Inimkonna suulise ja vaimse kultuuripärandi
meistriteoste nimekiri

EESTI RIIKLIK KANDIDATUUR

KIHNU KULTUURIRUUM
I OSA

- Eesti geograafiline asend Põhja-Euroopas
- Kihnu on Pärnu maakonnas asuv väikesaar (16,4 km2) Eesti läänerannikul, kus asub neli
küla 560 elanikuga

1. KANDIDAADI ANDMED
Liikmesriik
Eesti
Kultuuriruumi nimetus
Kihnu kultuuriruum
Kogukonna nimetus
Kihnu kogukond koos Manija saare elanikega
Geograafiline asend ja ulatus
Kihnu on väike saar Läänemere idakaldal (suuruselt seitsmes saar Eestis),
mille pindala on 16,9 km2. Saare on 7 km pikk ja 3,3 km lai. Saare 602
elanikku jaotub nelja küla vahel.

Manija (1,9 km2) on Eesti väikseim asustatud saar. Oma 40 elanikuga
kuulub see Kihnu kultuuriruumi.
Kihnu saarestiku moodustavad peale Manija ja Kihnu veel umbes tosin
väikesaart ja laidu, mis on asustatud ainult suveperioodil.

Kihnu metsad kaitsevad pea 600 kihnlast tugevate tuulte eest ja hoiavad ära erosiooni.

Manija on mõnus kodu 40 asukale.

Vana kirik ja uus kool asuvad Kihnus lähestikku.

Kihnu peatee lookleb talude ja põldude vahel.

Kihnu majakas on meresõitjaid juhtinud juba 19. sajandi keskpaigast.

Sorgu on nii väike, et siia mahub vaid üks pere ja üks lehm.

Toimumise sagedus.
Kihnu kultuuriruum on kompleksne ja järjepidev kultuurinähtus, mille silmatorkavaks
omapäraks on Kihnu ja Manija saarel valitsev kogukondlik elulaad, mitmekesised
kultuuritavad ja looduskeskkond. Paikkondlik identiteet väljendub elatusviisides ja
igapäevaselt kantavas traditsioonilises rõivastuses; saarele iseloomulikud kalendritähtpäevad
ja kihnu pulmad on kas sesoonsed või mingi muu tsükliga asetleidvad kultuuriväljendused.

Kogukonda esindavad isikud ja organisatsioonid
a) Kihnu Vallavalitsus
b) Sihtasutus Kihnu Kultuuriruum
Juhatuse esimees: Rein Kupri
Juhatuse liikmed:
Õie Vesik
Annely Akkermann
Johannes Leas
Mark Soosaar
Nõukogu liikmed:
Joel Sang
Helga Michelson
Rosalie Karjam
Katrin Kumpan
Aet Maatee
Anu Raud
Ingrid Rüütel
Külli Sepp

2. KIRJELDUS
a) Kihnu kultuuriruumi kui ainulaadse pärimuskultuuri varasalve kirjeldus
Kihnu kultuuriruum kujutab endast unikaalse kultuuripärandiga elanikkonna ja saarelise
keskkonna ehedat sümbioosi, kus inimesed on ümbritsevast loodusest olemuslikult sõltuvad
olnud ning aegade jooksul sellega kohanenud. Kohaliku kogukonna elatusviiside
praktiseerimine on vahetult seotud ümbritseva mere poolt kujundatud eripärase loodusega.
Suhtelise eraldatuse tõttu ja tänu traditsioonilise kogukondliku eluviisi säilimisele eri ajastutel
toimunud sotsiaalsete ning poliitiliste muutustega kohandudes, on Kihnu saarest ja selle
elanikkonnast (kaasa arvatud Manijale ümberasujad) kujunenud omapärane kultuuriruum,
mis on ainulaadne Läänemere geograafilises lähiümbruses ja kaugemalgi. Kuid see väike
rikkaliku kultuuripärandi ja maalilise looduse keskel asuv kogukond on olnud
moderniseerumise kasvava ja nivelleeriva mõju poolt ülimalt haavatav, seda eriti viimase aja
sotsiaalmajandusliku üleminekustaadiumi tingimustes, mis haaras kogu Eestit. Seetõttu on
Kihnu kultuuriruumile väga oluline jõuda laiema rahvusvahelise auditooriumini, et aidata
kaasa selle ainulaadse kultuuriväljenduse toetamisele ja säilitamisele kaasaegses
ühiskonnas. Käesoleva taotluse eesmärgiks ongi leida Kihnu kultuuriruumile tunnustust
rahvusvahelises plaanis selle lülitamise kaudu inimkonna suulise ja vaimse pärandi
meistriteoste nimekirja.
Kihnu rannajoon on 36,2 km pikk. Kihnu saart ümbritsev meri on madal, täis kive ja
karisid ning seetõttu ümbritseb teda 56 asustamata väikesaart ja laidu. Eesti mandri lähim
punkt asub 10,2 km kaugusel, lähim linn on 41 km kaugusele jääv Pärnu. Kihnule lähim
asustatud ala on 7,5 km kaugusele jääv Manija saar. Järgmine suurem saar on Ruhnu,
milleni on 50 km. Distants Kihnust Läti pealinna Riiani (saareelanike jaoks oluline ajalooline
kaubakeskus) on 123 km.
Kihnu on suhteliselt madal ja tasane saar, tema
kõrgeim punkt ulatub 8,5 m üle merepinna. Saare rannikut
katavad niidud ja puistud. Kalda piirkonda palistavad
kadakaid täis karjamaad, mis omakord piirnevad luidete ja
leeteljakutega. Saart poolitav seljandik ja sellest läände
jääv liivane ala on kaetud männisaludega. Siinne kliima on
pehmem ja merelisem kui Eesti keskmine, kuid
sellegipoolest kujuneb aasta keskmiseks 5,5°C (suve
keskmine temperatuur ületab 17°C; talvel katab maad
mitmekuine lumekate). Tänu väikesele pindalale ja
tihedale inimasustusele ei ela Kihnus suuri metsloomi. Siin leidub vaid metsjäneseid,
rebaseid ja siile, kellele saar pakub piisavat elukeskkonda. Kihnu koos mere ja ümbritsevate
laidudega on aga elutähtsaks ja eriliselt sobivaks pesitsemispaigaks paljudele linnuliikidele.
Veekogudes elab omakorda mitmesuguseid kalu, nagu heeringas, ahven, koha, angerjas ja
lest, aga ka tänaseks kaitse alla võetud mereimetajad nagu hall hüljes ja tähniline hüljes.

Triivival jääl kalapüüdmine on meestele
meelepärane talvine töö.

Kihnu unikaalne kultuur kujunes sel saarel välja – ja laienes hiljem Manijale – sajandite
jooksul suhtelises eraldatuses, kuigi teatud läbikäimisel välismaailmaga on olnud oma oluline
panus, seda eriti merenduse kaudu. Kihnu elulaad ja elatusallikad on alati sõltunud
ümbritsevast Läänemerest, see on mänginud olulist rolli Kihnu kogukonna tekkimises ja
kultuuritavade kujunemises. Aegade algusest saadik on enamik mehi olnud seotud
meresõidu, hülgeküttimise või kalapüügiga merel kodusaarest eemal, kuna naised on üldiselt
jäänud kodu hoidma ja talumajapidamise eest hoolitsema. Kuid kõik meeste poolt üle mere
kaasa toodud uuendused ja mõjutused on ajapikku Kihnu asukate poolt nende uskumustele
ja kommetele vastavalt ümberkujundatud ning sünteesitud selle tulemusena kokkuvõtteks
originaalne ja eneseküllane saarekultuur. Tänu oma kaitsvale konservatiivsusele on
kihnlased loonud tugeva kogukondliku identiteedi, mida neil on õnnestunud säilitada läbi
paljude sotsiaalmajanduslike muutuste kuni päris viimase aja probleemide ja muutuste
tekkimiseni.
Kihnu kogukonna kultuuriline eneseväljendus on tähelepanuvääriv segu minevikust ja
olevikust. Tänapäeva saareelanikud kasutavad moodsaid tehnilisi vahendeid ja kaasaegset
repertuaari kõrvuti iidsete teadmiste, tööriistade ja traditsioonidega. Eraldatus Eesti mandrist,
karm igapäevaelu ja kohalik „sotsiaalse kontrolli” süsteem on aidanud luua tihedalt põimunud
kogukonna, kes ikka veel kannab endas ja järgib vanu kombeid ja kultuuritraditsioone, mis on
lähinaabrite seas ammu kadunud. Kui meeste tegevusalad ja riietus on olnud rohkem avatud
uuenduslikele muutustele – mis samas on siiski jätkuvalt sõltunud ümbritsevast merest –, on
naiste hulgas üldiselt kombeks kanda ehedat, kodukootud kihnu körti igapäevase riietusena
isegi täna. Vanema põlve seas on samuti tänaseni säilinud üldisest kirjakeelest küllaltki
erineva, eheda kõlapildiga kihnu murde rääkimine. Ühiskondlikud normatiivid, mis tänaste
saarlaste elu reguleerivad, on muutunud koos aja ja inimestega, kuid samas on hoomatav
paljude iidsete traditsioonide jätkuvat järgimist. Kõige arhailisemad ja püsivamad traditsioonid
avalduvad kihnu pulmakombestiku, rahvakalendri tähtpäevade ja kirikupühadega seoses.
Eelkõige kihnu pulmade tsükkel on loonud unikaalse raamistiku mitmesuguste kultuuripärandi
elementide kestmiseks üle aja, mille hulgas on esiplaanil iidne kombestik, laul, pillilood ja
traditsiooniline käsitöö. Sellest tulenevalt on ka käesoleva kandidaatfaili keskpunkti
moodustavaks kultuurinähtuseks just nimelt kihnu pulmakombed.

Naised peavad saarel hoolitsema mitmesuguste eluvaldkondade eest.

Suvel loodavad nii suured kui väikesed kalamehed heale saagile.

b) Ajalugu, areng ning sotsiaalne, sümboolne ja kultuuriline funktsioon
Ajaloolistes dokumentides on Kihnut esimest korda nimetatud aastal 1386. Arheoloogiliste
kaevamiste andmetel pärineb lühiaegsem ja hooajaline asustus tunduvalt varasemast ajast,
ulatudes isegi 3000 aasta taha. Keskajast saadik on Kihnu kuulunud eri valitsejate valdusse,
nende vaheldumine peegeldab ühtlasi pöördelisi sündmusi ka maismaal. 16. sajandi teisel
poolel aset leidnud Liivi sõja ajal käis saar mitme eri valitseja all käest kätte: 1562–1565
kuulus Kihnu Taani kroonile, 1565–1575 ja 1582–1600 Poolale, 1575–1582 aga Vene
tsaarile. Aastail 1600–1710 valitses Kihnut – nii nagu suurt osa ülejäänud Eestit – Rootsi
kuningas, samal ajal jõudis saarele ka protestantlik luterlus, mis vallutas nüüd endise
katoliikliku piiskopkonna. Uus ülemvõim saabus aga Põhjasõja (1700–1721) käigus, mille
tulemusena Eesti tervikuna – Kihnu saar sealhulgas – liideti Vene impeeriumiga. Kui 18.
sajandi alguses elas Kihnu kuuekümnes majapidamises umbes 400 inimest, siis peale sõda
puhkenud katku laastamistöö järel oli saarele alles jäänud vaid 50–60 hinge. Sajandi lõpuks
endine rahvaarv siiski taastus, kusjuures sellele aitas kaasa vaid mõni üksik uustulnuk.
Need võõrvõimud ei jätnud aga kuigi sügavat jälge kohalikku maailmapilti, mida näitab
ilmekalt tõsiasi, et 1846–1847. a pöördus enamik kihnlasi õigeusku, lootuses vene tsaarilt
vastutasuks viljakat maad saada (seda lubadust aga paraku ei täidetud).

Kihnu kirikus istusid naised ühel ja mehed teisel pool löövi.

Saarel on olnud vaid mõni üksik paikne kirikuõpetaja ning varasem luteri kirik ehitati ümber
vastavalt õigeusu nõuetele. Eelkirjeldatu tulemusena on aga kihnu kogukond suutnud
säilitada ühtlasi sünkretistliku kooselu oma pärimuslike uskumustega, milles ürgne
soomeugrilik oli liitunud eelkristlike Skandinaaviale iseloomulike elementidega. Niiviisi loodi
alus unikaalse meresõidu, hülgeküttimise, kalastamise ja talundusega tegeleva kogukonna
arenguks koos omapärase kultuurilise kombestiku ja eneseväljendusega. Kusjuures kihnlaste
mõttelaad rajanes maa ühiskasutusele ja kollektiivsele meresõidule. Ajapikku kujunes
kultuuriline segu naaberpiirkondadest toodud ja kohalike joontega põimitud nähtustest,
millega vastandati end ülejäänud Eestile ja kujundati kokkuvõtteks oma eripärane kultuur ja
identiteet.
Kihnu loodusressursid on kasinad ning seetõttu oli kihnlastele varasematel aegadel
väljapääsuks vahetada kala vilja vastu, küttepuid ja ehitusmaterjali tuli aga saarele vedada
maismaa rannikualadelt, kuna soola, rauda ja käiakive veeti Rootsist Gotlandilt. 19. sajandi

teisel poolel hakkas elavnema laevaliiklus ja ka kaubandus. Kihnlased olid varasemalt käinud
kaupa tegemas Eesti maismaal Pärnus ja Läti poolel Riias, kaubeldes hülgerasva ja
-nahkade, põrsaste ning hanedega, nüüd aga lisandus ehitusmaterjaliks tarvitatavate kivide
vedu, mis samal ajal andis märgatava tõuke laevaehituse edendamiseks. Purjelaevu nii osteti
kui ka ehitati saarel koha peal, nii et Esimese maailmasõja puhkedes oli Kihnus 60 laeva
(neile lisandus veel väiksemaid sõudepaate).

Kihnu meremehed naasevad Gotlandilt soola ja käiakividega.
Jaan Oadi maal.

Kuid kõigi nende ettevõtmiste käigus hoidsid kihnlased kõigis eluvaldkondades alles
oma kogukondliku ühisvara tunnetuse, mis osutus oluliseks teguriks nende identiteedi
säilimisel ja ühtse kogukonna väljaarendamisel. Kuigi Kihnu mehed seilasid nii kohalikel kui
välismaa laevadel nii Eestis kui ka laias maailmas, tulid nad naisevõtuks ja pere loomiseks
alati tagasi koju. Tavapäraselt tegid naised kõiki talutöid ning harisid väikest viisi ka maad,
millele samuti laienes põllusiiludeks jaotatud kogukondlik omand. Kogukondlik elustiil, ühine
tegutsemine ja edenemine olid tähtsamad kui eraomand või kiire moderniseerumise mõju.
Ühtlasi kaasnes seejuures ajapikku kihnu kogukonna jätkuv juurdekasv, sest veel 18. sajandi
keskpaigas 600 elanikuga saare rahvaarv ületas 1920. aastateks 1100.
20. sajand tõi kihnlaste ellu mitu rohkete kannatustega perioodi, nii nagu see tabas ka
ülejäänud Eestit laiemalt, kuid ettevõtlikud kihnlased suutsid need ajad üle elada ikka
jätkuvalt oma kogukondlikku elulaadi säilitades. See aga andis tegelikult olulise panuse
püsimajäämiseks ressursside leidmisel. Esimese maailmasõja käigus kaotasid Kihnu mehed
kaks kolmandikku oma laevastikust, kuid suutsid nende arvu peaaegu taastada järgmise
kümnendi jooksul. Peale iseseisva Eesti Vabariigi loomist aastal 1918 oli suurimaks
muutuseks eraomanduse sisseviimine – kahekümnendatel ja kolmekümnendatel algasid
reformid, mille käigus iga pere sai

Kihnu naised on pidanud saarel kõigi töödega hakkama saama.
Jaan Oadi maal.

oma maatüki, mis tekitas inimeste vahel täiesti uued suhted. Üldine majanduskriis tabas
aastatel 1929–30 saart suhteliselt rängalt. Laevu tuli maha müüa, meremeestel polnud tööd.
Põllumajandusega üksi oli ülerahvastamise tingimustes pea võimatu peresid toita – ühel talul
oli keskmiselt 6 ha maad, millega kaasnes loomasööda puudus, kuna pool viljast ja heinast
tuli vedada maismaale, ning noorem rahvas pidi samuti sinna hooajalisele tööle minema.
Tihe asustus, töötus ja majanduskriis sundisid saare elanikke leidma lähikonnas muid
elamispaiku ning selle tulemusena jagatigi Manija saarel 1933. a maa kruntideks 26 pere
vahel, aidates niiviisi Kihnu elanikkonda 100 inimese võrra vähendada. Kuid siiski suudeti
kõigele vaatamata säilitada aastasadade käigus väljakujunenud kollektiivne mentaliteet,
traditsiooniline käsitöö ja tavapärane kombestik, mistõttu kihnlaste kogukondlik identiteet oli
traditsioonilise kultuuriväljenduse kaudu jätkuvalt nende eluhoiakute kujundajaks suhteliselt
harmoonilises koosluses ümbritseva looduskeskkonna ja eluruumiga.
Teise maailmasõja ajal jäi Kihnu õnneks lahingutest puutumata, kuid saar kandis
ometi kaotusi. Laevastik hävis, peaaegu kolmandik rahvastikust põgenes 1944. a ähvardava
Nõukogude okupatsiooni eest. Peamiselt pageti läände (378 inimest), kuid mõned pered
läksid pakku ka Ruhnu saarele (22 inimest), Kihnu jäi vaid 600 asukat. Saarerahva õnneks
on Kihnu geograafiline isoleeritus – millele lisanduvad triivivad jääpangad ning tormine meri –
kaitsnud nende kogukonda hävingu eest ajaloo karmimatel

Sügisel 1944 pagesid paljud kihnlased läände,
teiste hulgas ka harrastusmaalija Jaan Oad.

pöördehetkedel. Peale sõda hakkas olukord Kihnu jaoks
tasapisi paranema. Kalapüük muutus põhitegevuseks,
kalamehed hakkasid kasutama uut tüüpi võrke ja
mootorpaate.
Saarele
asutati
kolhoos
nimega
Nõukogude Partisan, kala püüti traalides Läänemerest ja
osa saagist töödeldi kohalikus suitsutamistsehhis.
Ajalooparadoksina kihnlased ja manijalased tervitasid
ning võtsid omaks uue korra poolt kehtestatud
kollektiivse kalanduse ja põllunduse süsteemi kui
minevikust tuttava elukorralduse. Kalurikolhoos tõi varsti
nii mõnelegi perele jõukuse majja. Vaatamata
Nõukogude režiimi ideoloogilistele ja poliitilistele
piirangutele suutis kihnu kultuur säilitada oma suhtelise
isoleerituse (millele paradokslikult aitas kaasa piiritsoon)
ja kogukondliku identiteedi, samal ajal kui majanduslik
edenemine soodustas iidsete tavade säilimist omal
äraspidisel moel. Kihnu kultuuriloos on 1950. ja 1960.
aastad perioodiks, mil pärimuslikke pulmakombeid
praktiseeriti laialdaselt tänu majanduslikule kasvule, mis
andis vahendid rahvarohkete ja kallite pidustuste
korraldamiseks, kus traditsioonid ja tavad järgisid
jätkuvalt arhailist reeglistikku, samas esteetilist loovust
edendades.

