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Nüüd köetakse juba UNESCO suitsusauna

Ülle Hollo suitsusaunapäev on kiire: tuli ahju; siis abikaasa Lauri, kes Soomest naases,
linnast koju; siis puid ahju lisaks. Alles siis sauna!
Foto: Mirjam Nutov

Võrumaa suitsusaunakombestik pääses UNESCO vaimse pärandi
esindusnimekirja – justkui oleks uhke asi, aga päris täpselt ei saagi aru,
tõdevad saunaomanikud ise.

Kui tahta romantiseerida, siis nädalavahetusel küdesid suitsu- ehk
savvusaunad Vana-Võrumaal teisiti kui muidu. Pärast mitut aastat kestnud
mõttetalguid, uurimusi ja tööd sai tõeks see, et Võrumaa
suitsusaunakombestik kanti UNESCO vaimse pärandi esindusnimekirja.

“Saun on nüüd UNESCOs, ma nägin televiisorist,” kiidab Malle Raudsep, kes
viimased 40 aastat on elanud Haanjas Ihatsi külas Ilvese talus. 

Idüll keset idülli

Nagu mujalgi Haanjas, oli Ilvese talus tavaline pühapäev. Muinasjutulisi
künkaid ja orge kattis täielik rahu ning vaikus. Kõige krooniks tõusis talust
sada meetrit eemal uhke suitsusammas helesinise taeva poole. 

Uksele tulnud memm selgitab kiirelt, et tema enam haigete jalgade pärast
sauna kütta ei saa. Nüüd tegevat seda tütar, kes parasjagu linna läinud.
Tagasi tulevat siis, kui saunahju vaja panna järgmine sületäis puid.

“Minu jaoks on suitsusaun väga suur väärtus, ma ei kujuta elu maal selleta
ettegi,” kostab Raudsep. “Mul seda dušši pole olnud ja mina ei oska temast
lugu kah pidada. Ainuke koht, kus ma puhtaks saan, on saun,” ütleb ta. 

Memm teeb kiire ülevaate pere saunakommetest. 
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• Jõulu- ja jaanisaun on ikka need kõige tähtsamad, siis käiakse saunas
valgel ajal. 

• Suvel, kui heina tehakse, köetakse sauna ka nädala sees. 

• Nüüd, mil peres neli last, on saun pühapäeviti, sest enne kooli-lasteaeda
on vaja kõik puhtaks küürida. 

Aga UNESCO? “Ma aru sellest ei saa, mis asi see UNESCO on, aga ju ta ikka
üks tähtis asi on, kui see saun sinna võeti,” kostab Raudsep, otsides õigeid
sõnu. “Ning ega vanematele inimestele pole seda tunnustamist vaja, sest
meie hindame sauna niigi, seda on enam noortele tarvis. Õnneks nüüd
noored ikka järjest ehitavad endale neid suitsusaunasid.”

Vahepeal on linnast koju jõudnud Malle Raudsepa tütar Ülle Hollo.
Linnaskäimise jope – must, natuke puhvis ja särava vööga − vahetatakse
kiiresti kodusema vastu ning juba tormabki naine sauna juurde.

“Mul läks natuke kauem linnas, loodan, et saunaahi pole ära kustunud,”
ütleb nelja lapse, täpsemalt Rauli, Marti, Kalle ja Kristiina ema. 

Sauna kõrvalt riidast võetud puud ahju pandud ning allikast vesi sauna
kantud, võib rahulikumalt hingata. Nüüd on aega pisipoeg põlvele võtta. 

“Tema käis mul saunas juba kahenädalaselt,” ütleb Hollo, mille peale
väikemees, justkui asjadest aru saades. 

Kiire pesemine või ihuravi?

Saun on siin peres koht, kus puhtaks saada, koht, millel ka ravitoime.
“Sellest, et saun nüüd UNESCOs on, ei oskagi ma midagi arvata,” kostab
Hollo. “Ju ta ikka hea on, sest inimkond on ju nüüd arenenud ja tahetakse
rohkem pesemisvõimalusi.”

