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Kihnlasõd tahtvad õigust 
ülgesi püüdä!
Maikuu algusõss oli meitel Kihnu Rahvamajas seminar 
„Ülgepüügi taaslubamisõst kihnlastõlõ”.     Vt lk 2

Meiete tüest tänäve sui  Vt lk 4-5

Kihnu kördist  Vt lk 7

Ki ri kus on väär tus lik ar hiiv  Vt lk 8 

T ä nä ve sui sai SA Kih nu Kul tuu ri ruum 
Met sa mua kin nis tu oma ni kuks. Met-
sa mua ta lu ond plaa nis väl lä arõn da 
va baõ hu muu se mi laad sõks ko gu kon na-

kes ku sõks. Met sa mua proo vib an da asõn dust 
ning täien dust prae gu re mon tis oleõ va lõ Kih nu 

muu seu mi lõ, ol lõs tu lõ vik kus ki piä mi selt muu-
seu mi koos tüe part nõr.

Met sa mua ava lüek oli 27. juu lil rä ti ku tõ ning 
põl lõ riie te näi tus müü gi ga. Rä ti ku si oli ko go tud 
ju ba pit kä ae ga ning tuõ dud eri mua dõst, põl lõ-
jaeht oli uiõm asi.

Põl lõ rii de tell mi ne sai al gu sõ sel lest, et Siä re-
kü lä Ran na Palk ma ja Ja ne leü dis et te jõ lu sa põl-
lõ rii de Prant sus mualt, kus olid aad res sid piäl. 
Se dä si läks põl lõ rii de tell mi ne lah ti.

järgneb lk 2 > 

Meite tegemistest tänäve sui – 
kallistseltsireesid, kihnu pulm ning 

Metsamua avamine
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< algus lk 1 

Jõnnad olid jõrmsad, tüe suur 
ning kõegõ viimes põlõ rahvas 
rahu ikkagid. Olõks mõ ni uu ri-
ja kõik kü lä ju tud üles kirj tu tan, 
suaks vist nen de põl lõ dõ tõt tu ühe 
raa ma tu jao täüs küll. 

Kõiki kogo võttõst ond ikkagid 
iä miel. Nüüd ei toheks enäm 
ühegi Kihnu naesõl põllõriiete 
päräst murõt olla, kis tahtis sie 
sai ning kis tahab võib kanga 
piäl olõva aadrõssi  järge ise telli 

kui tahab. Kihnu Kultuuriruumi 
viimne suurõm müük tulõb enne 
Kadripäävä, siis ond selle äriga 
kõik. Sihtasutusõ rahakoett ning 
tüejõud ei kannata siokõst jahti 
rohkõm vällä.

Sel aas tal ond Met sa mual plaa-
nis kor ral da mõ ni kul tuu ri koh-
tu mi nõ, pil li laa gõr las tõ lõ ning 
Kad ri pää. Tu lõ va suiks ava mõ 
Met sa mua kü läs ta ja te le muu seu-
mi asõ mõ lõ sõ niks, kui re mont lõ-
põb.

Uiõ-Ma tu Ma re

Maikuu algusõss oli meitel 
Kihnu Rahvamajas seminar 
„Ülgepüügi taaslubamisõst 
kihnlastõlõ”.

Lühüke kogovõtõ sellest olõks 
siokõ. Piäküsimusõd olid:

 Mismuõdi ennemä ülgesi 
püüti?

 Mismuõdi lähäb Eesti ülgetel 
praegu?

 Kas ülgejaeht ond tiorietiliselt 
võemalik?

 Kas ülgejaeht ond praktiliselt 
võemalik?

Ning vastusõd küsimustõlõ olid 
sioksõd:

Kahe ülgeliigi bioloogia ond ette 
erinev… Ning kogovõttõks mustul 
lähäb kehväst, allil üsa jästi.

Ülgepüük ond tiorietiliselt võe-
malik, sest populatsiooni arv on 
kasun. Ühe ning sama populatsiooni 
ülgesi lastassõ Ruõtsis ning Suõmõs. 
Euroopa Liitus ond võemalik 
ülgesi laska, Eestis ei põlõ. Selleks, 
et sedä Eestiss lubada, ond kaks 
võemalust:

1) Erakorraline lahendus ond 
sie, et ülgesi piäb lassma Kihnu 

traditsioonõ päräst või sellepäräst, 
et ülged tegäd kahju kalavarudõlõ 
ning –püüstele (sedäsamuti võib 

maha laska mesipuu kallalt karu)  
või

2) allülge kuulutassõ riigi puõlt 

jaheluõmaks. 
Mustusi püüdä ei tohe. 

Sellepäräst ei tulõ võrgupüük 
kõnõ allagid. Allülgesi võiks laska 
vintpüssegä, sedäsi tehässe Ruõtsis 
ning Suõmõs.

Ülgepüük ond tiorieetiliselt 
ning praktiliselt võemalik, kui 
järgetasse jahe korraldust: kindlad 
püügialad (ning kaitsõalad), kindel 
jahepidämise aeg ning viis.