Tüüpiline Kihnu noorpaar.
Foto aastast 1950.

Seitsemkümnendad tõid aga järjekordse raskuste perioodi. 1973. a suleti kolhoos ja
Kihnu saarest sai Pärnu Kaluri suure majandi väike osakond, mille administratsioon asus
maismaal. Kihnlased kaotasid võimaluse võtta ise vastu otsuseid oma saare elu
puudutavates küsimustes. Ekstensiivne kalapüük ja hooletu tööstuslik intensiivistamine
muutusid ajapikku saare ja teda ümbritseva mere ja looduse õrna tasakaalu hävitavaks,
andes seega surmava hoobi Läänemere kalade elukeskkonnale ja arvukusele. Kõiki
organisatsioone ja ettevõtmisi administreeriti maismaa linnakeskusest ning igasugu tulutuks
kuulutatud ettevõtmistele pandi piirangud peale, mis takistas saarel nii oma elukeskkonda
kindlustavaid arenguid kui ka kogukondliku elulaadi ning traditsioonide jätkumist. 1970.
aastate alguses said tõsiselt kannatada kohalik kihnu keel ja vanad käsitöötraditsioonid, kui
nõukogude hariduspoliitika keelas koolis koduse murdekeele kasutamise ja rahvariiete
kandmise. Noorem põlvkond hakkas üha sagedamini kolima maismaale, mistõttu saare
demograafiline situatsioon järkjärgult halvenes.
Peale Nõukogude Liidu kokkuvarisemist, Eesti iseseisvuse taastamist aastal 1991 ja
järgnevat kolhooside lagunemist, sai Kihnust iseseisev administratiivne üksus. Taastati
kohalik omavalitsus, samas kui üldine privatiseerimine tähendas uut transformatsiooni saare
majandussüsteemis, koos jätkuvate surutiste ja kaasneva kommertsialiseerumisega.
Paraku eelkõige just viimastel kümnenditel on avaldunud hävitav mõju seni
vastupidanud elulaadile ja kihnlaste enesesäilitamise oskustele, mistõttu antud kogukond
vajab tõsist abi kohaliku kollektiivse initsiatiivi taastamiseks ja kihnu kogukondliku identiteedi
tugevdamiseks. Eesmärgiga luua võimalusi tänapäevase elujõulise majandusliku koosluse
väljakujundamiseks, kaitstes samas siiski põliseid kultuuriväljandusi modernse nivelleeriva
standardiseerimise vastu ja takistades unikaalse Kihnu kultuuriruumi hävingut või peavoolu
sulandumist.

Peamine tegur Kihnu kultuuriruumi säilitamisel on olnud Kihnu naiste jätkuv
traditsioonitunnetus, nad on alles hoidnud eelnevate põlvede lauluvaramu ja käsitööoskused
ning ühtlasi säilitanud ka kogukondlikke tavandeid tänaseni, kuigi osa neist eksisteerib vaid
mälustaadiumis. Aga ka naised on mugandanud oma kunstiväljendust muutuvatest oludest
lähtuvalt, kombineerides päritud traditsioone innovatsiooniga eelneva põhiolemust siiski
säilitades. Kihnu kultuuri praktiseerijad on säilitanud oma identiteedi eripära traditsioonilise
kultuuriväljenduse kaudu, mis oli nende kogukonda vorminud läbi sajandite. Eelkõige naised
on hoidnud alles näputöö ja kangakudumise oskusi koduses ringis ning korraldanud
traditsioonilisi pulmi. Kihnlased on võinud oma pärimuskultuuri üle uhkust tunda ka laiemas
kontektis – kui Eesti endine president Lennart Meri soovis 1995. a teha ÜRO-le eesti rahva
poolt kingitust, olid Kihnu ja Manija naised valmis annetama oma körte installatsiooni jaoks,
mille autoriks tuntud eesti kunstnik Anu Raud. Täna võivad ÜRO New Yorgi peakorteri
külalised imetleda seda kaunist kunstiteost, mille kandvaks ideeks on lootus kihnu kultuuri
elujõule ka tulevikus.

Anu Raud paigaldab ÜRO peakorteris oma teose installatsiooni, mis anti pidulikult üle
peasekretär härra Butros Butros Ghalile oktoobris 1995.

c) Tehniline kirjeldus, autentsus, stiil, žanr, mõjutanud koolkonnad
Kihnu kultuuriruum on tekkinud sajandite vältel inimasustuse ja väikesaare looduskeskkonna
koostoime tagajärjel. Ümbritsev meri, karm kliima ja saarelised tingimused on kujundanud
omakorda kihnu kogukonda, kelle ellujäämine on olnud sõltuv harmoonilisest
kooseksistentsist loodusega, teisalt on aga sama oluliseks teguriks olnud traditsiooniliste
teadmiste ja oskuste säilimine ning kunstiväljenduse edasiandmise protsess kogukondliku
eluviisi kontekstis. Ühtlasi on pidevalt käidud läbi naaberkogukondadega mandri-Eestis ja
läänepool asuval Saaremaal, aga oma mõju on jätnud ka suhtlemine kaugemate naabritega
meresõidu ja kaubanduse kaudu. Neist erinevatest mõjutustest on saareelanikud vorminud
ajapikku ainulaadse kultuuriväljenduse kompleksi, mis on samas sügavalt juurdunud iidsesse
pärimusse. Kihnu saar on kujunenud aja jooksul paigaks, kus suhteliselt isoleeritud kogukond
on säilitanud oma traditsioonilise kultuuri tänase päevani folklooris, kommetes ja
käsitööoskustes, mis jätkuvalt antud kogukonna enesetunnetust määratlevad. Vaatamata
kiirele arengule ja muutustele terves Euroopas, on tänapäeva Kihnus ja Manijal suudetud
elavas kasutuses hoida palju arhailist.
Saarel on 4 küla – Lemsi, Linaküla,
Rootsiküla ja Sääreküla. Idapoolses Lemsis asub
külmutustsehh ja sadam, kust väljuvad põhilised
maismaaga ühendust pidavad paadid ja
reisipraamid. Sääreküla asub saare põhjaosas
ning
siin
on
kujunenud
välja
Kihnu
administratiivne keskus koos lennujaama,
kohaliku omavalitsushoone, postkontori ja
peamiste kauplustega. Linakülas paiknevad
haigla, 9-klassiline kool, kohalik muuseum,
raamatukogu, kirik ja uus rahvamaja. (Vana
rahvamaja,
mis
oli
ehitatud
kihnlaste
ühisettevõtmisena aastail 1947–1959, hävis tules
1999. a.

Kihnu uus rahvamaja.
Arhitektid L. Lapin ja T. Rein, 2000.

Tuleroaks langes samuti küla raamatukogu, mis oli pidevalt tegutsenud aastast 1887.) Kihnu
lõunaosas Rootsikülas asub mälestuskivi legendaarsele kaptenile Kihnu Jõnnile, siin on ka
ilmajaam ning majakas. Täna on saare peamisteks tööandjateks eelpool nimetatud asutused
(tööd pakutakse umbes 50 kihnlasele), kalandus, merendus, toitlustus ja turism. Kaasajal
toimub maaharimine Kihnus põhiliselt väiketraktorite abil.
Saarel on 38,2 km üldkasutatavaid teid, millel kohalikud sõidavad peamiselt mootorratastel,
kuid ka autodega; sadamas seisab umbes 50 mootorpaati ja teine samapalju kalapaate.
Saare püsielanike arv on umbes 530, kuigi registreeritud on 602 inimest (lisanduvad
reisisoodustuse taotlejad).
Praamiühendus mandriga kestab kogu jäävaba perioodi, kuid väikepaadi ühendus toimib vaid
suvel; talvel peab mandri ja saare vahel pidevat ühendust vaid lennuk, piisavalt kandva jää
korral võib merd ületada ka autoga.
Paraku viimase aja sotsiaalmajanduslikud muutused on tõsiselt kahjustanud
traditsioonilist saareelanike kogukondlikku initsiatiivi ning pärimusliku elulaadi praktiseerimist.
Kapitalistliku turumajanduse tingimused on jätnud paljud kihnlased tööta, või sundinud
noorema põlvkonna asuma ümber mandrile, kuna väiketalu pidamine ei suuda muutunud
tingimustes enam elatist kindlustada. Kõik need tegurid tekitavad väga tõsiseid sotsiaalseid
probleeme, alates alkoholismist ning lõpetades põliskultuuri kommertsialiseerumisega

turisminduse
negatiivse
mõjutuse
tulemusel. Kuigi siinkohal suunatakse
erilist
tähelepanu
just
Kihnu
kultuuriruumi
haavatavuse
negatiivsetele aspektidele, keskendub
järgnev kirjeldus siiski kultuuripärandile,
mis kõigele vaatamata on tänaseni
püsinud tänu sotsiaalajalooliste faktorite
keerulisele põimumisele.
Tänane kihnu kultuur on
ainulaadne
segu
minevikust
ja
olevikust, sest ajalooliselt originaalne
kihnu kultuur on võtnud omaks
elemente nii naabritelt Eestis kui rahvusvahelisest ringlusest. Neid elemente ei ole aga
mehhaaniliselt üle võetud, vaid tõlgendatud ja loovalt ühendatud kihnu kultuuri konteksti.
Uued nähtused ja erinevad ajaloolised kihistused on sageli elanud kõrvuti ilma vana välja
tõrjumata. Kihnlaste pärimus on koos oludega muutunud, kuid samal ajal oma põhiolemust
läbi sajandite säilitada suutnud. Tänu saart iseloomustavale suhtelisele isoleeritusele
mandrist, on traditsiooniline kultuur ja elulaad kestnud aastasadu.
Kihnlased on tavapäraselt elanud väiketaludes.
Kihnu pere elatus põhiliselt kalapüügist, hülgeküttimisest
ja meresõidust. Mehed veetsid nende kohustustega
seoses palju aega kodust eemal. Naised olid peamised
majapidamise, karjakasvatuse ja maaharimise eest
hoolitsejad.
Taluperenaise õlule langes samuti kohustus kasvatada
lapsi ja lapselapsi, millega kaasnes ühtlasi vajadus ja
võimalus anda edasi kogukonna pärimuslikke tõekspidamisi. Peamised sõnalise, rituaalse ja
usundilise traditsiooni kandjad on olnud läbi aegade naised. Mehed on iidsetest aegadest
peale tegelenud meresõiduga, tuues koju kaasa uuendusi ja teadmisi kaugetelt meretagustelt
maadelt.
Mõned kihnu kultuuri elemnedid nagu tavandid ja käsitöö on säilinud oma algsel kujul
ja funktsioonis tänase päevani (naised kannavad triibulist kihnu körti ja värvilisi sitspõlli
igapäevaste talituste juures). Teised, nagu laulud, tantsud ja muusika, on säilinud osalt oma
algsel kujul, osalt uues olukorras ning funktsioonis. Kihnu kunstilist väljendust, sealhulgas
eelkõige muusikat, võib tutvustada kõrvuti eksisteerivaid eri kultuurikihte esile tuues:
1) iidne eelkristlik kombestik (pulmakombestik), vanad regilaulud koos vanema
pillimuusika ja laulumängudega;
2) uuem lõppriimiline rahvalaul koos uuema pillimänguga, paaris- ja muude
külatantsudega;
3) ortodoksi või muu kristliku taustaga vaimulikud laulud;
4) rahvalikud laulud ja uuemad tantsud eelmise sajandi vahetuse perioodist, mis on
jätkuvalt nii rituaalse kui lõbustusliku repertuaari osaks.
Eeltoodule on oluline lisada ülevaade kihnu kuluuripärandi kestmise peamisest
tegurist – kihnu pulmatsüklist, mis on loonud vajaliku konteksti originaalsete riituste, tavade ja

repertuaari säilitamiseks eriti arhailises keskkonnas. Kihnu kultuuriruumi suurim ja tähtsaim
rituaal on seega kihnu pulm. Pulmatraditsiooni kaudu on unikaalses kogukondlikus
kunstiväljenduses säilinud rikkalik lauluvaramu ja rituaalne pärimus, iidne maailmapilt ja
käsitööoskused. Pulm funktsioneerib sündmusena, mis antud kogukonda ühendab ning loob
samas tingimused kogukondlike väärtushinnangute ja kihnu identiteeti kinnistamiseks. Antud
nähtus on nii vaatemänguline kui lõbustuslik, kuid ühtlasi ka pühalik ja sügavalt rituaalne
toiming, milles kihnu kultuuripärand leiab kompleksse väljenduse kõiki loomingulisi aspekte
esile tuues. Pulmad kujutavad endast kihnu identiteedi laialdaseimat sümboolset
manifestatsiooni.

Kihnu pulmad
Kihnu põliskultuur ja iidsed traditsioonid leiavad kompleksse ja ereda väljenduse ainulaadses
kihnu pulmarituaalis, mille käigus esitatake kombeid, tantse ja laule ning noorte naiste
käsitööoskust. Hõlmates erinevaid žanre ja pärimuse vorme on see rikas tavand ühtlasi
aidanud neil säilida tänapäevani.
Kosjad. Kõigepealt palub peigmees tulevase pruudi kätt. Peig ja isamees koos
lähisugulastega saabuvad pruudi koju, peig toob külakostiks kosjaviinad ja pruut hoolitseb
toidu eest. Kuna kosjade aeg on varem kokkulepitud, on pruut kutsunud külla oma sõbratarid.
Pruut ja külaneiud peidavad end suurte villaste sõbade alla, nii et peig peab õige neiu üles
leidma. Kui kosilasel see on korda läinud, järgneb pidusöök ja tants. Kosjade vastu võtmise
märgiks kingitakse kosilasele peo lõpuks vöö. Tegelik pulmapidu peetakse tavaliselt
kosjaskäigule järgneval suvel.
Peale kosjade vastuvõtmist hakkab pruut valmistama veimevakka. Pulmapeo käigus
peab ta andma kingitusi kõigile peigmehe sugulastele ja pulmategelastele (nagu näiteks
lauljatele ja pillimeestele). Kui ta ei ole suutnud teha väljajagatavate esemete tarbeks
piisavalt kudumis- ja tikkimistöid, kutsub pruut endale teisi neide appi, kes siis kogunevad
neljapäevaõhtuti istjatele. Neidude tööd saadab laul, hiljem õhtul saabuvad ka noormehed
tantsupeole.

Pulmad 1954. a. Pruudi pead katab uig.

Pulmad. Kihnu pulm ühendab endas suulise traditsiooni (regilaulud, kõnekäänud,
ended ja soovid), rituaalsed tavad ja käsitöö. Tavapäraselt peetakse pulmad kahes kohas:
peiu ja pruudi kodus toimuvad eraldi peod oma hõimlaste ja muude külalistega. Pulm kestab
3 päeva, need on täidetud vana kombestikuga, mis on sageli seotud iidse regilaulupärandiga:
laulud saadavad pruudi kodust lahkumist, pruudi teretamist peiukodus, veimevaka avamist ja
veimede jagamist, pruudi rituaalset riietamist ja pruudi tantsitamist, sauna jne. Kolmas e
viimane päev on mõeldud põhiliselt koristamisele ja peo lõpetamisele. Pulma esimesel
päeval pruudikodus peab teda katma uig, valge pikk pealina, mida ilustab punane sik-sak
muster. Uig katab pruudi pead kuni ta jõuab peiukoju, kus see eemaldatakse kombekohaselt.

Pulmad 1989. a.
Pruut jõuab autos peiukoju

[foto] Pulmad 2002. a.
Lavastus uurimuslikul eesmärgil.

Kõik sugulased, naabrid ja sõbrad on kutsutud peole. Paljud sugulased ja lähemad sõbrad
palutakse kindlaid ülesandeid täitma: vallalised tüdrukud tegelevad toiduga, jagavad veimeid
(ning selle käigus jääb neil aega täita ka tantsupõrand); lähim abielus meessugulane
valitakse raukäeks, kelle ülesanne on hoolitseda pruudi ja peiu ohutuse eest. Isameheks on
peiu lähim vallaline meessugulane, ta peab olema peiule toetajaks ja nõuandjaks kõiges
asjassepuutuvas.
Kuigi osa pulmakombeid ja laule on kaotanud oma esialgse tähenduse – kusjuures
mitmed tavandid on säilinud pigem lõbustusliku elemendina – on siiski väga märkimisväärne,
et nende sümboolne tähendus on meie päevini edasi kandunud. Usk sõna jõudu ja rituaali
mõjusse – isegi pigem alateadlikul tasandil – on säilinud kauem kui nende aluseks olevad
uskumused. Neid riitusi läbides antakse pruudile võimalus harjuda uue staatuse ja
perekonnaga, valmistada teda ette eluks uues sotsiaalses rollis ja raskusteks, mis ette võivad
tulla. Rituaalid aitavad nendega seotud inimestel tasakaalu leida, aga samas ka korrastada
suhteid kogukonnas laiemalt.
Kihnu pulmatraditsioon kui kaasajani säilinud kompleksne ja mitmekülgne põline
kultuurinähtus nõuab mõistmiseks põhjalikke taustateadmisi ning detailsemat kirjeldust.
Vastav põhjalik teaduslik analüüs, mille oma uurimustes ja artiklites on esitanud dr hab Ingrid
Rüütel, on lisatud täismahus käesolevale taotlusfailile.

