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KUTSUMUS JA KOHUSTUS

Sihtasutus Kihnu Kultuuriruum (edaspidi SA KKR) on loodud kaitsma, hoidma, arendama ja
tugevdama Kihnu ainulaadset ja UNESCO Inimkonna vaimse kultuuripärandi esindusnimekirja
(edaspidi UNESCO esindusnimekiri) kantud kultuuriruumi. SA KKR asutati 2002.aastal
eesmärgiga kanda Kihnu kultuur UNESCO pärimsukultuuri meistriteoste nimekirja. 2003.aasta
novembris kanti Kihnu Kultuuriruum UNESCO pärimuskultuuri meistriteoste nimekirja ning
seejärel alustas SA KKR oma igapäevatööd, UNESCO-le esitatud tegevuskava elluviimist.

TULEVIKUNÄGEMUS
Kihnu saarel käib vilgas elu. Kihnu on oma traditsioonid säilitanud noorenenud kogukonnaga
saar. Saarel sünnib lapsi, noored tahavad pärast õpinguid kodukohta tagasi tulla. Vanade
talumajade korstnatest tuleb suitsu, külade struktuur on säilinud. Kadunud on võsastunud
karjamaad, männimetsaalused on puhastatud. Säilinud on vaade merele. Ajalooliselt kujunenud
ühistegevused (talgud, ülaljõstmised jne) on au sees ning elujõulised. Saarel on turvaline
liigelda, Kihnu ei ole uppunud autoliiklusesse. Infotehnoloogia toob maailma kihnlastele koju
kätte ja muudab omakorda Kihnu avatuks maailmale, toetades sel viisil kohalikku majandus- ja
kultuurielu. Kogukonnasisesed vastuolud on ületatud ja identiteet on tugev.
Kihnu kultuuriruum on elujõuline ja ajas edasikestev. Kihnu kultuuriruum ei ole ajas seisev
eksponaat, pärimuskultuur on osa igapäevaelust. See omakorda aitab mõista ka teiste
piirkondade pärimuskultuuri võtit. Kihnlased on motiveeritud oma pärimuskultuuri hoidma.
Kihnul on hästi toimiv kogukonnakeskus Metsamaa pärimustalu, kus käiakse koos laulmas ja
tantsimas. Toimib polüfunktsionaalne muuseum. Suured rahvapeod toimuvad Kihnu
rahvamajas. Peetakse kihnu traditsioonilisi pulmi koos kõige sinna juurde kuuluvaga ja
rahvakalendritähtpäevi, ka kirikuelu on osa Kihnu kultuurielust. Erinevate valdkondade meistrid
on aktiivsed ja annavad traditsiooniliste käsitöövõtete oskusi edasi järeltulevatele põlvedele.
Lisaks traditsioonilisele käsitööle toimub tootearendus, mis on aluseks käsitööalase
ettevõtluse arengule. Kõik käsitöömeistrid ja nende oskused on kaardistatud ja nende leidmine
on lihtne. Kihnu keel, rahvariided ja elulaad on populaarsed noorte hulgas.

Kihnu on hea koht elamiseks ja külastamiseks. Paljud loodus- ja kultuurituristid on enda jaoks
Kihnu võlud avastanud ning nad on saarel sagedased külalised. Kihnu väärtustab
teadmisjanulist ja kultuurihuvilist külalist, kes tahab ja oskab osa saada rikkalikust kultuurielust.
Kihnu ei paku turistile mitte ainult süüa ja juua, vaid ennekõike rikkalikult kultuurielamusi ning
oskusi ja kogemusi pärimuskultuuri tegemisel. Inimestel on Kihnu saarel aastaringselt hea
elada. Tagatud on piisav tööhõive, sealhulgas traditsioonilised elatusalad võimaldavad
äraelamist. Saarel on pidev ühendus mandriga. Kihnus on tugev põhikool ja huviharidus,
õpetajad on saarel.
SA KKR on professionaalne kihnu pärimuskultuuri toetav ja arendav organisatsioon. Saarel on
koostöövaim, üritused ja projektid ühendavad tegijaid, mitte ei lahuta ega vastanda neid.
Sihtasutuse juhatus on professionaalne ja teotahteline, tema töö on piisavalt väärtustatud.
Sihtasutusel on oma keskus – talu. Erinevatele projektidele leitakse teotahtelisi vedajaid. Riik
toetab piisavalt Kihnu kultuuriruumi ja selle toetamiseks loodud sihtasutust.