Tähendäb ülgepüük võiks olla 
lubatud, aga jaheviis piäb erine-
mä Kihnu ajaloolisest (tradit-
sioonilisest) ülgepüügist! Suamõ 
allõs oeda ülge kasutamisõ oskusi 
laiõmalt (nahk, rasu, liha), sest 
püük üksi ei põlõ traditsioon.

Kui meitele lähiaal ülgejahti ei 
lubata, võib ülgepüügi oskus ning 
ülge kasutamise traditsioon ää 
kaduda. Ond tõest imelik, et Suõmõ 
ning Ruõtsi jahemehed võevad 
püüdä Liänemere ühisvara ning 
eestläsed võimitte.

Siokõ oli siis meite seminar, 
msasjast kogovõttõ tegi TV3, nagu 
kihnlasõd olõks ühed jõrmsad 
rüevlid.

Uiõ-Ma tu Ma re

Kihnlasõd tahtvad uiõst suaja siäduslikku õigust ülgesi püüdä!

Teemu Tast Soomest Merikalastajate Liidust seljas hülgenahast vest.
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Meiete tüest tänäve sui

Kihnumua tüdrikud ning nuõrõd naesõd ukrainlasi leeloga tervitämas.

Poestõ laul ning Mari lõõtsamäng.

Stefanus piäb Kihnu pulma nda olu-
liseks, et tieb teist korda juba sedä au, 
et tulõb ise laulatusõ aaks kohalõ.

Oi kui paelu jõlusi ning erinevi kallstseltsisi nägime!
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Nuõrik jõstub uiu all autussõ, selleks aaks ond juba muga pulmarahvast autukastõss 
sõeduks valmis.

Nuõrikukannika jagaminõ, egäüks saub napsu vihadat või magusat viina, kui veemete 
iest ää maksab.

Heldyst suab lõpuks abielu naenõ – põll ond ede pandud ning raudkäe naenõ siäb 
tallõ tanu pähe.

Slovkkia ja Tsehhi festivalidel – Myjava ja Straznice linnades, ette vägevad festvalid 
olid! Meite punt lõõskava päevä käe. 

Tsehhi kallistseltsid.

Väga mieleolukas Columbia etendus.
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Mia käüsi Suõmõs Euroopa 
Väikesuardõ Federatsiooni 
8. aastapääväl korraldõt 
konverentsil koostüe 
võemalusi oetsmõs.

Te ge li kult oli siält tuln kut sõ 
mõel dud mei te nuõr dõ lõ rah vus-
va he li sõ pro jek ti kir ju ta mi se õep-
mi seks ning koos tüeks, aga kuõ li 
pä räst ei suass kie gi min nä. Sial ESI-
Ni or ga ni sat sioo nis ond 9 muad 
esin det: Suõ mõ, Ruõt si, Ees ti, Taa-
ni, Ii ri mua, Śo ti mua, Prant sus mua, 
Itaa lia, Kree ka. Sel le or ga ni sat sioo-
ni tüe ies märk ond ühe tee se abis ta-
mi nõ ning Eu roo pa Lii du po lii ti ka 
mõ ju ta mi ne, et sua rõd tä he le pa nu 
alt väl lä jäeks mit te. Uiõ al ga tu sõ na 
oli sel le kor ra ko go kut sut kõi kõ Eu-
roo pa suar dõ nuõ rõd.

Msa si ond siis Eu roo pa jaos väi-
ke suaer:

 Väi ke suae rel ond aas ta rin gi elä-
ni kud, olõ nõ ma ta kas neid ond siäl  
üks-kaks tük kü, saad või tu han-
dõd;

 Väi ke su rõl ei põ lõ pü siü hen dust 
mae sõ mua ga;

 Väi ke suar ei põ lõ omae de mua-
kond. Väi ke sua rõl ae tas sõ tih ti as ju 
va ba taht lik ku sõ alu sõl ning ko da ni-
keü hen dus tõ puõlt, et esin dä oma 
uvi si mua kond li kul, riik li kul ning 
Eu roo pa ta san dil

Kõi kõl väi ke suar dõl tu lõb ak ka-
ma sua ja ras kõ ma tõs tin gi mus tõs, 
kui mae sõ mual , sest ond pii ra tud 
inim- ning loo dus res surs sid, toot-
mis võe ma lu sõd, ras ke ond oma 
too tõ si tu ru lõ sua ja, trans por di 
prob lee mid, suur sõl tu vus ava li ku 

sek to ri ning kol ma da sek to ri te ge-
vu sõst, ooa ja li sus, ava li ke tee nus te 
kä de sua mi sõ pii ra tus ning kesk-
kon nap rob lee mid.

Kõi kõ suar dõ ühi sõd mu rõd 
ond:

 rah vaar vu vä he ne mi nõ;
 suur sui nõ kü läs ta ja tõ arv ond 

koor mus ko ha li ku lõ elä nik kon na-
lõ ning kesk kon na lõ;

 Eu roo pa ning riik lik po lii ti ka tih-
ti ei toe ta väi kee de võt lust, eri ti just 
ka la püü ki ning väi ke ta lu pi dä mist. 
Tu rism ond kõi kis tei se jär gu li se 
täht su sõ ga ma jan dus ha ru.

