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2013. aas ta põ lõ ta vaks tee maks 
tõu sis kihn las tõ põ lis tõst elä tü sa la dõst 
kõe gõ elu jõu li sem - ka la püük. 
Olu li se tu gi sam ba, sa si kihn las tõ 
elus tii li ning oma kul tuu ri ot sõ sõlt 
mõ ju tab, nõr gõ maks muu tu mi ne tieb 
mu rõt kihn las tõ lõ ning Kih nu kul tuu ri 
aus ta ja tõ lõ muu lalt. 

Ka la püü ning rää mek voo tõ aru pi da mis tess 
ond kõe gõ ak tiiv se mält sõ na võtn Kih nu val la-
va nõm Täl le Ing var, MTÜ Suur hall ju ha ta ja Suõ-
met sä Mih kel ning SA Kih nu Kul tuu ri Ins ti tuut 
nõu ko go esi mies Ka sõ Mark Ma nõ jast.

2013. aas taks miä räs põl lu ma jan dus mi nis ter 
Kih nu ning Ma nõ ja sua rõ ka lu ri tõ lõ püüd mi-
seks vä hä mält 727 ton ni räi me (vrdl 2012. aas ta 
püü ti väl lä ca 500 ton ni). Mi ne vä tal võ vaiõl di tu-
li sõlt sel le üle, mio kõst numb rit või põ he mõ tõt 
piäks mi nist ri käest nõud ma. Pak mi sed ula tu sid 
883 – 2000 ton ni ni. Luõ tus tand vad lä bi riäk mi-

sed 883-lõ ton ni lõ pa nid top pa ma omad me hed, 
kis si aa sid pil li lõh ki ul ti maa tu mi ga „1200 ton ni 
või mit te mi da gid”. Pä räst se dä tu li kur ja vae va 
nä hä, et 727 ton ni gi väl lä võe dõl da.

2014. aas ta ran na püü rää mek voot Pär nü mual 
ond 6009 ton ni + 65 ton ni sü güs rää me le. Pär nü-
mua osa ja gu nõb ka heks: Kih nu – Ma nõ ja (suab 
15% Pär nü mua kvoo dist so 901,35 t) ning üle jäen 
Pär nü mua (suab 85 % Pär nü mua kvoo dist).

Egäs ta hes ond as jad rää me püü gi gä kvoo di 
mõt tõs te rä pa ra maks läin kui vii mas tõ aas ta tõl. 
Ede pi di tu lõb mõ tõl da, kas Kih nu-Ma nõ ja püiäb 
omae de kvoo ti olüm pia na (so kui eral dõt kvoo ti 
püü däs se võe du – kis ies, sie mies) või mio kõs-
tõ tin gi mus tõ ga ol las sõ nõu dus kvoo ti ka kua mi-
kas tõ piä le ja ga ma.

Põl lu ma jan dus mi nis tee riu mi ka la ma jan du s-
o sa kon na and mõ tõl oli 2013. aas ta Kih nu sua rõ 
pü sie lä ni ke le väl jäs tet lu bõ 59-le ka la püü lu ba 
oma ni ku lõ. Nen de le lu ba dõ lõ oli kan tud ko go 
68 ka lu rit.

Sel le aja le he järg mis te le he kül ge piält suab lu-

gõ da Tu ma piet ri Ar go lu gu tä mä oma teh tüd 
vil mist „Pär li püüd jäd”. Vilm tuõb väl lä prae -
gus tõ ran na ka lu ri tõ suu rõ nõ va elu mu rõ (vt lk 2).

Nuõr Ta li na Üli kuõ li kul tuu riant ro po loog 
Joo nas Plaan tud vus tab oma uur mis tüed kes-
kon na pii ran gu tõ mõ just kihn las tõ lõ. 

Tä mä mär gib täüt sä õiõ ti, et olu list osa Kihnu 
kul tuu rist män gäb tra dit sioo ni li ne tiäd mi ne loo-
du sõst ning et loo dus kaits jad mõ ju ta vad vii si, 
ku das kihn la sõd sua vad ka su ta oma tra dit sioo-
ni list elu ruu mi. Kah juks kesk kon na kaits jad ei in-
da ko ha li kõ elä ni ke tiäd mi si loo du sõst egä mões-
ta nen de ga riä ki. Nuõ rõm põlv kond ei tun nõ 
kesk kon da enäm naa jäs ti na gu nen de va nõ mad 
ning ei mões ta enäm ka su ta loo dus res suers sa. 
Si de med üm ber kau du olõ va loo du sõ ga jäe väd 
jär jest vä hä mäks (vt lk 4).

Ühi se elu ruu mi asu ka tõst ning loo du sõ osast 
– Kih nu ljõn dõst 2013 -  tieb ko go võt tõ loo du sõ-
sõ põr Ma ti Ko se (vt lk 2-3) ning suurõ emäülge 
mõtõtõst kirjutab Kasõ Mask (vt lk 6). 

Noodi Maie

Ini me sed, ka lad, ljõn nud ning 
muud luõ mad…
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2013. aas ta ok toob riss esi-
l jõ nas tus Kih nu Muu siu mis 
Tu ma piet ri Ar go teh tüd 
vilm Kih nu ka lu ri tõ elust.  

Vil mi ni meks sai „Pär li püüd-
jäd” ning Ar go ise riä gib vil mi te ge-
mi sest se dä si:

Pär li püü dä jä te vil mi te ge mi se 
mõ tõ tu li mio pä hä ju ba tü kü ae ga 
ta ha ko he. Ühest kül jest olu dõ sun-
nil ning tee sä puõlt oma suu rõst 
uvist me re vas ta tüe tä si 2004.–2005. 
aas ta sü güs tal võ kut sõ li sõ ka lu ri 
pua ri me he nä. Sie an dis mio lõ mõt-
lõ mi sae nõt naa pae lu, et siia mua ni 
mõt lõ sel le piä le.

Ka lur ond et te õn nõ tu, kui lä-
häb keh väst ning sua ki ei põ lõ. Ka-
lur ond et te õn nõ lik, kui lä häb jäs ti 
ning suaek ond vä gev. Ning se dä si 
va hel du valt õn nõ lik või õn nõ tu 
olõ mi ne ond egä päe. Ju ik ka õn-
nõ mo men tä roh kõm ond – miks 
mue du me hed ik ka ning jäl le me re 
ko he ua ta vad.

Aas tad ond sel lest aast läin, 
aga ka lu ri tõ prob lee mid ei põ lõ 
muu tun. Vas ta pi di – tun dub, et 
oga ruaet me re üm ber tõm ma tas sõ 
ik ka koo ma lõ. Al lõs jäen ka lu rid 
ond sun ni tud ik ka roh kõm „tuult 
nuu su ta ma” ning ku kalt süe lü tä-
mä – me re puõ lõ ua ta ond jär jest 
vä hä mä põh just.

Miks ond siis se dä si, et ka lu rid 
piä väd oma te gu vii si päe pää vä 
kõr võs õe gus ta ma? Omi ti tiä me, 
et ka la me hed ond sa du aas tu me-
re va gu si kündn. Sio kõs tõ vas ta-
käü jä te mõ tõ tõ ga mia oma vil mi 
te ge mä ak ka si ning as ja luud vil mi 
te ge mi se käi kus ei muu tuss pa ra-
maks mit te üks riips. Vas ta pi di: 
2012. aas ta oli üks kõe gõ rän gem 
Kih nu ka lu ri tõ lõ sel le pä rast, et kui 
ke va de „rää meo lüm pia lõ” jõu ti, 
siis „näü tä sid tee sed ju ba ta gu mi si 
tu lõ si”, st kvoot oli tes te puõlt ju ba 
täü de püü tüd ning püük kiel ti ää.

Lie ven düst pi di tuõ ma sü güs-
rää me püük. 2012. aas ta sü gü se 
lu ba ti üle pit kä aa püü dä võr kõ ga 
sü gü sest räi me. Õn nõks sua ki oli, 
aga vas ta võt ta ja si ei olõss ning ää 
and mi sõ ga olid suu rõd ras ku sõd. 

2013. aas ta ke vä dest keh tes tä ti 
kihn las tõ lõ oma rää mek voot ning 
te rä pit kem aeg püüd mi seks. Sie 
ond olu kor da pa ran dan, aga sel lest 
ei põ lõ küll, et ka lu rid ker ge mält 

en gä tä ning ran na ka lu ri amõ ti pi-
da mi ne jat ku da suaks. Amõt ni kõ 
puõlt pjõl lu tud sõ na „tu rism” ei 
põ lõ võ luv jõts, mis suu dab täü tä 
nar mõn da va si ra ha tas ku si ning 
ma gu sa „eu ro pi ru ka” maik miel-
di gid kõi kõ lõ.

Saan di tõ pit ku sõ ka la püü gi-
kom bõ lam mu ta mi ne ond kihn-
las tõ lõ laas ta va ta ga jär je gä – se dä 
võib võr rõl da mõ ju puõ lõst kat ku 
või sõ ja ga, kus suaer jäi tüh jäks 
ning tuul uhe sõs ük si män de va-
hel.

Sel ge ond kua sie, et mua jõl mõs 
püü däs se ka la ju ba aas tu liig pae lu 
ning üsä mjõt mõd lii gid ond viim-
se pii ri piäl väl lä su rõ mõs. Ka lu-
rid sua vad aru küll, et rii gi puõl nõ 
sek ku mi nõ ond tar vi lik. Ti ge däks 
tieb uõ pis sie, et noer ma pis sik se 
Lii vi la he piäl suab mõis ta mjõ-
tut muõ di. Kui ta li nõ „ping vii ni-
püük” ning ke vä de ne mõr ra püük 
olõks kua se dä si pai ka pan dud 
na gu kihn las tõ mu ti püük, siis 
olõks aru sua mi ne ning lep pü mi-
ne ker gem. Aga sjõn na mua ni, kui 
mõr ra püü gi juu rõs ond lu ba tud 
kaas püü gi nä uka ta ning liht salt 
üle par da tao ta mjõt mõ si toen na 
pi sik si ala mõõ du li si ka lu ning ke-
vä de ne rää me püük jäeb aas ta-aas-
talt ae nult na gu õn nõ luõ siks, ei 
muu tu pa ra maks ke dä gid.

Ka lu ri kut sõss ond pae lu sio-
kõst, sa si la sõb tun da kua va na 
me hel en näst poe sik sõ na – sii 
suab ol la mua dõa vas ta ja, jõl ma-
tiäd lä ne, aar dõ kütt ning viim sel 
aal kua me re rüe vel. Ju ba ae nult 
sel le pä rast piäks sel le jõl ma tu vä-
ge va elu kut sõ tud vus ta mi ne nuõr-
dõ siäs al gu sõ sua ma va ra kult poe-
sik sõ iäs. Se le tus tüe ei põ lõ ker ge 
– tä nä päe ne ar vu ti kul tus ahel dab 
ik ka roh kõm nuõ ri oma kül ge 
ning ras kõ ond „pä ris” olu kord 
te hä põ nõ vaks. Luõ da mõ, et nied 
küm ned nuõ rõd Kih nu me hed, 
kis si prae gu raud lae võ ga jõl ma-
me re si künd väd, siäl ää tü dü väd 
ning leüd väd üles näi teks Tib ri kä 
ning tien väd oma lõ rää me pa gu-
nid kua piä le.

