
MTÜ Kihnu Mere Selts loodi 2009. aasta kevadel Kihnu saart ning väina 
puudutava merealase info (paadi- ja laevaehitus, kalapüük, merekeskkond) 
kogumiseks ning talletamiseks, samuti traditsiooniliste käsitööoskuste 
taaselustamiseks ja edasiandmiseks. 

Kihnu mereajalugu algab juba 14. saj. keskpaigast ja  läbi aegade on 
kihnlased olnud kõvad meresõitjad.
Nagu kihnlased ise ütlevad: meremees = kihnlane. 

Aastasadu sõideti oma sõite peamiselt väikestel maalaevadel  kohalikus 
regioonis, 1850. aastatest alates aga algas tormiline areng kus kihnlaste 
laevastik kasvas sajandivahetuseks pea 70 iseehitatud laevani, suurimad 
neist olid kolmemastilised ja sõitsid ka ookeanidel.
Peamine kaubaartikkel olid kivid - neid veeti Pärnu muulidesse, Riiga, 
Saaremaale, Tallinna - kõikjale kus ehitati sadamaid või vajati sillutisekive. 
Kivide veoks kohandatud purjekaid kutsuti kivilaevadeks - need võtsid 
laadungit nii et vesi ulatus tekini, olid nii tühjalt kui koormaga väga kiired 
purje all liikuma ning lihtsad käsitleda. Kokku vedasid Kihnu laevad ca 2.5 
miljonit tonni kive.
	
1850-1914 oli kihnu laevastiku hiilgeaeg - suurem osa laevastikku hävitati 
sõjas ja hilisemad purjekad jäid aegamisi alla raudlaevadele ja mootoritele.  
1940 algas uus aeg ja elu ja  kuigi väiksemaid puupaate ehitati veel hiljemgi, 
oli paadiehitustraditsioon siiski hääbumas ja tänaseks täiesti kadunud.

Kihnu Mere Seltsi üks peamisi tegevussuundi ongi traditsioonilise paadi ja 
laevaehituse traditsioonide taaselustamine ja noortele edasiandmine. 
Lisaks paadiehitusele üritame rõhku panna ka üldisemale mere- ja sellega 
seonduvaga tutvustamisele noortele - nt. keskkond - linnud, loomad, kalad, 
taimed meres, ümbritsevad laiud,  tutvustus laevadest, merereeglitest ning 
üldiselt kaasa aidata mereelu arendamisele Kihnus.



Proovime ka valmis ehitada traditsioonilised võrgu- ja kivipaadid, 
lõpptulemusena aga tahaksime jõuda  omaaegse kuulsa kivilaeva 
taasehitamiseni.

Kivilaevu oli  erineva suurusega, keskmiseks laeva  suuruseks kujunes 60 
jalane, 4 süllane kaljas.

Laeva ehitamiseks on seltsi kasutada endine Kihnu diiselelektrijaama hoone, 

kogupikkusega 24 m. Sügisel 2009 said ruumid koristatud ning ehituseks 
ettevalmistatud. Metsast on juba valmis vaadatud ka tulevase laeva emä 
ning mastipuud. Suveks 2010 loodame saada valmis laeva projekti ja seejärel 
saab juba laevaehitusega alustada.

Kihnu Mere Seltsi liikmed on peamiselt kihnlased ja ka enamus seltsi 
tegevusigi leiab aset Kihnus.  Ootame seltsiga liituma kõiki  kellele Kihnu ja 
tema meri armas on ja kes on valmis seltsi tegemistele kaasa lööma. 
Ühendust saab meiega: kihnu@kihnumereselts.ee või +372 5039333 Paal
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