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R aamat kõnõlõs savvusannost ja sannakombist 

Eestimaa lõunõhummogu jaon vanal Võromaal 

ja Setomaal. Savvusann om taa kandi rahva 

elon tähtsä kotus, kon saava puhtas iho ja heng, kon 

praavitõdas tervüst ja mõstas. Savvusann om pühä 

kotus, sääl piät mõistma olla. Egän perren ja sannan 

omma sanna kütmise ja sannan käümise kombõ vähä 

esisugumadsõ, nii kuis nä omma perren vanõmbilt 

noorõmbilõ edesi lännü. Savvusann eläs üten rahvaga 

edesi.
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Vana umausu eestläsel oll  ́ kats 
pühhä kotust — pühämõts (hiis) 
ni sann. Näütäs nii, nigu olõs 

perämäne pühämb ku edimäne. Kristi-
lisus pand näile katõlõ mano viil kol-
manda, tähendäs kerigu, ja pruumõ 
üteliidsi naid vanno pühhi asjo nõr-
gõmbas tetä ni alanda. Pühämõtsaga 
läts asi häste kõrda, pall ó veidemb 
sannaga. Sann sais õks viil avvu seen 
ni nõud hindäle tähtsät ossa maaine-
mise elämise man, olkõ et seo tähtsüs 
nõsõ ei inämp inneskidse korgu pääle. 
Sündümisest pääle kooni kooluni olli 
kõik inemise elo esierälidsembä joh-
tumisõ sannan. Sannan sündü inemi-
ne, sannan käüti kosjo ni hähki (pul-
made) aol, sannan tohtõrdõdi tõpõ, 
sannan panti kuppõ ja sannan põdõla-
nõ ka kuuli. Sannan, õkva nigu tiiris-
ti pääl, tetti varavidäjit, puukõ, lind-
vat, ni võtõti toimõnda mitund sorti 
nõidust. Seo kõik tähendäs, et sann  
oll  ́ vana-ao maarahvalõ mõnõsugu-
maidsi esieräliidsi toimõndamiisi ni 
taigo kotus.

Säändene oll  ́ uma ao kõva rahvajuttõ ni -laulõ 
kogoja, keriguopõtaja Matthias Johann Eiseni 
jutt Eesti Rahva Muusõummi aastaraamadun nr 7, 
1934. aastagast; tan võro keeli ümbre jutustõt.
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Sannan ei pühitä suud, läät ruttu vanas.

E 9124(4) < Rõuge khk.
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Alostusõs
Kiä tund savvusanna mekki ja tunnõt, unõhta ei nii 

kergüisi, midä seo om väärt. Iho saat vannin puh-
tas mõskõ, a vet luukõsõ, kõnõlõmalda hengest, 

tahtva õks kõrraperrä lõunõt. Sannast saat joudu vaht-
sõ nädali töile vasta minnä. Arvaminõ, et savvusann hari 
mitte ütsindä ihho, a henge kah, om tävveste kimmähe 
olõman ka täämbädside sannaperremiihi man. Sanna ku 
pühhä kotust võtva täämbädsel aol avvusta sõski õnnõ 
veidemb jago perrit.

Sann om aost-aigo moro veere pääl saisnu ni olnu 
kimmäs elotusõ osa. Niida om ka täämbä. Ku sanno per-
remiihi käest küssü, et õga nimä lähä ei maaha lahkma vai 
maaha müümä vanna pruukmisõst kõrvalõ jäänüt sanna, 
sõs sagõhõlõ om vastus „ei”. Kiä sõs nakkas müümä vai 
maaha lahkma uma perre liikmit?

Sannakütjä, kedä mõnikõrd üldäs sannavanas, piät 
olõma pall ó aastit üts ja sama, sõs saa tä sannahengega 
sõbras ja om luuta hüäd sanna. Sannahenge või ei nar-
rita; ku joba henge herändät ja kütät sanna är, sõs tulõ 
kõrraperrä sannan kah õks kävvü.

Raamatun, midä parhilla käen hoiat, silmämi kõrras 
vana Võromaa ja Setomaa savvusanno ni kaemi lühkült 
seo nuka savvusannakombit.

Aastil 2003–2010 uursõ MTÜ Hinokad üle Eesti suid-
susanno, tekk  ́ näist pilte, mõõtsõ üle ja küsse sanno 
aoluku. Kõgõ põh áligumbalt tetti seod tüüd vanal Võro-
maal ja Setomaal, kon om savvusann täämbädseni avvu 
seen ja kon om kõgõ inämb sanno alalõ.

Raamadu tegemisele andsõ huugu Võromaa inemii-
si mõttist ja ütitsist arotuisist vällä kasunu tsiht: panda 
vana Võromaa savvusannakombõ UNESCO üleilma tähtsä 
vaimlidsõ kultuuriperändüse nimistühe kirja.

Raamatun kõnõldas päämidselt seo ilma ao savvu-
sannost ni sannakombist, a juttu om ka savvusanno kav-
võmbast aoluust ja vana Võromaa vanõmbist sannakom-
bist. Vanõmba perimüse seletämise man oll  ́api Habichti 

Tamara raamatust „Eesti saun”, Uma Lehe 2010. aastaga 
savvusanna jutõst, raamatust „Kuiss vanal Võromaal ele-
ti”, Eesti Kirjandusmuuseumi andmõkogost LEPP. Mõis-
tatusõ omma peri raamatust „Tere teele, tere meele, tere 
egalõ talolõ”.

Avitagu seo raamat suidsusannol ja suidsusannakom-
bil edesi ellä ja köütä inneskiidsi aigõ tulõvaidsiga.
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Vanah kuuh vaja sanna minnä vihtlõma, sis ei naka iho süütmä.

E X 23 (105) < Räpina khk. — M. J. Eisen < E. Hektor.
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Sanna lugu
Kalle Eller

Ku mõtõlda mi maarahva inemist ilma sannalda, 
 olõssi seo küländ võimalda asi. Määndene elämine 
taa sõs olõssi, ku iho harimalda ja heng niisamaldõ.

Mi tiiä, et inemise elo alost  ́inämbäle sannan ni sagõ-
dalõ sannan ka lõppi. Näide mõlõmba, alostusõ ni lõpõ-
tusõ vaihõpääl käve sann kõigi tegemiisi ja olõmiisi mano, 
kas olli sõs pühä tulõman, talos vai kogoni saaja — õks 
oll  ́ sann seo kotus, kohe oll  ́ asja inne ekä tähtsämbät 
sündmüst vai ettevõtmist. Niida om seo alasi olnu vanal 
Võromaal ni pall ó om taast alalõ viil parladsõl aol.

