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SAVVUSANNA KOTSILÕ OMMA INEMISE KÕNELNU  2010 – 2011 
 

Küsüman käve Nele Reimann-Truija 
 
Savvusannust omma kõnelnu vana Võromaa eri kantõ inemise. Tan om teemade 
viisi vällä tuudu inemiste käest kuuldu jutu. Sulgõ seen om märgit, kas kõneleja 
oll miis (M) vai naanõ (N) ja märgit om ka kihlkund, kon jutusolnu sann vai 
sündmuse toimunu omma.  
Prõlla lugemises vällä pant kokkovõtõ om tettü paastukuun 2011, a jutte kogotas 
manu ja edespiten lätt ka seo kokkovõtõ viil täpsembas ja pikembas.  
 
 
I SAVVUSANNA KOTUS 
 
Sanna  vannust ei tiiä: tettü inne mu sündümist, üle 50 aasta vana. Vana sann oll´ poolõ mäe pääl, a 
vaiu kokko, ku vanalell ussõ nivõrra kõvva kinni tõmmas. Sanna kotus valiti majast kavvõmbahe. Sann 
tetti katõ perre pääle, mi ja lellä pere, tetti mäe ala lumbi mano.  (N – Rõugõ khlk) 
 
5o aastat käü üteh sannah, mis om Raudsepä ja Asti talo piiri pääl. Vast 6o aastat tagasi oll´ taa sann 
Asti talo tiigi veereh, a ütsikul vanainemisel, kiä sääl elli, oll rassõ tuud küttä. Meil oll´ hulga rahvast, mi 
pere kütse tuud sanna. Mäletä latsõiän lumõga sanna minekit, sann oll pümme. Täämbäne sann om 
katõ talo piiri pääl, lätte man lättest tulõ toroga vesi, häste hulga om lättit, selle et suu om ligi. (N – 
Vahtsõliina khlk) 
 
Saun on ehitatud 1920. aastatel. Kevadel oli vesi jões  päris sauna nurgani. (N -  Kanepi khlk) 
 
Vana sann oll taal talol sääl mõtsa veereh. Tuu vana sann saie nõstõtus tunkõga palkõ pääle, kangiga 
sai avitõt, ümärpalgi´ käve´ all ringi, esi´ sõitsõ sis tuu sann. Vanaesäga vidäsimi tõistõ paika tõsõlõ, 
korstnaga sannalõ otsa. Sannaahi saie inne vällä võetus. Vahtsõhe paika oll´ vundament valmis tettü. 
Nii sai vana sann mõtsa veerest tiigi viirde. (M – Räpinä khlk)  
 
Sauna tegemise mõte tekkis kiiresti. Eesti Energia võttis mitme aasta eest maha liini alt jämedat haaba. 
Kolme - nelja mehega sai palke tahutud. Tiik oli olemas ja seega ka vesi lähedal. Küngas sobis 
asukohana koobassauna tegemiseks. (M – Kanepi khlk) 
 
Sann om  tettü 194o. aastil, a tuu pere om minemä kolinu. Sann om ostõtu ja om kavvõmbast 1944 - 45. 
aastil siiä tuudu. Sann võeti vanan paigan vallalõ ja panti vahtsõst siin üles. Küläh oll kõigil uma sann, 
puhast sanna ei tiiäki, kõigil omma põhiliselt suidsusanna. Sann tetti alati elämisest kavvõmbale. Meil 
om kah kats kõrda leek ahost lakkõ karanu. (M – Kanepi khlk) 
 
Kõigil olli Ruusmäe kandih säändse´ sanna´. A sann tetti kavvõ, mul siin kah üts suidsusann palasi. (M 
– Vahtsõliina khlk)  
 
Kolm põlve on siin elanud. Vanaisa ehitas selle sauna. Mina kui ainus pärija tulin siia 2oo3. aastal.  
Sauna vanus :on ehitatud vast 192o. aastal. Vanaisa oli esimeses ilmasõjas ja Austrias, nägi selseid 
ehitisi. Tegi sauna majale lähedale, et  ei oleks kaugelt käimist ja lomp on veetoomiseks lähedal. Aga 
tuletõrje on hiljem ettekirjutisi teinud, et miks on saun majale nii lähedale tehtud. Toodi isegi 
kokkupandav saun, aga see seisab niisama. (N – Rõugõ khlk) 
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Es otsi õigõt kotust vitsaga. Valisi tolle perrä, et ku ma esi olõsi sann, sis kos ma olla tahassi. Mille mäe 
alla tetä sann om nii tähtsä kotus, et või olla kah kingokõsõ pääl. Sugulasõ omma sääl elänü. Ei olõ 
jõudu ehitä suurt maja,  tii paremb sannaelämise. (N – Karula khlk) 
 
Vana sann om olnu katõ linaleotiigi man, nuu naksi suvõl kuioma. Tõnõ sann om tettü mõtsaviirde, 
lähkün om kah tiik, siin om vesi kõik aig seen, selle et om suukotus. Muido omma huunõ tettü 
ringiratast, aga sann tetti iks kavvõmbahe. Vast tuu palama mineki peräst. (N – Räpinä khlk). 
 

Sann om tettü loho viirde, elämisest kavvembahe, alamäe, lõuna poolõ tarõst. Lohost oll vesi võtta, sai 
hindäd vette kasta ja peläti iks sanna palamist. Vesi oll kistutada hää. (N – Räpinä khlk). 
 
II  SANNAN KÄÜMINE   
 
Latsõiäh käve üteh vanavanõmbidega. Papa oll ütsindä edimäne: tä hoitsõ ussi vallalõ ja ütel, et võtt 
karmu är. Järjekõrd oll sääne, et papa ja sis naase´. Ku uno pidi pidolõ minemö, sis käve timä inne. 
Vana´ ja latsõ´ käve´ kõrraga. Olli alla aasta lats, ku sanna võeti ja harinu eloaig sannah käümä. Uma 
lats oll 1 2 kuud vana, ku sanna veie. Sann om olnu kõik aig vanast aost pääle kasutusõl: kõik aig om 
käütü sanna, maja oll  talvõl tühi, aga noorõ omma suvõl siin. Vanastõ küteti  sanna pääle hainatego 
sääl saie musta maaha mõskõ. (N – Rõugõ khlk) 
 
Latsõ´ käve viimätsenä. Kirotamata säädüs om olnu, et meesterahva´ käävä´ edimädsenä. (N – 
Vahtsõliina khlk) 
 
Kindlasti käisid saunas mehed enne, nemad said suurema kuumuse. Meie kandis oli vanasti 
mõisamaja, kus elas kolm peret. Nood käisid küla pidi saunas. Minu lapseeas oli kõigil suitsusaun. 
Kolhoosiajal need saunad lagunesid. (N – Kanepi khlk) 
 
Latsõna käve joba Ala - Hurmi sannah, terve elo olõ inne suidsusannah käünü. Latsiga käve edimält, ku 
latsõ olli ´väiku. Täämbä käävä´ mehe´ edimädsenä, ma olõ viimäne, kiä käü ja perän koristas. 
Vanamiis kütt esi´ sanna ja meil om sannapäiv pühäpäiv, selle et tetäs põllutüüd, puulpäiv om uma tüü 
tegemises ja jääs perrä inne pühäpäiv. (N – Räpinä khlk) 
 
Varramba käve meile suitsusanna külä seest inemisi. Nuu olli´ sovhoosi aol korterin, aga tahtsõ iks 
sanna, kukki vannitarõ om korterin olõman. Dushi all ei tulõ higi vällä. Savvusannan käüt iks kats vai 
kolm kõrda laba pääl. Peräst istuti suurõn tarõn ja aeti juttu, süüdi. Täämbädses om käüjit vähä. Edimält 
käävä´ mehe´. (M -  Räpinä khlk) 
 
