
 
 
Põimukuu 1. päiv - nelläpäiv 
 
Kell 10 alostas Hartsmäe talon vana savvusanna kõrdasäädmise oppus, mis käü 
õdaguni ja lätt  järgmine päiv edesi.  
Küsü täpsembält Veeroja Eda käest: eda.veeroja@gmail.com +372 5032341   
Kõrraldas MTÜ Sann ja Süük.  
Oppusõ ütel pääväl ütentegemine mass 15 eurut, katõl pääväl kaümine om 25 eurut. 
Seo raha iist saa päivotsa oppust ja lõunavaihen süvvä.  
Panõ hinnäst aigsahe kirja! 
 
Kell 12 nakkas Mooska talon tervüse ja rahvameditsiini opitarõ. Ummi tiidmisi jaga 
Mõtsamoor Karjuse Irje.  
 

TERVÜST ANDVA NAISISANN MÕTSAMOORIGA 
 
• saat tunda, kuis om olla, siug iho pääl 
• proovitas, kuis väetsõõr mõikas 
• hiidetäs lõunat tervüses ja hääs õnnõs 
• tutvustan teile raviturba võluväge ja teeme endale tselluliidivastast ja 
tervistavat turbamaski / saat teedä, määnest imeväke tervüsele või olla turba 
seen. Saat tetä turbamähissit mügärlidse kindsunaha vasta vai mõnõ muu kotusõ 
turbaga sisse mähki.   
• tsibahtõdas iho pääle ninnivett, võiatas hinnäst noorudaja haina- ja tõrvasalviga 
• opatas niiviisi hengämä, et kõik murõ ja vaiva päält är läävä 
• päält sanna iho tasomine haavapuust vasarakõsõga pand vere vemmeldämä ja 
tege meele härksäs 
 
Tervüsekõbistamine käü umbõs 2 tunni, a või ka pikembält aigu minna.  

 
Sannankäigile tulõ hinnäst ette kirja panda. Massa tulõ 10 eurut. Tuu iist jaetas 
tiidmisi ja tarkuisi, pääle sanna om ka väiku ja kõtule kerge süümaig.   
Oppusõ jaos tulõ üten võtta sanna-as´a ja külütämisõs pasva matt vai tekk.  
Mõtsamoori käest saat hindäle raha iist osta tervüse praavitamise kraami.  
Kirja panda ja täpsämbat teedüst saa Rausi Ivi käest: ivirausi@gmail.com 
 
 



Põimukuu 2. päiv - riidi  
 
Kell 10  jakkas Hartsmäe talon vana sanna kõrdategemise oppus. 
Täpsembält tiid kõnelda Veeroja Eda:  eda.veeroja@gmail.com   
Kõrraldas MTÜ Sann ja Süük 
Oppusõ ütel pääväl ütentegemine mass 15 eurut, katõl pääväl kaümine om 25 eurut. 
Seo raha iist saa päivotsa oppust ja lõunavaihen süvvä.  
Panõ hinnäst aigsahe kirja! 
 
Kell 14 nakkas  Hartsmäe talo mant pääle ütine ringkäik Haani kandi talode 
esisugumaidsi sanno kaemisõs. Sannu manu juhatas ja jutujärge hoit Haani miis Näki 
Silver.  
 
Kell 19 om tsimman Plaani karjamõisan. Tandsitas ütenkuun vanaesäde aigsid tandsõ, 
lauldas vanaimäde lauldu laulõ ja tundas elost rõõmu. Pillimehe omma iks kohapäält. 
Pidolõ saat priilt.  
 
 
Põimukuu 3. päiv - puulpäiv, sannapäiv 
 
Kell 10 tuldas kokko Haani rahvamajja, saijas tutvas. Edesi mindas talodõhõ sanno 
mano, tetäs talgutüüd, opitas suidsusanna kütma, tetäs ütenkuun perrerahvaga lõuna- 
ja õdagusöögi, käüdäs sannan.  
Sannapääväs tulõ hinnäst varramba kirja panda, sõs saa ka täpsämbat teedüst. 
Kotussid olõ-i pallo. Massa tulõ 7 eurut. Kirjapandmine: Rausi Ivi: 
ivirausi@gmail.com 
 
 
Põimukuu  4. päiv - pühäpäiv  
 
Kell 11 – 15 oodõtas rahvast Haani naisi ja miihi Suvõtarrõ, midä peetäs Suurõl 
Munamäel. Päävä joosul om tegemiisi nii latsilõ ku täüsinemiisile: saa meisterda ja 
tetä näputüüd, valla om pillitarõ ja saa laulda-tandsi.  
 
Suurõ Munamäe tornin saa kaija näütüst Haanimaa suidsusannust. 
 
Täpsämb teedüs kõiki ettevõtmiisi kotsilõ: 
 
Ivi Rausi 
Haanimaa suidsusanna nätäl 
projektijuht 
ivirausi@gmail.com  
+372 511 2280 
 
 