HETKEOLUKORRA ANALÜÜS
HETKEOLUKORRA KIRJELDUS1
Kihnu on umbes 300 alalise elanikuga Liivi lahe suurim saar (16,8 m2). Kihnu kultuuriruum
koosneb Kihnu kogukonnast koos Manija saare elanikega. 2003. aastal kanti Kihnu
kultuuriruum UNESCO esindusnimekirja. 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
eluviisides ja igapäevaselt kantavas traditsioonilises rõivastuses. Saarele iseloomulikeks
kultuuriväljendusteks on muuhulgas kalendritähtpäevade ja kihnu pulmade tähistamine. Kihnu
kultuuriruumi kaitsmiseks, säilitamiseks ja taaselustamiseks on loodud SA KKR. SA KKR teeb
koostööd Kihnu valla allasutustega (Muuseum, kool, rahvamaja) jt Kihnu kultuuri arendavate
organisatsioonidega (SA Kihnu Kultuuri Instituut, Kihnu Mere Selts).
TUGEVUSED JA VÕIMALUSED
Kihnu kultuuriruum on selgelt väljakujunenud, kandes endas tugevat identiteeti. Kultuuriruumi
elujõulisus ja vitaalsus on tunnustatud läbi kuulumise UNESCO esindusnimekirja. Kihnu on
kütkestav paik oma kauni ja puutumatu looduse ja liikide mitmekesisusega. Saar pakub vaikust
ja rahu. Säilinud eluviis tähendab muuhulgas seda, et saarlane saab ise oma toidulaua katta –
oma kartul ja köögiviljad, leib, liha sh hülge- ja merelindude liha ning kala sh on ka
kajakamunade korjamine lubatud tegevus. Mõeldakse ka naabri peale, üksteise abistamine on
osa kihnlaseks olemisest.
Kihnu kultuuriruum on avatud, olles tolerantne variatiivsuse ja muutuste suhtes, samas
säilitades ja väärtustades sajanditepikkuseid traditsioone. Saarel on säilinud traditsiooniline
eluviis ja mitmed käsitöövõtted. Neid praktilisi oskusi antakse edasi ka noortele.

Kihnu saarelisus ja eraldatus toetab kultuuriruumi säilimist, samas loovad head
ühendusvõimalused aluse välismaailmaga suhestumiseks. Saartel on hea teedevõrk ja interneti
püsiühendus. Kihnus on jätkuvalt olemas olulisemad asutused, sh kool, rahvamaja, muuseum,
kirik ja tervisekeskus. Koolis on palju noori õpetajaid. Soe ja kodune ruum on Metsamaa
pärimustalu. SA KKR haldusalas on ka külastajatele avatud Kihnu tuletorn.
Kihnu pärimuskultuuri kaitseb ja tugevdab SA KKR, mille näol on tegemist riiklikult toetatud ja
palgalise personaliga jätkusuutliku organisatsiooniga. Ellu on viidudu mitmeid projekte, antakse
välja trükiseid
Riiklikult on toeks Rahvakultuuri Keskuse kultuuriprogramm.
Väliskeskkonnast tulenevate võimaluste eelduseks on unikaalsusest tulenev suur huvi Kihnu
kultuuriruumi ja selle uurimise vastu. Massiturismi asendumine kultuuri- ja loodusturismiga
loob võimalused teistsuguse kogemuse pakkumiseks Kihnut külastavatele turistidele.
Riigipoolsed prioriteedid soodustavad kultuuriruumi toetamist ning avanevad Euroopa Liidu
struktuurivahendid loovad võimalusi oluliste objektide väljaarendamiseks ja rahvusvahelise
koostöö tõhustamiseks.
NÕRKUSED JA OHUD
Pärimuskultuuri kestmise ja kultuuriruumi elujõulisuse seisukohast on väga suureks takistuseks
väike kogukond, töökohtade puudus, tööjõu puudus ning sellest tulenevalt üha kasvav
väljaränne. Kõrgharidusega kihnlasi on keeruline saarele tagasi meelitada majanduslikel
põhjustel. Kiirelt areneb turismimajandus, kuid suur problem on selle hooajalisus ning
saarelisusest tingitud ilmastikuolud sügis-talvisel perioodil.
Mitte kõik kohalikud ei mõista pärimuskultuuri väärtust, traditsiooniline eluviis on hääbumas.
Käsitööoskused on taandumas, peetakse vähe loomi, kalapüük elatusalana hakkab taanduma,
kalavõrke ei parandata, traditsioonilisi kihnu pulmi peetakse harva, regilaule ei lauda, kihnu
keele rääkijate arv väheneb.
Noorte vähesuse tõttu pole sageli kedagi, kellele vanu käsitööoskusi edasi anda, mistõttu
vanade meistrite oskused võivad kaduda. Oht minna lihtsama vastupanu teed, mis toob kaasa
käsitöö kommertsialiseerumise, näiteks hakatakse kasutama odavamaid materjale ja
poolsünteetilisi lõngu, kasutama lohakaid töövõtteid. Vana rahvalaul on taandumas
igapäevakasutusest.
Manijal on vananev elanikkond, muret teeb põlvkondade vaheldumise katkemine. Kohaliku
kultuuri kandjate arv väheneb ja noortel peredel pole võimalusi Manijal elada. Loodus- ja
kultuurituristide asemel väisab saart liiga suur ja sihitu turistide mass.
Püsivad pinged kogukonnas ja omavalitsuses. Arendajate omavahelised suhted Kihnu
kultuuriruumis ei ole alati selged, koostöö asemel on pigem konkurents. Lisaks tulenevad
mõned Kihnu nõrkused tema saarelisusest, sh talvine sõltuvus transpordivõimalustest.

