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Sissejuhatus
Saun on olnud minu teadvuses alati peamiseks pesemise kohaks, kuna kasvasin üles
majas, millel polnud veevärki sees. Nädala sees kodus hakkama saada kausside ning
pliidil soojendatud veega, kuni laupäeval köeti linnasauna ning sai minna end päriselt
puhtaks pesema. Linnasauna juures oli minu jaoks ainuke meeldiv osa pärast seda
puhtana koju jõudmine, kuid saunas olemise kogemust ma seal ei hinnanud. Käies külas
isiklikes saunades hakkasin ma mõistma, milline vahe võib olla saunakogemuse
väärtustamisel. Võimalus teemaga lähemalt tutvuda avanes mul suvel 2010, osaledes
Tartu Ülikooli etnograafiliste välitööde praktikal Põhja-Võrumaal Võru vallas (vana
Võrumaa kunagise Põlva kihelkonna territooriumil), mis keskendus saunakultuuri
uurimisele. Välitöödel pöörati eraldi tähelepanu suitsusaunade kaardistamisele ning
nendega seotud andmete ja pärimuse kogumisele, kuna algatus ja soov selleks tuli just
Võrumaa kogukonna poolt. Nimelt on Võrumaa aktiivsete elanike poolt algatatud
projekt suitsusauna kandmiseks UNESCO Vaimse kultuuripärandi nimistusse.
Ettevõtmisega on seotud Eesti Põlisrahvaste Sihtasutus, Haanimiihi Nõvvukoda, MTÜ
Hinokad, MTÜ Kanepi Raamatuküla, Karula Hoiu Ühing, Põlva Õppenõustamiskeskus,
Rahvakultuuri Arendus- ja Koolituskeskus, Võru Instituut, MTÜ Võrumaa Turismiliit,
Võro Selts VKKF. Eesti Vaimse Kultuuripärandi Nimistusse on suitsusaun märgitud
ning jätkusuutlikkuse toetamiseks astutud sammude all ettevõtmist UNESCO nimekirja
kandmiseks ka ära toodud. Samuti valmis käesoleva aasta alguses Võrumaa
Kutsehariduskeskuse turismi õppetooli lõpetajal Kertu Pehlakul lõputöö teemal
„Tegevuskava koostamine Võrumaa suitsusauna pärandi kaitsmiseks UNESCO Vaimse
kultuuripärandi kaitse konventsiooni alusel“ (Pehlak 2011), mida kogukond saab
kasutada pärandi-taotluse tegemisel UNESCO-le.
Suitsusaun kui kultuurinähtus kuulub vaimse kultuuripärandi alla, kuna saun
käib kokku saunaskäimise tavade, kütmisviiside ja –oskuste, mälestuste, uskumuste,
rahvakommete ja suulise pärimusega. Minu töö eesmärk on uurida, kuidas
väärtustatakse

ajaloolisel

Põhja-Võrumaal

suitsusauna

väärtust

vaimse

kultuuripärandina ning milline roll on suitsusaunad Võru valla elanike igapäevaelus.
Bakalaureusetöös otsin vastust kolmele järgnevale küsimusele:
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1. Kuidas teadvustatakse Võrumaal suitsusauna väärtust vaimse kultuuripärandina?
2. Milline on suitsusauna roll tänapäeva Võru valla elanike igapäevaelus?
3. Milline on suitsusauna roll tänapäeva Võru valla elanike kultuurilise identiteedi
tunnetuses?

Oma töös ei uuri ma põhjalikumalt suitsusauna kui materiaalse kultuuripärandiga seotud
nähtust. Viimast on uurinud Eesti Rahva Muuseum ning praegu tegeleb sellega nt Eesti
Vabaõhumuuseumi maa-arhitektuuri programm traditsioonilise külamaastiku säilitamise
ja tutvustamise raames.

Saunakultuuri varasem uuritus
Saun on olnud üldjoontes higistamisega seotud kehapuhastamise kohaks, kuid eri
kultuurides tähendab saun erinevaid hooneid ning praktikaid. Kreeka ja rooma saunade
omapäraks on eriti kuiv õhk, vene saunu iseloomustab suur hulk kuuma vee auru,
soome ja eesti saunas peetakse oluliseks kuiva ja niiske õhu reguleerimist (Habicht
2008: 8–9). Ka võib ühesuguse algupäraga saun levides kohastuda vastavalt uuele
asupaigale ning sealsete elanike eelistustele (Leimu 2002: 71, 83). Saun muutub koos
ühiskonnaga vastavalt uutele vajadustele, reeglitele ning vahest isegi turunõudlusele.
Üks

varasemaid

mulle

teadaolevaid

eestikeelseid

käsitlusi

siinsest

saunakultuurist pärineb folklorist Matthias Johann Eisenilt (1934). Ka II maailmasõja
ajal Eestist emigreerunud etnoloog Ilmar Talve on oma 1960. aastal Rootsis ilmunud
rootsikeelses doktoritöös „Saun ja kuivati Põhja-Euroopas“ (1960a)1 uurinud Eesti
sauna kui osa siinsest talurahvaarhitektuurist. Eesti saunakultuurist on seni põhjalikuima
uurimuse kirjutanud etnoloog Tamara Habicht (2008 [1972]). Tegu on traditsioonilise
etnograafilise uurimusega ning teos annab ülevaate saunade ajaloost, ehitusest, levikust
ning edastab nii vanu kui uurimuse läbiviimise aegseid (1960. aastad) saunakombeid
ning saunaga seotud uskumusi. Habichti uurimus on tervik, mis keskendub nii
materiaalsele kui vaimsele poolele saunakultuurist. Habichti allikateks on nii
arhiivimaterjalid kui ka Eesti Rahva Muuseumi korrespondentide vastused tema poolt

1

„Bastu och torkhus in Norodosteuropa“ (1960)
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koostatud küsimuskavadele2. 1970. aastateks leidus suitsusaunu veel eeskätt Ida- ja eriti
Kagu-Eestis, kuid ka saartel (Habicht 2008: 53).
Saunakultuuri tähtsuse teadvustamine on Soomes olnud märksa pikaajalisem
protsess kui Eestis ning tänapäeval on seal saunakultuur, sealhulgas suitsusaunas
käimine, organiseeritud ka erinevate seltside ja ühenduste kaudu. Näiteks tegutsevad
Soome Sauna Selts3, Rahvusvaheline Suitsusaunaklubi4 ning Kesk-Soomes, Muurame
vallas asub ka saunamuuseum.
Soome saunakultuurist on seetõttu ilmunud ka rohkelt teaduslikke uurimusi,
millest siinkohal mainin vaid mõnda üksikut. Näiteks etnoloog Pekka Leimu (2002)
artikkel „The Finnish Sauna and Its Finnishness“ süüvib soome sauna ning soomlaste
identiteedi seostesse, vaadeldes, kuidas sauna ja Soomet sageli samastatakse. Leimu
näeb Soomet kui sauna kodumaad. Artikkel tunnistab traditsioonilise saunakultuuri
olemasolu ka Eestis, kuid ei pea sauna kui kultuurinähtust originaalselt eestipäraseks.
Suitsusauna käsitleb autor vaid põgusalt, märkides ära selle arhailisust.
Soome juurtega Kanada antropoloogi Lisa Marlene Edelswardi uurimustöö
„Sauna as a Symbol: Society and Culture in Finland“ (1993) keskendub samuti eeskätt
saunaga seotud vaimse kultuuri poolele. Tema uurimisfookuses on sauna sümboolsed
tähendused. Edelsward käsitleb ka sauna ja soomlaste teadvustatud identiteedi seoseid,
misjuures tuleb arvestada, et autor ise on välismaal elav soomlaste järeltulija ning tema
vaade saunakultuurile on ühtaegu nii Soome kultuuri väline kui sisene. Edelswardi
käsitlusest lähtuvalt võib paralleele tõmmata ka minu uurimistööga, milles analüüsin
2010. aasta suvel Võru vallas toimunud välitöödel kogutud materjali vaimse
kultuuripärandi kontekstis, vaadeldes, milline koht on suitsusaunal võrokese
teadvustatud ja teadvustamata identiteeditunnetuses.
Risto Vuolle-Apiala „Smoke sauna“ (2003 [1991]) tutvustab põhjalikult
erinevate Soomes leiduvate saunatüüpide ehituslikku poolt, võttes aluseks Kesk-Soomes
Muurame saunamuuseumis eksponeeritavad saunad. Ehkki selles raamatus on põhirõhk
suitsusaunal, on etnoloogilisest-antropoloogilisest aspektist vähe juttu. Ka Vuolle-

2

Vt lisad 2, 3.
Suomen Saunan Seura ry – The Finnish Sauna Society. Kättesaadav:
http://www.sauna.fi/sweatbaths.html. (Viimati külastatud 19.05.2011)
4
Kansainvälinen Savusaunaklubi ry – The International Smoke Sauna Club. Kättesaadav:
http://www.savusauna.fi/index.php?mid=1&pid=30. (Viimati külastatud 19.05.2011)
3

5

Apiala kirjeldab suitsusauna kui väga vana saunatüüpi, kuid toob ära ka Soomes eeskätt
1980ndatel aastatel tärganud suitsusaunade populaarsuse tõusu (Vuolle-Apiala 2003: 6).

Suitsusaun kui osa vaimsest kultuuripärandist: kohaliku kogukonna initsiatiiv ja
UNESCO
Vaimne kultuuripärand on käesoleva bakalaureusetöö üks olulisimaid mõisteid ning
tuleb töö teises peatükis ka pikemalt seletusele. Vaimne kultuuripärand seostub inimeste
praktikate ja teadmistega, mida nad tunnustavad kui oma kogukonna traditsioonilise
kultuuripärandi osa. Suitsusaun on kuulunud Eesti traditsioonilise maaelu juurde,
suitsusaunas käimine kätkeb endas põlvest põlve edasi antud oskusi ja pärimust.
Suitsusaun omab kogukonna jaoks nii teadvustatud kui teadvustamata väärtust.
Suitsusaunakultuuri tähtstustamist vaimse kultuuripärandi nähtusena Võrumaal
võib pidada kohaliku kogukonna poolseks initsiatiiviks. Antropoloog Aet Annisti järgi
kasutatakse mõistet kogukond tavaliselt katusterminina, mis tähistab territooriumi ja
huvide või teatud kuuluvuse alusel kujunenud rühmi (Annist 2011). Seoses vaimse
kultuuripärandiga saab rääkida praktiseerivast kogukonnast (practising community), kes
on mingile kultuurinähtusele aluse pannud ning tegeleb sellega (Deacon jt 2004: 42).
Suitsusauna traditsiooni kannavad seega eeskätt Võrumaa elanikud, kes tunnistavad
sidet suitsusaunaga. Võrokeste identiteediloomega tegeleb aga kogukonna aktiivne eliit
(nt Võro Seltsi VKKF ja Võru Instituudiga seotud inimesed), kes teadvustab endale
võrokeseks olemist ja seda, missugused kultuurielemendid sellega seostuvad ning kes
vahendab seda identiteeti ka kogukonnast väljapoole. Samas tuleb mainida, et need nö
liidrid ei näe end ise eliidina ja tegu pole mitte hierarhilise eristusega, vaid see on pigem
aktiivse-passiivse või teadvustud-teadvustamata kogukondliku kuuluvuse ja identiteedi
eristus. Võrumaa kogukond on laiem tervik, mille osa eliidi-grupp on ning milles nad on
võtnud eestkõnelejate rolli, algatades 2010. aastal muu hulgas initsiatiivi suitsusauna
kui vana Võrumaa piirkonnale iseloomuliku nähtuse UNESCO vältimatut kaitset
vajavate vaimse kultuuripärandi nimistusse kandmiseks.
UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization)
kujutab endast Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni allorganisatsiooni edendamaks
rahvusvahelist koostööd hariduse, teaduse, kultuuri ja kommunikatsiooni vallas.
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UNESCO on olulisemaid maailmaorganisatsioone, mis tegeleb kultuuriväärtuste
kaitsega rahvusvahelises mastaabis. Vaimset kultuuripärandit puudutab Vaimse
kultuuripärandi kaitse konventsioon, mis võeti vastu 2003. a oktoobris. Konventsioonil
on järgmised eesmärgid:
kogukondade,

rühmade

kaitsta vaimset kultuuripärandit; kindlustada vastavate
ja

üksikisikute

vaimsele

kultuuripärandile

lugupidav

kohtlemine; teadvustada kohalikul, riiklikul ja rahvusvahelisel tasandil vaimse
kultuuripärandi tähendust ning vajadust seda ühiselt väärtustada; pakkuda selles vallas
rahvusvahelist koostööd ja abi (Kuutma 2007).
UNESCO Eesti Rahvusliku Komisjoni kodulehe järgi on konventsiooni
pärandinimekirjade eesmärgiks suurendada teadlikkust vaimsest pärandist, elavdada
kultuuridevahelist dialoogi ning vahetada kogemusi vaimse kultuuripärandi edukaks
osutunud kaitsemeetmete osas5. Eesti vaimse kultuuripärandi nimistu on Rahvakultuuri
Arendus- ja Koolituskeskuse hallatav veebipõhine andmebaas, mis toob esile Eesti
kultuuriväärtusi ning soovib neile anda rahvuslikku kõlapinda. Nimistu koostamisest
saab osa võtta igaüks, kellel on huvi.6
Hea ning aktuaalne näide vana Võrumaa kultuuri ja identiteedi teadvustamisest
nii kohalike elanike jaoks kui ka vahendamisest välismaale on kohaliku kogukonna
eliidi poolt algatatud aktsioon suitsusauna UNESCO Vaimse kultuuripärandi nimekirja
kandmiseks. Samuti on ette võetud Võrumaa suitsusaunapärandi põhjalikum
tutvustamine Eestis. Koostamisel on suitsusaunu, nende ajalugu ning nendega seotud
tegevusi tutvustav veebileht, mida saab lugeda eesti, inglise ja võru keeles7. Käesoleva
aasta juulikuu lõpus avavad paljud Võrumaa suitsusaunad oma ukse, oodates külalisi
avatud suitsusaunade päevadele. Peatselt valmib ka raamat Võrumaa suitsusaunadest
ning 2011. a sügiseks on planeeritud ka suitsusauna-teemaline rändnäitus. Järgmise
aasta plaanis on suitsusaunakultuuri tutvustava lühifilmi valmimine. Eelkõige
soovitakse nende ettevõtmiste kaudu teavitada suitsusaunade kultuurilisest väärtusest
oma,

Võrumaa

kogukonda,

aga

ka

Eestimaa

teiste

piirkondade

elanikke.

Ettevõtmistesse on kaasatud on ka Tartu Ülikooli etnoloogia õppetool, pakkudes
5

UNESCO Eesti Rahvuslik Komisjon. Kättesaadav: http://www.unesco.ee/kiireloomulist-kaitset-vajavakultuuriparandi-nimekiri/. (Viimati külastatud 17.05.2011.)
6
UNESCO Eesti Rahvuslik Komisjon. Kättesaadav: http://www.unesco.ee/eesti-vaimse-kultuuriparandinimistu/. (Viimati külastatud 17.05.2011.)
Eesti Vaimse Kultuuripärandi nimistu. Kättesaadav: http://www.rahvakultuur.ee/vkpnimistu/. (Viimati
külastatud 17.05.2011. )
7
Suitsusaunade kodulehekülg. Kättesaadav: http://www.savvusann.ee/. (Viimati külastatud 18.05.2011.)
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saunakultuuri uurimise läbi võimaluse ja teema tudengite suviseks välitööpraktikaks,
mille käigus on kogutud ka käesoleva uurimistöö materjalid. Välitööde materjalidest
võiks olla abi suitsusaunade hetkeolukorra väljaselgitamisel, nende kaardistamisel ning
elavast suulisest saunapärimusest ülevaate saamisel.

Töö ülesehitus
Käesolev bakalaureusetöö koosneb kolmest peatükist. Esimeses peatükis tutvustan töös
kasutatud empiirilist materjali ja selle kogumispiirkonda ning toon välja kogutud
materjali puudutavad statistilised andmed. Selgitan ka valitud meetodeid nii materjali
kogumisel kui töö kirjutamisel ning pakun lühikese enesereflektsiooni. Teine peatükk
tutvustab töö teoreetilist tausta, avab vaimse kultuuripärandi mõistet ning toob välja
selle seosed suitsusaunaga Võrumaal. Kolmas peatükk keskendub välitöödel kogutud
materjali analüüsile. Peatükk on jagatud kolme suuremasse alateemasse vastavalt
uurimisküsimustele. Kolmel alateemal on omakorda nähtuste ilmnemise ning erinevate
tunnuste järgi alapeatükid. Esimene teema käsitleb Võru valla elanike poolt tunnetatud
muutusi suitsusaunade arvukuses. Teine keskendub suitsusauna rollile nende
igapäevaelus. Kolmandas peatükis selgitan, kas võrokesed peavad suitsusauna Võrumaa
kultuurile iseloomulikuks.
Minu töö esialgne plaan nägi ette võrrelda kahe Võrumaa kogukonda esindava
grupi, Võru valla elanike ja eelmainitud „võrokeste eliidi“ nägemust suitsusaunast, kuid
kirjutamisel mõistsin, et juba Võru valla elanike vastuste analüüs on bakalaureusetöö
mahtu

arvestades

suur

ettevõtmine

ning

kavatsetud

võrdlus

jääb

seetõttu

uurimisteemaks tulevikus.
Tahaksin tänada kõiki, kes selle töö tarbeks on minuga oma teadmisi ja
kogemusi jaganud, eeskätt Võrumaal külastatud inimesi, Külli Eichenbaumi Võru
Instituudist, Eda Veeroja Võru Kutsehariduskeskusest ning käesoleva bakalaureusetöö
juhendajat Ester Võsu.
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1. Allikad, metodoloogia
1.1. Välitööde piirkonna, uuritud saunade ja informantide üldine
tutvustus
Käesoleva töö empiiriline materjal on kogutud Tartu Ülikooli etnoloogia osakonna
tudengite etnograafiliste välitööde praktika käigus Põhja-Võrumaal, Võru vallas, 26.06–
02.07.2010. Välitööde eesmärgiks oli saada ülevaade saunakultuuri hetkeseisust
Võrumaal. Välitööde nö baasiks ning kogujate peatuspaigaks oli Kungla rahvamaja
Tagakülas ning piirkonnas liiguti ringi jalgratastel. Praktikal osales 11 üliõpilast
erinevatelt kursuseastmetelt, kellest enamikul polnud varasemat välitöökogemust. Kuna
tuli teha ka jooniseid külastatud saunade kohta ning pildistada, olid tööülesanded
paarisiseselt ära jaotatud. Iga kogumispaar oli varustatud helisalvestaja, fotoaparaadi,
märkmiku, piirkonna kaardi ning küsimuskavaga.
Välitööd toimusid tänapäeva Võru maakonna põhjaosas ja Põlva maakonna
edelaosas, mis ajalooliselt jääb Põlva kihelkonna lõunaossa, Väimela, Joosu ja
Kirumpää mõisate alale. Ehkki suurem osa uurimispiirkonnast jääb tänapäeva Võru
valla alale, külastati ka Sõmerpalu valla idaosa ning Laheda valla (Põlva maakond)
lõunaosa. Lõuna-Eestile iseloomuliku hajaasustuse tõttu oli ning on ka tagantjärele8
raske külastatud talude täpsemat administratiivset kuuluvust määrata. Nädala jooksul
käidi Kärgula (Sõmerpalu v.), Lahe (Laheda v.), Lapi (Võru v.), Loosu (Võru v.),
Mäekülä (Sõmerpalu v.), Mustajõe (Laheda v.), Navi (Võru v.), Raiste (Võru v.), Roosi
(Laheda v.), Suurküla (Laheda v.), Tagaküla (Võru v.), Tilsi (Laheda v.), Vagula (Võru
v.) külade piirkondade taludes ning ka Parksepa ning Väimela alevikes9. Kuna valdav
osa külastatud piirkonnast ning välitööde eesmärgi rõhuasetusest langeb Võru valla või
selle lähiümbruse aladele nimetan ma edaspidi uuritud kogukonda Võru valla elanikeks.
Raskusi saunade kaardistamisel ning tsiteeritud informantide elukohaandmetele
viitamisel valmistas asjaolu, et piirkonnas on toimunud muutusi haldusjaotuses,
väiksemad külad on liidetud suurematega, vana Võrumaa kohanimesid on muudetud.
Ametlikud andmed ja rahvasuus käibivad kohanimed ei ühti ning paljud informandid
8
9

Kasutades Eesti Maa-ameti geoportaali ning Regio kaardiserveri abi.
Praegu kehtiva haldusjaotuse järgi.
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nimetasid oma koduküla vanamoodi. Näiteks määratlesid mitmedki praeguse Raiste
küla ühe osa elanikud enda kodukohaks endise Kanariku küla. Sarnane probleem tekkis
talunimetustega, kuna ka neist on paljud muutunud, kuid kohalikud elanikud nimetavad
oma kodu ning osutavad ka teistele talude vana nime pidi (samas on talude nimesid
vahetatud ka väga hiljuti nii, et need kaartidel veel ei kajastugi). Samuti leidus Laheda
valla informantide hulgas mitmeid, kes harjumuspäraselt nimetasid oma kodukohaks
Võrumaad ning nentisid, et Põlva maakond on hilisem nähtus.
Kokku külastati 65 talu, neist isiklikult käisin 20 talus. Küsitleti 82 inimest, neist
48 olid naised ning 34 mehed. Kõige nooremad vastajad olid 20. eluaastate alguses ning
kõige vanem oli 90-aastane. Enamik informantidest olid keskealised või vanemad
inimesed. Valdav enamus olid põlised, mitmendat põlve kohalikud inimesed või naiste
puhul ka sinna abiellunud, enamasti siiski Võrumaalt. Samas rääkisid mitmed
informandid, et tegu on küll nende vanematekoduga, kuid nad ise on vahepeal
aastakümneid mujal elanud. Hiljuti sissetulnuid oli võrdlemisi vähe. Täielikku ülevaadet
elanike põlisuse kohta on raske anda, kuna üheski intervjuus selle kohta otsest küsimust
ei esitatud, vaid see avaldus jutu käigus.
Käidud taludest leiti 38 suitsusauna ja 39 „puhast sauna“, millest vähemalt 17
olid suitsusaunast ümber ehitatud. 9 talus oli korraga olemas nii puhas kui suitsusaun,
mõnes ka kumbagi neist mitu. Paljud informandid meenutasid ka mujal Võrumaal,
lapsepõlvekodudes asuvaid suitsusaunu ning andsid informatsiooni ümbruskonna
majapidamiste kohta, mis olid kas välitööde hetkel või ka pikemalt tühjad. Tänu sellele
informatsioonile leiti piirkonnast kokku 52 suitsusauna ning 12 sauna, mille kohta
arvati, et need võivad olla just suitsusaunad. Külastatud talude suitsusaunadest köetakse
regulaarselt või hooajaliselt vähemalt 20. Leidus ka majapidamisi, kus suitsusaun oli
veel ainsaks pesemisvõimaluseks. Mitmed suitsusaunad on kasutuses vaid panipaiga või
töötoana ning mõned ootavad omanike sõnul ka renoveerimist. Lagunemisjärgus
suitsusaunu on neist ligi pooled.
Saunade vanuse poolest varieerus pilt samuti (vt tabel 1.) – oli selliseid, mille
vanuseks öeldi üle saja aasta ning ka päris uusi. Enamus saunu oli aga praeguste
omanike sõnutsi ehitatud 1930.–1940. või 1960.–70. aastatel. Tabelis 1. on saunade
vanus esitatud informantide määratluste põhjal. Paljud suitsusaunad on ümber ehitatud,
mis on seisnenud korstna ning ka uut tüüpi saunaahju ja kerise ehitamises.
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Tabel 1. Suitsusaunade vanus ja kasutus
Asukoht
Kärgula k., Pähna t.
Kärgula k., Veski t.

Ehitusaasta/aeg
Intervjuust puudub
transkriptsioon
Ei tea

Kasutus
Aktiivses kasutuses
Lagunev

Vanadest suitsusauna
palkidest üles ehitatud
2000
Intervjuust puudub
transkriptsioon
1920ndad

Aktiivses kasutuses

Mustajõe k., Ossipu t.
Mäekülä k., Punna t.
Mäekülä k., Siimutalu t.
Navi k., Kivimäe t.

Ei tea
1939
Üle 60 aasta vana
1930ndad

Ei ole kasutuses
Kasutuses
Hooajaliselt aktiivselt kasutuses
Liha suitsutamine

Navi k., Madi (Põrmu) t.

19. saj lõpp, 20. algus

Navi k., Meltsa t.
Raiste k., Jõõrdemäe t.

1970ndad
1941

Ebaregulaarselt, paralleelselt
uue saunaga
Ei ole kasutuses
Kasutuses

Raiste k., Metsaääre
(Mõtsaveere) t.

1920–30ndad

Raiste k., Saare t.

Ei tea

Kärgula k., Viinaköögi t.

Lahe k., Salumäe t.
Lapi k., Lapi t.
Lapi k., Lepiku t.
Lapi k., Mõisa t.

Lapi k., Pähna t.

Mustajõe k., Kukulaanõ t.
Mustajõe k., Mäe-Sintka
t.

Aktiivses kasutuses

Praegu ei ole kasutuses, aga on
plaanis renoveerida
1924 (1950ndatel ehitati Saun on mitu korda põlenud
väiksemaks)
Praegu on aktiivses kasutuses
1954
Saun pole kasutuses, omanikul
on aga kindel plaan saun majast
eemale viia ja renoveerida ning
hakata aktiivselt kasutama
1950ndad
Saun, mida kasutatakse
lihasuitsutamiseks nii et siiber
lükatakse kinni, kui siiber lahti,
käiakse saunatamas (saun
pestakse pärast lihasuitsutamist)
Intervjuust puudub
Aktiivses kasutuses
transkriptsioon
Intervjuust puudub
Aktiivses kasutuses
transkriptsioon

Saun koos kuivatiga, plaanis
lähiajal renoveerida, praegu
veel pole kasutuses, varem oli
Poollagunenud suitsusaun koos
sepikojaga, pole kasutuses
(saksa okupatsiooni ajal oli
kasutuses ka vanglana)
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Raiste k., Sehre (Seere) t.

Pärast Vabadussõda

Aktiivses kasutuses renoveeritud
suitsusaun

Raiste k., Sepä t.
Raiste (Haigri) k., VanaHaigri t.

1926
umbes 1920ndad

Roosi k., Kullamäe t.

1937

Aktiivses kasutuses
Kasustuses olev suitsusaun,
saun toodud talu juurde
“lambamaa” pealt
Lagunev

Roosi k., Kuusiku t.

Ei tea

Roosi k., Mustioro t.

Ei tea

Roosi k., Piirisilla (Roosi)

Intervjuust puudub
transkriptsioon

Aktiivses kasutuses

Roosi k., Suuvälä t.

Üle 40 aasta vana

Aktiivses kasutuses

Roosi k., Tammõ t.

Ligi sada aastat vana

Suurküla k., Malle (Ridali
mõtsavahikotus)

Umbes 120 a vana

Hooajalises kasutuses,
paralleelselt uue saunaga
Pole kasutatud 10 aastat

Suurküla k., VanaAitsaare t.
Tagaküla k., Hõimu t.
Tagaküla k., Jaska
Hindriko t.
Tagaküla k., Mäe t.
Tagaküla k., Tiigi (Tulgo)
t.
Tilsi k., Jänesse t.
Tilsi k., Pargi t.

Enne 1933

Aktiivses kasutuses

1960ndad
„suht vana“, puhas saun
1990ndad
Esimese vabariigi ajal
Uus 1971, vana ei tea

Panipaik
Ei ole kasutuses
Panipaik
Vana töötuba, uus kasutuses

1964
Ei tea

Aktiivses kasutuses
Aktiivses kasutuses

t.