 Suõ mõ Sp ro di- ja Kul tuu ri mi-

nis ter riä kis: Suõ mõ rii kis ond sua-
rõe lä ni ke prob lee mid iäs ti tiä dä, 
nad taht vad iäd sis se tu lõ kut, iäd 
ari dust las tõ lõ ning iäid elu tin gi-
mu si. Kind last piäb kõi kõl olõ ma 
in ter ne tiü hen dus. Suõ mõs ond ko-
go 76 000 suart, mõeas tas elä täs se 
aas ta rin gi, mões tas ei põ lõ ini me si 
ning mõ nõl ond ük si su vi lad, mões-
tas käüäd ük si tu ris tid. Suõ mõs 
ond põ hi mu rõ liik lus suar dõ va hõl 
ning kesk kon nap rob lee mid. Ka la-
püük, mis ond Suõ mõ suar dõl tra-
dit sioo ni li ne, ond asõn du mas in ter-
ne ti põ hi se kaug tüe gä, mis ei põ lõ 
kua alb, kui ini me aas ta rin gi sua rõ 

piäl eläb. Prob leem kõi kõ suar dõl 
ond nuõr dõ ta ha ko he tu lõ mi sõ ga.

Riik piäb ter ve aa suar dõ lõ piä le 
maks ma. Suõ mõ suar dõl ond ko go 
um bõs 15 000 pü sie lä nik ku ning 2 
mil jo nit su vi lao ma nik ku. Sua rõe lä-
ni ke elui ga ond pit kem, sest nad 
seüad pae lu ka la. Mu ga suae ra ta-
he tas se ühen dä mae sõ mua ga sjõl la 
abil.

 Sua rõd ond kõe gõ at rak tiiv se-
mad ko had kõi kõ lõ. Riik toe tab 
kuõ li las tõ õep mist mae sõ mual kor-
tõ riüü ri maks mi sõ ga. Nä dä li va hõ-
tus tõl sua vad lap sõd ko do käüä.

järgneb lk 6 > 

ESIN – European Small Island
Federation, msasi sie ond?

Õpilasõd ning õpõtajad Manõjas sui, kursus jatk tulõmõs Kihnus kus osavõtjasi uõta puõlõ rohkõm.
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< algus lk 5
Ruõt sis ond par la men di ta sõ mõl 

ise gid mjõ tu kor da aru tõt prob lee-
mi, et et te rik kad ini me sed rii kis 
taht vad os ta suar dõ piält muad 
ning se dä si tõr ju vad nad väl lä ko ha-
li ku elä nik kon na. Suõ mõs ond kua 
jõn nad sua rõ piä le mua ost mi sõks 
et te kõr gõd ning ena mu sõ ini mes-

te le käüb sie üle jõu. Pae lu os tõ tas-
sõ ää sua ra ning maid Ida-Suõ mõ 
suar dõ piäl ning se dä te gäd Ve ne-
mua vä gä rik kad ini me sed. Sua rõe-
lä ni kud tie ni jõl mõs ki sio kõst ra ha 
ning sel le pä räst mõel das sõ siä dus-
tõ piä le kue das põ li se lä nik ka ning 
sua ra siok sõ tu lõ vi ku iest kaits ta. 
Suur mu rõ ond nuõr dõ pä räst, kis 
taht vad sua rõ piä le elä mä tul la, 
aga jõ va jõl mõss ki tu ru jõn na iest 
muad os ta.

Prant sus mual ond kua kõe gõ 
suu rõm mu rõ pü sie lä nik kon na 
suar dõ piäl oid mi ne ehk elu oid mi-
ne suar dõ piäl. Kui jäeb ini me si vä-
hä mäks pan nas sõ kin di pued ning 
tee sed ki asu tu sõd, ei põ lõ nõud lust 
ava li ke tee nus tõ jär ge ning suar lä-
heb ki üsä nii piä pä ri selt tüh jäks.

Suõ mõs ning Śo ti mual ond alus-
tõt uu dõ pro jek te gä pü sie lä nik kon-
na säi li ta mi seks suar dõl – nuõr-
dõ le sot siaal ko do dõ ehi tä mi ne 
või an das sõ rii gi mua, kus sõ suab 
oda va malt ma ja ehi tä ning sua rõ 
piä le pä ri selt elä mä tul la. Suõ mõs 
ehi täs se nuõr dõ pe re de ma jad val-
mis, siis nuõr pe re suab sua rõ piä-
le tul la, siäl  elä dä, sua rõ elu tund-
ma õp pi ning ot sus ta, kas pä ri selt 
jää dä või ää min nä. Se dä si toe tõs 
luõ dõ tas se nuõ ri ta ha ko he mie li ta 
ning uu si nuõ ri pe re si suar dõ piä le 
elä mä sua ja.