Ku vana om sann mi maanukan vai maailman ülepää? 
Vastada võinu niimuudu, et sann om olõman olnu aigo 
alostusõst pääle. Esihindäst tävveste õigõ vastus, selle et 
mi olõ alasi elänü üten sannaga ja taaviisi omma as á olnu 
nii kavva ku mälehtedäs. A vet seo ilma aigo taht inemi-
ne tõõstamist, taht kõik as á ütsi vallalõ harota, uuri nii 
urgata. Teedätahtminõ olõ ei esihindäst halv, a mõnikõrd 
tulõs asjo pääle kaia sammamuudu nigu vanast, tähendäs 
kogo asi kõrraga, as á olõmisõ perrä. 

Sanna kultuuriluust
Et aoluu sisse minnä, tulõ kaia sanna laembalõ, üle mitmõ 
maa. Ku kaia võrokõisi naabridõ mano, sõs omma san-
na tartokõisi vai setokõisi man õnnõ kipõn tõistmuudu, 
tsipa inämb vaiht om kül mul ḱõga. Kõigi näide rahvidõ 
sannol om pall ó inämb ütist ku esisugumast. Ku mi läämi 
kavvõmbalõ, sõs tulõ tõistmuudu asjo lisas, sõski omma 
Hummogu-Soomõ ni Põh á-Karjala sanna küländ samma-
muudu nii ku mi Võromaa uma. Inämb viil, terve Põh á-
Vinnemaa vinläisi ni mi hõimõ sanna, Volga jõõ veeren ja 
ümbre Uurali mäki, omma õks küländki ütetaolidsõ, nii-
samatõ Põh á-Lätin. Sanna ommaki üle kogo taa ilmajao, 
kon kunagi elli Uurali rahva.

A kõik seo käü sanna ku üte huunõ eihtüse, aho ja 
kütmise viie kotsilõ. Neo omma as á, kellest om urgatui-
si, võrdlõmiisi, kirjapandmiisi; a sanna tõnõ, sama täht-
sä puul om sannankäümise vaimlinõ, hengekultuur. Taad 
uuri om mitmit kõrdo rassõmb ni naid uurmiisi omgi veidü.

A panõmi no tähele, ku sügävän sisen omma san-
na üte rahva elämisen ja olõmisõn. Siiä om käkit seo, 
miä tege Võromaa sanna esierälidses. Võrokõsõlõ om 
timä sann pall ó inämb üts jago timä hindätiidmisest, ku 
kaia taad kõrvuisi Eesti muidõ piirkundõga. Viromaal 
ni Har ómaal olõ ei sanna joudnu vasta panda vahtsõ 
ao maailma tuulilõ, sääl om pistü viil mõni harv sanna-
kõnõ ja viil veidemb om naid, midä kütetäs. Sada as-
takka tagasi oll  ́Saarõmaa õkva samapall ó sanno täüs 
ku Võromaa, täämbätses om suurõmb jago naist häönü, 
õnnõ Setomaa and kõrvuisi panda vana Võromaa sanno 
vastakestmisele.

Üle kõgõ ilma omma esi rahvil joba väega vanal aol 
olõman olnu iho ja henge harimist pututava uskmisõ ja 
kombõ, kon man om uma osa kuumal ja hiil (higil). Häste 
om teedä Põh á-Ameeriga põlitside rahvidõ hii-palatka (hi-
gistamistelgid) ja seoga küländ üttemuudu hii-kuup Kesk-
Ameerigan. Mõlõmba kultuurkunna jaos tähtsä om pikkä 
aigo kuuman olõminõ, mõtlõminõ ja mitmõsugumadsõ taia 
ni kombõ. Tähtsä omma ka haina ja hõngu. Mõskminõ vai 
muido vii tarvitaminõ omma tõsõ vai kolmandama sordi 
tähtsüsega. Mõlõmban ilmanukan lämmistedäs kivi erä-
le, välän tulõ pääl, ja kannõtas sõs palatkalõ vai kuupa. 
Kuuma saa sõs tuust, miä hõõhkas kivest, ja hiidetäs vai 
inämbüste tsiugatas ka lõunat, sagõdalõ hõnguhainoga.

Muial maailman om viil hulga rahvidõ man olnu vai 
om kuvõrd täämbätse pääväni alalõ inämb vai vähämb 
sääntsit kombid ni pruukõ. Et saia selget pilti kõgõst tast 
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valdkunnast, olõsi vaia üleilmlidse ümbrehaardmisõga ur-
gatust. Mi rahvidõ, seo tähendäs Uurali rahvidõ, sanna-
kultuur saasi selgembä kotusõ inemiskunna kultuuripe-
rändüse hulgan ja tuu kotus võisi olla sääl küländ tähtsä.

Parhilla või arvada, et mi maanuka rahvil oll  ́muistõ 
sann kedägi säänest ku Põh á-
Ameerigan. Seoga või olla esiki 
ollu ütine alostus viil tuhan-
dit aastit inne ku naati hir-
sist eihtämä. Hirsist eihtedüisi  
sanno alostus võisõ olla tuud-
aigo, ku pruuki tulli vasidsõ vai 
ravvadsõ kirvõ, minka sai puud 
häste rako ja tahvitsa. 

Hirre-eihtüse aoluust
Küsümine om, et kas hirre-eih-
tüs sündü tan, põh ámaa mõtso 
seen vai kongi muial. Ütelt 
puult om tan põh án umbõlõ 
hüä võimalusõ sääntses eihtä-
mises. Ütest külest om tan 
pall ó õigit pedäjä- ja kuusõtümmi ni tõsõst külest lits 
pääle kõva talv, kon väega kulunu är säändene kimmäs 
hoonõ nigu taa saa hirsist. Kultuurõ kõrvuisi kaeminõ ja 
mõnõn nulgan viil alalõ püsünü muistidsõ eihtüse pand-
va sõski arvama, et hirre-eihtämine sündü iks sääl, kon 
pall ó muidki inemiskonna tähtsit vällälöüdmiisi. Tuu ilma-
jago om Õuraasia vai Suurõ Mandrõ säläroodso-mägistü 
vüü, nigu taad võinu nimetä. Seo vüü alostas Pürenee 
puulsaarõ Kantaabria mäkist, lätt üle Püreneede ja Kesk-
Prantsusõ madalambi mäki, sõs üle Alpõ ni Karpaadõ ja 
Balkani mägistüide, üle Anatoolia mägikette, Suurõ ni Väi-
ku Kaukasusõ, Elbruse ja Kopetdagi kooni suurmägistüi-
de Hindukuši ja Himaalajani. Muistidsõ rahva, kiä elli seo 
vüü pääl, alosti vasõtüü ja ildamba vei ravvatüü korgõlõ 
mõistmisõlõ ja piinüle tegemisele. Pall ó eläjit kodostõdi 
tan ni üteliisi om seo üts tähtsämpi kantõ, kon nakati viljä 
tegemä. Arvada sõs, et tan sündü ka hirre-eihtüs, seo sai 
meelega mõista tulla õnnõ vask- ni ravvariistu aol.