Tu ma piet ri Ar go 

Vil mi suab ua ta ne tist: 
http://www.you tu be.com/
watch?v=Da ty7Qkck_A

K äe so le vas kir ja töös tee-
me lü hi kok ku vőt te Kih-
nu saa rel 2013. aas tal 
teh tud lin nus ti ku uu rin-

gu test ning ise loo mus ta me möö-
du nud hooa ja olu li se maid joo ni 
lin nue lus. Ena mik lin nu vaat lu si 
teh ti saa re lőu na ti pus Pit kä nä ni-
na vä li baa sis teh ta va lin nus ti ku 
uu rin gu raa mes. Lin nus ti ku uu ri-
mis tööl osa les ter ve ri da juh ti vaid 
Ees ti ja Soo me lin nu vaat le jaid 
(Ai vo Klein, Tar vo Val ker, Mar-
gus El ler maa, Uku Paal, Andrus 
Kuus, Ti mo Pet tay), ke da käe so le-
va kir ju ti se au tor siin ko hal tä nab 
koos töö ja pa nu se eest.

2013. aas ta al gas mär ki mis-
väär se kül ma lai ne ga ning jőud-
salt laie ne nud jää ka te kaa ne tas 
peat selt suu re ma osa Lii vi la hest. 
See ga oli ka me re lin du del Kih nu 
piir kon nas vä he toi tu mis vői ma-
lu si vaid ük si ku tes lah van dus tes 
ning nen de ar vu kus ko gu pi kaks 
ku ju ne nud tal ve jook sul vä ga 
ma dal. Märt si kesk pai gaks, kui 
ta va pä ra selt al gab Ees tis lin du-
de ke va di ne ta ga si pöör du mi ne, 
olid il mas ti kuo lud en di selt vä ga 
ras ked – paks lu mi- ning jää ka te. 
Kuu tei ses poo les tek kis ning ap-
ril li al gu ses pü sis ja laie nes aga 
tuul te mő jul Lii vi la he kes ko sas 
ula tus lik va ba vee ga jää lő he, mis 
hak kas suu res ti mää ra ma järg ne-
va ke vad rän de ise loo mu.

Lai va ba vee lah van dus Lii vi 
la hel kul ges pőh ja suu nas ve ni ta-
tud pool kaar jalt Ir be väi nast Kih-
nu lőu na ran ni ku ni ja sealt mő ned 
ki lo meet rid Pär nu la he suu nas 
kir des se kul ge va na. 

Sel lest va ba vee ri bast ku ju nes 
rän de juht joon, mis suu nas jää- 
ja lu me la gen di ke va hel lin du de 
esi mes te ke va dis te rän de lai ne te 
saa bu mist Ede la- ja Lää ne-Ees tis-
se. Muu de pea tu mis- ja toi tu mis-
vői ma lus te puu du mi sel ei jää nud 
rän de tun gi jär gi va tel lin du del 
muud vői ma lust kui end juh ti da 
las ta sel lest vői ma lu sest. Kui vőrd 
va ba vee siil lä he nes Kih nu le pi ki 
Lii vi la he pőh jao sa loo de kaa rest, 
siis oli ka val da va osa va ras te rän-
du ri te saa bu mi se suu naks eba ha-
ri lik lood esuund. 

Esi mes te saa bu ja te seas olid nii 
ka la- kui pőh ja toi du li sed su kel-
par did – kosk lad, vae rad, sőt kad 
jt. Nei le järg ne sid lui ke de, ha ne-
de jt. vee lin du de rän de lai ned. 
Kar mi de il mas ti kuo lu de mő ju le 
vii tab ka uju par ti de ke vad rän ne: 

kui 2012. aas tal oli nen de rän ne 
Kih nus ta ga si hoid lik (2573 lin du) 
ning Kab li lin nu jaa mas vaa del di 
14 928 lin du, siis 2013. aas tal oli 
Kih nut lä bi nud uju par ti de arv 
ju ba pea sa mal 

ta se mel Kab li ga 
ehk 10 250 lin du. 

Su kel par ti de esi ne mist 
ja rän deaeg set ar vu kust 
mő ju ta sid jääo lud sa mu ti olu-
li sel mää ral: au le vaa del di li gi 
poo le vä hem kui eel mi sel ke va-
del (21 105 lin du), sa mas vaa del di 
aga must vae raid li gi 30% enam 
(27 900 lin du) ning tőm mu vae-
raid li gi 20% enam (24 5290 lin du) 
kui eel mi sel 2012. ke va del. Jää va-
ba de ala de vä he sus on ilm selt ka 
pőh jus, miks lä bi rän del vaa del di 
tutt püt te 563 lin du ehk li gi 10 kor-
da enam kui 2012. ke va del.

Esi mes te maa lin du dest rän du-
ri te seas osa lin de jäl gis sa mu ti 
va ba vee pii ri: näi teks soo ku-
red, rööv lin nud jt. Pal ju sid lin-
de jul gus tas jää ka te Lii vi la hel 
se da aga lü hi mat teed üle ta ma 
na gu va res la sed, kuld no kad, lőo-
ke sed jt. Sa mas vaa del di esi me si 
lä bi rän da vaid pőld lőo ke si al les 
24. märtsil ning sa mal päe val ka 
tei se va ra se saa bu ja na kae lus tu vi-
de sal ka. Esi me si kuld nok ki vaa-
del di al les 29. märtsil.

Ke vad rän del vaa del dud lin du-
de ko gu sum ma oli 173 340. Suu-
rus jär gult ei eri ne see pal ju 2012. 
aas ta ko guar vust (161 000). Vei di 
suu rem sum ma vőiks ta va lis tes 
olu des ol la seo tud ve di va ra se-
ma vaat lus pe rioo di al gu se ga (15. 
märtsil) ja uue vaat lusp lat vor mi 
ka su ta mi se ga, ent te ge lik ku ses ku-
ju nes va ra ke va di ne rän de pe riood 
kar mi de il mas ti ku tin gi mus te tőt-
tu ta ga si hoid li kuks ning lin du de 
rän deak tiiv sus oli pi gem kőr gem 
ke va de ede ne des. 

Kui Eu roo pas tal vi tu nud lä hi-
rän du ri te rän ne ena mi kul lii ki del 
sel gelt hi li nes, siis mő ned kaug -rän-
du rid saa bu sid ta va pä ra sel ajal,
ent sat tu sid eba ha ri lik ku olu kor-
da. Nii vaat les A. Klein esi mest 

Üle vaa de lin nus ti kust K

Kõik ei põlõ suamapääväd, 
aga kõik ond süemäpääväd

Foto: Olev Mihkelmaa

Timo Pettay koos karvasjalg-kakuga.
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Kih nus 2013. aas tal
me ris kit 3. aprillil, mis on ül di selt 
sel le lii gi ta va pä ra ne saa bu mi saeg. 
Ku na aga Pit kä nä piir kon nas ter ri-
too riu mi hői va nud lind koh tas vaid 
toi tu mist mit te vői mal da vat jää- ja 
lu mi ka tet, siis vaat les ta, kui das 
lind pea le mő ne tun nist puh ke pau-
si ta ga si pöör dus ja üle jää tu nud 
me re lőu nas se len das. Jää- ja lu me-
o lud pol nud olu li selt lee ve ne nud 

ka 11. aprilliks, 
mil veel gi ül la-

tus li ku malt 
v a a  d e l  d i 

e s i  m e  s e 

suit su pää su ke se möö da len du! Ise-
gi nor maal se tel ke va de tel saa bu-
vad esi me sed pää su ke sed pi gem 
ala tes kuu vii ma sest de kaa dist. 

Ke va de tei ne pool ja su ve al gus 
oli aga ta va pä ra sest soo jem ja tuu le-
vaik sem ning see tőt tu kul ges hi li se-
ma te kaug rän du ri te saa bu mi ne ja 
pe sit se ma asu mi ne üp ris va ra kult. 
Kok ku vőt tes vőib ül dis ta da, et 
va ra ke va di sed lü hi maa-rän du rid 
olid kar mist tal vest ja ke va dest kur-
na tud, pe sit se sid hil jem vői üld se 
mit te. Sa mas hi li se mad kaug rän du-
rid koh ta sid saa bu des aga sood said 
il mas ti kuo lu sid ning said saa bu des 
ko he selt pe sit se ma asu da ning pe-
sit sus hooaeg lőp pes üs na va ra kult. 

Need as jao lud mő ju ta sid nii 
Kih nu kui Ees ti hau de lin du de käi-
tu mist ja eri elut sük li te ajas ta mist 
kuid nen de mő ju oli sel ges ti tun tav 
ka kau ge ma te – Fen nos kan dia ja 
Ark ti li se Si be ri pä ri to lu lä bi rän da ja-
te osas. Need aval da sid ka sel get ja 
olu list mő ju 2013. sü gis rän de le. 

2013. sü gis hooa ja vaat lus pe-
riood kes tis Pit kä näl 9. juulist – 17. 
novembrini. Juu lis oli oo tus pä ra selt 
rän ne ta ga si hoid lik ning eel kői ge 
seo tud pe sit sus järg se ha ju mi se ga. 
Vaat lus test an dis too ni ka Kih nu 
saa rel ko gu 2013. su ve veet nud li gi 
4000 lin nu li ne mit te pe sit se va te 2-3 
aas ta ka la ka ja tak te ko gum, mil le-
tao list va ra se mal aas tal ei ko ha tud. 
Kä sit le ta va aas ta kesk su vel oli vőr-
rel des va ra se ma ga pea ole ma tu 
kuld nok ka de rän ne.

2013. aasta va ra se sü gis hooa ja 
üks fe no men oli suur-kir ju räh ni de 
in va sioon. 

Se da lii ki loen da ti kok ku 1120 
isen dit, kui eel mi se hooa ja sum ma 
oli vaid 34 isen dit. Kih nu väi na üle-
ta des saa re le saa bu nud suur-kir ju-
räh ni de sei sund oli silm näh ta valt 
vi lets: su les tik oli määr du nud ja 
ku lu nud ning nad lan ge sid tih ti 
raud kul li de ja ka ja ka te ohv riks. Vi-

let sa te len da ja te na ilm selt oma ja gu 
räh ni dest Lii vi lah te üle ta ma ei asu-
nud, sest Kih nu lőu na ti pust näh ti 
me re le lah ku mas vä he seid  isen-
deid. Ilm selt suur osa neist  pöör-
du sid mand ri le ta ga si. Era kord selt 
suurt sis se tun gi ehk in va sioo ni 
tä hel da ti laial da sel alal ka mand ri-
Ees tis ja Soo mes ning ilm selt oli see 
ajen da tud kuu se kä bi de ikal du sest. 
Okas puu de kä bi de seem ned on sel-
le lii gi pő hi toi duks tal ve pe rioo dil. 

