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A. Konventsiooni osalisriik 

Mitme riigi ühistaotluses tuleks riigid loetleda sellises järjekorras, milles nad on omavahel kokku leppinud. 

     Eesti 

B. Kultuuriilmingu nimetus 

B.1. Kultuuriilmingu nimetus inglise või prantsuse keeles 

Ametlik nimetus, mida edaspidi kasutatakse infomaterjalides. 

Mitte rohkem kui 200 tähemärki. 

     Smoke sauna tradition in Võrumaa 

B.2. Kultuuriilmingu nimetus asjassepuutuva kogukon na keeles ja kirjas 

Kultuuriilmingu nimetus kohalikus keeles, mis vastab ametlikule inglis- või prantsuskeelsele nimetusele (punkt B.1). 

Mitte rohkem kui 200 tähemärki. 

     suidsusannakombõ, savvusannakombõ 

B.3. Kultuuriilmingu teine nimetus või teised nimet used, kui neid on 

Nimetus(ed), mille all seda kultuuriilmingut lisaks ametlikule nimetusele (punkt B.1) teatakse. 

- 

C. Asjassepuutuvate kogukondade või rühmade nimetus ed 

Too selgelt välja üks või mitu kogukonda või rühma, kelle vaimse kultuuripärandiga on tegemist. 

Mitte rohkem kui 150 sõna. 

Taotluses on kirjeldatud võrokeste kogukonna suitsusaunatava. Võrokesed on omaette keele ja 
kultuuritavadega läänemeresoome rahvas, kes elavad Euroopa põhjaosas, Eestis. 
Kogukonna suuruseks on ligikaudu 70 000 inimest, kellest umbes 50 000 elab oma ajaloolisel 
asualal Vanal Võromaal, mis asub Eesti kaguosas. Kogukond hoiab traditsioonilist maa-elulaadi,  
mille osaks on ka saunakombestik – suitsusaunas käimine.  

 

D. Kultuuriilmingu geograafiline asukoht ja ulatus 

Teave kultuuriilmingu leviku kohta. Võimalusel too välja selle keskne asukoht või kesksed asukohad. Kui lähialadel on 
sarnaseid kultuuriilminguid, märgi ära ka see. 

Mitte rohkem kui 150 sõna. 

Eesti riigi piires on suitsusaunatava praegusajal tuntud eelkõige Lõuna-Eestis, kõige elujõulisem 
on see Kagu-Eestis, võro ja seto kultuuripiirkondades. See on künkliku maastikuga, metsarohke 
hajaasustusega piirkond, kus ligikaudu viiendikus taludest on suitsusaunad kasutusel. Võro 
kultuuripiirkonnas elavast rahvastikust on praegusel ajal kaks kolmandikku põlised elanikud, kelle 
esivanemad on aastasadu paikkonnas elanud. Tavasid, sh suitsusaunas käimise kommet on 
edasi antud peredes ja suguvõsades vanematelt noorematele. Suitsusaunad ja nendega seotud 
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kombed ei ole ühtlaselt üle kultuuripiirkonna levinud. Tava on elujõulisem keskustest kaugemal 
asuvates külades, samuti Vana Võromaa ida ja lõunaosas, kus on paremini püsinud põline 
asustuspilt ning rohkem alles püsinud vanapäraseid talukomplekse.  

Mõningal määral teatakse suitsusaunakombeid ka Ida-Eestis ning Lääne-Eesti saartel. 
Suitsusaunatavad on tänapäeval veel teada naaberaladel Soomes, Venemaal ja Lätis, aga ka 
Põhjamaades (Rootsis ja Norras). Ennekõike on see tava levinud soome-ugri rahvaste asualadel.  

 

E. Kontaktisik kirjavahetuseks 

Selle inimese nimi, aadress ja teised kontaktandmed, kes tegeleb taotlusega seotud kirjavahetusega. Kui 
e-postiaadressi ei ole, märgi faksinumber. 

Mitme riigi ühistaotluses peavad osalevad riigid määrama ühise kontaktisiku, kelleni jõuab kogu taotlusega seotud 
kirjavahetus. Pane kirja nii selle inimese kui ka igast riigist ühe esindaja täielikud kontaktandmed. 

Tiitel:       

Perekonnanimi:      Porila  

Eesnimi:      Kristiina 

Asutus ja ametinimetus:      Rahvakultuuri keskus, vaimse pärandi spetsialist 

Aadress:      J. Vilmsi 55, Tallinn 10147, Eesti 

Telefon:      +372 6009177 

Faks:       

E-post:      kristiina.porila@rahvakultuur.ee 

Muu vajalik teave:       
 

1. Kultuuriilmingu määratlemine 

Vastavalt kriteeriumile R.1 peavad riigid taotluses näitama, et tegu on vaimse kultuuripärandiga konventsiooni artikli 2 
tähenduses. 

Nimeta vaimse kultuuripärandi valdkonnad, kuhu see kultuuriilming kuulub, seal hulgas konventsiooni artiklis 2.2 
loetletud valdkonnad. Tee selleks rist ühte või mitmesse kasti. Kui valid muu, täpsusta sulgudes, millise valdkonna 
või milliste valdkondadega on tegemist. 

X  Suulised traditsioonid ja väljendusvormid, kaasa arvatud keel kui vaimse kultuuripärandi vahend. 

 Esituskunstid. 

X  Kogukondlik tegevus, rituaalid ja pidulikud sündmused. 

X  Looduse ja universumiga seotud teadmised ja tavad. 

X  Traditsioonilised käsitööoskused. 

 Muu (                                             ). 

Selles alalõigus tuleks käsitleda kõiki olulisi tunnusjooni, mis on sellele kultuuriilmingule praegusel ajal 
iseloomulikud. 

Komitee peaks saama piisavalt teavet otsustamaks, 
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a. kas see kultuuriilming kuulub kogukonna tavade, esitus- ja väljendusvormide, teadmiste ja oskuste hulka; 

b. kas kogukonnad ja rühmad tunnustavad seda oma kultuuripärandi osana; 

c. kas seda antakse edasi põlvkonnalt põlvkonnale ning kas kogukonnad ja rühmad loovad seda pidevalt 
uuesti, mõjutatuna oma keskkonnast, loodusest ja ajaloost; 

d. kas see annab asjassepuutuvatele kogukondadele ja rühmadele identiteedi ja järjepidevuse tunde ning 

e. kas see on kooskõlas olemasolevate rahvusvaheliste inimõigusi käsitlevate õigusaktide, kogukondade, 
rühmade ja üksikisikute vastastikuse austuse ja säästva arengu nõuetega.  

Tuleks vältida spetsiifilisi kirjeldusi ja pidada silmas, et taotluses tuleb selgitada kultuuriilmingu olemust 
eelteadmisteta lugejale, kes pole sellega ise kokku puutunud. Taotlus ei pea põhjalikult käsitlema kultuuriilmingu 
ajalugu, päritolu ega vanust. 

(i) Lühike kokkuvõte, mis tutvustaks seda kultuuriilmingut neile, kes pole seda kunagi näinud ega kogenud.  

Mitte rohkem kui 250 sõna. 

Suitsusaun on võrokeste jaoks igapäevaelu oluline osa ning rituaalne puhastumise paik. Saunas 
saab end pesta ja seal taastub ka tervis, elujõud ja hingeline tasakaal.  

Saunaskäiguga on seotud rikkalik ja omanäoline kombestik, mis hõlmab endas lisaks sauna 
kütmise oskustele ning saunas käimise kommetele ka saunavihtade tegemise oskusi, sauna 
ehitamise ning remontimise oskusi ning teadmisi saunas liha suitsutamise kohta. Võrokeste seas 
on need teadmised ja oskused hinnatud ning neid antakse edasi põlvest põlve.   

Saun on köetav hoone või ruum, kus soojas või kuumas õhus toimetavad inimesed nii ihu kui 
hinge puhastavaid protseduure. Saunaruumis on keskseks soojusallikas, mille abil köetakse õhk 
kuumaks ning ruumis on ka kohad istumise või lebamise jaoks.  

Suitsusaun eristub teistest saunadest mitmeti. Saunaruum köetakse kuumaks kividest laotud 
ahjuga, kus tuld tehakse puuhalgudega. Seejuures ei ole ahjul korstnat, nii et kütmise ajal on 
ruumis suits, mis imbub tasapisi välja uksest või eraldi väiksest suitsuavast. Kütmise lõppedes 
ruum tuulutatakse, nii et inimeste sauna tuleku ajaks seal enam suitsu pole.  