Mäletan, et 3 - 4 aastaselt käisin esimest korda Valgjärvel suitsusaunas, see on hästi meeles. Meie 
sauna on inemesed käinud vaatamas selle omaette ehitusviisi pärast, öelnud, et hää värk. Pesta saab 
sellises saunas üks inimene korraga: koobassaun, vett saab tiigist ja talvel võib ka lund sulatada. (M – 
Kanepi khlk) 
 
Mi sannan käüdäs inne suvõl ja käüdäs, nii kuis rahvast om.  Meil oll´ egäl  talol uma sann, naabri´ 
käve´ kah umah sannah. (M – Põlva khlk) 
 
Pääle sanna omma liinainemise viil mustõmba ku vihtva, sis millegiperäst vehkvä väega vasta sanna. 
(M – Vahtsõliina khlk) 
 
Istun lava pääl, ootan, kui keha läheb kuumaks ja higi jooksma, siis viskan leili. Edimäne higi maaha 
mõskõ, tuu om vaivahigi. Keha peab rahulikult kohanema, kui kuumaks, siis uks lahti. (M – Kanepi khlk) 
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Kõik aig käüdi suidsusannan vast venne ao lõpuni, viil ildamba harvõmbidi, nii 2005-ni. Meil elämitseh 
muud olõkiei, velel om korstnaga sann. Tuu kütmine võtt vähämb aigo, autoga saa kipesti käüdüs … 
Sinnä sai iks käüdü kõik elo, kui umal kiäki küttä viisi es. Kui tuud vele sanna kõrda tetti nii paari aasta 
jago, harotime kõge kate perrega uma suidsusanna kütmist. Nüüd pääle esä kuulmist om velel hää 
korstnaga sann,  olõõi inämb suidsusanna küttä viisinu, käüme sinnä (N – Räpinä khlk).  
 
 
 
III  KIÄ KÄÜ SANNAN? 
 
Vanastõ olli´ inne savvusanna´. Inemise´ omma´ tahtnu uma sanna hoita, a latsõ´ omma´ kotost är 
lännü. Sis liinalatsi sõbra´ tulõva´ ja tahtva´ sanna. A mõnõ´ kaibasõ´, et omma´ musta´. Kuis ti musta 
olõti?  Ütskõrd üts tull, et kas tä saa viil dushi ala minnä. A iks tahtva sanna tulla. Mulgimaa sugulanõ 
tulõ sanna, sääl ei olõ kellelgi säänest, kuigi omma maainemise. Ei saa muial säändsen sannan kävvü, 
tuuperäst  tulõ meile küllä. 
Esi kooli aigu kutsi kah tõisi sanna. Tõsõ´ kõnõli, et üts poiss pand´ papa vildi jalga, lundi päähä ja istnu 
ni lava pääl. Nigu Kiir. Põrmand oll´ timä meelest külm. (N – Rõugõ khlk) 
 
Seo ilma aigu om savvusannah käümine põnnõv elämüs. A sääne sann heidütäs: om must ja pümme. 
Om nalla tettü, sannast vällä tullõh om hinnäst nimme mustas määritü. Eelarvamusõs om, et säändseh 
sannah ei saa puhtas. Mi sannah käve´ kah shoti sõaväelasõ´, mu puja sõbra´. Es olõ viil säänest 
sanna nännü. Ku poig poolõ tunni peräst kaema läts, istsõ´ nimä´ põrmandul, saapa´ jalah. Peräst mõsti 
hinnäst väläh kaski all. (N – Vahtsõliina khlk) 
 
Ei olnud kindlat saunas käimise järjekorda. Kellel olid tööd tehtud, see läks. Mehed läksid tavaliselt 
enne. Praegu käime mehega kahekesi. Kui on mõni külaline, siis tema käib enne. Meil käib palju 
rahvast ja väga tahetakse minna, tuttavad ema ja tütar neljakuuse lapsega isegi käivad. Lapsena käisin 
vanaemaga koos. (N – Rõugõ khlk) 
 
Paar kõrda olõ saanu hindäle küttä, sannaliidsi om kõgõ rohkõmb olnu. Sannan seen om olnu esiki 12 
inemist, talvõl käüdäs kah iämulgun seen. Ütskõrd kolledzi tudengi´ tõie külh sannavii, aga perän sanna 
es taha kiäki tulla. Uursõ, et mille ja sis kiäki tull´, küsse: Kus see suits siis on? Oll´ sääne eelarvamus, 
et inne suitsu seen piätki savvusannan käümä. (N – Karula khlk) 
 
Meil om suur pereh, sannah käümi mitu tunni. Poiskõsõ´ käävä´ edimält. Üts poig taht kõvva leili ja tuul 
lätt edimält. Tõnõ poig taht aigupite ja kavva sannah kävvü, tuul lätt perästpoolõ. Vahepääl kaet, et kohe 
timä nii kavvas om jäänü. Kiä viimätses jääs, tuu inämb leili ei saa´. Meil ei olõ tähtsä, kas lätt miis inne 
vai naane. Ku väiku´ latsõ´ omma´ sannah, sis vähä leili ja latsõ viiäs inne tarrõ, latsõlõ lina ümbre ja 
joostas tarõ mano rõivilõ pandma.  
Võõra´ ja latsi sõbra´ kah käävä. Mõnõ´ võõra´ pelgäse nõkõ. Ma ütli: är sis nühku naid sainu pite, saisa 
kest sanna vai istu pingi pääl. Mu latsi sõbra´ ja pujanaane om kah siist kandist peri, selle omma´ nimä´ 
harinu suitsusannaga ja ei imehtä tuud väega. (N – Räpinä khlk) 
 
Naabritega üten sannan kävemi. Mitu pereht tull kokko, mehe käve inne. Aigu võeti tuu jaoss, 
sannaõdak oll pikk. (M – Vahtsõliina khlk) 
  
Tarõ mant viidi kuum vesi sanna. Ise olen käinud lapsena mõisaaegses saunas veel. Isa pesi saunas 
kõik lapsed, tegi saunaviha seebiga kokku ja sellega tõmbas lapsed üle. Meid oli seitse last. Meie saun 
siin on olnud pidevalt kasutusel. Vahet ei ole olnud, keegi on ikka käinud. Kui ema veel elas, tuldi 
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rohkem kokku. Minu lapsed on harjunud lapsena käima, käivad edasi, aga nende lapsed mitte. Aega on 
neil vähe, kes on pangalaenu võtnud ja kellel on muud mured.  
Vennatütar töötab Ameerika saatkonnas, need saatkonna inimesed käivad kah suitsusauna vaatamas. 
Üks sugulane elab Prantsusmaal vist helilooja Tulve, on ehitanud Prantsusmaal kah sellise sauna ja 
väga palju rahvast tahab käia ja on huvitatud. Vennal on siin tünnüsann pütt õuõ pääl, tuli all, kuuma 
vee sees sääl istuvad, joovad õlut uusaja värk.  Mõni proovib kõik saunad läbi. (M – Kanepi khlk) 
 
 
IV  SAVVUSANNA  KÜTMINE 
 
Lepäpuu om sanna kütmises hää, a üte tunni inne sanna minekit piät sann saisma. Nii puul päivä tulnu 
sanna küttä, sis saa puulpäävä iks valgõga sanna. Suitsusanna kütetäs sis, ku pereh om viil mõni 
tähtpäiv vai omma külälise, sis tulõ kah küttä. Põha - Eestist om viil tutvit, kiä tahtva´ suitsusanna (N – 
Rõugõ khlk) 
 