Kuld nok ki loen da ti sü gis rän-
del eel mi sest hooa jast li gi 3 kor da 
vä hem, 3 700 isen dit (2012. aas ta 
sü gi sel 11 215 isen dit). Suu rim eri-
ne vus oli  juu li kui se sul gi mis rän de 

aeg se te vaat lus te puu du mi-
ses 2013. aas ta su vel. Vői-

ma lik, et vas tav rän ne 
toi mus erand li kult 

va rem ning lei dis 
aset ju ba en ne 
vaat lus pe rioo di 
al gust. Hi lis sü gi-
se ne pő hi rän ne 
oli ka he hooa ja 
lői kes ar vu ku-
se poo lest sar-
na ne.

Au gus tis oli 
eel mi se aas ta ga 

vőr rel des mär ga ta 
vär vu lis te rän de va ra se mat al gust 
(hä ni la ne, mets kiur) ning esi me ne 
rööv lin du de lai ne gi saa bus ju ba 
au gus ti kes kel (2012. aas tal al les 
sep temb ris). Au gus ti ja sep temb ri 
va he tu ses rän das eel mi sest aas tast 
sel gelt roh kem suit su pää su ke si (li-
gi 31 000 lin du), kuid rääs ta pää su-
ke si oli eel mi se hooa ja ga vőr rel des 
pal ju vä hem (1519 isen dit vs. 3685 
lin du 2012. aastal). 

Ju ba sep temb ri al gu ses hak kas 
rän du ri te hul gas üle kaa lu vőit ma 
mets vint ja sel le lii gi rän de tipp oli-
gi oma nä da la vőr ra va ra sem 2012. 
aas ta ga vőr rel des. Nii lii gi sü gis-
hooa ja lä bi rän de ko gu sum ma (567 
000) kui pa rim rän de päev (199 000) 
jäid tu ge valt al la 2012. aas ta vas ta-
va te le ar vu kus te le (vas ta valt 839 
000 ja 290 000 lin du).

Ka rööv lin du de rän ne oli 2013. 
aasta sü gi sel va ra sem ja vä he mar-
vu kas kui eel mi sel aas tal. Esi me ne 
rän de lai ne jőu dis ko ha le ju ba nii va-
ra kui au gus ti kesk pai gas. Kői ge ar-
vu ka maks hau ka li seks oli ka 2013. 
aas ta sü gi sel raud kull 2 600 isen-
di ga, kuid hooa ja sum ma oli kaks 
kor da eel mi sest hooa jast väik sem 
(5 400 is). Ka sel le lii gi osa kaal kői-
ki dest rööv lin du dest oli eel mi sest 
hooa jast väik sem 70 % (85 % 2012. 
aastal). 

Kul li lis test oli aga erand li kult 
hea rän de se soon he ri la se viul, ke-
da kok ku vaa del di rän del 4 kor da 
roh kem kui mul lu ehk 440 isen dit. 
Nen de hul gas oli sil ma paist valt 
pal ju noo ri lin de ja kőr ge ar vu kus 
vőis ol la tin gi tud osa li selt heast pe-
sit su se du ku sest 2013. aas ta su vel. 
Li saks sel le le va lit se sid au gus tis ja 
sep temb ris pőh ja- ja ida kaar te tuu-
led, mis soo dus ta sid me rea la de üle-
ta mist.

Soo kur ge de rän ne oli 2013. aasta 
sü gi sel sa mu ti ta ga si hoid lik, kok-
ku loe ti 5089 lin du, mi da oli li gi 

kolm korda avä hem kui eel ne nud 
aas tal. Sa mu ti oli rän ne tu ge valt va-
ra sem, rän de tipp 23. sep temb ril oli 
li gi kaks nä da lat va ra sem kui eel ne-
nud aas tal. 

Ha ne de rän ne oli sa mu ti olu li-
selt väik se ma-ar vu li sem 2013. aas-
tal - 70 000 lin du, kui 2012. aas tal, 
mil loen da ti 174 000 isen dit. Ha ne-
de ja lag le de rän ne toi mus 2013. 
aas ta sü gi sel kii res ti esi me se kül ma-
lai ne jook sul sep temb ri vii ma sel de-
kaa dil. 2012. aasta hooa jal toi mus 
rän ne pal ju pi ke ma aja väl tel. 

2013. aas ta sep temb ris sood sa te 
ehk tu ge va te pä ri tuul te ga suut sid 
ha ned tőe näo li selt oma rän net läh-
tea la delt tund ra vöön dis tal vi tu sa la-
de le alus ta da ta va pä ra sest va rem: 
tő si ne kül ma lai ne pä ri tuul te ga 
tu leb sü gi se ti ta va li selt märk sa hil-
jem ning nad suut sid jät ka ta il ma 
va he pea tus te ta üle Ees ti. Nii kii re 
ja va ra ne ha ne lis te möö du mi ne on 
suh te li selt ha rul da ne näh tus. Ta-
va li selt ras va va rud lőp pe vad ju ba 
poo le tee peal oma tal vi tu sa la de le 
ja neid täien da tak se pai gal toi tu des 
ise gi nä da laid. 

2013. aas ta sü gis rän de ise loo mu 
mää ra sid li saks ees pool kir jel da tud 
ke va dis te ja su ve al gu se il mas ti ku 
ja pe sit su so lu de le sel lel ajal va lit se-
nud eba ta va li sed il mas ti kuo lud. 

Rän de ot sus ta val kul mi nat sioo ni-
pe rioo dil sep temb ri keks pai gast 
ok toob ri kesk pai ga ni val da sid üle-
kaa lu kalt üp ris tu ge vad pőh ja kaar-
te tuu led. 

Tao li se ta gant tuu le mő ju on lin-
du de rän net soo dus tav, nad saa vad 
rän na ta suu re mal kőr gu sel ning 
üle ta vad suu ri vee ta kis tu si hőlp sa-
mi ni ning ei pruu gi see tőt tu vii mas-
tes maa punk ti des ta va pä ra sel mää-
ral koon du da. Suu re mas kőr gu ses 
rän da mi ne ras ken dab üht la si ka 
nen de mär ka mist ja loen da mist. 

Suu re ko ge mu se ga rän de vaat le-
ja te in fo pőh jal on tao li sed va lit se-
va te pőh ja kaar te tuul te ga rän de sü-
gi sed üs na ha rul da sed,  kor du des 
li gi kau du kord küm ne aas ta jook-
sul. Ko gu sü gis hooa ja väl tel loen da-
ti kok ku 0,95 mil jo nit lin du, mis on 
vaid 56% 2012. aas tal vaa del dud 
lin du de ko guar vust (1,69 mil jo nit). 
Vőr rel des 2012. aas ta ga vaa del di 
2013. aasta sü gis rän del olu li selt 
väik se mal ar vul li saks vin ti de le ja 
teis te le vär vu lis te le ka ha ne sid, soo-
kur gi ja kae lus tu vi sid, raud kul le. 

Kok ku vőt tes vőib öel da, et 2013. 
aas ta oli lin nus ti ku ja rän de jaoks 
vä ga era kord ne tä nu mő le mal rän-
de pe rioo dil va lit se nud eba ta va lis te-
le il mas ti kuo lu de le.

Ma ti Ko se
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Rändav raudkull jäi kaamera 
ette 6. septemberil 2012.

Linnuvaatlejad 1. oktoobril 2013 Pitkänäl.
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Joonas 
Paan

Ü heks Kih nu kul tuu ri kind-
laks osaks on esi va ne ma-
telt pä ri tud tead mi sed 
loo du sest ja os ku sed seal 

töö ta da ja res sur se han ki da. Kui 
isa delt-ema del, va na va ne ma telt 
saa dak se tar kus, mis või kes loo du-
ses on, siis see, kui das loo du ses käi-
tu da või sealt va ru sid kor ja ta, tu leb 
lä bi ko ge mu se. 

Kah juks ole me tä na olu kor ras, 
kus osa de loo dus kait sea met ni ke 
seas va lit seb ar va mus, et loo dus ja 
ini me ne peaks la hus ole ma. Noo re-
ma põlv kon nal kihn las tel ei ole või-
ma lik enam loo dus res sur se ka su ta-
da nii na gu nen de va ne mad, ning 
see tõt tu kao vad si de med ümb rit se-
va loo du se ga. See tõt tu on olu li ne 
osa Kih nu kul tuu rist hää bu mas.

Aas tal 2012 val mis uu ri mus, kui-
das mõ ju ta vad loo dus kait se meet-
med Kih nu kul tuu ri. 

An tud uu ri mus tõi vä ga sel gelt 
väl ja, et loo dus ja tead mi sed sel lest 
on osa Kih nu kul tuu rist. Ol gu sel-
leks ka las ta mi ne, kul li mu na de kor-
ja mi ne, ma ha lan ge nud oks te kor-
ja mi ne tal veks või nõmm lii va tee 
nop pi mi ne, on kihn la ne har ju nud 
ja õp pi nud loo dus va ra ka su ta ma. 
Ja ik ka nii, et ka järg mis te le põl ve-
de le se da kõi ke jät kuks. Tih ti aga ei 
suu da lin nas töö tav amet nik se da 
mõis ta. Loo du ses töö tav spet sia list 
sa mas usub, et kõrg koo lis oman da-
tud tead mi sel on suu rem kaal, kui 
loo du se kes kel ela des oman da tul. 
See tõt tu puu dub ka he osa poo le va-
hel dia loog. Üks ei usal da teist ning 
kar dab uu te meet me te või, veel hul-
lem, trah vi de tõt tu oma tead mi si 
ja ga da. 

Sa mas kui tei ne ei os ka väär tus-
ta da tead mi si, mis ko ha li kel oma 
ümb rit se vast kesk kon nast on. Mi-
na aga usun, et ju ba sa du aas taid 
Kih nu kul tuu ri ruu mis elav kihn la-
ne teab nii mõn da gi ümb rit se vast 

kesk kon nast ja os kab sääst li kult 
oma loo dus va ra de ga üm ber käia. 
On ju loo dus te ma õu.