Aas ta 2010 tu lõb Eu ro par la men-
tis suar dõ aas ta. ESIN luõ dab siält 
1 mil jo ni Eu ro suur du sõ toe tu sõ 
sua ja, et siis te hä väi ke suar dõ 
koos tüep ro jek ta kõi kõ Eu roo pa 
sua rõe lä ni ke sar nas tõ prob lee me 
la hen da mi seks. Egä riik piäb ise 
mõ ju ta ma oma Eu ro par la men di 

liik me si, et nad sial kua suar dõ elu 
iest see säks. Ees tis ond esin du sor ga-
ni sat sioon Ees ti Suar dõ Ko go ning 
esin da ja ESI Nis se va li ti al lõs il ju ti 
Lai ne Tar vis Sua rõ mualt. Te mä asi 
ond siis sees tä siäl or ga ni sat sioo nis 
Ees ti väi ke suar dõ uvi dõ iest, sest 
väi ke sua rõ na ei tu lõ kõ nõ al la Sua-
rõ- ning Iiu mua, msas jad ond eral-
di mua kon nad. 

P.S. Va he me re sua rõd taht sid 
en nät si ik ka esi le tõua ning täh tä-
mä nä näü tä, kui nad ond, se dä aga 
ei la sõss tee sed prog raemm do ku-
 men test lä bi. Aru sua dav kua ju, sel 
aal kui meie Suõ mõs kül mäst vä ri-
se si me, oli nen de ko do suar dõ piäl 
soo ja üle 30 kraa di.

Mia tõi Kih nu prob lee mest esi le: 
1) vee va rus tu sõ ning ka na li sat sioo-
ni prob lee mi; 
2) tiee dee hi tu sõ; 
3) ener gia ning küt tep rob lee mid.

Siok si suu ri ühis laehn du si ond 
mu ga sua ra EU koos tüep ro jek te na 
tein. Liht sa mad Kih nu koos tüep-
ro jek tid tees te ga või vad ol la väi ke-
suar dõ folk loo ri fes ti va lid, õpi las va-
he tu sõd kuõ lõss, nuõr dõ sui sõ tüe 
leüd mi ne mões tas tee sel väi ke sua-
rõl, ju tu vest mi se pro jek tid ning va-
na dõ fo to dõ ko go mi nõ, mi sas jõ ga 
võiks te ge le da nuõ rõd. Miol kõik 
kon tak tid olõ mõs. Et te iäs ti ond 
ena mi ku väi ke suar dõ piäl väl läa-
rõn dõt kon ve rent si teh no loo gia, 
msa si an nab võe ma lu sõ oma va hõ-
li seks suht lõ mi sõks üle mua jõl ma, 
suu rõd võe ma lu sõd kie leõep mi-
sõks. Nda iä miel oli tees te le riä ki, 
et mei tel Kih nus kua siok sõd võe-
ma lu sõd olõ mõs ond ning ar ju mõ 
kua ik ka roh kõm tu lõ vik kus in ter-
ne ti põ hist teh no loo giat ka su ta ma. 

Mia oli Ke mio suar dõ piäl Kas-
nä si väi ke sua rõl, kus toi mus kon ve-
rents ning oli spao tell. Sie tä hen däb 
se dä, et pis sik se sua rõ elä ni kel ning 
üm ber kaud sõ tõ suar dõ elaä ni kel 
oli võe ma lus käüä kas või egä päe 
bas sei nis oo mas, sau nõs, mul li-
van nis ning ve si võim lõ mi ses. Üsä 
uvi tav oli siä lol lõs mõ tõl da, et kui 
kihn las tõl kua sio kõ võe ma lus olõ-
mas olõks.

To rõ ju hus oli aga kor ra va bal 
aal kui ko ri do ris jut tu aa si ning üks 
nae nõ (Pär nä Jan ne tu lõ va nõ ämm) 
juu rõ tu li, ees ti kie les mio käest kü-
süs, kas mia olõ Kih nust. Tu li väl lä, 
et otel lest teiss puõl tied oli ka la tües-
tus, kus mei te sõb rad kihn la sõd ki 
tües ond. Käü si se dä as ja li gist ua-
ta mas.

Uiõ-Ma tu Ma re

Rosala algkuõlis on tund, algkuõlis kogo neli õpilast, kõik eri vanusõs.

Lähme muantie pitkendusõga Hõgsana suarõlõ. Tiä kas Manõjarahvas siokõst muan-
tie pitkendust tahaks oma uiõ sadama vahet käümä?

Suardõ muad ond ette kordõs, kõikis lihaveised ning lambad, sest suur tulu tulõb 
riigi käest muastikõ uõldamisõ iest. Tiä mjõllas kua kõik Kihnu põllud jälle korda 
suaga ning kas üldse suavad, kui inimesed tahamitte?