Juõdud. Praktiliselt kõik Kihnu saare elanikud kuuluvad apostliku õigeusu kiriku
kogudusse, kuna laste ristimise komme on säilinud ka läbi ametliku ateismi perioodi
Nõukogude okupatsiooni ajal. Ristseid peetakse kas kodus või kirikus kahe peamise
ristivanema ja veel mitme ristivanema osavõtul. Ristivanemad kingivad lapsele raha, et
tagada talle edu, lapse ema kallab ristimisvee noore õunapuu istikule. Tavandiriitusele
järgneb rikkalik söögilaud.

Aastaringi tähtpäevad
Kadripäe. Sel päeval, st 25. novembril toimub iidne sanditamise rituaal – tütarlapsed
ja noormehed käivad maskeerunult talust tallu, laulavad vanu viljakusmaagilisi regilauale.
Igas külas tähistatakse seda pidu omaette, külanoored kogunevad ühiselt kogu tähtpäeva
planeerima ja ettevalmistusi tegema, söögist-joogist kuni kostüümide ja muusikalise
meelelahutuseni. Kaks tüdrukut riietavad end pruudiks ja peiuks ning nende ülesandeks on

tuua õnne igasse talusse. Kõiki sel õhtul maskeerunuid kutsutakse kadrideks. Kadridele
antakse kingitusi ning tasuks soovivad nad perele tervist ja karjaõnne. Samal õhtul hiljem
kogunetakse mängupulma annetatud kraami maitsma, laulma ja tantsima. Varasemal ajal on
antud tavandil olnud maagiline tagapõhi, kuid nüüdseks on see muutunud pigem lõbusaks
ühiseks peoks. Paljud mandril õppivad noored tulevad spetsiaalselt selleks tähtpäevaks
kodusaarele. Palume tutvuda failile lisatud CD-ga, millel kadripäeva tähistamise salvestus.
Juanipäe. 23. juunil peetav tähtpäev on üks
romantilisemaid kogu kombestikus üle Eesti, kuna see
tähistab aasta lühimat ööd, mil päike kaob vaid mõneks
tunniks horisondi taha. Kihnus ja Manijal on majad
kaunistatud noorte kaskedega, rahvas koguneb suure
vanadest paatidest tehtud jaanilõkke ümber, mis kätkeb
endas igavese tule võimast sümboolikat. Kihnlased
tantsivad, laulavad ja hüppavad üle lõkke päikesetõusuni.
Jõulud. Jõule nagu paljusid teisigi pühi peetakse saarel veidi teistmoodi kui mujal
Eestis. Kui üldiselt on jõulupuuna kasutusel kuusk, siis kihnlased toovad tuppa männi.
Jõululaupäeva pealelõunal köetakse sauna ning seejärel minnakse kalmistule sugulaste
haudadele küünlaid süütama. Peale järgnevat jumalateenistust veedetakse õhtu oma pere
seltsis. Igas kodus on pruulitud õlut, sellega kostitakse mehi, kes esimesel ja teisel jõulupühal
talust tallu käivad, et peremeest ja perenaist tervitada.

Kihnu naised mängivad sageli jõuluvana.

Kuuse asemel on Kihnu saarel jõulumänd.

Laulupärimus

Tugi Riet oli suurepärane laulik.
Foto 1973. a.

Laulmisel on Kihnus ka tänapäeval rituaalne tähendus, kuid see funktsioneerib eriti naiste
seas ühtlasi meelepärase ajaviitena. Kõige olulisemal pulmaviisil on multi-funktsionaalne
iseloom ja see käibib „ühisviisina” enamikus vanemate naiste lauludes, nii lüürilistes kui
jutustavates lauludes. Kuid suures osas on see iidne läänemeresoome ühine lauluvara (olles
üldiselt iseloomulik soomesugu rahvastele Läänemere idakaldal) siiski aktiivsest mälust
taandunud, edukalt on aga seda taaselustanud kaasaegsed rahvalauluansamblid. Neis
laulurühmades kasutatakse taaselustamise eesmärgil ka arhiivimaterjale ja mitmesuguseid
publikatsioone, kusjuures aktiivsemad osalejad toimivad ka rituaalse laulu asjatundjatena.
Traditsioonilised hällilaulud ja laulud laste lõbustamiseks on käibel ka tänapäeval. Neil
on spetsiaalne viis ja neid lauldakse mitte ainult emade ja vanaemade, vaid ka vanaisade
poolt. Vanad töölaulud koos oma spetsiaalse funktsiooni ja retsitatiivse laulmismaneeriga on
kaotanud kaasaegses töökeskkonnas oma rakendusliku konteksti, neid on aga
arhiivimaterjalides hulgaliselt dokumenteeritud.
Vanemad regilaulud on säilinud peamiselt naiste repertuaarina, kuigi salvestatud on
tegelikult ka mõned vanematest regivärsilistest meestelauludest. Seevastu 19. sajandi lõpus
käibele tulnud riimiliste laulude loojateks ning esitajateks on olnud pigem mehed. Nende
siirdevormiline meloodia on erinev pulmaviisist, esindades ülemineku staadiumi vanematelt
uuemat laadi viisidele. Uuematel meremeestelauludel on keerulisemad meloodiad, neid
iseloomustab stroof, laiem ulatus, teine rütm ja dünaamilisem esituslaad.

Laulmine kannab endas teatud rituaalset funktsiooni, aga see on ühtlasi olnud ka
oluliseks kogukondlikuks suhtlemisvahendiks ning esteetiliseks meelelahutuseks. Endasse
uudseid mõjutusi ja muutusi sulandades on kihnu laulutava aegade jooksul oma
iseloomulikud jooned säilitanud ning kihnu identiteedi muusikaliseks manifestatsiooniks
kujunenud.

Pillimuusika ja tants
Traditsiooniliselt on Kihnus pilli mänginud mehed. Mängitud on
isetehtud viiulitel ja lõõtsadel, instrumentidest on tuntud ka
parmupill ning varasematel aegadel arvatavasti samuti torupill,
sest paljud viiulil mängitavad meloodiad on laenatud
torupillirepertuaarist. Kaasajal on kõige populaarsemaks pilliks
Kihnus akordion, mida mängivad nüüd eelkõige naised. Mängitav
muusika on põhiliselt seotud lõbustusliku eesmärgiga ning see
koosneb peamiselt 19. saj lõpu ja 20. saj tantsulugudest, mis on
laenatud naabruses asuvatest Põhja-Euroopa piirkondadest, kuid jälle tuntavalt kohalikuks
variandiks töödelduna, olles jätkuvalt populaarsed ka tänasel päeval.
Traditsioonilisi tantse on saarel tänaseni käibel hoitud eelkõige tänu pulmatraditsiooni
kestmisele ja folklooriansamblitele. Nende repertuaar sisaldab vanu laulu- ja ringmänge,
uuemaid rühma- ja paaristantse. Mitmeid tantse esitatakse erilise laulu saatel. Kihnu
traditsiooniliste tantsude repertuaar on rikas ja mitmekesine.

omavahel,
Foto 1935. a.

Naised ja tüdrukud tantsivad
est mehed on merel.

19. saj valmistatud lõõtspill

Mängud
Kihnu lapsed lõbustavad end ka tänapäeval mitmete traditsiooniliste lastemängudega, mis
eelmistelt põlvedelt päritud. Leidub nii kineetilisi mänge, mille osaks on jooksmine,
hüppamine või tagaajamine, aga ka mänge, kus kasutatakse erinevaid objekte, millega
võistlemisel edendatakse käelist osavust. Üks lemmikmänge on nipski, kus parimad mängijad
suudavad žongleerida korraga viit väikest kivikest õhus hoides nagu tõelised tsirkuseartistid.
Kalanduskultuuris moodustavad noad lõikeriistadena olulise osa käsitööoskuste
omandamisel, poistele meeldib aga erilistes noatrikkides ka võistelda. Noa viskamine on
väga populaarne poiste ja noorte meeste hulgas mujalgi, kuid Kihnus kasutatud reeglid on
taas kord kohalik looming.

Tüdrukud mängivad koolimaja ees nipsikt. Foto 1947.

Vanemad naised õpetavad lastele nipskit. Foto 1986.
Manija saar.

Musitseerimist ja laulmist sünkreetiliselt koreograafilise liikumisega ühendavad
laulumängud on säilinud peamiselt folkloorirühma Kihnumua repertuaaris, milles kaasalüües
noorem põlvkond võib õppida tundma oma esivanemate noorusaegseid meelelahutusi. Selle
folkloorirühma poolt praktiseeritav interaktiivne esinemislaad aitab säilitada repertuaari, mis
muidu unustusse vajuks.
Käsitöö ja rahvariided
Kihnu ja Manija kultuuriruumis on naiste käsitööoskused alati kõrgelt hinnatud olnud. Osavus
käsitöö vallas on eriti tähtis neidude elus, kes peavad veimevakka valmistama. Emad ja
vanaemad on püüdnud oma tütardele varasest lapsepõlvest edasi anda mitmesuguseid
tehnikaid, mustreid ja lõikeid.
Ülaljõstmisõd e neidude ühised õhtuveetmised, mil pikkadel talveõhtutel ja veel
kevadelgi tullakse kokku koos kudumistööd tegema, on samuti omanud olulist rolli kollektiivse
tööpraktikana, milles traditsioonilise käsitöö kõrval käibis aktiivselt ka sõnaline repertuaar,
kuid eelkõige oli töö saatjaks laul.
Naiste osa kihnu kultuuri säilitamisel on olnud eriti tähtis, kuna naised kannavad oma
traditsioonilist seelikut körti, jakki, sukki ja kindaid igapäevaselt – erinevalt meestest, kes juba
20. saj alguses läksid suhteliselt varakult üle linnamoele. Naiste riietusel on ilmselge
praktiline tähendus, uusi riideid valmistatakse pidevalt, neid muudetakse ja kohendatakse
vastavalt ajale ja oludele – nad arenevad koos inimestega, kes neid kannavad.
Peamine naiste käsitöös kasutatav materjal on vill.
Eriti kvaliteetse lõnga saamiseks kasvatab iga talu ise oma
lambad. Naised teevad kodustes tingimustes ise kogu töö
lammaste pügamisest kuni ketramise ja lõnga värvimiseni.
Vill on ideaalne materjal, seda eriti karmis talvekliimas, kui
tugevad lumetormid elu saarel raskeks teevad. Üle aegade
on värvid ja mustrid kergelt muutunud, kuid rõivastes on
säilinud üldine stiil ja algne kasutus.

Triibuline kört tuli kasutusele 19. saj teisel poolel,
asendades varasema ühevärvilise valge, halli, musta või
sinise seeliku, ja muutus ajapikku aina värvilisemaks
tööstuslikult toodetud värvaine kasutusele võtuga seoses.
Naise varakust on hinnatud vastavalt talle kuuluvate
seelikute arvu järgi, mis võis ulatuda kuni paarikümne
kodus kootud kördini. Triipude muster ja värvid
varieeruvad vastavalt naise vanusele ja staatusele, või
sõltuvalt tähistatavast sündmusest. Lapsed, neiud ja
naised kannavad helepunase põhitooniga seelikut.
Vanemad naised eelistavad tavaliselt tagasihoidlikumat
sinisetoonilist körti, keskealiste naiste kördid on punast
triipu vaid osaliselt (ühe või kahe laia sinise triibuga).
Must kört osutab peres valitsevale leinale, seda kantakse
peale väga lähedase sugulase – mehe, ema või lapse –
surma. Naine leinab meest kauem kui ema või last. Kui
abikaasa sureb, kannab naine musta körti vähemalt ühe
aasta; kui on surnud ema, kestab leinaperiood pool
aastat.
Körti,
millel
esinevad
üksnes
mustad
(tumesinised), valged, rohelised triibud ilma punaseta,
peetakse samuti leinakördiks, mida kantakse mõne
kaugema sugulase lahkumise puhul. Sellist körti kantakse
musta kördi perioodi järel ajal, mil suundutakse tagasi
normaalsesse ellu kaotatud ema või lapse leinamisest
toibudes. Triipude värv osutab, et kurbus on hakanud
taanduma. Lesk kannab sellist körti kogu ülejäänud elu.
Mitme aasta möödudes võib lisada mõned punased või
roosad triibud, kuid üldine mulje peab jääma tume.
Matustel
kannavad
kõik
naised
mustatriibulisi
(tumesiniseid) körte, välja arvatud lähimad sugulased,
kes on riietatud täiesti musta. Hoolimata vertikaaltriipude värvist, on körtidel alati all
horisontaalne punane äärispael. Isegi täiesti tumemustadele körtidele on lisatud selline pael;
punast triipu seostatakse haiguste vastu kaitsva maagiaga. Niisugusest kihnu körtide
hierarhiast peetakse kinni isegi tänapäeval, kuigi punane seelik on nüüd teatud määral
laialdasemalt kasutusel ka vanemate naiste hulgas, eriti pidulikel puhkudel.
Abielunaised kannavad põlle. Kuni 19. saj esimese pooleni valmistati põlled linasest,
pidulikel puhkudel kanti aga trükimustriga põlle, tänapäeval on valdavalt kasutusel just
viimased. Peale lapse sündi lubatakse emal võtta põll eest kuni laps tuuakse esimest korda
kirikusse. Kui naine on lahutatud, ei kanna ta enam põlle. Teine oluline element naise
rõivastuses on kirivöö. Minevikus ei võetud seda ära isegi voodisse heites, kuna usuti, et see
toetab keha füüsilises ja ka maagilises mõttes. Puuvillane trükimustriga rätik, mis õlgu katab,
on samuti piduliku kostüümi osa. Kuub tehti algul valgest, hiljem hallist villasest riidest.
Kasukaid tehti valgest lambanahast ja kaunistati punaste aasadega.

Mustrites ja tikandites, nagu ka pruudi rõivastuses
üleüldiselt, on domineerivaks värviks olnud punane,
mida kihnlased on pidanud nooruse ja lusti värviks. Aja
jooksul on looduslikke värve asendanud erksamad
poevärvid. Kõige olulisemaks kaunistuseks naiste käistel
ja tanul on rikkalik värviline tikand.
Kuni 19. saj lõpuni kandsid abielunaised
igapäevase peakattena tanu. Alates 20. saj on seda
pähe pandud peamiselt pidulikel puhkudel. Argielus
asendas tanu rätik, mida varem kanti tanu peale
seotuna. Rätik on olnud vallaliste naiste ja neidude
traditsiooniline peakate. Varrukaotstel, seljaosa allääres ja kraeservadel rikkaliku tikandiga
kaunistatud avarad käised kuuluvad eriti piduliku kostüümi hulka, igapäevasemas riietuses on
selle asemel kantud puuvillast trükimustriga pluusi.
Läbi aegade on kihnu naised endaga kõikjal
kaasas kandnud käsitöökotikest. Hobusega teel olles olid
ikka kudumisvardad peos. Kudumine oli käsil ka
paadireisil Pärnusse, kõige lähemasse linna. Tavaliselt
kooti siis labakuid, sõrmkindaid, sukki ja sokke. Naised
teadsid mustreid käsikaudu ja sõrmed töötasid neil
automaatselt ja sama osavalt ka pimesi, tööle pilkugi
heitmata. See traditsioon jätkub tänapäevalgi. Kihnu ja
manija naistel on sageli kudumine käsil kas paati või
lennukit oodates, või lambaid karjamaale saates. Mustreid on ohtrasti ja palju erinevaid, kuid
samas on igal perel siiski oma soki- ja kindamustrite süsteem, mis on kergesti teistest
eristatav.

Igale naisele meeldivad oma pere
kindamustrid kõige enam.

Varasemal ajal kandsid kihnu mehed valget linast või takusest riidest särki ja pikki
halle pükse või valgeid poolde säärde ulatuvaid pükse. Pealiskuub oli kas helehall või valge.
Vammuse peal kandsid mehed laia nahkvööd, millel rippus puss. 19. saj teisel poolel levisid
villased eest kinnised kampsunid, mis olid eriti praktilised tööks karmis kliimas hülgejahil,
kalapüügil või meresõidul. Vaatamata meeste kiiremale üleminekule kaasaegsele
linnariietusele, on kihnu mehed jätkuvalt tavatsenud kanda villast troid, varrastel kootud ja
täismustriga kampsunit.

Lüpsmisjäri ja Härma talust pärit kompass. Suvi 2002.

Meeste varasemalt üldine käsitööoskus keskendus peamiselt laevaehitusele, kuid
hõlmas ka kalanduse ja jahivarustuse ning tavapäraste koduste majapidamisriistade
valmistamist. Püügivõrkude meisterdamine ja parandamine oli samuti aeganõudev töö.
Meeste peamiseks käsitöövaldkonnaks oli puutöö ja vestmine. Kodus valmistati
mitmesuguseid anumaid, vaate ja palisid või mööbliesemeid. Oskuslikumad meistrid tegid ka
viiuleid ning isegi puust jalgrattaid. Kihnu laevameistrid leiutasid erilise laeva hülgeküttimise
tarbeks. Sel olid vees ja jääl liikumiseks jalased alla pandud.

Kokakivi Manija saarel.

Naivistlik kunst
Üheks huvitavaks komponendiks kihnu kunstiväljenduses on olnud naivismi laadis maalid,
mis nähtusena levisid koos areneva meresõiduga 19. saj lõpul ja 20. saj alguses. Kihnu
naivistid ei tegelenud teadlikult kunstiloomega, vaid püüdsid jäädvustada saareelanike
ajalugu ja mereseiklusi. Aegajalt tellisid laevaomanikud endale neid värviküllaseid pilte
sooviga oma purjelaevu mustvalgete fotode asemel värviliselt jäädvustada. Neil maalidel on
looduskeskkonda tavaliselt kujutatud suhteliselt realistlikuna, samas kui inimfiguuridel on
moonutatud proportsioonid, mida on mõjutanud pigem jutustuse kontekst kui korrektsed
visuaalsed parameetrid. See kunstiväljenduse laad sai omal ajal tõuke kujutiste täpse
reprodutseerimise tehnoloogia (fotograafia) arenemisest, mis tekitas üldisemat soovi
tavapärast ümbrust täpsemalt jäädvustada. Sellega kaasnes omakorda visuaalse
jutustamislaadi edenemine ja jäädvustamise vahendite rahvapäraselt kättesaadavamaks
muutumine, millele omakorda lisandus kujutatavaga tekkinud ajalisest ja ruumilisest
distantsist tingitud nostalgia. Need kunstnikud polnud spetsiaalselt joonistamist õppinud, vaid
olid tavalised meremehed.