Kül lap on pal jud kihn la sed au-
to ri ga kas koh tu nud või te da vä he-
malt sil ma nud. Saa rel, kus ena mik 
ela ni ke lii gub kas rat ta või muu 
moo tor sõi du ki ga, jääb ja lu tav võõ-
ras ju ik ka sil ma. Eri ti siis, kui mand-
rilt tul nud tu rist po le veel ak tiiv-
seks muu tu nud. Oma ja lu tus tel ja 
kü las tus käi ku del ju ba aas tast 2010 
olen rää ki nud pal ju de ga, näi nud 
mis moo di ela tak se eri ne va tel aas ta-

ae ga del ning ko ge nud omal na hal, 
mi da tä hen dab ela da ee mal tõm be-
kes kus test. Jäl gi nud nai si töö ta mas 
väl jas ja põl lul ning künd nud koos 
mees te ga merd. Olen ko ha nud 
suurt kü la lis lah kust, kuid ka põl-
gust võõ ra hu vi vas tu. Eks ole neid 
uu ri jaid ju pal ju siin käi nud, aga 
ka su po le neist üh ti, näh vas mul le 
üks Root sikü la mees. Omalt poolt 
püüan te ha kõik, et oma prae gu se 
ja tu le vas te uu ri mus te ga see nii ei 
oleks.

Het kel käi ma so le va pro jek ti ga 
uu rin kihn las te tead mi si loo du sest. 
En ne kõi ke kes ken dun tead mis te le 
me rest, me re lin du dest, ka la dest ja 
hül jes test ning kui das need tead mi-
sed tek ki nud on ja mis neid tead mi-
si mõ ju tab. On ju me ri ja sealt saa da-
vad res sur sid Kih nu elu alu seks. 

Ühelt poolt on me ri ala ti ol nud 
ühen dus teeks muu maail ma ga, tei-
salt jäl le just tä nu eral da va le me re le 
on Kih nu kul tuur säi li ta nud oma 
eri pä ra. Nii sa mu ti on me ri ala ti ka 
ela tist pak ku nud. Ol gu sel leks sa ja 
aas ta ta ha jää nud ki vi ve du, läi nud 
sa jan dil lõp pe nud hül ge te küt ti mi-
ne ja an ger ja püük San ge laiu ümb-
ru ses või ka tä na kihn la se le olu li ne 
ka la püük. Me re ta ning seal ole va te 
res sur si de ta po leks ka Kih nu ko gu-
kon da. 

Sa mas on me ri ka koht, kus keh-
tib kõi ge enam eri ne vaid pii ran-
guid. Vaa ta ma ta sel le le, et kõik saa-
vad aru, et reeg lid pea vad ole ma 

ning loo dust ja kesk kon da tu leb hoi-
da, puu dub sea du se loo ja te ja ko ha-
li ke ela ni ke va hel kor ra lik dia loog. 

Käe so le va uu ri mus töö ga loo-
dan just se da pa ran da da. Esi teks 
näi da ta mand rilt pä rit spet sia lis ti le 
ja amet ni ku le, et ka kihn la sed tea-
vad oma kul tuu ri ruu mist ja sel le 
osaks ole vast loo du sest nii mõn da-
gi. Ning tei seks ai da ta neil sa ma del 
amet ni kel, spet sia lis ti del luua pa-
re maid pii ran guid ja reeg leid. Sel li-
seid, mis ar ves tak sid ka ini me se ga, 
kes nen de kes kel ela ma peab. On ju 
kõi gi soov säi li ta da Kih nu kul tuu ri-
ruu mi ja seal asu vat loo dust ka tu le-
vas te le põl ve de le.

Esi me sed mär gid soo vist pa re-
maks koos tööks on ju ba nä ha. Rää-
ki des nii kõr ge te amet ni ke ga kui 
ka loo duss pet sia lis ti de ga, on ai na 
enam mär ga ta mõist mist, et loo dus 
ei saa il ma ini me se ta. Sea du se loo-
ja ta haks ar ves ta da ka ko ha li ku ga, 
aga ku na puu dub veel prak ti ka ja 
os kus, siis on see se ni kah juks te ge-
ma ta jää nud. 

Nii et hea kihn la ne, ära kar da 
ja ga da oma tead mi si loo du sest. Ai-
nult sel vii sil on või ma lik ka võõ ra-
le näi da ta, et ko ha li ke tead mis te ja 
ko ge mus te ga peab ar ves ta ma. Ja 
kes veel teaks pa re mi ni loo du sest 
Kih nu kul tuu ri ruu mis kui mit te 
see, kel le jaoks see on ko du.

Kel soo vi tut vu da 2012. aas tal val-
mi nud uu ri mu se ga, siis se da on või-
ma lik kü si da Kih nu muu seu mist. 

Kihn las te tead mi sed me rest ja kui das 
loo dus kait se meet med se da mõ ju ta vad

Kihnu mehed mutipüügil. Pealtnäha lihtne tegevus hõlmab endas mitmesuguseid 
teadmisi kalast, merest, kliimast ja reeglitest. Samas on kalastus mõjutatud tradit-
sioonilistest praktikatest, hülge, kormorani populatsioonist, seadusandlusest ning 
inspektorite, teadlaste tegevusest. Foto: Joonas Plaan

Foto: Janno Vesik
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Kih nu Jõn nu, mei te 
sua rõ kõe gõ kuul sa ma 
mets kap tõ ni sün dü mi sest 
sai mi ne vas ta 165 aas tat 
kau du. Meie, Kih nu Me re 
Selts, ot sus ta si mõ, et 
Jõn nu auks ei põ lõ pae lu 
pü hen dä oma aas ta sõd 
te ge mi sed just tä mä le. 
Võt si mõ oma lõ suu rõ 
väl lä kut sõ. 

Tüe gä ak ka si mõ pih ta ju ba eel mi-
se aas ta tal võ, kui lä bi sai käü düd 
ulk mae sõ mua muu siu ma, et ot si 
Jõn nu te ge mis te koh ta uut in fot 
juu rõ. Al gu sõs tun dus, et Jõnn ond 
ik ka naa kuu lus ning tä mäst ond ju-
ba kõik kõi kõl tiä dä, et mis siäl ik ka 
enäm uu ri ning ot si. 

Mei te õn nõks oli asi aga uõ pis 
vas ta pi di ning ta li sõd tüe ret ked 
olid mei te le eri ti vil ja kad ning mei-
tel oli se dä suu rõm iä miel ede ko-
he te gut sõ da. Siok si uvi ta va si as ju 
Jõn nu te ge mis test ko go nõs tal võ ga 
naa pae lu, et ke vä de “Tie mend ää” 
tal bu sõ pää vä sae mõ ju ba ter ve näi-
tu sõ jõu jaa ma väl lä pan na. Kas teie 
ik ka tiä te, ku das ond Jõn nu ga sio-
tud ku na gi nõ kuu lus lae vao ma nik 
Au gust Teng ning prae gu nõ Tõs ta-
maa val la va nõm või kont rad mi ral 
Jo han Pit ka? Ning kis si oli Pee du 
Maa li? 

Kõik mei te sui sõd kü lä li sed said 
jõu jaa mõs nied as jad ning kua pae-
lu muud uvi ta vat tiä dä.

Egä aas ta au gus ti kuu viim se lau-
pa tä his tä väd Liä ne me re iär sed rah-
vad Mue nas tu lõ dõ üed, kus tu lõ tas-
sõ oma lõ ning tes te le mie le, et me ri, 
mis mei ti egäst kül jest ümb rit seb, 
ond mei te le et te olu li nõ. Mõ tõl das-
sõ kua roh kõm nen de me re mies te 
piä le, ke däst enäm mei te siäs põ-
lõ´mtõ. Kih nu Me re Selts ond et te 
tä nu lik prees ter Vik tor Ivas ki le, kis-
si mei te kut sõl viis lä bi Mue nas tu lõ-
dõ üe umi ku sur nuai dõs Jõn nu aua 
piäl mä les tus tie nis tu sõ. Ter ve pää-
vä olid jõu jaa ma uk sõd kü lä lis te le 
lah ti – sai kuu la ta me re mies te jut ta, 
ua da ta Jõn nu näi tust ning “Mets-
kap te ni” vil mi. 

Tu han dõd lõk kõd süü täs se Mue-
nas tu lõ dõ üe se kel lä puõ lõ küm-
nest, just sel aal võt sid kua “Tuu lõ-

lõõt su ta jad” üles kih nu me re mies te 
lau lu “Mia märt si kuus läen me re le” 
ning mei te lõ kõ sai süü dä tüd. Võim-
salt kõ la va lau lu, lõk kõ ra gi na ning 
-val gu sõ sua tõl sai egä ko ha lõ tul nu 
ol la na tuk sõ ae ga oma mõ tõ tõ ga. 

Kuu lus lae vao ma nik P. Kõm mus 
ond ju tus tan, et kui nä mäd ak ka sid 
tal võ Jõn nu ning tä mä ven nä gä 
Riiast lae va piält koo puõ lõ tu lõ ma, 
siis ik ka teh ti ju mõ nõs kõrt sus piä-
tü si. Siäl tõm ma ti siis pill väl lä ning 
tants läks lah ti ning vä si mus ka dus 
Koen tõst. Meie kua ei suass jõl ma 
tan su ta üh ti se dä Mue nas tu lõ dõ 
üed kau du sua ta. Riä gi täs se ju kua, 
et Jõnn oli omal aal ise gi pol ka tan-
su Taa ni mualt Kih nu tuõn.

Sü gü se puõ lõ käü si me ää kua 
Ruõt si kü läs Jõn nu ko do koh tõs 
ning koos tües Kih nu muu siu mi ga 
pu has ta si mõ mä les tus ki vi ning sel-
le ümb ru sõ, sa si oli na tuk sõ las tud 
käest ää min nä. 

No vemb ri kuuss sai li saks Jõn nu 
165. sün niaas ta pää vä le kua 100 aas-
tad sel lest pää väst, kui Jõnn oma 
viim se lae va ga “Rock-Ci ty” me re-
põh ja vaos. Muu seu mis toi mus 19. 
no vemb ril Jõn nu lõ pü hen det mä les-
tus päe, kust kua meie osa võt si mõ. 

Oli mõ kutsn kua sel leks pää väks 
mae sõ mualt kü la li si, aga na gu sa da 
aas tad ta ha ko he, kui “Rock-Ci ty” 
põh ja läks, oli torm, siis oli torm kua 
nüüd ning lae vad suas ki Mu nad lao 
puõ lõ liik ma. Kü lä li sõd jäid tor ma-
van gi ning Mu nad lao sa da ma jäid 
Kih nu jõud mist uõ ta ma kua mei te 
trü ki lõh na li sõd lae van dus tee ma li-
sõd vi hi kud, sas ju plaan si mõ sel le 
pää vä muu siu mis esit le dä. 

Oma lae van dus tee ma li sõss vi-
hi kuss “Lae vae hi tus ja ki vi ve du” 
sa si on Kih nu Me re Sel si esi me ne 
väl läan nõ sar jast Kih nu lae van dus, 
tie me jut tu ki vi lae võ toe mõ ta mis-
tõst ku ni nen de iil geae gõ lõ pu ni, 
uu ri suab kua Kih nu pur ju lae võ ni-

me kir ja. 
Vi hi ku väl läand mi sõks olõ mõ 

eri ne vä test muu siu mi tõst ma tõr ja li 
ko gon ju ba mjõ tu aas tad, plaa ni mõ 
kind last väl lä an da kua järg ne vi vi-
hi ku si - ik ka jao pä räst.