Kasnässi kalatüestusõ üks tsehh, kus käüb lõhe fi lieerminõ. Vahetusõs ond korraga 
tües 15 inimest, egäs toas tehässe iseasja. Elvi ond sellekorra fi lieermõs, Ellen läks 
kaladõlõ enne paekmist maitsõainõsi panõma.  Direktor, raamatupidäjäd, meistrid 
on teese korra piäl ning ette sõbralikud. Kalatüstusõl läheb ju jästi, omanik sai 2005 
aastal valmis teisspuõl tied olõva spaotelli (kus mia sellekorra üeseks oli).

Sõbrad Raja Ellen ning Võsu Elvi lähtväd egä päe rõõmsa tujuga tüese: tüe- ning 
elämistingimusõd ond iäd, tüe kihlasõlõ ette miele järge, torõdad tüekaaslasõd ning 
muidugid palk miokõst Eestiss suaksmitte. Olõks omiti Eesti majandus kua sedäsi 
edekohe arõnõn et meite tublid tüelisõd koo tahakohe tulla suaks. Piäks meite 
külmuõnõl iästi minemä, suaks naesõd omiti kodo tüed tehä!

Aas ta 2010 tu lõb 
Eu ro par la men tis suar dõ 
aas ta. ESIN luõ dab siält 
1 mil jo ni Eu ro suur du sõ 
toe tu sõ sua ja, et siis te hä 
väi ke suar dõ koos tüe-
p ro jek ta kõi kõ Eu roo pa 
sua rõe lä ni ke sar nas tõ 
prob lee me la hen da mi seks.
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Mine vä ke vä-
de kaits ti Tar-
tu Üli kuõ lis 
kih nu kör di 
tee ma list 
ma gist ri tüed. 
Au tor Kris ti 
Jões te (pildil) 
uu rib kör ti en näst: ku das 
ning sas jast ond teh tüd 
ning kör di kan da ja si: kis si 
mjo kõst kör ti ka su tab.

Kris ti ju hen das Vil jan di Kul tuu-
ria ka dee miass Põl lu Mai le lõ pu-
tüed „Kör ti de kand mi se ta vast ja 
val mis ta mi se muu tus test Kih nu 
saa rel kol me põlv kon na jook sul” 
(2007) ning vii tab oma tüess mjõ tu 
kor da Mai le lõ pu tüe le. Kõe gõ soe-
malt võt tis võe ra kör di-uu ri ja Kih-
nus vas ta Är mä Roo si, pae lu ai ta-
sid Me räs se Sal mõ ning Lo ho El la.

All puõl lü he dält ning liht sast 
Kris ti Jões te 111-le he kül je li sest 
ma gist ri tüest „AR TE FAKT, ENE-
SE MÄÄ RAT LUS, SOOT SIUM: 
RIIE TU SE SE MIOO TI LI NE ANA-
LÜÜS KIH NU KÖR DI NÄI TEL”.

Kih nus ond see li ku si ik ka kör-
teks kut su tud. Kõe gõ va nõ maks 
tiä dä kör diks oli rell kört. Sio kõst tä-
nä sed kihn la sõd enäm mä le tä gid, 
aga Ees ti Rah va Muu seu mis Tar-
tus ond 2 se dä sor ti kör ti olõ mõs. 
Viel 1948. a. ond Ma ri Saar uu ri ja-
tõ lõ kin ni tän si nis te ning val gõ sil-
mi lis te ljõ nas tõ rell kör te kand mist 
Kih nus. 

Kih nu kor dos kört tu li ka su tu-
sõ lõ üle 200 aas ta ta ha ko he. Kor-
dos kör di te ge mi seks läks 4 lai du 
riiet, ljõ nas tõs sõ lõe mõ tõs sõ kuõ ti 
vjõl nõ lõng. Kor dos kör tä oli nel jä 
vär vi: val gõ, aell, al li kas si ni ne ning 
must. Nen del kõi kõl ik ka kih nu 
muõ di ma da ra pu na nõ vjõl nõ pael 
all-iä res. 

Val gõd kör ti kan ti pü hä des ning 
pi dul, aer pa nõ oli si ni ne või aell, 
mu rõ lis tõl must. Mus ta kör di gä 
käüs ko go mus tõ lin te gä ta nu. Kor-
rod pan di uiõst-piäst sis se, ae ti ne-
li tu gõ vad ljõ nast nüe ri lä bi ning 

uhu ti kü näss pa la va lie li se gä. Piä le 
uht mist pan di rjõp ma, ki vid ras ku-
sõks ot sõs. En ne mä, kui sel gä pan-
di, võe ti nüe rid väl lä.

Kir ja vad kör did tu lid ka su tu sõ lõ 
um bõs 150 aas tat ta ha ko he. Al gu-
sõs vär vi ti lõn gu tae mõ tõ ga – ma-
da ra juu ri kad and sid pruu ni kas pu-
nast, put kõ-õiõd, paaks puu le hed 
ning ka sõ le hed and sid kol last, si ni-
ne sua di si ni ki vist ehk in di gost (po-
ti si ni ne), pruu ni ning ael li na tu raal-
sõst lam bav jõl last. Enäm tiä kie gid, 
ku das ro he list sua di. Esi me sed os-
tõt vär vid tõid har jus kid (rän dä jäd 
kaup me hed), aga nied olid al gu sõs 
kal lid ning roh kõm vär vi ti ik ka tae-
mõ tõ ga.