2000 aastani kasutuses, plaanis
ka renoveerida
Aktiivses kasutuses

Suitsusaunaga seotud kombestikust teati rääkida ka kohtades, kus suitsusauna
enam ei olnud, kuna praeguste elanike lapsepõlvekodudes oli olnud just seda tüüpi saun.
Kokku viidi läbi 65 intervjuud, millest üks on informandi soovil käsikirjaline
üleskirjutus ning ülejäänud on salvestatud helifailidena. Transkribeeritud on neist 55
intervjuud. Oma uurimistöös kasutan vaid transkribeeritud materjali.
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1.2. Metodoloogia
Välitööde käigus küsitleti informante etnograafilise intervjuu vormis ning küsitlemiseks
kasutati poolstruktureeritud küsimuskava, mis koosnes kuuest suuremast teemablokist:
(1) üldised küsimused sauna ehitusliku poole kohta, (2) saunaskäimise aeg ja saunaahju
kütmine, (3) saunaskäimisega seotud tavad, (4) vihad ning vihtlemine, (5) lelitamine ja
pesemine, (6) suitsusauna seos Võrumaa kultuuri ja identiteediga. Küsimuskava oli üles
ehitatud suuresti Tamara Habichti poolt Eesti Rahva Muuseumi (toona ENSV Riikliku
Etnograafiamuuseum) korrespondentidele koostatud küsimuskavade temaatilise jaotuse
eeskujul (KL nr 76; KL nr 77; KL nr 146). Lisaks olid 6. teemajaotusena lisatud
küsimused Võrumaa kultuuri ja identiteedi kohta, mis seostusid Tartu Ülikooli
etnoloogia õppetooli eelmiste aastate (2008–2010) välitööde fookusega identiteedi
dünaamikal Võru- ja Mulgimaal, samuti olid saunakultuuri olulisusest kohalike elanike
enesekuvandis huvitatud Võru Instituut ja Võro Selts VKKF, kes omakorda tegelevad
piirkondliku saunakultuuri uurimise ja jäädvustamisega. Igas teemablokis oli rohkelt
täpsustavaid küsimusi, mis olid abiks siis, kui küsijal endal midagi ununes ning ka
teemast kõrvale kaldunud informanti järje peale aidates. Välitööde üldiseks eesmärgiks
oli saada ülevaade kohaliku saunakultuuri hetkeseisust võrdlevalt Tamara Habichti
kogumistulemustega 1960. aastatest.
Etnograafiline intervjuu on poolstandardiseeritud intervjuu, mis tähendab, et
intervjueerija peab valima, kas mainida või mitte mainida teatud teemasid ja olema
avatud intervjueeritava individuaalsele viisile neist teemadest rääkida (Laherand 2008:
202). Küsimuste esitamisel kasutatigi poolstruktureeritud intervjuud, mis võimaldas
vastavalt informandi jutu sisule teemablokke ümber tõsta. Meeldiv oli tõdeda, et paljud
informantidest vajasid vaid teema esimese küsimuse esitamist ning katsid sujuva jutuga
vabalt kõik alaküsimused. Seda eriti teemablokkide puhul, mis puudutasid
saunaskäimise tavasid ning vihtlemist. Raskem tundus neil vastata olevat Võrumaa
kohaliku identiteedi kohta käivatele küsimustele, kuna see on ilmselt temaatika, millele
teadlikult ei mõelda.
Küsimuskava teemade järjestus oli loogiline ja sujuv. Nii teemad kui
alaküsimused

jäid

küllaltki

kiiresti

küsijaile

pähe,

mis

soodustas

vabamat

intervjuuõhkkonda. Leian, et taolistes küsimuskavades ongi parem jätta otsesed

13

identiteedi kohta käivad küsimused pigem lõpu poole, kuna kellegi võib jaoks tegu olla
mõneti tundliku teemaga, mis võib mõjutada ka vastuseid teistele küsimustele.
Informantide leidmiseks kasutati põhiliselt nö lumepallimeetodit – st ühe
informandi soovitus määras järgmise informandi ning intervjuu paiga. Sellise meetodi
kasutamise puhul on suurem võimalus leida sõnaosavam ning teadjam informant ning
otsitud objekt kindlasti üles. Teisalt aga võib välitöö sel puhul piirduda mingite inimeste
suletud suhtlusvõrgustikuga, mis ei pruugi anda objektiivset pilti. Kuna intervjueerimas
käidi kohtades, kuhu juhatati ning kus pererahvas oli kodus, siis kardetavasti jäid tühjad
ning perifeersemad talukohad meie loendist välja. Kavas ette nähtud küsimusele, kui
palju teatakse ümbruskonnas suitsusaunu, ei osatud enamasti viidata oma vahetutest
naabritest kaugemale.
Nimetatud põhjustel hakkasin antud välitöödel pärast esimesi päevi eelistama
ukselt uksele käimise meetodit. Kuna intervjuud olid üldiselt lühikesed ja sisutihedad,
siis ei pidanud ma seda ka ajaraiskamiseks, vaid pigem võimaluseks saada paremat
ülevaadet. Osalt mõjutasid mind sellist infokogumisviisi järgima ka kohalike inimeste
suhteliselt vähesed teadmised oma küla teiste talude kohta. Tihti väideti, et igal majal
on oma saun, kuid seejärel juhatati ikkagi kaugemasse tallu, isegi teise külla. Ühel
konkreetsel juhtumil läksime juhatuse peale tallu, kus oli tõepoolest ilus vana suitsusaun
ning lahke informant. Talu nime küsisime alles intervjuu lõpus ning avastasime, et
oleme „vales“ kohas. Kui me oleksime kohe leidnud juhatatud talu, oleks see suitsusaun
meil täiesti kahe silma vahele jäänud. Selliste juhtumite vältimiseks võib aidata ka
talunimedega kaardi abil informandilt iga ümbruskonna külastamata talu kohta
küsimine. Inimestel ei pruugi endal nimed meeles olla ning tihti vastatakse küsimusele,
mis algab „Kas te teate… ?“ pikemalt mõtlemata „Ei tea.“
Kaudsel moel saime välitööde esimesel päeval rakendada ka osalusvaatlust, kui
saime proovida meile Mooska talus suitsusaunakultuuri tutvustanud Eda Veeroja sauna.
Enamikule tudengeist oli see esimene kord suitsusaunas käia. Välitööde käigus õnnestus
osal tudengeist sõlmida hea kontakt mõne oma informandiga ning käia ka tema saunas.
Minu varasem välitöökogemus piirdub suuremas jaos rahvaluule, täpsemalt
kohapärimuse kogumisega. Etnograafiline välitöö nõudis minult mõneti suuremat
pingutust selle erinevate külgede haldamisega, iseäranis sauna kui objekti detailide
vaatlemisega. Samuti võisin folkloorsetele teemadele liialt rõhku pöörata. Mõnevõrra
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oli lihtsam inimestele selgeks teha, kes meie tudengite-uurijatena oleme ning mida me
tahame. Informantide ladus jutt oli samas ka eksitav – kuna ühe küsimuse peale räägiti
mitmest teemast, kadus mõnikord järg, millest on juba juttu olnud ning millest mitte.
See tekitas nii ülekordamisi kui ka lünki.
Enne antud välitöid arvasin, et suitsusaun on Võrumaalgi suhteliselt harvaks
jäänud. Välitööde käigus avastasin, et tegu on küll tänapäeval vähem kasutatava, kuid
siiski kõigi kohalike jaoks tavalise nähtusega. Teine arusaam, millest pidin loobuma,
puudutas Võrumaa külakogukondlikkust. Seni olin arvanud, et külarahvas käib
üksteisega tihedalt läbi, mis avaldub ka kordamööda sauna kütmises ning saunaskäigus
kui ühistegevuses. Praegused ühistegevused hõlmavad pigem sõprusringkondi, mis pole
ühe küla kesksed.
Käesoleva töö uurimisküsimused on formuleeritud pärast empiirilise materjali
kogumist. Bill Gillham on kirjutanud, et uurimisküsimused muutuvad intervjuude läbi
viimisel olenevalt informantidelt saadavast teabest ning ka hilisemal andmetöötlusel.
Sisuanalüüsil tuleb uurimisküsimuste vastusteks olevate intervjuukatkete ümber luua
narratiiv, mis paigutab töö osad vajalikesse raamidesse (2005: 159–161). Ehkki minu
töö allikmaterjal ei olnud kogutud mu enda koostatud küsimuskava põhjal ning samuti
ei viinud ma enamikku intervjuudest ise läbi, polnud saadud materjalis raske
orienteeruda ning seda süstematiseerida. Gillhami eeskujul (2005: 135, 139–144)
jagasin uurimisküsimustest lähtuvalt intervjuude osad eraldi märgistatud kategooriatesse
ehk alateemadesse. Seejärel moodustasin tabeli, mis koosnes teemadest ning nende alla
kuuluvate tsitaatide tähistustest. Selline jaotus aitas saada ülevaadet informantide
vastustest ning suhtumisest. Materjali kategoriseerimine aitas ka liikuda teemaga
suitsusauna roll igapäevaelus seotud materjalis, mis muidu oleks informatsiooni
rohkuse tõttu olnud keeruline.
Lisaks tuleb mainida, et kasutatud intervjuude transkriptsioonilõikudes ilmneb
erinevusi võru keele kirjapildis ning mõnel määral ka üldise märgistuse kasutamises.
Lähtusin transkriptsioonidest, mis olid tehtud tudengite poolt, kellele see oli
esmakordne kogemus etnograafilisi intervjuusid üles kirjutada. Ülesande tegi topelt
problemaatiliseks informantide võrukeelne tekst. Kuna võru keel oli vähestele tuttav,
siis ilmnes raskusi sõnadest aru saamisega ning seetõttu tekkis transkriptsioonidesse
küllaltki palju väljajätte. Teiseks ei nõutud transkriptsioonijuhendis eraldi võru keele
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transkriptsiooni, mis oleks aga ülesannet veelgi raskendatud, kuna see oleks tudengitele,
kes pole murdekeelte kursust ega murdepraktikat läbinud ja seejuures murde
transkribeerimist õppinud, liiga raskeks osutunud.
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2. Vaimne kultuuripärand
Kristin Kuutma määratleb kultuuripärandit interdistsiplinaarse mõistena, mis tähistab
vanematelt põlvkondadelt järgnevatele jagatavat kultuurivara. Selle esiplaanil on
tunnetatud side minevikuga, mida tõlgendatakse kaasajas. Kultuuripärandi alla käivad
nii materiaalne kui vaimne loome. Nii on kultuuripärand laiemalt jagatud materiaalseks
kultuuripärandiks ja vaimseks kultuuripärandiks (Kuutma 2007). Pärand tekib mineviku
materjali kaasajas taasesitamise ja ümbermõtestamise käigus. Pärandiks olemine lisab
väärtust juba olemasolevatele varadele. See annab võimaluse tänapäeval kadunud või
mingite olude tõttu võimatutele kultuuriväärtustele taas sündida ning säilida ja olla
nähtavad näiteks iseenda representatsioonina. Hoolimata tagasivaatavast taustast loob
vaimne kultuuripärand ka kaasajal midagi uut, mida pole veel ehk identifitseeritud või
hinnatud (Kirshenblatt-Gimblett 1995: 369–371). Kultuurilisele pärandile on omistatud
kõrget sotsiaalset väärtust, mis teeb selle kogukonna silmis tunnustamisväärseks
(Bendix 2009: 258).
Pärand, nii vaimne kui materiaalne, saab „pärandiks“ siis, kui see on tunnustatav
läbi kindlate kultuuriliste ja sotsiaalsete väärtuste, mis on juba ise mittemateriaalsed.
Seega võib mõlemat kultuuripärandiliiki pidada vaimse kultuuripärandi tunnuste abil
seletatavaks ja kirjeldatavaks. Iga objekt või paik on pärandina tõlgendatav, kui
inimesed või organisatsioonid nagu näiteks UNESCO sellele pärandi väärtuse annavad
(Smith, Akagawa 2008: 6).
UNESCO vaimse kultuuripärandi kaitse konventsioon on loodud eesmärgiga
tunnustada kogukondade püüet endale olulist kultuurinähtust elus hoida ning pakkuda
võimalusi ja abi selle kaitsel. Võrumaal on tekkinud liikumine, milles osalejad teevad
ühiseid jõupingutusi, et suitsusauna kui vaimset kultuuripärandit UNESCO kaitse alla
saada. UNESCO vaimse kultuuripärandi kaitse konventsiooni teine artikkel sätestab
vaimse kultuuripärandi definitsiooni. Selleks on tavad, esitus- ja väljendusvormid,
teadmised, oskused ja nendega seotud tööriistad, esemed, artefaktid ja kultuuriruumid,
mida kogukonnad, rühmad ja mõnel juhul üksikisikud tunnustavad oma kultuuripärandi
osana. Vaimset kultuuripärandit, mida antakse edasi põlvkonnalt põlvkonnale, loovad
kogukonnad ja rühmad pidevalt uuesti, mõjutatuna oma keskkonnast, loodusest ja

17

ajaloost, vaimne kultuuripärand annab neile identiteedi ja järjepidevuse tunde ning
edendab seeläbi ka kultuurilist mitmekesisust ja inimeste loometegevust.10
Seega on vaimne kultuuripärand dünaamiline süsteemne tervik. Ajas muutumine
on normaalne ning loogiline, sest vaimset kultuuripärandit saab kasutada, jagada ja
kopeerida kergemini kui materiaalset objekti või paika. Teadmised, kombed ning
väljendusvormid ei saa olla kellegi omandiks (Deacon jt 2004: 42). Vaimne ning
efemeerne aines – sotsiaalsed väärtused, identiteet ja mälestused on kõik haaramatud
ning ajas muutumisele altid, kuid nad on siiski „tõelised“, „katsutavad“ ning ka
tuntavad läbi materiaalse sümbolismi (Smith, Waterton 2009: 29). Suitsusaun võib olla
lihtsalt hoone ning selle kütmine lihtsalt tegevus, kuid inimesed on andnud ning võivad
ka edaspidi anda sellele väärtusi seoses oma kodu- ja minapildiga.
UNESCO vaimse kultuuripärandi definitsioonis on rõhutatud kogukondade rolli
pärandi määratlemisel, kasutamisel, edasi kandmisel ning hoidmisel. Parim viis, kuidas
enamikke pärandi liike säilitada, ongi läbi traditsioonide järjepidevust kandva
kogukonna, mis võimaldab teatud kultuurilisel praktikal elus püsida. Kogukonnaväliste
spetsialistide poolne pärandi konserveerimine võib kogukonda sellest eemaldada ning
ohustada pärandi säilimist loomulikul kujul. Vaimse kultuuripärandi pärandinimistute
eesmärgiks on soodustada konkreetset praktikat riigis ning kogukonnas, suunates
ressursse selle säilitamiseks ja taaselustamiseks ning ka kujundada ümber inimeste
suhet nende praktikate ning väljunditega (Hafstein 2004: 107). Praktiseeriva kogukonna
kaasamine ning kaitsmine on ehk olulisimaid aspekte kultuuripärandi kaitsmise
vahendite loomisel (Deacon jt 2004: 43). Kogukonna kaasamine on vaimse
kultuuripärandi säilimise seisukoht seega hädavajalik, kuid samas on raske määrata, kes
moodustavad kogukonna, valida sealt sobilikke esindajaid ning korraldada suhteid
valitsuse ja kogukonna vahel (Deacon jt 2004: 43–44).
Niisiis võib kultuuripärandi seesugune kollektiivsusekeskne käsitlus tekitada
mõningaid

probleeme

nö

pärandipoliitikas

ja

kultuurilise

omandi

õiguste

väljaselgitamisel (Kuutma 2009: 8–9). Kogukonnad ei ole orgaanilised, stabiilsed ja
koherentsed grupid, milleks neid tihti peetakse. Alati pole ka kindlalt teada, kes teatud
teadmisi omas või rituaale praktiseeris ning kes on nende järeltulijad. Samuti võib suhe
individuaalse ja kollektiivse vara või omandi vahel olla kompleksne (Deacon jt 2004:
10

Rahvakultuuri keskus. UNESCO vaimse kultuuripärandi kaitse konventsiooni tekst. Kättesaadav:
http://www.rahvakultuur.ee/sisu/231_811Eesti_keeles_pdf_.pdf. (Viimati külastatud 23:04.2011)
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42). Seetõttu tasub keskenduda pigem vaimse kultuuripärandi enese omadustele ning
neile iseloomulikele tunnustele, mis määravad nähtuse kuulumise kultuuripärandi alla.
Valdimar Tr. Hafsteini sõnul baseerub pärandi süsteem väljajätul (exclusion):
põhinedes valitud määramatutel kriteeriumitel, annab pärandinimekirjade tegemine
väärtusi ühtedele kindlatele asjadele, samas eirates teisi. Säilitamine eeldab valiku
tegemist. See soodustab pärandiloomet, muutes pärandi konteksti ning ka tunnuseid. Ka
suundumustel pärandit defineerida ja kujundada on oma traditsioon (Hafstein 2004: 93,
Bendix 2009: 254). Valides kultuurinähtuse juures tunnuseid, mida rõhutada ning
ignoreerides teisi, saab moodustada koosluse, millel on sel ajal vajalikud karakteristikud
kultuuripärandina määratlemisel.
Vaimse kultuuripärandi puhul on ka oluline ära märkida vastuolu rohkus ja
rariteedi vahel (Bendix 2009: 257–258). Elujõuline vaimne kultuuripärand on seda
praktiseerivas kogukonnas levinud ja tuntud ning seega võib eeldada, et tegemist pole
millegi haruldasega. Sageli ei pruugi kogukonna liikmed vastavaid oskusi, teadmisi või
tavasid enda jaoks üldse pärandina teadvustada. Teisalt hakatakse pärandiks pidama
eelkõige neid kultuurinähtusi, mille erinevus teistest on silmatorkav või mida ähvardab
kadumine. Suitsusaun on Eestis küllaltki harv nähtus ning seda haruldust aitab näha
kontrast suitsusauna arvukusega ajaloolisel Võrumaal. Samas, kuna suitsusauna leidub
Võrumaal veel küllaltki rohkelt, siis on sel kultuuripärandina elujõudu.

Suitsusaun vaimse kultuuripärandina Võrumaal
UNESCO vaimse kultuuripärandi konventsioon tunnistab ka vaimse kultuuripärandi
haavatavust kaasajal. Vaimse kultuuripärandiga seotud teadmiste, oskuste ja praktikate
ohustatus on ilmne, kuna vaimne pärand kandub põlvkonnalt põlvkonnale ning
suuliselt, mis modernses ühiskonnas on raskendatud viis püsimakskultuurilises
kontekstis (Kearney 2004: 222). Suitsusaun on Eestis kuulunud maapiirkonna
traditsioonide hulka ning Eesti elanikkonna linnakesksuse tõttu ei ole see enam nii
laialdaselt igapäevaelu osaks ning sellega seotud oskusi on keeruline noorematele
põlvkondadele edasi anda. Saunade ehituses on uuendusi nii nende projektides,
sisustuses ning ehitusdetailides. Viimaseid võib saada kätte poestki. Muutunud on
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kombestik ning sauna funktsioon on omandamas enam meelelahutuslikku külge. Saunu
muudetakse vastavalt kasutaja vajadustele ning vanadest teadmistest jäetakse alles
asjakohane (Habicht 2008: 158–161).
Võrumaa suitsusaunapärandi säilimise hüvanguks on algatatud mitmeid
ettevõtmisi just kohalike inimeste poolt. Käsil on projekt suitsusauna kandmiseks
UNESCO vaimse kultuuripärandi nimistusse, kogutakse tänapäevast saunapärimust
ning võrukeelne ajaleht Uma Leht esitas lugejaile üleskutse suitsusaunaga seotud
lugude kirjapanemiseks. Samuti korraldatakse suitsusauna ehitamise koolitusi ning ka
Viljandi Kultuuriakadeemia rahvusliku käsitöö eriala õppekavas saab omandada
sellealaseid oskusi. Kohalikku majandusse kaasavad suitsusauna kui teenuse mitmed
Võrumaa turismitalud, millel on samuti oma osa suitsusauna propageerimisel ning
kommete tutvustamisel.
Suitsusauna kui Eestile omase vaimse kultuuripärandi nähtuse puhul tuuakse
välja selle tähenduste ning funktsioonide rohkust ning mitmekesisust11. Suitsusauna
määratlemisel vaimse kultuuri pärandina ei rõhutata mitte selle haruldust, vaid pigem
suitsusauna rolli Võrumaa traditsioonilise maaelu igapäevapraktikates ning olulisust
piirkondliku kultuuri osana. Teadmised suitsusauna kombestikust ning selle kütmisest
liiguvad suitsusaunas käijate vahel suuliselt ning praktilised oskused vajavad ka reaalset
vilumust. Näiteks on suitsusauna kütmine ning liha suitsutamine pikaajalised protsessid,
mille jaoks on vaja eelnevate põlvkondade poolt välja töötatud teadmisi ja põlvest põlve
pärandatud oskusi.
Suitsusaun hoonena ja suitsusaun kui oskuste, tavade ja käitumisnormide kogum
omavad kahte eraldi väärtust. Esimesel juhul on tegu pigem materiaalse pärandi
objektiga ning teisel juhul osana vaimsest kultuuripärandist. Materiaalsel objekti puhul
ei pruugita näha selle kvaliteeti vaimsel tasandil. Suitsusaunal materiaalse pärandina ei
pruugi olla veel vaimse pärandi väärtust. Suitsusaunas käimise ning kütmise oskuste
kadumise tõttu ei osata seda kasutada ega pärandina hinnata. Samuti võib suitsusauna
kui materiaalset pärandit müüa, omistades sellele kui pärandiobjektile rahalise väärtuse.
Soovi korral saab pärandiobjekti endale osta, kuid vaimset pärandit ei saa. Nii sõltub
suitsusauna käekäik soovist ning oskustest seda kasutada.
11

Eesti Vaimse Kultuuripärandi Nimistu. Kättesaadav:
http://www.rahvakultuur.ee/vkpnimistu/index.php?page=Public.Knowledge&area_id=134&id=149.
(Viimati külastatud 23.04.2011.)
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Suitsusauna väärtustavad pärandina eeskätt need inimesed, kes on kindlad selle
kuuluvuses oma kodukoha ning esivanemate kultuurivara hulka ning näevad vaeva, et
seda töökorras hoida ning saunatamise oskusi ja kombeid meeles pidada. Võru vallas
läbiviidud välitööde tulemuste põhjal võib väita, et ehkki suitsusauna ei kasutata enam
nii tihedalt kui siis, kui muud pesemisvõimalust polnud, ei ole traditsioon lakanud.
Suitsusauna köetakse nii kalendri- kui perekondlike pühade ajal, selle leili peetakse
eriliseks ning suitsusauna näidatakse ja ärgitatakse kogema sugulasi-tuttavaid. Kuigi
suitsusaun pole nii kergesti köetav kui “puhas saun”, omab ta siiski positiivseid
tähendusi Võru valla ja ilmselt ka ülejäänud Võrumaa elanike kui praktiseeriva
kogukonna jaoks. Suitsusauna väärtustatakse eeskätt võimaluste tõttu saada teistlaadi
kehalisi kogemusi kui “puhtas saunas”.
Suitsusauna funktsioonid ning ka sellega seotud kombestik on muutumises.
Suitsusaun pole enamikus Võru valla taludest ainuke pesemiskoht12 ning pole ka enam
üks vähestest viisidest, kuidas liha säilitamist pikendada. Samuti on suitsusauna tähtsus
inimese elu kesksetes etappides, nagu sünd, surm, pulmad ja ristimine, taandumas ning
saamas uusi tähendusi, olenevalt sellest, kuidas suitsusaunaga kokku puutuvad inimesed
seda väärtustavad ning millise koha nad sellele oma elus annavad. Kui varem köeti
sauna ümbruskonnas igal nädalal mitme pere peale (ka vaheldumisi), siis viimasel ajal
on märgata suitsusauna rolli suviste pere- ja sõpruskonna pidude elemendina.

12

Siiski, neid leidus.
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3. Suitsusauna teadvustamine kultuuripärandina Võru valla
elanike jaoks
3.1. Tunnetatud muutused suitsusaunade arvukuses

3.1.1. Suitsusaunade rohkus

Kasutatud küsitluskavas oli ka küsimus, kas ümbruskonnas teatakse olevat veel
suitsusaunu. Vastustest sellele küsimusele oli huvitav jälgida väga erinevaid arvamusi,
kuidas näevad Võru valla elanikud ise suitsusauna arvukust oma kodukandis ning
kuidas nad tunnetavad aja jooksul toimunud muutusi saunakultuuris. Samuti sai läbi
nende vastuste aimu inimeste isiklikust suhtumisest suitsusauna ning puhtasse sauna.
Võru valla külade elanikel oli kaks põhilist seisukohta suitsusaunade rohkuse
kohta ümbruskonnas. Esimene neist oli kindel arvamine, et iga talu juures on oma saun.
Sellest aga rohkem arvati, et suitsusaunu on väga vähe alles jäänud ning oma
ümbruskonnas ei teatud neid peaaegu üldse olevat. Viimase põhjuseks võib olla ka
asjaolu, et tänapäeval käiakse üldiselt naabritega vähe läbi. Muidugi tuleb arvestada ka
asustuse ebaühtlusega – oli neid külasid, kus igas talus elati sees ning ka neid piirkondi,
kus tuli hoolega otsida, et inimesega jutule saada. Samuti on ootuspärased erinevad
tulemused suurema (Suurküla k. (Laheda v.), Tagaküla (Võru v.)) ja väiksema (Navi k.
(Võru v.,), Lahe k., (Laheda v.), Roosi k. (Laheda v.)) hajaasustusega küladest.
Vastuse, et igal majal on oma suitsusaun, taga võib täheldada suhtumist, et
suitsusaun on loomulik osa igapäevaelust ning et selles pole midagi erilist. Samas võib
järeldada, et kui inimesed ei ole tähele pannud suitsusaunade vähenemist, siis puudub
neil huvi selle vastu või pole nad suitsusaunaga kuidagi emotsionaalselt seotud.
V2: /No/ /kus/ siis nad on, meil on, eks igälütel om oma suidsusann. Et siin peat lihtsalt
käümä kaema, et kelle puul, kas om vai -- Ei oska nüüd niimoodi nagu ütelda nagu.
V: Vaat, ei tiiäq jah. (N, 46. a, N, 70. aastates, Roosi k., 29.06.2010)
V: Suitsusaunad ju vanasti käisidki kõik talu juurde. Et siin, noh, naabri ka, naabril on
ka, aga tal on, sealt enam mitte midagi nad ei tee. Ja et, neil ei ole tavalist sauna ka,
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siis nad käivad me, käivadki meie poole sauna. /--/ A neil on suitsusaun muidugi
olemas. Et huvi pärast võite sealt ka vaadata läbi.
K: Nad lihtsalt ei kasuta seda?
V: Nad ei, ee, ma ei tea, kas ta on ka siuke -- Ma ei ole ise seal vaatamas käinud. Et /…/
sealt ei ole midagi /…/. Ahi vast on ära kokku kukkunud. Ja selliselt. Ega sa suitsusauna
kütta ei saa, kui see ahi ei ole ju. Ja nemad seal on niimoodi, eks nad vanad inimesed on
ja nad ei hakkagi seda remontima. Tal on lihtsam käia meie saunas. (N, 46 a., Roosi k.,
29.06.2010)
Niisiis on saun midagi, mis maamajapidamise juures on nii iseenesestmõistetav, et
koguni inimesed, kes naabritega üldiselt väga ei lävi, saavad öelda, et naabritel saun
kindlasti on. Enamasti teatakse aga näidata puhtaid saunu ning suitsusaun on juba
midagi vana ning kasutuselt kadunut.

K: A kas te siin ümbruskonnas suitsusaunasid teate, et kuskil oleks?
V: Sauna? Igal majal on saun.
K: Suitsusauna, suitsusaun just. (3)
V: Päris suitsusauna ma ei tea (minu rõhutused – E.T). Ma ei tea, mis siin
naabritel on, ma ei tea. Meil on ikka, jah, niisuke puhas saun. (N, 70. aastates, Navi k.,
28.06.2010)
Kui sõita kuskile, on ikka näha, et on saun, aga kas teda ka köetakse, vot seda ei oska
ütelda. (N, Mäekülä, 29.06.2010)
Kui ka arvatakse, et suitsusaunu leidub, siis kaheldakse selles, kas ja kui tihti seda
köetakse. Tihedas kasutuses suitsusauna oma külas enamasti öelda ei teata.
Üldiselt leidsid Võru vallas küsitletud inimesed, et suitsusaun on vana ning harv
nähtus – need on lagunenud, lammutatud või ümber ehitatud.
Selle saunaga. (3) Noq, siin ei tiä enämb koskil vannu saunu. (N, 70. aastates, Roosi k.,
29.06.2010)
Tihti rõhutati suitsusaunade hääbumist märkides kohe puhaste saunade või nendeks
ümber ehitamise rohkust.

K: A Võrumaal (1) kuidas Võrumaal teie teadmiste järgi sauna (1) noh saunadega,
suitsusaunadega, nende vanade suitsusaunadega (2) on need, et kas neid ee (3).
V: Ei tiiä, ei tiiä, nüüd om iks puhta sannaq kõik (3) nüüd tetäs teiste (2) (minu
rõhutus – E.T). (N, 85. a, Lapi k., 30.06.2010)
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Seejuures toodi välja ka ehituslikke detaile (näiteks ahi, keris, korsten) mis muutuse
ilmsiks toovad.

Ümber puha jah [ehitatud], /too/ -- soome ahjud sisse. (M, Tilsi k., 27.06.2010)

Küsimuste peale suitsusaunade arvu suuruse kohta ümbruskonnas jäi kõlama veidi
pessimistlik toon, tuues välja traditsiooniliste suitsusaunade kiire kadumise ning nende
asendamise, ka ümber ehitamise kujul, uut tüüpi saunadega.
Suitsusaunade kadumine on tekkinud ka külas toimunud muutuste tagajärjel.
Saunad on hävinud ka Teise maailmasõja ajal toimunud põlengutes või on tühjaks
jäänud taludes lagunemas.

K: -- et kui palju te üldse teate, et ümbruskonnas siin suitsusaunu võib olla? (2)
V: Nooh, selle kandi peal-- ma pean nüüd mõtlema, tähendab siin on need vanad talud,
need on üldiselt siin ei ole kedagi. /--/Need on kõik ära lagunenud, need suitsusaunad.
(M, Suurküla, 01.07.2010)
V: Eem, oot, mõtlen (2) Suitsusaunu (8) No need olid kõik, aga need põlesid maha.
K: Sõja-ajal jah?
V: Jah. Need põlesid sõja ajal kõik maha ja siis kaks talu siin jäidki tühjaks ja ei ole
praegu kedagi. (N, 84, Suurküla, 27.06.2010)
Teisalt arvatakse suitsusaunade taandumist hilisemal ajal, mis annaks tähendaks
muutuse üpris järsku iseloomu.
V: Need on siia, kes on tulnud /see/ on ee, uus elanik on ka, ütleme kümme aastat tagasi
ehitas vanaisa koha peale-- oli ka-- eino ümbrus olid kõigil. Ümbrus olid kõigil tol ajal
nagu, noh, ütleme, kümme aastat tagasi või nii. Ee, oli saunu veel. Oli. Aga praegu ei
ole enam. (N, 84, Suurküla, 27.06.2010)

3.1.2. Uuritud suitsusaunade ehitusliku poole ülevaade
Suitsusaunad on tuleohutuse eesmärgil traditsiooniliselt ehitatud teistest hoonetest
kaugemale. Sageli on saunaga ühe katuse all asunud sepikoda. Võimaluse korral on
otsitud koht veekogu lähedale. Lõuna-Eesti künklik maastik on pakkunud võimaluse
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koobassaunade ehitamist peaaegu üleni maa sisse. Lõuna-Eesti palksaunadel on
koobassaunade ehk maasaunade domineerimise aegadest peale iseloomulik kerise
asetsemine ukse kõrval nurgas ning lava paiknemine selle vastas tagaseinas. Lava on
tehtud lehtpuulaudadest, kuna lehtpuu ei aja vaiku välja. Vanadel saunadel on suitsu
välja laskmiseks ava seina ülaosas, lae all. Kagu-Eestis on seda traditsiooniliselt
nimetatud pajaks. Sama nimetusega on Lõuna-Eestis kutsutud ka valgusavaks lõigatud
auku seinas.
Ehituspuidust on meeldiva lõhna pärast eelistatud mändi. Nagu teistelgi
kõrvalhoonetel, püsis ristnurk saunal kauem. 19. sajandil levima hakanud põhiplaanilt
kaheruumiline saun on tänapäeval valdavaks saanud. Lisaks vihtlemis- ja leiliruumile
on väike eesruum. Vanadel saunadel on eesruum sageli juurde ehitatud kergemast
materjalist.
Vanemad muldpõrandad kadusid saunadel 19. sajandi lõpul, neid hakkasid
asendama laudpõrandad, mis võisid olla nii lahtiste kui kinniste laudadega.
Saunalagesid on tehtud peamiselt poolikutest palkidest ning 1920.–30. aastatest juba
valdavalt laudadest. Katuseehitusel on kasutatud traditsiooniliselt õlge, kuusekoori ning
kisklaudu. Viimased olid levinud peamiselt Lõuna-Eestis. Lõuna-Eestis võis
männilaastust katust kohata juba 19. saj lõpul. Viilkatus hakkas levima 20. sajandil.
Alates 20. sajandi algusest on suitsusaunadele suitsu ära juhtimiseks mõnel pool Lõunaja Kesk-Eestis hakatud ehitama suletavaid laudkorstnaid.
Saunaahjud tehti vanemal ajal lahtistest suurtest maakividest, hiljem on
sideainena hakatud kasutama savi. Maakivi on ahjuehitusel nüüdseks enamasti
asendatud tellisega. On ka ahjusid, mille kütmine toimub eeskambrist, mis mandril ongi
peamiselt levinud Lõuna-Eestis. Keriseks on valitud ümaramad ja väiksemad kivid nii,
et allapoole asetati suuremad ja vastupidavamad ning peale väiksemad. Kivide valikul
järgiti suurust ning värvi (põllult korjatud sinised kivid annavad vingu), samuti ei
kasutatud lubja- ega liivakive. Eriti eelistati vee äärest või seest (mererannast, jõest,
ojast) korjatud siledaid kive, mille hulgast peeti paremaks sinaka värvusega kive. Kerist
tuli aeg-ajalt uuendada. (Habicht 2008: 15–62)
2010. aasta juuni lõpus külastatud suitsusaunad vastavad üldiselt üsna täpselt
Habichti kirjeldusele, ehkki neid on sageli ümber ehitatud. Tegu on põhiliselt
elamuhoonest kaugemal asuvate madalate palkehitistega, kuhu mõnel pool on
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laudvooder peale löödud. Ristnurk on puhasnurga kõrval näha tänini. Sageli on
eesruumiks hilisem kergemast materjalist juurdeehitus, mistõttu on katust pikendatud,
saunaruumi pealsest moodustus kinnine pööning. Pööningu põrandale ehk saunalaele oli
visatud liiva, mõnikord oli selle all kile, et liiv läbi palgivahede alla ei pudeneks.
Katused on siiani sageli laastust või ka sindlitest. Vahetatud katused on
silmatorkavamaks muutuseks. Uued katused on ehitatud eterniidist või kiviplaatidest.