Mei te mie lest oli et te iä mõ tõ pü-
hen dä oma te ge mi sed aas ta lõi kõs 
Kih nu Jõn nu lõ, tä mä ond ju mei te 
lae van du sõ suur ku ju! Ning kui lu-
gõ da viel sel leaeg sõ tõ me re mies te 
ar va mu si Jõn nust, siis kõik mie nu ta-
vad te dä ae nult iä sõ na ga. Uõel ma ta 
sel lest, et Jõnn oli ari ma ta mies ning 
pä rit siok sõ pi sik se sua rõ piält, võe-
ti tä mä suur dõ lae vao ma ni kõ ning 
kap tõ ni tõ kam pa ning ko hel di te dä 
kui võrd sõt miest.

Oma “Jõn nu aas tat” väl lä kuu lu-
tõs oli piäies mär giks ise tar gõ mas 
sua ja ning avas ta uu si ning se ni tiäd-
mä tä as ju Jõn nu elust. Nüüd, kus 
aas ta kau du, võib tüe gä ra hu ol la, 
sae mõ ise et te pae lu uu si as ju tiä dä 
ning ja ga si mõ oma tiäd mi si kua rah-
va lõ, kis si as jast uvi tõt olid.

2013. aas ta oli Kih nu Me re Selt-
si le üks te gus aas ta – õep si mõ ise, 
and si mõ oma tiäd mi si ede ko he, 
uõ lit sõ si mõ lae va meist ri te au dõ 
iest sur nuai dõs, kor ral da si mõ Kih-
nu Jõn nust riäk vä näi tu sõ ning and-
si mõ väl lä oma esi me se vi hi ku! 

Ka vat sõ mõ sa ma mõ tõt sel le aas-
ta kua jät kä tä! Ning na gu Jõnn üt-
les, et merd mit te to he kar ta, vaid 
me re le piäb muia tõs vas ta mi ne ma, 
siis mui gab me ri kua tei te le vas ta! 
Kat su mõnd siis se dä si te hä!

Oris sel jä Reet

Ere dä mäd et ked Kih nu Me re Sel si 
“Jõn nu aas tast”

Oris sel jä Reet laevameister Pao Jõnnu 
aual.

Kakuamipuaet Vana Ann viiässe oma viimsesse puhkõpaika jõujaama ede.

Mäe Eedi riägib oma laevamehe elust.

Jõnnu näitus jõujaamõs.
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Mis sä kü lüd ke vä de,
se dä kor jad sü gü se,
sas ja õpid nuõ rõs iäs,
see säb eluaa siol piäs … 

Sie mõt tõ salm üt leb jõ lu sast, et 
kuõ liae gõs õpi tud as jad and vad 
nuõ rõ ini me se le juõ ni ning jul gust 
eluss ak ka ma sua ja ning kua va nas 
iäs mä le täs se lap sõ põl võ pa ra mi ni 
kui tu naeel sed pää vä.

Kih nu kuõ li õp põ suu naks ond 
ju ba aas tu ta ha ko he võe tud mei te 
oma kul tuur: kie le, lau lõ-tant sõ, kä-
si tüe õpõ ta mi ne. Olõ mõ kuõ lis pae-
lu mõt lõn sel le piä le, ku das te hä se-
dä si, et mei te lap sõd suaks kuõ list 
tu gõ kihn la sõks ka su mi sõl.

Meie luõ da mõ vä gä se dä, et sua-
mõ naa kau gõ lõ, et 2015. aas ta ke-
vä de  lõ põ tab Kih nu kuõ li sio kõ 9. 
klass, kis si ond ühek sä aas tad õepn 
oma kielt, lau la-tant sa ning nja pu-
tüed. Aad ond siok sõd, et ul kõs laul-
mist ei tu lõ enäm pae lut ede. Mei te-
va na dus tõ lõ ku lu sid lao lu sõ nad 
kos jõs, pul mõs ning lõk kõl käües 
pä hä. Iä tun nõ selt sis laul mi sõst tu-
lõb ik ka siis, kui ond sõ nad piäst 
võt ta. Prae gu ond las tõl võe ma lus 
kor ra nä dä liss kih nu lao lu-tan su 
tun dis kih nu kie les laol da, tih ti piä-
le jä tä me koo kua sõ nu pä hä õp pi. 

Kih nu kuõ li õp põ ka va siäb siok-
sõ ies mär gi, et kuõ li lõ põ ta ja mões-
tab tant si kõi ki kih nu tant sa. Va nõ-
mad poe sid viel vals si kie ru ta iäs te 
ei mões ta, aga teiss pi di pol ka tu lõb 
ju ba vä ge väst väl lä. Olõ mõ poes tõ-

lõ riäkn, et ise gid eluõn nõ võid ma-
ha ma ga da, kui tant si mões ta`mtõ. 

En ne mä üel di, et lap sõ taht mi nõ 
ol lõ ka sõ lat võs. Tä nä sed kuõ li ta-
jad piä väd ik ka se dä kua ua ta ma, 
et mit te lap sõd üsä vas ta taht mist 
tun di tu lõ. Meie näe me se dä, et väl-
les esi ne mes käü mi ne ai tab nuõ rõ 
ini me sel aru sua ja, kui iä ning jõ lus 
ond sie „oma“. 

Sie tiäd mi ne tu lõb siis, kui nä häs-
se, ku das tee sed rah vad uh ku sõ ga 
oma rii di kand vad, kielt riäk väd, 
taents vad, laul vad. Kui mi ne vas ta 
Mu hu mualt tu li mõ, siis lap sõd kjõs-
sid ter ve tie laol da jõl ma käss mä tä. 
Kihn la nõ näü täb oma tun dõ si ik ka 
laol dõs väl lä! Sel le pä räst ta haks tä-
nä ve kua „Sua rõ kõ sõ ga“ ües tä väl-
lä min nä.

Kihn las tõ kõe gõ suu rõm va ran-
dus ond mei te oma kiel. Se dä ei 
sua kua lu, mõõ ta, käe gä kat su egä 
sil me gä ua ta. Omi ti tieb just kiel 
kihn la sõst kihn la sõ. Egäü hel ei põ-
lõ kjõrs tuss kah tõ küm met kör ti egä 
kal lis selt si rä ti kud, põ lõ troid egä 
lao luiält põ lõ kua`mtõ. Meie kõik 
tiä me, et tä mä võib üsä ra hu ol la 
– iä kih nu kiel an nab ta väl lä. 

Sio kõs tõ as jõ ga, sas ja näe`mte, 
ond kõe gõ kie ru li sõm ak ka ma sua-
ja. Kie leõ põ tus Kih nu kuõ lis ond 
9- aas ta nõ, sie ond ik ka al lõs al gus. 
Naa pae lu olõ mõ tar gõ mas küll 
suan, et jär je pi de vus ond et te täh tis. 
Se dä si ei sua, et ühe aas ta ond tund 
ning tee se aas ta ei põ lõ. Üks tund 
nä dä liss oma kie le piä le roh kõm 

mõ tõl da ei põ lõ pae lu! Kie le tund 
ei tä hen dä rieg li te pä hä aa mist: loe-
mõ va nu mur dõ teks tä, õpi mõ ent si 
sõ nu, kuu la mõ tä nä päest kielt kih-
nu uu dis tõst – le vä me siält va hest 
vi gu kua, luu lõ ta mõ, õpi mõ sael ma 
pä hä, män gä me kie le män gä, tõl gi-
mõ,  riä gi me oma elust, kir ju ta mõ 
re fe raa ta ning uu ri mu si.

Aga kõe gõ täht säm  ond kih nu-
kiel ne olõ mi nõ las tõai dõs. Kõik mei-
te las tõaa õpõ ta jad riäk väd las tõ ga 
kih nu kielt. Jär ve El me luu lõ tu sõd 
ond vist küll kõi kõ las tõ va nõ ma tõ 

sü dä me si soen dan.
Kuõ li tüe ei põ lõ sio kõ, et tä nä tie 

ning uõ mõ ond tu lõ mus käe. Nuõ-
rõ ini me se ka su mi nõ võ tab ae ga. 
Kui viie teiss me aas ta pä räst mei te 
las tõ kih nu kie le os kus ond sio kõ sa-
ma nao tä nä, siis võe mõ  iäd mielt 
tun da. Ehk ond sõ ni ni tä nä sed kuõ-
li lap sõd suan pae lu kos jõss ning 
pul mõss laol da ning tant si, nad 
ond iäd isäd-emäd,  riäk väd oma 
las tõ ga kih nu kielt ning nen de sü dä 
ojab Kih nu puõ lõ.

Kol dõ Kül li 

Kul tuu rist, kie lest, kuõ list …

J u mal tä nä tüd, et tae va taat  
kihn la si ning mei ti sel le tal-
võ ää ei unu tass. Sua rõ ning 
mae sõ ma va he lõ ehi täs tä mä 

kihn las tõ lõ vä ge vä tie ning mei te le 
et te ta sa sõ sün nü tä mi se la va. Soo ja 
tal võ ga, kui me res iäd ei põ lõ, ond 
ju üks egä ve ne mu rõ poe gi mi se gä. 
Õn nõks meie, suu rõ dal lid, olõ mõ 
õepn lai dõ piäl oma lap si jõl ma lõ 
tuõ ma. Mus tud aga ond nda toh-
mid, et ak ka vad me res sün nü tä mä 
ning po jad up pu vad ää. Ning ol ga-
gid me res iä, aga kui ei põ lõ rik set 
egä ma ga du si, kus sõ poe gi pe tel dä, 
siis seüäd kot kad ning re bä sed kõik 
mus tu dõ lap sõd ik ka gid nah ka. 
Uata se dä si ond luud, kui mus tud 
ei mões ta mei te, tar gõ ma tõ käest 
õp pi!

Egä mi ne vä ke vä de mei tel gi sie 
las tõ tu ba kõe gõ pa ra mi ni ei õn nõs-
tuss. Oo si mõ kõik Tib ri kä ning 
Möl li va he lõ ko go, oli sio kõ et te 
jõ lus ta sa nõ lii duiä. Emäül ge si oli 
sel le kor ra viie küm ne üm ber. Õh ta 
oli nda ke nä ua ta, ku das Pit kä nä 
puaek tae va täh te gä võe du plin gib. 
Küünd lä kuu kess pai kõs, suu rõ 
su la ga läks võe du sün nü tä mi sõss. 
Mõt lõ si me, et sua mõ nied puaer 
nä dä lid, sõ ni ku ni piä me oma lap-
si la ku ta ma, sii Ruh nu ning Kih nu 
va he piäl kao du sua ta, aga võ ta loe-
vast! Ühe umi ku ak kas tuul mei te 
iäd Ruh nu ko he lük kä mä. Me de 
po jad ei mões tass viel oo da, mue du 
olõks võin ju tü kü piält koos me re 

ka ra ta! Egä pää vä gä tõu sis Ruh nu 
mets kõr gõ ma lõ ning egä üe gä tu li 
Ruh nu pua gi plink li ge mä le. Üsä 
jõr mu te gi, et ua ta kui väeb mei ti ot-
sõ Ruh nu püs sü mies te ede!