Parhillatsõs om inämbüs naist rahvist kaonu, sulanu kõgõ 
uma keele ja kultuuriga pääletulnuidõ rahvidõ sekkä. 
Alalõ om veidü, näütes baski ja tšetšeni ja viil kotussidõ 
riibmit, nii võit üldä. Kultuurist om sõski küländ pall ó 
alalõ, tuu om umas võet pääletulnuidõ vahtsidõ rahvidõ 

puult. Võisi nimmada Alpi sar-
võ, taaga küländ üttemuudu 
trembitad Karpaadõn ni mui-
doki ka kotussidõ alalõ püsünü 
hirrehuunidõ eihtämist põlid-
sõ moodu perrä. Andsak om 
tuu man sääne asi, et Alpõn ni 
Karpaadõn olõ ei muistitsidõ 
rahvidõ keelest õigõlõ jälge, a 
kultuuri om küländ pall ó. Kau-
kaasian om alalõ pall ó kiili, a 
kultuuri vastapiten veidü. Um-
mõtõ om es ḱi sääl ütte-tõist 
hirre-eihtüsest alalõ. Mi jaos 
om väega tähtsä tuu, et Alpõn 
oll  ́ viil paar aastasata tagasi 
peris hirresann. Kah ós tiiä ei 

mi suurõmbat taaga köüdetü olnuist kombist, eski olõ 
ei täpsele tiidä eihtämise viis. Tuud rehkenden paistus, 
et hirresann vai taa mõtõ tull  ́mi mano Karpaadõst, ja 
kõgõ inämb tulõ usku, et seo johtu 1900–1700 aastakka 
inne õdagumaa aoarvamisõ alostust. Mi man sulli taa sõs 
kokko tan inne olnuidõ kombidõga ja seo tähendäs, et mi 
või rehkendä mi hirresanna vannusõs umbõs kolm ja puul 
tuhat aastakka.

A seolõ arvamisõlõ, et inne hirresanna oll  ́koobasann, 
anna ei tukõ ütski asi. Arvada tulõs, et neo kats sanna-
tüüpi elli kavva aigo kõrvuisi, ja egäl umaette johtumisõl 
tull  ́otsusta, määne sann eihtä. Saa ei unõhta tuudki, et 
mi maast käve ütteviisi sõto üle. Ku keväja poolõ talvõ — 
nigu inämbält jaolt naa sõakäügi olli —, õks külä maaha 
är palotõdi sõs suta es kiäki sügüses tävvelist hirrest 
sanna üles rako. Tull  ́löüdä mõni keremb viis. Ku sõs oll´ 
õkva man kah viil oroviir vai mäekülg, oll  ́seo keremb viis 
muidoki koobasann.
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Võromaa vana sann om inämbält jaolt üte kambrõga 
pikliganõ hirre-eihtüs (palkehitis). Taadsamma saat 
üldä ka koobasanna kotsilõ, õnnõ sääl või olla nii vai 

tõisildõ tuu, ku mitu hirt om egä kõrd egän sainan. Mäe-
puul tagamatsõn sainan om küländ sagõdalõ hirrest õnnõ 
päälmäne puul saina, ku tuugi. Mõlõmbat sorti sanna man 
om harilik sääne asi, et ahi om ussõst kural puul ni ahosuu 
om sanna ussõ poolõ. Laba om inämbüste vasta tagamist 
saina ja üle poolõ sannost omma säändse, kos laba küü-
nüs ütest sainast tõistõ. Sannal om väiku aknõkõnõ: kõgõ 
harilikumb kotus tuu jaos om ussõ puult kaia hüäd kätt 
saina sisen. Ahosuu iin om sõs inämb valgõt; taad om vaia, 
ku tuld alostõdas. Inämbüsi om laba iin pikk pink, seo om 
nigu laba alomanõ tuhv. Tulõ ette ka taad, et seo om labaga 
kokko eihtet. Sagõdalõ om laen laba ni kerese vaihõl lava-
ga ütteperi tala. Ku asja nüüd kaia, sõs om arvo saia, mille 
seo om tähtsä — niimuudu laotas tä hiidetü lõuna ütetasa 
lakja ja seo küünüs parõmbalõ laba pääl istjani.

Ahi
Ahi om seo ilma aigo õnnõ savikivest kast. Aho lagi vai 
kerese alos om tett nii, kuis võimaluisi om olnu. Om midä-
gi jämmet ravvast vai tsigunist (malmist) sinnä pant, vai 
sõs vahtsõmbal aol om palamise vasta tettü kimmäst vär-
gist võlvõ. Kerese pääle om säet vallalinõ pada lämmä 
vii jaos. Rassõ om tan üldä, kas suurõmbalt jaolt om seo 
pada aho ussõ puul vai kerese takan otsan.

Vanõmbast aost om teedä kogoni maakivest tettüid 
sannaahjõ. Viil 1980. aastaga ümbre saisõ säändene  
Karula kihlkunna Kolski külä Rõõmu talo maahajätedü 
sanna nukan. Taasama sann oll  ́ üles raot küländ apar, 
samal aol oll  ́tä madalamb ku täämbädse sanna keskelt-
läbi omma. Hirre olli kah jämmembä ku vahtsõmbal aol 
moodus olnu. Paistus, et sannahirre lätsi päält 1860 hulga 

peenembäs, jo oll  ́mõtsa veidü ja egäüts kai, kuis saanu 
as á aetus uma mõtsa puiõga.

Vüürüs
Sanna vüürüs om vanast kas hoobis puudu olnu vai sõs 
olnu keremb eihtüs. Setomaal om väega pall ó lavvust vüü-
rüisi, a naid tulõ ette ka Võromaal. Valitsõs külh hirsine 
vüürüs, vai tulõ üldä: sanna edetarõ, mis om kogo sannaga 
kuun üles raot. Taa om seo ilma aigo egä kõrd väega esi-
sugumadsõ suurusõga ja paistus, et midä aig edesi, taad 
suurõmbas vüürüs om lännü. Kõgõ vahtsõmbal aol om eski 
mõni sann eihtet, kon edimäne ruum om sama suur ku sann 
esi. Eihtämises om pruugit pedäjät vai kuust, välästpuult 
Võromaad om teedä ka haavapuu tarvitamist.

Katus ja lagi
Vanast tetti sanna lagi peenembäst ümäräst puust, parhil-
la tetäs päämädselt servämäldä lavvast. Taa as á jaos om 
külh sakõstõ pruugit haavapuud, selle et haavast tsilgu 
ei vaiku. Sanna katus om inämbüste lastukatus, veidü om 
teedä vanaaolidsõst laud- vai kistu-lavvast katussõst, 
nigu ka olõkatussõst sanna pääl. Savikivikatust, nii ku 
om teedä Setomaalt, olõ ei Võromaalt õigõlõ teedä.