See [uus katus] on sellepärast, et lapsed ütlesid, et neid laaste ei saa. Mul oli muidu
laastukatus oli. (N, Raiste k., 28.06.2010)

Uuenduste algatajaks ongi ikka olnud noorem põlvkond. Samas aitab katuse vahetamine
säilitada vana sauna vastupidavust. Alati ei ole katusevahetus ajendatud soovist hoonet
täielikult ümber ehitada, vaid seda suitsusaunana kasutuskõlblikuks muutmiseks.
Põhiplaanilt olid uuritud saunad enamasti kaheruumilised, mille eesruum oli
väiksem. Lavaruumis oli ukse kõrval nurgas enamasti tellistest laotud ahi maakividest
kerisega. Vastasseinas asus lava ning uksega külgnevas seinas oli väike, ühe kuni kahe
palgi laiune aken. Suure osa saunade kütmine käis eesruumist. Mitmes kohas teati
rääkida, et varem asus saunaga ühe katuse all sepikoda. Uuritud suitsusaunadel enamasti
polnud tuulutusava, vaid suits lasti välja uksest või eelpool kirjeldatud laudkorstnast.
Kivist korsten oli ka sellistel suitsusaunadel, kus eesruumis asus eraldi köetav pliit.
Ehitusmaterjalidest mainiti ootuspäraselt ära männipuu välispalkideks ning haab
lavaks ja pinkideks. Vahel öeldi siseehituseks sobivaks puuks olevat ka kask ning isegi
kuusk.

V: Noq ikkagiq männipuust ’tehtäq’. Ikka männipuust, aga seo, njooq pingiq ja lava ja
njooq tettäs tegelikult haavapuust.
K: Mille tuu nii om?
V: Tuu om nii, tuuperäst niimoodu, et haavapuu ei lääq nii kuumas ja ei anna ta vaiku
ka, a meil es olõq ka haavapuud, me olõmi kasutand, sjoo om kõik’ kasõnõ.
Kasõplangust om tettüq. Säänsit jämädä, jämädä kasõplangust tetti ja. (N, 70. aastates,
Roosi k., 29.06.2010)
Sageli oli nii, et informant teadis küll ütelda, millest peaks saun traditsiooni järgi
ehitatud olema, kuid tõdes, et tema saunas on ikkagi teistmoodi.
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Saunaahjude ehitamisel on inimesed olnud leidlikud ning kasutanud ära
käepäraseid asju. Nii sai mitmes suitsusaunas kohatud ahjusid, kus kerisekivid olid
laotud hoopis muu otstarbe jaoks mõeldud rauast detailile.

Kivid on siin sees. Raudkivid. Ja siin on siis on see veel, õõ, mis selline (2) linditähik.
Taga linditähik on veel nende, õõ, samottkivide pääl. Ja siis seal on neet varvad ja siis
on maakivit sinna peale laotud, et suits läbi tulõp. Ja siis ajab ta kuumaks. (M, 50.
aastates, Roosi k., 29.06.2010)
Aga selle ki -- need, need kivid on sellise, ee nagu raua peal. Ee vanasti olid nagu
linttraktori sellised nagu, kuhu see lint peale pandi, sellised roomikud. Ümar selline
plaat. Ja hästi raske. Vaat, selle peal on need kivid ja too läheb nagu veel kuumaks. Kus
hoiab, hoiab nagu neid kive üleval noh nagu. (N, 46. a, Roosi k., 29.06.2010)
Saunaahjul traktori vmt osade kasutamine on vaid üks võimalikke viise, kuidas
tänapäevaste vahenditega on püütud muidu traditsioonilist suitsusauna parandada.
Mõnes kohas sai nähtud ka ahjutüüpi, mille põhimõtteks oli kerisekivide asetsemine
silindrikujulises plekktünnis.
Suitsusaunades on kerisekivideks valitud enamasti väiksemad lapikumad siledad
maakivid.

Mis konarligadsõq kiviq ja nuuq ei kõlba, nuuq lääväq kuumaga lahti, ku vett viskat ja.
Määndseq siledämbäq ja. (M, 65. a, Roosi k., 29.06.2010)
Kivi õige värvuse kohta teati rääkida, et see ei tohi olla sinine või valge, pigem hall või
punakas. Punase kivi eelistamist sinisele võib seletada asjaoluga, et enamik küsitletuist
on korjanud kivid põllult ning mitte veekogust. Halbade kivide valiku tõttu veidi
pudenenud või hõredalt laotud kerise puhul pannakse sauna kütmise ajal selle kohale
sageli plekist plaat vältimaks sädemete lendumist.
Paljudes, kuid mitte kõigis suitsusaunades, oli ka elekter sees. Meie
intervjuudest ei tekkinud ülevaadet, millal toodi vool sauna. Selle kohta oli vaid üks
teade:

Ta [elekter] on hulga aega olnd. [mõtleb] (3) Kaheksakümmend -- (3) Seitsmekümne
kaheksandast aastast peale või mis on. Ei mäleta enam. (M, 78. a, Väimela, 27.06.2010)
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3.1.3. „Puhas saun“ ja suitsusaun
Viimase aja nähtuseks ning põhiliseks muutuseks Võrumaa saunakultuuris on uut tüüpi,
„puhaste saunade“ ehitamine ja kasutamine. Praegust traditsioonilise suitsusauna ning
puhta sauna kooseksisteerimist võiks nimetada mingitmoodi üleminekuajaks. Järgnevalt
vaatlen, milline on puhta sauna mõju suitsusauna kasutamisele ning sellesse
suhtumisele.
Peaaegu iga uurimisala talu juures on saun, kusjuures paljud neist on ümber
ehitatud suitsusaunast. Suuremalt jaolt ehitatakse ümber lagunevaid saunu, mida kas ei
taheta või siis lagunemise käigus ei osata endisel kujul taastada. Lagunevale
suitsusaunale on tundunud lihtsam anda uus elu just puhta saunana.

K: Aga miks ümber ehitati?
V: Noh noored tahtsid nii, kuigi jah, praegu on vist suitsusaunad rohkem moes, aga
noh, ma ei tea, taheti nii jah. No asi on selles ka, et see /keris/ oli kõik ära lagunenud, ta
nagunii pidi ümber tegema ja lihtsam oli teha soome sauna variandi peale kui nüüd
selle suitsusauna peale. /--/ meeldis nagu, aga nüüd abikaasa on surnud ja noh, poeg ja
pojanaine, lihtsalt tolle pärast et too oleks ära lagunenud ja oleks väga keeruline teha
see suitsusauna vormis nii et, ja lihtsam oli ta niiviisi teha jah. Nii et sellepärast tehti ta
ümber. (N, 69, Tagaküla, 01.07.2010)
Vanematel inimestel on raske traditsionaalsel moel lagunevaid suitsusaunu parandada
ning noorematel puudub selleks sageli soov.
Põlvkondade vahe kajastus paljudes vastustes just erinevate saunatüüpide
eelistamises.

Tihtipeale

pooldavad

vanemad

inimesed

tuttavat

traditsioonilist

suitsusauna ning soovivad seda taastada või alles jätta.
K: Aga mul on üks veel üks küsimus, et ee mi--, või noh, kas on mingi põhjus, et miks te
olete ikkagi selle suitsusauna just alles jätnud? /--/
V: >Nojah, ei noh, seda küll, aga me oleme juba vanad pensionärid ja niimoodi nagu ta
on jäänud, noh lihtsalt ei... ei ole seda et noh nagu. Ütleme, et kui see nüüd teinegi saun
meil tehti, aga siiski olid juba küllaltki siin ümbruses nagu ei olnud. Olid ikka kõigil
nagu need suitsusaunad. Ja need nooremad inimesed jah, ehitavad juba ikka niimoodi
tänapäevalikku, aga ee, noh, /ma ütlen/ me oleme juba vanad pensionärid, oleme
harjund sellega. Ja minumeelest väga mõnus. (N, 84, Suurküla, 27.06.2010)
V: Tule-es naq tuuperäst, naq tull´ kaema suidsusanna. Näid om ju vähä järgi jäänüq.
Kõigil om naq soomõ sannaq.
>V2: See om vägä hää saun küll tegelikult. (M, 65, N, 64, Roosi k., 29.06.2010)
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Mõlemad viimased näited pärinevad taludest, kus elavad mitu vanemat inimest koos.
Järgnevas tsitaadis tuuakse aga välja asjaolu, et üksik vanainimene ei näe suitsusauna
kütmisel mõtet, olgugi et ta seda muidu eelistaks.

V: No mis ma siis ütsinda sannan käve! Jah.
K: Sauna on raske kütta siis või?
V: EI TA RASKE EI OLE! Ta om, mis ta om nagu äräq harjund ja. Ja muidokiq algusen
lätsit käpinda allaq ja suits silma ei tulõ seni, kui põlema lätś naq ahjun ja. Ja siis
niipalju ku ta küteti äräq ja siis nii, et tukk es jää. Pääasi too, et tukki es jää. Siis visadi
vett kividõ pääle ja. Ja siis naakaua, ku see ving kõik´ vällä äräq tuli ja. Siis oll´ maru
mõnus. (N, 70. aastates, Roosi k., 29.06.2010)
Üksi elavale vanainimesele tundub lihtsalt iseenda jaoks suitsusauna kütta kui mitte
raske, siis vähemalt mitte otstarbekas. Teisalt siiski väärtustatakse oskust suitsusauna
õigesti kütta, kuid leitakse, et seda traditsiooni kannavad vanemad inimesed, kellel on
ka aega ja kannatust sellega vaeva näha.
No niikaua ta [suitsusauna traditsioon] jätkub kui -- ütleme, et ikka niisuguseid -- noh,
ütleme, vanemaid inimesi on. Ja kes nagu -- noh nagu hindava seda niisugust. Aga kui
enam niisugust, noh -- Ega siis, ta on ikka rohkem nagu jah -- just et sellega on ikka
nagu hoolt rohkem. Et see -- noh, et niisugune -- ütleme seal soome -- soome sauna
tüüp, et see on nagu mugavam, kõik nagu see käsitlemine ja -- ega see -- juba see – noh
-- kasvõi see sauna kütminegi, ega see on ikka omajagu tööd ikka seal nagu. Ma ikka
vaatan, kui vend nüüdki, siis ta ikka mitu korda peab ikka käima ja. Ja ikka seal seda,
noh nagu -- seda sauna ikka seal parajasti ära kütma ja niimoodi vaatama, võib-olla -Ma ei tea, kuidas selle soome saunaga-- noh, kas vast ei ole niipalju seda niisugust
hoolt ja. /--/ Niiet jah, kui inimestel, oleneb niipalju kui ikka seda tahtmist on. Ja seda
niisugust -- noh soovi ja jatku -- kui jatkub seda sellist -- selliseid inimesi veel -- Olemas
on. Ja just ma mõtlen vanemaid. (N, 84, Suurküla, 27.06.2010)
Selgesti eristub suitsusauna eelistajate piir generatsiooniliselt. Küsitletud vanematest
inimestest enamik vähemalt mäletas suitsusauna lapsepõlvest või noorusest. Nad tõid
ise välja erinevused oma vanemate, iseendi ja eakaaslaste ning tänapäeva noorte vahel.
No, nääq tahõtas, millegiperäst tahetas puhast sauna. Ja väega pall´o käüdäs ainult
duši all ja. Mul pujapujaq, kolm tükkü, naq käüväq tihti siin ja ma ütle laupäevä, et
sann om, naq ütlevaq: „A ma käve joba duši alq!“ Noq! (2) Ei tahakiq nigu minnäq
sanna ja ammukiq viil, ku too sain määr. (2) Aga jah, mu ämm, mis too ütel´,, et „Oi
jummal, ma ei vahõtaq midägiq suidsusanna vasta!“ Et joba suidsusanna LÕHN ja tuu,
tu vihalõhn ja tuu kõik´ nii hää. [---] Es olnd üldse hätä. Pandi usś kinniq ja, noq, tuul
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sai istuq hulga aegu. A noq nüüd olõ-i kedäq suurt sannankävvit. A nüüd ommaq
inemiseq nii mugavaq, ei viisiq sannan ka kävvüq, näq käüväq õnnõ duši alq. Noq, mu
meelest ei olõq tuu, või-ollaq nädali seen külh, ku sa higistat, aga laupäevä taha ma
kindlasti sanna. Sannan saat, saat ikkaq kõrraligult puhtas. (N, 73. a, Lahe k.,
01.07.2010)
Mitmed eakamad informandid rõhutasid tihtipeale, et need on just noored, kes
suitsusauna ning ka sauna üldiselt praktiliseks ei pea ning au sees hoida ei oska. Samuti
ei teadvat „uued“ – kas siis noored või sissetulnud inimesed – suitsusauna traditsioonist.

Aga latsed on nüüd -- nendel on need -- need kuradi – ee -- need kaasaegsed sannad.
Oma majja sisse ehitatud ja -- ja nee om ka nii kuum, ei mina säändsen sannan ei taha
olla. Nende sannan ma ei käigi. (N, Raiste k., 28.06.2010)
Uue saunakultuuri pealetung näis tekitavat vanemates inimestes pahameelt ja trotsi nii
uue saunatüübi kui nooremate inimeste vastu. Tunda oli suhtumist „surmani käin
suitsusaunas“.

V: Ja need uued tulejad, need ei tea midagi sellest asjast.
/--/
K: Mõnedel võib ikka õue peal saun olla, või nad ei kasutagi seda?
V: On-on küll, on, aga ta on juba nii et uuema tüübiga ja siis -- Ega nad vanast midagi
ei tea siin mis on. [naerab] (M, 78. a, Väimela, 27.06.2010)
Seejuures eristati noortest inimestest ka mittekohalikke, uusi inimesi, kes ei tunne
kohaliku sauna omapära ning isegi ei tutvu sellega. Väljendati justkui pahameelt ja
arusaamatust asjaolu üle, et nii head kohapealset asja sissetulnud hinnata ei oska.
Leidus siiski mitmeid positiivsema suhtumisega inimesi, kes ei tunnistanud, et
suitsusaunast peaksid lugu eranditult vanemad inimesed. Sageli on vanemad
pärandanud oma lastele armastuse suitsusauna vastu ning kui viimased mujale elama
kolivad, soovivad nad sinnagi suitsusauna.
K: Jah, mis te üldse mis suitsusaunadest edasi saab Võrumaal? On inimestel neid ikka?
V: Ajakirjandusest loen nagu, et lähevad au sisse tagasi. Ma usun, et ei hääbu ära
suitsusaun. Nagu maal. Minu arust. Mul tütrel on, ta elab ka maal, Kungla ligidal. Tal
on nagu Soome saun toas. Oli ka vanasti suitsusaun. Ta oli liiga suur ja nagu juba ära
amortiseerunud. Ja siis lammutati ära. Ja mul poiss ütles, et. Väimeespoiss, tal on ka
Kanepis suitsusaun, ütles, et tema seda Soome sauna tüüpi üldse ei taha. Suitsusaun on
ikka hoopis teine.
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(M, 58, Tagaküla, 27.06.2010)
K: Mhmh. A kas see saunakultuuri hetkeseis siis Võrumaal, et kas see on teie meelest
hea?
V: No ma arvan küll, ega nüüd on igal ühel need saunad, aga mitte suitsusaunad.
/--/
K: Et see suitsusauna kultuur on siis ee-- jääb ikka siis nagu- nagu taha sellest soome
saunast siis rohkem või?
V: Nojah. Ma ei tea, noored vist ei taha enam suitsusauna. Noored tahavad ikke luksust.
EUROVÄRKI.
K: No eurovärki jah.
V: Jah. [naerab] noored tahavad eurovärki, aga vanemad inimesed. No mõned noored
hakkavad ka juba nii-K: Et väärtustama > (N, Suurküla, 01.07.2010)
Informatsioon suitsusauna headest omadustest liigub suust suhu ning ka meedias nii, et
suitsusauna vastu hakkavad huvi tundma inimesed, kes pole sellega perekondlike
traditsioonide kaudu seotud ning noored, kelle vanemad on juba puhast sauna
eelistavast põlvkonnast.

3.1.4. Sauna kasutamine igapäevaelus
Suitsusauna kütmine kestab paarist-kolmest tunnist terve päevani. Seega võtab see
tunduvalt rohkem aega kui korstnaga, „puhta sauna“ kütmine. Ajakulu toodi viimase
eelistamise põhjuseks korduvalt.
V: >Ma ei tea, kas ee kardetakse seda suitsu või-- noh vast mugavam käia ikka.
K2: Ta jah, võtab rohkem aega, see suitsusauna kütmine vast.
K: Me enne ka kuulsime seda, kui me küsisime, et see suitsusaun ei ole praktiline. Et ta
võtab, noh-K2: Kulutab rohkem aega ja noh.. peab jälgima>
V: >No just seda, just seda jah. Just seda, ja selles mõttes võib-olla jah. Aga muidu ma
ei tea. Mulle meeldib igal juhul. Mina vanainimene ei tahagi muud enam [naerab]. (N,
84, Suurküla, 27.06.2010)
Jah, ja nii ta siis käis, iga laupäev oli sauna päev. No ja, kui mul mees sures ära, meil
oli saun seal all, siis ma tõin sauna ära üles, kui vanaks jääd, ei jõua mäkke alla minna
ja mäkke üles tulla, siis jäi tu siia ja nüüd on ostetud kamin või säänne ahi. No ta on
säänne asi, et kui siibri paned kinni, siis teeb suitsu sauna ka kui tahad. Aga kes nüüd
enam suitsu sauna tahab. (N, 84. a, Raiste k., 01.07.2010)
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Suitsusauna kütmine võtab kaua aega, sageli tuleb ahju kontrollimas ning puid juurde
panemas käia. Et kulub rohkem küttepuid, on suitsusauna kütmine ka kulukas.

Ma ei tiägiq, kas inämb kellegiq om. /--/ Neil om, noq, sannaq kõigil ümbre tettüq ja
joba ommaq soomõ kereseq seen. Egä suidsusauna ei jovvaq jo küttäq. Hulga puid, neid
ei olõq jo -- Kellel mõtsa ei olõq, see on ütś igävene hädä, puu om nii kallis, et. (N, 73.
a, Lahe k., 01.07.2010)
Puhast sauna eelistatakse suitsusaunale kütmise väiksema ajakulu ning vähemate
ressursside tõttu, mida see nõuab. Kui suitsusauna kütmine võib võtta terve päeva ning
selle võrra ka rohkem puid, siis puhas saun võib valmis saada juba poole tunniga. Nii ei
pea päeva planeerima sauna kütmise järgi.
Kuigi suitsusauna sensoorne kvaliteet on jätkuvalt hinnas, eelistatakse mitmel
pool pesemse jaoks puhast sauna. Sellega on tekkinud uus nähtus, kus suitsusaun on
jäetud alles või taastatud erilise lõhna ning leilimõnu kogemiseks, kuid pesemise jaoks
kasutatakse muud varianti, kas puhast sauna, dušši või vanni.
V: Aga siin, noh paar leili või mahvi siin niimoodi vett, siis on juba higi jookseb. Nii et
/iga nädal paneme ikka jälle/ et siis saab tuli, seda rasva. Et higi hakkab hästi-hästi
jooksma nagu. /--/ no talvel me ei käigi, me põhimõtselt, kui juba ilusaks lähvad ilmad,
aprill-mai, et saaks juba tiiki ka hüpata, teeme suitsusauna. Nagu ikka suvel. Aga suvel
ta tavaliselt ikka seal sauna ka teeme paralleelselt, et seal nagu saab seal pesta. Et
siin nagu ei, rohkem nagu leililõbu selline ja (minu rõhutused – E.T.).
K: Siin ei pese üldse?
V: Ei siin ei pese nagu jah. Selline variant. Nagu linnainimese variant. (N, 46. a, Roosi
k., 29.06.2010)
K: Ei ole sellist regulaarset kasutamist?
V: Noo, taga on tööd palju. Et kui õhtuks sauna, siis peab lõunast ikka kütma hakkama.
Ta võtab ikka mitu head tundi. Regulaarne tänapäeva inimesele on puhtaks saamine
saunas. Aga siin ju puhtaks ei saa. Siin higistad ainult. Tavaliselt ongi nii, et köevad
mõlemad saunad (minu rõhutus – E.T.). Siis siin käiakse ära, nii lõbu pärast ja
higistamas. Siis saab edasi sinna uude sauna pesema ja leili võtma. (N, Navi k.,
2.07.2010)
Eelnevatest näidetest selgub, et aeganõudev suitsusauna kütmise protsess võetakse ette
ainult leilitamiseks ning higi lahti saamiseks. Sellest võib välja lugeda suitsusauna leili
täiesti omaette kvaliteeti.
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Läbiv joon on puhta sauna tihe ning suitsusauna harv kütmine. Suitsusaun on
alles jäetud nö suvesaunaks. Suitsusauna kasutamist talvel takistab selle kaugus teistest
hoonetest ning talvise kütmise veelgi pikem kestus. Samuti ka see, et vana ehitis laseb
tuult läbi ning ei osata seda renoveerida. Teisalt ei köeta talvel igal pool ka puhast
sauna.
Talvel jaa, mina üksinda /…/ see oli suur saun see oli rahvast täis, siin oli 10 inimest
umbes suure maja peale aga see saun talvel ei küta, siis käid vannis siis on vann paned
vee sooja (3) /…/ suur saun läheb palju sooja. (M, 88. a, Navi k., 28.06.2010)
Suitsusauna kütmine ei toimu igal pool aastaringselt, pigem köetakse seda suvel. Kui on
olemas nii suitsu- kui puhas saun, köetakse neid paralleelselt, misjuures suitsusaun on
leilitamise ning puhas saun pesemise koht. Kütmise sagedus oleneb ka omaniku
vanusest, tervisest ning küttepuude hulgast, mida tal on võimalik kasutada.
Väga sageli tuuakse üheks suitsusaunade kadumise põhjuseks ka liha
suitsutamise traditsiooni kadumist loomakasvatuse vähenemise tõttu maal. Toidu
säilitamiseks pole enam vajalik suitsutamisel töötlemine. Teisalt suitsuliha maitset siiski
hinnatakse ning on tekkinud olukord, kus soovitakse küll liha suitsutada, kuid pole
enam kohta, kus seda teha.

K: Aga kuidas Teie arvates Võrumaal üldse saunadega on?
V: Ei tea, mu naabril on ka ikka saun. Aga suitsusaunasid ei ole enam. Rahvas ongi
hädas, et ei ole kuskil liha suitsetada. /--/ Aga siin külas jah, ei tea kuskil suitsusauna.
Kõik küsivad, kus liha saab suitsetada. (N, 73. a, Navi k., 27.06.2010)
Kui suitsusaunad asendatakse teist tüüpi saunadega viimaste suurema praktilisuse
pärast, siis võib juhtuda ka vastupidi. Liha suitsutamine on suitsusaunale iseloomulik
ning selle väärtuse tõttu võidakse suitsusauna ka tänapäeval taastada.

3.1.5. Suhtumine puhtasse sauna ja suitsusauna
Sauna juures peetakse tavaarusaamas tähtsaimaks selle funktsiooni pesemiskohana, mis
on põhilise kujutluse järgi puhas. Paljude informantide hulgas kohtasime hoiakut, et
suitsusaun on pigem igand, mis tulebki asendada tänapäevase ning efektiivsega. Nende
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hulgas oli neid, kellel polnud kodus suitsusauna kui ka neid, kellel see oli veel alles ning
ka kasutuses.
See saun sai ehitatud kuskil -- 82 saime, siis oli suitsusaun, siis ei olnud midagi
(minu rõhutus – E.T.). 85 kolisime päriselt siia elama, siis hakkasime tasapisi ehitama,
siis ehitasime selle sauna. (N, 63. a, Tagaküla, 27.06.2010)
Me kahekesi tavaliselt käime, noored on linnan ja linnan on ikka korralik värk
sääl (minu rõhutus – E.T.). (M, 82. a, Loosu k., 03.07.2010)
Aga nendel on korralik saun kah, see uus saun. Seal on võibolla sees, kui te tahate
pildistada, neil on esik välja ehitatud korralikult. (N, 73. a, Navi k., 27.06.2010)
Puhast sauna peetakse sageli korralikuks ja esinduslikuks. Suitsusaun polnud inimeste
arvates alati mainimisväärt ning neile jäi ka arusaamatuks, miks me just suitsusaunu
näha ning pildistada tahtsime.
Ilmselt on suitsusauna kohta eelarvamus, mida on toitnud selle tänaseks
päevinäinud välimus või ka negatiivne esmakogemus. Suitsusaunaga varem mitte
kokkupuutunud tihtipeale võõristavad suitsusauna, kuna on kuulnud, et seal on pime ja
must ning on võimatu end korralikult puhtaks pesta.
K: Aga suitsusauna kui erilise sauna kohta, kas selle kohta on ka midagi meelde jäänud
või silma torganud?
V: Ma ei ole käind kunagi suitsusaunas, ma tean, seal pidi mustaks saama ja [naerab]
ma ei ole jah käinud. /--/ Aga on inimesi, jah, kes kaifivad seda, ja ... Mul sõbranna seal
Antsla kandis. Nemad küll, kohe peale pulmi järgmine päev tehti seal suitsusauna ja.
(N, umbes 30. a, Tagaküla, 2010)
Kartust suitsusaunas mustaks saamise kohta kommenteeriti aktiivsete suitsusaunas
käijate poolt kerge irooniaga.

K: Et ongi, et siis, et põhiline arusaam siis ongi suitsusaunast see, et on kole siuke must
ja räpane>
V: >Ja mõni ütleb, et oi ma olen siis mustem. Ma küll ei saa üldse mustaks. Ei-- ei tasu
neid seinu mööda hõõruda. (N, Suurküla, 01.07.2010)
Negatiivse kõrval on ka teine suhtumine – mustaks saamine või pigem mustaks saamise
võimalus kuulubki suitsusauna juurde ning on osa elamusest.
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Suitsusaun on tegelikult väga kift, ma olen suitsusaunas üles kasvanud, selles mõttes
noh, kuna see soome saun alles tuli meile. Ja siis jah, aga sealt tuled küll mustemana
välja kui sisse läksid, aga hing on puhas. [naerab] /--/ Ei ma mõtlen põhimõtteliselt
[naerab] muidugi ikka puhtaks pesed. (M, 48. a, Mäekülä, 29.06.2010)
Leebemat suhtumist suitsusauna nö miinustesse omavad enamasti need, kelle jaoks
suitsusaun kuulub kodu juurde ning kes saunaskäiku kujutavadki ette just suitsusauna
kogemusel.
Seejuures ei saa ka öelda, et suitsusauna nautimiseks peab olema Võrumaal
”suitsusaunas” üles kasvanud.
Aga noh must ta on, suitsusaun ongi sihuke, õudsalt hea, mul meeldib. Ma ise mulk, aga
nüüd on juba 22 aastat Võrumaal olnud, ei tahagi muud sauna, ainult suitsusauna.
Minust Viljandimaal ma suurt ei mäleta, et seal kellelgi oleks olnud, kõigil on soome
saunad [ohkab]. (N, 45. a, Mäekülä, 29.06.2010)

3.1.6. Suitsusaunade taastamine ning uute ehitamine
Arutledes suitsusauna hetkeseisu ning tuleviku üle Võrumaal, leiti küll valdavalt, et
puhas saun on võtnud üle suitsusauna rolli pesemiskohana. Selle arvamuse kõrval oli
siiski küllalt palju neid, kes ei usu suitsusauna täielikku kadumisse. Mitmeski kohas
teati rääkida uutest suitsusaunadest või plaanidest mõnd taastada.
K: Aga mida te praegu sellest suitsusaunast siin Võrumaal üldse arvate? Kas see
suitsusaun on nüüd uuesti levima hakanud või ta kaob üldse ära või.
V: Ei ma pigem, pigem ikka arvan, et ta hakkab levima uuesti, et kellel ta on, näiteks kui
sinna edasi lähete, siis. Noh, hetkel on tal üpris halvas seisus, aga ta lubas kohe
kindlasti ta korda teha. Jaa, ma arvan küll, et (1) pigem hakkab levima. (M, 37. a, Lapi
k., 30.06.2010)
Ja seal me elasime ja isa kadunuke elas tolle ja tõime siia. Koguaeg oleme seal käinud.
Too on ka suitsusaun. Siis ma olen ta sealt üles tõstnud. (M, 58, Tagaküla, 27.06.2010)
Huvitav viis, kuidas tänapäeval suitsusauna kasutamist mugavamaks muuta, on selle
eluhoonele lähemale tõstmine. On ka juhtusid, kus saun on toodud kaugemalt, vanast
kodukohast uude, kus suitsusaun seni puudus.
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K: Aga kuidas siin Võrumaal on, kas on hakatud uusi suitsusaunasid ehitama?
V: Naaber siin tegi. Aga mul oli siin küll plaan, soome saun ühte otsa ja teise otsa
suitsusaun. (M, 79. a, Lapi k., 30.06.2010)
Nii mõneski talus räägiti plaanidest teha endale nö saunakomplekt, kus on olemas nii
suitsu- kui puhas saun.
Mitmes kohtas kasutatakse „puhast“ ja suitsusauna samaaegselt. Seejuures tuleb
tõdeda, et suitsusauna köetakse harva ning alati koos puhta saunaga, kus siis ennast
pestakse pärast suitsusaunas higistamist.