Me ri lok so tas mei ti sõ ni, ku ni sõit 
et te suu rõ pao gu ga Ruh nu sa da ma 
li gis Ring sus ot sa sai. Siäl ond siok-
sõd liik vad lii vad, kus tõo su vee gä 
les ti süe mes käö me. Aga sel le kor ra 
oli me ri müen ning mei te iä lae jäi 
ma da la kin di. Õn nõks olid mei te 
po jad ju ba nda suu rõd, et jät si me 
nä mäd sjõn na pai ka ning ruõ ma si-
mõ isä si oets ma. Luu ja ond ju ül ge te 
pä hä siädn siok sõ kum pas si, miõ kõ 
muar ja kuuss ük si ve si kuart näü täb. 
Ol ga rik ne või mets ies, ik ka liän de 
käs sib kum pass ruõ ma ta. Sjõn na, 

kus mei ti isäül ged uõ ta vad… 
Sü gü se sae mõ po ja ga San gõs ko-

go. Ai-ai-ai, kui pae lu uu di si tä mäl 
oli mio lõ riä ki! Piä le se dä, kui emäd 
ää läk sid, olid nä mäd soo ja ke vä-
dest Pää vä nautn ning üe se mu rõ ta 
oma pak su pek ki põ lõ tan. Aga nä-
da li pä rast aas lõo nat tuul ül ge te las-
tõai da nda pae lu iäd juu rõ, et po jad 
enäm  ei suass mei te le liä ne ko he jär-
ge ruõ ma ta. Ning siis, oh ädä, leüd-
sid ruhn la sõd mei te lap sõd ää ning 
tu lid nen de le kü lä, võt sid ise gid 
oma lap sõd juu rõ! Te gid pil tä ning 
pa nid nied en ter vet ti üles. Ning kas 
suad aru ve, üks ül ge laps püü ti kin-
di ning võe ti pil di piä le ent se Ruh-
nu val la va nõ ma sü les! Kas sia tiäd, 
mio kõ pa han dus sel lest tu li! Luõ ma-

kait sõ jad ning amõt ni kud lend sid 
kop tõ ri ga lat si ning te gid pro to koel-
la pa ra ma lõ ning va sõ ma lõ! Ol lõ ül-
ge te ter vi se le kah ju lik, kui neid sü le 
võe tas sõ! Aga se dä, et mei te po jad 
ond iä mur dõ va hel lõk sus ning piä-
se´mte me re ka la süe mä, se dä pan-
nass tä he le üh ti. Lend sid mi ne mä 
ning ül ge lap sõd jäe ti nut ma. Tõe pä-
räst, me de lap sõd mõist vad imi ku 
muõ di rüe ki, kui kõht tü hi ond!

Õn nõks tu lid Muar ja pää vä õh ta, 
kui Päe läks luu ja ning täüs kuu sä-
ten däs tae vas, kaks miest Kih nust. 
Üks et te va na ning tee ne üsä nuõr, 
mõ lõ mal kua kaa mõ rad oma ga juu-
rõs. Nä mäd tu lid jõrm sa ka ri mi se 
piä le, sas ja mio iä tük ke va he lõ kin-
di jäen poeg te gi. Tä mä oli sjõn na 
pu gõn üe ma lõ, siäl oma soo ja ke-
hä gä üm ber kao du iäd su la tan ning 
loi bõ ga vett prit sis en nät si iäst pu-
dõ lis sõ kül tän. Me hed ei suass pal-
jas tõ kä te gä te dä lah ti. Tee se umi ku 
nuõ rõm mies, kel le ni mi oln vist 
Rai go, tuõn sua rõ piält tuu ra ning 
rain mio po ja väl lä. Se dä si sai tä mä 
kua, kui ves ti tuul merd tõs tis ning 
iä mäed lah ti aru tas, tes te ül ge poe-
gõ ga koos vees se ruõ ma ta ning ka-
lu püüd mä aka ta. 

Kui mõ ni piäks Rai got nä ge mä, 
siis and ka ede ko he mio tä nü sõ nad.  
Loo du sõs ei sua ju kie gid ük si ak ka-
ma, sii piä me kõik üh te teist ai ta ma. 
Sio kõ ond ju ba kord elu siä düs!

Suu rõ emäül ge mõt tõd pa ni kir ja 
Ka sõ Mark

Ülge-emä tä nü

Tulg mit te lii ga li gi, mia 
mões ta am mus ta kua!

Vasakult: Kihnu kiele edendäjäd akadeemik Karl Pajusalu, Kihnu kuõliõpõtajad Külli 
Laos, Ly Leas ning Evi Tõeväli. Foto: Kasõ Mark

Foto: Kasõ Mark
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Ilju ti ot sa suan 2013. aas ta 
oli rii gi puõlt ni me tet 
kul tuu ri pä rän di aas taks. 
Laiõ malt kost sid muu siu -
mi lõ et te mie le pä rä sed 
ju tud mi ne vi ku tund mi se 
iäst mõ just tu lõ vi ku lõ. 

Kih nu Muu sium püü dis kua ik-
ka Kih nu kul tuu ris osa lõ ja tõ rin gi 
laiõn da ning just nuõ ri sjõ du da mei-
te oma kul tuu ri pä rän di gä. 

Näi teks et te jäs ti tu lid Kih nu 
kuõ liõ pi la sõd ning -õpõ ta jad juurõ 
Jõn nu mä les tus pää vä tä his ta mi sel. 
Joo nis ta mis tun dis teh tüd tüed ning 
es ti kie le tun dis väl lä mõ tõl dud 
le gen did olid et te to rõ dad. Kõi kõ 
kroo niks te gid 7., 8. ning 9. klass 
ühis tüe kor dõs re gi lau lu va na Uiõ-
da Jõn nust:

Oli mei tel ük si ven dä,
oli ük si, mak sis kak si,
kan dis küm ne me he kü bä rä.
Sü güs torm tä mä sün nü täs,
ka sus Kih nus, eläs lae võs.
Läks siis lae va, par ga piä le,
põ ru tas üle suu rõ me re.
Ei kar dass tor ma, ei pi me däd,
pa dae män däd va hest pin gu tas.
Poe sid õep sid üsä rut tu,
tor ma iest ei pa nõss put ku.
Tuul viis lae va lai nõ mur du,
lõh kus mas tid, õl lõ kas tid,
aas aga lae va ma da la piä le,
uh tus me hed Taa ni ran da.
Nüüd tä mä puh kab Kih nu mul dõs,
ra hus, vai ku sõs ning kui võs.

Kih nu nuõ rõd nae sõd te gid muu-
siu mis va nõ ma põlv kon na ju hen-
da mi sel Kih nu-muõ di pul ga pit si, 
vär vi lis te lõn gõ ga väl läõmb lõ mist, 
sit si jak ki ning la pi tüed. 

Ua ta ma ta sel le le, et kihn la si 
tiä däs se mae sõ mal prae gu gi et te 
pie ne ning kor ra li ku kä si tüe te gi jä-
te nä, mär kä me meie ise mu rõ ga, 
et Kih nu lap sõd ei suh tu nen des se 
os kus tõs sõ sa ma su gu sõ uvi ga. 

15.-16. juu nil toi mun kä si tüe pää-
ve esi me ne ies märk oli väär tus ta 
jä rel tu li ja tõ sil mis kä si tüe te ge mi se 
os kust. 

Tee seks taht si mõ sua ja sel gust 
too tõa rõn du sõ ning au tor lu sõ tee-
ma dõl: kas ning ku das suab kaits ta 
ko go kon na pä rän dit? 

Ku jun da jad väl lä puõlt Kih nu kul-
tuu ri ruu mi ond et te val mis te ge mä 
nn Kih nu-ai nõ li si too tõa rõn du si. 
Meie ise in da mõ neid tih ti taan d-
a rõn dus tõks. 

Ku das meie ise suaks kõe gõ tu lõ-
mus li ku malt oma iden ti tee ti oe da? 

Ku das soo dus ta kva li teet set ning 

maet sõ kat uus luõ min gut ning pärs-
si jõl ma kva li tee di tä kiir tüed?

Kol man daks ies mär giks kä si tüe-
pää ve kor ral da mi sel oli aru te lu tõst-
mi ne sel lest, kas Kih nu kä si tüe gä 
olõks võe ma lik en näst ning oma pe-
ret ää elä tä? Tüe puu dus ond sua rõ 
piäl jär jest tõ si sõm prob leem! Tee-
ma dõks olid viel jõn na ku jun dus, 
meist ri mär gid ning pae lu muud.

Osa lõ ja tõ lõ pak sid kä si tüe pää-
väd roh kõm mõt tõ tüed kui nja-
puo sa vust. Jus ta ment se dä si sie 
oli gid mõ tõl dud: kõe gõ olu li sem 
oli se mi nar ning sel le le li san diks kä-
si tüe näi tu sõd, koos te ge mi sed ning 
tüe tuad. 

Se mi na ril võt sid sõ na Es ti oma 
ala tjõ pud. Lu gu pie tüd kä si tüe-
õ põ ta jad Kris ti na Ra jan do (Vorm si 
Pühä Olavi Gild) ning Roc ca al Ma-
re Kuõel Ta li nast) ning Anu Rand-
ma (Tõs ta mua Kä si tüe ko da) kä sit-
le sid pä ri mu sõ ede ko he and mi se 
vii sä las tõ lõ. Ave Mat sin (TÜ Vil jan-
di Kul tuu ria ka dee mia) tud vus tas 
rah vus li ku kä si tüe õep mi sõ võe ma-
lu si Vil jan di Kul tuu ria ka dee miass. 

järgneb pöördel >>

Lapitehnikä tüetuba juhendas 2013. aasta Suõmetsä Galja ... ... ning pulgapitsi õpõtas Kalju Elvi.

Pärändiaasta tegemistest muusiumis

Ärmä Roosi tudvustab maessakatõlõ Kihnu riidi.

Naesõd kuaervad seltsis vjõllu. Fotod: Noodi Maie

Muusiumiüese avati järjekordnõ naestõ talistõ njaputüede näitus.
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<< algus pöördel 

Too tõa rõn du sõst ning sel le oh-
tõst kõ nõ lõs Kris ti Jões te (TÜ Vil jan-
di Kul tuu ria ka dee mia), prak ti li sest 
kä si tüe-ede võt lu sõst kõ nõ lõ sid 
Kris ti Jões te ning Jua gu Me ri ke 
(Kih nu Ma nu fak tuur), ae nu laad sõ 
kä si tüe gä elä tä mi se võe ma lus tõst 
Es tis ning Eu roo pas kan dis ede 
Lii vi Soo va (Es ti Rah va kun si ning 
Kä si tüe Liit). Kõe gõ tu li sõm kü si-
mus tõ la viin aga ta bas ju rist An ne 
Kal vit (Tar tu Üli kuõel), kis si riä kis 
pä ri mu sõst ning uus loo min gust siä-
dü se sil mis. 