Sannapäiv
Viimädse saa aastaga sisen om Võromaal kütet sanna 
puulpäävä, päält tuu viil inne pühhi, inne perrekundliisi 
sündmüisi, inne talost. Mõni teedüs om, et varratsõmbal 
aol om kütet viil ka nelläpäävä. Niisamatõ om sanna kütet 
mõnõl esierälidsel johtumisõl. Näütüses tull  ́ poig sõast 
kodo, sõs küteti sann meelega mõista. Viil küteti sõs, ku 
oll  ́tõbi vai mõni tervüsehädä.

Sann tetti kõrda, inne ku tuld tetä. Sääne oll  ́ hüä 
kommõ. Ku taa tegemisega alostõdi hummogu (talvitsõl 

Võromaa vana sann
Kalle Eller
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aol suurõ valgõga), sõs sai sann küttümä umbõs illadsõ 
keskhummogu aigo.

Sanna kütjäl oll  ́ terve päiv pant sanna pääle. Tä 
võisõ tetä külh mõnt muud tüüd, a neo olli valitu säändse, 
et olõs kodo man ja saasi õkvalt poolikulla jättä, ku vaia 
minnä sanna kaema.

Sann saa kütetüs päält lõunõ, nii kellä nellä vai viie 
aigo. Sõs piäsi taa tunnikõsõ saisma, vai nigu üldäs, et 
sann piät saistuma. Seo aoga om paras viha valmis kaia, 
külm vesi är kanda ni põrmand üle pühki. Ku om suvõaig, 
sõs omma vahtsõ viha seos aos joba valmi. Kuionuisi vihto 
aol võetas nuu tarõ päält maha õkva sõs, ku sann saistus.

Viht
Viht om vanal Võromaal ütessäkümnel kõrral saast õks 
kõoviht. Tõsõ kotusõ saa tammõviht ja kolmanda sõs ka-
dajanõ viht nigu saarlaisil. Muud sorti puud vihas pruu-
gita es; tõnõkõrd siski võidi suvõl värski viha aol tetä 
hüä pehmekene viht sarapuust. Talvidsõ viha tetäs alasi 
päämädselt ümbre jaanipäävä. Küländ teedä om ütlemine, 
et viht piät olõma tett nätäl inne jaani; taa man om vast  
är unõhtõt kallõndri vaihtaminõ vana kallõndri päält 
vahtsõ pääle. Seo tiidmise perrä sõs piäsi järgmädse  
talvõ viha valmis olõma säitsmendämäs hainakuud ja tuu 
omgi õigõ aig.

Täütsä eräle asi omma tohtõrdamisõ viha. Ku nii võisi 
üldä, sõs hariligu viha omma kah suurõlt jaolt taa as á 
jaos, a vet mõnõ hädä jaos om võtõt ka peris eräle viht. 
Näütüses raudnõkõn om egäsugumatsõlõ kundihalulõ ja 
ärvinütedüile lihassilõ perädü hüä. Sama tüü tege är ha-
rilik nõkõn, külh mitte nii häste. Tähtsä om ka seo, et ku 
lüüt raudnõgõsõga ja uhtsat üle kuuma viiga, sõs kaos 
kipõ tunnõ tsipa aoga; hariligu nõgõsõga võtt tuu mito 
kõrda inämb aigo.

Mõnõ sannaga köüdedü tohtõrdamisõ olli vanast kas 
sõs peris võõra vai piaaigo võõra. Sannamesi om külh üts 
vahtsõ ao värk. Unõhtõdu omma samal aol mitmõ vana 
ao tohtõrdamisõ. Näütüses 1940. aastil om latsil süüdikit 
tohtõrdõdu ja är vallagi saadu ahotuhaga. Lats määriti 
tuhaga üle pää kokko ja lõpus uhõti tuhk är maaha.

Sannankäük
Ku om sannapäiv, sann om kütet, parasjago saistunu, 
sann esi ja vüürüs kõrda tett, sanna akõn kuuma viiga 
selges mõst — om aig sanna minnä. Kuis seo käü?

Om küländ pall ó säänest muudu, et edimält lätvä 
mehe. Ku nä är omma lõpõtanu vai lõpõtusõ pääl, sõs om 
naisi kõrd. Samal aol om küländ pall ó tiidmist sääntsest 
viiest, et üte perre mehe-naasõ lätsi üten sanna ja taad 
om ette tulnu viil küländ ilda. Niivainii olõ ei seo muud 
väega võõras muutunu mi rahva jaos, kaemalda taa pääle, 
midä ütlese õuruupalidsõ-kristlidse sündsüsenormi. Või 
märki, et kõgõ vahtsõmbal aol ja vana sannakultuuri nii-
üldä ello heränemise käügin om taa naisi-miihi lahutaminõ 
sannan naanu tagasi tõmbama. Mi rahva man ei käü seo 
ihoalastõ sannan olõminõ sukugi nudismi ega ütegi muu 
-ismi ala. Paistus, et seo kõik om mi rahval nii-üldä naha 
vaihõl ja pääle tuu om kõik aig sündmäldä as ás peet egä-
sugumast nabaalost nal átamist sannan vai sõs ka inne 
sanna ja päält sanna.

Ku om jo sanna mintü, om esi asi ka tuu, et kas karmu - 
lõuna om är visanu kütjä vai toimõndasõ taad joba  
sannalisõ esi. Om küländ pall ó noid, kiä hiitvä nal ás esi 
kah viil karmulõunat, ku sanna lätvä.

Om olnu säändene kommõ, et edimädse hii piät õkva 
maaha är uhtma, kas peris lämmä vai esiki kuuma viiga. 
Seoga kokko käü ka edimädse hii vana nimi: „vaivahigi”. 
Vahtsõl aol om hulga sääntsit, kiä juuskva kõgõ taa edi-
mädse hiiga õkva lumpi vai lummõ. Vanast es pruugi kiäki 
sannan siipi, sõs oll  ́õkva taa vaivahii kuuma viiga maaha 
uhtsaminõ tähtsä, selle et nii sai iho puhtas. Karjalast om 
teedä, et küläkotussin es pruugi ütski siipi viil 1930. ümbre.

Vihtmine tulõ üten tõsõ hiiga. Taa man om külh üle 
kõgõ vana Võromaa olnu moodus (ja mõnõl jaol om viil par-
hillaki) tennädä vihtmisega kuun kõiki: sanna eihtäjät, küt-
jät, viividäjät ja nii edesi. Mõnõl puul om taha vaihõlõ ültü 
viil: „jummal sekkä”, seo om vast vahtsõmb. Vanõmbal aol 
vai sõs vaihõpäälidse ilma aigo om sõs, ku sanna sisse läät, 
terehtet: „Tere sann, jummal sekkä!” Viil vanõmb paistus 
ollõv kotussidõ kuulda olnu: „Att úma sannaesä, att úma 
sannaimä!” Ku täämbätsel pääväl tuu perrä küssü, võidas 
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seletä, et nii tennätäs perremiist ja pernaist, a usku või, et 
muistõ om õks mõtõld „peris” sannaessä-immä.