K: Kas see Võrumaa saunakultuur on kuidagi eriline ka, et siin on rohkem saunu või -?
V: Mina ei tea, kas siin rohkem on, aga-aga just see leili, leili osa on oli alguses võõras,
aga nüüd juba saab /.../ Et leil ja pesuruum on nagu ühes, et see oli võõras alguses. (7)
K: A niipalju kui te kuulnud olete, kas ikka ehitatakse juurde saunasid või mis seis siin
on nendega?
V: Taastatakse ka palju. Mehe sõber näiteks taastas selle suitsusauna kuigi naine ütles,
et “Mahha!” aga mees ütles et “Ei, see on meestesaun!” ja siis tegi naisele eraldi
sauna, “moodusauna”.
/--/
K: Et siis väärtustatakse seda suitsusauna kultuuri?
V: Jaa, ikka. (N, Tagaküla, 2010)
Suitsusaun kui traditsioonilise Lõuna-Eesti taluelamise osa tekitab positiivseid
emotsioone erinevatel tahkudel. Võrokese jaoks võib suitsusaun tekitada nostalgiat.
Mujalt pärit inimesele võib vanapärane nõgine ning suitsune pime saun tunduda
eksootiline. Suitsusauna kui kultuurinähtuse üks võimalik variant püsimajäämiseks võib
seisneda ka nende isiklike taaskohtumiste ning vana talukultuuri kogemuse saamise
eesmärgil loodud teatava atraktsioonina. Kui suitsusaun ei ole igapäevakasutuses enam
praktiline, siis turismitaludes on sel ehk uus funktsioon.
K: /--/ millised muutused saunakultuuris Võrumaal viimastel aastatel on toimunud? Kus
suunas see asi liigub siin?
V: Ee. Ainuke mis ma võin öelda, liigub soome sauna poole. Tegelikult mulle meeldib
suitsusaun palju rohkem. Võiks olla paralleelselt, eksole, suitsusaun ei oleks midagi
raske ehitada. Kui metsa on, mõned palgid püsti ja, korstent pole vaja, eksole.
K: A mis see põhjus võiks olla, miks see nii läheb?
V: See on --, kus mina tean miks. See on --, inimesed on erinevad. Isiksused on erinevad.
Ühele meeldib ämm, teisele tütar, nii ta on. Kus ma tean. Ma võtan lihtsalt enda järgi
eksole. Üks asi mis mulle meeldib, ei pruugi meeldida mu naabrinaisele. Ma pooldan
tegelikult suitsusauna, kuidagi värske ja ma ei tea --
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K: Aga seda suitsusauna kultuuri kas võiks või peaks kohe edendama?
V: Eks te näete kui vaatate siin telekat või, juba hakatakse tagasi tegema onju, need
turismitalud ja, juba on eksole, juba tehakse. See on nostalgia eksole, linnainimesed ei
teagi, mis see suitsusaun on, seda mõnu üldse tundnudki. See on nostalgia omas mõttes,
soome saun on iga nurga peal eksole. (5) aga noh, ei jõua sa ka kõike. Masu aeg. (M,
48. a, Mäekülä, 29.06.2010)
Turismitalude rolli suitsusaunade säilitamisel ja tutvustamisel vaadatakse soosiva
pilguga. Neile omistatakse kohustust vana kultuuri alal hoida, kui selle loomulikul
edasikandumisel rahva seas enam helget tulevikku ei nähta.

Aga nüüd õnneks nendes turismitaludes on neid suitsusaun isegi tehtud
(minu rõhutus – E.T.). Aga ma ei tea. Aeg läheb ju edasi ja kombed muutuvad. Võibolla
mõnele jah meeldib, ma ei tea, ma enam nagu. Ta oli jah, kõige praktilisem. Seal oli
vaja nagu liha suitsutada. Aga nüüd võta poest nii palju suitsuliha kui tahad. Tal ei ole
seda praktilist külge enam. Aga kes tahab oma vanu aegu meelde tuletada, too võib
muidugi ju teha. (N, Vagula, 30.06.2010)
K: Et kuidas teile tundub, kuhu poole see saunakultuur liigub siin Võrumaal?
V: Ei tea. No neid saunasid tuleb minu meelest koguaeg juurde, mis need ärilisel
mõttel nagu rohkem on, üüritakse välja ja (minu rõhutus – E.T.). (N, 38. a,
Tagaküla, 01.07.2010)
Isikliku sideme kadumisel tunnetatakse suitsusauna millenagi, mis on väärt alles
hoidmist ja teadvustatakse asjaolu, et on inimesi, kes võiksid seda nautida ning
väärtustada.
Tänapäeval on saunast saanud ka peopidamise koht. Populaarne on komme
perekondlike tähtpäevade puhul maale külalisi kutsuda ning sauna kütta. Ka see võib nii
tõsta teadlikkust suitsusaunast kui ka äratada sümpaatiat selle vastu.

Et võib-olla noored näiteks, nad ei ole sellest saunast üldse huvitatud, et noh. Nendele
meeldib, no mingi teine saun rohkem. Kuigi noh siin hiljaaegu meil käisid ühed noored,
peeti mingit sünnipäeva ja siis käisid nad küll läbi ja kiitsid, et väga hea ja> (M,
Suurküla, 01.07.2010)
K: Mis te muidu arvate, et kas suitsusaun on Võrumaale omane nähtus?
V: Mm, ma arvan, et seda hakkab kindlasti rohkõm tulema, nüüd hakkavad ehitama, siis
noh. Pajud, kes meie pool käind saunas, ütlevad, et peaks ise ka tegema. Et, et nagu
väga hea. Eks nüüd mõeldakse igasugu sauni välja. (N, 46. a, Roosi k., 29.06.2010)
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Külaliste kiitmine ning tunnustus võib innustada suitsusauna omanike tahet hoida oma
sauna kasutuses ning korras. Suitsusaun võib olla omaette uhkuseasjaks eriti siis, kui
see on ainulaadne ning ümbruskonnas seda tihedalt pole.

See on väga hea saun sellepärast, et siin külas rohkem ei oleki, sellepärast et naabritel
on siin saun, tegid ka suitsusauna ammu, ammu ümber soome kerisega saunaks. Käivad
mu poole sauna. Poeg ja tütar elavad Tallinnas ja tulevad, et oo Kalev kas sul täna
sauna on ja siis ma helistan, ma ütsen, et ON, et iga laupäev saab. Mu poeg lõpetas ja
on nüüd /.../ tolle ülikoolikaaslased käivad siia. Küll Haapsalust ja Pärnust kõik
jaanipäevat ja. Ja käivad siia just sauna pärast. (M, 63. a, Raiste k., 02.07.2010)
Teadlikkust suitsuauna erilisusest neile, kel see koduõuel seisab ning on tavaliseks
muutunud tõstab ka suitsusauna tutvustamine inimestele, kes pole varem taolist nähtust
kogenud.

K: A siis kõik peavad nagu sellest suitsusaunast lugu, et ee -- kõigile väga meeldib jaja?
V: Et mul käis, nad on muidu varem Tallinnas elanud, nüüd ta elab maal, siis käis ka
siin üks meesterahvas. Ei ta /.../. Ma ütlesin, et pannud pikali sinna lavale, et ta oli
istund sääl ja. Ja siis ee, ütles ka, et väga hää on.
(N, Suurküla, 01.07.2010)

Suitsusauna väärtust aitab kinnitada nende inimeste positiivne mulje, kellel muidu
sellega vahetut kontakti ei ole. Kui inimesed kuskilt kaugemalt kiidavad suitsusauna,
suurendab see omaniku uhkusetunnet selle üle veelgi. Suitsusauna köetakse ka
võõrustamiseks ning mõneti ka eemal elavate perekonnaliikmete koju meelitamiseks.
Omaette lootust paistab olevat juba äratanud ka aktsioon suitsusauna UNESCO
vaimse kultuuripärandi nimekirja kandmiseks.

K: -- et see suitsusauna nagu kultuur Võrumaal, et-et kas ta on nagu hääbumas või ta -või ta on just uuesti ärkamas või ta on nagu koguaeg niimoodi vaikselt olemas olnud?
V: Ei kindlasti ta on olemas olnd, aga -- aga noh, ütleme viimasel ajal on vist rohkem
nagu tähelepanu sellele pööratud, kuna -- kuna noh, tahetakse vist luua seda sauna -mis see oli see -- mingi-mingi klubi või-või. Ütleme, selle suitsusaunade ja see -Maailmapärandisse tähendab seda nagu -->
K: >A, seda olete kursis -- olete kursis, jah>
V: >Jah. Ikka jah. (M, Suurküla, 01.07.2010)
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Tegelikult sõltub suitsusauna käekäik peamisel kohalikest elanikest endist. Nii nagu
kõigile ei meeldi suitsusaun, pole samas ka kõik puhta sauna poolt. Suitsusauna kultuuri
säilimine sõltub individuaalsetest eelistustest ning võimalustest. Suitsusaun ei ole
kohustuslik element iga talu õuel – selle püsimist saab määrata siiski elanikkond ise.

3.1.7. Kokkuvõte
Antud peatükis vaatlesin, kuidas ning millised muutused on toimunud suitsusauna
ehituses, kasutuses ning suhtumises sellesse võrreldes puhta saunaga. On huvitav
jälgida kas ning kuivõrd erineb kohalike arvamus suitsusaunade arvukuse hetkeseisust
pildiga, mis avanes nende välitööde käigus suitsusaunade kaardistamise tulemusel.
Hoolimata sellest, et inimesed teadvustavad endale asjaolu, et suitsusaunu on jäänud
vähemaks13, ei tähenda see tingimata, et nad ise tunneksid sellepärast vajadust neid ise
alles hoida või säilitada. Enamasti lähtutakse ikkagi praktilisest mõttelaadist ning oma
saunaga talitatakse nii nagu parajasti mugavam tundub. Kui saunaskäimine üldiselt on
äärmiselt

hinnatud,

siis

ühelt

poolt

suitsusauna

mõningaid

füüsilisi

ning

funktsionaalseid puudujääke ei peeta väärtuslikuks, teisalt peetakse suitsusaunale omast
eriliseks ning väärtuslikuks. Saunakultuuri hetkeseisu kirjeldades on oluline suitsusauna
ning puhta sauna kooseksisteermine, mis võib olla uueks nähtuseks, kuid samas
väljendada üleminekuperioodi (lõppu) ühelt domineerivalt saunatüübilt teisele.
Ehkki suitsusaun teeb puhtale saunale teed, peetakse lugu suitsusauna nendest
omadustest, mis on sellele ainuomased ning inimesed üldiselt tunnistavad seda
säilitamisväärseiks. Renoveeritakse vanu ning ehitatakse ka päris uusi suitsusaunu nii
isiklikel kui ka ärilistel eesmärkidel.
Suitsusaun kultuuripärandina on sellises järgus, kus säilitamine, taastamine ja
kaitsmine on võimalik, kuna leidub veel tradtsioonilise ehitusega suitsusaunu ning ka
saunakommete tundjaid. Suitsusaunade taastamine ja renoveerimine näitab inimeste
tahet seda nähtust endaga koos elus hoida.

13

Veel pean põhjuseks, miks peetakse suitsusauna arvukust väiksemaks, kui see tegelikult on, lihtsat
asjaolu, et naabritega ei käida nii tihedalt enam läbi ning teise õuele väga asja enam pole.
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3.2. Suitsusaun Võru valla elanike igapäevases elus
3.2.1. Kasutamine
Kütmine
Tamara Habichti raamatus „Eesti saun“ on üsna ulatuslik ülevaade nädalapäevadest,
millal sauna köeti ja selle põhjustest. Eestlased on saunapäevadeks pidanud eelkõige
laupäeva, kuid ka neljapäeva ja reedet. Muudel päevadel võidi kütta ka kibedamatel
tööaegadel. Sauna köeti iga nädal, vahele jäeti saunakordi vaid talviti. (Habicht 2008:
70)
Sauna kütmiseks eelistatud nädalapäevade puhul suurt muutust toimunud ei ole.
Suitsusauna kütmine jääb põhiliselt nädalavahetuse peale. Kõige enam mainiti
nädalapäevadest laupäeva ning reedet, harvemini ka pühapäeva. Nende päevade valiku
põhjusteks oli valdavalt eakamate informantide sõnul asjaolu, et siis tulevad lapsed koju
ning pere on koos. Seega oleneb sauna kütmine endiselt töönädalast. Palju räägiti ka, et
sauna kütmisel ei ole oluline nädalapäev, vaid vajadus lihtsalt pesta. Majapidamistes,
kus tehakse traditsioonilisi talutöid, sõltub sauna kütmine endiselt tööga mustaks
saamisest.
Saunapäeval ei pruugi olla mingit erilist tähtsust, oma sauna võib kütta ükskõik,
millal aega on, kuid midagi ei juhtu, kui kütmiseks satub mittetraditsiooniline
nädalapäev või jääb saun mõnel nädalal üldse kütmata.
K: Ja on siis mingi kindel saunapäev olnud?
V: No ikka laupäev ja kuidas juhtub muidu. Et põhiline ikka on duši all käimine lihtsalt.
K: Aga mingi kindlate pühade ajaks kütate ka?
V: Ei noh, alati ei ole, sellist traditsiooni meil ei ole. eks ikka jõuluajal käiakse saunas.
(M, 47. a, Tagaküla, 01.07.2010)
Sauna kütmine ei pea olema ajendatud erilisest sündmusest, valdavalt kasutatakse sauna
hügieenilistel eesmärkidel. Nagu ka paljud teised rahvatraditsioonid, on saunaskäimise
rituaalne komme säilinud just pühade ajal.
Teisalt väärtustatakse saunapäeva väga ning see on saanud ka omaette
peretraditsiooniks, mida harrastatakse üheskoos ning millest ei soovita loobuda.
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Saunapäeva eristatakse teistest nädalapäevadest ning sel on kindel koht oma aja ja
tegevuste planeerimisel.

V2: /--/ selle saunakombestiku kohta, et on raudne ajaarvamise reegel käib sauna -Puulpäivä, ehk nagu siin kutsutakse pool tööpäeva on, on raudne. Me elame ka selles,
me oleme harjunud selle tsükliga, tähendab, et et raudselt nagu mingi värk käib, kõik
üritused jäävad üldiselt ära. Ja ja ka tuttavad.
V1: Jah, see on täitsa saunapäev meil kõigis üritustes osalemist segab on nagu.
V2: Kõik tuttavad teavad , et on et kunagi ei kutsuta sünnipäeva laupäeval.
V1: Ema ka nüüd veel ja tema ka ikka ootab et saunapäev ikka saunapäev ja.
V2: Et me läheme täna sünnipäevale, aga täna ja mitte homme, et kutsujad teavad et
>laupäev on pühapäev.(naerab)
V1: >Saunapäeval ei juhtu midagi.
V2: Siis ei tohi meid segada (N, 50. a, M, 50. a, Navi k., 01.07.2010)14
Toodud kirjeldus laupäevast kui absoluutsest saunapäevast oli tegelikult küllaltki
erandlik. Kuid kuna valdav enamus informantidest ütles pikemalt mõtlemata sauna
kütmise päevaks laupäeva, siis võib järeldada, et see on inimeste jaoks täiesti iseenesest
mõistetav ning kinnistunud traditsioon.
Vastustest kõlas ka inimeste vajadus nädalalõppu kuidagi markeerida,
eristamaks seda argipäevast. Vanasti tehti saunapäevadel erilisi toite, hoolitseti endi ja
oma ümbruse eest.

K: Kuidas teil nende kommetega on, mis saunaga seotud. Saunapäeval erilised söögid
joogid?
V: Vat, vanasti oli küll, kui mina laps olin. Siis oli ikka, ema küpsetas saia. pesti kõik
toad puhtaks, vahetati kõik voodipesu. Ja magustoitu tehti kisselli. Ma mäletan ikka.
Laupäeval olid ikka need asjad. Siis käidi saunas. Siis oli ikka kõik hoopis teine. Nüüd
on, läheb kõik väga ruttu ja ei ole enam erilist tunnet, et on laupäev. Siis oli
rohkem seda laupäevast päeva ja saunapäeva oli rohkem. Nüüd on nii, et tehakse
nädala sees ka tuli alla ja loputad üle. Meil nagu dušinurka ei ole. Siis käib siin rohkem
solistamine. (N, Vagula, 30.06.2010)
K: Ei ma mõtlen just, kui on raske mingi töönädal seljataga, et siis kas see saun, et seda
nagu oodati üldiselt.
V: No ikka jah.
K: Et see oli nagu püha või, või > pühapäev.
V: > Püha ja, ütelda, nii ravimiseks. (M, 78. a, Väimela, 27.06.2010)

14

Räägitakse „puhtast saunast“.
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Sauna kütmise päev on olnud aja maha võtmiseks ja kodus nädalale punkti panemiseks
ning raskest töönädalast toibumiseks. See päev on olnud eriline ja oodatud.
Olgugi, et saunapäev võis olla omaette väike nädalasisene püha, ei tohtinud see
takistada tööde tegemist ning seetõttu jäi saunaskäik viimaseks toimetuseks õhtul.

K: Kuidas, kas saunas käidi valgel ajal või?
V: Ei! Noh, valgõl ajal käidi ainult pühädelaupäeväl. Sõs enne jaanilaupäevä ja, ja
jõululaupäevä ja, ja vana-aasta ja. Ja siis käidi valgõl ajal, a muido, noh, tüü, tüüaig
oll´ ja siis käüdi ikka sannan, ku joba hämäräs lätś. Näitäś tulõga. (N, 73. a, Lahe k.,
01.07.2010)
Kui tänapäeval kipub igapäevaseid talutöid olema vähem, mistõttu varieerub
saunaskäimine aeg pigem sõltuvalt perekondlikest harjumustest ning ettejuhtuvatest
asjaoludest, siis vanemad informandid rõhutasid, et varem käidi saunas ikka pärast
päevatöid. Tihti langes see juba pimedale ajale.

Leil
„Eesti saunas“ on leilitamist kirjeldatud väga lühidalt. Ka 2010 suvel läbi viidud
intervjuudes puudutati teemat üsna põgusalt. Tegevus on ju üsnagi lihtne – kuumaks
köetud saunakerisele visatakse vett ning seejärel istutakse kuumas aurus ja higistatakse.
Põhilised erinevused seisnesid leili viskamiseks mõeldud vee omadustes. Jutustati, et
leili visatakse leige, sooja või kuuma veega. Need olid ka T. Habichti raamatus ära
toodud variandid. Oli ka neid, kes leidsid, et tegelikult vahet ei ole ning külma veega
võib samuti leili visata. Habicht on täpsustanud, et kuuma vett kasutati leili viskamisel,
kui keris oli juba jahtunud (2008: 84).
Suitsusaunas visatakse korra leili ehk lõunat veel enne sauna minekut või sauna
mineku algul selleks, et karm (ving) välja ajada. Sellega on seletatud ka meeste
saunakorda enne naiste oma, kuna esimesed taluvat hetkelist vingu paremini. Edasi käib
leili viskamine juba kuumas higistamise ja puhastumise eesmärgil.

Esimese asjana kui leiliruumi lähed viskad ikka ühe kopsikutäie ja... Ega midagi erilist
ei ole. /--/ Jajaa, ja loomulikult nagu kui ujumast tuled, siis nagu kohe visatakse ja -(N, 30. aastates, Tagaküla, 2010)
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Kui üldiselt visatakse leili siis, kui tuntakse, et saun hakkab „lahjaks“ jääma, siis mõnel
pool oli kindlaks leili viskamise ajaks ka iga kord, kui pärast jahutamas käimist sauna
tagasi tuldi.
Leili võtmisel ning vihtlemisel ilmnes vastajate vanuseline vahe. Vanemad
inimesed väga kuuma sauna üldiselt ei taha ning seega ei osale pikemalt laval istumist
nõudvates tegevustes nagu leilitamine ning vihtlemine.

Üldiselt ma ei taha neid kuuma sauna. Ma tahan ainult nii, et ma pesen. Mul on paha
olla, kui on väga kuum. Aga teised ikka käivad leiliruumis. Lava ja lava peal pikutavad
ja higistavad. Aga mina mitte! (N, 73. a, Navi k., 27.06.2010)

Teisalt toodi ka välja, et just noored on need, kel pole kannatust ega tahtmist kaua
suitsusaunas olla.

Ega noored eriti leili võtta ei tahagi. Ma ei tea, miks nad kardavad kuuma. [naerab]
Käivad ruttu pesemas ära ja duši alla ja eks -- (N, 46. a, Roosi k., 29.06.2010)

Vihad ja vihtlemine
Tamara Habicht on kirjeldanud Lõuna-Eestile omast kommet, et vihaokste toomine on
eeskätt naiste töö, mis võib olla ka kollektiivne (2008: 87). Okste toomise ja köitmise
soolist tööjaotust siiski tänapäeval ei eristata – teeb see, kel on aega või tarvidust. Siiski,
ühe informandi sõnutsi mehed toovad lehed koju, naised köidavad vihaks (N, 83. a,
Kärgula k., 30.06.2010).
Küsimuse peale vihtade tegemiseks sobivaimast ajast mainiti üsna ühtlaselt selle
lõpp-piiriks jaanipäeva.

V: Enne jaanipäevä piäväq vihaq tettüq olõma. Pääle jaanipäevä, siis too ei olõq
enämb viht.
K: Mis siis juhtub?
V: Noq, ta om, leheq enämb ei olõq too. Tal ei olõq enämb toda leheq -- Ta läheb joba
nigu sellises puitunus vai. Ja ta akas nigu joba sedä mahla nigu lehte seest väljä võtma.
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Aga enne jaanipäevä olõ /nemäq/ häste mahladsõq ja häste värske ja mõnus lõhn om.
(N, 70. aastates, Roosi k., 29.06.2010)
Varieeruvus tekkis jaanipäeva erinevast paiknemisest vanas ja uues kalendris. Ehkki
läbivalt räägiti, et vihad peavad olema tehtud enne jaanipäeva, siis täpsustustest selgus,
et sageli mõeldakse jaanipäeva v.k.j. Teisalt on tüüpvastus ka „kahe jaani vahel“.

Ma neid üks kolm aastat olen teind enne jaanipäeva. Muidu, muidu oli jah jutt, et
vanasti tehti uue ja vana jaani vahepeal. (M, 63. a, Raiste k., 02.07.2010)
Alati ei paigutata vihtade valmistamise aega mingisse vahemikku kalendaarselt, vaid
vaadatakse looduse järgi.

No kui nad [kased] illuste ära lääva lehte ja, ja siss tuu kuu aigo ja (2) kuu ao pärast
siss [tehakse vihtu]. (N, 85. a, Lapi k., 30.06.2010)
Vihtu tehakse üldiselt siis, kui okstel on lehed noored ning parim aeg on olnud suve
algus, kus lehed pole ei liiga väikesed ega ka juba vanad.
Erinevalt jaaniaja kindlast markeerimisest vihtade valmistamiseks ei osatud päris
igas talus öelda selleks sobivaimat kuufaasi. Sellegipoolest mainiti paaris kohas, et õige
oleks teha vihad vana kuuga ning pehmel ajal, siis saab puhtaks (N, 83. a, Kärgula k.,
30.06.2010). Sellist uskumust on kinnitanud ka Tamara Habicht (2008: 88) lisades
loetelu tõbedest, mida on usutud kaasnevat noorel kuul tehtud vihaga saunas käimisega.
Köidetud vihad riputatakse enamasti paarikaupa kuivama. Kohaks valitakse vilu
varjualune (küün, kuur, ait, ka sauna eesruum), kust natuke tuult läbi käib.
T. Habicht on arvanud, et vihtlemisel on olnud eestlastele lisaks higistamise
maagilisele toimele ka hügieeniline otstarve (2008: 84). See leidus tõendust ka 2010. a
suvel kogutud materjalist.

K: Aga nagu hõõrumiseks, mis on -V: Viht. /--/ Jah, no ja siis see matsalka ka või kuidas teda nimetadasse. (N, Navi k.,
28.06.2010)
Vihta kasutatakse enamasti küll higi paremini välja ajamiseks, kuid ka keha pesemiseks.
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Võib öelda, et kõik informandid, kellega vihtade tegemisest juttu oli, teadsid
selleks kasutatavat kaseoksi. Seejuures ei täpsustatud, milline kaseliik õige või kõige
parem on. T. Habicht on ära toonud arukase tihedama kasutuse, sookase harva ning
maarjakase kõlbmatuse vihtade tegemiseks (Habicht 2008: 86). Taolist eristamist ei
tulnud ette ühegi meie informandi jutus. Küll aga võib viha kvaliteet sõltuda lehe
tunnustest:

Vanarahvas ütles, et kobruline kaseleht on parem kui sile. (N, 83. a, Kärgula k.,
30.06.2010)

Ehkki kaseviht on levinuim, saab vihtu teha ka teiste puude õrnematest okstest. Kui
kaseviht osutub liiga nõrgaks või üksluiseks, leitakse mõni teine puu – tamm, kadakas –
või rohttaim – nõges, piparmünt. Habicht mainib lisaks kasevihalele ära ka tamme-,
kadaka- ja nõgesevihad ning samuti sõnajala kasutamise – viimast antud välitööde
vastustes ei ilmnenud.

Ega ei pea ainult kaseviht olema. Meil on siin pärnavihta ja vahtravihta oleme teinud ja
tammevihta oleme teinud. On selline hästi tugev, on kohe tunda, et viht on. Kaseviht on
selline kergekene, pehmekene hästi. (N, Tagaküla, 30.06.2010)
Viimane oli ainus teade pärna- ning vahtravihtade kasutamisest. Palju mainiti ära
tammevihtade tegemist. Nende suhtes oli küllaltki vastakaid arvamusi nii füüsiliste
omaduste, vihtlemisel tekkiva tunde kui ravivõimete kohta.

Teisi vihtuq [peale kasevihtade] ei olõgi siin. Mõni vihub tammõvihtuga ja. Nuuq
ommaq valusaq ja. (M, 70. aastates, Roosi k., 29.06.2010)
Teat, ku ma ausalõ ütlen, ma hoopis vahõt ei teagi, aga selle kasõ, tammõviht om nigu
selline laiõmba leheq ja ta om nigu mõnusamb, pehmemb. Jah. A muud, no muidogi, ku
akata raviomadusi vai niimoodi, ku akka nii väljä nigu loetlet, siis taa om nigu
ravitoimõga parõmb. ’Tammõ’. (N, 70. aastates, Roosi k., 29.06.2010)
Seega ei saa täpselt järeldada, milline on mingi puu okstest viht, vaid see sõltub iga
vihtleja eelistustest ja harjumustest ning ka sellest, kuidas ta vihtu ette valmistab.

45

Segavihtade tegemine on küllaltki populaarne. Enamasti köidetakse kaseokste
vahele tammeoksi, nõgest või piparmünti.

Ja KÕGE PAREM VIHT, mulle üks vana sõber õpetas ja, aga ise mul see aasta on veel
vihad tegemata, nii laisk olen, on niimoodi, et vaata, teate, misasi on piparmünt?/--/
Noh, võru keelen ütlesi vehverments viil mõneq targaq, et piparmünt /--/ NEID korjake
kah! Ja kuivatage VILUS, mitte päikse käes. /--/ Ja kui vihtu hakkate köitma, metsast
toote need kodu või metsa ääres teete, siis kodus võtke uuesti lahti, pange viha keskele
seda vehvermentsi, ’piparmünti’, see /--/ ja siis, need peavad olema enne kuivatatud, kui
panete nii toorelt lõigatud metsast selle, siis ta läheb hallitama sees, ’võib minna’. /--/
Ja siis, ku tuu viha võtat ja siis viha -- Siin oli Parksepas ühissaun ja see minu sõber oli
sääl tööl ja tal oli korter ja ta ütles, et ku mina lähen sinna sauna, lõpupoole, ja ku mina
oma viha ühes võtan ja hakkan vihta seal hauduma, siis saunas tuleb hoopis teine lõhn,
õhk! Vot, see vehverments annab head lõhna. Ja tuu lõhn kindlasti jälle midagi
desinfitseerib õrnalt või puhastab või. (M, 73. a, Raiste k., 28.06.2010)
Segavihtade tegijaiks võib üldiselt pidada inimesi, kes saunaskäiku teadlikult naudivad
ning üritavad oma vihtlemiskogemusi rikastada.
Tõestuseks, et saunaga seotu ning vihtlemiskombed inimesi huvitavad, on ka
asjaolu, et mitmed informandid teadsid viha valmistamise puhul lisaks enda viisidele
rääkida ka meediast kuuldud-loetud õpetusi ning on neid juba proovinud või kavatsevad
seda teha. On ka neid, kes saunavihta ise ei tee.

Aga ainult nagu esimese, ütleme siin jaanipäevaks ja siis ma tegin ikka viha, aga muidu
ma olen ikka ostnud mingi koguse, turu pealt ja. (M, Suurküla, 01.07.2010)
Ehkki viha valmistamine võib pakkuda omaette rahulolu, ei pruugi selleks alati aega või
viitsimist olla. Sellegipoolest kuulub viht suitsusauna juurde, tänapäeval just eriti
pühade puhul.