Just ko go kon na pä rän di õi gus-
lik kaet sõ uvi tas kihn la si ning  tei si 
Kih nu kä si tüe te gi jä si kõe gõ roh-
kõm. 

Kih nu nais pe re mões tab et te jäs ti 
kä si tüed te hä, ise sa mal aal mõ tõl-
da ning kü si mu si püs ti tä: ku das 
muu ta kä si tüe elä tü sa laks? kas võt-
ta ma si nad abi? kust sua ja na tu raal-
si ma tõr ja la? jne. jne. 

Pae lud kü si mu sõd jäid viel väl-
lä kü sü mät tä ning lä bi aru ta mat ta, 
aga sel gust sae mõ, et mei tel ond, 
sas ja üle aru pi dä dä ning ku das ede-
ko he min nä. Se mi na ri ju ha tas prof 
Anu Raud ning Kih nu tä nä päe se 
rah va rii de de monst rat sioo ni kom-
men tier sid Är mä Roo si ning Lo hu 
El la. Pul ga pit si tüe tu ba ju hen das 
Kal ju El vi, mõõ gaüe te ge mist Pär-
nä Ve ro ni ka, 4 niie gä ku du mist 
tel le te piäl õpõ tas Türn puu Kai, var-
ras tõ ga ku du mist Är mä Roo si ning 
pael dõ põim mist Lo hu El la.

2013. aas ta ku ju nõs Kih nu muu-
siu mi lõ kua nn kör diaas taks. Pä-
räst Kris ti Jões te raa ma tu „Kih nu 
kör did ei le ja tä na” il mu mist 2012. 
aas tal ak ka sid nae sõd aru ta ma ning 
vaid lõ ma siäl väl lä üel düd as jõ üle. 

Küll siä ti kaht lu sõ al la üh te ning 
teist: kas ik ka ond Kih nus teh tüd 
ning kan tud rell kör tä (si ni se ning 
val gõ la pi li sed ljõ na sõd kör did), kas 
suab õi gõ ol la, et al gu sõs olid kör di-
t rii bud naa laiad: kesk mi selt 1 cm, 
kas tõest kuõ ti kua kör tä la va ga na-
gu prae gu tek kä, kas olid va he piäl 
kör did ae nult si ni se ning val gõ ga 
kuõ tud ning se dä si ede ko he. 

Mõ nõd ini me sed kjõp vad ar va-
ma, et ae nult se dä si ond kid oln na-
gu nen de eluae gõs.

Õn nõks sai sie kör di-tee ma üles 
tõs tõ tud ning suur ai ti ma nen de le, 
kel le käest tu lid Kih nu Muu siu mi 
ko gos sõ muu ulkõs siok sõd arul du-
sõd (uata üläl). 

Noodi Maie

Pär
eri 
eri t

Kihnu III Viiulivestivali ede

Saare preemia

T heodor Saare preemia andassõ Kihnu päri-
muskultuuriga tegeleväle nuõrõlõ üle egä 
aasta Theodor Saare sünniaastapääväl märt-
sikuuss. 

2013. aasta sai Saare preemia kõikõ puõlt armastõt 
viiuliõpõtaja Kuraga Mari.

Ennemä ond pärimuskultuuri preemia suan:
2012 Kõldõ Külli, Kihnu kiele edendämise iest

ning kihnukielse õppõmatõrjali luõmisõ iest;
2011 Liänemetsä Reene, kihnukielsete uudistõ 

ning e-sõnastiku luõmisõ iest;
2009 Mere Marju, kihnukielsete uudistõ tegemise 

iest;
2007 Lohu Anneli, Kihnu käsitüepue avamisõ 

iest
2006 Kaerametsä Raino, Kihnu meremiestelaulõ

elustamisõ iest.
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I sik li ku suh te teema pä ri mus-
muu si kas on kül lalt ak tuaal ne 
ja ise gi te rav – kui võrd peaks 
esi ta jal või õpe ta jal ole ma muu-

si ka ga isik lik su he ning mis su gu-
seid väär tu si peaks pä ri mus muu si-
ka kand ma. 

Maar ja rää kis oma loo pä ri mus-
muu si ka ja sel le mõist mi se ni jõud-
mi sest. Lu gu, mis al gas ju ba 4-aas-
ta selt kla ve ril pa la kom po nee ri des 
ning 7-aas ta selt muu si ka koo li as tu-
des. Maar jal on mõ ju tu si sei nast sei-
na – nii klas si ka li sest muu si kast, A. 
Pär dist, Jazz kaa rest, Vil jan di Pä ri-
mus muu si ka fes ti va li dest kui ju ba 
va ra ja ses lap se põl ves kas set ti delt 
kuul dud In dia raa ga dest. 

Õp pi des Tal lin na Muu si ka kesk-
koo lis, tun dis Maar ja end kam mit-
se tu na. Õn ne lik ju hus viis noo re 
muu si ku kok ku So fia Joon si ga, 
kel le ga koos män gi des sai Maar-

ja tut ta va maks Root si muu si ka ga 
ning rei sis vä lis maa le et no laag ri tes-
se. Hil jem jät kas Maar ja õpin guid 
Muu si kaa ka dee mias. Saa tus viis ta 
aga 7 kuuks In dias se, pä rast mi da 
oli sel ge, et klas si ka li ne muu si ka 
po le siis ki te ma jaoks, ku na pär sib 
liialt isik li ku sõ nu mi edas ta mist lä-
bi muu si ka. Ta osa les pro jek tis Eth-
no in Tran sit, mis ühen das mit me te 
eri maa de muu si kuid. Eda si as tus 
Maar ja Vil jan di Kul tuu ria ka dee-
mias se pä ri mus muu si ka eria la le. 
Kui esi ti tun dus Ees ti muu si ka tal le 
igav ja puu dus see mis ki, mis oleks 
te da sü ga va malt puu du ta nud, siis 
pä rast mõ nin ga te ar hii vi lin dis tus te 
kuu la mist tek kis ära tund mi ne ja su-
hes tu mi ne. Nüüd, ol les kuu la nud, 
tun ne ta nud ja män gi nud vä ga pal ju 
eri ne vat (ka eri ne va te maa de) muu-
si kat, hak kab tek ki ma tea tav muu si-
ka li ne in tuit sioon ja oma stiil.

See sa ma in tuit sioon ai tab eris-
ta da pil li me hi, kel le pu hul lau sa 
tun neb muu si kas sel le mait set ja 
teks tuu ri ning tei si, kes liht salt män-
gi vad ke nas ti pil li. Teh ni ka peab 
ole ma saa vu ta ta va muu si ka tee nis-

tu ses, mit te vas tu pi di. Sel lest te kib-
ki ühe või tei se muu si ku stiil. Maar-
ja ka su tab mõis tet va nem stiil, mis 
ühen dab en das tea ta vat teh ni kat, 
es tee ti kat ja stii li, mis oli Ees tis le vi-
nud 20. sa jan di al gu se poo le, kuid 
mõ nel pool (nt Poo las) säi li nud ka 
tä na päe val. Se da eri list ja vä ga haa-
ra vat män gu vii si leiab Maar ja va-
ne ma aja pil li mees tes roh kem kui 
tä na päe vas tes. Eral di tee ma on tant-
suks män gi mi ne, üld se pä ri mus-
muu si ka eri ne vad funkt sioo nid 
ja si tuat sioo nid. Kui muu si ka on 
ini me sest ju ba lii ga kau gel, on ras-
ke sel le ga seos tu da. Ar hii vi lin dis-
tus telt kuul dud kü la pil li me hed on 
mi ne vik, mil le ga ini me sed ot sest 
seost ega si det enam ei tun ne. Liht-
sam on su hes tu da emalt-va nae malt 
kuul dud lau lu de kui va na viiul da ja 
män gi tud la ba jal ga de ga.

Muu si ka li ne tra dit sioo ni tund lik 
in tuit sioon on pä ri mus muu si kas 
ja sel le tõl gen da mi ses vä ga olu li ne. 
Muu si kas on ta vad või si se mi sed 
reeg lid, mil le sees muu sik imp ro-
vi see rib. See, mis on õi ge või va le, 
on ära tun tav. Ini me ne mit te ai nult 

ei esi ta muu si kat, vaid väl jen dab 
en nast lä bi muu si ka. See tõt tu on ka 
pä ri mus muu si ka õpe ta mi ne kee ru-
li ne üle san ne, eri ti koo li süs tee mis, 
kus on ees tea tav raa mis tik. Muu si-
ka ga koos peab õpe ta ma ko ha lo le-
kut, het kes ole kut. 

Võt tes ar ves se kõi ki mõ ju tu si ja 
män gi tud lu gu sid, stii le ja va riat-
sioo ne, on vä ga ras ke pii ri tõm ma ta 
pä ri mus muu si ka ja oma loo min gu 
va hel. See tõt tu ei li sa nud Maar ja ka 
oma CD-plaa di le lu gu de juur de au-
to rit ega pä ri to lu. Lood hak ka vad 
ela ma, ühest loost sün nib järg mi ne 
va riat sioon ja vorm, sa mas on alg ne 
al li kas loos siis ki sees.

Lõ pe tu seks vis kas Maar ja õh ku 
kü si mu sed, mil le aru ta mi ne jät kus 
pä rast se mi na ri veel pi kalt – mis on 
need väär tu sed, mis vää ri vad pä ri-
mist? Kas pä ri mus muu si ka koos-
neb vaid tea tud kind last re per tuaa-
rist või pi gem on muu si ka ol nud 
maail ma pil di edas ta ja? Pä ri mus-
muu si ka kui inim li ku ava tu se, sii ru-
se, loo min gu li su se ja tund lik ku se 
väl jen dus.

Ede kan dõ võttis kogo Ku ra ga Ma ri

ri mus muu si ka: 
unel mad, 
te ge lik ku sed

Kihnu III Viiulivestivali edekandõdekandõd

Pä ri mus muu si ka vs mi nu muu si ka

K eel ja muu si ka on osa suht-
le mi sest ja ene se väl jen-
du sest, need on ini mes te 
oma va he li se koos te ge vu-

se ja kok ku lep pe tu le mus. Asu des 
kõ ne le ma min gist muu si ka lii gi ni-
me tu sest ta suks mee les pi da da, et 
mõis te, ni me tus ja sel le le omis ta tav 
tä hen dus kuu lub kee le ja mõt le mi-
se poo le le, muu si ka te ge lik kõ la 
kuu lub te ge vu se ja he li poo le le. 