Sauna minekuks riietuvad inimesed lahti kas sauna ees õues või sauna eesruumis. Kuuma 
saunaruumi minnakse tavaliselt mitmekesi. Istutakse lavatsile, mis asub ahju vastas poole ruumi 
kõrgusel. Ruumis ollakse korraga nii kaua, kuni ihu hakkab higistama. Higistamise 
soodustamiseks suurendatakse vahepeal ruumis õhuniiskust, piserdades tulistele ahjukividele 
vett, mis aurustudes niisutab õhku. Higistamise vahepeal käiakse ruumist väljas jahedama õhu 
käes ihu jahutamas ning loputatakse ennast veega. Higistamas käiakse mitmeid kordi, 
higistamise juurde kuulub ka mediteerimine, vihtlemine ning raviprotseduurid, kui inimesel on 
selleks tarvidust. Peale põhjalikku higistamist ning vihtlemist pestakse ihu veega puhtaks. Peale 
saunaskäimist on meel rahulik ning ihu tundub hästi kerge olevat, vaevused on taandunud ning 
jõud taastub saunaskäigu järgselt puhates.  

Saunas käiakse tavaliselt kord nädalas, laupäeviti. Aga lisaks sellele käiakse saunas veel enne 
pühi või tähtsaid sündmusi. Suitsusauna rituaal on pikk ja rahulik, see nõuab erilisi teadmisi ja 
oskusi. Sauna kütmine ja ettevalmistamine saunaskäiguks võtab neli-viis tundi aega, saunas 
olemine - higistamine, jahutamine, vihtlemine, ravimine, pesemine - kestab samuti mitu tundi, 
selle juures ei kiirustata.  

 

(ii) Kes on need inimesed, kelle vaimse kultuuripärandiga on tegemist? Kas kõnealuse kultuuriilmingu ja selle 
edasiandmisega on seotud kultuurikandjaid või kultuurikandjate rühmi, kellel on täita oma kindel roll või 
ülesanne? Kui jah, siis kes nad on ja milline on nende roll või ülesanne? 

Mitte rohkem kui 250 sõna. 

Võrokeste kogukonnas on saunatava on ennekõike perekondlik tava, see on osa maal elavate 
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perede igapäevasest eluringist. Võromaa looduse eripärast tulenevalt elavad inimesed maal 
hajusalt - talumajapidamised on üksteisest kaugel. Igas omaette talus elab perekond, sageli mitu 
põlvkonda üheskoos. Taluhoonete hulgas on ka saun, traditsiooniliselt on see suitsusaun.  

On külakohti, kus suitsusauna köetakse mitme pere peale - ühe talu sauna tulevad ka 
naabertalude inimesed. Järgmisel korral kütab sauna järgmine pere ja naabrid on sauna kutsutud. 
Sauna kutsutakse ka sõpru, sauna köetakse külalistele.  

Saunaskäiku plaanitakse peres ette, selle päeva tööd ja toimetused säetakse sauna-aja järgi. 
Peres on tavaliselt üks kindel pereliige, kes tegeleb sauna ettevalmistamisega - kraamib, kannab 
vee, kütab sauna, hoolitseb vihtade eest, säeb saunas kõik korda. Enamasti on saunakütjaks 
vanaperemees või -perenaine, sest nemad on selles töös kogenud. Toimingute juurde võtavad 
nad tihti kaasa lapselapsi, kes siis kõrvalt vaadates ajapikku omandavad teadmised ja oskused, 
kuidas, mida ja kuna sauna ettevalmistamisel tuleb teha.  

Suurema pere puhul käib saunas enne meespere ja hiljem lähevad naised koos väikeste lastega. 
Koos minnakse, kui sauna mahub kogu pere korraga. Iga saunaline saab oma sisetunde järgi 
seada saunas olemise rütmi ja kestuse, vaid väiksed lapsed pestakse kiiremini puhtaks ja viiakse 
saunast tagasi eluruumidesse.  

Saunas ihuliste haiguste ravimiseks (külmetused, venitused, lihaste valulikkus jms) toimuvad 
raviprotseduurid teistest saunalistest eraldi või köetakse saun lausa eraldi päeval. Ravitalituste 
läbiviijaks on tavaliselt selliste toimingute oskaja või "heade kätega" pereliige.    

Saunal on veel mitmeid rolle perede elus. Maapered, kus peetakse loomi, suitsutavad saunas 
paar korda aastas oma tarbeks liha. Seda tööd praegusel ajal enam igas talus ei osata teha. 
Suitsutamist vajav liha viiakse lähikonnas selle ala meistritele, kes tööd tunneb.  

Ka sauna ehitamise oskusi ei ole enam igas peres, selleks tööks kutsutakse appi kogemustega 
palkhoone-ehitaja.  

 

 

(iii) Kuidas antakse praegusel ajal edasi selle kultuuriilminguga seotud teadmisi ja oskusi?  

Mitte rohkem kui 250 sõna. 

Suitsusaunatava on perekeskne, teadmised ja oskused kanduvadki edasi peamiselt pereliinis. 
Saun on võrokeste jaoks püha koht, seal tuleb osata olla. Olemise kombeid ja tarvilikke talitusi 
õpivad lapsed väiksest peale, koos perega saunas käies. Aga peale saunaskäimise on veel 
tegemisi, mida tehakse mitme inimese jõu ja nõuga. Saunavihtade tegemine suvel peale 
pööripäeva on toimetus, millest võtavad osa nii nooremad kui vanemad pereliikmed. Korraga 
tehakse mitukümmend vihta valmis, et jaguks kogu aastaks. Samuti on aasta küttepuude 
tegemine talgu korras tehtav töö. Selle töö käigus saab selgeks, millised peavad olema korralikud 
saunakütmise puud.  

Harvem ette tulevad toimingud nagu saunahoone remontimine või saunaahju kerisekivide 
vahetamine on laste jaoks eriti põnevad tööd ning lapsed on hea meelega abiks selliste tööde 
tegemisel. Ise töödes osaledes saavad nad selgeks sauna toimimise loogika ja oskavad 
edaspidisest elus juba ise neid töid teha. Saunahoonete ehitamist ja parandamist saab praegusel 
ajal õppida kursustel ja õppepäevadel, mis toimuvad kogukonna initsiatiivil Vanal Võromaal.  
Põhjalikumalt saab palkehitiste tegemist õppida ühes kõrgkoolis - Tartu Ülikooli Viljandi 
kultuuriakadeemias - rahvusliku käsitöö erialal.  

Praegusel ajal ei ela alati pere nooremad põlvkonnad igapäevaselt vanematega koos taludes, aga 
nädalavahetustel ning puhkuste ajal minnakse vanemate või teiste sugulaste juurde tallu, kus 
tööde tegemise kõrval on ikka kindel tava laupäevane saunaskäik koos sinna juurde kuuluvate 
tegemistega.  
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Kel omal suitsusauna pole, saab aeg-ajalt ikka mõne tuttava juures sellist sauna nautida ning 
saunakommetega tuttavaks. Muidugi on igas peres kombestik pisut erinev, erinevad on saunade 
lood ja ka saunad ise. Erinevustest saabki aru käies teiste perede juures suitsusaunas. Viimastel 
aastatel on mitmes Võromaa külas ja paikkonnas korraldatud "avatud saunapäevi" ja mitmeid 
erinevaid õppepäevi, kus nii kohalikud kui ka huvilised mujalt saavad mõne pere juures nende 
saunakombestikuga tutvuda. See on heaks võimaluseks nendele, kes pole selle tavaga üldse 
kokku puutunud või kel pole võimalust enam suitsusaunas käia.  

 

(iv) Milline on praegusel ajal selle kultuuriilmingu sotsiaalne ja kultuuriline funktsioon ja tähendus kogukonna jaoks? 

Mitte rohkem kui 250 sõna. 

Suitsusaunas käimine on võrokeste jaoks jätkuvalt harjumuspärane ja loomulik tegevus, mis 
ühendab peresid ja sõpruskondi. Pikk saunarituaal annab võimaluse võtta aega nii iseenda kui ka 
oma lähedaste jaoks. Praegusaegse kiire elutempo juures on saunaskäik üks väheseid 
toiminguid, mille juures saab rahulikult toimetades tunda end elamas looduse elurütmiga 
kooskõlas. Saunas higistamine ja pesemine puhastab ihu ja hinge, parandab tervist ning annab 
hingelist tasakaalu. Tähtis koht on ka uskumusel, et saunavaimu austamine tagab perele hea 
õnne ettevõtmistes ning hoiab ära õnnetused.  

