujumistreenerid
Marika ja Artur Tikkerbär, et kõige väiksemate koolilaste ujumisoskust lihvida. Rannas õpiti veeohutust, mängiti mänge,
hüpati vette. Kõike selleks, et lapsed ennast vees mugavalt ja
turvaliselt tunneksid ning oskaksid hinnata ohtusid. Lapsed
olid rõõmsad, püüdlikud ja ujumisoskus paranes kõigil.

Fo tod: Männi Jana

Purjetamislaager ja ujumistunnid toimusid tänu Kihnu Vallavalitsusele, mis pidas oluliseks laste sportlikku vabaaja sisutamist
ja ohutusalaste teadmiste täiendamist. Aitäh!
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KIHNU VALLAVALITSUSES
 Kihnu Kultuuriruumile anti luba korral-

 Mihkel Palu´le väljastati ehitusluba abi-

dada 6.- 7. juulini avalik üritus Kihnu Mere
Pidu;

hoone püstitamiseks Tumadule (Linaküla);

 Kihnu Põllumajanduse Osaühingule anti

põllumajanduslikuks tootmiseks ja karjatamiseks viieks aastaks kasutada Kiäräbä
lauter, Tervisekeskuse ja Mõisasüdame;
 SE GT Corporationile väljastati ehitus-

luba Kihnu tuletorni ja tuletorni elektripaigaldise rekonstrueerimiseks;
 Kihnu vallale väljastati ehitusluba heli-

kopteriplatsi, drenaažitoru ja tugevvoolu osa elektrivarustus ja maandumisplatsi
valgustuse ehitamiseks;

 Pesula enampakkumine tunnistati nurju-

nuks, kuna pakkumine võeti tagasi;
 Õmbluse detailplaneeringu koostamise

parimaks pakkujaks kinnitati Ferrysan OÜ
poolt esitatud pakkumine maksumusega
5750 eurot ilma käibemaksuta;
 Määrati teenindusmaa vallale kuuluva-

tele teedele (määrati 35le maatükile vastavalt Kihnu Vallavolikogu 29. märtsi 2012
otsusele nr 13 Maa munitsipaalomandisse
taotlemine).

Kihnu-Ruhnu mängud 2018
3. - 5. august Kihnus
Reedel, 3. augustil
21.15 Ruhnlaste vastuvõtt Kihnu sadamas
21.30 Kohtumisõhtu- slaidiprogramm, grillimine, külapillimehed rahvamaja õues

Laupäeval, 4. augustil
10.00 Kihnu-Ruhnu mängude
avamine Kihnu Rahvamajas
Rongkäik Vanarahvamaja
platsile
10.30 Pendelteatejooks
10.45 Võrkpall
12.00 Teatevõistlus

12.15-13.15 Lõunasöök võistlejatele
13.15 Jalgpall
14.00 Täpsuslaskmine
15.00 Petank
16.00 Köievedu
17.00 Aerutamine
17.30 Ujumine

21.00 Autasustamine
Esinevad Kabala segakoor Raplamaalt, kihnlased ja ruhnlased
Tantsuõhtu ansambliga Okitoki

Pühapäeval, 5. augustil
10.00 Ruhnlastele lehvitamine sadamas
Olete kõik oodatud võistlema ja kaasa elama!

KIHNU
VALLAVOLIKOGUS
 Seati tähtajatu isiklik
kasutusõigus Kihnu valla
kasuks veetorustiku omamiseks ja majandamiseks,
koormates kinnistud: Ruudu, Luha, Nurgamaa, Nurga,
Jõe, Varju, Lääne ning isiklik kasutusõigus Kihnu valla
kasuks veetorustiku rajamiseks, koormates kinnistud
Lääne tee, Risti, Liiviku, Ristiku, kaevandu. Kinnitati ka
kasutusõiguse seadmise tingimused;
 Isilme OÜle kuuluva Rannamaa katastriüksuse sihtotstarveteks määrati tootmismaa 15% ja maatulundusmaa 85%.

Kihnlased on
oodatud
palverännakule
 Kihnus toimub 7.- 9. sep-

tembrini rahvusvaheline
oikumeeniline palverännak,
millest kõik soovijad võivad
osa võtta.
Palverännak algab päiksetõusuga ehk orienteeruvalt
6.30 Tolli talu õues palvega. Edasi liigutakse Vanakirikumäele, Nordi teele ja Lohu
tallu. Umbes kell 10 ollakse
Kihnu Jõnnu sünnikohas,
kus on hommikusöök, sealt
liigutakse majakasse, Metsamaa pärimustallu, Järsumäe Virve koju, Vanahvamaja platsile, Mõisaaseme pärnade juurde ja surnuaeda.
Lõpupalve loetakse kirikus
ja kell 16.00 kõlavad Vändra
koori esituses Neitsi Maarjale pühendatud laulud.
Praeguseks on registreeritud üle 80 inimese. Tulemas
on piiskop, kes viib pühapäeval läbi piiskopliku liturgia.
Palverännaku korraldab
Eesti Kirikute Nõukogu
Noortetöö Nõukogu. Varem
on selline rännak toimunud
Ruhnus ja Vormsil.
Korraldaja Age Ploom
ütles, et kuna Kihnu on
õigeusu saar, oleks suur
rõõm kui palverännakust
võtaks osa ka kihnlasi.
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Kihnu Mere Selts kutsub

Muinastulede Öö, 25.08.2018 Kihnu Jõujaamas
Mia olõ luõdud meremies,
miol julgõ südä sies...

Ansambel “Tuulelõõtsutajad”
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".

Pilet 7.-/ 3.-

alla meetri mehed tasuta
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TEADE!
Külmhoone esine läbikäik on alates
30.07.2018 piiratud. Platsile ladustatakse
päästehoone ehitamiseks vajalik killustik.
Kihnu Vallavalitsus

Kutsun üles kõiki naisi osalema filmis
”Mehed” massistseenis.
Filmimine toimub 6. augusti õhtupoolikul
rahvamajas. Kellaaja täpsustame.
Tulge kindlasti, sest muidu peavad filmitegijad lisajõudu hakkama väljast otsima.
Meil ju naisi jagub!
Veera

Kihnu Rahvamajas
augustikuus
3. - 5. augustil
KIHNU-RUHNU MÄNGUD
18. augustil
KIHNU TANSU PÄE
24. augustil
SUVELÕPUPIDU ansambliga Smilers