Purjepaat LIBLIK. Mihkel Suti õlimaal, 1935.

Toit
Kihnu toidulaud on läbi aegade olnud suhteliselt tagasihoidlik,
nagu on olnud üldiselt tavapärane siinse regiooni vanemale
taluelule. Igapäevaseks toiduks olid keedetud kartulid hautatud
räimedega. Rukkileib on Läänemere ümbruses väga levinud
põhiline toiduaine. Tänapäeval tuuakse enamik toiduinetest Kihnu
saarele mandrilt, sealhulgas ka leiba ja saia. Kuid sellegipoolest
eelistab kihnlane ka täna süüa eelkõige kodus küpsetatud leiba.
Selleks peab iga pere väikest maalappi ja külvab sinna oma rukist,
millest peale lõikust ning jahuks jahvatamist kihnu perenaised
maitsva leiva küpsetavad. Viimase pikemaks säilimiseks lisatakse
taignasse kartuleid, mõnikord ka natuke seapekki või räimeid.
Leib jäetakse ahju aegamisi küpsema terveks ööks. Tulemuseks
on kergelt suitsutatud ja magusaks muutunud leivapäts. Niisugune
lihtne asi nagu omaküpsetatud leib on samuti kihnu elulaadi osa,
mis aitab säilitada saareelanike omakandi tunnet. Saarel süüakse
igal kolmapäeval ja laupäeval putru, pühapäeva pealelõunal aga
lihasuppi.

Igapäevaseks toiduks on keedetud
kartulid, hautatud räimed ja kodus
küpsetatud leib.

Kihnu leivategu kestab 3
päeva.

Kodus küpsetatud leib ja seapekk
on hülgeküti põhiline toidupoolis.

Kevadel, kui poolkodustatud kosklad hakkavad pesapaika otsima, seavad kihnlased
neile teivaste otsa tünnid üles. Kosklate munad on kihnlaste ja manijalaste meelest oma
tumekollase rebuga väga maitsvad ja neist saab imehead kooki küpsetada.
Teatud omapärast tavanditoitu valmistavad üksnes
mehed. Jaanipäeva paiku angerja püügi hooaja alguses
kogunetakse angerja suppi keetma. Üks mees määratakse
kokaks, kes valmistab pajatäie rammusat suppi, milles
sibulad, ohtrasti angerjaid, vett ja soola.
Saare parimad kokad kutsutakse pulmadesse
peakokkadeks.
Nemad
peavad
hoolitsema
kõigi
pulmakülaliste – kelle arv võib sadadesse küündida –
toitmise eest (nad peavad leidma abilised ametlikult pulmas
Koskla munade korjamine.
osalevate noorte neidude seast, kellest saavad omakorda
traditsiooni edasikandjad). Üks kohustuslik pulmaroog on
magus piimasupp, mis on pulma toitude nimistus viimaseks
(seda pakutakse tavapäraselt kolmandal päeval) ning sellega tähistatakse pika pidustuse
lõppu. Peale töö lõpetamist jagatakse kokale kingitusi ja teda tantsitatakse erilise pilliloo
saatel.

d) Traditsiooni praktiseerijad
Muusika
Kihnu meeste kombestikule on iseloomulik olnud rikkalik uuemas
stiilis pärimuslike laulude loomine päevakajalistel külaelu,
kalameeste seikluste, meresõidu, vms teemadel. Tänasel päeval
kannavad seda loomingulist tava aga edukalt edasi peamiselt
naised. Eakas kihnlane Virve Köster (s 1928) on praegu kõige
kuulsam ja tunnustatuim laululooja tervel saarel. Ta loob laulu viisid
ja sõnad üheaegselt, kusjuures hiljem kirjutab ta sõnad oma
laulukladesse. Muusikalist haridust tal ei ole ning ta ei tunne ka
nooti.
Mõnikord
aitavad
külla
saabunud
elukutselised
muusikainimesed tal viise üles kirjutada. Virve Köster loob
lõppriimilisi uuemas stiilis laule, kus ta jutustab lüürilises
rahvapärases laadis oma elust ja kogemustest. Virve esitab oma
loomingut koos pereliikmetega – ta laulab koos kahe tütre ja
Virve Köster.
lapselapsega, mõnikord on saatjaks kitarr. Paljud Virve laulud on
teiste kihnlaste hulgas vägagi populaarsed. Mõned laulud, eelkõige
„Merepidu” on populaarsete ansamblite ja raadio kaudu saanud
tuntuks kogu Eestis. Teine samuti väga populaarne laul „Väike tüdruk” telliti Virvelt üheks
pulmaks pruudi isakodust lahkumise puhul esitamiseks. Hiljem hakati seda mujalgi pulmades
ja pidudel laulma.
Kuigi traditsioonilise laulurepertuaari funktsioon ja
roll on kaotanud oma tähenduse koos vana autentse
miljöö ja traditsioonilise elulaadi kadumisega, on erinevad
folkloorirühmad muutunud olulisteks pärimuskunsti
kaasaegsesse kihnu kultuuri vahendajateks. Kõige
aktiivsemaks nende hulgas on ansambel Kihnumua,
mida juhatab elukutseline muusik ja kihnu kultuuri hea
tundja Katrin Kumpan.
Katrin Kumpan.

On ka mitmeid lasterühmi, kuhu on koondunud peamiselt tüdrukud. Selliste rühmade
liikmeskond ei ole piiratud, see muutub pidevalt ning osalejate hulgas saavad kokku erinevad
vanuserühmad. Kõige uuemaks niisuguseks rühmaks on hetkel noormeeste
instrumentaalansambel. Noorem põlvkond on hakanud suurt huvi tundma kohalike
folkloorirühmade vastu, neid kutsutakse mitmesugustele festivalidele ja pidudele nii mandrile
linnadesse kui ka välismaale.

Folkloorirühm Kihnumua Helsingis, 1989. a.

Naivistid
Jaan Oad (1891–1984) on maalinud 150 pilti, kus on
kujutatud elu Kihnu saarel vanasti. Tema õlimaalidel on
jäädvustatud kihnlaste igapäevast tegevust, laevaehitamist,
kalapüüki, hülgeküttimist ja saareelanike seiklusi mandril.
Naivistliku kunsti ülemaailmses entsüklopeedias on toodud
ära tema maal „Kadaka Mari kohtuprotsess”. Pilt jutustab
Kadaka Marist, kes ähvardas mõisahärra karja ära nõiduda.
Tegemist on täpse ja tasakaalustatud kompositsiooniga, kus
Jaan Oad.
kohtunik ja kohtumõistjad istuvad ühel pool ning kihnlased
ruumi teisel pool. Maali jagab kaheks suur domineeriv
punane laud. Kadaka Mari on pannud oma käe piiblile, aga tema näos ei paista mingit
kahetsust. Ta on niisama uhke kihnu naine, nagu kõik need teisedki tema selja taga.

Kadaka Mari kohtuprotsess. Jaan Oadi maal.

Nii nagu teisedki kihnu naivistid, lahkus Jaan Oad Teise maailmasõja ajal Eestist ning
asus elama Kanadasse. Nende kihnlaste igapäevelu jäädvustavat maalikoolkonda jätkas
Endel Tehvand, 1950. aastatel mandrilt Kihnu saarele kolinud mees, kes oli ametilt keevitaja.
Tema poeetilistel piltidel domineerib punane ja pruunikas toon. Tehvandi ilusad ja tundlikud
tööd kujutavad maastikke, pulmatraditsioone ja teisi saarele omaseid kombeid.
Ajalooliselt pole kihnu naivistide kunst olnud mitte hobi, vaid pigem lisatöö või
missioonitundest kantud tegevus. Tänaseks ei ole Kihnus enam aktiivseid naiviste, nagu
seda olid Jaan Oad, Georg Vidrik või nüüdseks samuti lahkunud Endel Tehvand. Nende
meistritöid võib näha Kihnu Muuseumis. Rühm entusiaste on aga alustanud Jaan Oadi kodu
renoveerimist, mis seisis tühjana aastast 1944. Tema mälestusele pühendatud muuseum ja
kunstikeskus avatakse varsti Karjamaa talus, kus Jaan Oad veetis oma lapsepõlve ja
noorusaastad. Kihnu koolis on kunstiõpetuses samuti püütud naivismi taaselustada. Õpilastel
palutakse kujutada erinevaid töid ja pidustusi, kuna lastele on loomupäraselt omane
ümbritsevat keskkonda ja kogetut väga vahetus visuaalses kujutuses väljendada.

Kunstitund Kihnu koolis. Kevad 2002.

Käsitöö
Iga kihnu naine peab oskama kangast kududa, varrastel
kududa ja ka tikkida. Kuigi igaüks tunneb neid töövõtteid, on
osa siiski andekamad ja nende tehtus kätkeb suurem
loovus ning väljenduslik kvaliteet kui teiste töödes.
Andekate käsitöömeistrite lõngad on peenemad, mustrid
keerulisemad, värvid maagiliselt harmoonilisemad ja eriti
erksad.
Üks selliseid osavaid käsitöömeistreid on Rosalie
Karjam, kelle kootud kindad, sõrmkindad, sukad ja tikitud
käised ning tanud on väga kõrgelt hinnatud nii saareelanike
kui turistide poolt. Mõned aastad tagasi asutas ta
käsitöötalu nimega Mõnu.
Leida Tapp on üks paremaid körtide ja vaipade
kudujaid. Tema poolt oli valmistatud imekaunis triibuline
villane lavaeesriie Kihnu rahvamaja jaoks, mis langes 1999.
a tuleroaks.

Rosalie Karjam.

Leida Tapp.

Helve Vahkel kujundab ja meisterdab kihnu
rahvarõivastes nukke.
Kõik need käsitöömeistrid annavad heal meelel oma
teadmisi ja oskusi edasi ka teistele ning noorele
põlvkonnale. Neist käsitöömeistritest, kelle nimi on läinud
saare kultuurilukku, võib koostada pika nimekirja. 1973. a
surnud Mihkel Mäes oli osav viiulimeister ja suurepärane
laevaehitaja.

Mihkel Mäes ja Theodor Saar.

Peeter Rooslaid (1889–1976), kes kolis Kihnu
naabersaarelt Ruhnust aastal 1960, oli rahvusvaheliselt
tuntud hõbesepp. Tema valmistatud sõled ja kompassid
on haruldasteks talismanideks. Peeter Rooslaid leiutas
unikaalse kompassi, millel oli tavapärase nõela asemele
kinnitatud ümmargune näitudega ketas. Selline kompass
oli eriti käepärane meresõidul ägeda tormi tingimustes,
kuna laevakurss oli alati tüürimehe ees.
Kõige tuntumaks kihnu-tüüpi purjeka meistriks oli
Enn Vahkel (1870–1953), kes ehitas 69 tohutu suurt
purjepaati, enamiku neist ookeanil seilamiseks. Tema
järgijad ja traditsiooni edasikandjad on ehitanud
väiksemaid puupaate rannikuäärseks kalapüügiks oma
vajaduste tarbeks või ka müügiks. Käesoleval ajal on
headeks paadimeistriteks Valdo Umb ja August Vesik.
Kuid käsitööna valmistatud tooted on muutunud
tänapäeval väga kalliks, mistõttu kaasaegsema tehnika
ning materjalide kasutuselevõtu tulemusena soovivad
paljud kalamehed nüüdisajal hoopis odavaid plastikust
paate hankida.

Peeter Rooslaid ...

... ja tema kompass.

e) Jätkusuutlikkus ja võimalikud kadumise riskid
Tänaseks on kihnu kultuur ja eriti kohalik omapärane kihnu murrak paraku hävimisohtu
sattunud, seda eelkõige väga kiirete ja kogu ühiskondlikku elu haaranud pöördeliste
muutuste tõttu nii Eestis nagu ka mujal Ida-Euroopas. Isereguleeruvad mehhanismid, mis on
aidanud seni sel ainulaadsel kultuuril püsida, ei funktsioneeri enam.
Tarbimisühiskonna kiire areng surub ka Kihnu saart üleilmastumise teele. Põlvest põlve
pärandatavate praktikate ja hoiakute hulk kahaneb pidevalt. Hävimisprotsessi hoogustab
standardiseeritud kommertsi mõju, kuna kaasaegne televisioon, raadio ja kõik muud
massimeedia vormid ühendavad varem eraldatuses olnud saart palju aktiivsemalt ülejäänud
maailmaga, mistõttu uued nähtused tungivad palju intensiivsemalt kihnu kultuuripärandi
territooriumi hõlvama. Aktiivne osalemine kaldub tänapäeval asenduma passiivse kuulamise
või pealtvaatamisega. Samal ajal tungib saarerahva eluruumi suurte masside kontrollimatu
turism, mis hävitab Kihnule ja Manijale omast saare elustiili ja kultuuri loomulikku tasakaalu.
Kihnu ja Manija kultuuriruumi ellujäämine sõltub paljudest teguritest.
Üks peamisi Kihnu kultuuriruumi alustalasid on jätkuvalt loodus. Manija ja seda
ümbritsevad asustamata saared on võetud Eesti seadusandlusega looduskaitse alla. Kihnu
saarel on paraku aga vaid mõni üksik vanade uskumuste või muistenditega seotud kivirahn
või ürgne hiidpuu riikliku kaitse all. Kinnisvarafirmad otsivad intensiivselt võimalust müüa
krunte Kihnu saarele – atraktiivne merekallas ja imekaunis looduskeskkond annavad lootust
suure käegakatsutava kasumi teenimiseks, luues turu
sinna, kus kohalikel elanikel on olnud vähe või üldse
mitte oskusi opereerida või sellele vastu seista. Siit
tuleneb järjekordne ohuallikas kihnu kogukonnale, kelle
jaoks maakasutus ei ole ajalooliselt kunagi olnud
kauplemisobjektiks.
Teiseks kihnu kultuuri kestmise alustalaks on
kindlasti traditsiooniline perekond ja selles toimiv tööja vastutuse jaotus, mille kohaselt mehed töötavad
merel, samal ajal kui naised hoolitsevad elukorralduse
eest kodus ja saarel. See aegade jooksul
väljakujunenud tasakaal, mis johtub elatise hankimisest
traditsiooniliste töödega, on saanud tõsiselt ohustatud
just kõige viimaste arengute tõttu, millega seoses

Kivirahn Manija saarel.

haavatavaks osutuvad nii mehed kui naised. Paraku näib, et eriti just meestel on raske leida
saarel piisavalt tööd, mis omakorda toob kaasa tõsised tagajärjed ning selle omapärase
kogukondliku elulaadi üldise lagunemise. On ilmselge, et juhul, kui antud elustiil kaob täiesti,
kaob ühtlasi ka kihnu kultuur kui selline, kuna kohalik kogukond on jõudnud staadiumisse,
kus sisemise taastootlikkuse võime osutub ilma sihipärase välise abita ebapiisavaks.
Demograafilised analüüsid näitavad Kihnus ja Manijal elanikkonna keskmise vanuse tõusu,
kuna noorem generatsioon kolib tööotsinguil mandrile. Suremus on kõrgem kui sündivus,
samas kui põlistraditsioonide tundjate ja laulude oskajate arv kahaneb kiirelt. Kui niisugune
protsess jätkub, ei ole varsti saarel enam kedagi, kes kannaks kihnu kultuuri sädet endaga
edasi tulevikku.

Ainsad kolmikud Kihnu saarel on juba 10-aastased. Foto 2000. a.

Kolmandaks alustalaks on vaieldamatult kohalik kool, mis peaks mängima olulist rolli
protsessis, mille eesmärgiks on kindlustada kihnu keele ja kultuuri jätkuv eksistents. Tänase
seisuga peab 9-klassilises koolis kehtiv õppekava järgima mandril asuvatele linnakoolidele
kehtestatud üldisi nõudeid. Segaabielude tõttu kihnlaste ja mandrirahva vahel on paljudes
kodudes kihnu keel ja kombed kaotanud oma positsiooni kui peamine identiteedi märk. Kui
vanemad on minetanud oskuse õpetada traditsioonilist käsitööd ja folkloori, siis peaks koolist
arenema ülimalt tähtis asutus, kus kogukonna vanemate liikmete poolt antakse lastele edasi
kihnlase traditsioonilisi teadmisi ja oskusi.
Lisameetmeks Kihnu kultuuriruumi ning kogukondliku
vaimu säilitamiseks on siinjuures kihnu pulmatraditsiooni kaitse
ja taaselustamine. Seda kõige originaalsemat pärimust
ohustab tuntvalt saare muutunud majanduslik seis,
turumajanduse pealetung ning samuti teisenev demograafiline
situatsioon. Neist põhjustest lähtuvalt asutati 1994. a
spetsiaalne toetusorganisatsioon Kihnu Pulma Fond, kuid see
ei suuda saavutada oma eesmärki ilma üldise positiivse
muutuse või kihnu kultuuriruumi taaselustamiseta. Antud
organisatsiooni
eesmärgiks
on
säilitada
kihnlaste
kogukondlikke praktikaid, nende rikast poeetilist ja muusikalist
pärimust, iidseid tavandeid ja kombeid, mis kannavad
pärimuslikku eetilist väärtust ja kajastavad jõuliselt kihnu
identiteeti.
Turism mängib kaasaegse kihnu kogukonna elus
Iidne veimevakk kootud veimetega ja
ambivalentset rolli. Sellest on saamas uus paljulubav
moodsas tanus pruut.
majandusharu, kuid samas toob see kaasa drastilisi mõjutusi –
ühelt poolt on see elavdanud käsitöötraditsioone ja andnud
kohalikele folkloorirühmadele uue ajendi tegutsemiseks turistidele esinemise näol. Teisalt
võib sellega kaasneda suur oht kihnu kultuurile, kuna niiviisi õhutatakse tagant tendentsi
muuta esivanemate pärimus müüdavaks kaubaks. Suureks ohuks on ka nn alkoholiturism,
mis on muutunud hirmuäratavalt populaarseks Kihnu külastamise ajendiks. Kultuuriturismi
mõiste ei ole veel piisavalt välja arendatud. Sellises olukorras on tõsises ohus Kihnu
kultuuriruum kui elujõuline keskkond, mis suudaks toetada kihnu kogukonna iidset ja ehedat
kultuurilist loovust.

