Saun on põhjamaa rahvaste elamise juurde kuulunud juba väga
ammusel ajal. Eestlase jaoks on saun olnud paik, kus inimese
eluring algas ning sageli ka lõppes. Lisaks iganädalasele leilivõtmisele on saunas ihuhädasid tohterdatud, nõiduskunste toimetatud,
erinevaid töid tehtud ning hädapärast ka elatud.
Tänapäeval kohtab Eestis mitmesuguseid saunu, aga kõige pikema
ajalooga on kindlasti suitsusaun. Kagu-Eestis Vanal Võromaal on
suitsusaunad kasutusel tänaseni, sest põliste võrokeste jaoks on
just see õige saun.
Vana Võromaa saunakombestiku kohta loe www.savvusann.ee
Nõu ja abi uue suitsusauna ehitamiseks või vana sauna remontimiseks saad Vana Võromaa ehitusmeistritelt. Nende firmade
mehed teavad kohalikke tavasid ja ehitustarkusi, tunnevad
materjale ja oskavad käsitööna palkhooneid ehitada.

Traditsiooniliste ehitusviiside õpetamine,
infomaterjalid:
MTÜ Vanaajamaja

www.vanaajamaja.ee
Lasteaia tee 14, Mooste, 64616 Põlvamaa
Ragner Lõbu, tel (+372) 5669 1553
E-posti aadress: info@vanaajamaja.ee

Ehitusmeistrid:
OÜ Amain Ehitus

www.amain.ee
Roobi küla, Rõuge vald, 66279 Võrumaa
Ain Siska, tel (+372) 5348 1435
E-posti aadress: amain@amain.ee

OÜ Hobbiton Home

www.hobbiton.ee
Võru mnt 14, Räpina, 64505 Põlvamaa
Andres Uus, tel (+372) 525 0516
E-posti aadress: hobbiton@hobbiton.ee

ELH Palkehituse OÜ

www.palkehitised.ee
Valgjärve küla, 63419 Põlvamaa
Janek Sakkis, tel (+372) 518 6818
E-posti aadress: palkehitised@palkehitised.ee

FIE Jüri Metsalu

www.puuhull.ee
Puusaare talu, Karilatsi küla, Kõlleste vald, 63505 Põlvamaa
Jüri Metsalu, tel (+372) 528 4514
E-posti aadress: jyri.metsalu@gmail.com

OÜ Saulerman

www.saulerman.ee
Meelva, Räpina vald, 64409 Põlvamaa
Ragner Lõbu, tel (+372) 5669 1553
E-posti aadress: info@saulerman.ee

OÜ Vipson Projekt

www.vipson.ee
Jeedasküla küla, Vastseliina vald, 65212 Võrumaa
Taavi Tuvike, tel (+372) 520 8041
E-posti aadress: info@vipson.ee

OÜ Ööbiksaare Palkmajad

www.oobiksaarepalkmajad.ee
Rusa küla, Haanja vald, 65189 Võrumaa
Aivar Jallai, tel (+372) 511 4215
E-posti aadress: aililaul@hot.ee

Ülesragumist alustõdas noorõ kuu kuivaga vai jäl vana kuu kuivaga, et sõss saa
timä kõva hoonõ. Alustuspäävist omma hüä puulpäiv, tõõsõpäiv ja neläpäiv.
Tõõsil päävil viil või alustust tetä, a riide ei tohe. Riide om risunõ päiv, sõss saava
risudsõ puu ja risunõ hoonõ.
Tiidmine Rõugõ kihlkunnast