Kihnu kultuuriruumile avaldavad mõju paljud ühiskonnas toimuvad protsessid. Sarnaselt
paljudele maapiirkondadele on Kihnule ohuks rahvastiku vananemine, ärksate noorte liikumine
suurematesse linnadesse või üldine noorte tööotsingute tõttu lahkumine saarelt, mistõttu
alaliselt elavad 20-ndates eluaastates noored saarel peaaegu puuduvad, mistõttu omakorda
seisavad talveperioodil tühjalt enamik saare kultuuriasutusi, külastajate vähesuse tõttu ei toimu
üritusi ning taandub sotsiaalne suhtlemine, mida asendab suhestumine välismaailmaga läbi
meedia, peamiselt TV ja interneti.
On oluline, et riik jätkaks ka majanduse jahenemise perioodil piirkondade toetamist, sh
transpordivõimaluste ja hariduse kättesaadavuse tagamist. Kihnu Regionaalprogrammi
kadumine on olnud Kihnu kultuuriruumi arengus oluliseks piduriks.

Strateegilised eesmärgid ja olulisemad tegevused
Eesmärk 1: Kihnu kultuuriruumi näol on tegemist elujõulise ja mitmekesise
kogukonnaga, kus sajanditepikkused traditsioonid, loodusega kooskõlas elamine ja
käsitööoskused on osa kihnlaste igapäevaelust ning vanade traditsioonide
edasikandmisel ja noorem põlvkond on aktiivne uute väljundite leidmisel.

Pärimuskultuur: Vaimse ja materiaalse kultuuripärandi kogumine, uurimine, jäädvustamine,
õpetamine, propageerimine ja populariseerimine.
Olulisemad tegevused:
1. SA KKR tegevuse jätkuv riiklik toetamine, et väärtustada pärimuskultuuri, taaselustada
piirkonnale omast elulaadi, tavasid ja kombeid, oskusi, keelelist eripära muuhulgas läbi noorte
kihnlaste töökohtade hoidmise ja elamisvõimaluse tagamise just Kihnu saarel;
2. Eesti vaimse kultuuripärandi nimistusse Kihnu kannete tegemine, ohustatud
kultuurinähtuste ülestähendamine;
3. Meister-õpipoisi süsteemi rakendamine traditsiooniliste oskuste omandamiseks;
4. Pillimängu, tantsu, käsitöö, laulu, kunsti, keele õpetamine nooremale põlvkonnale läbi
Kihnu Pärimuskooli ja pärimuslaagrite;
5. Kihnu pillimängu oskuste edasikestmiseks mandril koolis käivate laste õpingute toetamine;

6. Kihnu muistendite kogumine ja väljaandmine;
7. Kõikide Kihnu-teemaliste väljaannete (sh raamatud ja ajakirjandusväljaanded)
või nende koopiate koondamine Kihnu Muuseumisse, et Kihnu koduloo
uurijad saaksid vastavasisulise kirjanduse kätte Kihnu Muuseumist;
8. Ülaljõstmistõ traditsiooni hoidmine, kus lisaks käsitööle on tähtsal kohal laul, eriti regilaulu
traditsiooni hoidmine. Regilaulu vihu väljaandmine.
9. Traditsiooniliste elatusalade hoidmine ja väärtustamine, sealhulgas meeste merendusega
seotud tööde esiletoomine ning toetamine, mille traditisooni jätkumine ja arenemine on vähe
kindlustatud.

