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Toolamaal
algas uus tõus

Serviti ja Lapiti
vahetasid nimed

Sünnitada saab ka suitsusaunas

Mati Määritsa foto
Põlva Talurahvamuuseum on juhataja Reet Roobi sõnutsi valmis hakkama suitsusaunasünnituse kompetentsikeskuseks.

Suitsusaun on olnud
valdavalt perekeskne
Eesti suitsusaunatraditsioo-
ni UNESCO maailmapäran-
di nimekirja viinud Mooska
turismitalu perenaine Eda
Veeroja usub, et vägi tuleb
sauna tänu sündidele ja
surmadele. «Tänaste 60-70-
aastaste hulgas on veel
neid, kes on sündinud sau-
nas. Aastatel 1974-1975 oli
saunas sünnitusi 20-30.
Veel mõned aastad tagasi
palus üks vanaperemees
end sauna surema viia, teda
ka pesti seal,» teadis ta.

Algatus

Pihkva ja Lämmi-
järvele minek
on keelatud
Jää kandevõime vähenemise
tõttu on keelatud 2. aprillist
minna nii Pihkva kui Läm-
mijärvele sõidukitega ja
jalgsi.

Politsei- ja Piirivalveameti
(PPA) pressiesindaja Kerly
Virga edastusel näitas piiri-
valvurite jääluure, et viimas-
te päevadel on Pihkva ja
Lämmijärvel jää kandevõime
märgatavalt vähenenud. Nii
keelatakse kalastajate ohu-
tuse tagamiseks nendele jär-
vedele minek.

«Jääolud muutuvad prae-
gusel ajal soojema tempera-
tuuri toel iga tunniga. Soo-
vitame kõigil enne jääle mi-
nekut PPA koduleheküljel
end kurssi viia kehtivate pii-
rangute ja kaardil märgitud
ohtlike kohtadega. Nii saate
planeerida jääl liikudes ohu-
tu teekonna ning kindlusta-
da selle, et jõuate õhtuks
kalasaagiga turvaliselt taga-
si koduste juurde,» sõnas
Mustvee kordoni juhtivpiiri-
valvur Vjatðeslav Pertsev.

Pertsev  lisas, et nädalava-
hetusel oli järvistul tuhat-
kond kalastajat.
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Noored sattusid
politsei huviorbiiti

Mati Määrits
mati@polvakoit.ee

Algatusrühm Suitsuga Suu-
reks ei kavatse leppida sünni-
tusosakonna sulgemisega
Põlva haiglas ning pakub nais-
tele võimalust sünnitada hoopis
suitsusaunas.

Algatusrühma ühe eestveda-
ja Andres Lehestiku sõnutsi
oleks suitsusaunasünnituse
taastamine alternatiiviks me-
ditsiinilise sünnituse kokku-
tõmbamisele Kagu-Eestis.

«Probleem on selles, et ole-
me viimastel aastakümnetel
käsitlenud sünnitust kui hai-
gust ning viinud selle haig-
latesse. Samas kui vaadata
Eesti rahvastiku statistikat,
siis mida parema kättesaada-
vusega on olnud sünnitus-
teenus, seda madalam on ol-
nud sündivus. Kõrgeim sün-
divus oli hoopis 19. sajandil,
mil enamus sünde leidis aset
suitsusaunas. Ilmselt oli suit-
susaunas sünnitamine ela-
mus, mida jälle ja uuesti ko-
geda taheti, miks muidu pol-
nud haruldane seitsme kuni
kümne lapse sünnitamine.
Järelikult tulebki suitsusau-
nasünnituse traditsioon taas-
tada, et iivet tõsta. Loodeta-
vasti õnnestub meil sel moel
jõuda iibega vähemalt taas-
tetasemeni,  aga miks mitte
ka positiivse iibeni. Teenuse
arenedes on seda võimalik
pakkuda ka välismaalastele,
sest terve Euroopa vaevleb
iibekriisis.»

Haigekassalt MTÜ Suitsu-
ga Suureks raha ei küsikski,
sest ettevõtmine toimuks ko-
gukondlikus korras. «See on
meiepoolne vastutulek alali-
ses rahahädas haigekassale.
Vanasti oli see samuti tasuta
teenus - küll võib MTÜ-le  an-
netusi teha või siis saunade
kütmiseks kas või lepapuid
anda. Kütmiseks kasutame
mõistagi üksnes sertifitsee-
ritud lepapuitu, mis on üht-
lasi kohaliku puidu väärin-
damine kõrgeimal võimalikul
tasemel. Tänu suitsu puhas-
tavale mõjule tahame taotle-
da ka mahesünnituse sertifi-
kaati,» toonitas Lehestik.