Savvusanna tulõ viis vai kuus tunni küttä, sis saa hää. Latsõ jaoss oll´ umal aol arvusaamalda, kuis 
inemise ´ saava´ sannah kävvü, ku tuu om maani suitsu täüs. Küsse uno käest, kiä tegi selges, et 
latsõkõnõ, ildamba, ku sanna mindäs, tuud savvu ei olõ. Kats kõrda olõ karmu jäänü. Sannah nii häste 
karmu ei tunnõ. Tuust saat arvu viil päält sanna. Kõopuuga om hää küttä, a inne toht maaha, tuu aja 
pigi. Hää puu sanna kütmises om haab ja lepp. Kütmise alostus sõltus tuust kah, ku suur hulk rahvast 
sanna tulõ. Talvõl nakatas varramba ja suvõl ildamba kütmä.  
Ku om matal ilm, sis ei naka tõmbama, üts luuk om laelõ lähembäl ja tuu tulõ vallalõ tetä. Tõnõ mulk om 
põrmandu man. Sanna kütmine olõnõs sis nii kütmisest ku ilmast. Hüdse´ tulõ vällä võtta ja inne sanna 
minekit paar kõrda leili visata ja sis ussõ´ vallalõ. (N – Vahtsõliina khlk) 
 
Meil ei olnud kaevu ja sauna tõime jõest vee. Vanaema suri ruttu, aga sauna kütsimegi nii: vanaema, 
ema ja siis mina, naisliini pidi, mehed olid surnud. Peab oskama kütta. Saun küdeb kolm või neli tundi. 
Toa juurest viidi soe vesi, jõest sai külma vett. Kella kahe - kolme ajal küdema ja kuue - seitsme ajal 
võib sauna minna. Et karmu ei oleks, tuleb lasta söed jahtuda, seesmine uks veidi lahti hoida, välimine 
kinni. Kahe nädala tagant käisime saunas. (N – Kanepi khlk) 
 
Saunakütmine on rahulik tegevus, pool päeva on vaja kütta. See on rahulik tegevus, tekib oma rütm. 
Saun ei ole mingi pidupanemise koht. Uude sauna esimesest käigust ei teinud nimelt suurt üritust, ei ole 
vaja kokku ajada inimesi. (M – Kanepi khlk) 
 
Vanaesä kütte sanna, selle et timäl oll aigu rohkõmb. Laskõ suidsu vällä, sis uss iist kinni, ku keres oll 
kuum. (M – Räpinä khlk) 
 
Meie saunas ei olegi karmu. Kui saun jääb vinduma, siis see ladestub nõena seintele. Tuli ahjus peab 
põlema kiiresti ja ei maksa sussutada, aga leek ei tohi läbi kerese minna. Sütt ei võta välja. Või on 
haavapuidus asi, see on isegi üllatav! (M – Kanepi khlk) 
 
Kütät sanna kuumas. Mulgu, kost suits lätt vällä, tiit vallalõ. Lõpus kõik suits vällä. Ahi tulõ puhtas tetä´ 
ja tuki ´vällä, sis ei tulõ karmu. Ku hüdse´ jääse sisse, sis karmu või tulla ja tuu tapp ärä, võtt õkva 
maaha! Om vana sann ja ku hüdse´ jätetäs, sis aja karmu. Suvõl kütät vähämbält 2 - 3 tunni aigupite. 
(M – Põlva khlk) 
 
Sanna kütät 3 - 4 tunni, ku vii´ lämmäs läävä´ ja kivi´ lämmäs, et karmunõ ei jää. Lasõt saista ja 
edimäne leil ussõst vällä, kõvva! Sis ei saa inämb puid pääle panda. (N – Räpinä khlk) 
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Lehtpuuga om hää küttä, ei jää tunglõid. Ku keres om kuum, saa mitu voori käia. Meil om keresel nuka 
kinni ja tohutu unik kerisekivve pääl. A tõsõn sannanukan om raudahi, kogu aig tulõ tuld alla panna. 
Edimädsel viskas tuhka ja karmu, aga midä hiljem, seda paremaks läheb. Kui puu hästi ei põle ja kui 
leek tuleb läbi kerese, on häda. Nõe pärast ei ole probleemi. Rehetarõn kah küteti lahtiselt. Arvo 
Sannakütjä olli põhiliselt mehe. Vaheldumisi küti meil üte ja tõsõ talo uma. Aiksahe naati kütmä ja õhtus 
oll sann valmis. Hämmär väikene ruum oll ja keres oll kah vanastõ väiku. Es olta sis vanastõ kavva 
sannan ja naase es tahaki suurt leili. Et karmu ei olõssi, sis kaeti, et hüdse är palanu vai visati nuu 
sanna taadõ. Inne visati keresele leili nii sai karmu vällä. Uma turismitalon kütä sanna ni viis tunni. 
Põhilidselt lepäpuu, lõpus om inne lepp. Tõrvalõhn lätt vällä. Väega tahtva nuu külälise säänest sanna. 
Karmust saa vallalõ kattõ muudu. Edimäne suits om madalal ja lätt ussõst, uss om kütmise aigu vallalõ, 
suits lätt ette ruumi ja säält läbi katusõ vällä. Tõnõ om laba kohalõ tettü luuk, tuu vallalõ ja suits vällä, 
tuulutada. Uss vallalõ ja õhk vällä, sis kinni. Viska viil leili, karm vällä. Väega hää saa. (M – Vahtsõliina 
khlk) 
 
Vet egä sann om ummamuudu. Meil pante ta palama kõge ildampa kate aigo päälelõunal. Küteti 
lehtpuiega, kui oll leppä, oll hää. Pallo puid es mahu kõrraga, kui palama läts, sis jäteti sannauss 
poikvele. Egä poole tunni takast käüde kaemah kui vanamiis man es istu. Pante puid mano nikane kui 
sai. Tõnõkõrd oll latsi tüü. Sõs oll kell nii viis vai rohkõmp. Hüdse kaabiti vana panni pääle, viidi välla 
mua pääle. Uss pante kinni, jäteti nii tunnis viil saisma, sõs lätsivä mehe sanna. Edimene karm visati 
välla. Talvõ kütteh hoieti uss kuuh. Naase saiva /saava sanna pääle ütsät inämbahe, sõs latse nakase 
jo und ikma (N – Räpinä khlk).  
 
 
V  SAVVUSANNA EHITÜS 
 
a) sanna tegemise aig 
 
Kolhoosiajal saunad lagunesid. Sellise saunaga on kaks võimalust: kas ümber ehitada või lammutada. 
Meie saun oli otse jõe kaldal, saunast sai otse jõkke, talvel oli auk jäässe raiutud. Vana sauna puhul oli 
otsuseks lammutada. Nii palju palgiridasid oli mädanenud, lõigati kütteks. Kivid jäid jõe äärde 
saunakohta alles. (N – Kanepi khlk) 
 
Mi noorõ´ ütli, et  sann piät jäämä säändses samas, piät iks jäämä savvusannas. 197o - 8o aastil ehiteti 
savvusanna´ korstnaga sannas. Tull´ soomõ sanna muud, tuud kutsuti puhtas sannas. Ku tulli´ 
turismitalo´, sis taheti suitsusannu. Osa tahtsõ uma sanna vannamuudu tagasi tetä´, a väega pallo ei olõ 
tuud siski tennü, ku mõtlõma nakata. Vähä. (N - Rõugõ khlk) 
 
Mi noorõmba´ tarõh es lasõ vanamehel sanna ümbre tetä, noorõ´ tahtsõ suidsusanna. Näide sõna joba 
mass, nimä´ omma´ harinu suitsusannah käümä. (N – Räpinä khlk) 
 
Sanna ehit 1938. aastagal esä, vanastõ käüti egä nätäl sannah. Kolhoosi aigu naati tuud ümbre 
ehitämä. Elämisest jäi tuu sann ni 25 meetrit. Om perve all, kraavist saa vii, pehmekene vesi, tetti viil 
tuhaga lipõ. (M – Põlva khlk) 
  
Ehitusest niipalju, et vanaaja inimesed olid lühikesed ja saun on madal tehtud. Ärge pead ära lööge, 
mõnigi on saanud siit hea obaduse. (N – Rõugõ khlk) 
 

Sann om esä tettü vai esäesä, tah om pallo vahtset, alostus või uma sada aastet är olla. Kiä noid 
suidsusanna meistret tiid, oll naid vai olõõs, egaüts tegi umma. Nooremb veli tegi tah poiskeseh esäga 
kõrvusi (N – Räpinä khlk).  
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b) sanna ehitämine ja parandamine 
 