Sann ku pühä kotus paistus vällä egält puult. Alostõn 
võiolla sannaesäst ja -imäst kooni kiildmiseni kurja nim-
mada, piiru laskõ, tetä nabaalotsit naljo. Tulõ usku, et 
muistõ om sääntsit kiildmiisi-käskmiisi inämb olnu. Viil 
inämb kombit ni taigo, inämb ku om joudnu vällä mi aoni. 
Unõhtõt om pall ó, a vast päämäne om alalõ — sann ku 
pühä kotus, sann ku üts jago mi olõmisõst.

Sanna pruukminõ liha suidsutamisõs
Sanna muust pruukmisõst om Võro- ja Setomaal ilma  
vaiõlusõlda kõgõ tähtsämb liha suidsutaminõ. Viimätsel 
aastasaal om seo tähendänü pia ütsindä tsialihha.

Suidsutaminõ esi võtt aigo kooni kats päivä. Kuis par-
hilla tuud tetäs, saa takastpuult lukõ, a nimmada tahas paa-
ri asja. Hariligult om seo liha inne tükk aigo soolan olnu, ütel 
jaol Võromaast om eräle pant suitsuma ka üts täütsä makõ 
vägevä liha tükk. Taast om sõs saad peris makõt rasva, 
seod oll  ́väega vaia hainaaol. Ku hopõn taaga kokko tetti, 
tulõ es parmu külge, sai peris rahuligult haina tetä.

Üts andsak jutt viil, miä putus taad suidsulihha. Võro-
kõisist om saanu taan mõttõn nigu kats parteid. Üte ni-
mes võissi olla „edimädse matsu 
partei”, tõnõ olõs sõs „perämädse 
matsu partei”. Edimädse ütlese, et 
lihalõ tulõ õkva alostusõn anda 
kuivi puiõga kõrras kõvva kuuma, 
sõs laskõ tuuridõ puiõga tassa 
edesi, kooni liha valmis. Tõnõ par-
tei alostaski tuuridõ puiõ ja veitse 
külmembä sannaga, õnnõ viil kõgõ 
lõpun tulõva kuiva puu ja kõva 
kuum. Seost as ást võiva võro-
kõsõ otsalda vaiõlda, ku viil vaiõ- 
lust hämmäse mõnõ vedelämbä 
as á lavva pääl. Kokko ilman ei  
lepütä. „Edimädse matsu partei” ütles tõisilõ, et neo lask-
va liha kõgõpäält parralt hapnõs ja õnnõ sõs küdsäse 
läbi. Tõsõ ütlese jälle edimädsile, et neo küdsäse kõgõ-

päält liha läbi, sõs sulatasõ pikäpääle kõik rasva vällä ja 
sõs laskva saepurul hüä maitsa.

No tan jääs külh kohos mõistmalda, kiä om õigõ ja 
kiä võlss!

Kõik ta suidsutus käü meelega mõista lepäga, viimät-
sel aol Võromaal om taa jo muidoki valgõ lepp. Ka kõik 
sanna kütmine käü päämädselt lepäga. Hädäga pandas 
muud lehepuud sekkä, seo man tulõ kõol maaha võtta 
kõik tohk. Selge om, et kuusõ vai pedäjäga sanna küt-
tä saa ei, lõuna ei sünnü kohegi ja tege süäme nõrgas. 
Kõotohk mõos sammamuudu ja sõs om viil täütäl (tökatil) 
esisugumanõ kõva hais. Vast olõsi ka saarnõga kuiki 
sammamuudu, selle et teedä om, et innevanast om kuvõrd 
ka saarnõtõrva aet. Must lepp om muidoki kõgõ parõmb 
sannapuu. Kõik sann alostusõst lõpuni musta lepäga küt-
tä olõsi külh pall ó suur luksus, a perämäne üsätäüs mus-
ta leppä and lõunalõ häste mano.

Sannajuuk
Midä om sannan juud? Kõgõ hariligumb om vast kõo-
mahl, inämbält jaolt sõs hapu mahl. Egäsugumadsõ 
mar ámahlasego omma ka häste teedä, näid om inämb 
pruukma naadu viimädse mõnõkümne aastaga. Muidoki 

om seo ilma aigo hulka näid, kinka 
jaos ilma ollõlda olõ ei sann. Muud, 
päämädselt sõs kangõmbat pruu-
gitas harvõmbalõ. Ollõ ja sanna 
üttekäümine olõ ei kimmäle vaht-
sõl aol vällä mõtõld, vastapiten, 
seo om väega vana ni küünüs ütte 
aigo ollõ tulõmisõga mi maalõ. Ollõ 
pühäs olõmisõl om olnu köüdüsit 
sanna pühäs olõmisõga, a vet suur 
jago naist köüdüssist om vaonu är 
aigo hämäräle. Kotussidõ om san-
nan ollõga hiidet kah üts lõuna. 
Peko-jumala avvustaminõ Seto-

maal om käünü õkva üten sannaga. Umbõjuuminõ sannan 
om muidoki häbütego, a mii rahvalõ pühä sanna ja ollõ ko-
tus om sõski ütenkuun mi umakultuuri põhimädsen kihin.
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Vana savvusann Setomaal Rokino külän.
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Vana sann
Enn Tuuling 

Sa saisat alan lohon, lumbi veeren,
mii küürüvaonu, laonu vana sann.
Mu latsõmeelest nigu mere veeren,

ku üsän sanna veie imä Ann.

Ma pelksi sinno, toda joht ei salga,
ku olli suur, või-olla aastat kolm.
Sõs egä kõrd säält püüdse laskõ jalga
ma tarõ mano nigu tuhk ja tolm.

Es miildü mullõ sis nuu sannapäävä,
sest sannan mõnikõrd oll  ́väega kuum.
Ma tahtsõ sanna sis, ku poisi käävä,
ku tossu täüs es olõ sannaruum.

Nii saiõ minost tillo poisimolu,
kel miildümä jo nakas  ́inämb sann.
Sis mõsksõ ma jo poistõ seltsin kollu,
es vii mu sanna inämb imä Ann.

Sis sannan kävven saiõ pall ó nall á,
ku soputimi, loputimi viin.
Ka lumpi suvõl joosi, kindsu palla
ja kaalani ma olli jahhen viin.

Ka mõnikõrd sääl vihakandsu saiõ,
ku midägi sääl kurja, koerust tei,
ma puhta hammõ kuuma vette aiõ,
vai seebi kereselle kuuma vei.

Nüüt ammu müüdä armsa ao lännü,
om pall ált mäletüs noist päivist häist!
Ma olõ joba pall ó sannu nännü,
kuid rahuldust ei olõ tundnu näist.