Pärimuspõhine uuslooming: Folkloorirühmade järjepideva tegevuse tagamine ja pärimuspõhise
uusloomingu toetamine.
Olulisemad tegevused:
1. Kihnu kultuurifestivalide jt ürituste korraldamine, et mõtestatult juhtida kultuurisündmusi ja
kultuurikontakte välisesinejatega. Igal aastal toimub juuli teisel nädalavahetusel Kihnu Mere
Pidu ja oktoobris Kihnu Viiulifestival, lisaks aprillis Kudumisfestival ja oktoobris Regilaulu
festival.
2. Kihnu folkloorikavade koostamine ning osavõtt folkloorifestivalidest nii Eestis kui välismaal.
Kihnu Pillilaste ja Kihnumua osavõtt festivalidest;
3. Kihnu pärimusteater, suveteatri etendused;
4. Murdekeelsete muinasjuttude, luuletuste ja koduloouurimuslike tööde konkursside
läbiviimine. Kihnukeelse Tähekese väljaandmine. Kihnukeelsete trükiste väljaandmine.

Kogukonna tugevdamine: Kogukonna elujõulisuse ja ühistegevuse toetamine
Olulisemad tegevused:
1. Metsamaa pärimustalu väljaehitamine kogukonna- ja külastuskeskuseks, kus toimuvad
pärimuslaagrid, seminarid, koolitused, kontserdid, näitused ja külapeod;
2. Hea koostöö Kihnu muuseumi, rahvamaja ja kooliga;
3. Kihnu pulmatraditsiooni elushoidmine, toetamine;
4. Kadripäeva korraldamine külades ja muude rahvakalendri tähtpäevade tähistamine;

5. Kogukonda ühendavate talgute korraldamine;
6. Üläljõstmisõd, kus naised ja tüdrukud käivad neljapäeviti ja pühapäeviti koos käsitööd
tegemas. Laste kaasamine käsitööoskuste edasiandmiseks, Kudumis- ja regilaulu laagrite
korraldamine;
7. Eesti pärimuskogukondade koostöö edendamine teabe vahetamise ja ühistegevuse kaudu.
Kontaktid välismaaga, õppereisid välismaale. Motivatsioon ja rohkem teadmisi oma
pärimuskultuuri hoidmiseks;
8. Ürituste korraldamine, mille eesmärk on mandrikihnlaste lähendamine saare kogukonnale ja
Kihnu sõprade koondamine üle Eesti ja maailma;
9. Pillimängu, laulu, tantsu, käsitöö ja kunsti õpetamine igasuvises pillilaagris.

Eesmärk 2: Kihnu kultuuriruumi edasikestmine on tagatud läbi järjepideva Kihnu kiele ja kultuuri
õpetamise ja tutvustamise. Kihnu pärimuskultuur ja elulaad pakuvad piisavalt võimalusi selle
teaduslikuks uurimiseks ja kaardistamiseks.
Keele ja hariduse meede: Kihnu kiele arendamine ja kasutuse laiendamine, kultuuri- ja koduloo
õpetamine.
Olulisemad tegevused:
1. Murdekeelsete muinasjuttude, luuletuste, värsside ja koduloouurimuslike tööde konkursside
läbiviimine. Kihnukeelse Tähekese väljaandmine;
2. Kihnukeelse trükiste väljaandmine;
3. Pärimusmuusika regulaarõppe korraldamine: pillimäng, laul, tants.
4. Kihnu pärimuslaagrite korraldamine;
5. Õpilaste motiveerimine kihnu kultuuri hoidmiseks ja kultuuripärandi tundma õppimiseks (nt
rahvariiete kandmine) läbi õppereiside, konkursside jms;
6. Theodor Saare sünniaastapäeva ehk kihnu kiele päeva tähistamine koostöös Kihnu
muuseumi ja Kihnu Kultuuri Instituudiga. Võimalusel ja sobiva kandidaadi olemasolu korral
anname igal aastal sel päeval välja Theodor Saare preemia.

Teadus- ja arendustegevuse meede: Kihnu kultuuriruumi järjepideva uurimise tagamine.
Olulisemad tegevused:
1. Käsitöömeistrite ja -oskuste kaardistamine ja kontaktide kokkukogumine. Samuti
traditsioonilise toidu- ja muusikakultuuri (regilaul, kirikulaul, külalaulud, pillimäng jm) hoidmine,

esindajate väljatoomine. Ühistegevused ja projektid koos Viljandi Kultuuriakadeemiaga
(Rahvusliku käsitöö osakond, Rahvamuusika osakond, huviharidus ja kultuurikorraldus jt);
2. Teadusartiklite väljaandmise toetamine. Kaasabi teadusuuringute tegemisel;
3. Seminaride ja konverentside korraldamine Kihnus ja osalemine väljaspool saart;
4. Kihnule vajalikel erialadel kõrghariduse omandamise ergutamine kohalike seas.