3. KANDIDATUURI PÕHJENDUS
Kihnu saar ja selle elanikkond (mille hulka kuuluvad ka Manijale asunud) moodustavad
kultuuriruumi, mis on arenenud suhtelises eraldatuses, säilitades oma kogukondliku elulaadi
samal ajal sotsiaal-ajalooliste muutustega kohandudes, nii et kaasajal kujutab nende
lahutamatult üheskoos ümbritseva looduskeskkonnaga elav kultuur endast küllaltki
ainulaadset terviklikku nähtust kogu Läänemere geograafilises piirkonnas või kaugemalgi.
Kuid samas on see väike kogukond, tema rikas kultuuripärand ja maaliline loodus äärmiselt
haavatav nüüdisaegsete mõjutuste kasvava ja nivelleeriva pealetungi ees, seda eriti just
kõige viimasel ajal üldise sotsiaalmajandusliku ülemineku tingimustes, mis Eestis valitsevad.
Seetõttu vajab Kihnu kultuuriruum väga tõsiselt rahvusvahelist tunnustust, millega kaasneks
püüd aidata selle ülemaailmse kultuuripärandi mitmekesisust rikastava koosluse toetamise ja
kaitse protsessi.

Inimkonnale väärtuslik loominguline meistriteos ja sügav seotus Kihnu kogukonna
kultuuritraditsioonidega
Kihnu kultuuriruum, mis käesolevas taotluses kandideerib inimkonna suulise ja vaimse
pärandi nimekirja, moodustab tähelepanuväärse saarekultuuri keskkonna kogu Euroopa
mastaabis. Siinsed kollektiivsed tegevusalad, kogukondlik kokkukuuluvus ja aktiivsed
kultuurikandjad moodustavad ainulaadse kultuuriterviku, millele iseloomulik vaimne,
materiaalne, intellektuaalne ja emotsionaalne eripära on säilinud oma algses kontekstis ja
keskkonnas tänapäevani.
Kihnu kultuuriruum kujutab endast tõelist sümbioosi unikaalse kunstiväljendusega
elavast kogukonnast ja saarelisest keskkonnast selle kordumatu loodusega, mida vormib
ümbritsev meri, kuna kohaliku kogukonna elatusallikad on läbi aegade pidanud olemuslikult
looduskeskkonnast sõltuma ja sellega kohanema. Selle kultuuri väljendusviisid ja elulaad
annavad tunnistust inimese loovast võimest tagada elu ja esteetilise loomingu jätkuvus
konkreetsetest ajaloolistest ja looduslikest tingimustest lähtuvalt.
Kihnu kultuuriruum on sel väikesel saarel selliseks arenenud sajandite jooksul
toimunud inimese ja looduse vastastikuse mõjutamise tulemusena. Ümbritsev meri, karm
kliima ja kauged vahemaad on kujundanud kihnu kogukonna, kelle ellujäämine on sõltunud
harmoonilisest kooseksistentsist loodusega, ning kogukondliku elulaadi vastupidavuse on
taganud traditsioonilise loomingu, teadmuse ja oskuste kandumine põlvest põlve.
Vaatamata kiiretele muutustele ja tormilistele arengutele kogu Euroopas, on Kihnu ja
Manija saarel tänaseni säilinud veel rohkelt arhailist – saarlased on hoidnud oma
traditsioonilst kultuuri elus folklooris, tavandites ja käsitööoskustes, mis jätkuvalt seda
kogukonda kujundavad. Nende sotsiaalpoliitiliste muutustega kohanenud, kuid seni
vastupidanud traditsiooniline kogukondlik elulaad ja siinsed inimesed moodustavad kokku
ainulaadse Kihnu (ja Manija) kultuuriruumi, millele ümbritsevas Läänemeres ega ka
kaugemal ei ole võrdväärset oma ehedas, elavas pärimuslikus kultuuritraditisioonis.

Siinkohal võiks tuua mõned näited teistest samavõrd
unikaalsetest kultuurinähtustest saare lähemast ümbruskonnast,
mis on sotsiaalsetest ja ajaloolistest tingimustest kantud
assimilatsiooniprotsessi tulemusel kadunud. Kihnu naabruses
paikneb Ruhnu saar, kus varem asus kohalik eestirootslaste
kogukond oma rikkaliku kultuuri ja keelega, kuid sõja ohu eest
emigreerusid 1941. a kõik saare elanikud Rootsi, kus nad
peamiselt Stockholmi ümbruses rootsi kultuuri assimileerusid.
Üheks etniliseks, samuti soomeugrilaste rühmaks, kelle asukoht
suhteliselt lähedal Kihnule, on olnud sajandite jooksul Riia lahes
Läti rannikul elanud liivlased. Paraku on tänasel päeval Lätis
veel vaid mõni tosin neid, kes räägib või saab aru liivi keelest,
kuigi 19. saj lõpul ulatus liivlaste arv umbes 5000. Nad ei suutnud
läti kultuuri assimileerumise tingimustes oma keelt ja kultuuri alles
hoida. Ilmselt osutub võimatuks väikesaarel oma ainulaadset Vana Ruhnu puukirik ehitati
300 aastat hiljem lahkus
murdekeelt ja kultuuri elavana säilitada juhul, kui mandril 1644.
saare elanikkond Rootsi. Foto
edendatakse nende taotluste suhtes ükskõikset administreerivat
aastast 1935.
poliitikat.
Peale kihnu kogukonna on kogu eesti rahva identiteedile laiemalt oluline säilitada
Kihnu kultuuriruumi elusana, kuna siinses põlises elulaadis, keeles, folklooriloomes ja
traditsioonilises rahvakunstis kestavad omakorda edasi ka eesti kultuuri juured. Kihnu
kogukonna enese jaoks on see oma identiteedi hoidmise ja edendamise küsimus,
vastandumaks ähvardavale fragmenteerumise ja lahustumise ohule globaliseerunud
maailmas. Et Euroopas jätkuvalt hoida kultuurilist mitmekesisust, peaksid Eesti
administratiivsed üksused, mitmesugused organisatsioonid ning teadlaskond, aga kahtlemata
ka Kihnu kogukond ise andma oma panuse selleks, et luua põhjalik ülevaade kihnu kultuurist
selle olemasolevates vormides, püüdes samal ajal loomingulist põliskultuuri nii tutvustada kui
ka hoida. Kihnu kogukond ja tema loominguline eneseväljendus, kogu Kihnu kultuuriruum on
silmapaistva väärtusega kui vaimse kultuuripärandi meistriteos kindlasti kihnlaste jaoks, aga
ka üldisema kultuurilise mitmekesisuse säilitamise seikukohalt – seda eriti laiemalt eesti
ühiskultuuri kontekstis, kuid samavõrd ka võrreldes lähedalasuvate või kaugemate rannikuvõi saareliste kultuuridega, nagu ka ülemaailmses mastaabis.

Kõiki iidseid traditsioone järgitakse täna Kihnus
isegi õigeusu kirikus.
Noorel naisel ei lubata kanda põlle kuni lapse
ristimiseni. August 2000.

Selle tähendus kihnu kogukonna kultuurilise identiteedi kinnitajana,
olulisus inspiratsiooniallikana ning kaasaegne sotsiaalne ja kultuuriline roll
Kihnlaste kultuuriidentiteedi kujundamise ja kinnitamise olulisteks teguriteks on tänases
Kihnu kultuuriruumis nende rikkalik laulu-, muusika- ja tantsuvaramu, mis rituaalsete
tavandite kaudu kogukonda loovad, nende iidsed käsitööoskused, mida jatkuvalt antakse
nooremale põlvkonnale edasi elutähtsa traditsioonilise teadmisena ja mis kajastuvad kihnu
naiste igapäevases riietuses (ja ka meeste kampsunites troides). Teisalt toimib põline
rahavalooming kogu kihnu kogukonna jaoks olulise inspiratsiooniallika ja kogukonda
ühendava nähtusena. Kaasaegses üleilmastumise kontekstis on aga kultuuriväljenduse
unikaalne eripära omakorda eriti kõrgelt hinnatud, mistõttu kihnu põliskultuur toimib
rahvusvahelisel tasandil kontaktide loomisel väärilise partnerina, samas kui antud kultuurilise
eripära tunnustamine väljaspool Kihnut edendab kihnlaste jaoks nii vajalikku enesehinnangut.
See puudutab eriti neid aktiivseid praktiseerijaid, kes soovivad osaleda folkloorirühmades
eesmärgiga suulist traditsiooni ringluses hoida, mis vastasel juhul kaoks koos muutuva
sotsiaalse kontekstiga.
Kihnu kogukonna jaoks on nende suulise
pärimuse kestmine ja esivanemate traditsioonide
elushoidmine eluliselt tähtis, kuna see moodustab
nende loomingulise mõttemaailma aluse. Loov alge
on näiteks leidnud väljenduse rahvalauludes, mida
kihnu meremehed on armastanud oma pikkade
sõitude vältel üheskoos laulda. Neis lauldud lugudes
kajastuvad meeste tunded ja igatsused; meremeeste
repertuaaris peegeldub kihnlaste eluvaade, nende
filosoofiline tunnetus ja inimestele antud imeline
anne.

11-aastane Kristjan Michelson on väga hea
laulja ja ta armastab kanda troid.

Allpool on näitena toodud laul, mille on loonud mõni Läänemerd sõitnud kihnu meremees
pika laevareisi kestel ja mis hiljem teiste meeste poolt ühisrepertuaari võeti:
Sii me sjeltsõs sjelle uasta,
Jumal aga tiäb, kus tulõva uasta,
Muist meid liiva liidetakse,
Muist meid maetas mulla alla,
Muist meid viiäks Venemaale
[...]
Sii meid pjetäkse ju lolliks,
Me lähme Riiga siidisjelliks,
Siidisjelliks, musterrolliks,
Seal meitel laksub kaardilaud,
Vahest vilgub viinakluas
[...]
Mets meid toidab, meri meid joodab,
Mere lained katavad
[...]

Paljudele meestele on meri andnud märja haua. Jaan Oadi maal .

Kõige arhailisema repertuaari on Kihnu saarel säilitanud naised ja seda eriti
pulmatraditsiooni kontekstis. Traditsioonilise pulmatsükli edasikandumine läbi aegade tagas
vastava rituaalse keskkonna ja kogukondliku vajaduse sellega
seotud suulise pärimuse jätkuvuseks. Kihnu lauluvara vanema
kihistuse juured asuvad sügaval minevikus, muusikalise ja
poeetilise pärimuse kollektiivne esitus on säilitanud arhailise
laulustiili ja repertuaari, mis on tihedalt seotud rituaalse
kontekstiga. Sellel vanal kultuurinähtusel on leidunud ajalooliselt
paralleele naaberaladel Eestis ka mujal, kuid sealt on see oma
esialgsest kontekstist kadunud kaua aega tagasi. Näiteks lauldi
külaliste pulmamajja saabumise puhul kombekohaselt järgmisi
tervitusvärsse:
Peaks teie seda tiedämaie,
Vähedegi arvamaiõ,
Kuda aga meie siia saimõ?
Läbi meitel minna kolmest metsast:
Ees meitel irgub irremetsa,
Taga paistab palgimetsa,
Keskel kuiva kuusemetsa.
Läbi meitel minna kolmest järvest:
Üks ond järve viinajärve,
See ond noorte meeste järve;
Teine järve õllejärve,
See ond noorte naiste järve;
Kolmas järve siirupida,
See ond noorte neide järve.
Ees meitel üheksa ojada,
Kaheksa kalamereda,
Seitse seisavat jõgeda,

Kümme külma allikasta.
Hobu meitel uppus ojadesse,
Lauku tjäkku lainetesse,
Mära mätaste vahelõ.
Meie raisime oksad ojadesse,
Laiad laastud laenetesse,
Siis ei kastas naine jalga, ärg ei sõrga,
Kukk oma kulda kannuksida [...]

Kihnu kultuuriruumi ainulaadses kontekstis on
iidsed traditsioonid ja nende loominguline väljendus
suutnud püsida eriti tänu kollektiivse elulaadi ja teatud
rituaalsete tegevuste hoidmisele ja edasikestmisele.
Kihnu kultuuriväljendus on silmatorkavalt kogukondlik
pärand, üksikisik leiab siin oma tähenduse just eelkõige
antud kogukonda paigutuva liikmena, kes tunneb
vajadust kogukondlikku traditsiooni jätkata ja leida
võimalusi loominguliseks eneseteostuseks selle sees.
Siin peitub üks kõige olemuslikumaid põhjusi kihnu
pärimusliku
väljenduslaadi
kaitsmiseks
tervikliku Üks tuntumaid Kihnu laulikuid Kalda Mall.
Foto 1974. a.
kultuuriruumi osana, mis moodustaks vajaliku vaimse,
emotsionaalse, loodusliku ja materiaalse keskkonna selle
erilaadse, kuid haavatava kultuuri edasikestmiseks.

Looduslik mitmekesisus on osa kultuurilisest rikkusest
Kihnu kultuuriruum arenes sajandite jooksul väikesel Läänemere saarel inimasustuse ja
looduskeskkonna omavaheliste mõjutuste tulemusena. Ümbritsev meri, karm kliima ja
saarelised tingimused on kujundanud välja kihnu kogukonna, kelle ellujäämine ja
vastupidavus oli sõltuv traditsiooniliste teadmise ja
oskuste jätkuvusest ning kogukondliku elulaadi
harmoonilisest
kooseksisteerimisest
loodusega.
Kihnlased on suutnud säilitada seda tasakaalu kuni
käesoleva ajani.
Kihnu
saarestik
on
rikas
loodusliku
mitmekesisuse poolest. Siin pesitsevad sajad linnuliigid
ning kevadeti ja sügiseti teevad sel saarel peatuse
paljud rändlinnud. Manija saare puhas keskkond on
pakkunud parima elupaiga juttselg kärnkonnale, kes on
kantud rahvusvahelisse Punasesse Raamatusse.
[foto]

Juttselg kärnkonn (Bufo Calamita)

Hallhülged märtsis. Iidsete kihnu uskumuste kohaselt
peeti hülgeid Egiptuse vaarao sõjameesteks, kes hukkusid
Punases meres ja hülgeks muutusid.

Viimane Läänemeres säilinud, kuid paraku vähenev hallhüljeste populatsioon asub Kihnu
saarestiku vetes. Olles minevikus traditsiooniliselt sõltuvad hülgepuugist kui elatusallikast, on
kihnu elanikud hästi teadlikud liigilise mitmekesisuse säilitamise vajadusest. Läänemere
hülge asurkond on tänaseks rahvusvahelisse Punasess Raamatusse kantuna looduskaitse
all.
Ranogaputk (Eryngium maritium) on haruldane
taim, mis on Eesti tingimustes säilinud kivises Kihnu
saarestikus reliktina aastatuhandete taha ulatuvatest
varasematest klimaatilistest tingimustest, mis annavad
seega tunnistust Kihnus unikaalsest looduskeskkonnast.
Tänaseks on selle liigi looduslikuks elupaigaks peamiselt
Vahemere piirkond, Eestis on need taimed looduskaitse
all.

Kosklad armastavad pesitseda kihnalste esitatud pesakastides.

Kihnuga koos ümbruskonna väiksematest saartest moodustuv uus looduskaitseala
kujuneb loodetavasti sellise liigirikkuse säilitamise elutähtsaks teguriks. Kihnu Merepark on
loodud Eesti riigi initsiatiivil, et kaitsta peamiselt piirkonna looduslikku mitmekesisust. Kihnu
inimkultuuri kirevat mustrit võib võrrelda loodusliku liigirikkusega. Siin tekkinud haruldane
kombinatsioon olevikust ja minevikust peaks pakkuma innustavat tuge lootusele, et Kihnu
saarestiku kultuurilist mitmekesisust on võimalik hoida ja edendada ka tulevikus.

Välgust tabatud rahn Manijal.

Manija tuletorni ümbrus on kaetud taimkattega.

Pärimuslike teadmiste ja oskuste omandamise ja edastamise tase
Aja jooksul on traditsioonilisi teadmisi ja oskusi Kihnu saarel antud põlvest põlve edasi
peamiselt kogukondliku tegevuse kaudu. See kehtib nii pärimusliku muusika ja sõnakunsti,
uskumuste ja rituaalse kombestiku, nagu ka käsitööoskuste suhtes, mis on olnud seotud
elatusallika kindlustamise otstarbe või saareelanike esteetiliste eelistustega. Poistele ja
meestele oli kalapüügiriistade ja ka laevaehituse oskuste edasiandmine igapäevase
eluspüsimise tagamiseks kesksel kohal. Neid oskusi õpetati pereringis, kuid omandati ka
käsitöömeistrite sellidena teenides või kollektiivsete tööperioodide käigus. Tütarlapsed
omandasid elementaarsed käsitöötehnikad ja -oskused eelkõige oma emalt, sellele lisaks
võtsid tüdrukud ja naised osa kollektiivsetest käsitööõhtutest, mida kutsuti ülaljõstmiseks,
ning valmistusid tavapäraselt üheskoos pulmadeks.
Tänapäeval on individuaalne traditsiooniliste oskuste edasiandmine jätkuvalt
täheldatav pereringis, kuid olulist osa etendab siiski ka kogukondlik tegevus, kuigi kaasaegne
sotsiaalne kontekst, nagu ka konkreetsed sündmused ise on üldiselt koos ajaga muutunud.
Samas on aga nüüdisaegses pärimuslike tavandite säilitamise protsessis osutunud kooli ja
kohalike hariduslike programmide roll aegamisi aina olulisemaks.
Vastavalt Eesti Vabariigi hariduspoliitikale on kõigil koolidel vabadus koostada
eriprogramme, et õpetada paikkondlikku ajalugu, looduslugu, kombestikku ja folkloori. Kõige
lähemal ajal peaks kihnu vaimupärandi osa koolihariduse kontekstis jätkuvalt laienema, sest
pärimuslikku teavet oskuslikult kaasaegsesse õpikeskkonda kombineeriv kooliprogramm
võiks luua aluse kihnu kultuuri süstemaatiliseks edastamiseks kihnlaste tulevastele põlvedele.
Teiseks oluliseks aspektiks

Rühm kihnu poisse koolimaja ees.

on anda professionaalset õpetajakoolitust eelkõige noorematele saareelanikele, kes võiksid
niiviisi omandada vajalikke oskusi, kuidas kihnu kultuuri erinevaid elemente olemasolevasse
kooliprogrammi lülitada. Näiteks: bioloogias – kihnu keelsed floora ja fauna nimetused;
geograafias – Riia lahe ja Läänemere piirkonna kohanimetused kihnu keeles; ajaloos –
peamised sündmused, protsessid, isikud saare ajaloos; kehalises kasvatuses – kihnu
mängud; muusikaõpetuses – kihnu folkloor; käsitööõpetuses – kihnu käsitöö; kujutvas kunstis
– naivistlik kunstistiil.
Üheks väga oluliseks haridusega seotud teemaks on keeleõpe, sest tänapäeva
lapsed ja noored vajavad lisaks eesti kirjakeele õppimisele ka eritunde kihnu murde
õppimiseks. Kihnu kiel on kihnu kultuuri üks olulisemaid tahke, mis toetab saarlaste
identiteeti. Kihnu murret peaks õpetatama kohalikus koolis selleks, et säilitada seda elavas
kasutuses, kuna massimeedia kaudu, kaasaegsete kommunikatsioonivahendite ja
segaabielude tõttu suureneb eesti kirjakeele mõju üha rohkem.