Nagu iga elav traditsioon, on ka suitsusaunakombestik aja jooksul muutunud. Tänapäeval pole 
suitsusaun enam inimese sündimise ega suremise koht, ka on saunas ravimine jäänud 
tahaplaanile, sest ollakse harjunud riikliku meditsiiniabi tarvitamisega. Tähtsuse on kaotanud 
varem saunas tehtud tööd nagu vilja idandamine või villase rõiva vanutamine, aga täiesti 
elujõuline on saunas liha suitsutamise tava. Kogukonna eri kantides või külades on teada oskajad 
lihasuitsutajad, kelle juurde viiakse liha suitsutamiseks või kellelt ostetakse seda traditsioonilist 
sööki oma perele pidulikeks puhkudeks.  

Kui vanasti köeti sauna igal laupäeval, siis praegusel ajal pole paljudes peredes võimalik igal 
nädalal sauna kütta - kas pole osasid pereliikmeid kodus või ei jää saunatoiminguteks muude 
kohustuste tõttu piisavalt aega. Sauna köetakse siis harvemini ja saunapäev säetakse pere 
võimaluste järgi, kuid see on jätkuvalt oma ja oluline traditsioon.  
Nooremate inimeste hulgas on levinud üksteise juures külas suitsusaunas käimine, isegi kui 
selleks tuleb kodust sõita poolesaja kilomeetri kaugusele. Linnalise eluviisi juures ei saa paljud 
pered iganädalaselt suitsusaunas käia, aga nende jaoks on seda olulisem suurte pühade ja 
perekondlike tähtpäevade puhul saunas käimine.  
Suitsusaunatavad on võrokeste jaoks üks osa oma identiteedist, see on seos oma esivanemate 
lugude, kodude ja hingedega.   
 

(v) Kas mõni osa sellest kultuuriilmingust on vastuolus olemasolevate rahvusvaheliste inimõigusi käsitlevate 
õigusaktide, kogukondade, rühmade ja üksikisikute vastastikuse austuse nõude või säästva arenguga? 

Mitte rohkem kui 250 sõna. 

Suitsusaunatraditsioon ei ole vastuolus rahvusvaheliste inimõigusi käsitlevate õigusaktide, 
kogukondade, rühmade ja üksikisikute vastastikuse austuse nõude ega säästva arenguga. 

Mõne maailma kultuuri, sootsiumi või religiooni jaoks võib olla harjumatu asjaolu, et saunas 
käiakse täiesti katmata ihuga ning saunas võivad korraga käia eri soost inimesed - nii mehed kui 
ka naised. See on aga loomulik osa väljakujunenud traditsioonist ja vastastikune austus on 
saunaliste jaoks olnud alati oluline. Saun on rahu ja mõtlemise paik, mille ukse taha jäetakse kõik 
tülid.   

Võrokeste kultuuriruumis on kogu aeg, nii kaugele kui mäletamine ulatub, palja ihuga saunas 
käidud. Saunas käimise mõte on ihu mõjutamine kuuma niiske õhuga võimalikult ühtlaselt. 
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Rõivaesemed või ümbrislinad takistavad leili jõudmist ihuni ning vaba higistamist.  

Suitsusaunatava on hästi looduslähedane, võib öelda, et see tava tulenebki kohaliku looduse ja 
kliima eripärast. Saunahooned tehakse kohalikust puidust, küttekollete ehitamisel kasutatakse 
kohalikke maavarasid - põllukive, liiva, savi ning savist tehtud telliskive. Sauna kütmise puude ja 
vihtlemiseks vihtade tegemisel ning varumisel vaadatakse sobivat kuuseisu ning aasta-aega.  
Vajalik võetakse oma kodumetsast ning seejuures ei talitata läbimõtlematult.  

 

2. Mõju vaimse kultuuripärandi nähtavusele, teadlik kuse suurendamine ja 
dialoogi soodustamine 

Vastavalt kriteeriumile R.2 peavad riigid taotluses näitama, et kultuuriilmingu kandmine esindusnimekirja tagab vaimse 
kultuuripärandi parema nähtavuse ja teadlikkuse selle olulisusest ning soodustab kultuurilist mitmekesisust austavat 
dialoogi, peegeldades maailma kultuurilist kirevust ja inimese loovust. 

(i) Kuidas võiks selle kultuuriilmingu kandmine esindusnimekirja suurendada vaimse kultuuripärandi kui terviku 
nähtavust ja kasvatada kohalikul, riiklikul ja rahvusvahelisel tasandil teadlikkust selle tähendusest? 

Mitte rohkem kui 150 sõna. 

Suitsusaunakombestiku puhul on tegemist kitsa levikusfääriga, peamiselt perekondliku tavaga, 
mida peetakse väga tavaliseks, igapäevaelu toiminguks ja selle hääbumisele või kadumisele 
tavaliselt ei mõelda. Ka paljud teised vaimse kultuuripärandi ilmingud on oma olemuselt sarnased. 
Suitsusaunatraditsiooni kandmine esindusnimekirja suurendab teadlikkust sellisest vaimsest 
kultuuripärandist. See innustab inimesi seda oma elus märkama, hoidma ja edasi andma. 

Kohalikul tasandil on juba taotluse ettevalmistamise protsess pannud inimesi mõtlema kogu oma 
vaimse pärandi ja selle tähenduse peale. Heaks näiteks sellest mõjust on kohalikul tasandil 
viimasel kahel aastal hoogustunud vanade suitsusaunade renoveerimine. Seda teevad nii pered, 
sõpruskonnad kui ka külalistele talupuhkust pakkuvad väikeettevõtjad. Noored on hakanud 
üldiselt tundma rohkem huvi traditsiooniliste ehitusvõtete vastu. 

Suitsusaunatava kandmine esindusnimekirja aitab nii võrokeste kogukonnas, Eestis kui ka kogu 
maailmas suurendada teadlikkust sellest, et vaimsel kultuuripärandil põhinevad paljud 
igapäevaelu tegemised ja toimingud. Samuti juhib see tähelepanu vaimse ja ainelise pärandi 
seostele. 

(ii) Kuidas võiks selle kultuuriilmingu kandmine esindusnimekirja soodustada dialoogi kogukondade, rühmade ja 
üksikisikute vahel? 

Mitte rohkem kui 150 sõna. 

Suitsusaunatava kandmine nimekirja teeb selle hästi nähtavaks teistele kogukondadele ning aitab 
teadvustada, et naabritel on samalaadsed tavad ning sellega kaasnevad teadmised. Kindlasti on 
samalaadsete kommete puhul nii kogukondadel kui üksikisikutel huvi teada saada ning oma 
silmaga veenduda, mismoodi on sama nähtus naabrite juures, millised erijooned on nende 
kommetes ja uskumustes, talitustes ja rituaalides. Seega võiks selle tava kandmine 
esindusnimekirja pakkuda tuge suitsusaunatava edasikestmisele nendes riikides, kus seda samuti 
tuntakse. Teistel kogukondadel tekib võrdluse võimalus ja nähakse oma vastavat tava (selle 
erinevusi ) ka uues valguses. 

Eesti sees on üsna mitmed huvilised külastanud võrokeste saunaettevõtmisi eesmärgiga rohkem 
suitsusaunakommetest teada saada, võrrelda teise kogukonna tavasid oma kogemustega.  

Protsessi käigus on loodud suhted Rahvusvahelise Saunaseltsiga (ISS), millel on liikmeid 13 
riigist üle maailma. Selle seltsi kaudu on side Soome suitsusaunade seltsiga, vastastikku on  
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vahetatud infot, teabematerjale ning mõned Soome saunaseltsi esindajad on käinud võrokeste 
juures siinset tegevust ja saunakombestikku vaatamas, sellest osa saamas.  

 

(iii) Kuidas võiks selle kultuuriilmingu kandmine esindusnimekirja tugevdada austust maailma kultuurilise kirevuse 
ja inimese loovuse vastu? 

Mitte rohkem kui 150 sõna. 

Esindusnimekiri tervikuna peegeldab maailma kultuurilist kirevust. Mida rohkem on nimekirjas 
eriilmelisi sissekandeid, seda paremini aitab see mõista maailma kultuurilist mitmekesisust, mis 
on sündinud inimeste loovusest. Teiste kogukondade vaimse kultuuripärandi mõistmine loob 
eelduse maailma kultuurilise kirevuse austamiseks. 