Ku tulõ suvi, saa ma jälki kodo,
sis kütä sinno jälki, vana sann.
Tuu hall á viha hindäl mõtsast kodo,
tuu ao seen sanna vii vii imä Ann.

Sa hoia uma saina seeni pistü,
ka katust visaku-i viil ärä päält!
Mis tuust, et sammõl sainu vahelt kistu —
tuu noorõlt suitsuhädän võetu säält!
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Sannavesi ei tohi olla keenü.  
Ku om keenü, sis nakas ihu süütmä.

RKM II 308, 131/2 (30) < Karula khk., 
Koobassaare k., Keeni t. — Mall Hiiemäe  
< August Kivirähk, s. 1897 (1973).
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Sann seo 
ilma aigo
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Seo ilma ao savvusannast 
vanal Võromaal
Nele Reimann-Truija 

Kiä taht Võromaa vanast savvusannast kõnõlda, na-
kas uma jutuga sakõstõ pääle aost, ku tõistsugu-
mast sanna tah kandih viil es tiidäki. A kimmähe 

tulnu juttu tetä ka seo ilma ao savvusannost ja näide pidä-
jistki. Viil 2010. aastaga suvõl ja sügüse sai kõnõldus üte 
ku tõsõ vana ja peris vahtsõgi savvusanna perremehega 
nii sannah käümisest ku sanna õigõst kotussõst, vanno 
sanno näo muutumisest üteh aoga. Kukki tuud tunnõt, 
mis olõ-õi lasknu vanna savvusanna vahtsõmbidõ vasta 
vällä vaihta, ei saaki võõralõ vast periselt vällä kõnõlda.

Sannakotus
Tiidäs vanno sannakotussit, kost korgõs kasunu haina 
seest võit inne mõnõ ütsigu kivi löüdä. Mõnõst sannast 
olõ-õi paiga asõndki, alalõ om inne mälehtüs. Üts mälehtüs 
kõnõlõs: „Vana sann oll  ́ poolõ mäe pääl, a vaosi kokko, 
ku vanalell ütevoori sannaussõ ülearvo kõvva kinni virot .́” 

A mitu sanna om vanastõ tettü katõ talo piiri pääle 
säändse mõttõga, et naabriperre kütvä ütstõsõ ala: san-
na tarvitõdi katõ perre pääle.

Seogi ao savvusanna jääse vannamuudu mõtsa viirde, 
lumbikõsõ vai inneskidse linaleoläpätüse mano vai mäe ala 
uja viirde, ni et keväjä küünüs vesi sanna nukani. Elämisest 
kavvõmbahe tetäs inämbüste ka vahtsõmba ao sanna.

Võit naadagi mõtlõma, et vana savvusannakõnõ om 
nigu laulu perrä kimmä kotusõ pääl lumbi veereh ja kõiv 
laotas ummi ossõ timä üle. A säändse pöörähüisi täüs 
ao, ku vanna elokõrda ähvärdäs häömine, olõ-õi mõota-
nu inne inemiisi. Mitu vanna sanna omma kotust muutnu 
päält sõa, ku rahvas kolhoosõ iist liina pagõsi vai vahtsõ 

vabariigi maaelo muutuisiga pidänü vana Võromaa pääl 
umma kotust vaihtama. Sann om vallalõ võet ja vahtsõh 
paigah kokko pant: muido olnu tuu määrät aigopite  
kokkosadamisele ja häömisele. Sanno seo ilma aigu  
müvväs ja ostõtas, sannoga nigu kõgõ muuga aetas ärri. 

Sannahkäümise kõrd
Tarõ mant perrerahvaga sanna mano minneh tulõ nii vai 
tõistõ jutus, kiä ja kellega üteh sannah käü vai kas vana 
kõrd, et inne mehe ja sis naasõ, seo ilma aigo viil mass. 
Tuud kirotamalda säädüst olõ-õi kiäki viil periselt mee-
lest minehtänü ja sakõstõ peetäs tuust ka kinni. Mehe 
tahtva suurõmbat kuumust ja näide kohus om karmust 
vallalõ saia: „Papa oll  ́ ütsindä edimäne, tä hoitsõ ussõ 
vallalõ ja ütel, et võtt karmu är.”

Ku umaaignõ suurpereh om aoga ilma pite lakja 
vaonu, mõotas tuu esiki sannah käümise kõrda: „Täna-
päeval, kellel on tööd tehtud, see läheb. Praegu käime 
mehega kahekesi ja kui on mõni külaline, siis tema läheb 
enne. Lapsena käisin vanaemaga koos.”

Hää külh, vana inemise käävä iks peräh tõisi: om rahu-
ligumb ja kuumust kah veidemb. Imehtämä pand tuu, et pe-
ris üsälatsiga savvusannah käümine ei olõki hoobis unõh-
tunu. Üts pernaane kitt :́ „Esi olli alla aastaga vana lats, 
ku sanna üteh võeti ja uma lats oll  ́mõnõ kuu vannu, ku 
tä sanna veie ja noorõ tegevä ummi latsiga tuudsamma.” 
Ja tõnõgi nimmas: „Üsälatsi om kah sannah mõstu väega 
väikost pääst — kiä tuu suvõl vannõ tege ku liinah tetäs.”

Sannaliidsi hindä tahtmisõ olõ-õi kah viimädse ko-
tusõ pääl: „Hää tahtmise man saa egäüts peris umma miilt 
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pite sannah käümise. Meil om suur pereh, sannah käümi 
iks mitu tunni. Üts poig taht kõvva sannalõõnaht ja tuu 
lätt edimält. Tõnõ poig taht aigupite ja kavva sannah käv-
vü, tuu lätt perähpoolõ. Meil ei olõ tähtsä, kas inne lätt 
miis vai naan é. Ku väiku latsõ omma sannah, sis andas 
vähä leili ja latsõ viiäs inne tarrõ, latsõlõ iks lina ümbre ja 
sis joostas timäga tarõ mano rõivilõ pandma.” 

Külälise
Ku savvusann tarvitusõl ja vähägi kõrrah om, sis tahtva 
sääl kävvü mitte inne uma perre vana ni noorõ, a sakõstõ 
iks külälise kah. Sugulasõ Põh á-Eestist ja Talina liinast 
vai lähembältki, kas vai Mulgimaalt, tahtva tõistmuudu 
sanna. Liinalatsist latsõlatsi sõbra tulõva küllä ja uutva 
ummamuudu sanna.

Edimäne tunnõ omgi, et külh om põnnõv. A savvusann 
paistus must ja pümme. Viil inne, ku üle sannaläve saias, 
tulõ päähä kõiksugumaidsi kahtlõmiisi.

