
 
 

SUIDSUSANNAPÄÄVÄ’ 
Eesti Filharmoonia Kammerkoori muusikalavastuse 
„Suidsusannasümfoonia“ ajal toimuv lisaprogramm 

Mooste Mõisas ja mujal Vanal-Võromaal 
 
 

Uudised ja muutused kavas: 
Jälgi meid www.savvusann.ee ja FBs lehel „Suidsusannasümfoonia melu“. 

Kogu programmi info egle.vodi@gmail.com, tel 5166684. 
 
 
NELJAPÄEV, 1. AUGUST  
 
SUIDSUSANNANÄÜTÜS 
17.00 Vana-Võromaa elavat suitsusaunakultuuri tutvustava näituse avamine 
Mooste mõisa Veskiteatris. Sõna saavad näituse fotograaf Andres Treial ja 
projektijuht Kati Taal. Piltidel olevaid modelle saab näha elusuuruses. Tehakse 
muusikat ja tuntakse rõõmu. 
Pärast Moostes suitsusaunapäevadel eksponeerimist läheb näitus mööda Vana-Võromaad 
rändama. Head teed! Järgmised peatuskohad on Ökofestival 16.-18. augustil Karilatsis ja Põlva 
Kaubamaja kohvik.  
 
SUIDSUSANNAVIRBITÜS 
16.00-18.30 Suitsusaunakülastus virtuaalreaalsuse prillide abil Mooste mõisa 
Veskiteatris. 
Prillide pruukimine toimub asjatundja abiga elavas järjekorras. Võro-eestikeelne tuur kestab 5 
ja inglisekeelne 7 minutit. Prille on loetud paarid ja nende akud võivad tühjeneda. Seetõttu ei 
saa korraldajad garanteerida, et kõik huvilised saavad virtuaalreaalsust näha. Eks siis tuleb 
aktuaalreaalsusega leppida!   
 
PILDITEGEMISE KOTUS 
16.00-18.30 Suitsusaunateemaline pildistamissein Mooste mõisa Veskiteatris koos 
vihakõne puldi ja aktuaalreaalsuse prillidega. 
 
SÜVVÄ JA SERBÄTÄ 
18.00-21.00 Kohvik Mooste mõisa Linakojas.  
Linakoja kohvik asub Folgikoja lähedal. Pakutakse ka sooja sööki. 
 
SUIDSUSANNASÜMFOONIA PRUUV 
19.00 „Suidsusannasümfoonia“ publikuga proovietendus Mooste Folgikojas. 
Pilet 7 eurot alates aprillist 2019 Mooste Mõisa Linakojast (tel 538 249 15) ja kohapeal 
enne proovietendust. 
Kui proovietenduse publikul veab, saab ta näha „Suidsusannasümfooniat“ katkestusteta 
samasugusena, nagu seda näeb järgnevate päevade põhietenduste publik. Kui proovietenduse 
publikul veab veel rohkem, saab ta näha lavastaja korraldatud katkestusi ja lavastuse valitud 
kohtade kordusi.  Publik pääseb saali 15 minutit enne etenduse algust. Pinne, kasse ja 
allamiitre latsiga olõ-i mõistlik tulla! 
 
 



 
 
REEDE, 2. AUGUST JA LAUPÄEV, 3. AUGUST 
 
HUVIREIS 
15.00-17.00 Ekskursioon Mooste ümbruse suitsusaunadesse. Kogunemine kell 14.45 
Mooste Mõisa Veskiteatri juures parkimisplatsil. Osavõtutasu 3 eurot. 
Ekskursioonile registreerumine kuni 1. august aadressil egle.vodi@gmail.com. Ekskursioon 
toimub huviliste enda autodega, mis sõidavad giidi auto taga. Osa võtta saavate sõidukite arv 
on piiratud. 
 
SUIDSUSANNA KÜTMISE TÜÜTARÕ 
Suitsusauna kütmise töötuba Mooste mõisa Veskiteatri kõrval.  
Saunavana Ülo Needo kütab terve päev sauna. Kütmisest ja sauna hingeelust vestab 
ta kell 14.00, 16.00 ja 18.00. 
 