Mõis te võib väl jen da da eri ne vaid 
ku jut lu si ja ideaa le, muu si ka he lid 
aga kõ la vad te ge lik ku ses ja neil ei 
ole sõ na list ku ju, sa mu ti ei ole te ra-
vaid ja sel geid pii re eri muu si ka lii-
ki de va hel, vaid on pal ju üle mi ne-
kua la sid. Tä na päe va ees ti te ge li kus 
kee le ka su tu ses hõl mab “pä ri mus-
muu si ka” pä ris suurt üle mi ne ku-
a la, mis muu dab te ma de fi nee ri mi-
se eri ti ras keks. 

Mõis te “pä ri mus muu si ka” on 
ol nud ilm selt vä ga va ja lik võib-ol la 
just tä nu oma mõ nin ga le eba mää ra-

su se le ja pii rit le ma tu se le, et tä his ta-
da prae gu ses muu si kas toi mu vaid 
üle mi ne kup rot ses se. See sõ na on 
kii res ti le vi nud ja saa nud kül lalt 
laia tä hen du se, mis hõl mab ideaa li-
de ja unis tus te maail ma ja mit me ke-
sist he li list te ge lik kust. 

Oma kõi gis tä hen dus tes on pä ri-
mus muu si ka muu tu nud et ni lis te 
ja es tee ti lis te väär tus te kand jaks, 
väl jen da des ini me se si se mist, muu-
si ka kau du väl jen du vat kok ku kuu-
lu vust muist se kul tuu ri pä ran di ga. 
Sel le sõ na al la ma hub kõ la poo lest 
kül lalt eri su gust muu si kat, sõl tu-
valt sel lest, mi da kee gi ees ti pä ra-
seks, sü da me lä he da seks ja ilu saks 
peab. Ala ti ei suu de ta gi te ge lik -
kust muu si kas rea li see ri da – kõi gi le 
kuu la ja te le vas tu võe ta vas vor mis 
– kõi ki pä ri mus muu si ka ga seo tud 
unis tu si ning ideaa le, mis võib te ki-
ta da näi li se vas tuo lu mõis te si su ja 
muu si ka kõ la va hel. 

Pä ri mus muu si ka ga seo tud vaid-

lus te ja aru saa ma tus te alu seks on 
sa ge li see, et eri suht le mis rüh ma-
des se kuu lu vad ini me sed ka su-
ta vad sõ na eri ne vas tä hen du ses. 
Ning mi da olu li se mad näh tu sed ja 
väär tu sed on kõ ne all, se da kuu me-
mad on ki red. 

Pä ri mus muu si ka osas oleks üks-
tei se ga suht le mi seks esi teks hea 
tead vus ta da pea mi si eri ne vu si 
mõis te ka su tu ses ning tei seks akt-
sep tee ri da üks tei se väär tu si ja muu-
si ka mait set. Nii na gu ini me sed on 
eri ne vad, on ka nen de oo tu sed ja 
soo vid muu si ka osas eri ne vad. 

Kui soo vi tak se mõis tet “pä ri-
mus muu si ka” kit salt pii rit le da, siis 
oleks õi gem tun nis ta da, et meil on 
mi tu eri pä ri mus muu si kat. Sa mas 
tu leks tun nus ta da eri ko gu kon da-
de õi gust nen de oma kee le- ja muu-
si ka ka su tu se le ega ha ka ta nõud ma, 
mis su gust muu si kat peak sid ini me-
sed te ge ma või kui das se da ni me ta-
ma. 
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2003. aas ta sü gü se ot sus tas 
rah vus va he li ne žü rii Kih nu 
kul tuu ri ruu mi UNES CO 
ni me kir ja kan da ning luõ di 
SA Kih nu Kul tuu ri ruum, et 
UNES CO-le esi tet te ge vus-
ka va elu sõ viiä. 

Aka ti oets ma sel le le sih ta su tu sõ-
lõ ju ha ta jat. Mio sel leaa nõ iä sõ põr 
Kol dõ Kül li oli sel le sih ta su tu sõ  
nõu ko goss ning üt les mio lõ, et sia 
Ma re piäd sel le ko ha piä le kan di-
dier ma, sün nüd sjõn na kõe gõ pa ra-
mi ni. Ning siis mia kan di dier si.

Ak ka sid ra hu tud aad, aga ala tõs 
sõb ra pää väst 2004 olid kolm sõp ra 
amõ tis: Liä ne met sä Ree ne, Noo di 
Maie ning mia. Sa ma pää vä va li ti 
mjõnd kua ju ha tu sõ esi me hes. Et-
te suur en tu siasm, idea lism ning 
tüe taht mi nõ, nied olid märk sõ nad, 
mis mjõnd sel aal ise loo mus ta sid. 
Õep si ning õep si, oli õn nõs tu mi si 
ning ta ha ko he lüe kä, al la an da ei 
ta hass, nda suur oli taht mi nõ mõn-
da Kih nu kul tuu ri oid mi sõ jaos ää 
te hä.

2005 al gas jaa nua ri tor ma ga ning 
siis läks mei te sih ta su tu sõ nõu ko go  
tü li de pä räst lõh ki ning Soo saa rõ 
jueht mi sõl teh ti Kih nu Kul tuu ri Ins-
ti tuut Kih nu güm naa siu mi luõ mi-
sõ jaos. Iä oli sie, et sest aast ala tõs 
ak ka sid Soo saa rõ or ga ni sier mi sõl 

Vi ker raa diuss kua kih nu kiel sed  
uu di sõd.

SA Kih nu Kul tuu ri ruum te gut-
sõs ede ko he, täh tis tüe oli riik li ke 
prog raem mõ luõ mi nõ Kih nu elu 
toe tu sõs, aga te gi me kua kõi ki eri-
ne vä si pro jek tä, muu ul kõs mua dõ 
uõl da mi sõs, kih nu pul mõ oid mi sõs 
ning jääd vus ta mi sõs ning las tõ lõ pä-
ri mus kul tuu ri õpõ ta mi sõs.

Viim se viie aas ta kõe gõ suu rõm 
te ge mi ne ond ki mei tel sie, et jõud-
si mõ vii mes oma uvi kuõ li luõ mi sõ-
ni väl lä. 30. au gus til 2013 kin ni täs 
ari dus mi nis ter oma käs kir ja ga Kih-
nu Pä ri mus kuõ li luõ mi sõ ning õp-
põ ka vad ning 9. sep temb ril an dis 
Kons tan ti noo po li pat riarh Bart ho-
lo meus mei te plaa ni lõ õn nis tusõ. 1. 
jaa nua ril 2014 alus tas kuõel tüed 38 
õpi la sõ ga. 

Esial gu õpi tas sõ pä ri mus muu si-
ka õp põ ka va jär ge pil li män gü, ede-
pi di ta haks kua uu si õp põ ka va si 
li sä dä: lau lue ria la (re gi laul, ki ri ku-
laul), kä si tüe poes tõ lõ ning tüd ri-
kä te le, me ren dus – mad ru sõd ning 
väi ke lae võ ju hed. Nen dest esi me ne 
unis tus jär je kor dõs ond kid just me-
ren dus.

Kih nu Kul tuuu ri ruu mi init sia-
tiiv ond kua kind last mõ ni uiõm 
ede võt mi nõ, na gu ka lu ri tõ pää vä le 
pü hen det Kih nu Me re Pi du või pil-
liõ põt toe tav Viiu li ves ti val ent se lõi-
kus peo ae gõs.

Kõe gõ suu rõ mad tüed aga uõ ta-
vad ies Met sa maa pä ri mus ta lu väl-
läa rõn da mi sõl ning pua kis. Olõks 
Met sa maa ehi tu sõ ga kor ra lõ pu lõ 
jõudn, suaks siäl gi pae lu uvi ta vat 
ede võt ta, kas või laag ri si kor ral da  
kä si tüeu vi lis tõ lõ, kunts ni ke le ning  
pil li mies te le. Kõi ki suaks te hä, kui 
ae nult ma jad val mis suaks. Sa ma 
lu gu ond pua kis, siäl gid pae lu tüed 
ies uõ ta mõs Pit kä nä jõ lu saks puh-
kõ pae gaks väl läa rõn da mi sõ ga. Mia 
usu, et suaks kua üsä mjõ tu uut tüe-
koh ta se dä si Kih nu juu rõ.

Jah, tüed ning te ge mist ond 
Kih nu mua piäl ning na gu Ta li na 
ljõnn gid, ei sua kua Kih nu ku na gi 
val mis, ik ka ond üh te te hä ning 
mõ tõl da – kis te hä ta hab ning kis si 
uõ lib. Kih nu ond sel le pä rast nda 
vä gev, et sii ond et te uõ lit sõv ko-
go kond, kis si kõik mu rõt sõ vad, et 
Kih nul iäs te lä heks, et mei te las tõl 
iä ka su da olõks, et lap sõd iä ari du-
sõ suaks ning et Kih nu olõks iä elu-
koht. Et küll mõ nõ kor ra sie uõ lit sõ-
mi nõ ning mu rõt sõ mi nõ kua tü liks 
pae sub, ond ik ka gid to rõ, kui sest 
mõn da vii mes Kih nu lõ iäd väl lä tu-

lõb.
Kui mia 2003. aas ta tüe se kan di-

dier si, oli miol jõr mus taht mi nõ kõi-
ki te hä ning küm ne aas ta plaan sil-
me ies. Nüüd, 2014. aas ta mia nda 
en tu siast lik enäm ei põ lõ, pi gem 
roh kõm elu ko gõn. 

Nüüd ond miol viie aas ta plaan 
ies, mis ta ris te hä olõks või mis sel le 
aa ga mio võe mu sõss ää te hä ond. 
Luõ da mõ, et ko go kond ning tae va-
sõd jõud põ lõ mio vas ta mit te, vaid 
ai ta vad juu rõ as jõ õn nõs tu mi sõ lõ. 
Mia luõ da, et nied järg mi sed viis 
aas tad ei põ lõ täüs sio kõst ras kõd 
vas ta voo lo oo mist, vaid mõ nõ kor-
ra tuul kua sel jä ta gant pu hub. 

Pae lu õn nõ mei te le kõi kõ lõ vä hä-
mält küm neks järg mi seks unes co-
aas taks! Olõ mõ uh kõd oma kul tuu-
ri üle ning oja mõ se dä et te pae lu! 
Tä nüd kõi kõ lõ, kis sel le kul tuu ri pä-
räst mu rõt sõ vad ning jõu du te gi jä-
te le, kul tuu ri kan da ja tõ lõ, kat su mõ 
vas ta pi dä dä! Ning viel et te suu rõd 
tä nüd toe tu sõ iest SA Kih nu Kul-
tuu ri ruu m nõu ko go lõ! 

Uiõ-Ma tu Ma re

Kih nu kul tuu ri ruum UNES CO-ss
Kih nu ond sel le pä rast nda vä gev, et sii ond et te uõ lit sõv 
ko go kond, kis si kõik mu rõt sõ vad, et Kih nul iäs te lä heks, 
et mei te las tõl iä ka su da olõks, et lap sõd iä ari du sõ 
suaks ning et Kih nu olõks iä elu koht.
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