Eesmärk 3: Kihnu kultuuri vahendatakse ja tutvustatakse kogu Eestis ja väljaspool,
pärimuskultuuri kaitsmiseks ja edendamiseks loodud KKR on asjatundlik ja kestlik
organisatsioon.
Meedia ja mainekujunduse meede: Kihnukeelsete ja Kihnu-aineliste meedia- ning
mainekujundustegevuste arendamine.
Olulisemad tegevused:
1. SA KKR koduleht on hea, ülevaatlik ja korrastatud infokandja. Lisaks jooksevad täiendavad
uudised SA KKR FB lehel;
2. Traditsiooniliste pärimuskultuuriürituste jäädvustamine filmilindile ja helikandjale;
3. Kihnu elu-olu kajastamine Eesti Rahvusringhäälingu vahendusel;
4. Koostöö tegemine erinevate ajakirjandusväljaannetega, fotoreporaaźid ja artiklid
välismeedias, Kihnut tutvustavad dokumentaalfilmid ning ülevaated;
5. Kultuurituristidele suunatud informatsiooni valmistamine ja sihipärane levitamine. Kihnu
kultuuri tutvustamine erialaüritustel ja konverentsidel, rahvusvaheline suhtlemine.
6. Koostöö arendamine ja ühisprojektide tegemine teiste UNESCO VKP nimekirja kuuluvate
kultuurinähtustega, kogemuste vahetus, õpe ja koosöö tegemine muuhulgas UNESCO ERK- i ja
peakorteriga.

Organisatsiooni arendamise meede: KKR-i tegevuse tagamine ja arendamine.
Olulisemad tegevused:
1. Sihtasutuse juhatusse lisatööjõu kaasamine, tegusate noorte leidmine projekte vedama,
noortele töökohtade pakkumine kodusaarel ja sihtasutuse vahendite kasutamine tööhõive
parandamiseks saarel läbi töökohtade loomise ning noorte kultuurikandjate sidumise
kodukohaga. Väärika töötasu tagamine noortele kultuurikandjatele ja SA töötajatele;
2. Sihtasutuse kodulehe pidev arendamine, interaktiivseks kujundamine. Internetiturunduse
tugevdamine.

3. Organisatsiooni tulubaasi suurendamine: tegevustoetus suurendamine vastavalt elukalliduse
tõusule, Kihnu kultuuriprogramm, Kihnu ja Pärnu linna toetusfondid, erinevad riiklikud ja
Euroopa Liidu vahendid.
4. Sponsorite ja koostööpartnerite otsimine;
5. Omatulu teenimine: pileti-, kohviku- ja renditulu Metsamaa pärimustalust, pileti- ja renditulu
tuletornist, ürituste piletitulud ja omaosalusmaksed, trükiste müük, sponsortoetused;
6. Toetajate tänamise süsteemi loomine;
7. Kihnu mootorrattakultuuri tutvustava muuseumi väljaarendamine Metsamaa pärimustalus;
8. Tuletorni kompleksi tervikuna väljaarendamine külastuskeskuseks.