Kihnu murre on omakorda tihedalt seotud elatusviisidega saarel ja kohaliku
rahvaluulega. Näiteks on kihnu sõnavara omamoodi rikas sõnade poolest, mis kirjeldavad
merd: ilmast tulenevaid nähtusi ja jää erinevaid olekuid. Jää kohta leidub niivõrd rikas valik
mitmesuguseid ütlemisi, et muutub pea võimatuks tõlkida kihnu hülgeküttide dialooge kas
eesti kirjakeelde või võõrkeeltesse. Kuigi hülgeküttimine kui elatusallikas on jäänud
minevikku, annab see tunnistust rikkast pärimuslikust teabest, kuid moodustab niisuguse
pärimusliku sõnavara olulise osa, mis võib lähiajal kaduda, sest ajapikku on kadumas see
eriline traditsioonilise küttimise ja kalastamisega seotud kontekst.

Kihnu hülgekütid Riia lahes. Jaan
Oadi maal

Kuna Läänemerel valitsevad karmid talved koos paksu jääkihiga, ning saareelanikud on
mandrile pääsemiseks jätkuvalt sõltuvuses jääkatte paksusest, siis on kihnu murdes olemas
palju iselaadseid sõnu ja väljendeid jääolude kohta. Toome vaid mõne näite:
tie – jää on sobiv mere ületuseks;
rikne – väga raskesti ületatav jää;
korgõ – vee ja jääkatte vahel leidub õhku;
tuulõauk – õhuke jääkord, millel kõndimine on ohtlik;
kuemm – jää, mida kergitavad kivid;
rjõnnajäe – kasvava jää piir.

See on „kuemm”.

Kui tuulisel merel jää kasvab,
tekib veepiirile „rikne”.

Väärtus ainulaadse elava kultuuripärimusena
Kihnu kultuuriruum kujutab endast tõelist sümbioosi elavast kogukonnast, keda iseloomustab
unikaalne kultuuripärand, ümbritsevast meremaastikust tingitud isikupärase loodusega
saareline elukeskkond ja elatusviisid, kusjuures inimeste asustus ja kombestik on ajaloo
jooksul olemuslikult oludega kohanevad ja looduslikust keskkonnast sõltuvad. Kihnu
rahvakultuur ja traditsioonid leiavad oma kõige komplekssema ja eredama väljenduse eriti
omapärase kihnu pulmatsükli käigus, mil tuleb esitusele enamik kihnu kombestikku, tantse ja
laule, ja millele lisanduva naiste käsitöö traditsioonid.
Kultuuri kandev element – kihnu pulmad
Kogukondlik pulmapidu on kõige silmapistvam tegur,
mis on aidanud Kihnu ja Manija saarel traditsioonilise
kultuuri
kollektiivset
elulaadi
säilitada
koos
kompleksse rituaalse ja rikkaliku loomingulise
tegevusega. Tsükkel sisaldab ka kosjakombestikku,
selle kõrgpunktiks on aga kolmepäevane kahe
otsaga pulmapidu, mille käigus toimub mitmeid riitusi
valmistamaks noorpaari ette pereellu siirdumiseks ja
kinnitamaks uusi sugulussuhteid. Nagu juba eespool
kirjeldatud,
on
tegemist
keskse
Kuldpulmad Manija saarel peale 50-aastast
kultuuriinstitutsiooniga, kus arhailine ja unikaalne
kooselu. Foto 1985. a.
abiellumise kombetalituse tsükkel ühendab endas
suuremat osa kihnlaste folkloori ja käsitööd. Kogu
keerukas rituaal sisaldab laia repertuaari laule ja muid sõnalise rahvaluule liike, muusikat ja
tantsu; esindatud on ka laias valikus traditsioonilist käsitööd; peo käigus valmistatakse
traditsioonilisi toite ja dekoreeritakse eripäraselt taluhooneid. See on kihnu identiteedi võimas
manifestatsioon ja silmapaistev tegur kihnu kogukonna elujõulisena hoidmisel.

Kuid paraku on täies mahus kihnu pulmi viimastel aastatel ühiskondlike ja majanduslike
muutuste survel aina raskem korraldada. See on kulukas, pühendumist ja palju aega nõudev
ettevõtmine. Negatiivse, taandumist mõjutava tegurina võib veel nimetada ka peavoolu
kultuuri tugevat pealetungi, seda eriti segaabielude korral, mis on saarlaste liikuvuse
kasvades sagenema hakanud. Selle omapärase traditsiooni säilitamiseks asutati 1994. a
eraalgatusel Kihnu Pulma Fond. Siit nähtub, et Kihnu kultuuriruumi kõige hõlmavamal moel
määratlenud unikaalne kultuuriväljendus on muutunud ähvardavalt haavatavaks ja vajab
laiemat rahvusvahelist tunnustust ning tuge kultuuriorganisatsioonidelt selleks, et antud
vaimne pärand võiks edaspidigi tagada kihnu kultuuri jätkumist ja elavdamist.
Rahvariiete, selle mustrite ja kaunistuste sümboolne tähendus
Kihnu kultuuriruumi eriliselt silmapaistvaks jooneks on pärimuslike rahvariiete kandmise
kombe jätkumine isegi tänapäeval. Rõivaste detailide osas
on säilinud eriliste tähenduste tunnetus ning erilise
staatuse ja identiteedi väljendamise funktsioon. Kihnu
mõrsja kannab triibulise kihnu seeliku e kördi peal põlle
hetkest, mil temast saab abielunaine. Põll kaitseb naise
kõige olulisemat, elu edasiandmisega seotud kehaosa. Kui
laps on sündinud, ei kanna naine põlle seni, kuni
vastsündinu on viidud kirikusse. Peale ristimist pannakse
põll jälle ette. Põllest võib loobuda lahutuse korral, kuid
lesed kannavad seda surmani ning neid ka maetakse, põll
ees. Seda kommet järgitakse hoolega.
Traditsiooniliste märkide, ennete ja sümbolite kasutamine käsitöös või muus
kombestikus aitab säilitada kihnlaste uskumusi ja luua nende vaimses maailmas sidusust.
Kihnu naiste käsitööd iseloomustab värvikas muster ja rohked kaunistused. Enamik kasutusel
olevatest elementidest on tuntud üle maailma. Mustrite
geomeetriline
kompositsioon
määrab
võimalike
variatsioonide hulga ja üksikute mustrite laenuteed on
keeruline tuvastada. Kuid kihnu naiste endi poolt
mustritele antavad seletused on tähendusrikkad.
Kaheksakand, mis näiteks lätlastel on tuntud kui koidu,
kultuurilise ärkamise ja rahvusliku identiteedi sümbol,
omab kihnu mustrites maagilist toimet mitmesuguste
haiguste raviks ning naiste käistekirja põimituna pidavat
see haigusi ära hoidma. Samasugust kaheksatipulist
tähte on vaipadesse kootud ka Rootsis Ojamaa saarel,
nagu ka Indias või Peruus Andides valmistatavatesse
tekstiilidesse. Türgis on see usu ja armastuse sümbol,
esinedes vaipades kaheksanurgelise imelille õie kujul. Samuti on üle maailma tuntud
päikeseratta sümbol, mida kihnu mustrites on kasutatud sik-sak mustriga ühendatult.
Niisugune kaunistus ehib tavaliselt näiteks abielunaiste tanusid, mida varasemalt kanti iga
päev, kuid nüüdsel ajal kantakse tanu vaid piduliku rõiva osana.

Rahvusvaheliselt üldlevinud mustreid on sageli
põimitud unikaalsete kihnu sümbolitega. Need on
kohalike taimede või lindude, mõnikord ka inimeste
geomeetrilised kujutised. Iga käsitöömeister võib oma
metafooridest ilmeka loo esitada, põimides erinevaid
elemente. See kihnu käsitöö aspekt on Eesti Rahva
Muuseumis uurijate ja Eesti Kunstiakadeemias
tekstiilikunstnike poolt hästi dokumenteeritud.

Siksakiline ussimuster pruudi uiul
omab kaitsvat maagilist tähendust.

Kultuuri jäädvustamine
Kihnu kultuuriruumi on mitmete uurijate poolt suhteliselt
põhjalikult kirjeldatud ja jäädvustatud 20. sajandi teises
pooles. Esimene täispikk mustvalge film valmis kihnu
pulmadest rahvaluuleprofessori Eduard Laugaste käe all
juba aastal 1958.
Rahvamuusikauurija Ingrid Rüütel on aastakümnete
jooksul uurinud eelkõige pulmakombestikuga seotud
muusikat, laule ja folkloori, aga ka muud tavandit.

Dr. Maaja Vadi Kihnus. Suvi 2000.

Folklorist Ottilie Kõiva on samuti pulmatraditsioonist
põhjalikke uurimusi kirjutanud. Sotsiaalse ja majandusliku
poole uurimisega on olnud seotud etnoloog Vilve Kalits.
Sotsioloog Maaja Vadi on sünnilt kihnlane ning
doktorikraadi uurimusega kogukondlikust käitumisviisist.

omandas

Kihnu folkloorist on tuhandeid näiteid kogutud ja neid
säilitatakse Eesti Rahvaluule Arhiivis Tartus. Ainelist kultuuri on
kogunud Kihnu saarele tehtud ekspeditsioonidel Eesti Rahva
Muuseumi uurijad. Kihnu murrakuga on tegelenud Eesti Keele
Instituudi murdeuurijad. Siinjuures peab mainima ka Kihnu
kogukonna esindajaid, kes samuti on aktiivselt osalenud oma
pärimuskultuuri dokumenteerimisel, eelkõige tunnustatud õpetaja
Theodor Saar (1906–1984), kes on jäädvustanud ajalugu, igapäeva
kombestikku ja kogukondlikku tegevust ja talletanud väärtuslikku
murdeainest.

Theodor Saar.

Lisaks on Kihnu ja Manija elanikest, nende elulaadist,
rahvakunstist ja loodusest filmitud mitmeid dokumentaalfilme Tallinnfilmi stuudios ja Eesti
Televisioonis (autoriteks Mark Soosaar ja Ingrid Rüütel).

Kadumisrisk
Unikaalne kihnu kultuur arenes Kihnu saarel (ning kandus hiljem edasi väikesele Manijale)
sajandite jooksul suhtelises geograafilises eraldatuses, kuid sellegipoolest välismaailmaga
oluliselt kontakti pidades, eriti meresõidu kaudu. Kihnu elulaad ja elatusviisid on alati olnud
sõltuvad ümbritsevast Läänemerest, millel on olnud määrav osa kihnu kogukonna ja tema
rahvaloomingu žanride kujunemisel. Iidsetest aegadest saadik on enamik mehi olnud seotud
meresõiduga, hülgeküttimisega või kalapüügiga väljaspool saart, kuna naised tegelesid
koduse majapidamisega saarel.

Vanemad naised ja traditsioonilised
maaharimise tavad.

Enamus uuendusi ja mõjutusi toodi meeste poolt kaasa meretagustelt maadelt, kuid
neid mugandades omaks võttes sünteesiti omakorda ainulaadne, eneseküllane saarekultuur,
mis sobis kokku kihnlaste uskumuste ja tavadega. Tänu oma kaitsvale konservatiivsusele
kujundas kihnu kogukond endale tugeva identiteedi, mida on suudetud säilitada läbi erinevate
sotsiaalmajanduslike muutuste kuni kõige viimase ajani, kuid mis ilmutab ohtlikke
nüüdisaegsetele survetele allajäämise märke ning taandusmistendentse. Hiljutine periood on
toonud Kihnu ellu reforme ja pöörde turumajanduse poole koos sellest johtuvate mõjutuste ja
kaasneva kommertsialiseerumisega, mida samal ajal saadab kiirelt võimust võttev
akulturatsioon.
Loetledes suuremaid ohte, millega kihnu kultuur vastamisi seisab, peaks kõigepealt
nimetama kihnu kultuuri edasikandumise raugemistendentsi. Kihnlaste igapäevast elu ei
kujunda enam nähtavalt kohustuste kogukondlik jaotus meeste ja naiste vahel. Kiriku või
rahvapäraste uskumuste tähendus on minetanud oma osa saareelanike käitumisnormide
reguleerimisel. Nooremate soov assimileeruda mandril valitseva linnastunud kultuuriga on
vähendanud nende silmis kohalike traditsioonide väärtust. Kihnu kultuuri mõjujõud on
majandusprotsesside tulemusel nõrgenenud, millele on omakorda kaasa aidanud
haridussüsteem, mis seni pole suutnud toetada kihnu rahvakultuuri, keele ja vaimu kestmist.

Noored naised ja moodne üleilmne
meelelahutus. Kihnu saarele on
jõudnud passiivne tarbimine.

Teiseks, plahvatuslikult on kasvanud turismimajandus, mille negatiivne mõju paistab
paraku suurenevat. Kuigi turismindus annab kahtlemata väikesele osale elanikest tööd, peab
viimaste arengute valguses paraku nentima, et külastajate arvu poolest on siin peaaegu
saare taluvuse piirile jõutud. Turismihooaeg kestab Kihnus ja Manijal kaks kuni kolm kuud
aastas, juunist kuni augustini. Umbes tosina turismitalu omanikud ja hotell püüavad teenida
sel perioodil maksimumkasumi, ning suve kõrghooajal võib saart külastada mitu tuhat turisti,
kasvatades Kihnu ja Manija elanike arvu tavapärasega võrreldes kolme- kuni neljakordseks.
See aga ohustab nii looduslikku tasakaalu kui ka saare püsielanike elukeskkonda.
Hoolimatud külastajad on ükskõiksed oma ümbruse suhtes ning keskenduvad pigem
alkoholi tarbimisele. Turism ja eriti alkoholiturism toob suurt kasumit laevaliinidele ja
kohalikele kauplustele, kuid see võib hakata tõsiselt takistama kihnu kultuuri arengut.

Jaanipäeval püüab saare ainus
praam transportida tuhandeid
turiste ja nende autosid Kihnu. Suvi
2000.

Orienteerumine turusituatsioonile, mis eelistab vähem töömahukaid ja odavamaid kaupu, on
juba mõjutanud kihnlaste käsitööd.
Kolmandaks, esineb oht muuta kihnu kultuur eksotiseeritud väljanäituse kultuuriks.
Kui varasematel aegadel inimesed laulsid, tantsisid ja valmistasid kaunist käsitööd oma
rõõmuks ja meelelahutuseks, siis täna esinetakse sageli raha eest turismitaludes või
tõmbenumbrina festivalidel ja kontserdilavadel.

Turist Burkina Fasost avastab kihnu kördi ilu Manija saarel. Suvi 1997.

Viimased aastakümned on toonud kaasa laastavat mõju varasematel aegadel
tugevatel alustel püsinud kihnlaste kogukondlikule elulaadile ja kestmajäämisoskustele,
seetõttu vajab aga see rahvakild tõsist abi taastamaks oma kogukondlikku initsiatiivi, et
kinnitada kihnlaste identiteeti – taasloomaks eluvõimelist majanduslikku kogukonda nii, et
säiliksid kaasaegsele nivelleerivale ühetaolisusele vastanduvad põlised kultuuritavad ja
hoiaksid Kihnu kultuuriruumi allakäigu, akultureerumise ning üldkultuuris lahustumise eest.

Kokkuvõte
Kihnu kultuuriruum oma folkloori, kombestiku, käsitöö, ainulaadse pulmatavandi, naivistliku
kunstitraditsiooni ja muu tänase päevani säilinud põliskultuuriga on kihnu kogukonna poolt
loodud silmapaistva väärtusega loominguline meistriteos.
Kihnu kultuuripärimuse juured on kindlalt minevikus. Tänu saare mandrist eraldatuse
pikale ajaloole on pärimuskultuur ja elulaad siin sajandite jooksul oma arhailise olemuse
säilitanud. Kihnu kultuuriruum on kihnlaste identiteedi alustala. See on inspiratsiooniallikaks
ja oluliseks väärtuseks kultuuridevahelise suhtlemise mõjuväljas. Kuigi suur hulk kihnu
noortest õpib mandril ning koolivaheaega veetma või suvepuhkusele tulles toovad nad
endaga kaasa tänapäevast linnakultuuri, kannavad tüdrukud ikka veel saarel olles
traditsioonilist triibuseelikut, laulavad oma vanaemade viise ja tantsivad oma kodusaare
tantse.
Kohalikud kombed, kihnu keel, laulud ja muud kultuurinähtused kinnitavad saarlaste
identiteeti ja sisemist tasakaalutunnet.

Päästjad. Georg Virdiku maal
1904–1942. Kas ka kihnu kultuur
vajaks päästepaati?