Sanna ehitüs oll´ inne mu sündümist, vanaesä ehit umast palgist. Lastukatus om all, nüüd om pääl 
tõrvapapp. Noorõ´ tahtsõ tetä´ vannamuudu lastukatusõ. Sann om vaonu ja tuud sanna om ümbre tettü.  
Naabrimiis om huvitõt palkehitüsest, alomidse´ palgi´ omma´ vahetõt, edimäne ruum om iks 
vannamuudu vüürüs, vii iks tõistõ ruumi. Sannaruumin om väikene ahi ja laba. Lavaga olõ esiki ümbre 
sadanu: keskmine post es olõ kimmäs. Põrmandut om tettü mitu kõrda, aho´ omma´ ümbre tettü. (N – 
Rõugõ khlk) 
 
Sannal om kats ruumi, umal aol om olnu viil vahesain. Lae pääl laudu pääl om iks liiv, liiva olõmi iks 
mano pandnu. Lavalavva´ omma´ sama, puu pidä vasta. A lavajalgu om iks parandõt. (N – Vahtsõliina) 
 
Katusõ pääl om olnu tõrvapapp, põrmandut oll´ vaia nõsta, vesi imbus põrmanda ala. Palgid olid 
mädanenud. 192o. aastatel oli ehitatud. Pesemine ja leiliruum oli sama. Väikesena ei olnud lapsed 
võimelised remontima. Kui on suured, on linnas. Saun läks läbi ja ei ole võimalik ehitada. (N – Kanepi 
khlk) 
 
Sanna katus oll´ läbi, tuu om vahetõt. Aga seeh om originaal. Laba om vana, om paksust haavalavvast. 
Ahi tuudi vanast paigast erälde. (M – Räpinä khlk) 
 
Saun on tehtud vanast haavapalgist, palk on 4,5 meetrit. Oli mõte teha poolpalgist koobassaun, see 
peab paremini sooja, saab ehitada ilma lisatööjõuta. Käisime suitsusaunade uurimise ajal läbi umbes 
3oo sauna, aga nende hulgas oli vast paar koobassauna. Ei leidnud kusagilt mingeid õpetusi, tuli ise 
katsetada. On ühendatud puupunnidega naelte asemel. Palk on lõigatud pikupidi pooleks, külg maha, 
oli ajakulu, mitte palgikulu. Pehmed kohad on välja tahutud. Kuiv palk ei ole ka raske tõsta.  
Lava on samuti poolpalgist. Juppidest on isepingid. Haavapalk on poorne, väike soojusjuhtivus, ei lähe 
istumise all tuliseks. Niiskust kannatab. Ise tegin, mõtlesin kogu konstruktsiooni. Toru kaudu on  
tuulutus, madal koht.  Aga tõmme on niigi hea. Suitsu liikumine on kiire. Aknaid ei ole. Ei toppinud takku, 
mis võtab sädet. Lae peale on kallatud kergkruusa, ei lähe hõõguma. Kasutatud on saviga immutatud 
linatakku. Katuse peal on 1o - 15 cm poolpalki, fibo ja  tuuletõke. Sauna laealune on suviseks 
magamiseks, sinna pääseb mugavalt ligi ja veidi mahub ka lauamaterjali. Kaks suve ehitasin, tegin kõik 
vabad hetked. Drenaaz on ümber sauna: koobassaunas ei valgu vesi ära. Ei ole mulda allpool vastu 
palki, seina ja eterniidi vahel liigub õhk. (M – Kanepi khlk) 
 
Mäletä poiskõsõna tellingit, ku sanna ehitedi. Katus om pantu tellistest, saksa aigu oll´ tellisetehas. Laba 
sai haavapuust. Liiv om sannalae pääl kõgõ paremb. Om olnu vanastõ maapõrmand, nüüd om 
laudpõrmand. Vesi lätt säält vällä, kon om vundamendi seen auk. 
Vüürüsest käümi sisse, nii omgi ehitet. Luuk lätt üles katusõ alla, suits saa säält vällä. Küläh üts miis 
tegi sanna, kon laba mant läts luuk iihruumi, saie laba pääl vihtu ja kihä oll´ kuumah, a pää luugist 
vüürüseh ja külmäh. (M – Põlva khlk) 
 
Vanaesä om terve talo ehitänü, maakivist om põhi ja uma mõtsa palk. Sannal om kats ruumi, meil on 
saunal  esik, aga majal on meil vüürüs. Kohe sauna vastas on kelder, me kutsume kasemahlakeldriks. 
Hoiame kevadel pudelitesse pandud kasemahla, mida ka ise joome pärast sauna, küll on hea  istuda 
õues pingil pärast sauna ja juua kasemahla. Lava on haavalaba. Lagi on vist pedäjäpalgist, tõrva vahel 
tsilgus. Vesi lätt vällä saina seest mulgust. Katõl om kerise pääl, saa lämmind vett. Saunapalgid on 
väljastpoolt immutatud, ei mädane, tuul ja vihm ei tee midagi. Vihm tsilgus maaha. Nõukogude ajast oli 
kasutusel traktoritele õli, olid vanad õlivaadid, ilmselt varastatud,  ja rahvas kasutas seda õli enda 
tarbeks. Sauna katus on eterniidist ja selle all on laastukatus. Lae peal on liiv, kuiv liiv. (N – Rõugõ khlk) 
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Mul om pallo tutvit, kellel om tiidmist sanna ehitüsest. Alostus oll nii, et  mõtõ oll tetä talgo kõrrah, a 
inemise omma täämbädsel aol lajan. Puu saie mõtsast vällä valitus, palgi lõigati talvõl ja kooriti 
augustin. Tull iks raha iist mehe pääle võtta. Ildamba kivve mano … 
Ma teie kah sannalõ vüürüse. Vanaesäl es olõ  umal aol tettü sannalõ esikut, tuu oll õudnõ kuuma 
sanna üten nukan pidi karopükse jalga ajama. A peräst tegemist om sann aoga vaonu mu juussõ jäie 
jälki vaiguga lakkõ kinni. Vesi valõtas iks põrmandulõ sanna kotusõ pääl om nii liivanõ maa, et esi juusk 
är. Laepääle om pantu sammõl, kivivill ja liiv. Lae pääl ei tohe kävvü, selle et sis nakas lagi läbi laskma. 
A kiäki, ma arva, et poiskõsõ laagri aigu, omma käünü ja veidü tull siski läbi. (N – Karula khlk) 
      
Mälestusi  Passola suitsusannast 2010. septembrikuul: 
Mi sanna om pallo kõrda tettü, vahtse katuse lüümine om poolõlõ: ütel küllel ommava jo lastu, tõsõl om 
lõpun viil plaat, nikani kui aigu löüdäs. Katusõga sai alostet 4 vai 5 aastet tagasi. Sann om põha-lõuna 
suunaline.  
Edekülel om uss ja vähäldane sanna akna, toda om suurembas raotu ja kate kruudi vaihele elektripirn 
pantu (elektri om 1978-st). Ala om 4 vai 5 ringi palke mano raotu, poiskese tõstiva umal aol sanna 
tungega üles ja panniva ala (katsakümnendidel vai nii). Tagakülel om suuremb, 4 kruudiga akna 
vüüruse kotsel. Vüürus om pingi ja varnaga, puie jaos om takahsainah kast, laeh om kinni pantav mulk 
tettü, laudust põrmand. Kolm inemist mahusse rõivihe pandma.Talve pante sannah rõivehe. Sannaruum 
om vast katõvõrra vüürusest suuremp. Hääd kätt kääse ahoruup ja külmavii vann, kurja kätt om 
sannaahi kivikerisega, tuu takah pink ja lavats  (inemine mahus pikutama, jala saase lakke palgilõ tukõ). 
Pink om viil takahsaina veereh. Põrmandu valiva poiskese niisaade katsakümnendidel või väha 
varramba, inne oll muldpõrmand. Kaiviva mulgu, panniva liiva ala ja tsemendi pääle, tahtseva esi pistu 
sanna mahtu. Põrmandule käävä puuresti. Vii minekirenn tetti , vällä settekaiv.(N – Räpinä khlk) 
 