SA KKR olulisimad projektid ja allasutused

1. Metsamaa pärimustalu
2008. aastal soetas SA KKR Metsamaa talukompleksi, et seal välja arendada tegevuskeskus
Kihnu pärimuskultuuri hoidmiseks ja õpetamiseks. Talukeskkond sobib kõige paremini
traditsioonilise eluviisi tutvustamiseks ning praktiseerimiseks. 2018. aastal lõppesid ehitustööd
ja hoonetekompleks sai lõplikult valmis. Metsamaa pärimuskeskus koosneb peahoonest,
kõrvalhoonetest: kuur, saun-väliköök, ait, kelder, puukuur ja abihoonest, kus asub köögiplokk,
kohvikuruum, II korrusel 2 suurt magamisruumi ja WC-d ning duśśiruumid laagrilistele. Kogu
kompleks on üle viidud maaküttele. Seoses ehitustöödega on erinevaid tegevusi talus läbi viia
olnud keeruline, kuid alates 2019. aastast on selleks ideaalsed tingimused. Talukompleksis
tuleb veel vaid tegeleda haljastusküsimustega ning muretseda vajalik sisustus.
Tulevikuplaanina on Metsamaa pärimustalu jaoks valminud eskiis – mootorrattamuuseum,
mille ehitamine saab võimalikuks sobivate toetusmeetmete või omavahendite olemasolul.
Kihnu kultuuriruumis pakub väljapoolt tulijatele suurt huvi 20.sajandi mootorrattakultuur ja seda
oleks Metsamaa pärimustalus hea muuhulgas külastajatele tutvustada.
Metsamaa talus toimuvad aastaringselt erinevad üritused ja laagrid, aja jooksul lisanduvad
uued väljakutsed. Metsamaa talus korraldame kohviku- ja filmiõhtuid, külapidusid, seminare jm
koosviibimisi. Esinejatel on sealsamas võimalik ööbida. Lisaks toimuvad erinevad laagrid, mis
on algatatud SA KKR poolt või ka väljapoolt tulijate poolt. SA KKR laagrid on seotud
pärimuskultuuri eritahkude hoidmisega: pillilaager, kunstilaager, käsitöö ehk kudumislaagrid,
regilaululaager, tantsulaager jms. Väljapoolt tulijad saavad meilt tellida laagri, mis vastab nende
huvidele ja meie võimetele. Kindlasti on Metsamaa pärimustalu üks paik peatumiseks
loodusmatkajatele. Oluline võimalus on ka talus olemasolev suitsusaun, mis on võimalik
lisandväärtus ööbijatele või külalistele.
Metsamaa pärimustalu olulisim mission on noorte sidumine esivanemate pärandiga,
pärimuskultuur peab oleme atraktiivne ja pop eeskätt just noorte hulgas. Selleks annab
pärimustalu noortele endile laialdasi võimalusi seal tegutsemiseks, et omi eesmärke ning
soove ellu viia.
Metsamaa pärimustalust peaks välja kujunema koht, kus toimuvad aastaringsed tegevused, ka
talvised ettevõtmised. Talus asub SA KKR kontor ja alates 1.maist kuni 1.oktoobrini töötab
kohvik (vt ka UNESCO-le esitatud tegevuskava).
Metsamaa pärimustalust peaks saama koht, kus toimuvad suvistele külastajatele mõeldud
folkloorikontserdid.
Piisava edu ja motiveeritud ning rahuldavalt tasustatud tööjõu olemasolu korral, saab
Metsamaa talus tulevikus tutvustada ka koduloomade elu ehk siis võimalik on sinna rajada
Kihnu loomaaed.

2. Tuletorn
SA KKR sai pärast paariaastast menetlust 2013. aastal Vabariigi Valituselt otsustuskorras loa
avada külastamiseks Kihnu tuletorn. 2018. aastal eraldas valitus toetuse tuletorni korda
tegemiseks, ehitustööd lõppesid ja tuletorn taasavati 2018. aasta detsembris. Lisaks tuletornile
tehti korda ka kõrvalhoone, mida SA KKR kasutab pileti- ja suveniiride müügipunktina.
Tuletorn on Kihnu peamine külastuskeskus muuseumi ja kiriku kõrval, seal käivad peaaegu kõik
saare külastajad, kellest pooled siiski torni tippu ei roni.
Suur eesmärk on hallata ja välja arendada kogu ajalooline tuletorni hoonetekompleks, mis võiks
olla atraktiivne külastuskeskus ja annaks meile täiendavaid võimalusi sissetulekute
parandamiseks ning kultuuriürituste korraldamiseks: kontserdid, etendused, suveülikoolid,
näitused. Piirkond iseenesest soosiks Kihnus puuduva loodusmuuseumi väljaarendamist.
Atraktiivsust võib juurde lisada ka vana ilmajaama töö ja tehnoloogiate tutvustmine.

3. Kihnu Pärimuskool
Kihnu Pärimuskool - SA KKR poolt loodud ja haldusalas tegutsev erahuvikool eesmärgiga anda
Kihnu Kooli õpilastele võimalus saada pärimusmuusika suunal muusikaharidust eelkõige läbi
pilliõppe, mis Kihnus on traditsiooniliselt olnud viiul, akordion, lõõts, kitarr. Kihnu Pärimuskool
alustas tegevust 2013. aastal ja kahel peasuunal: akordion ja viiul. Kõrvalpillidena ja
tsükliõppena on õpitud ka kitarri ja lõõtsa. Äärmiselt edukas on olnud akordioniõpe ja seda tänu
suurepärase õpetaja olemasolule. Ka viiuliõpet saab lugeda edukaks, kuigi seal on olnud
probleemiks sage õpetajate vahetumine ja viiuliõpetajate puudus Eestis. Viimase aasta jooksul
on asjad muutunud veelgi keerulisemaks, sest viiuliõpetajat pole kusagilt võtta või on nende
palgatasemed ületanud SA igasuguse võimekuse töötasu maksmisel. Siiski, viiuliõpe hetkel
püsib tsükliõppena, kuni paremate lahenduste leidmiseni.
Kihnu Pärimuskool peab igal juhul tegevust jätkama ja tagama õpetajatele väärilise palga.
Kihnu Pärimuskool võiks lisada täiendava õppekava – regilaulu õpe.
Kihnu Pärimuskooli toetamise jätkumine Kihnu Kultuuriprogrammi ja Kihnu valla toel peab
jätkuma.
Kihnu Pärimuskoolil peab olema noor energiline, tasustatud ja motiveeritud juht.