Suitsusaunakombestik on üks nähtusi, mis on väga mitmekihiline. See kannab endas korraga 
inimese eluringi igapäevaseid praktilisi toiminguid, väga kaugest ajast pärinevaid uskumusi ning 
loovat lähenemist. See tava on üks näide, et inimese rahulolu ja hea enesetunde jaoks saab 
kõige enam inimene ise ära teha. Tulemuse kõrval on sama oluline kogu tegevus kui loominguline 
protsess. Selles tegevuses jätkub eelmiste põlvkondade kogemus ja see aitab meid ka tänases 
päevas.  

Nimekirja kandmine paneb inimesi uurima teisi nimekirjas olevaid nähtusi ning aitab seeläbi 
mõista kultuuride eripärasid ja varieeruvust.  

3. Kaitsemeetmed 

Vastavalt kriteeriumile R.3 peavad riigid taotluses näitama, et välja on töötatud kaitsemeetmed, mis võivad seda 
kultuuriilmingut kaitsta ja toetada. 

3.a. Juba lõppenud ja käimasolevad ettevõtmised kul tuuriilmingu kaitseks 

(i) Kuidas seisavad asjassepuutuvad kogukonnad ja rühmad hea selle kultuurilmingu elujõulisuse eest? Mida on 
nad selleks juba teinud ja mida teevad praegu? 

Mitte rohkem kui 250 sõna. 

Suitsusaunatavade uurimisega ning kogukonnas teadvustamisega on tegeldud kümmekond 
aastat. Kohalik MTÜ Hinokad on aastate jooksul kogunud saunade lugusid, pildistanud, mõõtnud 
ja kirjeldanud 160 suitsusauna üle Vana Võromaa. Kohaliku levikuga raamatkalendris ilmusid 
paar artiklit suitsusaunakommetest ja saunas liha suitsutamisest. Koostöös rahvusringhäälinguga 
tehti mõned dokumentaalsed telesaated Võromaa suitsusaunakommete kohta.  

2009. - 2010. aastal kogunesid kohalikud aktiivsed inimesed mitmel korral üheskoos nõu pidama, 
kes ja mida saaks teha suitsusauna traditsiooni püsimise heaks. Leiti, et see tava vajab palju 
enam tähelepanu. Algatati tegevused pärandi uurimiseks ja tutvustamiseks 

2010 a. korraldas kohalik ajaleht suitsusaunateemalise jutuvõistluse, kuhu laekus 23 juttu, mis 
avaldati aasta jooksul. Vana Võrumaa koolides anti lastele uurimistööde üheks teemaks uurida 
pere või küla suitsusaunakombestikku.  

Perede praegust suitsusaunakombestikku ning inimeste hoiakuid uurisid 2010-2012 Võru 
Instituudi teadurid, samal teemal olid Tartu Ülikooli etnoloogiatudengite õppepraktikad Põlva ja 
Urvaste kihelkonnas. Välitöödel kogutu põhjal valmis kaks bakalaureusetööd. Varasemate 
uurimiste ja värske välitöö materjalide põhjal koostati  raamat  “Mi uma savvusann”. 

Viljandi Kultuuriakadeemia rahvusliku käsitöö eriala üliõpilane Andres Ansper koostas 2011. 
aastal lõputööna juhendi ise-ehitajale traditsioonilise lõunaeesti suitsusauna ehitamiseks. Juhendi 
järgi ehitati valmis üks talusaun Haanjas.  
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Võrumaa Kutsehariduskeskuse infotehnoloogia üliõpilased aitasid luua suitsusauna veebilehe  
www.savvusann.ee  

Koostatud on rändnäitus  vana Võrumaa ja Setomaa suitsusaunadest, mis liigub ringi 
kogukonnas. Suvel 2012 sai valmis dokumentaalne lühifilm , mis kõneleb suitsusaunadest ja 
saunakombestikust Eestimaa kagunurgas vanal Võrumaal. 

Saunu ja saunatavasid on tutvustatud õppepäevade, talgute ja avatud saunade  vormis, kus 
soovijad said ise osaleda töödes-tegemistes: Põlvamaa talurahvamuuseumis  (vihtade 
tegemine, sauna remont, sauna kütmine), MTÜ-s Vanaajamaja  (uute palkehitiste tegemise ja 
vanade palkhoonete renoveerimine). Haanjamaal on suviti suitsusauna nädal  (saunaga seotud 
tööd, saunas käimine, lihasuitsutamise ja saunaehituse õpe).  

Suitsusaunateemalisi sündmusi on kajastanud kohalikud ning üleriigilised meediaväljaanded. 

 

Märgi, milliseid loetletud kaitsemeetmetest on kogukonnad ja rühmad kasutanud või kasutavad praegu. 

x  Edasiandmine, eelkõige ametliku ja vabahariduse kaudu. 

x  Määratlemine, dokumenteerimine ja uurimine. 

 Säilitamine ja kaitsmine. 

x  Esiletõstmine ja edendamine. 

x  Elavdamine. 

(ii) Mida on selle kultuuriilmingu kaitsmiseks võtnud ette riik või riigid? Millised sisemised või välimised tegurid, nagu 
ressursside nappus, seda takistavad? Kuidas on neid probleeme püütud lahendada varem ja mida tehakse 
selleks praegu? 

Mitte rohkem kui 250 sõna. 

Suitsusaunatavad on üks osa võrokeste eripärasest kultuurist. Riik on toetanud ja toetab 
võrokeste kultuuri laiemalt, suitsusaunatavad on vaid osa selle kogukonna vaimse pärandi 
tänapäevastest ilmingutest. 
 Võrokeste kultuur on olnud pikka aega suuremate kultuuride tugevas mõjusfääris ning 
põliskultuuri nõrgendavad protsessid toimivad piirkonnas ka praegusel ajal. Peamisteks teguriteks 
on üleilmastumise mõjud, perifeerne asuala, piirkonnast väljaspool asuvad tõmbekeskused ning 
põlist elulaadi mittesoosiv majanduspoliitika. Neid protsesse püüab riik tasakaalustada 
piirkondlike toetusprogrammide abil.  
Võrokeste kultuurinähtuste hoidmine on aastatel 2000-2010 saanud tuge riiklikust programmist 
Lõunaeesti keel ja kultuur, aastatel 2010-2013 toimib Vana Võrumaa kultuuriprogramm. 
Programmid toetavad kogukonna initsiatiivi oluliste kultuurinähtuste ja protsesside hoidmisel. 
Toetamine on taotluspõhine ning otsuste langetamisel saavad kaasa kõnelda kogukonna 
esindajad. Nende programmide eelarvetest on toetatud suitsusaunakombestiku tegevusi 
rahaliselt.  
 
Võrokeste kultuuripiirkonnas tegutseb riiklik uurimis- ning arendusasutus Võru Instituut, mille 
tegevused ongi keskendunud paikkonna eripärase keele ja kultuuri hoidmisele ning edasipüsimise 
toetamisele. Instituudi üheks uuritavaks vaimse pärandi nähtuseks on suitsusauna kombestik nii 
vanemal ajal kui tänapäeval.  
 
Ressursimahukate ettevõtmiste kulusid on kaetud mitme osapoole koostöös. Nii näiteks on Eesti 
Rahvusringhääling teinud omavahendite, kultuuriprogammi toetuse ning saunaperede ühisel 
panustamisel mitu telesaadet Vana Võromaa suitsusaunakommetest.   
 
Rahaliste vahendite nappuse küsimusi on lahendatud veel nõnda, et tegevustesse kaasatakse 
mitmete eri rahastute vahendeid, sh Euroopa fondide ning programmide raha. LEADER-meetme 
toetused maapiirkondade arenguks haakuvad hästi suitsusaunakombestikuga. Näiteks on selle 
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meetme abil üks pere-ettevõte saanud ehitada eraldi suitsusauna, kus suitsutab liha, mida 
turustab kogukonnas.    
 
Eesti piirkondlikes arengukavades on traditsiooniliste kultuuritavade toetamine üks 
arengusuundadest ning sellega arvestatakse ka riigi tasandil.  

 

Märgi, milliseid loetletud kaitsemeetmetest on riik kasutanud või kasutab praegu. 

x  Edasiandmine, eelkõige ametliku ja vabahariduse kaudu. 

x  Määratlemine, dokumenteerimine ja uurimine. 

 Säilitamine ja kaitsmine. 

x  Esiletõstmine ja edendamine. 

x  Elavdamine. 

3.b. Kavandatud kaitsemeetmed 

Kirjelda, milliseid kaitsemeetmeid on plaanis rakendada, eriti selleks, et seda kultuuriilmingut kaitsta ja esile tõsta. 