… aga sannaga seoses tuli mul see lugu meelde, kuidas ma seda akent tegin. Võtsin vana akna mõõdu 
ja hakkasin siis uut tegema. Algul mõtlesin, et teen lihtsalt raami ja klaas sisse ja asi valmis. Siis 
mõtlesin, et teen ikka raami ka ja teise akna ning pirni ka vahepeale. Varem oli ju lihtsalt pirn, mis läks 
alatasa puhastades katki või oli nii tahmane, et midagi ei näinud. Seda aknaraami koos lengiga ma tegin 
ikka mitu päeva jutti. Väikse vene elektrisaega tegin. Vanamees eriti õpetamas ei käinud. Ma ise 
pusisin. Sain siis klaasitud ja valmis ning läksin rõõmsalt ette panema. Selgus, et raam sai suur! No siis 
pidin družbaga veidi auku suuremaks tegema, aga need vanad palgid olid kole kõvad. Tükk tegemist oli. 
Vast mõni nael oli ka. 
Igatahes lõpuks suure pusimise peale sai see sinna ette ja näe, päris pikaks ajaks. Aasta pidi siis olema 
1986 või 87. Suvel tegin, ja husqvarnat siis veel ei olnud. 
Uksetegu on ka meeles. Seda tegime koos vanamehega. Tõrvapapi panime vahepeale ja laud kahele 
poole. Ühele poole vertikaalselt, teisele poole 45' nurga alla. Sedasi jäi uks tugev ja mingeid põõnasid 
ega muid vigureid ei olnud vaja. Siiamaani seisab sirgelt ees vist. 
Ja sauna põranda tegime tõesti sellepärast sügavamaks, et mahuks paremini püsti seisma. Sinna 
põrandasse valasin sisse mulle sünnipäevaks toodud malmtoru, seega olin ma talvel saanud 19 või 20. 
Aasta seega 1989-90, kui sai tehtud põrand. Uks oli vast samal ajal, ja ennem seda oli Meinhardi tehtud 
kerge betoonpõrand. Mis ennem seda oli, ma ei mäleta, aga eks see siis muldpõrand ikka oli. 
Muide, see oli ka ju lugu, kuidas me Margusega (Adson) ükskord selle saunaahju välja lõhkusime ja 
aluse valasime. Ja siis jäi ju saun mitmeks aastaks seisma, sest ei olnud kedagi, kes kerise üles laoks. 
Tänu vanamehele on seal nüüd keris ikka sees. Kivid ma vedasin tookord küll kõik valmis ja panin 
järjekorda ka(M – Räpinä khlk) 
 
c) sannaaho tegemine 
 
Sannavesi tulõ lumbist, a sannan om kraan ja viitünn om ühendet kerisega. Oll´ kerisekivve vahetus ja 
tetti vahtsõnõ ahi. Vana´ kivi´ olli´ pudõda´. Põllu päält korati hall kivi. Uma jõuga mehe´ ehiti. Ku 



 8

lahksõva´, sis kaie, et vana om matal. Vahtsõnõ saie korgõmb, savv lätt kah korgõmbalt, tuu om hää. (N 
–  Rõugõ khlk) 
  
Sannalõ om õnnõ tettü vahtsõnõ katus, põrmand toetus nelä kivi pääle, sammal vaihhõl. Keris om 
ütskõrd vällä vahetõt, tuu om meid häste tiinü. Ahol om ravvast tugõvdus, keskpaigah kivi´. Kivve 
vahetus om kunst: kiäki ei ütle sullõ inämb, määne om õigõ keresekivi. Mitte sinine vai punakas, mis lätt 
ruttu katski, piät olõma uma suurus. Ku keres saa hõrrõ, liik tuli läbi, ku panõt kivi´ kuhja, ei saa´ 
viianomat panda. Egä keväjä mõsõmi jälki saina´ puhtas. Tagasainast lätt viitoro lättehe, lätteh om 
pump. Vesi tulõ katlahe, katõ paaga om vesi kivve pääl.  (N – Vahtsõliina khlk) 
 
Kerisekive pandi ikka juurde, uuendati. Tänapäeval on uus ahi: paarkümmend tuhat, nii kallis! (N – 
Kanepi khlk) 
 
Ku kivi´ omma´ vana´, sis kaemi, kas nuu´ omma´ kõrrah. Sis, ku nakas mõranõma ja hallis lätt, tõsõ´ 
alalõ… Ku murõnõs, saa kuuma, om lakja. Ku väikene keres, sis väiksembä´ kivi´, läävä´ innembä 
kuumas. Suurõ´ kivi´ läävä´ kavvõmb kuumas, suurõmba´ pandas alla. (M – Räpinä khlk) 
 
Üks kord elus tegin pottsepatööd. Võlvkaared keerulised, tuli ise uurida. Ahjusuu ei ole madalal, et õhk 
kergemini ligi pääseks. Kõrges koldes põlemine parem, segada on lihtsam. Soomlastelt on väike 
tuharest.  
Inimesed küsivad, et kas kivid on mere äärest ja oja põhjast. Kivi ei tohi olla kirju, erinevate 
mineraalidega, sest need paisuvad erinevalt. Ühtlane kivi, on ka valget kvartskivi. Mustad, lihvitud kivid. 
Keris sai tehtud tunde järgi, pealt tihedam, et leek läbi ei tuleks. Tuli veel tihendada kerist. Keris on ilma 
kastita, kaks külge on vastu müüri. Tellist on alla pandud. Saviks on kasutatud Kunda savi, sai tehtud 
püdel mass, käega tegin kerise tagant palgiosa kokku, lage sai teha saviga. Põleb puust kehvemini. (M 
– Kanepi khlk) 
 
Meil om pada kerese pääl. Lubjakivvi ei tohe kerisekivve seen olla, tuu om ränine, lätt lahki ja tege 
pauku. Lubjakivi palas är. Kivve tulõ pruuvi: mõni lätt iks vällä. Kerese ja saina vaihhõlõ tulõ liiv, sis ei 
putu välissainaga kokko. Tellis om tulõkindel. Inemise´ esi süüdü, ku palama lätt. (M – Põlva khlk) 
 
Meil tulõ toro keresest, vesi lätt nii kuumas. Kerest sai ümbre tettü. Raudresti malm oll´ aoga kaardu 
vaonu. (N – Räpinä khlk) 
 
Saunaahju ja seina vahe on täidetud liivaga. Ahi läheb ajaga praguseks, aga liiv läheb ka pragude 
vahele ja ei lase tuld edasi. Kuidas tuli kahe kerise mõte suitsusauna ja soome sauna oma erinevas 
saunanurgas. Linnarahvast käib rohkem ja tahavad puhtamat, kiiremini köetavat sauna. Plekk on kerise 
kohale pandud, kivid on põllu pealt korjatud. (M -  Kanepi khlk) 
 
 
 
VI MõSKMINE SANNAN 
 
Haani naase´ arõndi traditsioonõ edesi, sannah võit esiki üleni saviga hinnäst kokko määri. Üleni kõik, 
liigõsõ´ ja nahk lätt pehmes. Katlahe saa ürte visada: andva´ hõngu, näütüses piparmünt. Lõõri´ tege 
häste vallalõ. Savvusannan saa parembahe latsõl köömast vallalõ. Mõskõ saa latsiseebiga. Hiuss om 
pehmemb ja  om  paremb  kammi. Lõõnaht kah iks tahetas: tulõ kiä kedä võistlus, mõni ei olõ harinu ja 
algus om rassõ. (N –  Rõugõ khlk) 
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Naabritädi pää es kannahta kuuma, tä istsõ kerese man põrmandul ja mõsk hinnäst vihaga tuhaviiga. 
Tuhk pandas vii sisse, tetäs leotis vai lipõ. Tuul aol latsõ es tohe esi küssü, mille nii tetäs, lats pidi vakka 
olõma.  
Lätteviiga om hoobis tõnõ mõskõ. Naha jaoss kreemi vaia ei lää, midä  liinah mõskmise perrä tulõ kõgõ 
kässi pääle määri. Ku lätteviiga tahtsõ mõssu mõskõ, hoiatõdi: är sa pallo pulbrit pangu, selle et  peräst 
ei jõvva vällä mõskõ. (N – Vahtsõliina khlk) 
 