Kõgõpäält arvatas, et säändseh sannah ei saa ilmahki 
puhtas ja pelätäs nõkõ täüs saino. Nigu üts sannaper-
naanõ nimmas: „Ma ütli sis, et är nühkku naid sainu pite, 
saisa kest sanna vai istu inne pingi pääl.” Suurõmb hädä 
om, et pelätäs savvu vai viil rohkõmb tuud, et tulõ peri-
selt maast laeni savvu täüs sanna minnä. Kas sääl tulõ 
tossu peräst olla peris käpilde vai esiki palja põrmandu 
pääl pikäle? Võõras ei tihka egä kõrd perrä küssü kah, 
kohe tuu toss perähpoolõ kaoss.

Mõni pelgäs esiki pall á põrmandu pääle astu nigu üts 
kõnõlõja ummi koolisõpro sannahkäüki miilde tulõt: „Üts 
poiss pand papa vildi jalga, lundi päähä ja istsõ sannalaba 
pääl nigu Kiir, põrmand oll  ́timä meelest ülearvo külm.”

Säändsit häti olõ-õi uma perre vanol ja nooril, kiä 
omma latsõst pääle savvusannaga harinu. 

Sanna nägo
Om peris esimuudu tunnõ, ku astut üle säändse sanna läve, 
kos om rohkõmb ku sada aastagat põlvõst põlvõ käütü. 
Om tunnõ, nigu piässi mõnõ inneskidse viituuja, vihahav-
vutaja vai sannakütja käest lupa küsümä. Vana ao inemise 
olli lühükese, ärki ti umma pääd är lööge, tulõtas perremiis 

võõralõ miilde. Tuu lihtsä teedüs tahtki kergehe meelest 
minnä: säändse sõna omma egä kõrd õigõ kotusõ pääl.

Jah, mõnigi sann om viil nigu kuulsa sannauurja Ta-
mara Habichti raamadu „Eesti saun” leheküle päält peri. 
A seo ilma aigo om mitmõ sanna vällänäütämine tennü 
säändse muutusõ, et pia ilmvõimalda om vahtsõ särgi 
alt tuu sanna vanna näko ette kujota. Sanno om aoga 
parandõdu vai egä perremehe ettekujotusõ ni võimaluisi 
perrä ümbre tettü.

Egä aig pakk vällä uma matõrjaali: nii oll  ́üte sanna 
katus pant savikivvest, selle et saksa aigo oll  ́lähkoh sõa-
väe savivabrik. Ku viimätsel vinne aol nakas  ́vana lastu-
katus vihmavett läbi tsilgutama, sis oll  ́käeperi panda ka-
tusõ pääle kaitsõs mõni eterniidiplaat vai tõrvapappi. Viil 
vaihtõdi vahtsõ põrmandulavva vai tetti aknit suurõmbas.

Mõnõgi viimädse paarikümne aastaga laonu sanna-
kõsõ man oihkõlõs aoga hallis lännü pernaanõ, et viimädse 
vinne ao ja kolhoosõ tulõkiga naa sanna küläh är lagosi. 
Ku päält sõa es olõ perreh miihi kätt tunda, sis es lövvü ka 
sannaparandajat. Jovvõdus jäänü pernaanõ küsüs parhilla 
esihindält: „Taa mi sannaga om kats võimalust: kas ümbre 
tetä vai hoobis är lahku, nivõrra omma alomidsõ palgi mää-
nü, et paras om naid inne kütmises tarvita...”

Ku latsõ omma kavvõh ja pikembät aigo liinainemi-
se, sis saava säändse vana sanna kergehe tulõalostusõs 
ja küttepuiõs. Ku latsõ eläse iks esäkotoh vai vähämbält 
käävä sääl sakõstõ, om tõnõ lugu. Vanna sanna vähämbält 
proovitas praavita: „Mi noorõmba es lasõ vanamehel san-
na ümbregi tetä, näide sõna kah joba mass ja nimä omma 
latsõst pääle harinu savvusannaga.”

Ku tulli vahtsõ kombõ ja säädüse ni vana savvusanna 
viimädse vinne aoga aigopite lagosi, sis lännü aastagasaa 
säitsmilkümnendil ja katsilkümnendil naati mitmõl puul 
Võromaal himostama sovhoosõao mooduperälist soomõ 
sanna muudu sanna. Säänest sanna mõnõh ilosah paigah 
vii veereh, kohe saanu ummi küläliisi tuvva ja hulgasna 
esiki pito pandma tulla.

Vähämbält puhtas sannas taheti vanna sanna iks tetä: 
kinkal kõlvas sis inämb sanna savvu süümä minnä. Vanalõ 
sannalõ tettigi korsna pääle.
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A vahtsõ vabariigiga kätte tulnu ilma piireldä elo om 
lasknu ka piiri taadõ kaia. Edimält pand roodsimaa vere-
väga ja valgidõ aknõraamõga vana savvusann Võromaa 
tiigi veereh imehtämä külh, a silmäle ülearvo hallus ei olõ-
kina tuu kaia.

Vai kaias aoh hoobis tagasi: muistõhavva olli ni Seto- ku 
Võromaal koobasanna. Mõni vahtsõnõ inämbüste haavapal-
gõst tett koobasann tiin umma umanikku joba hoolõga.

Üts ku tõnõ perremiis taht seo ilma aigo umma savvu-
sanna hoita vai nakas tegemä peris vahtsõt vannamuudo 
sanna. Vana eihtüsmeistre omma aoga tõistõ ilma lännü 
ja nii pruum vahtsõmb põlv raamatidõ ja oppuisi abiga 
vai uma nõvvuga tuud õigõt savvusanna tetä. Kiä tege 
peris vahtsõt sanna, om valmis tõõmeeli vaiva nägemä, et 
vanna muudu tetä. Tuu om kimmähe avvuasi kah.

Mõnikõrd om kõik taa aolugu üte moro pääl kuuh 
nigu üts Koorastõ miis sannauurjalõ näüdäski. Sanna 
üteh nukah kütetäs umalõ rahvalõ vanna keresega sanna-
ahjo. Tõsõh nukah om soomõ sanna ahokõnõ liinarahvalõ, 
kiä käävä kipõstõ: sannaussõst sisse ja veitü ao peräst 
vällä. Üle tii perremehe vele suvõmaja moro pääl om viil 
tünnüsann. Võõramaalasõgi himostasõ sääl lämmäh viih, 
ollõputel käeh, üles tähti poolõ kaia.

Vana Võromaa pääle mahusõ nii sovhoosiao soomõ 
sanna, ümbre tettü puhta sanna ja vällämaa roodsivär-
milidse. A üle kõgõ om iks savvusann, midä latsõlats, 
täämbäne perremiis vai pernaanõ häämeelega näütäs ja 
uhkusõga nimmas: „Taa sann om vanaesä tettü ja naa pal-
gi omma uma mõtsa puu.” 