Kaasaegsetes tingimustes valitseva kogukonnavälise suhtluse ja mõjutuste tulvas ei
saa loota, et kihnu ja manija asukad pöörduks tagasi ajalukku jäänud eraldatusesse või
muutuks elavaks muuseumiks, kus aeg on peatunud. Kihnlased tahavad samuti kasutada
areneva maailma mugavusi, milleks neil on igati õigus. Võtmeküsimuseks jääb aga see,
kuidas säilitada unikaalset ja algupärast kihnu kultuuri elavana selles muutuvas maailmas,
kuidas kindlustada kihnu kultuuri taasloomise protsessi seda samal ajal kaitstes, edendades
identiteeditunnetust ja loovat alget, mille tulemusena toetataks kokkuvõttes elavat ja elujõulist
Kihnu kultuuriruumi.
Kui sada aastat tagasi soodustas eraldatus muust maailmast originaalse kihnu
kultuuri loomist, siis tänapäeval peaks tark ja teadlik side muude kultuuridega aitama sellel
saarelisel kultuuriruumil eeldatavalt pigem säilida. Kihnu kultuuri inimkonna vaimse pärandi
meistriteoseks tunnistamine rahvusvahelisel areenil peaks aitama luua motivatsiooni
kihnlastele endile, samas aga ka edendama ülejäänud Eesti ning rahvusvahelise kogukonna
vastutustunnet. See aitaks kaasa taaselustamise protsessile üldisemalt, kui tunnistatakse
pärimuslike kultuuriväljenduse vormide äärmist haprust ja väärikalt tunnustatakse elava
kultuurikogemuse visadust, mis kogu inimkonda rikastab.
Seega, selleks et tagada Kihnu kultuuriruumile niisugune rahvusvaheline tunnustus, mis
aitaks
toetada
ja
kaitsta
seda
ainulaadset
kultuuriväljendust
kaasaegsetes
sotsiaalmajanduslikes tingimustes, on käesoleva taotluse eesmärgiks tagada Kihnu
kultuuriruumile rahvusvahelist asjatundlikku tuge selle inimkonna suulise ja vaimse pärandi
meistriteoseks kuulutamise kaudu.

4. HALDAMINE

a) Kultuuriruumi kaitse, säilimise ja taaselustamise eest
vastutavad organisatsioonid ja üksused
Koordineeriv üksus on vastloodud Sihtasutus Kihnu Kultuuriruum, mille
vastutada on:
1) töötada välja tegevusplaan Kihnu kultuuriruumi säilimiseks ja kaitseks;
2) tagada tegevusplaani elluviimine;
3) võtta endale vastutus kõigi muude terve projektiga seotud küsimustes.
Üksus, kes loodi kaitsma ja arendama originaalset kihnu kultuuri, valis oma
esimeheks Kihnu Põhikooli (9-klassiline) direktori hr Rein Kupri. Sihtasutuse
liikmed jõudsid üksmeelele, et kohalik kool peab toimima stabiilse keskusena
Kihnu kultuuriruumi säilitamisel ja taaselustamisel. Kool saab siin palju ära
teha. Väga oluline on kihnu murde lülitamine kooliprogrammi. Kõik projektid,
mis puudutavad kihnu kultuuri õpetamist koolis peaksid lähtuma tõsiasjast, et
selle unikaalse kultuurinähtuse oluliselt iseloomulikuks jooneks on tuginemine
suulisele pärimusele.
Sihtasutuse tegevus ei piirdu üksnes kooliga. Loodud organ hakkab
kontrollima kõiki arenguid Kihnu kultuuriruumis, tehes tihedat koostööd
kohalike omavalitsuste, Riigikogu ja Eesti Vabariigi valitsusega ning
rahvusvaheliste organisatsioonidega
Sihtasutus Kihnu Kultuuriruum
Linaküla
Kihnu vald
Pärnumaa 88001
Eesti
Esimees Rein Kupri
Tel./Fax: +372 (0) 44 69 933
Teised vastutavad organisatsioonid on:
1. Kihnu Vallavalitsus ja Kihnu Valla Nõukogu kui kohalikud
omavalitsusorganid.
2. Pärnu Maavalitsus – regionaalne vastutus.
3. Kultuuriministeerium kui avaliku sektori esindaja, kelle riiklikku
kompetentsi kuulub Eesti kultuuripoliitika korraldamine ja
koordineerimine.
4. Haridusministeerium kui riigiasutus, kes vastutab hariduspoliitika eest.
5. Siseministeerium kui riigiasutus, kes vastutab regionaalpoliitika eest
regionaalministri isikus.
6. Keskkonnaministeerium kui riigiasutus, kes vastutab maareformi ning
looduskeskkonna säilimise eest.

Sihtasutuse Kihnu Kultuuriruum poolt tehtavad ettepanekud
vastutavatele organisatsioonidele
nr.

Vastutav
institutsioon

Staatu
s

Institutsiooni riiklik
kompetents

Kontaktandmed

Rahastamis
e allikad

1.

Eesti
Vabariigi
Kultuuriminist
eerium

riiklik

Üldine:
Eesti kultuuripoliitika
kavandamine ja
koordineerimine
Spetsiaalselt Kihnut
puudutav:
luua
Kultuuriministeeriumi
s Kihnu
Kultuuriruumiga
seotud ametikoht

Suur-Karja 23
15076 Tallinn, Eesti
tel.: +372 6282250
fax: +372 6282200
kul@kul.ee
Minister:
hr Margus Allikmaa

riiklikud

2.

Eesti
Vabariigi
Haridusminist
eerium

riiklik

Üldine:
Eesti hariduspoliitika
kavandamine ja
koordineerimine
Kihnut puudutav:
kinnitada ja
rahastada
eriprogramme Kihnu
kultuuri eri
komponentide
õpetamiseks
kohalikus koolis,
õpetajate
ettevalmistamine
selleks

Munga 18
50088 Tartu
tel.: +372 7350222
fax: +372 350250
hm@hm.ee
Minister:
pr Mailis Rand

riiklikud

Eesti
Vabariigi
Siseministeer
ium

riiklik

Kihnut puudutav:
traditsioonilise
elulaadi säilitamine,
toetades
traditsioonilisi
elatusallikaid –
kalapüük,
karjakasvatus,
maaharimine.
Demograafilise
situatsiooni jälgimine
Kihnu saarestikus ja
olukorra
parandamine

Pikk 61
15065 Tallinn
tel.: +372 6125001
fax: +372 6125807
sisemin@sisemin.g
ov.ee
Minister:
hr Toivo Asmer

riiklikud

3.

4.
Eesti
Vabariigi
Keskkonnami
nisteerium

riiklik

Kihnut puudutav:
luua seadusandlik
alus maa
kasutamiseks ilma
erastamiseta,
laiendada
looduskaitse aluse
territooriumi üle terve
Kihnu saare, Manija
ja ümbritsevate
laidude

Toompuiestee 24
15172 Tallinn
tel.: +372 6262802
min@ekm.envir.ee
Minister:
hr Heiki Kranich

riiklikud

5.

Kihnu
Vallavalitsus

kohalik

Juriidiline
omavalitsusorgan,
mis valitakse saare
elanike poolt,
vastutab kõigi
administratiivsete
meetmete eest
saarel.
Antud kontekstis:
vastutav saarel
toimuva maa
kasutuse edasise
arengu ja
planeerimise eest

Kihnu 88001
tel.: +372 44 69910
fax: +372 44 69990
kihnu@parnumaa.e
e
Vallavanem
Argo Lilles

omavalitsus

6.

Pärnu
Maavalitsus

regiona
alne

Riigi esindaja Pärnu
Maakonnas, erinevad
riiklikud funktsioonid.
Kihnus:
Vastutav transpordi ja
kommunikatsioonide
eest saare ja mandri
vahel, vastutav
kultuuri- ja
sotsiaalinvesteeringut
e eest saarel

Akadeemia 2
Pärnu 80088
tel.: +372 44 79730
fax: +372 44 79745
Maavanem
Toomas Kivimägi

riiklik

7.

Kihnu
Kultuuriruum

sihtasu
tus

Tegevusplaani
koordineerimine, uute
meetmete algatamine
Kihnu kultuuriruumi
kaitseks

Kolmas
sektor

Sihtasutus
Kihnu Väina
Merepark

sihtasu
tus

Loodushoid Kihnu
arhipelaagi saartel.
Säästlik loodusliku ja
kultuurilise
mitmekesisuse
arendamine saartel

Linaküla,
Kihnu 88001
Pärnumaa
tel.: +044 69930
Esimees: Rein
Kupri
c/o
Kihnu 88001
tel.: +372 44 69910
fax: +372 44 69990
kihnu@parnumaa.e
e
Vallavanem
Argo Lilles

8.

Kolmas
sektor

b) Meetmed, mida on juba rakendatud kultuuriruumi
taaselustamiseks
Kihnu kultuuriruumi on seni kaitsnud ja reguleerinud mitmed Eesti
seadusandlikud aktid:
- Eesti Vabariigi konstitutsioon, milles tuuakse esile kohustus kaitsta
eesti loodust ja kultuuri;
- kohalike omavalitsuste määrus, mis reguleerib kohalike omavalitsuste
kompetentsi Eestis;
- rahvuskultuuri seadus, mis on koostamisel ja mille vastuvõtmist
loodetakse varsti Riigikogu poolt, et kindlustada paremat tegevus- ja
vastutusala jaotamist rahvuskultuuri sfääris;
- Eesti Vabariigi kultuuripoliitika, kus rõhutatakse meie
kultuuritraditsioonide säilimist;
- autorikaitse, mis pakub kaitset praktiseerijatele.
- Eesti rahvakultuuri seadus on koostamisel ja selle vastuvõtmist
Riigikogu poolt, loodetakse varsti et kindlustada paremat tegevus- ja
vastutusala jaotamist rahvakultuuri sfääris.

1994. aastal asutati Kihnu Pulmafond, et toetada rahaliselt noorpaare, kes
korraldavad täies pikkuses pärimusliku kihnu pulma.
10. jaanuaril 2001. a asutati uus looduskaitse ala. Sihtasutus Kihnu Väina
Merepark (SKVM) on iseseisev valitsusväline organisatsioon, mille on
asutanud Tõstamaa, Varbla ja Kihnu vald.
SKVM on katusorganisatsioonina käivitanud mitmeid projekte:
1. Poollooduslike karjamaade säilimine. Eesmärk on säilitada kohaliku
pärimuse üht olulisemat osa – traditsioonilist põllumajandusmaastikku nagu
puis- ja rannikuniidud – alad millel on tohutu kultuuriline, looduslik ja
esteetiline väärtus.
SKVM on korraldanud laagreid vabatahtlikele ja seminare, ja toetanud
kohalikke talunikke vajalike loomade ja tehnilise varustusega. Kõik see töö
baseerub tegevusplaanil, mille SKVM spetsialistid koostasid 2001.
2. Regiooni seadusandlik kaitse. SKVM on esitanud taotluse lisada ala
Ramsar märgalade nimekirja. skvm võtab osa lääne.eesti biosfääri kaitseala
reformimisest. Eesmärk on lülitada ala ülemaailmsesse biosfäöäride kaitseala
võrgustikku, mida koostatakse UNESCO MAB programmi järelvalve all.
3. Haridus. skvm on korraldanud erinevaid õppelaagreid koolilastele
edendamaks väärtustamise kasvamist kohaliku rahva hulgas oma
koduregiooni. skvm võtab osa Kihnu saare tuntudkunstniku Jaan Oadi
kodutalu renoveerimisest. skvm toetab Lao lindude rõngastamisjaama
tegevust, kus on lindude rännet järjepidevalt jälgitud rohkem kui 20 aastat.
4. Turism ja kohalik areng. skvm on töötab koos turismi infrastruktuuriga
kontsentreerudes loodusturismi võimaluste loomisele (linnuvaatlustornid,
loodurajad, jne)

Paljud turismiturule töötavad käsitöömeistrid on säilitanud käsitööoskusi.
Kohalikud folklooritraditsioonid on säilitatud lavavormis ansambli Kihnumua
poolt.
Paljud rahvalaulud ja tantsud on salvestatud fotodena, helikandjatel ja videos
20. saj algusest saadik. Paljud ootavad veel käsikirjas avaldamist. Mitmed TV
dokumentaalid ja programmid on tehtud, enamikku neist säilitatakse Eesti
Riiklikus Filmiarhiivis, Eesti Televisiooni arhiivisa või Kirjandusmuuseumi
arhiivis Tartus. Need tegevused aitavad aitavad kaasa mõistmaks väärtusi,
mis on Kihnu ja Manija saarel kadumisohus.
Kõik eespool nimetatud meetmed ei ole olnud küllalt efektiivsed, et pidurdada
Kihnu kultuuritraditsioonide kadumise protsessi kulgu. Rohkem projekte, mis
on julged ja ulatuslikud tuleb ellu kutsuda kui tõeline taaselustamine on
tegevuse eesmärk hoidmaks ja kaitsmaks seda ainulaadset kultuurinähtust.

5. TEGEVUSPLAAN

a) projekti nimetus
Kihnu kultuuriruumi kaitsmine ja taaselustamine

b) tegevusplaani elluviimise eest vastutav organisatsioon või
üksus
Sihtasutus Kihnu Kultuuriruum
Linaküla
Kihnu vald
Pärnumaa 88001
Eesti
Esimees Rein Kupri
Tel./Fax: +372 (0) 44 69 933

c) detailne kirjeldus isikute, keda peetakse vastavate oskuste
või teadmiste praktiseerijaks, või antud kogukonna osalemise
määrast
Kihnu kultuuriruum kui vähem kui 600 elanikuga väike saarekogukond on
antud unikaalse kultuuripärandi ainus kandja. Selle tihedalt seotud kogukonna
lahutamatuks osaks on käsitöömeistrid, pärimusliku laulu, tantsude ja
kombestiku viljelejad. Kohalik kool toimib samaaegselt kogukondliku
keskusena ning annab edasi olulist pärimuslikku teadmispagasit noorele
põlvkonnale. Kihnu saare kultuuri kujundajaks on sealne kogukondliku
elulaad. Kõik kihnlased on antud kogukonna võrdväärsed liikmed. Selle
põliskultuuri elutähtsaid ilminguid on võimalik elus hoida vaid sel juhul, kui
suudetakse hoida elus kogukonna liikmete omavaheline nähtamatu seos ning
kokkukuuluvustunne.

d) antud kultuuriväljenduse või kultuuriruumi kaitse
administratiivsed või seadusandlikud mehhanismid
Kihnu kultuuriruumi on seni kaitsnud ja reguleerinud mitmed Eesti
seadusandlikud aktid:
- Eesti Vabariigi konstitutsioon, milles tuuakse esile kohustus kaitsta
eesti loodust ja kultuuri;
- kohalike omavalitsuste määrus, mis reguleerib kohalike omavalitsuste
kompetentsi Eestis;
- rahvuskultuuri seadus, mis on koostamisel ja mille vastuvõtmist
loodetakse varsti Riigikogu poolt, et kindlustada paremat tegevus- ja
vastutusala jaotamist rahvuskultuuri sfääris;

-

Eesti Vabariigi kultuuripoliitika, kus rõhutatakse meie
kultuuritraditsioonide säilimist;
autorikaitse, mis pakub kaitset praktiseerijatele.
Eesti rahvakultuuri seadus on koostamisel ja võetakse loodetavasti
varsti Riigikogus vastu, loodetakse varsti et kindlustada paremat
tegevus- ja vastutusala jaotamist rahvakultuuri sfääris.

e) rahastamise allikad ja tase
- riik ja omavalitsus (regionaalne ja kohalik) – inimressurss, tehnilised
vahendid, eelarvelised vahendid
- erasponsorlus – tehniline ja rahaline toetus
- mitmesugused fondid ja abiprogrammid( rahvuslikud ja
rahvusvahelised) – rahaline toetus
f) olemasolev inimressurss (nende kompetents ja kogemus) ja
võimalused väljaõppeks kaitse, taaselustamise ja levitamisega
seotud projektide raames
Kihnu kultuuri aktiivsete viljelejate ning kogukonna eestkostjate hulka, keda
tunnustatakse kihnu kultuuri eri tahke puudutavate oskuste ja teadmistega
asjatundjana, kuulub nii saare põliselanikke, seal sündinuid kui mandrilt pärit
pühendunud toetajaid. Käsitöömeistrite hulgast võib nimetada Rosalie
Karjamit ja Leida Tappi kui kõige tublimaid oma oskuste tutvustajaid ja
edastajaid. Laulutraditsiooni kannavad edasi näiteks laulik Virve Köster või ka
folkloorirühma liikmed. Aktiivset muusikategevust on viljelenud Katrin
Kumpan, ansambli Kihnumua juht. Haridusalal töötavad kihnu kultuuri
eestkostjad on Ly Leas, Külli Sepp, Evi Vahkel, Evi Türk, Anne Buravkova ja
põhikooli direktor Rein Kupri. Kogukonna vaimseid väärtusi aitavad aktiivselt
säilitada Vera Leas (rahvamaja juhataja), Annely Akkermann (Avatud Kihnu
Fondi juhataja), Õie Vesik (Sihtasutuse Kihnu Kultuuriruum juhatuse liige).
Kihnu omavalitsust esindab vallavanem Johannes Leas. Väga oluline roll on
sünnilt kihnlasel Urmas Kasel, kes töötab Pärnu Maavalitsuses looduskaitse
alal. Teadusliku uurimistööga tegelevad folklorist Ingrid Rüütel, sotsioloog
Maaja Vadi, kultuuriloolane Kristin Kuutma. Kihnu kultuuriväljenduse kunstilist
dokumenteerimist ja uurimist edendavad teiste kõrval Anu Raud ja Mark
Soosaar.

g) detailne tegevuskava
Tegevusplaani peamiseks eesmärgiks on kaitsta ja taaselustada Kihnu
kultuuriruumi –vaimse kultuuriloome silmapaistvat väärtust, mis on sügavuti
seotud selle kogukonna pärimuskultuuriga ning millel on pakkuda inspireerivat
tuge rahvusliku kultuuri edendamisel, inimestevahelise ühtsustunde ja
kultuurilise identiteedi tugevdamisel. Kihnu kultuuriruumi kestmine ja selle
edasine arendamine sõltub oluliselt pärimuslike tavade ja kogukondliku
elulaadi jätkusuutlikkusest Kihnu saarel. Seda kultuuriruumi on võimalik

säilitada ainult juhul, kui saarerahval võimaldatakse jätkata oma põliseid
elatusalasid, nagu talupidamine, loomakasvatus, kalapüük, jne.