Ravimine
Sauna on vanal ajal tähtsustatud keskse kohana ravimisel. Arstiabi puudumise või
kättesaamatuse tõttu talupojaühiskonnas leiti paljudele haigustele ravi just saunas. Abi
otsiti tavalistest saunategevustest nagu higistamine ja vihtlemine, kuid kasutati ka
erinevaid määrimisi, hõõrumisi, kupupanemisi jm protseduure. Saunas arstiti liigeste ja
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soonte haigusi (jooksvat), venitusi, äkkvalusid (lendvat), seljavalusid, külmetust,
lastehaigusi, sh kogelemist ja siplemist, nahahaigusi. Vahel, kaetamise kahtluste puhul
on ka veiseid sauna viidud. Saunas käimine oli vastunäidustatud lahtiste haavade puhul.
Saun on olnud pikka aega ka põhiliseks sünnitamise kohaks. (Habicht 2008: 112–123)
Usk sauna heasse mõjusse tervisele pole tänapäeva Võrumaalgi veel kuhugi
kadunud. Sauna tervendav toime paistab seisnevat kuumas õhus, vihtlemises ning
karastamises. Suitsusaun ravivat kangeid liikmeid ning väsimust. Erinevatest
taimeliikidest vihad aitavad haiguste vastu.
Sellegipoolest saab näha muutusi uskumustes suitsusauna ravifunktsioonidesse.
Kui varem üritati saunas midagi välja ravida, siis tänapäeval räägitakse pigem sauna
rollist tõbede ennetamisel.
V1: Saun on ikka hää asi, too on ikka teine tohter.
V2: Aga , kui sa ikka tunned, et, kõik lõõrid kinni ja, ja.
V1: Kui ikka sääl ära käid, siis.
V2: Muu ja selline üldine halb enesetunne ja kui ei ole palavikku, siss, siss. (N, 59. a, N,
33. a, Lapi k., 30.06.2010)
Praegu on arstiabi tunduvalt kättesaadavam, kui eelmise sajandi alguses ning
esmajoones loodetaksegi pigem „teadjamate“ inimeste abile. Saun aitab selliste haiguste
puhul, mis ei ole otseselt ohtlikud – nagu

pisikülmetused – lähtudes põhimõttest

„kuumaga külma vastu“. Samuti tõstab saun kui puhtaks saamise koht üldist
enesetunnet.
K: Aga kui mingi haigus just on, kas siis minnakse sauna?
V: Ei. Ütleme niiviisi, et see ei ole vist -- olenevalt sellest, kuidas arst soovitab,
kui ta ikka soovitab sul lava peale kuumutama ennast minna, siis lähed, aga, ma arvan,
et mõned haigused vist ei tahagi seda vihta (minu rõhutus – E.T.). ’Et see on selline
kahe poolega asi, ma arvan’. (5) A no talvel ikka on hea, muidugi kui külmetad
natukene ja tuled kuuma sauna, siis on ikka väga hea. Lööb ikka seest soojaks ja (1)
jood teed peale ja võib-olla ongi siis nagu ravi eesmärgiks. (N, 52. a, Väimela,
27.06.2010)
K: Aga saunal üldiselt, mingi ravi?
V: Kindlasti on. Vaata oli kunagi televiisoris üks vanapapi, ütles ta ainult saunast
saabki endale elujõudu ja kõike. Kindlasti vast on.
K2: A et siis mitte mingi konkreetse haiguse vastu vaid lihtsalt nagu üldiselt enesetunde
pärast?
V: ’Jah’. (N, Mäekülä, 29.06.2010)
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Kahtlevat suhtumist haigega saunas ümber käimisel oli varemgi, kuid hädaabi
variandina tuli seda tihtipeale ikkagi proovida.
Egä vanasť oll´ nii, et ku latsõl midägiq vika oll´, sõs viidi /egä/ sanna. Jah, palavik oll´
ja kõik´ ja. Jaa, ja sõs, mu vanavanaimäl oll´ see ka edimäne poig, mul imäst kolm
aastat vanõmb ja, ja tuu haigõs jäänüq ja. Ja vanavanaimä ütelnuq, et nüüd vei latsõq
sanna. Kopsupõlõtik ja vei sanna. Ja siis hing kinni ja vanaesä sõs ütelnüq /tollõ/ uma
imäle, et „/ei/ lasõq mu last ärq joq tappaq!“ Aga sannan oll´ ärq käidüq ja pandsõ sõs
latsõ, pandsõ hobõsõ ette ja kihoť sõs Võrolõ arsti mano. [---] Aga jah, tuu, tuu sannan
käümine, ma tiiäq nigu kattõ, kattõ (2) säänest juhust, ’et latś viidi sanna tuu maru
kuumusõ kätte ja latś suresi’. Aga vanasť es olõkiq muud rohtu ku taa sann
(minu rõhutus – E.T.). Latś haigõs jäi, viidi sanna. (N, 73. a, Lahe k., 01.07.2010)
Mitme põlvkonna ravimisvõtete kohtumisel on eelnevas näites kasutusele võetud
kõigepealt kõige vanema pereliikme meetod ning selle mitte toimimine nooremate
puhul. Seejuures noorema põlve umbusk saunast abi saamisse ilmnes juba 73. aastase
informandi vanaisa juures. Seega ei pruugitud saunaravi tõsiselt võtta ka juba 19.
sajandi lõpus. Ometi minnakse sauna tõbedest jagu saama mõningal määral tänini.
Vana tava saunas sünnitada on seevastu kadunud. Sellegipoolest leidub
tänapäeval veel inimesi, kes on saunas sündinud või vähemalt teatakse selliseid. Näib, et
informantide vanuseline vahe ei mängi selle traditsiooni tundmisel suurt rolli. Muidugi
võib siinkohal nooremate inimeste puhul olla tegu ka üldiselt oma koduümbruse ja
naabrite vastu rohkem huvi tundvate inimestega.
Jah, et siis need saunad. Need ka, mis uue maja juurde ehitati. Olid. Vähemalt
siinkandis olid sellised suitsusauna stiilis. Ja, ee noh, sellel oli nagu kaks funktsiooni.
Eksju, et sai toiduvalmistamisel kasutada. A saunas siin, vähemalt selles saunas nagu,
noh ütleme on ka. Kui ma ei eksi siis on üks beebi sündinud [muheleb] Ee, noh, seda,
seda ka nagu saunast. Saun oli selles mõttes multifunktsionaalne. (M, 42. a, Lapi k.,
30.06.2010)
K: Kuidas -- Miks saunas siis sünnitati?
V: Aga vat, sääl oli kõige parõmb, kõige soojem, sääl oli -- Köeti saun soojaks, sääl oll´
kõik vesi joba, viidi joba ette äräq ja kõik nii valmis, et sääl oli mõnus sünnitadaq. (N,
70. aastates, Roosi k., 29.06.2010)
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Suitsusaun oli seega piisavalt puhas koht, et seal last ilmale tuua. Ühelt poolt on saunas
sünnitamine kodus sünnitamine, kuid teiselt poolt asub saun siiski kuidagi eemal, kodu
ja võõra piiril.

Mõneq, mõneq ei taha tuud suitsusanna haisu ja. Mõni kutsus toda haisuss, aga mulle
küll ta meeldüs, õne lõhn ja hää, omaperäne, iks om suitsusannal. (3) Tuu om nigu,
näet, tervendav mõju va. (3) Kuule, vanast, vanaste oll see sannal viil üts tähtis roll.
Ega vanaste es minta kohegi arsti mano ega last sünnütämä liina. Sann küteti lämmes
ja, ja-ja ollgi sannan käve tuu sünnitus ja mõskmine ja, oli asi kõrran. Mis kuradi liina
minti kohe arsti mano või haigla. Vot nii. (M, Tagaküla, 2010)
Puhas koht, või selline, eks ta vanasti rohkem selline rituaalne. Sünnitama mindi ka ju
kodust, toast ära ja mindi ju sauna ja ravitseti ju täpselt samamoodi ju saunas. (N, 33.
a, Lapi k., 30.06.2010)
Kui tavapärane seletus suitsusauna paiknemise kohta elumajast eemal on tuleohutus, siis
leidus ka informant, kelle seletus pärines tema vanavanematelt ning sidus sauna eemal
asumist rahvameditsiini ning sotsiaalsete tabudega seotud uskumustega.

V: >Saun oli -- meil esimene saun oli see, nüüd toodi, vene ajal nagu veeti need saunad
lähedale kodudele, aga saun oli vanasti kodust hästi kaugel. Esimene jagu oli ta hästi
kaugel kodust.
K: Miks siis nii?
V: No sellepärast, et naised käisid seal sünnitamas ja oma asju seal ajamas ja siis
kodunt kaugele. Meil on need nüüd kõik sellised asjad mis naistega on, on harilikud,
aga tookord olid nad tabud.
K: See oli privaatnurgake?
V: Jah, naised -- saunad viidi kaugele. Ja ravimised, seal tehti ravimised ja, mina
räägin seda, mis mulle vanavanemad on rääkinud. (N, 58. a, Raiste k., 01.07.2010)
Saun oli seega selline koht, kuhu igaühel alati asja polnudki. Eelnevast intervjuutekstist
näib, nagu oleks saun kui privaatne eemal asuv koht seotud enam naiste maailmaga.

Samas on huvitav, et saunas sünnitamise tava, mis tänapäeval tundub eksootilisena, ei
rõhutata ka isikliku kontakti puhul. Inimesed, kes on ise saunas sündinud, paistavad
seda loomulikuna võtvat ning see pole esimene asi, mis neile suitsusaunaga seoses
meenub.

K: Teil sääl sünnikodus oli ka suitsusaun või?
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V: Jaa.
K: Kas -- Mida te sellest mäletate?
V: Kuna ma olõ sündinuq sääl suidsusannan -- [naerab] (N, 70. aastates, Roosi k.,
29.06.2010)
Toodud ja ka järgnevate intervjuukatkete puhul oli suitsusaunast enne juba pikemalt
räägitud. Saunas sündimise fakt meenus naisterahvast informandil sünnikodu
suitsusaunast juttu tehes. Järgmine informant ühendab saunas sündimist samuti
küsimusega lapsepõlvest:

K: Aga kas te mäletate lapsena ka kuidas saunas käimine oli?
V: Lapsena ma olengi siin samas < sündinud. 88 aastat tagasi [naerab mõminal]. Siin
samas toas, seda vaheseina ei olnud. (M, 88. a, Navi k., 28.06.2010)
Järgnevas intervjuukatkes selgub informandi suitsusaunas sündimine teistkordse
pärimise peale suitsusauna vanusest.

K: Täiesti vana siis igaljuhul, jah?
V: Ma olõ vast tan siin /sündünüq/, saunan. Vanasti sündüdi saunan. (M, 70. aastates,
Roosi k., 29.06.2010)
Siin mõtles informant ilmselt eeskätt seda, et antud saun on vanem kui tema, mitte ei
üritanud jagada fakti saunast kui oma sünnikohast.

V: Kui kellegil selg valutas, nii päiva tööst olid liikmed kanged, siis küteti sauna ja
viheldi ja oldi lava pääl. Ennevanasti oli muidugi, et lapsed kõik sündisid saunas, aga
meil enam seda ei olnud. Ütleme nii, et mina sündisin saunas, mu ema rääkis, kutsuti
nurganaisteks ja viidi sauna. (N, 84. a, Raiste k., 01.07.2010)
Võib öelda, et traditsiooniline saunas sünnitamine on praeguseks täielikult kadunud.
Sellest hoolimata ei pea tänapäeval elavad inimesed, kes on saunas sündinud, seda
millekski eriliseks hoolimata sellest, et praegusel ajal see on midagi üpris haruldast.
Selles võib oma osa olla ka asjaolul, et nad ei mäleta oma sündi ning olles selle tava
viimased osalised, ei oma ka hilisemat kontakti saunas sünnitamise kui nähtusega.
Suitsusaunas ravimise puhul on veidi muutunud saunas ravitavate tõbede
iseloom ning lihtsamaks ka toimingud – loodetakse pigem higistamisele ja vihtlemisele.
Suitsusaunas sünnitamine on siiski täiesti hääbunud tava.
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Jah, eino selles mõttes muidugi, et ta nagu, noh, et ikkagi läheb jah paraku /selliseks/
praktilise tähtsusega. Aga noh, et kui seal samas käimine on tervis, eksole, puhtaks
saamine, sellised asjad, eksole /seal ka/ aga nagu sellise rituaalne, või see tegevus, see
paraku jah ikkagi hääbub. (N, Tilsi k., 27.06.2010)
Suitsusauna, vihtlemise ja puhtaks saamise kaudsemas tervistavas mõjus ei kahelda ka
tänapäeva Võrumaal.

Tähtpäevad
Tamara Habicht on kirjeldanud sauna kütmist vaid mõningate kalendritähtpäevade –
jõulude, vana-aasta, tuhkapäeva, suvistepühade, jaanilaupäeva ning mihklipäeva puhul.
Lõuna-Eesti kommetega seoses on raamatus „Eesti saun“ mainitud vaid jaanilaupäeva.
(Habicht 2008: 124–128)
Küsimustele kas ja millistel tähtpäevadel suitsusauna köetakse, vastati ka 2010.
a suvel Võru vallas peaaegu läbivalt ühtmoodi, mainiti ära põhilised kaks püha – jõulud
ning jaanipäev. Veel räägiti sauna kütmisest vana-aasta õhtul, suvistepühadel ning
lihavõtetel.

K: Siis tähtpäevade ajal [köeti] ka või?
V: Nooh jah, üldiselt nüüd ei ole enam niimoodi, muidu vanasti jah, et jõululaupäeval ja
jaanipäeval. (N, 52. a, Lahe k., 28.06.2010)
Nagu teiste teemadegi puhul, toodi ka tähtpäevade juures ära ajas toimunud muutus
sauna kohas pühadekombestikus. Teiselt poolt leidus vastajaid, kellele saunas käimine
kuulub kõikide pühade tähistamise juurde.

Saun on kindlasti jõulud, jõululaupäev, siis on suvistepühi, see mis need kased tuppa
tuuakse, sellel suvistepühi, esimesel kohe, ka laupäevasel nagu öeldakse, siis kindlasti
munapühide ajal, seda ei jäta kunagi, et enne seda just käime saunas ära, siis on jaan,
jummal, eluski ei jäeta saunas käimata jaanipäeval ja praktiliselt ikkagi sellistel -- ja
siis kui on sünnipäevad, saun on alati köetud, kõik on teretulnud. (N, 58. a, Raiste k.,
01.07.2010)
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Ka tähtpäevadel sauna kütmine sõltub tänapäeval rohkem peredes välja kujunenud
traditsioonidest.
Perekondlikest tähtpäevadest on Kagu-Eestis tuntud ka saunaga seotud komme
pulmapäeval sauna kütta ning pruutpaar kuuma sauna viia. Seda nimetatakse
sannatamiseks (ka saunutamine, sannutamine) (Habicht 2008: 124). Võru valla
inimestele oli tava ka üldiselt teada.
V: Saunatati ja küteti saun ja aeti suitsu täis ja (1) vanasti ja siis viidi pruutpaar sauna,
sinna suitsu sisse ja.
K: Aga mis nad seal tegema pidid, meile siiani ei ole keegi rääkinud.
V: Vat ei tea. Mina ei tea./--/ Ei ma ei mäleta enam, mi olime latse siss (3) ei mäleta
enam.(2) Aga seda ma mäleta küll, et viidi sauna jah. To käü, pulma, pulma juurde. (N,
59. a, Lapi k., 30.06.2010)
K: Aga pulmade ajal?
V: Ei no siis viidi noorpaar sanna.
K: Ja mis seal siis -- mis kombed seal olid siis? Mis noorpaar tegi seal? Kas nad pesid
seal ennast või nad ööbisid seal või?
V: Ei ööbind, mis /se’s ole/ /…/
K: Aga mis nad tegid seal saunas?
V: /…/ /seda teab mu sõsar/. Tal olid pulmad siin. (N, Raiste (Haigri) k., 28.06.2010)
Mõned teadsid sannatamisest ka lähemalt rääkida, kuna komme on veel mõnes paigas
elus. Küll aga on vähem selge kombe tähendus ning kes täpsemalt sauna viiakse ja mis
nendega seal tehakse.

V: Jaa, jaa, jaa toda ma mäleta (2) siin olliva kate pulma, kolmõ pulma (1) kate pulma
jah, ne oliva jah, pulmalisi saunutati jah.
K: Ahahh. Pulmalisi kah?
V: Pulmalisi vähem, aga just noorpaari (2) saunutadi kõvasti, aga mõni pulmalina ka
sai /…/ [naerab].
K: Aga mis selle sauna paneku või kinni (1) kas neid pandi kinni sinna suitsu sisse või?
V: No tüküss aos jahh.[läbi naeru] Pidid seal /tsuhkma/.
K: Kuis nad seal hingata said?
V: Eii tiiä. Vällä tuliva, siis silmä tilkuva. [naerab kõvasti] Tüküst aost pandi jah kinni.
K: Aga mis selle mõte siis oli või mis?
V: Ma ei tiiä [naerab] toda, lihtsalt puhtast pidi pesema või. Mis ta vast muud oll, ma ei
tiiä. Et sannutadi kõik ärr [naerab]. (N, 82. a, Raiste (Kanariku) k., 02.07.2010)
Paremini teadsid kombe käigust rääkida muidugi need, kes seda kommet on isiklikult
kogenud. Järgmine informant rõhutas ise suitsu toimet inimese sisemisel puhastumisel
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ning sannatamise kombega seoses ka Lõuna-Eesti omapära traditsiooni hoidmisel.
Samuti märgib ta kombe juures asjaolu, et pulmakülalistest ei lähe keegi enne
sannatamise toimingut ära.

V: >Jaa, jaa, mina olen ise ka sannutatud. Pulmad olid esimene päev ära ja teine päev
viidi noorpaar kuskilgi peale hommikust toitumist siis hakati seda sauna traditsiooni,
pandi ikka kõvasti sinna seda sauna säänest materjali mis hirmsasti suitsu ajas ja lükati
uksed kinni ja siis sa oma mehega olid sääl, suitsutati sind kordapidi läbi, korralikult
läbi ja siis lasti ikka välja kah ja siis köhisid hulga hulga aega seal.
K: [naerab] A milleks see hea oli?
V: No aga saun ja suits on puhastus, inimese puhastus.
K: Et siis nagu abiellumist
V: Jah, et sa lähed puhta hingega hakkad oma elu elama, järelikult niimoodi see asi
käis. Aga sannutamine oli jah- jah pulma ajal hästi traditsioon siin vähemalt, selles
Lõuna-Eestis küll, ma ei tea kuidas teistes paikades. A siin Lõuna-Eestis kohe
kindlasti oli hästi kõva traditsioon (minu rõhutus – E.T.). Teisel päeval, noh
pulm kestse harilikult -- mina olen seitsmekümne teisel aastal abiellunud ja ka
suitsusaunaga talus seal samas tädi pool, nii et kolm päiva om ikka pulm, kaks päiva on
rahvast kõvasti kohal ja siis kolmandal päeval on külapealt juba, /lähengi/ /.../
[naerab]. Ja aga teisel päeval viiakse sauna, enne ei lähe pulmarahvas laiali, kui
viiakse sauna ära noorik ja viiakse ka, harilikult viiakse ja meil oli ikka igas talus olid
hobusevankrid, pannakse ikka noorik hobuvankri pääle ja vat sellega sõidutatakse
sauna. Kellel ei ole muidugi eks need siis viidi seljas või kuidas, aga meil oli jah
hobuvankriga. (N, 58. a, Raiste k., 01.07.2010)
Traditsiooni säilimine tähendab selle jätkuvat praktiseerimist. Paremad sannatamise
traditsiooni tundjad on tihti just need, kes seda oma elus näinud või läbi teinud on. Kuna
noorpaare sannatakse ka tänapäeval, on põhjust arvata, et komme ei kao.
Pulmanaljale on iseloomulik, et see on osasaajatele kuidagi ebameeldiv ning
vana rituaalne taust on tähenduse kaotanud. Järgneva informandi puhul on huvitav, et
kuigi ta paistab teadvat toimingu sügavamat tähendust, suhtub ta sellesse nii nagu oleks
tema kallal siiski vemp korda saadetud:

V: Jah, kui mul pulmad olid, siis, kurrat, viidi sanna suitsu kätte. /--/ No mis seal juhtub.
No ütleme, et tuu komme on vist tollest, et liha hukka ei läheks.
K: Ah et inimese liha hukka ei läheks või?
V: No jah no. Mõistad küll!
K: Kas võeti riidest lahti ja pesti või kuidas?
V: Ei kõige nonde pulmariietega mindi sanna ja seal oldi veidikese, oi jummal saun oli
suitsu maani täis ju.
/--/
K: Aga kuidas see suits siis mõjus? Kas ei läinud liha hukka?
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V: Ei vist ei ole läinud.
K: Siis ikka on õige asi.
V: Vist on jah. (M, 79. a, Lapi k., 30.06.2010)
Mõneti erinev oli sannatamise kirjeldus, kus pruutpaar viidi sauna ning see polnud
tegelikult köetud.

V: Priit isa manu käidi, ütleme, et täna olid pulmad, homme hommikul küteti sauna,
kadakitega küteti sauna, päriselt es kütetud, aga et suitsu, suitsusauna viidi korraks.
K: Kas viidi pulmariietega?
V: Jah, need mis seljas olid. Ja kui suve aeg oli, siis pandi käru peale ja viidi käruga
sauna. (N, 84. a, Raiste k., 01.07.2010)
Lõbusa kombena on Lõuna-Eestis pulmaliste sannatamine endiselt teada ning ka elus.
Kuna selle atraktiivse toimingu iseloomulik osa on suitsusaun, siis on tähelepanu all just
see.

3.2.2. Kombed ja uskumused
Sauna on peetud pühaks paigaks. Küllap on paljud saunakombed ja -uskumused sellega
seotud. Saunas kehtivad käitumisreeglid, mille rikkumise tagajärjel juhtuvad
üleloomulikud õnnetused. (Habicht 2008: 129–130) Edaspidi kirjeldan kombeid ja
uskumusi, millest jutustasid Võru valla inimesed 2010. a välitöödel.

Tervitamine
Võrumaal on olnud kombeks sauna sisenedes tervitada jumalat. See on üks otsesemaid
viiteid vanale uskumusele, et saun on püha koht ning sellele omaselt kehtivad seal oma
käitumisreeglid. Paistab, et praeguseks on nendest säilinud enamasti just keelud, kuna
need on informantidele tundunud (lapsepõlves) kummalised või naljakad.
Kuidas vanaema ütles ikka -- oota, ma mõtlen ega meile lastele ikka õpetati, siis
vanaema oli see tark [naerab]. Jah, vanaema ütles niiviisi, et Jumal sekka, saunakene,
kui sauna tuli. Alati-- Alati ütles vanaema niimoodi: “Jumal sekka, saunakene”. Vat
niimoodi. (N, 84. a, Suurküla, 27.06.2010)
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V: Meil öeldi selliseid sõnu, ma ei tea ega mul ka ei tule alati too meelde, jummal sekkä
sannakõnõ, sääne sõna üteldi, kui tädi läks, kui vanainimesed läksid sauna, siis mina ei
tea, aga meie vanad inimesed kui sisse läksid siis esimene sõna oli neil jummal sekkä
sannakõnõ, too tähendas vist et taevaisa tule nüüd sauna või ole nendega saunas, ma
arvan nii, jummal sekkä sannakõnõ.
K: Ikka nagu pühakoda siis?
V: Jah, vaat seda hea et te küsisite, mul tuli meelde nüüd. Vanad küll kõik ütlesid jah,
aga ma olen vast tänamatu. (N, 58. a, Raiste k., 01.07.2010)
Komme tervitada sauna või saunas juba eesolijaid ütlusega „Jummal sekkä,
sannakõnõ!“ on Võrumaal veel teada ning kasutuses. Harvem teatakse sellele ka midagi
vastu öelda.

V: Noh, kui sauna mindi, siis öeldi “jummal sekkä“ ja. (2) Ja niimoodu mindi sauna (1)
ja vastati „jummal hää“ ja.
K: Need, kes ees olid saunas?
V: Jaa, ja. Ja siis selline usu-usukomme oll´ olemas.
K: Et kas siis oli, risti ka ette löömine oli ka või.
V: Eiiii, mu arust küll ei olnud, kui ma juba hakkasin mäletama, võibolla enne mind. (N,
82. a, Kanariku (Raiste) k., 02.06.2010)
V: No kui sauna mindi, siis ikka öeldi meieisapalvet ja, kus oli usu asja, aga kus ei
olnud, seal mindi niisama.
K: Aga teil, kuidas teil oli?
V: No me käisime ka niisama, me juba niikui uuemba aja inimese. Niisamuti läksime
sauna ja kui saunas oli juba kedagi, siis üteldi et „Jummal seka saunakene“ teine siis
ütles vastu „et jummal ää miis“ /…/.või siis „sekka, sekka saunakene“. (N, 84. a, Raiste
k., 01.07.2010)
Kommet ees olevaid saunalisi tervitada mäletatakse, kuigi mitte nii laialdaselt, kui oleks
oodanud. Ehkki mõnel pool peetakse seda vanaks kombeks, siis teised jällegi peavad
uuema aja omaks. Igatahes on seda Võrumaal kuulda tänini.

Keelud
Keelud moodustavad valdava osa usundilise taustaga saunakombestikust. Saunas on
kehtinud sõnatabud, ei tohtinud vilistada, last imetada ega hullata. Enne sauna kehtis
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söömis- ning pärast töökeeld. Sauna ajal ei tohtinud tööd teha isegi need, kes ise saunas
ei olnud. (Habicht 2008: 129–130)
Saunaga seotud käitumisreeglistikust mäletavad vanemad inimesed nii kehaliste
tegevustega kui ka uskumusliku taustaga seotud keelde. Keelde saunas loomulikke
vajadusi rahuldada võib taandada iseenesestmõistetavatele puhtuse ning viisakuse
normidele ning seda on ka informandid ise järeldanud.
Eee saunas -- sauna ei -- saunas ei tohtinud pissida. Noh, et ee poisid -- et nagu -- ma
mäletan, et ee mõnikord -- noh et nagu -- et ee aeti -- noh kui see ema vai isa vai keegi
sauna -- või noh lapsed ka et -- käige te pissil ära. Et saunas ei tohi pissida. Noh võibolla ikka see oli nagu puhtuse hoidmise pärast, et nagu kõik ikka sauna
pissida ka ei tohi (minu rõhutus – E.T.). (N, 84. a, Suurküla, 27.06.2010)
Siin informant ei seostanud sauna reostamise keeldu sauna kui püha koha hoidmisega,
vaid loomuliku hügieeninõudega.

K: Aga kas te teate selliseid asju, mida saunas näiteks kunagi teha ei tohi?
V: [itsitab] Sülitadaq ei tohiq, vandudaq ei tohiq, puuksu lastaq ei tohiq./--/ Üteldi
niimoodi. Mullõ öeldi, jo vanainemiseq toda ja. Aga meil oli jälq huvi, kui keeläti
[naerab] Üteldäś –keelätü vili om magus. Siis, ku vällä äräq läksiq, siis läksimi lava
pääle, siis ist´ /märjä/ tagumikuga sinnäq lava pääle, siis /kae/, kas tulõ puuksu.
[naeravad]
K: Aga midagi ei juhtunud?
V: Eiq, mitte midägiq, aga siis, noh, tõrõldi küll vahõpääl, et kuulgõq lapsõq, kas te
jõlmatigi saatõ aru, mis teil üteldäś?! Aga, noh, eiq, me ei olõq midägiq tennüq! (N, 70.
aastates, Roosi k., 29.06.2010)
Intervjuudest jääb mulje nagu oleks keelatud ainult lapsi. Ühest küljest võib see olla tõsi
ning eeskätt lastele oli vaja õpetada kombeid ja nõudeid, mis täiskasvanuile
iseenesestmõistetavad ja teada olid. Teisalt võib praeguste eakate informantidega see
pärimusliin lõppeda, kuna tänapäeva moraal erineb sellest, mis ta oli eelmise sajandi
esimesel poolel.
Juba selgem usundiline taust on saunas vandumise keelul. Saun on püha koht
ning kuradi nime seal lausuda ei tohi. See on ka selgesti seostatav eelpoolmainitud
kombega saunasolijaile jumalat soovida.

Ma mäletan, et saunas ei tohtivat kuradit ütelda, [naerab] seda ma olen kuulnud vanast
ajast, et vanduda ei tohi, kuradit ei tohtivat saunas öelda, ma ka ei tea miks. Rohkem
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ma tõesti ei tea midagi. Et saun pidi olema mingil määral nagu püha koht või kuidagi,
ma ei tea, vanasti ju sünnitati saunas ja nii jah, et see on mingi püha koht, et ei -- aga
rohkem ma küll ei tea midagi. Ei tea, mida seal tohib või mida seal ei tohi. /--/ Nojah,
midagi sellist, et seal peab nagu viisakalt käituma. (N, 69. a, Tagaküla, 01.07.2010)
K: Kas saun oli selline püha koht ka?
V: Jaa. Sääl üteldi, et vandudaq ei tohiq. Ja nii üldse. Sülitadaq ei tohiq maha ja. Ja
isegiq pissidaq ei tohiq sa saunan! Sellised, /säänseq/ asjaq nagu. Sina lähät pesemäq
sinnäq sa ei lähäq sinnäq ropendama-i, reotama tedä. A no nüüd enämb tollest ei
peetäq kinni, noq. Nüüd mõnõq saunapeoq ommavagiq, siis seal juvvas ja laamõndatas
nii, et jummal hoidkuq! Nüüd ei olõkiq enämb toda. (N, 70. aastates, Roosi k.,
29.06.2010)
Saunas ei ole tohtinud vanduda ning kurja isegi mitte mõelda (Habicht 2008: 129). Veel
enam olid keelatud sauna risustavad tegevused, mis tänapäeval pole mainimist väärt,
kuna on elementaarsed viisakusreeglid.
Saun kui püha koht on eesti rahvausundile iseloomulikult ohtlik sellisel
liminaalsel ajal nagu kesköö. Siis võivad sauna tulla kuradid või vanapaganad (Habicht
2008: 133). Suulises pärimuses ning kommetes on säilinud usundilised motiivid, olgugi
et tegelikku uskumist enam pole.
Vanaema ikka rääkis, ütles niimoodi, et siis [pärast keskööd] nagu et /--/ noh, et nagu
mingisugune vanapagan pidi saunas olema vai kuigi niimoodi. Meil ei käidudki kunagi,
me alati nii nagu noh õhtupoolikul ikka nagu, mitte sellepärast, et mingi usku meil oleks
olnud, aga meil oli traditsioon niisugune nagu, et me ei >
K: >Harjunud juba>
V: Jah, ja siis nagu pühade eel käidi alati hästi vara. Juba nagu, pärast lõunat kindlasti
käidi juba ära, ütleme jõululaupäeval ja siis oli hästi vara kõik tehti ära ja
saunaskäimine ka hästi vara. (N, 84. a, Suurküla, 27.06.2010)
Järneva informandi jutus põimub hoiatava funktsiooniga motiiv vanapaganast ka
ennustamiskombega, mis on isikliku kogemuse tõttu eriliselt rõhutatud.

V: Vanduda ei tohtinud saunas! Ja ei tohi praegu ka. ’puuksu ka ei tohi saunas lasta’,
nii ütlesid meie vanad inimesed. Jah, vanduda ei tohtinud saunas ühtegi sõna.
K: Aga miks?
V: Vat seda mina ei tea, siis öeldi. Aga ma arvan, et vast selle sama legendi järgi, et siis
tuleb vanapagan. Ma arvan nii, ma ei tea.
K: Kas on nii ka, et peale kella kahteteist ei lähe, et siis tuleb vanapagan?
V: Ei, aa, me oleme küll käinud, täditütar, mina ja õde käisime ka vaatamas omale
peigmeest saunas, sest me olime kuulnud, et lähed kell kaksteist sauna, paned peegli
sinna pingi pääle, sinna akna ette ja siis vaatad kella kaheteistkümne ajal seal saunas
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niimoodi jõulu ajal, mitte teistel päevadel ja siis kunagi veel oli -- sai, kunagi, nüüd ei
ole meeles seda, et siis sealt vaatad, aga no me olime kolmekesi ja /kaome/ nagu õhk
sealt, sest me küll kahteteistkümmet ei oodanud ja peeglisse ka ei vaadanud, vaid
hakkasime kartma. Öeldi, et siis näed oma tulevast, jah et siis näed oma tulevast
abikaasat ja -- oota saunas, mis see oli saunas veel vanadel inimestel, kuis need
noorikud mehele pidid saama ja ei, ei ole enam meeles, äkki täditütar mäletab, mul ei
tule enam pähe seda, ma olen liiga nuur tuu jaoks. (N, 58. a, Raiste k., 01.07.2010)

Tänamine
Sauna tänamine on samuti üks üpris elujõulisi kombeid. Kuid seejuures ei mõisteta
üheselt, keda täpsemalt tänama peab – on see saun ise, mõni saunas elutsev olend või
vaim või hoopis konkreetsed inimesed, tänu kellele saun valmis on.