4. Kihnu Mere Pidu
Kihnu Mere Pidu sai 2010. aastal ellu kutsutud majanduse elavdamiseks, julgustamaks ja
äratamaks kihnlastes ettevõtlikkust ning oma eesmärki on festival 10. aastat väga edukalt
täitnud.

Saare suuremahuliseima festivali korraldamine nagu seda on Kihnu Mere Pidu, saab
võimalikuks vaid hea ja andeka juhtimise tulemusel. Festivalist on aastate jooksul kujunenud
oluline kaubamärk, mis kogunud tuntud kaugemal Eestistki. Igal aastal külastavad festivali
fotograafid, teleajakirjanikud ja dokumentalistid mujalt maailmast, mille tulemusel
rahvusvaheline huvi kasvab. Kihnu Mere Peo ajal on saarel krooniline puudus
ööbimiskohtadest, samuti on probleeme reisijate üleveol, kõik soovijad ei mahu praamile.
Kihnu Mere Peo traditsioon peab jätkuma ajas muutudes, jättes fookuse ikkagi Kihnu
pärimuskultuurile, olles samas atraktiivne ka noortele. Kihnu Mere Pidu peab andma väljapoolt
tulijale võimaluse tutvuda kihnu kultuuriga, seepärast esinevad selle peo raames kõik Kihnu
kollektiivid, avatud on kõik külastuskeskused ja toitlustajateks Kihnu ettevõtted.
Mere pidu algab igal aastal kunstinäituse avamisega muuseumi seinal, mis tõmbab tähelepanu
mõnele saare olulisimale probleemküsimusele või aastateemale. Suurimaks atraktsiooniks on
mootorrataste paraad. Olulisel kohal on käsitöö- ja toidulaat ning muidugi õhtused kontserdid ja
tantsupeod.

5. Viiulifestival
Viiulifestivali idee on olnud taaselustada Kihnu viiulimängu traditsioon ja olla toeks Kihnu
Pärimuskooli tegevusele koondades saarele Eesti parimaid rahvamuusika viiulimängijaid ning
asjatundjaid.
Viiulifestivali toimumisaeg on valitud hooaja pikendusena oktoobri esimesele
nädalavahetusele, mis on teinud ürituse korraldamise mitmel korral seoses ilmastikuoludega
keeruliseks. Olenemata sellest, peame ürituste sarja õnnestunuks ning Kihnule tähelepanu
toovaks ettevõtmiseks.
Järgmisel kümnendi väljakutseks ja ohuks on, et pole enam piisavalt eesti rahvamuusika
viiuldajaid või on nende hinnaskaala meile ülejõukäivalt kallis, seepärast otsime uusi lahendusi
selle pärimuskultuuri olulise tahu hoidmiseks ning säilitamiseks, tehes muuhulgas
rahvusvahelist koostööd Kihnu traditsiooni esiletõstmiseks ning noorte motiveerimiseks.

6. Pillilaager
Meie üle 10.aasta toimunud pillilaagri traditsioon on täna oluliseks toeks Pärimuskooli
tegevusele, eesmärgiga kutsuda saarele lapsi õpetama parimad eesti rahvamuusikud. Pillilaagri
üha oluliseimaks tähtsuseks on aasta-aastalt üha enam saanud mandrikihnlaste sidumine oma
kodukoha kultuuri ja rahvamuusika tundmisega, jätkame seda missiooni.
Lisaks pilliõppele on laagris olulisel kohal Kihnu laste ja mandrikihnlaste sõbrunemine, Kihnu
koduloo ja tantsude tundmaõppimine.

Pillilaager on mitmetele mandril elavatele lastele andnud impulsi minna õppima mõnd
rahvapilli.
Pillilaagri toimumine on äärmiselt oluline ja peab kindlasti jätkuma, saama toetatud.