Kris ti Jões te kir jel däb põh ja li kult 
kua tä näs te kör te väl lä nä ge mist, 
aga tüe tuu maks ond  kör di sü gä vä-
mä tä hen du sõ ots mi ne ning sõ nas-
ta mi ne.

Ond ju sel ge, et kört ei põ lõ ae-
nult ihu kat mi se va hend. Vas ta va 
rii de kand mi ne näü täb väl lä, kas 
te ge mist ond val la li se või abie lus, 
nuõ rõ või va na, lei nä jä või rõõm sa 
ini me se gä.

Na gu muu lal gi jõl mõs, ond kua 
Kih nus eri li ne tä hen dus val gõl, pu-
na sõl ning mus tal vär vil. Tee sed 
vär vid, nt kol nõ, roo sa, si ni ne va li-
tas sõ põ he tä hen dust võe mõn da ma 
või vä hän dä mä.

Se dä si ond kid peo rii ded pu na-
sõd, lee nä rii ded si ni sed või mus-
tad, „skaa la” kes pai kõs ond üle-
mi ne ku vor mid, so puõl pu na nõ 
ning kip su ga. Aer pas tõ riie te värv, 
enä mes te pu na nõ, sõl tub kan da ja 
va na du sõst. Kur ja sil mä pet teks 
pan nas sõ kua lee nä kör di al la-iä re 
pu na nõ pael - se dä Ees tis muu lal ei 
põ lõ oln.

Muis sõ aa ga võr rõl dõs ei põ lõ 
kör di kand mi se siä dü sed enam 
naa ran gõd. Siis kid ond kind lalt 
pai kõs näi teks sie, et pi du li kul pu-
hul kan das sõ Kih nus ae nult rah va-
rii di, mis muu lal Ees tis ond amp-
sõst mi ne vik ku jäen.

Kihn la sõd ise pi dä väd et te pae lu 
kör dist lu gu. Üks ki kihn la nõ ei ku-
ju ta oma elu kör di tä ede.

Kris ti Jões te üt leb tüe lõp pus, et 
kört on kih nu iden ti tee di üks süm-
bol. Jõl ma kör di tä ei olõks Kih nu 
kua väl jast-puõlt ua ta ja lõ ke dä gid 
eri list.

Tõ si ond, et võe ras silm mär käb 
mõn da as ja pa ra mi ni. Aru sua mi-
ne, mis kihn la sõks olõ mi ne ning 
Kih nus elä mi ne väärt ond, võib tul-
la võe ras tõ ju ha tu sõl.

Kris ti Jões te kõ nõa lu nõ kir ja tüe 
uõ tab Kih nu muu seu mis lu gõ ja si.

Va hen das Noo di Maie

Magistritöö kihnu kördi semiootikast

Muis sõ aa ga võr rõl dõs ei 
põ lõ kör di kand mi se 
siä dü sed enam naa 
ran gõd. Siis kid ond kind lalt 
pai kõs näi teks sie, et 
pi du li kul pu hul kan das sõ 
Kih nus ae nult rah va rii di, 
mis muu lal Ees tis ond 
amp sõst mi ne vik ku jäen.

Rellkört aastast 1780.

Taemõtõga värvitud kört aastast 1880.

Tänä vaaas ta sai SA Kih nu Kul tuu ri ruu-
mi ning Tar tu Üli koo li va he li sõ koos tüe 
le pin gu tõt tu ta su ta õp pe ko ha le Suõ met sä 
Ing rid Leas.

Ing rid õpib üli kuõ lis Ing li se kielt ning 
kir jan dust. Soo vi mõ tä mä le edu ka si õpin-
gu si ning tu lõ vik kus ko du sua rõ lõ ta ha ko-
he tu lõ mist! SA Kih nu Kul tuu ri ruu mil ond nüüd 

oma ko do le he külg olõ mõs, msas ja näeb 
in ter net tis aad rõs silt www.kul tuu ri ruum.
ee. Sie le he külg va jab viel täien da mist, aga 
al gus on teh tüd.

Kih nu Muu seum plaa nib ko go pan na 
raa ma tu Kar ja mua Jua ni (Jaan Oad) mua-
li tüe dest. Kuns ti raa mat an das sõ väl lä Jaan 
Oa di oma pä rä se kuns tis tii li tut vus ta mi-
seks laiõ ma lõ ava lik ku sõ lõ, kuns ti loo min-
gu väär tus ta mi seks ning tä mä pä rän di säi-
li tä mi seks.

Pa lun Noo di Maie le tiä dä an da, kui mõ-
nõl ond ko do Jaan Oa di muae la, kir ju, pil tä 
vm as ju – oma ni ku nõu so lõ mi sel ka su ta-
mõ neid raa ma tu ri kas ta mi sel. 