K: Aga kas saunas kedagi nagu tänati ka või?
V: Kuule minu, minu aega enämp ma ei tiäq, ei mäletäq sedä, aga võib-ollaq, et
vanõmbaq inimeseq ikka jah. Nagu veel minu, noq, vanatädi ja, ja neeq ikka ja, ku äräq
tuliq, et siis aitäh. Aiteh saunalisele ja, kuis too oll´. Aiteh (2) sannakütjäle,
vihahaudjalõ, viituujalõ, neeq kolm asja, midä ma mäletä. /--/
K: Mis ajal, mis tegevuse ajal see tänamine toimus siis?
V: See ku ÄRÄQ oll´iq sauast. Ehk, ku läksit sauna. (2) See oll´ kakś asja. Ja ku läksi,
siis ütel´: „Aiteh sannakütjäle, aiteh vihatuujalõ, aiteh viituujalõ!“ No siis tuliq. Ja ku
äräq naksi minemä, siis ütel´, et nüüd ma olõ puhas, aiteh! Too om mul külh meelen ja
toda me pidimi ütlemä, muidu mi saimi naha pääle kah. [naerab] Toda jah! Et nüüd me
olõmi puhtaq, nüüd aiteh! Jah. A me vahõpääl ka küssämi, et a kellele me toda ütlemi?
Saun ei tiäq jo, ta ei saaq aru jo! (2) /Isa/ :“Aga saunahaldjaś saa aru.“ /--/ Jah. A ma
ei tiäq, määne too om. [naerab] Nii et toda ei tiiäq jah, toda nigu küsüti, aga kost
/võtsi/. Toda, mis opati, toda teemi ja egä siis tohiq niimoodu, et ku nüüd ütlet latsõlõ, et
tii niimoodi, tii nii. Siis pidi tegemä. Muido oll´ kuri kaelan kah. (N, 70. aastates, Roosi
k., 29.06.2010)
K: Kas ema ei viinud sauna lapsi, kui te väike olite?
V: Vei küll. Aga ema ei ütlend midagi, aga kui sannast kodu tuldi, siis isa küsi, et mis
sannavana ütlend.
K: Aga kas see sannavana oli siis olemas?
V: Kujutluses oli jah kellegil. (M, 79. a, Lapi k., 30.06.2010)
Uskumuse saunas (mingil ajal) viibivaist üleloomulikest olenditest pole enam säilinud
terviksüsteemina. Ei teata nende olendite nime ja iseloomu ega põhjusi, miks nad sauna
tulevad ning mida nad teha võivad. Seda osalt üleüldise sekularisatsiooni pärast kui ka
sauna enda tähtsuse ning selles teostavate toimingute muutumise pärast. Täna veel

58

tuntud ja kõneldavad jutud on meeles peamiselt hoiatusliku sisuga muistendite kujul ja
ütluste pedagoogilise ja moraliseeriva funktsiooni pärast, mis informantidele
lapsepõlvest meelde on jäänud. Tänapäevasemad käitumisreeglid hoiatavad pigem
saunas viga saamise eest, nagu järgnev, sisuliselt ka mujal palju kuuldud näide:

K: Aga mingeid käske või keelde saunaga seoses olete kuulnud?
V: No purjus vist ei tohi olla saunas ja muud küll ei tea. (N, 38. a, Tagaküla,
01.07.2010)

3.2.3 Muu otstarve
Sauna on kasutatud ka muudel otstarvetel kui pesemisemiseks ning sünnitamiseks.
Saunas – saunakambris või ka leiliruumis – on 20. saj alguseni elanud maata inimesed
ja hooajatöölised. 19. saj lõpul elas saunikuid Lõuna-Eestis peaaegu igas saunas.
(Habicht 2008: 142–143) 20. sajandil elati suitsusaunades sõdade ajal või pärast sõdu,
kui elamud olid hävinud või kahjustada saanud, nahu

mainisid mitmed 2010. a

välitööde informandid. Tänapäeval võidakse sauna eesruumis suvekorterit pidada, kuid
seda siiski puhastes, väljaehitatud ja avarate eesruumidega saunades.
Veel üks suitsusauna praktiline funktsioon Lõuna- ja Ida-Eestis on olnud selle
kasutamine liha suitsutamiseks. Tamara Habicht on ära toonud selleks tegevuseks
määratud kevadise aja (2008: 149), 2010. a välitööde informandid kinnitasid seda, kuid
lisasid ka sügisese, talveks liha suitsutamise.
Liha suitsutamine saunas on aeganõudev protsess. Informandid ütlesid selle
pikkuseks ööpäevast kaheni, enamasti aga poolteist päeva. Paraja suurusega lihatükid
asetatakse lae alla paigutatud ritvadele või partele, on ka redelilaadseid konstruktsioone.
Sageli on ka jämeda laetala külge löödud naelad, mille külge lihatükid riputatakse. Saun
pannakse kütte, ning suletakse tuulutusavad (kui neid on) ning uksed. Suitsutamiseks
peeti kõige paremaks puuks leppa, kuna see annab lihale omapärase lõhna ning maitse.
Vahepeal käiakse puid juurde panemas ning temperatuuri kontrollimas. Saunapõranda
kaitseks tilkuva rasva eest pannakse maha kile või vakstu. Nii mõnigi informant
kirjeldas, kuidas vanasti tuli pärast liha suitsutamist sauna põrandat rasvast küürida.
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Tihti mindi pärast liha valmimist ning ära korjamist sauna ning selle juures hinnati head
lõhna.
Kõige läbivamalt positiivsed mälestused tundusidki inimestel olevat liha
suitsutamisega seoses. Tihti oli see just esimeseks asjaks, mida meenutama hakati.

K: A kuidas teile see saun meeldis? Kas see oli hea saun teie arvates (2) see suitsusaun,
suure kivist kerisega?
V: Aga päris hää oll. Liha sutsutadi sääl ja. Ma mäleta (2) liha suitsutime ja. (N, umbes
30. a, Tagaküla, 2010)
Einoh, ma noorelt iks oli ka sannamiis, noh, tetti, käve iks, aga ma, mulle sann eriti ei
istu. Vot, liha suidsutamine mulle meeldüss. (M, Tagaküla, 2010)
Sageli peetigi liha suitsutamise võimalust suitsusauna juures ainsaks positiivseks
jooneks. Iseäranis kiideti liha maitset ning naturaalsust.

K: Aga enam mingit liha ei suitsuta saunas ega.
V: Vanasti, vanasti tehti küll jah, aga kui see saun ära põles restid üleval need
mingisugused olid seal mingid riiulid või midagi oli -- ja mina saan suitsu oli seda
liha. Ka mitu päeva küte-küteti, jaa väga hea-hea liha on. Jah. Vanasti jah tehti siin
koguaeg, isegi mina olen saanu. Jah, ämm siin ikka noh küttis ja sanna ja tõesti hea
mahlakas liha, PALJU PAREM, kui üldse ahjus. Ka mitu päeva pidi küdema, kogu aeg
tuli all olema. Väga hea, väga hea. (N, 45. a, Mäekülä., 29.06.2010)
Ja kuna see suitsusaun on, teine asi, et sellest saab väga maitsvat liha, suitsuliha. (N,
58. a, Raiste k., 01.07.2010)
Ka liha suitsutamisega seostub nostalgilisi mälestusi ning perekondlikku uhkust.
Suitsuliha ei tulnud kõigil välja ühtmoodi ning selleks läks vaja osavust.

V: Jah, aga külainimesed küll meie pool käisid liha suitsetamas, et ee -K: Et ikka kollektiivis ikka, et noh naaber ikka aitas naabrit ja niimoodi>
V: >Ei kui nad tahtsid ja ütlesid, et noh et kas on võimalik. Ja siis isa ütles, et on küll ja
siis tuli too, kes siis oli või kes see taht ja siis oli nagu tuli ka nagu, andis liha, üheskoos
tulid ja siis. No naabrid, ütleme. Kaugemalt ei old. /--/ Jaa, praegu, vanasti oli just
sellepärast, et inimestel oli nagu -- ma mõtlen, selle liha suitsetamise pärast kah-- aga
liha suitsetamise pärast oli jälle ka niisugune asi, et ega kõik -- ei, seal pidi ka olema
oma niisugune kunst seda teha. Ma tean, siin ümberringi olid suitsusaunad, noh kõigil.
Oleks võind liha suitsetada, aga ikka toodi meil siia isa kätte jälle. Et, noh et -- Ma ei
tea millepärast, noh et, ta oskab nii, noh ja -- teeb endale ja hää saab alati ja -- Võibolla, et oli ka niisugune kunst oli. Mina naisterahvas, ja tookord laps olin, ei olõ seda
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niiväga tähele pannud. Aga kindlasti oli seal, mingisugune. (N, 84. a, Suurküla,
27.06.2010)
Selgub, et liha ei suitsutatud mitte igas saunas regulaarselt ning mõnel pool tehti seda
rohkem. Kogukond tunnustas häid lihasuitsutajaid.
Lihasuitsutamist on suitsusauna üheks põhiliseks funktsiooniks peetud ka
varasematel aegadel. Kui see polnud ka põhiline otstarve, oli liha suitsutamine ikkagi
nii oluline, et sauna ehitades sellega arvestada.

Vanasti oli too majapidamine sul. Igaüks kasvatas sead ja põhiliselt suitsusaun oli
ikka lihasuitsetamise põhimõttel (minu rõhutus – E.T.). (M, umbes 80. a,
Suurküla, 2010)
No vanasti tehti need suitsusaunad ruumikad, sest see oli ka lihasuitsutamise koht.(3)
Talus oli ikka hulga rahvast ja peeti mitu siga (2) need seat pidi kõik suitsu panema, siis
teist võimalust nagu liha säilitada ei olnut. (M, 57. a, Lapi k., 01.07.2010)
Kui ka suitsusaunas pesta ei eelistata, on saunas suitsutatud liha endiselt väga
väärtustatud. Ehkki liha ei pea selle säilitamiseks enam töötlema, hinnatakse omaette
suitsuliha maitset. See annab põhjust uskuda ka lihasuitsutamise oskuste alleshoidmisse,
edasi kandmise ning kasutamisse. Ehk annab suitsusauna olemasolu põhjust jälle loomi
kasvatada ning loomakasvatus omakorda suitsusauna alles hoida.

K: Mhm. Nii et suitsu poolt tegelikult ei kasutata enam?
V: No ei kasutata jah. Ma ütli, et olgu, kurat, tuu puhtas tettü, ma, ma vahepeal ole siin
vahel olen mõne tsia kasvatand, eks siga tule suitsutada iks sannan, et pillu oma kola
säält vällä. Ega sanna kasutati jo mitmes otstarbes. Liha suidsutati ja sannan ka käüti.
Suidsusannan. /--/ (M, Tagaküla, 2010)
Lisaks sealihale suitsutatakse tänini saunades ka kala, mis pole küll Võrumaale väga
iseloomulik, kuid seda siiski mainiti korduvalt. Suitsuliha valmistamine on kindlasti üks
rohkem väljendatud väärtusi suitsusauna juures. Poest ostetule eelistatakse isetehtud või
tuttavatelt saadud mahetoodet. Suitsusaunas suitsutatud liha järele tundub olevat
piisavalt nõudlust, et järeldada selle saunatüübi säilimist kas või sellisel eesmärgil.
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3.2.4. Kokkuvõte
Antud alapeatükis vaatlesin suitsusauna rolli igapäevaelus, selle kohta inimeste
tänapäevastes kommetes ning uskumustes. Käsitlesin oma uurimistöö empiirilist
materjali võrdlevalt Tamara Habichti raamatus ”Eesti saun” (2008) väljatooduga.
Toimingud nagu vihtade valmistamine, vihtlemine ning leili võtmine on muutunud
vähe. Võib isegi öelda, et vihtlemisega seotu pakub inimestele iseäranis huvi ning selle
kohta uuritakse ise juurde. Püsivana on läbi aegade eelistatuim saunapäev olnud
laupäev. Endiselt peetakse ka oluliseks sauna kütmist suuremate pühade ajal, kuid nii
nagu on muutunud pühadekombestik, pole ka sauna roll selles nii sisult kui vormilt
enam päris sama. Sellegipoolest on saunal oluline roll puhkeaja markeerimisel.
Ravimisel kasutatakse tänapäeval sauna haiguste ennetamiseks ning liigesevaludele
leevenduse saamiseks. Saunas sünnitamine on nii oma praktiliste kui ka usundiliste
tagamaadega lõppenud 20. sajandi esimesel poolel. Saunaga seotud käitumisreeglite
usundiline taust on asendunud ratsionaalsemate seletustega, kuid vanemate informantide
suust võis veel kuulda saunas elutsevast saunahaldjast ning sinna pärast keskööd
ilmuvast Vanapaganast. Saunas tänatakse neid, tänu kellele saun valmis sai ning sauna
minnes öeldakse seal juba ees olijaile ”Jummal sekkä!”. Eriti tähtsaks peetakse
suitsusauna juures võimalust suitsuliha valmistada ning seejuures kahetsetakse
loomapidamise ja suitsusaunade vähenemist.

3.3. Suitsusaun kui Võrumaale iseloomulik nähtus
Geograafiliselt on suitsusaun rohkem levinud Eesti ida- ja kaguosas, kuid ka saartel.
Tamara Habicht on Lõuna-Eesti puhul ära märkinud ka omalaadse nö saunakultuse.
(Habicht 2008: 53, 152) Järgnevas alapeatükis vaatlen, mil määral Võru valla elanikud
suitsusauna omaks peavad.
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Arvamus suitsusauna rollist võrokese identiteedis
2010. a suvel tehtud intervjuudes soovisime ka teada saada, kas Võru valla elanike
arvates on suitsusaun Võrumaale iseloomulik. Selleks oli küsitluskavas otsene küsimus,
mis paistis paljusid informante veidi nõutuks tegevat. Leian, et hämmelduse põhjus võis
olla esmakordses katses seostada iseenese identiteeti suitsusaunaga.
Järgnev informant on pärit Viljandimaalt ning Võrumaale abiellunud. Selle tõttu,
et ta on küll väljastpoolt tulnud, kuid juba mõnda aega elanud Võrumaal, sai ta anda
küsimusele konkreetsema vastuse kui mõni eluaeg Lõuna-Eestis elanud ja suitsusaunaga
vahetult ja pidevalt kokku puutunud inimene.

K: Kas suitsusaun teeb kuidagi Võrumaa eriliseks ka?
V: Ikka teeb, ma arvan küll. See on ju, suitsusaun ikka on, minu arust Võruks on
PÕHILINE on suitsusaun siin. Ikka teeb. Võru keel ja suitsusaun ja ongi ju võrukad
valmis [naer]. (N, 45. a, Mäekülä, 29.06.2010)
Teisalt võib põline võrokene tunnetada suitsusauna kui „oma asja“ ning osana sellest
traditsioonist, mis ühendab piirkonnas praegu elavaid ning varem elanud inimesi. Olles
näinud suitsusaunade kunagist rohkust ning järk-järgult toimunud kadumist oma
kodukoha maastikupildis, on side suitsusaunaga sügavalt isiklik.

K: Aga kas te arvate, et-et -- et see suitsusauna traditsiooni jätkumine on -- oleks
oluline? Et oleks oluline Võru -- Lõuna-Eesti jaoks?
V: Noh, tegelikult mõnes mõttes kindlasti. Siis see on juba nagu kultuuri
jätkumine ka. See on osa ma -- ma mõtlen ikka kultuurist. Sellepärast, et see on nagu
seotud ikka, noh vana inimeste, vana kultuuriga. Sellepärast, et üks osa sellest. On.
K: Et see, niiöelda eristab seda -- seda lõunaeestlast põhjaeestlasest>
V: >Jah, omapära.>
K: >Ja omapära>
V: >Just, niisugust Lõuna-Eesti omapära. Ma arvan. (minu rõhutused – E.T.) (N,
84. a, Suurküla, 27.06.2010)
Vanemate

inimeste

poolne

suitsusauna

eelistamine

ning

uute

saunatüüpide

kritiseerimine näitab justkui, et nad määratlevad ennast tõeliste võrokestena läbi selle, et
nad hindavad kunagi Võrumaale iseloomulikke nähtusi nagu suitsusaun. Seejuures
jäävad varjatuks elu need osad, mis on siiski mujalt üle võetud.
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Saun võib olla ka üldisemalt eestlase enesemääratluse kohalt oluline. Sel juhul
moodustaks eestlane ja saunas käimine laia ning võroke ja suitsusaun kitsa
identiteediringi.

K: Mis te arvate, kas suitsusaun ja saun käivad Võru kultuuri juurde?
V: Suitsusaun ainult?
K: Ei, ja saun. Mõlemad
V: Saun käib eestlaste kultuuri juurde juba ikka vanast ajast saati. Meie peres on saun
ikka väga tähtis asi. Et nädalat mööda ei lähe, saun peab ikka olema. Ikka vanast ajast
saadik. Juba algusest peale harjunud saunaga. (N, Navi k., 30.06.2010)
Sarnaselt soomlastele on eestlaste paatoslik saunalembus läbi elanud kohastumusi
suundumusega linlikule eluviisile. Harva maal käiv, kuid saunast lugu pidav inimene on
mõelnud enda jaoks uue traditsiooni nädalalõpu- või suvesauna näol, mille juurde käib
grillimine ning muud ajaviited. Teiselt poolt täidavad saunapeod eelpoolmainitud tühja
koha inimeste vajaduses markeerida puhkehetke ning endiselt on selle üheks väljundiks
saun.
Kui ka Võrumaa ei erine inimeste arvates muust Eestist, siis puhtal ja
suitsusaunal on täiesti kindel ja defineeritav vahe. Seega erineks suitsusaunaga taluõu
puhta saunaga majapidamisest, ükskõik kus see geograafiliselt ei asetseks.

K: Selle, nagu selle Võrumaa kohta üleüldse, et kas see Võrumaa saun on kuidagi
erilisem või teistsugune kui mujal näiteks, (1) kui olete mingite muude näiteks kas Eesti
aladega tuttav, (1) > või nende saunadega.
V: Ma ei tea, ma ei olegi nii väga -- ütleme nüüd mujal pool käid, siis on ikka need,
sellised, noh -- (2) Mina ei tea, minu arust on kõik samasugused. Ma ei oska küll midagi
öelda, et teistsugune oleks. Noh, võrreldes suitsusaunaga muidugi ta ei ole
see, jah (minu rõhutus – E.T.). (N, 52. a, Väimela, 27.06.2010)
Suitsusaun võib olla üks osa Võrumaa kultuurist, kuid see, kui suurt rolli suitusaun
konkreetsete Võrumaa elanike elus mängib, võib indiviiditi üsna palju varieeruda.
Suitsusauna kasutamine tähistab mõnede jaoks Võrumaa arengulist ning
mõtteviisilist erinevust ülejäänud Eestist. Iseasi, kas selles erinevuses nähakse
väärtuslikku traditsiooni või mahajäämist. Kui keegi väärtustab oma kodukohta, siis on
suurem tõenäosus, et ta leiab sellele iseloomulikud tunnused olevat positiivsed.

K: Aga see saunakultuuri olukord Võrumaal?
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V: Ei oska Võrumaa kohta midagi öelda, aga noh, minu meelest ikka saunasid on igal
pool ja saunas ikka käiakse ja (3) Võrumaa pole veel üle läinud nii nagu, ütleme
et ainult dušši all käiakse, nagu vist on nüüd moes ja nagu linnas muidugi on rohkem
ainult dušši all käimine, seal pole see saunas käimine (minu rõhutus – E.T.). Niikaua
kui mul on sugulasi või tuttavaid -- tutvusringkonnas kõigil on ikka igal pool on saunad
ja saunas käimine on ikka praegu hinnas ja au sees ja noh ikka.
K: Aga kas suitsusaunasid väärtustatakse ikka ka?
V: Noh arvatavasti, arvata võib, et need vist ei kaota kunagi oma väärtust või noh, ei
tea, nagu vanast ajast.
K: Kas teile tundub, et suitsusaun on just Võrumaale kuidagi iseloomulik?
V: Vat ei oska ütelda, ma ei ole nagu teistes maakondades saunas käinud, ma ei oska
ütelda kuidas teistes maakondades, kas seal nüüd on see suitsusaun väärtustatud või,
ma arvan, et Võrumaal on ta kindlasti väärtustatud. (N, 69. a, Tagaküla, 01.07.2010)
Teisalt arvati küllalt rohkelt, et suitsusauna kui kultuurinähtuse levik on pigem üleEestiline ning pole Võrumaa omapäraks.
K: Aga kas suitsusaun võiks olla kuidagi nagu võrokatele just iseloomulik?
V: Vot ma ei oskagi seda öelda, et ma olen omal ajal Põhja- Eestis olnud väga palju ja
minu arust seal on samamoodi seda suitsusauna, et ega ta ei olegi nii. Ma olen, mul on
sõbrad seal Keila ümbruses, Padise kandis ja, seal on ju mitmetel olid suitsusaunad
juba vanast ajast, et ega ta minu meelest nii väga Võru-keskne ei olegi, see
suitsusaun (minu rõhutus – E.T.). (M, 47. a, Tagaküla, 01.07.2010)
Suitsusaunu on ajalooliselt esinenud ka mitmetes piirkondades üle Eestis. Sellegipoolest
on saunatüüp laialdasemalt levinud Lõuna-Eestis. Lõuna-Eestit taandatakse aga
tihtilugu just Võrumaale. Nii on sarnaselt soomlaste saunakultuse põhimõttele, kus
rühma iseloomustab laialt levinud nähtus – siinkohal saun (Edelsward 1993: 17–19) –
ka Võrumaal üheks põhjuseks nähtust ainult enda omaks pidada suitsusaunade tihedust
just nimelt selles piirkonnas. See vastab suitsusauna unikaalsuse taotlusele.
Suitsusaun pole saanud kogukonna (antud uurimuse kontekstis Võru valla
elanikud) sümboliks kunagisele ühtsele ning harmoonilisele maaelule nendes
mõõtmetes, mis on näiteks soomlastel oma saunakultuuriga. Soomlastel on saun
identiteeti määrav karakteristik. (Edelsward 1993: 186–187, 190) Võroke olemine
kätkeb endas ka muud kui suitsusaunakultuuri ja tihti määratletakse end võrokesena
pigem läbi keele.
Kui inimesed rääkisid, kuidas nende suitsusaunas on käinud külalisi kaugemalt,
väljastpoolt Lõuna-Eestit, väljendus selles ka Võrumaa ja suitsusauna seotus. Võrumaa
külastamise kogemuse juures on oma osa ka suitsusaunal. Samuti rõhutati palju, et

65

suitsusauna õigesti kütmist tuleb õppida, harjutada ning igaüks sellega kohe hakkama ei
saagi. Enamik küsitletud kohalikke inimesi oli suitsusaunaga seotud praktikaid ning
kombestikku õppinud oma vanematelt ning oli seotud mälestustega lapsepõlvest kodus.
Saunakombestiku tundmisse suhtutakse loomulikult ning seda ei peeta millekski
eriliseks. Alati ei peeta oma oskusi ja teadmisi väärtuslikuks ning neid ei rõhutata ega
tuua välja millegi erilisena. Vaimne kultuuripärand on tihti kogukonnas teadvustamata.

Suitsusauna Võrumaaga sidumine muudes teemades
Kaudselt puudutasid inimesed Võrumaa ning suitsusauna seotust ka vastates
küsimustele, mis polnud otseselt identiteedile suunatud. Kuna suitsusauna juures
väärtustatakse elanike seas väga suurel määral lihasuitsutamise funktsiooni, seda isegi
mõneti rohkem kui saunas käimise kogemust, siis on ta Võrumaa maapiirkondades
seotud loomakasvatuse ning selle kaudu majandusega laiemalt.

Ja just see, et ei ole sigu enam. Aga jah, kust ma tean, võibolla seal Haanja kandis, ma
siin linna ligidal, ma saan selle liha tarvis ruttu kätte, aga ütleme, kes on Mõnistes, kes
on kaugemal. Kui on pere siis peetakse vast ikka sigu. Seal on ju väga. Ikkagi peab
olema midagi, mida suitsutada, kus sa seda liha ikka hoiad. Võibolla jah, Ma ei tea,
kuidas teistes maakondades elu on. Veel seal piiriääres on. (N, Vagula k.,30.06.2010)
Seetõttu võiks ette näha suitsusaunakultuuri uut esilekerkimist siis, kui hakatakse
rohkem

oma

elu

siduma

traditsiooniliste

eluviisidega

maal

ning

tegelema

mahekasvatusega. Samas taolist turundusnišši saaks omistada Võrumaale vaid sel
põhjusel, et antud piirkonnas suitsusaunu juba on, samal ajal kui mujale peaks neid ehk
alles ehitama hakkama. Suitsuliha valmistamist ei peeta Võrumaale ainuomaseks, kuid
komme on võrokeste seas iseäranis väärtustatud ning säilinud tänapäevani.
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Kokkuvõte
Võru valla elanikud peavad suitsusauna üldjoontes ikkagi piirkondlikuks nähtuseks ning
Võrumaa traditsioonilise kultuuri osaks. Seejuures peetakse sauna üldiselt eestlastele
omaseks nentides, et suitsusaun erineb puhtast saunast olulisel määral. Samuti tehakse
vahet linnal ja maal ning viimase juurde kuulub ka suitsusaun. Võib öelda, et
suitsusauna väärtustamine eristab inimesi ka mõtteviisiliselt, kuna näitab viimaste soovi
hoida piirkondlikku traditsiooni, mis on teiste jaoks igand. Eristuse aluseks toodi
suitsusaunade suuremat levikut Lõuna-Eestis ning kombeid ja mälestusi isiklikust elust.
Suitsusauna mõju kohalikule identiteedile avaldus ka selle funktsioone puudutavates
küsimustes. Sellegipoolest ei saaks suitsusauna propageerimisega kohalikku patriotismi
iga talu õuel ärgitada, kuna saun ja pesemine kuuluvad inimese elu sellisesse sfääri, kus
ta mõtleb eelkõige praktilisele heaolule oma kodus. Leidus ka informante, kes pidasid
suitsusauna üle-eestiliseks nähtuseks ning toetusid selle väite juures oma käikudeles
mujal Eestis ning tuttavate juttudele ja kogemustele.
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Kokkuvõte