SANNAVIHTU KÖÜTMISE JA MEISTERDÄMISE TÜÜTARÕ 
14.00-18.30 Saunavihtade tegemise ja meisterdamise töötuba Mooste mõisa 
Veskiteatri kõrval.  
Kogenud vihategija pühendab huvilised korraliku saunaviha tegemise saladustesse ja 
juhendab meisterdamist. 
Selle töötoa juures saab rüübata lõkkel keedetud teed ja mekkida (ja jagada teistega) hõrgutisi 
enda kaasavõetud piknikukorvist. 
 
SUIDSUSANNANÄÜTÜS 
14.00-18.30 Vana-Võromaa elavat suitsusaunakultuuri tutvustav näitus Mooste 
mõisa Veskiteatris. 
 
SUIDSUSANNAVIRBITÜS 
14.00-18.30 Suitsusaunakülastus virtuaalreaalsuse prillide abil Mooste mõisa 
Veskiteatris. 
Prillide pruukimine toimub asjatundja abiga elavas järjekorras. Võro-eestikeelne tuur kestab 5 
ja inglisekeelne 7 minutit. Prille on loetud paarid ja nende akud võivad tühjeneda. Seetõttu ei 
saa korraldajad garanteerida, et kõik huvilised saavad virtuaalreaalsust näha. Eks siis tuleb 
aktuaalreaalsusega leppida!   
 
PILDITEGEMISE KOTUS 
14.00-18.30 Suitsusaunateemaline pildistamissein Mooste mõisa Veskiteatris koos 
vihakõne puldi ja aktuaalreaalsuse prillidega. 
 
SANNANAANÕ KÕNÕLÕS 
17.00-18.30 Loeng „Vana-Võromaa savvusann inne ja nüüd“ Mooste mõisa 
Veskiteatris. Räägib Eda Veeroja.  
Pilet 3 eurot Piletilevist ja vabade kohtade olemasolul enne algust kohapeal. 
Vajadusel räägib Eda Veeroja paralleelselt eesti ja inglise keeles. 
 
SÜVVÄ JA SERBÄTÄ 
15.00-21.00 Kohvikuala Mooste Folgikoja juures. 
Suupisted ja joogid kohalikust kraamist. Võileivad suitsusaunalihaga. 
15.00-21.00 Kohvik Mooste mõisa Linakojas. 
Linakoja kohvik asub Folgikoja lähedal. Pakutakse ka sooja sööki. 
 



 
 
SUIDSUSANNAMEELÜSSE’ 
15.00-21.00 Suitsusaunakultuurist inspireeritud meenete müük Mooste mõisa 
Linakojas. 
 
SUIDSUSANNASÜMFOONIA ETENDÜS 
19.00 Suidsusannasümfoonia etendus.  
Piletid Piletilevis kuni 2. juunini 15/20, hiljem 20/25 ja enne etendust kohapeal 30. 
Publik pääseb saali 15 minutit enne etenduse algust. Pinne, kasse ja allamiitre latsiga olõ-i 
mõistlik tulla! 
 
 
PÜHAPÄEV, 4. AUGUST 
 
HUVIREIS 
11.00-14.00 Ekskursioon Mooste ümbruse suitsusaunadesse. Kogunemine kell 10.45 
Mooste Mõisa Veskiteatri juures parkimisplatsil. Osavõtutasu 3 eurot. 
Ekskursioonile registreerumine kuni 1. august aadressil egle.vodi@gmail.com. Ekskursioon 
toimub huviliste enda autodega, mis sõidavad giidi auto taga. Osa võtta saavate sõidukite arv 
on piiratud. 
 
SUIDSUSANNA KÜTMISE TÜÜTARÕ 
Suitsusauna kütmise töötuba Mooste mõisa Veskiteatri kõrval.  
Saunavana Ülo Needo kütab terve päev sauna. Kütmisest ja sauna hingeelust vestab 
ta kell 11.00, 13.00 ja 15.00. 
 