Tegevusplaani pikemaajaline eesmärk
1) kindlustada traditsioonilise elulaadi ja põhiliste tegevusalade
jätkuvus saarel;
2) mõjutada riiklikke ja kohalikke võimuorganeid parandama
seadusandlikke ja administratiivseid meetmeid kultuuriruumi kaitsmiseks ja
taaselustamiseks;
3) alustada koolis kihnu murde õpetamist ja pärimuskultuuri
tutvustamist;
4) tunnustada ja hoida pärimuslike oskuste ja teadmiste praktiseerijaid;
5) süstematiseerida kõik Kihnu kultuuriruumi käsitlevad
arhiivimaterjalid, tõhustada nende teaduslikku uurimist ja tuua tulemused
tagasi Kihnu kultuuriruumi;
6) asutada multifunktsionaalne kultuurikeskus interaktiivse ja
multifunktsionaalse muuseumi kujul materiaalse ja vaimse pärandi
kogumiseks ning pärimusliku elulaadi esitamiseks, õpetamiseks ja
praktiseerimiseks;
7) koordineerida kaugeleulatuva alkoholipoliitika väljatöötamist alkoholi
kuritarvitamise ärahoidmiseks saareelanike seas, ja käivitada projekt
destruktiivse tarbijaturismi (mis sageli seostub alkoholiga) asendamiseks
kultuuriturismiga
8) laiendada looduskaitse territooriumi üle kogu Kihnu saarestiku
territooriumi, et kaitsta looduslikku mitmekesisust ja säilitada ühtlasi
keskkonda kogukonnasisese kultuurilise mitmekesisuse kestmiseks.
Alljärgnev tabel annab täpsema ülevaate tegevusplaanist, mis on mõeldud
tagama, kaitsma ja taaselustama Kihnu kultuuriruumi.

Nr.

1
1.

2.

Kavandatud tegevus

Lähemad
eesmärgid

2
3
Põhitegevuse toetamine
Riiklike toetuste
Stabiilne
rakendamine ja
majandustegevus
eritingimuste loomine
kui esmane
traditsioonilise tegevuse eeltingimus
arendamiseks
kultuuriruumi
(kalapüük,
kaitseks ja
talupidamine,
säilitamiseks.
lambakasvatus).
Traditsioonilise
Kalapüük - soodsad
kogukondliku
kvoodid Kihnu kaluritele elulaadi jätkumine.
ja toetus kalatöötlemise Kihnu elanike arvu
korraldamiseks.
stabiliseerimine ja
Lamba-, looma- ja
kasv.
hobusekasvatus Traditsioonilise
kaasaegne
loodusmaastiku
tehnoloogiline varustus
säilimine.
liha- ja piima kohalikuks
töötlemiseks,
tootearenduseks,
turustamiseks,
nõustamiseks.
Kaasaegse
infrastruktuuri ja
transpordisüsteemi
loomine saarel
a. teedeehitus

Regulaarne
ühendus mandriga
kui igasuguse
majandustegevuse
eeltingimus ning

Projekti elluviijad ja
partnerid
4

Eelarve

5

Keskkonnaministeerium;
Põllumajandusministeerium;
Pärnu Maavalitsus;
Kihnu vallavalitsus;
Sihtasutus Kihnuväina
Merepark;
EL programmid

100 000 EUR
aastas

Side- ja
transpordiministeerium;
Pärnu Maavalitsus;
Kihnu vallavalitsus; EL
programmid

a. 100 000
EUR
b. 1 miljon
EUR
c. 500 000
EUR aastas

Ajakava

6
20032008

Loodetud
tulemused
7
Kihnu saare
põliselanikkonna
elujõulisena
püsimine.
Traditsioonilise
loodusmaastiku –
ranniku ja
puisniitude säilimine,
mis on eluliselt
oluline liigirikkuse
kaitseks

20032008

Elujõulise
kogukonna säilimine
saarel. Kihnlastele
mandrielanikega
võrdsete võimaluste
loomine (tervishoid,

Nr.

3.

Kavandatud tegevus

Lähemad
eesmärgid

b. Kihnu sadama
valmisehitamine
c. aastaringne ühendus
mandriga vastavalt
kohaliku kogukonna
vajadustele
d. uue praami
soetamine e. lennuvälja
renoveerimine

oluline elukvaliteedi
näitaja

Maakasutuse poliitika
väljatöötamine, mis
lähtuks saare
põliselanike huvidest

Põliskogukonna
eluvõimelisena
püsimine; pakkuda
kaitset võimaluse
eest, muutude
rikaste võõraste
suvitussaareks

Projekti elluviijad ja
partnerid

Eelarve

Ajakava

d. 250 000
EUR
e. 150 000
EUR

Riigikogu ja Vabariigi
valitsus; Pärnu Maavalitsus;
Kihnu vallavalitsus

10 000 EUR

Loodetud
tulemused
tööhõive, kool,
lasteaed,
sotsiaalsed
vajadused)

2003

Traditsioonilise
maakasutuse
säilimine

Riikliku regionaalprogrammi käivitamine kultuuripärandi kaitseks
Arendada välja
Ühine ja
Siseministeerium; Eesti
seadusandlik raamistik
koordineeritud
Ettevõtluse Arendamise
Kihnu kultuuriruumi
tegevusplaan, mis
Sihtasutus; Pärnu
kaitseks, mis tagaks eri
hõlmab nii avalikku
Maavalitsus;
sektorite vahelise
kui erasektorit ning
Kihnu vallavalitsus
koostöö
kohalikku kogukonda;
seadusandlike aktide
vastuvõtmine
Riigikogu ja Eesti
Vabariigi valitsuse
tasandil
2. Riiklik programm "Kihnu
Sellise tegevuse
Siseministeerium;
kultuur" – struktuur, mis
elluviimine ja kontroll, Kultuuriministeerium;
peab tagama
mis ei ole riikliku või
Majandusministeerium;
kaitsereglemendis
kohaliku omavalitsuse Haridusministeerium;
ettenähtud tegevuse
otseses vastutusalas, Sotsiaalministeerium;
jätkuva rahastamise
rahvusvahelised
abiprogrammid
3. Polüfunktsionaalse
Rahvakultuurikeskuse Viljandi Kultuurikolledž
;
rahvakultuuri-keskuse
asutamine: Kihnu
Kunstiülikool; muuseumid
asutamine saarel, mille
muuseum
(Eesti Rahva Muuseum;
hulka kuulub
traditsioonilise taluga, Pärnu Muuseum;
traditsioonilise
et kindlustada
Kirjandusmuuseum)
talupidamise muuseum,
talupidamise tavade
koosviibimiste ruum ja
loomulik jätkumine
folkloorne kohvik.
saarel. Luua elanikele
tingimused
kokkusaamisteks,
rahvalaulu ja tantsuga
traditsiooniliste
pidustuste
1.

35 000 EUR

20032004

Koostöö ühiskonna
eri sektorite vahel
ühise eesmärgi
nimel tagada Kihnu
põliselanike ja
kultuuri säilimine;
paranenud
demograafiline
situatsioon

20 000 EUR
aastas

20042008

Kihnu
kultuuriprojektide
riiklik toetus.
Tegevuse stabiilne
ja koordineeritud
rahastamine

70 000 EUR
aastas
tegevuskuludeks

20042008

Kihnu kultuuri
jätkuvuse tagamine

korraldamiseks
3 a. Kihnu Muuseumi
renoveerimine:
fondihoidla ja
kaasaegsetele nõuetele
vastava avatud
ekspositsiooni loomine,
kuhu koondatakse ja
eksponeeritakse kõik
Kihnuga seotud
etnograafilised esemed,
audiovisuaalsed
materjalid,
kunstiesemed, jne.
Nimetatud esemetest
elektroonilise
andmebaasi loomine.
3 b. Vanade talude
avamine külastajatele
MÕNU käsitöötalu; kaluri
talu, Oadi kunstitalu
toetamine

Aktiivne ja orgaaniline
keskus pärimuse ja
traditsiooniliste
materjalide
kogumiseks,
säilitamiseks ja
demonstreerimiseks.
Töötoad praktiliseks
tegevuseks
(tikkimine,
kangakudumine,
puutöö, jne), et hoida
elus vanu töövõtteid

Kultuuriministeerium,
mandril asuvad
muuseumid

a. 500 000 EUR

b. 6000 EUR
aastas

20042008

Andmestik on
kättesaadav
kasutajatele; avatud
ekspositsioon
annab külastajatele
hea ettekujutuse
traditsioonilistest
eluviisidest;
töötubades
omandatakse
praktilisi töövõtteid
ja traditsioonilisi
käsitöövõtteid
pärandatakse edasi

4.

Valmistada kohalikest
elanikest spetsialiste eri
ametikohtade täitmiseks,
nagu muuseumitöötajad,
giidid, andmebaasi
arendajad. Töötubades
rakendatakse õpetajatena
kohalikke
käsitöömeistreid.

Uued võimalused
töökohtade
loomiseks, et
stimuleerida haritud
noori pöörduma
tagasi kodusaarele.
Pakkuda elatisraha
teenimist kohalikele
käsitöömeistritele ja
soodustada oma
traditsiooniliste
oskuste jagamist
järgnevale põlvele.

Traditsioonilise kultuuri õpetamine Kihnu koolis
1. Integreeritud õppekava
väljaarendamine
Pärimuskultuuri
pärimuskultuuri baasil.
kompetentsi
Õppeained
omandamine
a) kihnu murre ja folkloor
kooliprogrammi
b) kihnu käsitöö
kaudu, et korvata
c) kihnu laulu- ja
kodudes edastatu
muusikarepertuaar
puudulikkust
d) Kihnu fauna ja floora
e) Kihnu ajalugu
g) kihnu mängud
h) algõpetus merenduse
alal
Pärimuskultuuri
2. a. Kihnu koduloo õpiku
kompetentsi
ettevalmistamine
omandamine
b. vastavate töövihikute
kooliprogrammi

Viljandi Kultuurikolledž;
Tartu Ülikool

Haridusministeerium;
Tartu Ülikool;
Pedagoogikaülikool;
Sihtasutus Kihnu
Kultuuriruum; Kihnu
Põhikool

Haridusministeerium;
Tartu Ülikool;
Pedagoogikaülikool;
Sihtasutus Kihnu

12 000 EUR

2003-2004

50 000 EUR

2003-2004

a. 80 000
EUR
b. 25 000
EUR

a.2003
b.2003
c.2004

Pärimuskultuuri
edasikestmine ja
traditsiooni jätkuvuse
tagamine.

Kihnu
kultuuripärimuse
süstemaatiline
edastamine
tulevastele põlvedele
saarel antava
koolihariduse kaudu

Kihnu
kultuuripärimuse
süstemaatiline
edastamine

3.
4.

ettevalmistamine
c. õppevahendite
hankimine
Kihnu aabitsa
ettevalmistamine
Kihnu rahvarõiva
kasutamine koolivormina

5.

Pärimuskultuuril põhinev
huviharidus
- poiste käsitöö
- tüdrukute käsitöö
- kujutav kunst
- folkloor
- kodulugu

6.

Lastelaagrid suulise ja
vaimse pärandi vastu huvi
ja austuse kujundamiseks

kaudu

Kultuuriruum; Kihnu
Põhikool

c. 80 000
EUR

tulevastele põlvedele
saarel antava
koolihariduse kaudu
Säilib kihnu murre

Kihnu murde
säilitamiseks
Rahvarõiva
kandmise tava
kinnistamiseks
vabaaja
eesmärgipäraseks
sisustamine ja
osalemine
pärimuskultuuril
põhinevates
huviringides

Kihnu Põhikool; Kihnu
Vallavalitsus
Kihnu Põhikool

40 000 EUR

2003

15 000 EUR

2003

Säilib kihnu
rahvarõivas

Kihnu Põhikool; Kihnu
Vallavalitsus

30 000 EUR
aastas

2003-2008

Kultuuriharrastus
loob võimalusi vaba
aja sisustamiseks.
Tugevdatakse
kogukonna tunnetust

Põliskultuuri
väärtustamine
pärimuse säilimise
tagamiseks

Sihtasutus Avatud Kihnu
Fond; Kihnu Põhikool;
Kihnu Vallavalitsus;
Haridusministeerium

15 000 EUR
aastas

2003-2008

Pärimuslikke väärtusi
antakse edasi
mängude ja lastele
suunatud tegevuse
kaudu. Tugevdatakse
kogukonna tunnetust

Õpetajate motiveerimine
1.

2.

1.

2.

Luua õpetajatele
hariduslikke ja
enesetäiendamise alaseid
võimalusi, võttes arvesse
integreeritud õppekava
Õpetajate motiveerimine
materiaalselt. Majutus- ja
transpordikulude katmine.
Inimressursi korraldamine

Riiklikud
magistriõppe kohad
ülikoolides

Haridusministeerium

25 000 EUR
aastas

2003-2008

Kihnu Põhikoolis
töötavad
eriettevalmistusega
spetsialistid

Motiveeritakse 10
õpetajat asuda
elama ja luua kodu
Kihnu saarel

Kihnu Vallavalitsus;
Siseministeerium;
Regionaalarengu
Agentuur

10 000 EUR

2003-2008

Kihnu kooliõpetajale
motiveeritud staatuse
tagamine

50 000 EUR

2003-2008

Kihnu pärimuskultuuri
säilitamine

70 000 EUR

2003-2008

Tugevdatakse
kihnlaste kogukonna
tunnetust ja
mentaliteeti.
Varasemate
põlvkondade
kunstiloomingu
väärtustamine

Kihnu unikaalse pärimuse säilitamine ja arendamine
Kihnu Pulmafondi
Kihnu
tegevuse jätkamine
traditsioonilise
Kihnu Pulmafond
pulmatraditsiooni
pulma elujõulisena
jätkamiseks.
hoidmine ja
Kihnu pulma kaasaegne
jätkumine, mille
jäädvustamine
olemuslikuks osaks
on kihnu folkloor ja
käsitöö
valmistamine
Jaan Oad ja teiste
Jaan Oadi ja teiste
Kihnu Vallavalitsus;
naivistide traditsiooni
Kihnu naivistlike
Eesti Rahva Muuseum;
jätkamine – muuseumi
kunstnike
Pärnu Muuseum,
asutamine Karjamaa tallu, omapärase
Avatud Kihnu Fond;
kus on elanud Jaan Oad
kunstistiili jätkumine Kunstiakadeemia

Publikatsioonid, video- ja audio materjalid

Kihnuga seotud
etnograafilise ja folkloorse
materjali publitseerimine

1. Käsitööalbum.
2. “Vana Kannel”. Kihnu
rahvalaulud II:
lüürilised ja jutustavad
laulud
3. Uuemad rahvalaulud.
4. CDd kihnu laulude ja
instrumentaalmuusika
ga koos
sissejuhatusega
5. Kihnu tantsud (raamat
kirjeldustega + video,
CD).
6. Kihnu mängud
(video, CD, fotod,
raamat
mängukirjeldustega)
7. Kihnu rahvajutud
(tekstid ja fotod)

Olukorras, kus elav
traditsioon on
kadumisohus on
vaja teha
arhiividesse
kogutud materjalid
kättesaadavaks
avalikkusele ja
anda need tagasi
kohaliku
kogukonnale

Kirjandusmuuseumi
etnomusikoloogia
osakond; Eesti
Rahvaluule Arhiiv;
Kunstiakadeemia
koostöös Kihnu
kogukonnaga,
uurimisinstituutide ja
Eesti Televisiooniga

Trükised on kihnlaste
poolt kasutatavad
kollektiivse mälu
tundmaõppimiseks.

1.7000 EUR
2. 10 000
EUR

1. 2004
2. 2003

3. 7000
EUR
4. 9000
EUR

3. 2004
4. 2003

5. 2005
5. 7000
EUR

6. 7000
EUR

7. 4000
EUR

6. 2007

7. 2006

Unikaalse Kihnu
kultuuripärandi
tutvustamine
kultuurituristidele
kogu maailmast.

8. Dokumentaalfilm
"Armastuslugu Kihnu
moodi"

9. "Kihnu naine"
(1973, 50 min)
Videokassett Mark
Soosaare romantilisest
dokumentaalfilmist
10.
"Hülged" (1974, 35min)
"Jaan Oad" (1982,
20min)
"Kihnu Kristjan" (1992,
30 min)
Videokassett Mark
Soosaare kolmest
dokumentaalfilmist

1.

2.

Uue dokumentaalfilmi
tootmine
pulmatavandi
jäädvustamiseks
kosjadest kuni
pulmadeni,
kasutades uusimat
tehnoloogiat ja kõrget
kunstikvaliteeti

Eesti Filmi Sihtasutus;
Kultuurkapital;
Weiko Saawa Film

30 000
EUR

Dokumentaalfilmi
levitamine VHS
videokassetil ja DVDl

Eesti Televisioon

1000
EUR

Dokumentaalfilmi
levitamine VHS
videokassetil ja DVDl

Eesti Televisioon;
Tallinnfilm,
Weiko Saawa Film

1900
EUR

2003

pärimuskultuuri
elemente
jäädvustatakse
tulevastele põlvedel
kaasaegse
tehnoloogia abil

Kihnu Vallavalitsus;
erasektor; täiendõppe
organisatsioonid

15 000 EUR

2003-2004

Paranenud tööhõive
ja paikse elanikkonna
motiveerimine

Tartu Ülikooli Pärnu
Kolledž; erasektor

2000 EUR

2004

Paranenud tööhõive
ja paikse elanikkonna
motiveerimine

Kultuuriturismi arendamine
Kultuuriturismi alane
Alkoholiturismi
haridus –
asendamine
võõrkeeled,
kultuuriturismiga
professionaalne
teenindus,
kogemusevahetus
Mitmesuguste
Destruktiivse
kultuuriturismi pakettide tarbimisturismi
ettevalmistamine
asendamine hästi
erinevatele
organiseeritud
sihtrühmadele
kultuuriturismiga

2003

pärimuskultuuri
elemente
jäädvustatakse
tulevastele põlvedel
kaasaegse
tehnoloogia abil

pärimuskultuuri
elemente
jäädvustatakse
tulevastele põlvedel
kaasaegse
tehnoloogia abil