Mäletä latsõiäst, et eelmidse sanna tuhalõ panti vesi pääle, tetti lipõ, sanna minneh valõti tuu vesi päält, 
lipõga mõsti. A mu tutva´ tiidvä´, et mino sannan ei saa shampooniga mõskõ. Võta näütüses hää 
tõrvasiip. (N – Karula khlk) 
 
Peale pesemist kuivatati nagu meil öeldi, et paklasõ rätiga, mina seda ei kasuta, sest nahk ei taha. (N – 
Rõugõ khlk) 
   
Vihmavesi om hää, selle et kaovesi om mõskmises kalg. (M – Põlva khlk) 
 
Latsõna oll mõskmises umakeedetü siip. Pääle sõa tuudi Leiningradist seebikivvi, tsiarasva jäi alalõ. 
Pajas seda seepi keedeti. Olenes seebikivi sissepanekust, peab oskama nii panna, et ei tule valget kihti 
peale. Es ostõta siipi poodist. (M -  Kanepi khlk) 
 
 
VII  VIHT JA VIHA TEGEMINE 
 
Mammaga üteh olõ vihtu tennü: õigõ aig om päält jaanipäävä.  Piät kaema lehe suurusõ perrä, väega 
noorõ´ ei tohe´ lehe´ olla. Kõoviha liint või kerise pääle visata: leilile tulõ sis hää lõhn. Väümiis tõie 
kadajaviha: kihä kipitses päält vihtmist, sälä päält om pääle tuuga vihtmist pallo paremb. Nõgõsõvihaga 
om kah vihutu. (N –  Rõugõ khlk) 
 
Vihategemisest suurt ei tiiä. Ei mõista hääd tetä. Vihaossa  köüte  kinni  uno. Mi ei olõ suurõ´ vihtlõja´. 
Vanastõ  kuivi viha´ pööningul. (N – Vahtsõliina khlk) 
 
Viha tegemises ei tohe ossõ mitte vana kõo külest võtta, a võtta tulõ noorõ kõo külest. Võta´ paras oss, 
kotoh köüdät ja lüüt kirvõga otsa´ maaha. Küüni ala pannimi sis kuioma. Tamm ja katai omma´ viil nuu´, 
millest saa vihta tetä´. Om sama, mis kõovihaga, a piät kimmähe kavvõmb leotama. A kihä lätt 
punatsõs, säändse vihaga pesmine lüü vere käümä, saa kergemb tunnõ ja pessät kihä pehmes. (M – 
Räpinä khlk) 
 
Esä tegi vihtu ja tarõpääle saie panda näid paarikaupa. Egä kõiv ei kõlba vihas. Nuur viht havvutõdi 
kuuma viiga pehmes. Paremba´ omma´ peenükese´ ossa´. Lehti kaemise man om vast oluline aig ja 
kõivõ om kah mitu liiki. (M – Põlva khlk) 
 
Mõnikord tehti, aga mina ei ole vihtleja. (N – Kanepi khlk) 
 
Vihta tulõ leota pehmes ja kerese pääl käü vihast kuum läbi. Mina taha tetä´ suurõ viha, nii et saa iks 
virotada. Inne jaani tulõ tetä´. Kadajavihta ei taha, terve sann om täüs nõklu, korja sis naid kokko, naid 
peenükeisi nõglakõisi. Tetäs tuu pääle uih ja aih. (N – Räpinä khlk) 
 
Viha tegemine päämine, et enne jaanipäeva. Viha olli tarõ pääl üleväl. Viha hautamine käü kuuma 
veega. Ema es lupa sannavihtu palotada. Tuu või vast haigust tuvva. Tulõ maha matta kuhugi, ei olõ 
kunagi üttegi vihta palotanu. Omma´ jäänü aia viirde, sääl mõni mädänes. (M -  Kanepi khlk) 
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Meil om vähä vihtlõmist , esi ei vihtlõ tervüse peräst ja latsõ kah es harinõ väega vihtlõma. Talvõl olõmi 
tarvitanu kah kadajavihta. Viht tulõ tetä´ katõ jaani – vana ja vahtsõ – vaihhõl. Sis leht ei kliipu, ei 
pudõnõ kah, tulõ tetä ´ kuiva aoga, aga kuusaisu ei tiiä. (N – Räpinä khlk) 
 
Vihta tehti vana ja uue jaanipäeva vahel, see on kaks nädalat. Hea on kask, kadakas, suvel on nõges 
parem. Kui vees leotat, on pehmekene. Vihad pidid olema värske õhu käes, neile ei tohi päike peale 
paista. Lehed ka ei tule küljest, kui viha teed kahe jaanipäeva vahel. (N – Rõugõ khlk) 
 
Vihtu tege meil üts külämiis, timä käest saa telli. Ta saa esi tiini ja täl ommaki´ hää viha. Mille sis esi 
tetä´. Esiki kats aastat vana´ viha´ omma´ täl nigu värski´ viha´. (N – Karula khlk) 
 

Kõõvovihto tetti, aig ol suve keskpaigah, kui aigo saie, esä tegi. Lehesit tõiva ka latse. Suukõiv kõlba es, 
arokõiv oll õigõ. Küünü all saisiva viha orre pääl (N – Räpinä khlk).  
 
 
VIII  LIHA SUIDSUTAMINE  SANNAN 
 
Kõik aig om sannan lihha suidsutadu, ku eläjä´ omma´ olnu. Nüüd piät inne liha murõtsõma. 
Suidsutamise aigu piät tuli kõgõ all olõma. Viimäne kõrd  velepoig unõht är, tekk´ tulõ väega kõva ja 
sann sai väega kuum. Päält tuud es saa´ sannah kõndi, jalalõgi oll´ vallus, kuum. 
Kuis lihha suidsuta tulõ?  Küteti lepäpuuga, lepäpuu kuurt kooriti, et liha es saanu mõro. Suidsutõdi mitu 
päivä. Talvõ poolõ oll´ tsiatapp, sis kah suidsutõdi ja talvõl inne jõulõ liha säili häste. Meil omma´  
sannan orrõ´, mille ümbre köüdeti liha, liha oll´ iks ilma marlita. Põrmandulõ panti rõivas vai papõr, 
põrmandulõ nii rasv es tsilgu. Vast viis aastat tagasi suidsutõdi meil sannan viimäst kõrda lihha. N 
Sannah omma alalõ lihasuidsutamise konksu´, meeleh om latsõiä mälehtüsena tuu suidsuliha lõhn 
sannah ja sanna rasvast puhastamine päält suidsutamist. (N – Vahtsõliina khlk) 
 
Ikka tehti suitsuliha, ise ei ole teinud, aga ema ja vanaema tegid, meespere oli surnud. Niikaua, kui olid 
loomad, nad ikka tegid seda. Meil oli saunas kaks pikka redelit, nende peal oli liha. All oli kile. Selle 
suitsutamisega oli tööd küll. Hea maitsega liha, sellist ei saa enam kusagilt. Suitsuliha hoiti sahvris 
tünnis, nüüd tuleb sinna dushiruum. Tulevikus käin seal dushi all. (N – Kanepi khlk) 
 
Liha hoiti enne soolvees, liha pandi saunas tala külge. Suitsu peab saunas olema, toores lepp ja 
kadakas peab ikka olema. Hommikul vara on vaja panna, vanasti olid suured lihakintsud, aga nüüd on 
väiksemad tükid ja läheb kiiremini. Jõulude ajal oleme suitsutanud. Oluline, et liha ei jääks tuim, lepa ja 
kadakaga kütta vaheldumisi, kadakas annab mõrkja maitse. Vana kuuga suitsuta liha, siga tapa noore 
kuuga. (N – Rõugõ khlk) 
 