(i) Mida on kavas teha selleks, et selle kultuuriilmingu elujõulisus ei satuks ohtu, eriti esindusnimekirja kandmise 
ning sellega kaasneva tähelepanu tõttu? 

Mitte rohkem kui 750 sõna. 

Kaitsemeetmete plaani on koostanud Võromaa suitsusaunade koostöökogu, meetmetes 
keskendutakse neljale põhisuunale: tavade püsimist toetavate ettevõtmiste korraldamine, tava 
tutvustamine, tavade uurimise jätkamine ning koostöö arendamine ettevõtlusega.  

 

Tavade püsimist toetavad ettevõtmised 

- suitsusaunatava on seotud maaeluga, talueluga. Talupereded hoiavad ja annavad 
kombestikku edasi vanade saunade regulaarse kasutamise ja teadlikult uute 
suitsusaunade ehitamisega 

- õpipäevad ning kursused saunade ehitamise ja renoveerimise küsimustes 
- õpipäevad sauna kütmise, vihtade tegemise, liha suitsutamise, sauna hooldamise ning 

saunas käimisega seotud teadmiste ja tavade laiemaks tutvustamiseks 
- erinevates saunades rahvapärase ravitsemisega seotud kogemuste ja teadmiste 

vahetamised  
- saunahoonetega seotuna traditsiooniliste ehitusvõtete õppimise võimalused Viljandi 

Kultuuriakadeemia baasil  
- koduse kombena saunas liha suitsutamise taastamine: oskajatele pakkuda eri võimalusi 

kogukonnaettevõtmistel silma paista, oma oskustele tunnustust saada (laatadel, 
kohalikel tähtpäevadel vastavaid mõõduvõtmisi ja maitsmisi-hindamisi teha), luua 
võimalused oskajate teadmiste edasiandmiseks kogukonnas huvitatud inimestele.  

 

Tulemus: Kombestikku tuntakse ja antakse edasi isikliku osalemise ja kogemuse kaudu. Peredes 
käivad nii vanad kui noored suitsusaunas ning tuntakse saunakombeid. Perede suitsusaunade 
lammutamine ja ümberehitamine on vähenenud. Ehitatakse uusi suitsusaunu ning renoveeritakse 
olemasolevaid. Külakogukonnas on toimivad koostöövõrgustikud, muuhulgas taastunud saunas 
liha suitsutamise tava. 

Seotud organisatsioonid: Viljandi Kultuuriakadeemia, Vabaõhumuuseum, MTÜ Vanaajamaja, 
MTÜ Sann ja Süük, kohalikud traditsioonilise ehituse ettevõtted, kohaliku toidu tootmise ja 
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turustamise võrgustikud, Põllumajandusministeerium (Veterinaar- ja Toiduamet, PRIA, MES), 
regionaalministri büroo, piirkonna talupered.  

 

Tava tutvustamine ja populariseerimine 

- avatud saunapäevade korraldamine, mille eesmärgiks on perede saunakombeid ja -
oskusi inimeselt inimesele edasi anda   

- saunade juures perepäevade korraldamine 
- noortele suunatud talgud ja info; interaktiivsed mängud sotsiaalses meedias, "Päiv 

sanna man" - auhinna väljatöötamine ja rakendamine 
- ehitusküsimustes pädevate nõustajate andmekogu ning nõuandeteenuse 

väljaarendamine koostöös muuseumite, MTÜde ja ettevõtjatega 
- suitsusauna teema kohta sündmusteteabe avalikkusele kättesaadavaks tegemine: 

kodulehe www.savvusann.ee arendus  
- koostöö meediaga, sh rahvusringhäälinguga saunakombestiku tutvustamiseks 
- rahvusvahelise koostöö laiendamine Soome, Läti ja Venemaa uurijatega ning 

praktikutega 
- suitsusaunapärandi kandmine UNESCO vaimse kultuuripärandi esindusnimekirja. 

Taotluse esitamine aastal 2013 (märts)  
 
Tulemus: suitsusaunakombestik on kogukonnas au sees ja väärtustatud ka laiemalt. Kombestiku 
edasiandmine toimub isikliku osalemise ja kogemuse kaudu.  

 Seotud organisatsioonid: suitsusaunade koostöökogu, saunade omanikud, MTÜ Haanja 
Kultuurikoda, MTÜ Sann ja Süük, OÜ Mooska, Sänna Kultuurimõis, Eesti Kodanikuajakirjanduse 
Selts, Viljandi Kultuuriakadeemia, MTÜ Vanaajamaja, ERR, Kultuuriministeerium, Võru Instituut, 
Võro Selts VKKF, piirkonna muuseumid. 

 

Suitsusaunatavadega seotud uurimised 

- praegusaegsete saunade ja saunakommete uurimine erinevates Vana Võromaa 
külades. Uurimisressursid: 

o kohalikud muuseumid paikkonna pärimust uurides, 
o Vana Võromaa kooliõpilased kodu-uurimuslike tööde tegemisel,  
o Eesti kõrgkoolide üliõpilased õppepraktikate ja uurimistööde käigus,  
o teadlased analüüsides kogutud materjali ning publitseerides uut teadmist 

artiklitena  
- Varasemalt kogutud ja talletatud saunapärimuse uurimine, väljaotsimine riiklikest 

kogudest ning arhiividest, materjalide avaldamine olemasolevaid andmebaase 
täiendades (nt LEPP), teadusartiklite koostamine. 

- Alustada teaduslikke uurimisi suitsusauna mõjust tervisele. Leida teemast huvitatud 
uurijad meditsiini ja psühholoogia valdkondadest. Seonduvalt uurida ravitsemisega 
seotud praktikaid ning inimeste teadmisi ja hoiakuid nende suhtes. 

- Suitsusaunade andmekogu loomine ja pidev täiendamine. Eesmärk on saada 
ülevaade saunade hulgast, seisundist ja kasutatavusest; saunade omanike ja 
kogukonna kaasamine.  

 

Tulemus: tava praeguse olukorra, leviku ja seisundi kohta on olemas kättesaadav info kirjalike 
uurimistööde kokkuvõtete, artiklite, museaalide ja audiovisuaalsel kujul. Olemas publikatsioonid 
ning teadmised suitsusauna mõjust tervisele. Olemas andmekogu, mis võimaldab saada 
ülevaadet saunatava käekäigu kohta aja jooksul.  

Seotud organisatsioonid: suitsusaunade koostöökogu, Võru instituut, kohalikud muuseumid, 
koolid, Tartu Ülikool sh Viljandi Kultuuriakadeemia, arhitektuuripärandi uurijad 
Vabaõhumuuseumist, Keskkonnaameti pärandkultuuri spetsialistid, ERM, Eesti 
Kirjandusmuuseum, Haridus- ja teadusministeerium, saunade omanikud. 
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Suitsusaunatavad turismimajanduses ning ettevõtluse s  

- suitsusaunakombeid tuleb turundada lähtudes kohalikust traditsioonist ja hoiduda 
liigsest kommertslikkusest. Kohalikke suitsusaunatraditsioone väärtustav teadlik 
turundamine turismiettevõtetes koostöös Turismiliiduga, turismiettevõtjate nõustamine, 
teadlike turundajate tunnustamine 

- turismi valdkonnas teenuse pakkujatele täiendavate teadmiste vahendamine praktikute 
ja uurijate poolt (nt kombestiku ja uskumuste osa, vanem pärimus).  

- turismivaldkonna õppes (ametikoolid, kõrgkoolid) luua pärandilist suitsusaunatava 
tutvustav õppemoodul (e-kursus) ning rakendada see koolides turismierialade 
õppekavades. 

 

Tulemus: taluturismis tutvustatakse suitsusaunu ja saunakombestikku kohalikust tavast lähtudes 

Seotud organisatsioonid: turismitalude suitsusaunade omanikud, MTÜ Võrumaa Turismiliit, SA 
Põlvamaa Arenduskeskus, Võrumaa Kutsehariduskeskus, Eesti Turismihariduse Liit , SA 
Lõunaeesti turism, EAS, Haridus- ja teadusministeerium. 

 

Kogukond on teadlik sellest, et esindusnimekirja kandmisega võib kaasneda avalikkuse suurem 
tähelepanu nende vaimsele kultuuripärandile, kuid arvab, et see ei ohusta kultuuriilmingu 
elujõulisust. Kuna tegemist on nähtusega, milles ei saa osaleda korraga palju inimesi, on see juba 
ise teatavaks garantiiks, et nähtust üle ei ekspluateerita. Siiski on taotluse ettevalmistamise 
käigus pööratud tähelepanu võimalike ohtude ennetamisele.  

