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Suitsusaunatavade elujõulisuse toetamise tegevuskava 2013 – ... 

 
 
Tava tutvustamine ja populariseerimine 

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

- 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  
- suitsusauna teema kohta sündmusteteabe avalikkusele kättesaadavaks tegemine: 

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

praktikutega 
 
Tulemus: teadmine suitsusaunadest on suurenenud nii kogukonnas kui ka väljaspool 
(kaugemal). Kombestiku edasiandmine isikliku osalemise ja kogemuse kaudu.  
Seotud organisatsioonid: suitsusaunade koostöökogu, saunade omanikud, MTÜ Haanja 
Kultuurikoda, MTÜ Sann ja Süük, MTÜ Mooska, Sänna Kultuurimõis, Eesti 
Kodanikuajakirjanduse Selts?, Viljandi Kultuuriakadeemia,  
Valdkonna tulemuste eest vastutaja: Võrumaa suitsusaunade koostöökogu 
 
 
Tavade püsimist toetavad ettevõtmised 

- lastega peredele suunatud sündmused (perepäevad saunade juures), "Päiv sanna 
man" - auhinna väljatöötamine ja rakendamine 

- noortele suunatud talgud ja info; interaktiivsed mängud sotsiaalses meedias, 
http://www.facebook.com/suitsusaun 

- saunahoonetega seotud: traditsiooniliste ehitusvõtete õppimise võimalused 
Viljandi Kultuuriakadeemia baasil,  

- ehitusküsimustes pädevate nõustajate andmekogu ning nõuandeteenuse 
väljaarendamine koostöös muuseumite, MTÜde ja ettevõtjatega 
(Vabaõhumuuseum?, MTÜ Vanaajamaja, kohalikud tradits ehituse ettevõtted) 

- suitsusaunatava on seotud maaeluga, talueluga. Väiketalude ja taluelulaadi 
toetamine riigi ja kov poolt: maaelu ja väikeettevõtluse soodustamine, maine 
parandamine, kogukondlike koostöövõrgustike toimimiseks tingimuste loomine 

- 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 turustamise võrgustikud, Põllumajandusministeerium (Vet- ja toiduamet, 
PRIA, MES…),  
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Valdkonna tulemuste eest vastutaja: Võrumaa suitsusaunade koostöökogu 
 
 
Suitsusaunatavad turismimajanduses ning ettevõtluses  

- suitsusaunakombe turundamine turismis tuleb hoida kontrolli all: kohalikke 
suitsusaunatraditsioone väärtustava teadliku turustamise planeerimine 
turismiettevõtetes koostöös Turismiliiduga?, teadlike turustajate tunnustamise 
võimaluste läbiarutamine, kokkulepitu rakendamine. 

- 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: turismimajanduses eksponeeritakse 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?,  
Valdkonna tulemuste eest vastutaja: Võrumaa suitsusaunade koostöökogu 
 
 
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  
- 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 ja Pärnu Kolledž, 
arhitektuuripärandi uurijad Vabaõhumuuseumist ning Keskkonnaametist, saunade 
omanikud.   
Valdkonna tulemuste eest vastutaja: Võrumaa suitsusaunade koostöökogu 