7. Kunstilaager
Üle 10. aasta oleme kunstnik Jaak Visnapiga korraldanud kunstilaagreid, mille tulemusel
valminud aasta-aastalt üha suuremad näitused muuseumi seinale ning mujalgi Kihnus.
Kunstinäituste ja aktsioonidega juhime tähelepanu mõnele Kihnu probleemkohale või
tugevdame kogukonna taotlusi mõne eesmärgi saavutamiseks.
Kunstilaagri eesmärk on olnud Kihnu lastele huvihariduse pakkumine, selleks toome saarele
tuntud kunstnikud, samuti on meil hea koostöö Pärnu Kunstikooliga.

Laagrile võib ette heita võib-olla liigset vabadust ja selgunud on kihnlaste tegelik soov saada
laagris süstemaatilisemat kunstiõpetust. Selle probleemi lahendmaisega tegelemegi
järgnevates laagrites.

8. Kudumislaager
Tugevdame ja anname nooremale põlvkonnale edasi esivanemate käsitööoskusi, sest ainult
kooliprogrammis jääb see nõrgaks. Tänapäeva noored ei pea enam koolis valmis kuduma
sokke, kindaid vms ja nii kaob või on ohus üks oluline oskus Kihnu kultuuriruumis.
Kudumisfestival peaks aitama selles valdkonnas head haridust saada ning noori motiveerima
esivanemate oskusi omandama.
Teiseks käib Kihnus igal aastal hulk inimesi, kes soovivad meie meistritelt õpetust saada,
selleks ongi siis ühisüritus nimega Kihnu Kudumisfestival.
Kudumisfestival võiks laieneda ka talviseks kangakudumise-kodukülastus festivaliks, ikka
selleks, et vanu oskusi au sees hoida, väärtustada ja noortele edasi anda, aga ka madalhooajal
majandust turgutada.

9. Regilaululaager
Kihnu kultuuri kandmine UNESCO nimekirja on saanud võimalikuks eelkõige tänu
pumatraditsiooni ja regilaulu püsimisele pea tänapäevani. See Kihnu kultuuri olulisim vaimse
pärandi tahk on aga suurimas kadumisohus ning selleks tuleb teadlikult ja süstemaatiliselt
asuda selle hoidmisele. Üks võimalus on regilaulu laager, kuhu kutsume lisaks kihnlastele ka
head asjatundjad ja praktiseerijad mandrilt. Vana Kandle põhjalt tuleks kokku panna Regilaulu

vihk ning üha enam populariseerida, praktiseerida ning hoida elujõus seda vanimat
laulutraditisooni Kihnus.

SA KKR tööplaan 2019. aastal:
1. Kudumisfestival aprilli koolivaheajal sh kangakudumisfestival talvel;
2. ITB Berliin – maailma suurim turismimess Berliinis;
3. Saarõ päe koostöös SA Kihnu Kultuuri Instituudi ja Kihnu muuseumiga;
4. Koolivaheaja pärimus- või matkalaagrid, saunatraditsioon (veebruari kuu vaheaeg);
5. Koostööprojektid ja pärimuslaagrid hõimurahvastega;
6. Koostööprojektid vaimse kultuuripärandi hoidmise eesmärgil Suitidega, Makedoonia ja
Gruusia etnomusikoloogidega, õppereisid ja külaliste vastuvõtud Eestis;
7. Jaapani roadshow juunis - turismiarenduse projekt koostöös EAS-i ja Setomaa
turismiarenduskeskusega;
8. Kunstilaager juulis;
9. Pillilaager augustis;
10. Suveteater või tuletorni kontserdid – juuni, juuli, august;
11. Kihnu Mere Pidu;
12. Viiulifestival & grillfest- oktoober;
13. Regilaululaager oktoobri koolivaheajal;
14. Kadripäev novembris;
15. EST-LAT lõpupidu, Metsamaa ja tuletorni taassünni päeval detsembris;
16. Vana-aasta õhtu – pidu Metsamaal;
17. Metsamaa talvised kohvikuõhtud – kultuuriklubi üritused (küündläpäe, EV aastapäe,
ülestõusmispüha vms);
18. Metsamaa suvised üritused, laagrid ja peod: räimeretke külastuskoht mais, seto laste
laager mais; kohvikutepäeva pidu juunis, tantsuõhtu juulis jms. Seminarid ja
koosviibimised, ööülikool. Folkloorikontserdid – Kihnumua ja Pillilapsed. Väljaspoolt
tulijate laagrid.
19. Metsamaa Nuõrdõkohvik ja laagriliste ning külaliste toitlustamine, pärimustalu
tutvustamine külastajatele: kördikudumine, mootorratas, ait, kelder, saun ja väliköök
ning kihnuteemalised filmid;
20. Tuletorni kontserdid, näitused;

21. Suhtlemine välismeedia ja Kihnu kultuuri uurijatega – pidev.