Saunatavade tutvustamisel tehakse koostööd turismitaludega, kes kasutavad paikkonna 
kultuuripärandit teadlikult ja pakuvad suitsusauna elamust aastaringselt. Turismiettevõtjaid ja 
kogukonda teavitatakse süsteemselt unikaalse pärandiga kaasnevast sotsiaalsest vastutusest.  

Tähelepanu suunamiseks ja uudishimu rahuldamiseks on jätkuvalt kavas korraldada väikesi 
üritusi, kus huvilised saavad ise osaledes kogeda saunaelamust mõne pere juures mitte ainult 
saunas käies vaid terve päeva kestvas tervikprotsessis osaledes.  

Tegemist on üsna salapärase ja ka isikliku toiminguga ning senine praktika näitab, et mujalt 
kultuuriruumist pärit inimesed suhtuvad teatava umbusuga kogu saunatoimingusse. Üldiselt ei 
soovita seda ise kaasa teha, aga samas ollakse huvitatud just sellise sauna tähendustest ja 
mentaalsest poolest.  

 

(i) Kuidas toetab riik või toetavad riigid kavandatud kaitsemeetmete elluviimist? 

Mitte rohkem kui 250 sõna. 

Senistes tegevustes on tulemuslikuks praktikaks olnud kogukonna koostöö erinevate riigi-
institutsioonidega ning kaitsemeetmete edasisel rakendamisel jätkubki juba toimiv koostöömudel.  
Kaitsemeetmetes loetletud eesmärkide ja tegevuste teoks saamisel panustavad oma aega ning 
vahendeid ennekõike kohalikud, kogukonnas tegutsevad organisatsioonid. Peamisteks riiklikeks 
tugiasutusteks Vanal Võromaal on teadus- ning arendusasutus Võru Instituut ning muuseumid. 
Teised kaitsemeetmetes nimetatud riiklikud institutsioonid pööravad oma tegevuses regulaarselt 
tähelepanu suitsusaunakombestikuga seotud teemadele ning sellega seotud kultuuri püsimisele. 
Riigi toetusmeetmena toimib Vana Võrumaa kultuuriprogramm, mille kaudu saab projektipõhiselt 
tegevustele rahalist toetust taodelda. Lisaks sellele meetmele on teisi riiklikke rahastuid, kust 
saab tegevustele rahalist tuge küsida: kohaliku omaalgatuse programm, kohalike omavalitsuste ja 
maavalitsuste toetus, Kodanikeühenduste Sihtkapital, kohalikud partnerluskogud, Kultuurkapital, 
Haridus- ja teadusministeeriumi riiklikud programmid ja uurimistoetused, 
Põllumajandusministeeriumi toetusprogrammid.  
Oluline roll on Eesti Rahvusringhäälingul ning üldse meediakanalitel info levitamisel, et teadmised 
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suitsusaunakombestikust jõuaksid kohalikult tasandilt ka võimalikult laialt riiklikule tasandile.    

 

(ii) Kuidas on kogukonnad ja rühmad osalenud kavandatud kaitsemeetmete väljatöötamises ja kuidas nad osalevad 
nende elluviimises? 

Mitte rohkem kui 250 sõna.

Vajadust kaitsemeetmete järele on tunnetanud eelkõige kogukond. Kohalike aktiivsete inimeste 
eestvõtmisel on mitmel korral kokku kutsutud kogukonna ümarlaud, kus on arutatud, kes ja mida 
saaks teha suitsusauna traditsiooni püsimise heaks. Kevadel 2010 sõlmiti ümarlaual kümnekonna 
kohaliku organisatsiooni, asutuse ja eraisiku osalusel ühiste kavatsuste protokoll, kus osalised 
kinnitasid, et ollakse valmis panustama suitsusaunakombestiku hoidmiseks. Haanja kohalik 
kogukond hakkas korraldama külaliste osalusvõimalusega perede saunapäevi, OÜ Mooska 
korraldab õppepäevi saunakombestiku tutvustamiseks, MTÜ Hinokad võtsid enda hooleks 
osaleda saunakombestiku uurimises ja jäädvustada kombestikku pildiliselt, Võro instituut asus 
koordineerima pärandi uurimist, kohaliku kutsehariduskeskuse üliõpilased koostasid info 
edastamiseks eraldi temaatilise kodulehe, Võro Selts VKKF asus juhtima suuremaid 
koostööprojekte nagu rändnäituse koostamine, raamatu väljaandmine ning kombestiku kohta 
dokumentaalse videomaterjali kogumine ning lühifilmi tegemine. Kohaliku meedia esindajad 
osalevad aruteludes, kajastavad tegemisi ning sihte nii võro kogukonnale kui ka üleriiklikule 
publikule.   

Iga ettevõtmise ümber on kujunenud oma initsiatiivgrupp kohalikest inimestest, kes tunnevad oma 
vastutust pärandi hoidmisel ja soovivad ise sellesse panustada. Koostööd otsitakse Eesti 
uurimisasutustega, traditsioonilise puitehituse õpetajatega, kunstnikega.  

Ülalpool kirjeldatud kaitsemeetmete kava ongi kokku pandud kogukonna esindajate ühise tööna, 
kujunedes juba toimunud sündmuste analüüside ning avalike arutelude käigus selgunud 
vajaduste põhjal.  

Aastas kord toimub saunategemisi kokkuvõttev päev, kus vahetatakse toimunu kohta teavet, 
muljeid ning täiendatakse või muudetakse tegevuste kava vastavalt kujunenud olukorrale. 
Mitmeid õppepäevad on sündinud just tegevuste ühise läbiarutamise tulemusena, sest arutluste 
käigus sai selgeks, millist abi või nõuannet kogukonnas just hetkel vajatakse. 
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3.c. Kaitsmises osalev(ad) institutsioon(id) 

Märgi kaitsmises osaleva(te) institutsiooni(de) nimi, aadress ja teised kontaktandmed ning võimalusel selle kontaktisiku 
nimi, kes vastutab kultuuriilminguga seotud tegevuste ja selle kaitsmise eest kohalikul tasandil. 

Institutsiooni nimi:      Võru Instituut  

Kontaktisiku nimi 
ja ametinimetus: 

     Rainer Kuuba, direktor 

Külli Eichenbaum, projektijuht 

Aadress:      Tartu tn 48, 65609 Võru 

Telefon:      +372 7828750 

Faks:      - 

E-post:      wi@wi.ee 

Muu vajalik teave:      koduleht http://www.wi.ee 
 

4. Kogukonna osalus taotluse koostamise protsessis ja nende nõusolek 

Vastavalt kriteeriumile R.4 peavad riigid taotluses näitama, et see on koostatud asjassepuutuva kogukonna ja rühma 
võimalikult laialdasel osalusel ning nende eelneval vabatahtlikul ja informeeritud nõusolekul. 

4.a. Asjassepuutuvate kogukondade ja rühmade osalus  taotluse koostamise protsessis 

Kirjelda, kuidas osales kogukond või rühm kõigis taotluse ettevalmistamise ja koostamise etappides. 

Riikidel soovitatakse valmistada taotlus ette koostöös mitmete eri osapooltega, seal hulgas võimalusel koos kohalike ja 
piirkondlike omavalitsuste, kogukondade, vabaühenduste, uurimisasutuste ning ekspertidega. 

Mitte rohkem kui 500 sõna. 

Mõte, et Võromaa suitsusaunakombestik võiks olla UNESCO vaimse kultuuripärandi nimekirjas, 
sündis võrokeste kogukonnas. Meedia vahendusel jõudis mõte 2009. aasta sügisel avalikkuseni 
ning leidis kohaliku rahva hulgas kohe heakskiidu. Mõtet toetasid ka kohalikud arvamusliidrid.  

2010. aasta veebruaris kogunesid seitsme kohaliku organisatsiooni esindajad nõu pidama, kuidas 
tava jätkumist toetada ja mismoodi liikuda edasi UNESCO-mõttega. Otsustati, et see küsimus 
tuleb anda võrokõisi tsõõriklaua’le arutamiseks. Võrokõisi tsõõriklaud on kogukonna vabatahtlik 
nõukoda, mis kutsutakse kokku kohaliku kultuuri jaoks oluliste küsimuste arutamiseks. 
Nõupidamine on kõigile avatud ja kokku tullakse üleskutse peale.  