Mulgimaal olõ nännü kattõ savvusanna ja üts oll inne liha jaoss. Liha tuu sanna  tõistmuudu lõhna sisse, 
mõskõgi  ei taha sanna väega. A naabri tege väega häste lihha ja mille sis esi tetä´? (N – Karula khlk) 
 
Mi ei piä´ tsiko, lihtsamb om telli lihha kellegi käest. Põhimõtteliselt saa külh tuud tetä. (N – Räpinä khlk) 
 
Liha suitsutamises kõlbas häste noorõmb lepp, mitte jämme. Puhas lepp algusõst pääle. Edimält kuiv 
lepp, peräst toorõs lepp, sis hoit temperatuuri üleväh, a liha ei naka sulama. Lõpuh tulnu küttä ubinapuu 
vai kadajaga, tuu and lihalõ viil maiku.  
Õdagu kütät sanna lämmäs, tulõ hoita ütte temperatuuri, liha ei tohe tsilkma naada. Kraadiklaas piät 
olõma kuni 90 kraadi ja ildamba jääs 70 kraadi pääle. Suitsu, vunki piät andma kõrraga. Lõpus tulõ 
maaha jahuta. Üüse tulõ kävvü lihha ümbre käändmäh. Huuga sisse, silmä´ nakasõ suitsu peräst külh 
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juuskma, üts näütäs tuld ja tõnõ käänd. Liha pandas reste pääle nii: suur tükk kerese ligi ja väikumba´ 
taadõpoolõ. Vana´ resti´ omma´ lepäpuust, noid saa vällä tõmmata ja edesi - tagasi liiguta. Meil om 
puhas liha, tuu pandas marli sisse. Liha pandas varra hummogu üles, järgmine hummok tulõ ümbre 
käändä, järgmine päiv kellä 2 - 3 aigu võetas alla. Ku kõrraga om hulga lihha, sis saa paremb ja küdsäs 
ühtlasõlt. Väiku´ tükü´ võetas hummogu ümbrekäändmise aigu är´. Väitsega lõikat sis lipsu vai poolõs, 
ku tuurõs om jäänü, tulõ tagasi panda.   
Külänaase´ tiidvä´, kuna om õigõ lihasuidsutamise aig ja tulõva´ ni ütlese. Ku ei tii´ õigõl aol, sis jääs liha 
kõvas. Lihasuidsutamine om kunagi märtsih vai aprillih. Tähtsä om, kas vana vai nuur tsiga. Ku vanõmb, 
sis mõnikõrd ei suitsu läbi ja liha jääs kõvas. Ku liha saa vetel, om süüdü kuumus: iihruumih joba kuulõt, 
et rasõv tsilgus. Sis kõrras uss vallalõ ja panda ala likõ puu. Alla põrmandulõ pannimi kah papi: ei tsilgu 
maaha ja tuud rasva saa eläjile söögis anda. Ku tuld olõ - õi all, lätt liha nii üteldä hapus, jääs toorõs. 
Jaahtus ruttu maaha. 
Kuis lihha kaia? Kats tunni laskõ olla, sis egä tunni takast kaet. Hää liha saa mahlanõ ja pehme, pehme 
lõigata ja tai om pehme, rasõv olõ - õi vetel, ku liha vällä võtat. Kõrraga saa lõigata. Jahimehe omma´ 
toonu kah mõtsatsia lihha, a olõ - õi suidsutamisel suurt vahet, tuu om vinskõmb, om suidsutõt kah 
rulaati, vorstõ.  
Lihha hoieti iks külmembäh kotusõh, vanastõ aidah. Külmkappi ei tohe külh panda. Sannah kääneti inne 
liha pandmist laba alla, liha panti sis üles. Peräst iks mõsti sanna. Umakasvatõt liha om iks õigõ, 
täämbädsel aol ei saa õigõt lihha sakõstõ, om tõistmuudu liha ja nii tulõgi liha erinev, kukki üttemuudu 
tiit, tuu liha jääs kõva. (M – Räpinä khlk) 
 
Tsiga peetäs ületalvõ, liha om sügüse tünnüh suulviih keväjäni. Aprillih võetas liha vällä ja pandas 
sanna üles. Näütüses riidi hummogu üles ja puulpäävä õdagu vällä, valmis. Lepp om hää puu: liha ei 
joosõ, ei lää sulama. Seost täämbädse ao lihast ei saa õigõt suidsulihha. Tuu liha, midä turu pääl 
müüvä´, ei olõ suidsutamises õigõ. Vanastõ sai paks pekk, hää kammar ja tai.  
Inne suidsustamist võeti laba maaha. Hää´ tükü´ omma´ tagakints ja suurõ´ tükü´. Kõva suul piät lihal 
olõma, nii et kärbes kah ei linda pääle. Vanastõ lõigati säält inne, ku hainalõ minti. Sakslasõ´ tahtsõ´ 
umal aol väega eesti pekki, ütli iks, et parembat ei olõ. (M – Põlva khlk) 
 
Esä suidsut lihha kolm päivä, ku pehme hää liha sai!  Tuurõ lepäga küttä. Kraadiklaas piät olõma ja 
valvama piät. A veli pand aho puid täüs, ussõ leie kinni, sis imä näkk ja hõigas:  Akna´ ja ussõ´ vallalõ. 
Kammar pandas allapoolõ, et suulvesi vällä tsilkunu, lappõliha või veidü inne maaha võtta, sis ei jää liha 
mõros. (N – Räpinä khlk) 
 
Isa suidsutas liha. Oli suur tükk ja mõned väiksemad tükid. Keväjä tetti. Tsiakintsu olli tarõ pääl üleväl 
viljakastin. Keldris tükkis hallitama. Autoklaavi siis ei olnud. Ku tsika ei piä, sis suidsutamine kah lõppi. 
Nii on praeguseni. Ostetakse liha ja suitsutatakse ostetud liha. (M – Kanepi khlk) 
 

Mi sannah suidsudeti lihha ega kevväi vast ütsäkümnendideni. Sis imä kuuli, inämb es olõ ummi eläjit, 
nii tä katte. Meil pante suidsu kuivah soolah olnu liha kui keväja lämmäs nakas minemä. Neläpäiv nii 
panti üles, tassa küteti, valveti üüse. Tuld tetti lepäpuiega, kadajit oll vaja kah, miihi tüü, ma tunne es tuu 
vasta huvvi. Puulpäiv hummogo võeti liha maaha, mõsti sann, sis küteti õdagus rahvile. Edesi pante liha 
jälki soolaga ümbre, nühiti küüslaukega, kääneti marlihe, pante puhtastmõstu puutünne. Saise 
sügüsehe, innembä süüdi tai, rasvatsemp saise kavvõmp, lää es halvas. Vihta tetti vüürüseh, mehitside 
süllem panti õdaguni saisu kasti, olti vihmavaron, kaeti karja … (N – Räpinä khlk) 
 
 
IX   SAVVUSANNA SÕNA´ 
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Lell ja vanapapa käve sannan, vanapapa ütel laba pääl kõgõ: aitüma, aitüma, aitüma. Latsilõ tekk tuu  
nalla, latsõ´ joosi ümbre sanna, et tuud aitüma, aitüma vahtsõst jälki kullõlda. Erälde sannasõnno es olõ. 
Mamma käve iks pääle tõisi sanna man ütsindä, vast sis ütel. (N – Rõugõ khlk) 
 
Memme iks ütel niimuudu, et aie latsi naarma: Jummal sekä sannakõist, poissa persehe karmukõist. 
Sannast tulõki man lihtsalt üteldäs: Oh, Jummal tennätü,selle et tuu tunnõ päält sanna om jo 
kirjeldamatu. (N – Vahtsõliina khlk) 
 