Käesolevas bakalaureusetöös uurisin, mil määral omistatakse suitsusaunale Võru valla
elanike seas väärtust vaimse kultuuripärandina, milline on suitsusauna koht nende
igapäevapraktikas ning kuidas avaldub suitsusaun nende kultuurilise identiteedi
tunnetuses.
Allikmaterjalina kasutasin Tartu Ülikooli etnograafiliste välitööde praktikal
2010. a suvel Põhja-Võrumaal, eeskätt Võru vallas läbi viidud intervjuude
transkriptsioone. Sisuanalüüsis toetusin peamiselt Bill Gillhami (2005) metodoloogiale
ning Tamara Habichti (2008 [1972]) varasemale uurimusele Eesti saunakultuurist.
Kultuuripärandi moodustavad nii inimeste materiaalne kui vaimne loome.
Käesolevas töös keskendusin suitsusauna kuulumisele vaimse kultuuripärandi alla.
Vaimne kultuuripärand omandab pärandi väärtuse siis, kui seda pärandina
tunnustatakse, seda eelkõige praktiseeriva kogukonna, kuid ka riiklike või
rahvusvaheliste organisatsioonide poolt (nagu nt UNESCO). Kogukonnad mängivad ise
kõige suuremat rolli vaimse kultuuripärandi elushoidmisel ja kaitsmisel. Võib öelda, et
säilitamise vääriliseks peetakse eelkõige pärandit, pärandit, mille jätkumist tulevikus
peetakse oluliseks. Ühtlasi võimaldab pärand pakkuda inimestele identiteedi ja
järjepidevuse tunnet. Suitsusaun on traditsiooniliselt kuulunud Kagu-Eesti külapildi
juurde ning suitsusauna juures rõhutatakse selle tähtsust kohaliku kultuuri osana.
Teadlikult teevad seda inimesed, kes teadvustavad oma identiteeti võrokestena ning
soovivad tõsta teadlikkust suitsusaunast kui Võrumaa traditsioonilisest kultuurivarast nii
oma kogukonnas kui ka sellest väljaspool. Võrumaa suitsusauna toetuseks on algatatud
mitmeid

ettevõtmisi,

nagu

näiteks

suitsusauna

kandmine

UNESCO

vaimse

kultuuripärandi nimekirja.
Kohalike inimeste arvamus suitsusaunade arvukusest näitas, kui haruldaseks nad
seda nähtust peavad ning kui loomulikuks nad peavad selle esinemist oma külapildis.
Paljud 2010. a välitööde informandid vastasid, et saun kuulub iga maja juurde, kuid
samas nentisid, et suitsusaunu leidub tänapäeval väga vähe. Suitsusaun on pidanud teed
andma uuele, korstnaga saunale, mida eelistatakse suurema kütmiskiiruse ning
väiksema energiakulu tõttu. Sellegipoolest on paljudes taludes suitsusaun alles jäetud,
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isegi siis, kui seda ei kasutata. Nii mõneski talus olid kasutuses mõlemad, nii uus kui
vana saunatüüp. Kummagi puhul hinnatakse täiesti erinevaid omadusi – suitsusaun on
pigem leilivõtmise kogemuse jaoks ning „puhast sauna“ peetakse paremaks pesemise
kohaks. Kindlate „puhta sauna“ eelistajate kõrval leidus ka inimesi, kes ei vahetaks
kunagi välja suitsusauna. Mõnikord peeti suitsusauna eelistamist isegi eristuseks enda
kui kohalike ning külasse sissetulnute vahel – põline elanik teab, kuidas suitsusaunas
käia end ära määrimata, hindab sealset leili rohkem ning ei pea pikka kütmisprotsessi
probleemiks. Sama eristust tehti küll ka kohalike noorte ja vanade vahel, kuid viimaste
puhul mängis rolli ka nende tervis. Eakamate inimeste jaoks võib suitsusauna kütmine
olla raske, eriti kui see asub majast liiga kaugel. Nii mõnigi Võru valla elanik oli
suitsusauna, võrreldes selle esialgse asukohaga, elumajale lähemale tõstnud, et seda
oleks mugavam kasutada. Suitsuauna kui kultuuripraktika tähtsustamisele ning selle
võimalikule jätkuvusele osutasid mitmete Võru valla elanike plaanid oma suitsusauna
renoveerida.
Saunas käimisel on siiani oluline roll puhkeaja eristamisel tööajast.
Nädalavahetustel tulevad pered kokku ning köetakse sauna, samamoodi ka enamike
kalendaarsete ja perekondlike tähtpäevade puhul. Lõuna-Eestis on endiselt kohati elus
ka pulmas noorpaari sannatamise traditsioon. Seega tähistab saun paljudele ülekantud
tähenduses kodu, puhkust ning erilist aega, mis on kõik positiivsed tunnused. Ehkki
pühadekombestik on aja jooksul muutunud, on saunal Võru valla elanike jaoks
tähtpäevade juures siiski oma osa. Oluliseks peetakse vihtlemist ning leili võtmist ning
inimestel on kindlad veendumused, kuidas neid õigesti teha, mis näitab, et kombed on
kinnistunud. Varasemast vähem usaldatakse sauna ravifunktsioone ning peaaegu
kadunud on seos sauna ning usundilise mõtlemise vahel, ehkki teatakse mõningaid
uskumusliku taustaga kombeid nagu saunas tervitamine ning tänamine. Omaette kõrget
väärtust omistatakse aga suitsusaunale kui kohale, kus saab liha suitsutada ning sel moel
liha menetlemine on uuritud piirkonnas tänini aktiivselt praktiseeritav. Selle funktsiooni
pärast hindasid suitsusauna ka need 2010. a informantidest, kes muudel põhjustel selle
vastu olid.
Saun on eestlastele, sarnaselt soomlastega, olnud väga oluline. Suitsusaun
kuulub Võrumaa vanemate elanike mälestuspiltidesse, kuid alati pole selle koht nende
identiteeditunnetuses teadvustatud. 2010. a suvel ei pidanud informandid alati
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vajalikuks Võrumaad teistest Eesti piirkondadest eristada ning mitmed põlised elanikud
ei pidanud ennast võrokeseks. Suitsusauna erinevus „puhtast saunast“ tuli aga
intervjuudest selgelt välja ning seeläbi võidi jõuda ka enda, kodukoha ja suitsusauna
kokkukuuluvuse määratlemiseni. Teisalt peeti suitsusauna Võrumaale iseloomulikuks
ka siis, kui ise suitsusauna tähtsaks ei peeta. Mujalt Võrumaale kolinud või mujal Eestis
palju liikunud inimesel on erinevate piirkondade kultuurilisi iseärasusi kergem võrrelda
ning see tuli välja ka 2010. a välitöömaterjalis. Olgugi, et enamus neist uusasukatest
või taas-asukatest (kohalikku päritolu inimesed, kes olid vahepeal mujal elanud) leidis,
et suitsusaun kuulub eelkõige Võrumaa juurde, oli ka neid, kes pidasid nähtust üleEestiliseks. Tunnistust inimeste teadvustamata identiteedist võrokesena andis ka
suitsusaunaga seotud oskuste ning kombestiku tundmise teadlik sidumine oma
esivanematelt õpituga. Oskuste ja teadmiste edasiandjaiks olid informantidele vanemad
või vanavanemad lapsepõlvetalus Võrumaal. Sellegipoolest ei peeta neid teadmisi
millekski eriliseks. Toetudes intervjuudes väljaöeldule näib suitsusauna koht Võru valla
elaniku teadlikus identiteedis küllaltki teadvustamata – suitsusaunakultuur ei ole miski,
mille kaudu end teistest Eesti piirkondadest eristatakse. Samas on suitsusaun veel
piisavalt tavaline hoone Võrumaa taluõuedel ja suitsusaunaga seotud tavad ning
praktikad tunduvad inimestele loomulikud. Seda, mida peetakse loomulikuks ja
tavaliseks, ei pruugita uurijale aga alati millegi erilisena iseloomustada.
Võru valla elanikud tunnetavad selgelt muutust suitsusaunade arvukuses. Mõnel
on sellest kahju, kuid teised peavad suitsusauna ebapraktiliseks jäänukiks vanast ajast.
Ehkki sellele saunatüübile eelistatakse pesemiskohana enamasti teisi, mugavamaid
lahendusi, on pooltes 2010. a välitöödel külastatud taludes suitsusaun alles ning enamik
neist on veel kasutuses ja mõningaid plaanitakse taas kasutuskõlblikuks muuta. On
võimalus, et suitsusauna näol on tegu rudimendiga ajast, kui sellel polnud võistlejat.
Teine võimalus on, et traditsiooniline suitsusaun pakub võrokestele ainulaadseid
kogemusi, mis võivad olla nii praktilised, näiteks lihasuitsutamine, kui ka puht
kehalised, nagu näiteks eriline leilimõnu, mida ei saa ühegist teisest saunast.
Selleks, et teha põhjalikumaid järeldusi suitsusauna tähenduse ja tähtsuse kohta
võrokeste enesekuvandis (nii sisse- kui väljapoole suunatud), on kindlasti vajalikud
täiendavad uuringud teistes Võrumaa valdades. Samuti pole kasutatud metodoloogia –
põgusad intervjuud kindlasti piisav, et saada põhjalikumat ülevaadet sellest, kuidas
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informandid suitsusauna tajuvad ja tähtsustavad. Suitsusaun vaimse kultuuripärandi
osana on väga mitmekülgne ja rikkalikke uurimisvõimalusi pakkuv nähtus ning
käesolev bakalaureusetöö juhtis tähelepanu vaid mõnedele neist võimalustest.
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Töös kasutatud allikad
Tartu Ülikooli etnograafiliste välitööde praktika käigus Võru vallas 26.06-2.07.2010
kohalike elanikega tehtud intervjuud. Intervjuude trankstriptsioonid autori valduses.
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Muuseum, Tartu 1960

KL nr 146 = Küsimusleht nr 146. Saun ja vihtlemine tänapäeval. ENSV Riiklik
Etnograafiamuuseum, Tartu 1977.
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Summary
The smoke sauna as an intangible cultural heritage to the people of Võru
municipality
The goal of this research was to analyse how the people of Võru municipality perceive
and evaluate their traditional smoke sauna as an intangible heritage. Likewise, I studied
the role of the smoke sauna in their everyday life and relations between the local
cultural identity and the smoke sauna.
The study is based on ethnographic interviews made by the students (among
whom I was included) of the University of Tartu during the ethnographical fieldwork
practice. The fieldwork took place in 26.06.–02.07.2010 in Võru County (Võrumaa),
mainly in Võru municipality and in some villages of neighbouring municipalities. The
special attention was on mapping smoke saunas and gathering folk beliefs and traditions
related to the smoke sauna. The initiative for this fieldwork came from some members
of the practising community as they are trying to propose the smoke sauna in Võru
County to the Intangible Cultural Heritage List of the UNESCO.
The smoke sauna traditionally belonged to the image of the villages in the
South-East Estonia and its importance in the local culture has been emphasised by the
practising community. This study focuses on inherence of the smoke sauna to intangible
heritage. The greatest role in the safeguarding and retaining intangible heritage has been
played by the practising communities. In Võru County these are people who
consciously perceive the smoke sauna as a part of their cultural identity also often
knowingly identify themselves as a part of, and often through, the community of
Võrumaa. Though, the connection is not always acknowledged by all owners of smoke
sauna in Võru municipality.
In Võru municipality people’s ways to look at the smoke sauna as a cultural
phenomenon are quite different. On one hand the smoke sauna has forfeited its role as
the only bathing place. The new, “clean” saunas that have a chimney are far more
practical in this aspect as they take less firewood and are heated faster. There is also less
danger to catch the flame, to get fume poisoning or simply to get dirty with grime. On
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the other hand people feel that the smoke sauna has belonged to their family homes and
traditions within ages – their ancestors were born in smoke saunas, it has had a part in
local wedding customs, illnesses were treated in the smoke sauna, meat was smoked
there etc. Also, the physical experience of taking the smoke sauna differs from that
taking the Finnish sauna.
The traditions and practices of the smoke sauna have not yet deceased. Even
though some of them have been viewed as obsolete or not worth mentioning, there are
quite many smoke saunas that still can be used and some even rebuilt or renovated in
Võru municipality. The voices of the practising community are making efforts to
introduce or reintroduce the cultural phenomenon of the smoke sauna, although the
preference to like or keep the traditional smoke sauna seems to be based on individual
values and preferences and cannot be determined except through the risen awareness of
its value in the community.
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Lisa 1
2010. a suvel toimunud välitöödel kasutatud küsimusleht
FOTOD: Sauna ümbrusest ja saunast (nii väljast kui seest) teha fotosid keskendudes
iseloomulikele detailidele. Nii üld- kui lähiplaanid. Välitööpäevikus lisaks fotodele
kirjeldada ka sauna ümbrust (maastik/keskkond). Sauna ja sauna ümbruse kirjelduses
pöörata tähelepanu ka sensoorsetele aspektidele.
Talu nimi:
Küla nimi:
Informandi nimi (kui on nõus ütlema) ja sünniaasta:
ÜLDISED KÜSIMUSED
- Millal on teie pere saun ehitatud (kui täpset aastat ei tea, siis kümnend)?
- Kes ehitas (saunameistri/meistrite nimi/nimed ja taust kui on teada)?
- Milline on teie pere saun (v saunad – kui on mitu)? (eesti- või soome saun;
suitsusaun; muu…)
o Kui on olnud vana suitsusaun kunagi, mis on ehitatud ümber „puhtaks saunaks“
siis küsida, millal ehitati ümber ja mis põhjustel?
o Juhul kui on juhtunud, et vana suitsusaun põles maha, siis kas uus saun ehitati
vana asemele? Milline (suitsusaun v „puhas saun“)?
- Kas sauna asukoht on kuidagi oluline? (asukoht teiste hoonete suhtes; veekogu
lähedus; et oleks ühenduses mõne muu hoonega; see, et on ehitatud vana sauna kohale)
Kirjeldage oma sauna (oluline, et inimene näitaks ja selgitaks sauna juures asju):
- kui suur; mis materjalidest ehitatud; millised on põhiruumid, põhiplaan sauna
sees
o kas on eraldi pesuruum v on üks ruum nii leilitamiseks kui pesemiseks
o suitsusauna puhul vaadata, kas on üldse eraldi riietusruum või on ainult üks
ruum)
o kus asub keris ja kus lava
- täpsemalt kirjeldada saunaahju ja kerist (kus asub ahi ukse suhtes; kus on
ahjusuu; mis materjalist on tehtud ahi; millised on kerisekivid; kuidas on need
asetatud, kus asub veepada (kui ei ole, siis kust sooja vett saadakse?))
o milliseid kive teate peetavat headeks kerisekivideks?
o kas teate mingeid saunaahju ehitamisega seotud kombeid?
- kust väljub suits (kui on suitsusaun)?
- milline on lava (konstruktsioon, materjal) ja kus asub?
- kas ja kus on aken?
- millised on põhilised esemed saunas (leilikibu, kausid jm)?
- kas olete oma sauna kui ehitisega kokkuvõttes rahul? mis võiks olla teisiti?
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SAUNASKÄIMISE AEG, SAUNAAHJU KÜTMINE
- Kui sageli köetakse teie peres sauna? Mis nädalapäevadel seda tehakse?
- Kas on ka mingid kindlad pühad v tähtpäevad kui te erakorraliselt sauna kütate (nt
jaanipäev, jõulud; pulmad)? Põhjendage, miks just siis?
- Millistel puhkudel te veel sauna kütate (nt haiguste ravimiseks; pärast rasket tööpäeva;
reisilt tulles; külalistele jm)?
- Kas kütate sauna ka muuks otstarbeks peale pesemise? Millised need on (liha
suitsetamine vm)?
- Kas kasutate sauna ainult oma perega v käivad teil ka teised saunalised? Kui, siis kes
(naabrid, sugulased, sõbrad, tuttavad …)?
- Kas teil on vahel tavaks ka nö külakorda saunas käia (nt naabritel kordamööda, mitme
pere peale vaheldumisi kütta)?
- Kes kütab teie peres sauna?
- Kas on veel mingeid ettevalmistavaid töid, mida enne sauna tuleb teha (nt vee
kandmine)? Kes neid teeb?
- Milliste puudega Te saunaahju kütate? Kas eelistate mõnda kindlat puuliiki teisele?
Miks?
- Millise puuga sauna ei tohiks kütta? (nt saunahjus võidakse ka mingeid jändrikke ära
kütta)
- Kirjeldage saunaahju kütmise käiku?
o Kui kaua kütmine kestab?
o Kui tihti on vaja käia puid juurde panemas/ahju segamas vms?
o Kui kuumaks sauna kütate?
o Kui kaua teie saun kuum püsib?
o Kui ma saunast tulen, siis isa alati küsib, et “kas oll iks lämmi?” või “kas oll iks
kuuma kah?” ja siis meie kiidame, et hästi kuum oli, ühesõnaga, näib, et
saunakütja vist tunneb uhkust et ikka hullult kaua peab see saun hästi kuum
püsima.]
- On teil tavaks ka enne saunatamisega alustamist uksed lahti leili visata (et
“karmu ei oleks”`?
- Rääkige mõni huvitav saunakütmisega seotud lugu oma v kellegi teise kogemusest?
SAUNASKÄIMINE: TAVAD
- Kes käivad teie peres koos saunas, milline on saunas käimise järjekord (kogu pere,
mehed-naised eraldi)?
- Kas on vahet saunaskäimise kestuses (nt mehed v vanemad pereliikmed kauem)?
- Olete kuulnud, et saunaskäimise aeg on seotud ka mingite uskumustega? Millistega?
(nt et pärast keskööd ei tohi minna, siis tuleb kurat v vaimud sauna)
- Kas te peate saunaskäimise kommet oluliseks? Miks?
- Kas teie peres peavad kõik pereliikmed saunast ühtemoodi lugu? Kui on mingid
erinevused, siis kas need on:
o põlvkondade vahel?
meeste-naiste vahel?
- Kuidas on saunaskäimine tavad teie peres aja jooksul muutunud?
- Milline on Teie arvates sauna raviotstarve?
- Milliseid saunaga seotud uskumusi on rahvas rääkinud?
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- Milliseid lugusid saunavaimudest v – haldjatest olete juhtunud kuulma?
- Milliseid saunaga seotud käske ja keelde olete kuulnud? (nt saunas ei tohi vilistada v
vanduda; täis kõhuga ei minda sauna vm)
- Kas olete kuulnud ka mingeid saunasõnu, mida lausutakse sauna minnes? saunast
tulles? laval olles?
- Kas olete kuulnud mingeid ütlusi saunaskäimise kohta? Mõnda laulu?
VIHAD, VIHTLEMINE
- Mis ajal teete oma saunavihad? Miks just siis? (Juhul kui ise ei tee, siis küsida, kust
saadakse, kes teeb)
- Kes käivad teie peres vihaoksi toomas? Kes on teie peres vihategija?
- Millest peale kaseokste veel vihtu teete? (nt tamm, kadakas)
- Kirjeldage täpsemalt viha tegemist.
- Kui palju vihtu tavaliselt korraga teete? (kui palju aastas umbes kulub)
- Kus te vihtu kuivatate? (või säilitate – juhul kui nt sügavkülmas)
- Kuidas valmistate viha ette vihtlemiseks (leotamine kuumas v külmas vees; kerisel
sopsutamine? vm)
- Mida teete vihaleoveega?
- Kas teie peres vihtlevad kõik või ainult osad pereliikmed? Millised on erinevused?
- Kas teie saunas on igal saunalisel oma viht v on ühiselt kasutatavad vihad? Mitu korda
ühe vihaga saunas käite?
- Mida teete vanade vihtadega?
- Kirjeldage oma vihtlemise kogemust. (vihtlemise järjekord – millistest kehaosadest
alustate? on teil mingid kindlad rituaalid vihtlemisel) (sensoorsus)
- Kas teie peres on kombeks üksteist vihelda? Kes keda? Kuidas?
- Kui vanalt on teie peres hakatud lapsi vihtlema? Kuidas (kui kuidagi teisiti kui
täiskasvanute puhul)?
- Milline raviotstarve võiks vihtlemisel olla? (nt mõnel vihal eriline toime mõne haiguse
puhul)
- Olete kuulnud mõnda ütlust seoses viha tähtsusega saunas? (nt “sauna ei minda ilma
vihata”)
- Olete kuulnud kasutatavat mingeid vihtlemissõnu? Milliseid? (Kes neid lausub vihtleja; viheldav?)
LEILITAMINE JA PESEMINE
- Kuidas viskate leili? (millise nõuga, külma v sooja veega; kas lisate leiliveele ka
mingeid lisandeid? milliseid?)
- Kui kaua tavaliselt leili võtate? Kirjeldage täpsemalt oma leilitamise kogemust?
- Kirjeldage oma saunaskäimist. Mille poolest erineb saunakogemus duši
alla/vannis pesemisest? (sensoorsus)
- Kirjeldage oma suitsusauna kogemust? Mis teeb selle eriliseks? (sensoorsus)
- Kuidas käite keha jahutamas leiliruumist välja minnes (saunas külma veega loputades;
õues; tiigis; talvel lumes v jääaugus)? Millised on siin eri pereliikmete harjumused?
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- Kas teie peres on kombeks pesta teistel saunalistel selga? Kes kellel?
- Milliseid pesemise vahendeid saunas kasutate? (erinevuseed duši all käies
kasutatavast?) (kus selles saunas pestakse (pesuvesi kausis pingil; dušš pesuruumis)?)
- On peale vihtlemise veel mingeid keha hooldamise viise, mida just saunas teete (nt
massaaž, meega määrimine vm)?
- Kas teil on saunast lahkudes ka mingid omad tavad kuidas saun endast maha jätta (nt
kuidas asetada vihad; kuidas kausid; mingi ütlus vm)?
- Mida teete pärast saunast tulekut? Kuidas puhkate?
- Olete kuulnud mingeid keelde, mida pärast sauna ei tohiks teha (nt mingid tööd)?
- Kas ja millal pärast saunast tulekut sööte?
- Kas teie peres valmistatakse saunapäevaks ka mingeid kindlaid sööke? Milliseid?
- Mida tavaliselt saunatades ja pärast sauna juuakse teie peres?
- Olete kuulnud ehk mõnda huvitavat leilitamise-vihtlemisega seotud lugu (v on
oma kogemusest rääkida)?
SAUN, VÕRUMAA, KOHALIK IDENTITEET
- Kui palju teate ümbruskonnas olevat suitsusaunu? (kui konkreetselt teada, paluda
kontakt)
o Kas teate ümbruskonnas nimetada kedagi, kes on endale hiljuti suitsusauna
ehitanud? (kontakti küsida)
- Kas teate ümbruskonnas nimetada mõnda erilist sauna (nt koobassaun; indiaani saun
vm)? (kontakti küsida)
- Kas teate ümbruskonnas nimetada mõnda kohaliku saunakombestiku head tundjat?
(kontakti küsida)
- Kas teate nimetada ümbruskonnas mõnda head saunameistrit? Aga suitsusauna
kerisahju meistrit? Head kerisekivide tundjat? (Kui võimalik, paluda nende kontaktid.)
- Kas kolhooside ajal oli siinkandis ka mõni ühissaun? Kus? Milline?
- Kui palju on teie külas/naaberkülades nõukogude ajal ehitatud saunu/saunsuvilaid?
- Mida mõeldakse teie kandis soome sauna all? Millised on selle tunnused? (s.h. ahi)
- Milline on Teie arvates saunakultuuri hetkeseis Võrumaal? Millised muutused on
siin viimastel aastatel toimunud?
- Millisena tundub teile saunakultuuri tulevik Võrumaal? Kas suitsusauna traditisioon
siinkandis võiks jätkuda? Mida selleks peaks tegema?
- Kas peate suitsusauna kuidagi Võrumaale eriti iseloomulikuks? Kas see eristab
kuidagi võrokaid teistest eestlastest?
Kas võrokestel on teiste eestlastega võrreldes mingeid omapärasid? On võru keel
omaette keel?
Kas võrokesi võiks pidada omaette rahvaks? (Kui jah, siis miks?)
Kas Võrumaa on Eestis kuidagi eriline piirkond? Mis teeb selle eriliseks?
Kas teie kodukant on Võrumaal millegi poolest eriline?
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Lisa 2
Küsimusleht nr 76. Saunad I. ENSV Teaduste Akadeemia Etnograafia
Muuseum, Tartu 1960
Küsimusleht nr 77. Saunad II. ENSV Teaduste Akadeemia Etnograafia
Muuseum, Tartu 1960

Küsimusleht nr 76. Saunad I.
Üldisi küsimusi
1. Mis ajast saadik tuntakse teie ümbruskonnas vihtlemissauna?
2. Sauna kohalik nimetus (tuua ka eri ruumide nimetused: näiteks sann ja vüürus ) .
3. Kui tavaline oli (on) saun? Kas oli saun enam-vähem igal talul? Umbes pooltel
taludel või ainult mõnedel taludel? Tuua konkreetseid näiteid (mõne küla kohta). Kui
saunade
arvus on toimunud teadaoleval ajal mingeid muudatusi, siis märkida see ära (näiteks
hakatud ehitama rohkem saunu)! Muudatuste põhjus?
4. Kas sauna olemasolu talus olenes kuidagi talupidaja jõukusest (näiteks kas jõukatel
olid saunad, kehvikutel aga puudusid)? Kui see nii oli, siis tuua konkreetseid näiteid
(näiteks teatava küla kohta)! Kuivõrd ja kas erinesid saunade suhtes asunikutalud (kas
asunikel oli saunu sama palju kui vanataludes)?
5. Kas mäletatakse külasaunu või mitme pere peale ühiseid saunu?
6. Kas külasaun oli kogu küla ühisomandus või kuulus teatavale perele (mitmele
perele)?
7. Kui saunu oli vähe (näiteks küla kohta üks), kuidas toimus siis nende ehitamine,
hooldamine?
8. Kas pesti, viheldi teistes hoonetes peale sauna (näiteks rehetoas ahjul, parsil, rehest
lahku ehitatud elamus, õues)? Kirjeldada ligemalt, millist rehetoa, elutoa osa kasutati
pesemiseks, kus viheldi! Kas vihtemiseks, pesemiseks oli eriotstarbelist sisustust
(näiteks rehetoas erilised lauad parte kõrval, ahjule asetatavad pingid). Kuidas neid
nimetati? Kirjeldada ligemalt nende asukohta, ehitust. Millised olid toas (õues)
pesemiseks kasutatavad nõud. Nende nimetus, kirjeldus, tavaline asukoht. Kirjelda, kus
peale vihusauna toimub pesemine praegu ja kas selleks on vastavas ruumis
eriotstarbelist sisustust (lava, pingid jne.).
9. Kas on vihtlemissauna puudumise korral esinenud nimetus „saun“ ja mida sellega on
tähistatud (kas on nimetatud saunaks iseseisvat ehitust, mida kasutati ainult elamiseks,
rehetoa kõrval olevat tuba või mõnd muud ruumi)?
10. Milliseid isikute nimetus tuntakse ühenduses sõnaga „saun“ (saunik, saunamees,
saunarahvas)? Keda seesuguste nimetustega tähistati (talu vihusaunas elavaid inimesi,
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väikeste kehvikuelamute elanikke)? Milline tahenduslik erinevus on nimetustel saunik,
pops, vabadik?
11. Kas moodustasid saunad (kehvikute elamud) ka omaette asula rühmi, külasid?
Kuidas neid nimetati? Kas esineb nimetus saunaküla?
12. Kas uue talu rajamisel ehitati alati saun (näit. asunikud, külast välja ehitamisel)?
Kas saun kuulus esimeste või viimaste ehitatavate hoonete hulka? (Näiteks kas ehitati
kõigepealt eluhoone, siis kõrvalhooned, millises järjekorras kõrvalhooned jne.).
13. Kui Teie ümbruskonnas on alles mõni vana saun, palun teatage sellest muuseumile!
Sauna asukoht
14. Talu vihusauna asukoht teiste hoonete suhtes taluõuel. Milliste hoonete ligidusse
(näiteks suvekoda) saun ehitati?
15. Kas saun ehitati taluõuest kaugemale? Miks?
16. Kas saun ehitati veekogu ligidale? Kas oli kombeks mitme talu (kogu küla) saunu
ehitada veekogu aarde ritta? Kas oli sauna juures kaev? Kuidas seda nimetati?
17. Kas on esinenud komme ehitada uus saun vana sauna kohale?
18. Kas on seotud sauna headust (mitte karmune, meeldiv) sauna asukohaga ja sel korral
kui vana saun oli suitsune (mõru) valitud uue sauna ehitamiseks teine koht?

Ehitamine ja ehitusmaterjal
Ehitusmaterjali kirjeldamisel jälgida, kas on erinevusi sauna esiku ja pesemisruumi
ehitusmaterjalis.
19. Kas enne talude päriseksostmist ehitusmaterjal sauna
ehitamiseks saadi mõisast või tuli see talupojal endal hankida?
20. Kes ehitas sauna? Peremees ise, sulane, võõras ehitusmeister?
21. Kas on esinenud sauna ehitamist mõisa kulul? Kuidas see toimus?
22. Kas on esinenud sauna ehitamist talgu korras? Millal? Kes võtsid sellest osa?
23. Mis puust ehitati saunaseinad? Kas eelistati mõnda puuliiki teisele? Miks?
24. Kas on ehitatud kivist saunu? Mis kiviliiki kasutati?
25. Kas on olnud ehitusmaterjaliks (näiteks sauna eesruumil) puuoksad, lauad, latid?

Põhiplaan ja tüübid
26. Kui suur oli tavaliselt saun (pikkus, laius)? Kas kehvikute saunad olid väiksemad?
Kas on mäletataval ajal saunade suuruses muudatusi (näiteks varem suuremad või
väiksemad saunad)? Tuua konkreetseid näiteid!
27. Joonistada ümbruskonnas tavaline sauna plaan, ära märkides ukse, akna
(valgusava), ahju ja lava asukohad ja sisustus (pingid, veenõud)! Kui Teie
ümbruskonnas tavaline saunaplaan sarnaneb joonistel 1–12 toodud saunaplaanile,
palume see ära märkida! Kui esineb mitmesuguse plaaniga saunu (näiteks vanad
teistsuguse, uuemad teistsuguse plaaniga), siis joonistada mitu skeemi. Kui maletatakse
sauna, mis oli varemalt tüüpiline, kuid mida nüüd ei esine, siis joonistada ka selle
skeem. Skeemide joonistamisel jälgida, kas saun on eesruumiga või ilma, kas on saun
suitsusaun või korstnaga, kus asub ahjusuu (saunas, esikus). Ahjusuu tähistada
ristimärgiga!
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28. Kas esines ilma eesruumita saunu (joon. 12)? Kuivõrd üldised on need saunad? Kas
nad esinesid näiteks ainult endiste kehvikute majapidamistes? Kas varem oli rohkem
ilma eesruumita saunu või mäletatakse, et enamik saunu oli vanasti eesruumita? Millal
see nii oli? Joonistada eesruumita sauna skemaatiline põhiplaan!
29. Kas on (oli) eesruumita saunu etteulatuva viiluga (joon. 13)? Kuidas etteulatuvat
viilu nimetati, kuidas sauna ukseesist, mis jäi kaetuks? Joonistada selliste saunade
skeemid!
Kuivõrd üldised olid seesugused saunad ja millal nad on ehitatud?
30. Kas esineb (esines) maasauna (maa sisse ehitatud saunu (joon. 14)? Kuidas neid
nimetatakse? Kirjelda ligemalt maasauna ehitustehnikat (jälgida, millest ja kuidas tehti
seinad, lagi, katus jne.). Kuivõrd üldised olid maasaunad Teie ümbruses? Kas neid
leidub veel praegu? Teatada nende täpne aadress! Joonistada maasauna skemaatiline
põhiplaan!
31. Kas esines ja kuivõrd üldine oli sauna ühise katuse alla ehitamine suvekojaga (vt.
joon. 15). Kuidas nimetati sel puhul sauna, suvekoda, kuidas kogu hoonet? Kas selline
kahe hoone kokkuehitamine on vana või hiline nähtus? Joonistada saunaga ühise katuse
alla ehitatud suvekoja skeeme, märkides ära niihästi sauna kui suvekoja sisustus,
juhindudes joonisest 15!
32. Kuivõrd üldine oli sauna ühise katuse alla ehitamine sepikojaga (vt. joon. 16)?
Kuidas nimetati sel puhul sauna, kuidas sepikoda, kuidas kogu hoonet? Kas selline kahe
hoone
kokkuehitamine on vana või hiline nähtus? Joonistada saunaga ühise katuse alla
ehitatud sepikoja skeem, märkides ara niihästi sauna kui sepikoja sisustus, juhindudes
joonisest 16!
33. Kas ehitati eluruume (saunakambreid) saunaga ühise katuse alla? (joonisel 17 on
eluruum märgitud K tähega) Kuidas sellist eluruumi nimetati? Kes seal elasid? Millal
seesuguseid saunu ehitati ja kuivõrd üldine oli see Teie ümbruskonnas? Millal sellistes
saunakambrites veel elati? Tuua konkreetseid näiteid! Joonistada selliste saunade
skeeme!
34. Kuivõrd üldine oli sauna ühise katuse alla ehitamine mitme kõrvalhoonega (näiteks
suvekoja, sepikoja, veel mõne ruumiga)? Kuidas nimetati eri ruume, kuidas kogu seda
hoonet? Kas seesugune paljude hoonete, nende hulgas ka sauna, ühise katuse alla
ehitamine on vana või hiline nähtus? Joonistada kirjeldatud mitme ühise katuse alla
ehitatud hoone skeeme!
35. Kas esines sauna ühise katuse alla ehitamist rehielamuga? Millal seesugused saunad
olid ehitatud? Tuua konkreetseid näiteid ja joonistada rehielamu skeem koos saunaga!
36. Kas esines sauna ühise katuse alla ehitamist rehest lahku ehitatud elamutega? Millal
seesugused saunad on ehitatud? Tuua konkreetseid näiteid ja joonistada elamuga ühise
katuse alla ehitatud sauna skeem!
37. Missugused olid asundustalude saunad? Kas neil oli erinevusi võrreldes vanade
talude saunadega? Kirjeldage ligemalt! Joonistada skeeme!
38a. Millised olid mõisasaunad? Kirjeldada suurust, ehitustehnikat! Joonistada skeeme!
38b. Kuivõrd üldine oli alevis (linnas) väike oma tarbeks saun? Kus asus neis saunades
ahi, kus lava? Joonistada skeeme! Mis ajast mäletatakse alevites (linnades) suuremaid
maksulisi saunu? Kirjeldada ligemalt!
39. Missugused on viimastel aastakümnetel Teie kodukohas ehitatud saunad? Kas neil
on plaanilisi, ehitustehnilisi erinevusi võrreldes vanade saunadega? Kirjeldada ligemalt
(milline ahi, lava) ! Joonistada skeeme!
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40. Kas on ehitatud kolhoosisaunu? Millal? Kirjeldada ligemalt! Joonistada skeem!