Maie tel 446 9904 või 5347 3867



Kül lap ena mus kihn la si 
teab ki ri ku pöö nin gul 
ole va test riiu li test, kus säi-
li ta tak se mit meid ki ri ku 
do ku men te. Ki ri kuõ pe ta ja 
lah kel loal sain õi gu se neid 
tä na vu su vel ins pek tee ri da. 
Et te rut ta valt üt len, et ma-
ter jal on kih nu aja loo sei su-
ko halt üli ri kas ja hu vi tav.

Kõi ge pealt, do ku men ti de aja-
pe riood al gab 1848. aas tast, kui 
saa re ela ni kud as tu sid in cor po re õi-
geus ku ja kul geb lün ka de ta 1940-
nda te ni. Hi li se mast ajast on ju ba 
frag men taar seid säi li kuid. Kuid  II 
Maail ma sõ ja järg ne kih nuai ne li ne 
ma ter jal on ko gu tud rii giar hii vi ja 
see ga kva li teet ne säi li ta mi ne on riik-
li kult ta ga tud. Li saks võib öel da, et 
Kih nu saa re koh ta on üleüld se säi-
li nud mit me te rii ki de ar hii vi des pä-
ris suu res ko gu ses mit me su gu seid 
säi li kuid eri ne va test va lit su sae ga-
dest. 

Mi da siis võib aga meie pöö nin-
gult lei da. Kõi ge pealt ki ri ku kir ja-
va he tus Riia si no di ja teis te riik li ke 
ame ti te ga. Tao li ne kir ja va he tus on 
säi li nud aas ta te kau pa täie li kult. 
Ilu sas kal lig raa fias ki ri ku kir ju ta-
ja poolt kir ju ta tud ja ena mu ses ka 
koo pia te ga va rus ta tud. 150 aas tat 
ta ga si ju koo pia pa be rit pol nud ja 
ses tap on kõi gist kir ja dest, aga ka 
muu dest do ku men ti dest, kir ju ta ja 
poolt koo piad koos ta tud. Mõ nest 
olu li se mast do ku men dist ku ni 5 ek-
semp la ri.  Kir ja dest leiab hu vi ta vat 
eel kõi ge ko ha li ku ki ri kuõ pe ta ja kir-
jel dus test kihn las te meel su se aga 
ka ül di sed olus ti ku koh ta.

 1840. aas ta te ve nes tus po lii ti ka 
nä gi ju et te lu ter lu sest loo bu mist ja 
õi geus ku as tu mist. Vae va ta suks lu-
ba ti maad. Lõu na-Ees tis, kus see lu-
ba dus ena mi kes ki hel kon da des jäi 
täit ma ta, toi mus pä rast õi geus ku 
as tu mist küm ne kon na aas ta pä rast 
mas si li ne lu ter lus se ta ga sias tu mi-
ne. Kih nu oli erand, ku na ena mus 
ela nik ke pi das õi geus ku õi geks 
usuks ja põ lis tas sel le kii res ti. Ka vä-
he sed ki kaht le jad olid pea gi õi geu-
su ko gu du se liik med. Ko gu kon na 
sur ve ilm selt kii ren das prot ses si. Ju-
ba 1850-ndal aas tal oli ki ri kus kor-
ra ga pü ha de ajal ko gu ela nik kond 
- 600 ini mest. Mõi sa maa de jao ta mi-
ne rii gi lu ba du se  täit mi seks aga lei-
dis Kih nus aset 1870-nda te lõ pus.

Tei ne olu li ne al li kas on ki ri ku liik-
me te ni me ki ri. See on koos ta tud 
igal aas tal uues ti ja on see ga hin-
da ma tu ma ter jal kihn las te le – oma 
pe re kon na aja loo uu ri ja te le. Ku na 
kihn la sed on kir ju ta tud üles se ta lu-
de kau pa, on kõi gil kihn las tel suh-
te li selt liht ne li saks lei da ka oma ta-
lu asu ta mi se aas ta. 1848. aas tal oli 
neid Kih nus 50, neis 588 ela nik ku. 
1916 aas tal 160 ju ba 1246 ela ni ku-
ga. Va ra se mad ta lu de suu ru sed ja 
tek ki mi sed on aga lu te riu su aeg se-

tes va ku raa ma tu tes ju ba kir jas ja 
saa da vad rii giar hii vi fon di des.

Li saks on ini mes te arv kü la de 
kau pa kont rol li ta vad ka ki ri ku te-
ge vu se aas taa ruan ne tes. Nen des 
nii ni me ta tud  ” Ve do mos ti´tes” on 
kir jas kõik aas tas ko gu du ses toi mu-
nud olu li sed sünd mu sed. Ini mes te 
lii ku mi ne saa rel, sün nid, sur mad, 
abiel lu mi sed, ju ma la tee nis tus test 
osa võtt, ra ha de lii ku mi ne. 