MTÜ kutsub suitsusauna-
omanikke endast teada and-
ma, kujundamaks välja pide-
valt köetuna hoitavate ihu-
harimiskohtade võrgustik-
ku. «Lisateenusena saaks ra-
vida ka muid haigusi, sest
saun teatavasti ravib sada
haigust. Näiteks ishiase ra-
viks, mis mind vaevab, pole
midagi paremat heinapebre-
vannist suitsusaunas. Ishias
on ju selline tõsine haigus,

mis võib vahel ka pähe haka-
ta,» märkis Lehestik.

Peavarju ja toitlustamist
pakuksid sünnitajatele ja
nende pereliikmetele kohali-
kud majutusasutused, mis
tõstaks ka nende käivet.

«Talviti saame pakkuda
muu hulgas imiku jääauku
kastmise teenust. Mongoli-
tatari hõimudel, kelle kait-
seks rajati Hiina müür, oli ju
komme kasta laps jääauku.
Ilmselt oli just see nende kõr-
ge iibe üks põhjuseid. Nõnda
võib eesti rahvas lisaks vai-
mule ka arvult suureks saa-
da, kui taas kord Jakob Hur-
ta meenutada,» lootis Andres
Lehestik.

Talurahvamuuseum
kompetentsikeskuseks
Põlva Talurahvamuuseum
on juhataja Reet Roobi ütlu-
sel valmis hakkama suitsu-
saunasünnituse kompetent-
sikeskuseks.

«Kui on abi vaja, siis muu-
seum alati aitab. Eks me õpi
ka ise vajadusel juurde. Es-
malt uurime, kui palju mem-

mekesi veel alles on, kes on
omal ajal nurganaised olnud
ning lapsi saunas vastu võt-
nud. Peame nüüd kiirelt te-
gutsema, nad üles otsima, et
nende tarkus üle võtta. Kui
inimene ise räägib, oleks see
meile väga hea õppetund.
Sellepärast  ju muuseum ra-
jatud ongi, et siin oleksid
kõik need vanad teadmised ja
oskused talletatud.

Kodusünnitused on ju
praegu populaarsed - miks
siis mitte ka suitsusaunas
sünnitada! Vanal ajal oligi
saun see püha paik, kus elu
algas ja lõppes. Naine läks
sauna sünnitama, seal oli soe
ja mõnus olla ning ka meeste
eest varjus. Siis ei olnud sel-
list asja, et mees hoiab sul
käest kinni. Samamoodi viidi
sauna kadunuke ning pesti
seal enne viimsele teele saat-
mist puhtaks,» rääkis Roop.

Sünnituseks sobilikke suit-
susaunu on Karilatsi ümbru-
ses piisavalt - Mesikamäel tu-
rismitalus,  Hurmioru kan-
dis ning ka talurahvamuu-
seumi õuel ning vahetus
naabruses. «Tuleb ainult
komplekteerida paras võr-
gustik, et pidevalt oleks mõni
saun valmis sünnitajat vastu

võtma. Kütmise ajal on palk-
hoone  suitsu täis ning ka ko-
he pärast kütmist ei saa
naist sauna lasta - sünnita-
mise ajaks peab saun olema
parasjagu maha jahtunud.
See on ikka mehine töö, kui
naine sünnitab,»
tunnistas juhataja.

Kui mõni lapse-
ootel naine ei taha
suitsusauna tulekut
viimase hetke peale
jätta, on talurahva-
muuseumil talle või-
malik pakkuda ka
öömaja seltsimaja
teisel korrusel.

«Seal on naisel
hea rahuneda - ilus
loodus, linnulaul
ning ojavulin. Kui
on ilus ilm, võib ka
ojas vahepeal solis-
tada ja kergendust
saada. Samuti on
ojas võimalik sün-
dinud maimukest
karastada. Vanal
ajal mindi koolini ikka pal-
jajalu, kingad pandi jalga
vahetult enne kohale jõud-
mist, sest taldasid ei tohtinud
kulutada. Talvel oli mitme
lapse peale üks saapapaar,
aga ellu jäädi - kuidas siis

meie oleksime siia ilma sündi-
nud!» rääkis Reet Roop.

Talurahvamuuseumi juha-
taja pidas vajalikuks rõhuta-
da  sedagi, et mõistagi ei võe-
ta üheltki naiselt võimalust
sünnitada haiglas - suitsu-

saun on pelgalt üks paljudest
võimalustest. «Inimesel peab
alati olema valikuvõimalus.
Aga kui ta tahab olla loodu-
sega kontaktis juba sündides,
siis ta peabki seda looduses
tegema.»

Minister Jevgeni Ossinovski
kutsus eile Põlvas kokku lepituskoosoleku

sünnitusosakonna küsimuses.