Ta isegi unistab võimalusest teinekord kiirelt vett kaela visata – suitsusaun
võtab ju aega. “Teinekord on nii, et talitad lauda juures ja pärast on vaja
minna peenemasse kohta. Siis on hea, kui saab kiiresti pesta,” räägib Hollo.

See kõik ei tähenda aga seda, et saun ümberehitamisele läheks. “Ma tean
väga hästi, et olen pärandihoidja ja ma hoian ka seda,” kostab Hollo. “Minul
on see suitsusaun alati olnud ja mulle ta ka jääb.”

Arvamusi on teisigi. Haanjas Pausakunnu külas Lepametsa talus elav Valev
Udumäe on enda suitsusaunas lapsest saati käinud. Teab ka, et see kõik
nüüd UNESCOsse võeti ja sedagi, et tema sauna lausa vaatamas on käidud. 
Mida sellest aga arvata? “Vanast ajast saadik ihuravi koht, kus on
pruukimiseks kõikse parem tamme- või kasepuuviht.”

Teist ei oskaks tahtagi

Sama juttu räägib ka Võru külje all Kääpa külas Palootsa talus elav Olev
Loos. “Ennekõike on see mulle pesemise koht,” ütleb ta.

Samas möönab mees, et “kõik see on niivõrd vana traditsioon ja värk, et
ega neid asju Eestimaal eriti pole, ja minu arust on hea, kui ta nüüd kusagil
kirjas on, sest siis võib-olla tänu sellele ei hääbu ka saunakomme ära”. 

Suitsusauna koostöökogu infojuhi Külli Eichenbaumi sõnul on see päris
mõistlik, et saunaomanike suhtumine nii kuumas asjas leebelt öeldes leige



on. Kultuuri sees olijad ei oska nende jaoks tavalist asja eriliseks hinnata. 

“Seetõttu ongi vaja väljast ütlejaid, et kuulge, teil on seal selline eriline
asi,” selgitab Eichenbaum. 

Nüüd asi alles algab

Tema sõnul saunakommete UNESCOsse saamisega tõeline töö alles hakkab.
Saunaomanikele tuleb selgitada, mida UNESCOsse kuulumine tähendab ja
milliseid võimalusi avab. 

“Kindlasti ei tähenda see mingeid reegleid ja norme – tegu on elava
pärandiga, mida inimesed ise loovad ja hoiavad,” täpsustab Eichenbaum.

Laiem eesmärk on tutvustada sauna kaudu tervet Vana-Võrumaa
kultuuriruumi, anda hoogu väikeettevõtlusele.

“Olulisem, miks me suitsusauna UNESCOsse viisime, on hoida ja
väärtustada saunas käimisega seotud tavasid,” kostab Eda Veeroja, Mooska
talu perenaine ja Võrumaa kutsehariduskeskuse õppejõud.

Edasised plaanid on praktilised: suitsusaun tahetakse lisada Vana-Võrumaa
hea nime kujundusse, Võrumaa kutsehariduskeskuses on koostamisel
saunaõppekava, kus alates järgmisest sügisest plaanis hakata õpetama
saunamehe ja -naise oskusi: sauna kütmist, saunas olemist, käimist ja
ravitsemist.

Alates jaanuarist on Veeroja sõnul võimalik tulla kutsehariduskeskusse
õppima pärandturismi korraldaja õppekavale, kus samuti sauna-asjadest
mööda ei minda.

SUITSUSAUN

Tervise allikas

• Suitsusauna teatakse peamiselt pesemise kohana, aga seal parandatakse
ka tervist. 

• Taandunud on suitsusauna roll elukohana, sündimis- ja suremispaigana.

• Saunas suitsutatakse ka liha. 

• XVIII ja XIX sajandil olid suitsusaunad väga levinud, seejärel hakkas
suitsusaunakombestik linnastumise tõttu hääbuma.

• Suitsusaunad on tänapäevani püsinud peamiselt Lõuna-Eestis, kõige
rohkem on neid Vana-Võrumaal ja Setumaal.

Allikas: rahvakultuur.ee
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