SANNAVIHTU KÖÜTMISE JA MEISTERDÄMISE TÜÜTARÕ 
11.00-15.30 Saunavihtade tegemise ja meisterdamise töötuba Mooste mõisa 
Veskiteatri kõrval. 
Kogenud vihategija pühendab huvilised korraliku saunaviha tegemise saladustesse ja 
juhendab mõnd lihtsamat meisterdamist. 
Selle töötoa juures saab rüübata lõkkel keedetud teed ja mekkida (ja jagada teistega) hõrgutisi 
enda kaasavõetud piknikukorvist. 
 
SUIDSUSANNANÄÜTÜS 
11.00-15.30 Vana-Võromaa elavat suitsusaunakultuuri tutvustav näitus Mooste 
mõisa Veskiteatris. 
 
SUIDSUSANNAVIRBITÜS 
11.00-15.30 Suitsusaunakülastus virtuaalreaalsuse prillide abil Mooste mõisa 
Veskiteatris. 
Prillide pruukimine toimub asjatundja abiga elavas järjekorras. Võro-eestikeelne tuur kestab 5 
ja inglisekeelne 7 minutit. Prille on loetud paarid ja nende akud võivad tühjeneda. Seetõttu ei 
saa korraldajad garanteerida, et kõik huvilised saavad virtuaalreaalsust näha. Eks siis tuleb 
aktuaalreaalsusega leppida!   
 
PILDITEGEMISE KOTUS 
11.00-15.30 Suitsusaunateemaline pildistamissein Mooste mõisa Veskiteatris koos 
vihakõne puldi ja aktuaalreaalsuse prillidega. 
 
 



 
 
SANNANAANÕ KÕNÕLÕS 
14.00-15.30 Loeng „Vana-Võromaa savvusann inne ja nüüd“ Mooste mõisa 
Veskiteatris. Räägib Eda Veeroja. 
Pilet 3 eurot Piletilevist ja vabade kohtade olemasolul enne algust kohapeal. 
Vajadusel räägib Eda Veeroja paralleelselt eesti ja inglise keeles. 
 
SÜVVÄ JA SERBÄTÄ 
12.00-18.00 Kohvikuala Mooste Folgikoja juures. 
Suupisted ja joogid kohalikust kraamist. Võileivad suitsusaunalihaga. 
12.00-18.00 Kohvik Mooste mõisa Linakojas. 
Linakoja kohvik asub Folgikoja lähedal. Pakutakse ka sooja sööki. 
 
SUIDSUSANNAMEELÜSSE’ 
12.00-18.00 Suitsusaunakultuurist inspireeritud meenete müük Mooste mõisa 
Linakojas. 
 
SUIDSUSANNASÜMFOONIA ETENDÜS 
16.00 Suidsusannasümfoonia etendus. 
Piletid Piletilevis kuni 2. juunini 15/20, hiljem 20/25 ja enne etendust kohapeal 30. 
Publik pääseb saali 15 minutit enne etenduse algust. 
Pinne, kasse ja allamiitre latsiga olõ-i mõistlik tulla! 
 
 
ÜÜMAJA JA SANNANKÄÜGI’ 
 
MAJUTUSVÕIMALUSED  
Männi Talu Puhkemaja http://talupuhkemaja.ee/et/home  
Kevvai Külalistemaja http://kevvai.ee/ 
Tiku Puhketalu https://www.tikutalu.ee/ 
 
SUITSUSAUNAKÜLASTUSED  
Avatud suitsusaunad Laho, Sõreste, Lootvina ja Peri külas.  
Külastus tuleb eelnevalt kokku leppida ja tasuda. 15 eurot inimese kohta.  
Registreerumine ja tasumine hiljemalt 29. juuli aadressil egle.vodi@gmail.com 
 
 
SUIDSUSANNAPÄÄVÄ JAKKUSÕ’ 
 
5.-10. august Moostes tegutseva MTÜ Vanaajamaja rahvusvaheline koolitus 
„Traditional Estonian Log Building with Hand Tools“ 
Koolitusel õpitakse traditsioonilist palkehitust suitsusauna ehitamise näitel. 
Koolitusgrupp on küll täis, kuid soovijad saavad tulla grupi tegemisi uudistama. Külastusaeg 
tuleks eelnevalt kokku leppida e-postil info@vanaajamaja.ee või telefonil 56658117. 