Vä ga põh ja li kud on mit me su gu-
sed kas sa raa ma tud. Eral di pee ti 
neid aas ta te kau pa nii va ni ku te 
ost mi seks kui ka mit me su gus teks 

an ne tus teks. Näi teks 1883. aas tal 
an ne tas kih nu ko gu kond järg mis-
teks va ja dus teks:

 an ne tu sed Jee su se haua toe tu-
seks Pa les tii nas

 an ne tu sed Pa les tii na õi geu su ki ri-
ku toe tu seks

 an ne tu sed hai ge te le ja vi gas ta-
tud sõ ja mees te le

 an ne tu sed les ke de le ja vaes te le 
väl jas pool Kih nut

 an ne tu sed ta lu rah va koo li de toe-
tu seks

 an ne tu sed Lää ne ku ber man gu 
ki ri ku te ja koo li de toe tu seks

 Ki ri ku toe tu sed Kih nu vaes te le
 an ne tu sed Kau kaa sia õi geu su ki-

ri ku taas ta mi seks
 an ne tu sed eri ne va teks juh tu mis-

teks.
Loo mu li kult toi mus tao li ne an-

ne tus te süs teem üle ko gu suu re 
Ve ne tsaa ri rii gi. Kih nus ko gu nes 
ra ha iga ta hes üli vä he. Mee nub, et 
mil le le gi oli ühel aas tal prees ter ise 
an ne ta nud 3 ko pi kat ja see oli sel 
aas tal ka kõik.

Üli täh tis ma ter jal on loo mu li kult 
iga-aas ta ne ki ri ku va ra in ven tuur. 
Sealt on sel gelt nä ha mil li ne rek vi-
siit mil lal ki ri kus se jõu dis ja sa mas 
on hea taht mi se kor ral või ma lik tea-
da saa da ka, mil li sed as jad mil li se 
õpe ta ja ajal „ka du ma” läk sid. Sa-
mu ti on sel lis test ma ter ja li dest nä-
ha mis aas tal ja mil moel re mon di ti 
ki ri kut ja näi teks too di ki ri kus se ka 
uued kel lad. 1615. ja 1647. aas tal 
va la tud lu te ri ki ri ku aeg sed  kel lad 
va he ta ti väl ja 20. sa jan di alul ja pü-
si vad seal nüüd tä na se ni. Va na de 
kel la de ma ha võt mi se põh ju seks oli 
ik ka 19. sa jan di lõ puaas ta tel  sõ ja-
väl ja le va ja mi nev me tal li va ja dus.

Hu vi ta vad on koo li hoo le ko gu 
pro to kol lid. Kool al lus siis ki ri ku 
kont rol li le, kui gi ülal pi das se da 
vald. Näi teks tä na päe va mõis tes 
nal ja kas ot sus on hoo le ko gu poolt 
vas tu võe tud 1883. aas tal sel li se na, 
et need va ne mad, kes ku hu gi püüa-
vad kae va ta õpe ta ja te pea le, kes 
koo lis val la tuid pois se nuht le vad, 
pea vad val la kas sa se sel le eest trah-
vi maks ma. Hu vi tav, kas see ot sus 
on tä na seks tü his ta tud. Sa mas on 
to re jäl gi da, et kõik hoo le ko gu liik-
med on all kir jaks tei nud kolm ris-
ti – kaa sa ar va tud ka val la va nem. 
Koo li ha ri dust pais tab kihn las te le 
üld se ole vat keh va kva li tee di ga 
an tud, ku na 1856. aas tal on kihn la-
se hin ge loen dis and nud si su li selt 
kõik all kir ja kol me ris ti na. Ilm selt 
teot ses kool enam mõis ni ku ja muu 
rik ka ma rah va las te le. Kihn las te ha-
ri du se le  se ni sel pea lis kaud sel üle-
vaa tu sel olu list tä he le pa nu va lit su-
se poolt ei pöö ra tud.

Hu vi ta vat ma ter ja li leiab ik ka 
pöör de lis tel aja loo het ke del. Näi-
teks 1919. aas tal võ ta vad kihn la sed 
saa re juh ti mi se täie li kult ene se kät-
te, mi da kin ni tab ka preest rilt kõi gi 
ki ri ku va ra de, seal hul gas ka ra ha 
üle võt mi se akt. Sa mu ti võib lei da 
pal ju hu vi ta vat II MS aas ta test.

Mit me su gu seid toi mi kuid on 
ki ri ku pöö nin gul vei di üle 500. 
Nen de põh ja li kum uu ri mi ne ja süs-
te ma ti see ri mi ne on aga al les ees. 
Võib ar va ta, et kui kaa sa ta neid 
ma ter ja le ja ka ar hii vi des ole vaid, 
peaks saa ma kok ku kir ju ta da ju ba 
kor ra li ku Kih nu saa re aja loo. Uu ri-
ma ta ma ter ja le on ju tea dao le valt 
nii Lä ti, Taa ni, Root si, Sak sa maa, 
Ve ne maa kui tõe näo li selt kõi ge 
enam meie en da ar hii vi des. 

Too mas Pa ju la,
Kih nu koo li aja looõ pe ta ja

Kih nu ki ri kus on
väär tus lik ar hiiv
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