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Võrumaa suitsusaunatava esitamisest UNESCO vaimse kultuuripärandi esindusnimekirja 

 

Austatud minister 
  

 

Võrumaa kogukonna algatusel on ette valmistatud taotlus Võrumaa suitsusaunatava esitamiseks 

UNESCO vaimse kultuuripärandi esindusnimekirja, kuhu saavad esitada kogukondlikke 

kultuurinähtusi kõik vaimse pärandi konventsiooniga ühinenud riigid. 

 

Vaimse kultuuripärandi esindusnimekirja eesmärk on tutvustada selliseid eriilmelisi 

kultuurinähtusi, mida kogukonnad tänapäeval tähtsaks peavad ja mille püsimajäämise eest nad 

hea seisavad. Erinevalt UNESCO maailmapärandi nimekirjast pole vaimse kultuuripärandi 

esindusnimekirja kandmise eelduseks kultuuriilmingu erakordne ülemaailmne väärtus ega 

unikaalsus. Suitsusaunu leidub ka mujal Eestis ning teistestki riikides, kuid see ei ole Võrumaa 

suitsusaunatava esitamisel mingiks takistuseks. Vaimse pärandi puhul ei ole määrav, kui laialt 

levinud või haruldane see on.  Oluline on vaimse pärandi — põlvest põlve edasi antud teadmiste, 

oskuste, kommete ja tavade — tähendus sellega seotud ja konkreetselt määratletud kogukonna 

jaoks. Just seetõttu peaks algatus taotluse koostamiseks tulema kogukonna seest ja selle 

ettevalmistamine toimuma nende eestvõttel. Täpselt nii on see olnud Võrumaal. Taotluse 

koostamist on juhtinud vabatahtlik suitsusauna koostöökogu, tegutsedes kohalike 

organisatsioonide toel. Sellise lähenemisviisiga on võrokesed ja Eesti eeskujuks paljudele 

maailma riikidele ja meie riigi tegevus vaimse pärandi valdkonnas on UNESCOs ja kogu maailmas 

kogemus, mille vastu tuntakse elavat huvi. 

  

Vaimse kultuuripärandi kaitsmine tähendab selle elujõulisuse eest hea seismist. Elujõulisus 

sõltub eeskätt kogukonna vajadusest, soovist ja võimalustest hoida oma pärandit elavas 

kasutuses ja anda seda edasi. Just kogukond ise oskab kõige paremini hinnata, millised 

teadmised-oskused vajavad parajasti suuremat tähelepanu ja kuidas oleks kõige otstarbekam 

seista hea nende püsimise eest. Sellest tulenevalt on ka taotluse tekstis oluline selgitada eelkõige 

seda, kuidas kogukond ise suitsusaunatava kaitseb. Mida on nad selleks juba teinud, mida teevad 

praegu ja mida on kavas teha edaspidi.  

 

 

                   
Pikk 2, 10123 Tallinn, Estonia 
registrikood 90005797 

Tel: +372 644 1431 
Fax: +372 631 3757 

         www.unesco.ee 
         unesco@unesco.ee 
 

                



    

 

Kogukonna algatuste kõrval on vaimse kultuuripärandi teadlikul kaitsmisel oluline osa 

ametiasutustel. Seetõttu on taotlusvormis küsitud ka seda, kuidas on riik seni toetanud ja kuidas 

plaanib edaspidi toetada selle kultuurinähtuse kaitsmist (punktid 3.a (ii) ja 3.b (ii)). Suitsusauna 

taotluses on põhilise riikliku toetusmeetmena kirjeldatud Vana Võrumaa kultuuriprogrammi, mis 

toetab kogukonna algatusi neile oluliste kultuurinähtuste ja protsesside hoidmisel. Ka 

suitsusaunatava kaitsmise ja tutvustamisega seotud tegevusi on toetatud sellest programmist. 

Samuti on juttu Võru instituudist, riigi toetusel tegutsevast uurimis- ning arendusasutusest, mille 

tegevus on keskendunud paikkonna keele ja kultuuri, muu hulgas suitsusaunakombestiku, 

hoidmisele ning arendamisele. Riigi toetuse osas peetakse taotluses silmas seega praegu 

toimivat koostöömudelit. Suitsusaunakombestiku kandmine vaimse kultuuripärandi 

esindusnimekirja ei too riigile kaasa rahalisi lisakohustusi.  

 

Oleme seisukohal, et suitsusaunatava taotlus vastab UNESCO vaimse kultuuripärandi 

esindusnimekirja kriteeriumidele ning toetame selle esitamist UNESCOle. Meile teeb rõõmu 

suitsusauna koostöökogu arvamus, et UNESCO nimekirja jõudmiseks tehtud töö aitab 

suitsusaunakombestikul edasi kesta just tänu kohalike inimeste teadlikule ja eesmärgipärasele 

tegutsemisele. UNESCO ERK on osalenud taotluse koostamise protsessis nõustajana alates 2010. 

aastast ja meie arvates on see protsess suurepärane näide kogukondlikust algatusest ning heast 

koostööst ülikoolide ja uurimisasutustega, kohalike omavalitsuste ja riigiga.  

 

Suitsusaunatava kandmine esindusnimekirja aitaks nii võrokeste kogukonnas, Eestis kui ka kogu 

maailmas suurendada teadlikkust elava pärandi olemusest ja tähendusest. Samuti oleks see 

tunnustus eelkõige kogukonna, aga ka riigi tegevusele oma vaimse pärandi hoidmisel ja 

kaitsmisel. 

 

Loodame, et meie selgitused on UNESCOle taotluse esitamiseks piisavad. Lisaküsimuste korral 

oleme valmis nende arutamiseks kohtuma. Taotluse esitamise tähtaeg vaimse kultuuripärandi 

esindusnimekirja on 31. märts. 

 

 

Austusega 

 

/allkirjastatud digitaalselt/     

       /allkirjastatud digitaalselt/ 

Dr Kristin Kuutma 

Nõukogu esimees,      Kerli Gutman 

Vaimse kultuuripärandi nõukogu liige  Juhataja      

 

     

 

 

 

 