Ehitustehnika
41. Kas vanadel saunadel esineb kirvega tehtud ristnurki?
Kas oli neil nurgaõnarus ainult palgi iilakuljel (joon. 18 a, b, c) või mõlemal poolel
(joon. 19)? Kuidas nurka nimetati?
42. Millal hakati tegema saunu sae abil tehtud ristnurkadega (joon. 20)?
43. Kas ja millal hakati tegema puhta nurgaga saunu? (joon. 2l )?
41. Milliseid nurgakonstruktsioone veel on saunadel esinenud (joon. 22)?
45. Kas esines vitstest sauna eesruumi seinu? Kirjeldada ligemalt, kuidas neid
valmistati!
46. Kas mäletatakse ilma vundamendita saunu?
47. Kas on sauna seinapalkide alust nurgakivide vahet täidetud mulla või lahtiste
kividega? Kuidas nii üht kui teist nimetati?
48. Kas sauna seina äärde on aetud mullavalli? Milleks? Kuidas seda nimetati?
49. Millal hakati ehitama vundamendiga saunu?

Põrand
Põranda kirjeldamisel jälgida erinevusi pesemisruumi ja sauna esiku põranda vahel!
50. Kas oli muldpõrandaid, savipõrandaid? Nimetus. Kuidas neid tehti?
51. Kas tehti palkidest (täispalkidest, poolikutest palkidest) põrandaid? Kirjeldage
ligemalt, kas palgid asetati põrandataladele, kas palke tahuti? Kuidas palkpõrandat
nimetati?
52. Millal hakati tegema laudpõrandaid? Kas need toetusid taladele? Kas oli lahtiste
laudadega saunapõrandaid?
53. Kas tehti saunadele kivipõrandaid? Mis kividest? Kuidas valmistati? Kuidas
nimetati?
54. Kas esines õlgede, puuokste toomist saunapõrandale saunapäeval? Mis oksi toodi?
Kas esikusse või pesuruumi?

Lagi
Lae kirjeldamisel jalgida erinevusi sauna pesemisruumi ja eesruumi lae vahel!
55. Kas maletatakse ümarpalkidest lage? Kui üldiselt see esines?
56. Kas esines pooleksl6hutud palkidest saunalagesid? Kui üldiselt?
57. Millal ja kas on tehtud laudlagesid? Kirjeldada ligemalt laudlae ehitustehnikat!
58. Mida asetati saunalaele (savi, mulda, liiva, lehti)? Milleks? Kui palju?
59. Kas esines palklagedega saunu mullakorraga lael, millel katus puudus? Kuidas
niisugust palklage nimetati? Kui üldised olid seesugused saunad?

Katus
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60. Milline oli katus kujult (täiskelp- (joon. l), poolkelp- (joon. 15), viilkatus (joon. 4)?
Kas katuse kuju olenes materjalist (näiteks teatud materjalist katused ainult
viilkatused)?
61. Kas katus toetus sarikatele või on esinenud ka katuseid, mille kandetoestiku
moodustasid hoone palkokstele toetuvad latid?
62. Loetleda kõik saunakatuse kattematerjali eriliigid (näiteks õlg, roog, kisklaud,
kuusekoor). Milline oli kõige üldisem?
63. Kas on (oli) saunadel puuokstest (vitstest) tehtud katuseid? Kirjeldada
üksikasjaliselt, millest ja kuidas neid valmistati, kuidas neid nimetati? Kuivõrd üldised
seesugused katused olid? Millal need esinesid?
64. Kas esines käsitsilõigatud laudadest (kisklaudadest) katuseid? Kuidas neid nimetati?
Kirjeldada valmistamist!
65. Kas tehti kahekordsetest kisklaudadest katuseid, kusjuures lauakordade vahele
asetati kasetohtu?
66. Kas esines kuusekoorega saunakatuse katmist? Kuidas kuusekoore katust nimetati?
67. Kuidas kuusekoor katuse külge kinnitati?
68. Kas saunakatusel, kuigi see tehti samast materjalist kui teiste hoonete katusedki, oli
erinevusi võrreldes teiste hoonete katustega (näiteks kas ei tehtud saunakatus õhem kui
tavaline katus)?

Saunaahi
69. Saunaahju asend (ukse kõrval, paremal või vasakul, ukselt vaadates tagaseinas jne.).
Kus oli ahjusuu (skeemile märkida ristikesega (vt. joonis 1-12)?
70. Mis materjali kasutati saunaahju tegemiseks (maakivi, paekivi, tellis)? Kui on
materjali osas muudatusi (näiteks varem maakivi, hiljem tellis), märkida ara, mis ajast
muudatused
pärinevad!
71. Milline oli saunaahi (pealt lahtine (joon. 23, 24, 25, 26) või kaetud kerisega) (vt.
joonised 23-29)? Millisele joonisele sarnaneb Teie ümbruskonnas tüüpiline saunaahi?
Joonistada
skeem, skeemid (ahju põhiplaan, külg- ja eestvaade, läbilõige)!
72. Kirjeldada üksikasjaliselt ahju ehitust! Millele toetus keris? Kuidas asetati kerist
kandvad kivid ahju alusmüürile (paarikaupa katusekujuliselt, suured lamedad -kivid
üksteise
kõrvale)? Kas on esinenud kerise alusena võlvkonstruktsiooni kiilukujulistest kividest
või kaarekujulist võlvi, millele keris toetus? Kas esineb raudadele toetuvaid keriseid?
(joon 25)
Kuidas need rauad on asetatud? Joonistada skeeme, millel näidatud kerist kandev ahju
osa!
73. Kui leidub maakividest saunaahjusid (joon. 23, 24) või mäletatakse neid, kirjeldada
neid üksikasjaliselt, jälgides eriti ahju alusmüüri tegemist ja kuidas oli tehtud kerist
kandev
ahju osa (kas esines katusekujuliselt kivide panemist või asetati suured kivid ühelt
alusmüüri äärelt teise)! Kas maakiviahjudel kasutati kivide seostamiseks savi või mitte?
74. Tuua saunaahju ja kõigi ahju üksikosade nimetused!
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75. Kas on sauna, mille ahjusuu asetseb esikus (joon. 30)? Millal neid hakati tegema ja
kui üldised need on?
76.. Milliseid kive peeti otstarbekohaseks kerise tegemiseks?
77. Kas on peetud otstarbekohaseks saunakerisele panna sepikojast toodud rauapuru?
Miks?
78. Kuidas nimetatakse korstnata sauna, suitsusauna?
79. Millal hakati ehitama korstnaga sauna?
80. Kui üldine on praegu korstnaga saun (puhas saun), suitsusaun? (Näiteks ülekaalus
on suitsusaun, korstnaga saunu esineb harva). Tuua konkreetseid näiteid mõne küla
kohta.
81. Kas saunaahju tegemiseks peeti mõnda aega (näit. vana kuu) sobivamaks? Miks?
Kas esines muid kombeid seoses ahjutegemisega?

Aknad ja uksed
82. Milleks tehti avasid saunaseina (valguse sisselaskmiseks, suitsu väljalaskmiseks)?
Kuhu seina (külgseina, otsaseina)? Kuidas nimetati? Millise kujuga, kui suured olid
avad? Millega suleti (pakk, laud) ?
83. Kui esines liikuva lauaga suletavaid valgusavasid, siis kuidas lauda nimetati, kuidas
ta liikus (seinapalgi sisse lõigatud õnaruses) ?
84. Mis ajast on hakatud ehitama saunadele aknaid? Kuhu seina?
85. Mis materjalist oli sauna uks? Kas oli puuhingedega uksi? Millal asendati
raudhingedega? Ukse sulused (pöör, pulk)?

Lava ja sisustus
86. Kus seinas asus saunalava (ukselt vaadates külje- või tagaseinas), kas ahju kõrval
või eraldi kogu seina ulatuses? Saunalava ja selle üksikosade nimetused. Joonistada
eraldi skeem (skeemid), pöörates tähelepanu eriti lava konstruktsioonile ja lavalaudade
suunale (risti, piki lava).
87. Kas esines postidele toetuvaid saunalavasid (joon. 23, 27, 31)? Joonistada seesuguse
lava ehitust näitav skeem! Kuidas nimetati lava aluseid poste? Kas seesugune lava oli
teie ümbruskonnas tüüpiline?
88. Kas esines poolikutest palkidest saunalavasid, millel palgid toetusid seinapalkidesse
raiutud õnarustesse või seinapalkide vahele (joon. 2, 32)? Kuidas lavapalke nimetati?
Kas seesugune lava oli üldiselt levinud?
89. Kas esines saunalavasid, millel äärepalk oli ümarik, ülejäänud aga poolikutest
palkidest (joon. 15)? Kuidas äärepalki nimetati?
90. Milliseid lavakonstruktsioone peale eelpooltoodute veel esines (näiteks seinast seina
ulatuvatele kandepalkidele toetuv lava (joon. 11, 13), lavalaudade toetumine seina külge
kinnitatud liistudele, puupukkidele toetuv lava (joon. 34))? Kui üldiselt?
91. Kas saunalae all olid erilised ridvad (õrred)? Nimetus ja otstarve. Kus oli nende
tavaline asukoht?
92. Kas saunas oli pinke? Pingi nimetus. Kus pink (pingid) tavaliselt asusid (lava ees)?
93. Kirjeldada pingi ehitust! Kas esines poolikutest palkidest pinke?
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Joonised

87

88

89
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Küsimusleht nr 77. Saunad II. ENSV Teaduste Akadeemia Etnograafia Muuseum, Tartu
1960
Kui saunu polnud või kui vihusaunade kõrval esines pesemist ja vihtlemist rehetoas,
elutoas, kirjeldada lähemalt, jälgides küsimusi 3-12, kuidas sel puhul toimus
ahjukiitmine, millises järjekorras siis käidi pesemas, vihtlemas jne.
1. Kuidas kohalik rahvas nimetab saunaahju kütmist, saunaskäimist, teistele
saunakütmist ja teiste pesemist (sannatamine ).
2. Kuidas nimetati sel puhul, kui pesemiseks ja vihtlemiseks kasutati teisi ruume (mitte
vihusauna) vastavaid toiminguid: ahjukütmist, pesemist, vihtlemist, teistele ahjukütmist
ja teiste pesemist. Kas ka sel puhul esinesid sõnad saunaahju kütmine, saunaskäimine,
saunatamine jne.?
3. Kui sageli köeti saunaahju? Mis päeval (päevadel)? Kui on selles osas muudatusi
(näit. varem tihedamini, hiljem harvem), siis markida see ära! Loetleda kõik pühad,
mille puhul saunaahju koeti (näit. jaanipäev, suvisted, lihavõtted, jõulud) ja märkida ära,
millal nende pühade puhul saunaahju köeti (pühade laupäeval) ? Kas esines saunaahju
kütmist teisteks otstarveteks peale pesemise (riiete, võrkude kuivatamine)? Millal
(aastaaeg)? Mis päeval? Kui sageli?
4. Kelle tööks (vanad, noored, mehed, naised) oli saunaahju kütmine? Kas seda loeti
pererahva või teenijate tööülesandeks? Kas tuntakse tütarlapse sünni puhul ütlust:
„sündis saunakütja“?
5. Kui saunu oli vähe (mitme pere, kiila peale üks), kuidas korraldati siis nende kütmist,
kuidas veetoomist? Kas esines sauna korda kütmist? Kas kõik saunaskäijad võtsid
sellest osa? Kas kuidagi teatati sellest, et saunaahi on köetud ja kelle kord on sauna
minna?
6. Mis puudega saunaahju köeti? Kas mõnd puud eelistati teisele? Kas arvati, et mõne
puuliigiga küttes (näit. kask) saab parem (magusam) saun kui teisega? Miks? Kas
mõnd puud ei peetud otstarbekohaseks saunaahju kütmiseks (näit. haavapuud)? Miks?
7. Kust lasti suits ja ving välja, kui saunaahi küdes (uksest, vastavatest avadest). Kuidas
neid avasid nimetati?
8. Kas oli kombeks kütta saunaahju teataval ajal (näiteks vanal kuul)? Miks?
9. Mis tahendus oli sõnadel mõru ja magus ühenduses mõrusaun , magus (makus)
saun?
10. Millises järjekorras käidi saunas (näit. mehed enne, naised parast)? Kas teenijad
käisid pererahvaga koos saunas? Kas esines meeste ja naiste koos saunas käimist?
Millal, kui üldiselt? Kas käisid koos mitme pere naised-mehed, kas käidi rühmiti
(näiteks noored enne, vanad pärast)?
11. Kas oli vahet saunaskäimise kestvuses (näiteks vanemad inimesed kauem)?
12. Kas oli saunaskäimine seotud kindla ajaga (näiteks polnud soovitav hilja, peale kella
kahteteistkümmet, peale päikeseloojangul saunas käia)? Miks?
13. Kas on tuntud uskumus, et pärast päikeseloojangut muutub vesi vereks? Kas on
seoses sellega teada ütlusi (näit. „Pärast päikeseloojumist saunaskäimine on nagu verega
uhtmine“) või jutustatakse, et keegi seda ise on näinud?
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Viht
14. Kuidas nimetati vihategemiseks kasutatavaid kaseoksi (näit. lehese´)?
15. Kuidas nimetati vihaokste järgi minemist (näit. vihalehte minema )?
16. Mis liiki kaske peeti sobivaks vihategemiseks?
17. Mis ajal tuli vihaoksi tuua (juuni-, juulikuul)? Miks?
18. Kas on vihategemiseks kasutatavate kaseokste toomiseks peetud otstarbekohaseks
mõnd nädalapäeva, vana või noort kuud, pehmet aega, jaanipäeva jne.? Miks?
19. Kas on esinenud komme luua vihaoksi jaanilaupäeval? Miks?
20. Kas käidi üksi või hulgakesi vihaoksi toomas või vihtu tegemas? Kirjeldada ligemalt
vihaokste toomist! Kes käisid (mehed, naised, noored, vanad)? Kuidas vihaokste toojat
nimetati? Kuidas vihaoksad koju toodi (seoti kimpu)? Kuidas vihaokste kimpu
nimetati? Kas vihaoksad kanti seljaga koju? Kas esines hobusega vihaokste toomist?
21. Kas on tuntud ütlusi, laule seoses vihatoomisega?
22. Kas on tuntud ütlusi, mis väljendavad viha tähtsust (näit. „Sauna ei minda ilma
vihata“)?
23. Kirjeldada üksikasjaliselt viha tegemist. Kas mõnda aega (nädalapäeva, nn. pehmet
aega, vana kuud) peeti vihategemiseks sobivamaks? Miks? Kus vihtu tehti? Kes tegi
(perenaine, tüdruk)? Kas öeldi tütarlapse sünni puhul: „Sündis vihategija“)? Kas on
saunikud, kes elasid talu maa peal, taludele vihtu teinud? Kas tehti sellele talule, kelle
maa peal saunik elas või mitmele talule? Kas vihategemine kuulus korteriüüri tasumise
hulka või tasus pererahvas selle eest kuidagi vihategijale? Kui suur hulk (umbes) vihtu
tehti talule aasta tarviduseks? Viha üksikosade nimetused. Millega viht seoti (vitsaga,
nööriga)? Kuidas sidet nimetati? Missugust sõlme tarvitati sidumisel (nimetus)? Kas
vihad seoti paarikaupa kokku? Kuidas?
24. Kus vihtu kuivatati? Kirjeldada ligemalt, kuidas ja kuhu kuivama riputati? Kus vihtu
talvel hoiti? Kas on hoitud vihtu heinte sees (heinakuhjas, küünis)? Kui on, siis
kirjeldada ligemalt, kuidas ja millal need sinna pandi ja miks neid seal hoiti?
25. Kas igal saunalisel oli oma viht? Mitu korda ühe vihaga saunas käidi?
26. Milleks kasutati vanu vihtu?
27. Kas on seoses vihtade paarikaupa kokkuköitmisega (vihtade tegemise juures) olnud
ennustamist (meheleminekuks, lammaste tallede sünni kohta jne.)?
28. Kas on paarikaupa kokkuköidetud vihtadega saunaminek olnud seotud ennustustega
(näit. kaksikute sündi ennustav)?

Saunaskäimine, vihtlemine ja pesemine
Kui saunad puudusid või peale vihusaunade pesti ka mujal (rehetoas), palutakse jälgides
küsimusi 29-66 kirjeldada, kuidas toimus vihtlemine ja pesemine sel korral. Rehetoas
pesemise ja vihtlemise puhul palutakse silmas pidada veel järgmisi küsimusi: Millises
rehetoa osas toimus pesemine (näit. ahju ees). Kas selleks kasutati vanne (millised need
olid, kuidas nimetati)? Kas kogu pere peses samas vannivees? Kes pesi esimesena? Kas
pesemiseks, vihtlemiseks oli rehetoas erilist sisustust (pingid, nn. vihtelauad parte
kõrval)? Kus ja kuidas viheldi (näiteks ahju äärel seistes)? Kus asusid tavaliselt
pesemise korral veenõud ja millised need olid?
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29. Kuhu saunatulijad panid ülerõivad, musta, puhta pesu? Kas pandi puhas pesu sauna
lae all olevaile ritvadele? Miks?
30. Kuidas saunatulija tervitas saunalisi? Kas on esinenud peale tavalise tervituse ütlusi,
nagu näiteks „Mõru vällä, makus sisse!“ või „Tere saunakene, tere leilikene, armas
arukasekene, kallis kaevuveekene!“ Kuidas vastasid saunasolijad tervitusele (näiteks
saunatulija ütles „Jumal sekka saunakene!““ Sanas olijad aga vastasid „Jumal
häämees!“)?
31. Kas oli erilisi toiminguid, mida sauna sissetulija pidi tegema (näit. viskama kolm
korda soola, vett saunakerisele)? Miks?
32. Kuidas nimetati leili (leil, lõhn jne.)? Kuidas leili visati (millise nõuga, sooja või
külma veega)? Kuidas nimetatakse leiliviskamise nõud, vett? Leiliviskamise nimetus.
Kas leiliviskamise vett (nõud) on kasutatud seoses mõne kombega (näiteks muru
kastetud vana-aasta õhtul)?
33. Mis tähendus oli kerisekivi paukumisel, lõhkemisel, kerise „laulmisel“
leiliviskamise ajal? Missuguseid sõnu sel puhul öeldi?
34. Kas leiliviskamise puhul öeldi tänusõnu? Milliseid?
35. Kas oli komme enne vihtlemist keha kuumutada laval? Kuidas sellist toimingut
nimetati?
36. Kuidas valmistati vihta ette vihtlemiseks (hoiti vees, kerisel)? Kuidas vastavaid
toiminguid nimetati?
37. Kirjelda vihtlemist, vihtlemisjärjekorda ja üksikuid vihtlemisviise. Kas vihtlemist
alustati näiteks jalgadest? Miks? Kas on enne vihtlemist kolm korda vihaga löödud jala
talla alla? Miks?
38. Kirjeldada laste vihtlemist! Kui vanalt hakati lapsi vihtlema? Kas kasutati
spetsiaalselt selleks valmistatud väiksemaid vihtu? Kas on tuntud lapse vihtlemise
sõnad? Millised? Kas oli kombeks lapse kehaliikmeid laval masseerida, et need hästi
kasvaksid? Kui vanadel lastel seda tehti, kes tegi? Kuidas vastavat toimingut nimetati?
Kas ka sel puhul öeldi sõnu? Milliseid?
39. Kas oli kombeks teisi vihelda? Keda (vanu inimesi, lapsi)?
40. Kas esines vihtlemissõnu? Milliseid? Kes neid ütles (vihtleja ise viheldes, viheldav
tänuks vihtlejale)? Kas oli erilisi tänusõnu noortele vihtlejatele?
41. Kas on enne pesemist visatud kolm korda vett kerisele? Miks?
42. Pesemiseks sobiva vee nimetusi (pehme, kõva). Kuidas nimetati pesemiseks
sobiva vee soojust (kuum, soe, leige)?
43. Milliste vahenditega pesti (viht, nuustik)? Kas mäletatakse, et varemalt seepi
pesemiseks ei kasutatud? Millega siis pesti? Kas mäletatakse tuhaleelisega pesemist?
Kirjeldada ligemalt!
44. Milliste nõudega toodi külm vesi sauna? Kes tõi (saunakütja, sulasrahvas)? Kus
külm vesi seisis (küna, tünn)? Kas selleks oli spetsiaalne nõu, mis seisis alati saunas?
Kus?
45. Kus soendati saunavesi (suvekojas, rehetoas) ja kes tõi selle sauna? Millega see
toodi (pangega)? Kui palju toodi sooja vett (umbes igale inimesele)?
46. Kas on esinenud vee soendamist saunas? Kirjeldage ligemalt (näiteks kas oli
pesemisruumis seks otstarbeks pada sauna kerisel, tünn ahju kõrval). Mis ajast ja kui
üldiselt seesugused moodused esinevad?
47. Kas on esinenud saunavee soendamist sauna eesruumis? Kirjelda ligemalt (milline
oli kolle, kas oli see ainult saunavee soendamiseks kasutatav jne.).
48. Kas oli kombeks vältida saunavee keema minemist? Miks?
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49. Kas saunavett on peetud rohuks (näiteks anti lastele saunavett juua, et nad terved
oleksid)?
50. Kas pesti sooja, jaheda või külma veega?
51. Kus pesti (pingil, laval istudes)? Kas on istutud pesemise ajal põrandal?
52. Millises nõus oli pesemisvesi? Kui palju vett (umbes) kulutas üks pesija?
53. Kas oli kombeks pesta teistel saunas selga? Kuidas seljapesijat tänati? Kas öeldi
erilisi tänusõnu? Kas oli kombeks, et peres teatud inimesed pidid teistel selga pesema
(näiteks perenaine peremehel)?
54. Kuidas oli kombeks saunas teisi pesemisel veel abistada (näiteks kas pesti teisel
pead, kes kellel)?
55. Kas on olnud talupoegade kohustuste seas mõisnike vastu ülesandeks mõisnikule
sauna kütta, teda pesemisel abistada (saunatada)? Kirjelda ligemalt!
56. Kirjeldada laste pesemist! Kes peses lapsi? Kui vanalt hakati lapsi saunas pesema?
Kus pesti väikelapsi (vannis)? Kes peses väikelapsi? Kui vanalt hakkasid poisikesed
meestega,
tütarlapsed naisperega saunas käima? Kui vanalt hakkasid lapsed end ise pesema?
57. Kas oli kombeks pärast pesemist või pesemise kestel end külma veega uhta (kaevu
juures, veekogu ääres), talvel lumes püherdada, jões või järves supelda? Kes seda tegid
(mehed, naised, noored, vanad)?
58. Kas oli Kombeks enne puhta särgi selgapanemist ristimärki teha? Kuidas seda tehti,
kas seda tegid (ainult veneusulised või ka teised, noored, vanad)? Miks seda tehti? Kas
on rõivastumisel esinenud teisi kombeid (näiteks ei tohtinud särgi kaelust kinni panna)?
Mis otstarbel neist kinni peeti? Kas oli kombeks rõivastuda osaliselt (näiteks mehed
alusrõivais)? Mis aastaaegadel? Kuivõrd ja mis aastaaegadel oli kombeks tulla saunast
ara palja jalu?
59. Kas oli saunasolemine seotud keeldudega (näiteks ei tohtinud vilistada, vanduda,
saunas teistega viha pidada, täis kõhuga saunas olla, saunas süüa, lapsi nimepidi
nimetada mõnd sõna (niit. k u u m) kasutada jne. Loetlege kõik keelud, mis
saunasolemisega olid seotud ja märkida ära, millega iga vastavat keeldu põhjendati!
60. Kas on tuntud ütlemine „saun püha koht“ (püha kotus)? Mis sellega mõeldi?
Kirjeldada ligemalt!
61. Milliseist kombeist pidasid kinni saunast lahkujad (näit. ei alatud vett nõudest välja,
pandi vihad lavale püsti, tehti ristimärke saunauksele, suleti uks)? Miks?
62. Kas esines ütlusi, mida öeldi saunast lahkumise puhul?
63. Kas usuti, et saunas elasid haldjad, vaimud? Kuidas neid nimetati?
5.1. Mis tehti parast saunast tulemist? Kas toimus puhkamine? Kuidas seda tehti
(istudes, pikutades, kus)? Kes (peremees, perenaine, teenijad, lapsed) puhkasid, kui
kaua?
65. Kas oli keelde, mida saunast tulija pidi silmas pidama (töökeelde)? Miks?
66. Kas ja millal pärast saunast tulekut söödi? Kas oli erilisi toite, mida just sel korral
söödi (näit. puder)?
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Sauna kasutamine muuks otstarbeks peale pesemise
Kui vihusaun puudus ja pesemine toimus rehetoas (elutoas), palutakse järgnevate
küsimuste vastamisel jälgida, kus vastavad tööd ja toimingud siis toimusid ja kirjeldada
neid kõiki ligemalt!
67. Kas sauna pesemisruumi on kasutatud eluruumina? Kui üldine see nähtus oli? Millal
viimati esines? (Kes ja millises saunas veel elas? Tuua konkreetseid andmeid).
68. Kuidas sauna elanikke nimetati (saunik)? Millega ta tegeles (käsitööga, kais taludes
põllutööl)? Millised suhted tal olid selle taluga, kelle vihusaunas ta elas (näiteks pidi
käima korteri eest tööl, kui palju päevi aastas)?
69. Kas vihusaunas elavad pered, isikud pidid talule sauna kütma?
70. Kirjeldada ligemalt sauniku elu-olu! Kus magati (laval), toitu valmistati, kus hoiti
toidukraami? Millist toasisustust (tool, laud) oli saunikul? Võimaluse korral joonistada
seesuguse sauna skeem, kus on elatud, ära märkides saunaahju, lava, pinkide, ukse ja
valgusavade asukohad? Skeemil märkida ära ka toasisustus!
71. Kuhu pani saunik oma kraami saunaskäimise ajal (eesruumi, välja, pererahva
eluruumi)?
72. Kas sauna kõrvale on ehitatud eluruumina kasutatavaid ruume? Kuidas neid
nimetati? Kes seal elas? Kirjeldada ligemalt sisustust ja kasutamist! Kui üldised olid
eluruumid sauna kõrval? Joonistada skeeme seesugustest saunadest!
73. Kas sauna on kasutatud muuks otstarbeks peale pesemise (näiteks
viljakuivatamiseks, lihasuitsetamiseks, õlle tegemiseks, võrkude kuivatamiseks, riide
vanutamiseks, karjalaste riiete kuivatamiseks. loomade majutamiseks)? Kirjeldada
ligemalt. Milliseid abinõusid kasutati igal vastaval puhul (näiteks linnaste idandamisel,
võrkude kuivatamisel, riide vanutamisel)? Kas on sauna eri otstarbeks kasutamisega
seotud muudatusi (näiteks mõnda tööd saunas enam ei tehta)? Mis ajast?
74. Kas vihusaunas on elanud või maganud ajutiselt mõni pere liige (keegi sulasrahvast,
näiteks karjane)?
75. Kas sauna on kasutatud panipaigana (näiteks, kui sauna eesruumis oli suvekoda,
hoiti saunas toidunõusid)?
76. Kas sauna eesruumi on kasutatud suvekojana? Millal? Kui üldiselt? Joonistada
skeeme koos kolde ja sisustuse äramärkimisega.
77. Kas auna eesruumi on kasutatud sepikojana? Millal? Kui üldiselt? Joonistada
skeeme koos sisustuse äramärkimisega.
78. Kas sauna eesruumi on kasutatud karjaköögina, pesukojana? Kui üldiselt?
Joonistada skeeme ja märkige ara kolle ja sisustus!
79. Kas sauna eesruumi on kasutatud loomade majutamiseks? Milliste? Kas siia on selts
puhuks tehtud vastavat sisustust (sõimed)?
80. Kas on tuntud mõni ütlus, mis näitab sauna tähtsust arstimiskohana (näit. saun
talurahva tohter)?
81. Milliseid haigusi raviti saunas? Loetleda kõik saunas ravitud haigused. Kuidas
toimus iga haiguse ravimine? Kes ravis?
82. Kas vihtlemisega raviti haigusi? Milliseid? Milliseid vihtu (kadaka-, sõnajalaviht)
haiguste ravimisel kasutati? Milliste haiguste puhul?
83. Kuidas nimetati haige lihase saunalaval masseerimist (hõõrumine, tasumine) ?
Kuidas seda tehti? Kes tegi? Kas tuntakse erilisi sel puhul öeldud sõnu, ütlusi, tänusõnu
masseerijale? Kirjeldada ligemalt masseerimist!
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84. Kas saunas on pandud kuppu, lastud aadrit? Kuidas see toimus? Kes seda tegi ja
milliste vahenditega? Milliste haiguste ravimiseks seda tehti?
85. Kuivõrd levinud oli saun sünnitamiskohana? Millal veel saunas sünnitati? Kui
saunas ei sünnitatud või kui sauna polnud, kus siis toimus sünnitamine?
86. Kirjeldada ligemalt sauna kasutamist sünnitamiskohana! Kes küttis saunaahju? Kas
oli kombeks kütta mõne puuliigiga? Miks? Kuhu tehti ase sünnitajale? Kas toodi õlgi
sauna?
87. Kirjeldada ligemalt, kes abistas sünnitamisel? Kuidas abistajat nimetati? Milliseid
kombeid ja mis eesmärgil jälgiti sünnitamisel, lapse pesemisel, riietamisel (näiteks
vannivee valamine läbi kerise)? Miks?
88. Kui kauaks jäi sünnitaja sauna? Kes viis lapse tuppa? Kas abistati kuidagi lapse ema
tuppatulekul? Kes abistas?
89. Kui vanalt viheldi vaikest last esmakordselt? Kuivõrd esines vihtlemine kohe pärast
sündimist? Kas see toimus teatud eesmärgiga (näiteks vihaga löömine lapse seljale, et
laps palju riideid ei kulutaks)?
90. Kas esines vihtlemist, et soodustada tütarlaste meheleminekut? Kui vanalt seda
tehti, kes vihtles? Kas esines sellejuures sõnade ütlemist? Kas teatakse laule sellega
seoses?
91. Kas on tuntud väikelastel nn. harjaste võtmist (näiteks vihtlemine läbi püülijahuga
kokkumääritud lapi)? Kuidas seda toimingut nimetati? Kirjeldada üksikasjaliselt miks,
kuidas ja kui vanadele lastele seda tehti? Kas esines harjaste võtmist mitmel lapsel
korraga? Kirjeldada ligemalt!
92. Kas on tuntud peale vihaga vihtlemise vihtlemine hundisabaga? Miks seda tehti?
Kas teatakse sellega ühenduses laule?
93. Millal eelpoolnimetatud kombed kasutamisel olid? Kas mõni neist on veel
tänapäeval kasutamisel?
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Lisa 3
Küsimusleht nr 146. Saun ja vihtlemine tänapäeval. ENSV Riiklik
Etnograafiamuuseum, Tartu
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Lisa 4
2010. a suvel toimunud välitöödel leitud suitsusaunad

- suitsusaun
- oletatav suitsusaun

Lapi küla (Võru vald)
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Navi küla (Võru vald)

105

Raiste küla (Võru vald)
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Tagaküla (Võru vald)
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Mustajõe küla (Laheda vald)

Roosi küla (Laheda vald), Lahe küla (Laheda vald)
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Suurküla (Laheda vald)

Mäekülä (Sõmerpalu vald)
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Kärgula küla (Sõmerpalu vald)
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