 

Tsõõriklaud toimus 6. mail 2010 Rõuge kihelkonnas Sepa talus. Arutluse käigus leiti, et Võromaal 
senini püsinud suitsusaunatava tuleks rohkem esile tõsta ja et kogukond ise peab teadlikumalt 
tegutsema. Üksmeelel oldi, et UNESCO nimekirja püüdlemine ja pääsemine aitab just kohalike 
inimeste teadliku ja eesmärgipärase tegutsemise abil suitsusaunakombestikul edasi kesta. 
Teadvustati, et kombestiku püsimine on kogukonna endi kätes. Sellel arutlusel kirjutati alla ka 
ühiste kavatsuste protokoll, kus lepiti kokku edasises koostöös ja eesmärgis jõuda UNESCO 
vaimse kultuuripärandi nimekirja. Taotlust ettevalmistavas etapis asuti UNESCO-plaani mõtet 
ning eesmärke kogukonnas tutvustama erinevate ettevõtmiste käigus.  

Kohalikus võro kogukonna lehes Uma Leht kajastati teemat ning kutsuti võrokesi saatma lehele 
jutte suitsusaunakommetest. Lühikese ajaga laekus 23 juttu, mis avaldati lehes 2010. aasta 
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jooksul.  

Praegusaegse saunapärimuse uurimisel 2010-2012 küsiti inimestelt, kuidas nad suhtuvad 
mõttesse, et Võromaa suitsusaunatavad peaksid olema UNESCO nimekirjas, kas see oleks 
nende arvates hea või halb. Otsesuhtlusega sai sel moel teavitatud sadakond talupere. Hoiak oli 
peamiselt positiivne, vaid üksikud pered ei osanud oma arvamust väljendada.  

Kohalikke inimesi on koostöökogu initsiatiivil teavitatud erinevate sündmuste käigus (nt avatud 
saunade päevadel, õppepäevadel, konverentsidel), meedia kaudu ning isiklikul suhtlemisel. 

Aastatel 2010-2012 on kokku toimunud viis suuremat, avalikkust kaasavat arutelukoosolekut, kus 
iga kord on tegevuste arutelu hulgas teemaks olnud UNESCOle taotluse koostamine. Arutlustel 
on osalenud lisaks koostöökogule veel kohalike maavalitsuste (Võru ja Põlva) arenguosakondade 
spetsialistid, omavalitsuste esindajad, kultuuriministeeriumi ning Rahvakultuuri Keskuse vaimse 
kultuuripärandi valdkondadega töötavad inimesed.  

Taotluse koostamise etapp 

Kogukonna organisatsioonide/koostöökogu osaliste vahel jagati laiali taotluse koostamisega 
seotud ülesanded ning MTÜ Võro Selts VKKF oli koordineerivaks organisatsiooniks. Taotluse 
teksti koostamisel panustasid kohalik teadus- ja arendusasutus Võru Instituut, nõuannetega 
toetasid Tartu Ülikooli eksperdid kultuuriuurimise erialalt ning Rahvakultuuri Keskuse vaimse 
pärandi spetsialistid.  

Taotluse lisamaterjalide loomisel oli suur panus kohalikul MTÜ-l Hinokad, OÜ-l Avireti ning 
kohalikel peredel.  

Taotluse sisu tutvustamine kogukonnale. 

Koostööna valminud taotluse eestikeelset sisu tutvustati 1. märtsil 2013 kokku kutsutud 
tsõõriklaual, kus osalesid suitsusauna koostöökogu liikmed ning kohalike ametkondade esindajad. 
Taotluse tekst oli ja on tutvumiseks avalikustatud ka kodulehel www.savvusann.ee 

Taotluse sisu on kogukonna esindajad õigeks ning heaks kiitnud, kinnitades seda oma allkirjaga 
nõusolekulehel.  

4.b. Eelnev vabatahtlik ja informeeritud nõusolek t aotluse esitamiseks 

Kogukonna või rühma eelnevat vabatahtlikku ja informeeritud nõusolekut taotluse esitamseks võib tõendada kirjalikult, 
lindistusega või muul moel, sõltuvalt riigi seadustest ja kogukonna eripärast. Ühtlustatud vormiga nõusolekuavaldustele 
eelistab komitee erinevaid kogukonna nõusoleku tõendamise mooduseid. Nõusolek tuleks esitada nii kogukonna enda 
keeles kui ka inglise või prantsuse keeles. 

Lisa taotlusvormile kogukonna nõusolekuavaldus ja kirjuta siia, millises vormis see on esitatud. 

Mitte rohkem kui 250 sõna. 

Nõusolekuavaldus on esitatud paberil (1 lk) ja kogukonda esindav kogu on selle allkirjastanud. 

4.c. Kinnipidamine tavadest, mis piiravad juurdepää su kultuuriilmingule 

Mõnikord kehtivad kogukonnas tavad, mis piiravad ligipääsu vaimsele kultuuripärandile või seda puudutavale teabele, 
näiteks selleks, et hoida mõnd teadmist salajas. Kirjuta, kas sellised tavad on olemas. Kui jah, siis täpsusta, kuidas on 
kindlustatud, et kultuuriilmingu kandmine esindusnimekirja ja kaitsemeetmete elluviimine ei lähe vastuollu nende 
tavadega (vt konventsiooni artikkel 13). Kirjelda, milliseid samme võib olla vaja astuda selleks, et nendest tavadest kinni 
peetaks. Kui sellised tavad puuduvad, pane see selgelt kirja.  

Mitte rohkem kui 250 sõna. 

Võrokeste kogukonnas on tavaks, et külalisi ja võõraid võetakse küll hästi ja sõbralikult vastu, aga 
neile ei avaldata teadmisi, mis võivad inimese enda väge vähendada või perekonna head õnne 
ohustada.  

Suitsusaunakommetega seoses on mitmeid teadmisi ja oskusi, mis jäävad ainult pere ja 
lähikondsete teada, neist teistele ei kõnelda. Sellisteks teadmisteks on näiteks ravivõtted ja 
maagilised lausumised saunas tervendamisel. Peredes võib olla suitsusaunaga seotud kaitsvaid 
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rituaale, millest kõrvalised isikud osa ei saa.  

Suitsusaunakombestiku kaitsemeetmete rakendamisel ei sekkuta perede privaatsfääri. Nii 
nimistusse kandmine kui planeeritud tegevused toetavad üldisemalt kombestiku hoidmist ning 
rõhutavad edasiandmise vajalikkust. Kombestiku eri nüansid ja tahud jäävad perede siseringi ning 
neid pole ka käesolevas taotluses täpsemalt käsitletud.  

4.d. Asjassepuutuv(ad) kogukondliku(d) organisatsio on(id) või kogukonna esindaja(d) 

Märgi kogukondliku organisatsiooni või kogukonna esindaja nimi, aadress ja teised kontaktandmed. Tegemist võib olla 
ka mõne teise vabaühendusega, mis on seotud selle kultuurilminguga (ühingud, organisatsioonid, klubid, gildid jne). 

Organisatsioon/ 
kogukond: 

      MTÜ Võro Selts VKKF 

Kontaktisiku nimi:      Triinu Ojar, juhatuse esimees 

Aadress:      Tartu tn 48 Võru 65609 

Telefon:      +372 53322153 

Faks:      - 

E-post:      triinu.ojar@wi.ee 

Muu vajalik teave:      koduleht: http://www.voroselts.ee/ 
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5. Kultuuriilmingu kuulumine nimistusse 

Vastavalt kriteeriumile R.5 peavad riigid taotluses näitama, et kultuuriilming kuulub taotluse esitanud riikide 
territooriumil leiduva vaimse kultuuripärandi nimistusse, mis on kooskõlas konventsiooni artiklitega 11 ja 12. Kirjuta, 
millisesse nimistusse on see kultuuriilming kantud ja milline asutus või ühendus nimistut haldab. Täpsusta, kuidas on 
nimistu kooskõlas konventsiooniga, eriti artikliga 11(b), mis näeb ette, et vaimne kultuuripärand tuleb kindlaks teha ja 
määratleda „kogukondade, rühmade ja asjaomaste vabaühenduste osavõtul”, ja artikliga 12, mis nõuab, et nimistuid 
ajakohastaks korrapäraselt. 

Kuigi esitatav kultuuriilming peab kuuluma nimistusse, ei tähenda see, et nimistu(d) peaks(id) taotluse esitamise ajaks 
olema valmis. Taotluse esitanud riigil võib olla käsil ühe või mitme nimistu koostamine või ajakohastamine. 