Saunasõnad on sellised: Aitüma sannakõsõlõ, aitüma viividäjäle, aitüma vihtlõjalõ, aitüma sannalõ. 
Öeldakse, kui on pestud. Sisse tulles meil ei ütelda. Kui saunast välja tulen, siis mõttes ütlen. Kui  olid 
veel sulased ja tüdrukud, siis keegi soovitas tüdrukule, et mine jaanipäeva laupäeval sauna. Kui panna 
kaussi vesi ja vaadata vette, ilmub peegelpilt tulevasest. Tüdruk oli loomu poolest väga kartlik, teised 
sauna taga nimme kolistasid ja jooksis saunast välja, ei julgenud enam midagi vaadata. (N – Rõugõ 
khlk) 
 
Sõnno ei loeta inämb, aig om iks edesi lännü. (N – Räpinä khlk) 
 
Ei olõ tähele pannu, et olõs loetu. Vanaimä umaette iks vast lugi. Timä käve hummogu varra, es 
kannata kuuma. (M – Räpinä khlk) 
 

Tennäti sanna kütjät, vihategijät vai havvutajät, lõõne viskjät, sälä mõskjät. Keeletü oll kurja vannu. Hirm 
tulle üüse ütsindä  perämitsena sannah, sõs tetti ussõle ristimärki. Perämine jätte sanna kõrda, 
hingeaigo vai ka muul aol kävevä pääle rahvit pere hinge sannan. Üteldi: Hüvvä lõõnt! (N – Räpinä 
khlk). 

 
 
X   SANNATUNNÕ´ 
 
Ei ole saunast kahju. Lapsed on linna läinud, mis kahjutunnet näil sääl, aga minul, kes om kohapääl, om 
või olla kahju, et ei ole endal sauna. (N – Kanepi khlk) 
 
Miildüs tuu lõhn, mis jääs sanna man hindäle külge: suitsu, vanatarõ lõhn. Tõistmuudu tunnõ, ei 
mõistaki kõnõlda tuust. (N – Rõugõ khlk) 
 
Vahe korstnaga sannaga om tollõn, et savvusannast tullõn om pääle sanna iks hää lõhn. (M – Põlva 
khlk) 
 
Savvusanna leil om pallo rõskõmb, kergemb, ei olõ kuiv. Soomõ sanna leil om terräv, nii kõnõlõsõ´ kõik. 
Nalja tetäs, et suitsusannah tulõ kainõ pääga kävvü, a soomõ sanna läät kah puroh  pääga. Midä 
vanõmb suidsusann, sedä vähämb pisikit, sedä puhtamb. (N – Räpinä khlk)  
 
Savvusann võtt kerges, roidumus om pääl, ei taha inämb midägi ja järgmisel pääväl om nii kerge olla. 
Kaks nädalat on suitsusauna lõhna. Jalg on valus, aga pärast sauna on valu kadunud nagu oleks 
midagi juhtunud, ootad uut saunapäeva nagu kergendust. (N – Rõugõ khlk) 
 
Sannan käümine om loomulik asi, alostusõs istut ja ei viska leili kah. Kuumas lätt taa sann aiglasõlt. 
Külärahvas ütles, et nii korgõ sanna tegi, a pernaane om esi kah pikk. Olõ Hiiemäe raamatit lugõnu, 
kullõ kah maausuliidsi, a kiä lätt maalõ elämä, tuul tulõgi uma maausk. Tuu kotus, kos sa elät, and sullõ 
ette, midä piät tegemä. Tuud ei toheki kõikiga jagada.  
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Sanna tennämine om väega olulinõ: olõ sõnno esi mano otsnu, om laul, kos sõna´, et aitüma esiki 
kasõkasvatajalõ, esiki härgile ja hobõsilõ, kiä omma´ sääl sannaehitüse man abis olnu. Pööripäävä tii 
uma ringi ümbre sanna, olõ esi´  nakanu tuud tegemä ja tunnõ, et piät tuud tegemä. Sann om taa paiga 
oluline osa, ku sannan är käüt, om kõik jälki kõrran, sannan käümine om pikk: tuu om ni läve pääl 
istmine ja mõtsa poolõ kaemine ku perän tiigin käümine. Sannan käümine om vaimnõ 
puhastusprotsess, vaimsõ´ pinge´ läävä´ minemä. Olõ nõun tuu ütelüsega, et sanna ei tohe´ kellelgi 
keeldä.  
Sannan käümine om terve protsess. Edimält panõt tulõ alla, pühendät hinnäst sannalõ ja tõisi töid ei saa 
sis inämb tetä. Valgõga om viil hää kävvü. Käümise aigu omma´ kah väiku´ asa´ suurõ´ ja kõik om 
oluline, mis tuud aigu sünnüs. Esi taha iks viimädsenä minnä. Säändse sanna jaoss om aigu vaia. (N – 
Karula khlk) 
  
Sääne tunnõ om, et sann lüü hingämise vallalõ. Savvusanna saina´ esi´ hõõhkasõ´ kuuma, kuumust ei 
tulõ inne kerise päält. Terve sann om lämmi. Soomõsanna leil om terräv ja tuu jaahtus ruttu. (N – 
Räpinä khlk)  
 
Pääle savvusanna om hoobis tõistmuudu tunnõ, hautas kihä läbi. Soomõsanna keres om nigu triikraud  
palotas kihä läbi. Tuu om hädäabinõu. (M – Kanepi khlk)  
 

Luku iks peetäs, mi viil olõme kuulnu, kuis latse sannah sündüva vai koolnut mõsti. Mu imä 1923 oll 
tareh sündünü, esä 1920 sannah. Koolnut mu eloaig inäb sannah es mõsta. Muist haigusi läts sannah 
parembas, palavikuga tohies sanna minnä. Sann om iks olnu seot mõskmisega inne pühhi. Latse piät 
puhtas saama, üsälatsi om kah sannah mõstu jo väega väikost pääst, kia tuud vanne suvõl tege niikui 
liinah. Mu meelest om kõrd tuusama, vast sõna  vai soovi omma unehtedu, tõnõkõrd iks ütleme latsile, 
mis viil tiiäme (N – Räpinä khlk).  

 

SANNAJUTU´ 

¤   Mul imä selet, juhtunu Leevi pool, jõõ (Võhandu) veereh. Inemiseki olliva nimmepiti tiidä. Sann olnu 
alah jõõ veereh, elämine korge mäel pääl, kohe sann es paistu. Peremiis oll kodoväile käsu andnu sann 
küttä, ütel: panõ sann palama. Kodoväi lännu, pannu. Peremiis küsümä: sann palas? Kodoväi vasta: 
palas, palas. Läts jupp aigo, tulõ kodoväi peremehele ütlema: tuleh, sann palas! Peremiis vasta: mis sä 
sekkät, piatki jo palama! Lätt viil jupp aigo, tule peremiis, kuts kodoväid sanna.  

Kodoväi vasta, saa ei minnä. Peremiis: mille? Sann palle jo är, ma jo ütli, sann palas. Kohe mi sõs 
lääme? selet kodoväi vasta Mul imä selet, juhtunu Leevi pool, jõõ (Võhandu) veereh. Inemiseki olliva 
nimmepiti tiidä. Sann olnu alah jõõ veereh, elämine korge mäel pääl, kohe sann es paistu. Peremiis oll 
kodoväile käsu andnu sann küttä, ütel: panõ sann palama. Kodoväi lännu, pannu. Peremiis küsümä: 
sann palas? Kodoväi vasta: palas, palas. Läts jupp aigo, tulõ kodoväi peremehele ütlema: tuleh, sann 
palas! Peremiis vasta: mis sä sekkät, piatki jo palama! Lätt viil jupp aigo, tule peremiis, kuts kodoväid 
sanna. Kodoväi vasta, saa ei minnä. Peremiis: mille? Sann palle jo är, ma jo ütli, sann palas. Kohe mi 
sõs lääme? selet kodoväi vasta (N – Räpinä khlk).  

----------------------------------------------------------------------- 