Lisa taotlusvormile dokumendid, mis tõendavad, et see kultuuriilming on kantud nimistusse, või lisa viide nimistu 
koduleheküljele. 

Mitte rohkem kui 200 sõna. 

Vana Võromaa suitsusaunatava on Eesti vaimse kultuuripärandi nimistus 2010. aasta sügisest. 
Sissekandega saab tutvuda veebis lingil: 
http://www.rahvakultuur.ee/vkpnimistu/index.php?page=Public.Knowledge&area_id=0&id
=149. 

Eesti vaimse kultuuripärandi nimistu on veebipõhine (www.rahvakultuur.ee/vkpnimistu) ja seda 
haldab Rahvakultuuri Keskus. Nimistu on kohalike kogukondade teenistuses. See on ka üks 
võimalus innustada neid tegutsema. Kogukonnad koostavad ise nimistu sissekandeid, kuid nad 
pole selleks kohustatud. Nad otsustavad ise, kas soovivad, et nende vaimne kultuuripärand 
kantakse nimistusse, millised kultuuriilminguid sinna kanda ja kuidas neid esitleda. Kaasatud on 
ka sobivad kogukonna MTÜd. Rahvakultuuri Keskuse ülesanne on neid toetada ja innustada. 
Sissekandeid ajakohastatakse iga viie aasta tagant. Selleks saadetakse iga sissekande 
koostajale eraldi meeldetuletus. Kuna ükski sissekanne pole veel viis aastat nimistus olnud, on 
ajakohastamise täpne käik veel väljatöötamisel. 
 

6. Lisainfo 

6.a. Lisamaterjalid 

Siin loetletud lisamaterjalide, välja arvatud monteeritud video, esitamine on kohustuslik. Neid võetakse arvesse taotluse 
läbivaatamisel ja hindamisel. Juhul kui kultuuriilming kantakse esindusnimekirja, kasutatakse neid teavitustöös. Tee rist 
järgmistesse kastidesse kinnitamaks, et loetletud materjalid on taotlusele lisatud ning vastavad juhistes esitatud 
nõudmistele. Lisamaterjale, mida loetelus pole, ei võeta arvesse ega tagastata. 

x  10 hiljutist suure eraldusvõimega fotot  

x  õiguste loovutamise kiri nende fotode kohta (vorm ICH-07-photo) 

x  monteeritud video (kuni 10 minutit) (soovituslik taotluse hindamise ja kultuuriilmingu nähtavuse 
suurendamise huvides) 

x  õiguste loovutamise kiri videosalvestise kohta (vorm ICH-07-video) 

6.b. Viited tähtsaimatele publikatsioonidele   

Siin võib esitada loetelu tähtsaimatest publikatsioonidest (raamatud, artiklid, auvised või kodulehed), mis annavad 
kultuuriilmingu kohta täiendavat teavet. Kasutada tuleks üldtunnustatud viitamissüsteemi. Taotlusele ei tohiks selliseid 
publikatsioone lisada. 

Mitte pikem kui üks lehekülg. 

Võromaa suitsusaunatava ja tegevusi kajastav koduleht  http://www.savvusann.ee 
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Raamat Vana Võrumaa suitsusaunadest ning saunakombestikust:  

 

Mi uma savvusann Kokkosäädjä ja kunstnik Epp Margna; toimõndi Külli Eichenbaum ja Leelo 
Laurits; pildi võti üles Toomas Kalve, Peeter Laurits ja Tiit Lepp. Võro: Võro Selts VKKF, 2012 
[Viljandi]: Print Best Trükikoda, 128 lk. : ill. ; 23x26 cm 
ISBN/ISSN:  9789985966846 

 

Lühifilm Vana Võromaa savvusann. Väljaandja MTÜ Võro Selts VKKF, 2012. Filmi pikkus 18 
minutit. Keeled: võro, eesti, inglise. 

 

Artiklid ja uurimistööd:  

 

Võsu, Ester, Sooväli-Sepping, Helen 2012.  Smoking out local traditions? Identity and heritage 
production in southeast estonian rural tourism enterprises. Folklore vol. 51 2012 Electronic 
Journal of Folklore, lk 77-108 (doi:10.7592/FEJF2012.51.vosu-soovali) 

  

Nork, Siiri 2012.  Saun kui püha koht ja sellega seotud kombestik: võrumaalt kogutud arhiivi- ja 
välitöömaterjalide näitel. Bakalaureusetöö: Tartu Ülikool, filosoofiateaduskond, kultuuriteaduste ja 
kunstide instituut, etnoloogia osakond. Tartu. 

  

Tamm, Epp 2011.  Suitsusauna teadvustamine vaimse kultuuripärandina Võru valla elanike seas. 
Bakalaureusetöö: Tartu Ülikool, filosoofiateaduskond, kultuuriteaduste ja kunstide instituut, 
etnoloogia osakond. Tartu. 

  

Ansper, Andres 2011.  Igamehe suitsusauna-aabits. Lõputöö: Tartu Ülikooli Viljandi 
Kultuuriakadeemia, rahvusliku käsitöö osakond, rahvusliku ehituse eriala. Viljandi: Tartu Ülikooli 
Viljandi Kultuuriakadeemia. 

  

Tammekivi, Tarmo 2008. Männiku metsatalu suitsusaun . Lõputöö: Tartu Ülikooli Viljandi 
Kultuuriakadeemia, rahvusliku käsitöö osakond, rahvusliku ehituse eriala. Viljandi: Tartu Ülikooli 
Viljandi Kultuuriakadeemia. 

  

Habicht, Tamara 2008. Eesti saun. Raamat, 184 lk. Esmatrükk 1972; kordustrükk AS Kirjastus 
Ilo, 2008. 

 

Margna, Epp 2004.  Savvusannast. Võro-seto tähtraamat 2005. Võro Selts VKKF 2004, lk 64-69. 

 

Raudoja, Ahto 1998. Jummal´sekkä!. Võro-seto tähtraamat 1999. Võro Selts VKKF 1998, lk 59-
61. 
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7. Konventsiooni osalisriigi või osalisriikide esin daja(te) allkiri või allkirjad 

Taotlus lõpeb riigi volitatud esindaja originaalallkirjaga, mille juurde on märgitud tema nimi, ametinimetus ja taotluse 
esitamise kuupäev. 

Mitme riigi ühistaotlus peab sisaldama igast osalevast riigist ühe ametisiku allkirja ja andmeid. 

Nimi:       

Ametinimetus:       

Kuupäev:       

Allkiri:       

 
 
Dokumendi koostamise kuupäev: 04. veebruar 2013 
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Võrokõsõ omma nõun ja tahtva esitä uma suidsusannak ombit  
UNESCO vaimlidsõ kultuuriperändüse esindusnimekirjä  

 
 
Vana Võromaa suidsusannu kuuntüükogo om esihindä tahtmisõga kokko tulnu park 
inemiisi, kiä tahtva hoita ja tugõda suidsusannakombidõ alalõpüsümist Vanal Võromaal. 
Kuuntüükogon om eri seltse ja asotuisi inemiisi üle vana Võromaa, kiä kõik esindäse 
võrokõisi.  
 
Kuuntüükogo nakat´ 2010. aastagal Võromaal rahvast ütenkutsva arotusõ, kon kõnõldi läbi 
suidsusannakombidõ alalõpüsümises tarviligu tegemise. Egä aastak peetäs rahvast 
ütenhaardvit tsõõriklavva-arotusi, kon kõnõldas joba tettü tüüst ja säedäs tsihte tulõvigu 
pääle. Kuuntüükogo märgotuisile ja tegemiisi manu om haarõtu paikkunna umavalitsuisi ja 
riigiasotuisi ammõdimehi, et perändi hoitmise vastutus olõs teedä ja tunda ka võimu man.  
 
Kuuntüükogo arotuisist om vällä kasunu plaan panda Vana Võromaa suidsusannakõmbõ 
üleilma tähtsä UNESCO vaimlidse kultuuriperändüse nimekirja. Seod mõtõt om Võromaa 
inemiisile mitma aasta joosul teedä antu ja lagja seltskunnaga taotluse teksti läbi kõneldu. 
Kogokund om nõun taotluse sisuga ja usk, et suidsusannakombidõ pandmine 
esindüsnimistühe avitas mi sannakombilõ inämb tähelepandmist saija ja niiviisi om toes 
kombidõ põlvõst põlvõ edesiminekile.  
 
Ala omma kirotanu:  
 
Inemise risti- ja priinimi  Allkiri  Ku om voli, sõs kiroda 

seldsi vai asotusõ nimi, 
midä esindät 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 