Savvusanna hõng
Olõ-õi vaiagi kimmähe perrä küssü, et määne tuu tunnõ 
pääle savvusannast tulõkit om. Jutu seeh nimmas tuud nii 
üts ku tõnõ. Mitmõ vana käüjä kiti: „Savvusanna lõõnõh 
om kergemb, savvusanna saina hõõhkasõ esi kuuma ja 
kuumust ei tulõ inne kerese päält. Soomõ sanna lõõnõh 
om terräv ja jaahtus kipõstõ, keres om ku triikraud — 
palotas.” Ja kiteti, kuis savvusann avitas tervüt praavita: 
„Savvusann võtt iho kerges, lüü hingämise vallalõ.” Päält 
sanna om hoobis esimuudu kerge tunnõ. Ku savvusann 

havvutas kihä läbi, sis vahtsõmoodulidsõmb sann nigu 
palotavat kihhä. Mõnõlõgi miildüs tuu savvu ja vanaao 
hõng, mis käüjile säändsest sannast külge jääs.

Sannaläve pääl istõh saavat selgembäs, kiä esi olõt 
vai midä elo käest oodat. Ku voori savvusannah är käüt, 
saat hindäga jälki kõrda. Säändse sanna jaos piät kim-
mähe aigo olõma: sannaaho kütmine, läve pääl istminõ ja 
peräh tiigih käümine käü sannaõdagu mano. Savvusann 
om umaette olõmisõ, a mitte pido pidämise kotus.

Õigõ savvusann näütäs ilma tahtmaldagi vällä uma 
perremehe tahtmiisi ja suuvõ. Määne tuu Võromaa sav-
vusanna hoitja esi om? Kimmähe pidä tä maaelost ja vana 
ao kombist, täl om julgust tõistmuudu tetä ja om säänest 
sisemist kimmüst.

Päält säitsmekümne inneskine koolijuht, kiä pidä tu-
rismitallo ja kuts hinnäst sannamehes, ei piä rassõs inne 
iäminekit järve pääle pilliruugu niitmä minnä — sannalõ 
om vahtsõt katust vaia. Viil noorõpoolinõ naanõ Läti piiri 
veerest, suurõ talo ja maiõ-mõtso ainukõnõ perijä, taht 
sannalaba pääl umaette leelota, ku väläh om külm ja soe 
undasõ. Nelli last üles kasvatanu talopernaanõ tekk lat-
siga kuuh üte nädälivaihtusõga mõtsa viirde liivakuupa 
koobasanna, koh täämbädseni käävä häämeelega nii uma 
ku võõra. Mõtõlgu, midä kiäki mõist ja taht — peris egä-
päävädse inemise nimä külh ei olõ.
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Seo ilma aigu om savvusannah käümine põnnõv elämüs. A sääne sann heidütäs: om 
must ja pümme. Om nall á tettü, sannast vällä tullõh om hinnäst nimme mustas mää-
ritü. Usutas joba ette, et säändseh sannah ei saa puhtas. Mi sannah käve kah šoti 

sõaväelasõ, mu puja sõbra. Es olõ viil säänest sanna nännü. Ku poig poolõ tunni peräst 
kaema läts ,́ istsõ nimä põrmandul, saapa jalah. Peräst mõsti hinnäst väläh kõivõ all.

Tiia Haug Raudsepä talost Vahtsõliina kihlkunnast.
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Tuu oll  ́vast nii, et pehme aig om, ku om nuurkuu, ja kõva, ku täüskuu. Lihasuidsutaminõ oll  ́täüskuuga,  
sis ei lää halvas. Vana kuuga tulli viha tetä; ku noorõ kuuga, sis nakas sälg süütmä.  
Vana kuuga om pehmemb mõskminõ.

RKM II 364, 281 (1) < Vastseliina khk., Marga k. — Kristi Salve < Aino Sulg, 60. a. (1981). 
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Sannah liha 
suidsutaminõ
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Sannah liha suidsutaminõ
Eda Veeroja, Mooska talo pernaanõ

Suidsusannah liha suidsutaminõ taht pikkä miilt ja 
as átundmist, harinõmist, kulus pall ó puid ja öiegi 
tulõ sannavaiht kävvü. A umah sannah savvutõt liha 

tege henge kimmäs.
Innemb savvutõdi lihha üle suvõ hoitmisõs. Parhillad-

sõl aol omma külmäkapi ja poodi lihakraami täüs. Ummõ-
tõgi savvutõdas lihha küllih lajalidsõlt. Tiiäki ei kas meki 
vai suidsutamisõ talitusõ peräst. Ma olõ kasunu suidsu-
liha pääl ja meeleh om liha suidsutamisõ mano käüv pühä 
tunnõ ni suidsudsõ sanna salahusõhõng. Sükäv kumar-
dus kõigilõ, kiä iks viil sannah lihha savvutasõ!

2004. aastagast olõmi Mooska taloh umah suidsusan-
nah lihha suidsutanu läbi aastaga, egä kuu kõrd vai paar. 
Kõik savvutamisõ omma üles tähendedü ja esi olõ lugõnu, 
mis tõõsõ liha suidsutamisõst kirotanu omma. Põnnõv om 
arvo pitä aost aigo ja põlvõst põlvõ lihha suidsutanuidõ 
inemiisiga. Täämbätses om selge tuu, et ütte kimmäst op-
pust, et nii ja nii piät tegemä, kirja panda ei saa. Egä 
sann, egä liha, egä kuu sais om esimuudu. Tah om kiräh 
mu täämbädse päävä tiidmine.

Lihha om mii kandih iks avvuh peetü. Lihha hoiõti 
suulviih, kuivati vai savvutõdi sannah. Savvutõdi tsia- ja 
lambalihha. Mõtsaeläjide ja tsirkõ liha kah kõlvas savvu-
tamisõs. Kalla savvutada es sannah — ajavat sanna meki 
hõelas. Sannah savvutamisõ tarbis poodõta es eläjät väe-
ga är. Savvu panti iks puul tsika. Väkev liha ja kammar 
jäteti mahladsõ liha saamisõs kimmähe külge. 

Suulaminõ
Päält tsia tapmisõ tulõ laskõ värskil lihal paar päivä saista, 
inne ku suula pandas vai lihha puutma naadas. Värskilt 
tapõtu eläjä liha tõmba ei sisse ei vett ei suula. Liha tulõ 
jahuta nellä plusskraadi manu, et pisilasõ liha seeh saanu 
es kasuma naada. Lihha soolatas kah külmäh, selle et külm 

liha võtt vett ja suula kimmämpä sisse. Ku om külmäkapp, 
sõs om suula vaia õnnõ liha parõmba meki jaos. Suulvii 
jaos tulõ kaost tuvva külmä vett, panda pangilõ viilõ kilo 
osa jämmet suula ja pöördä nii kavva, ku suul vette pan-
tu tuura kanamuna vii pääle nõst. Laih liha suuldus ru-
tõmbahe ku väkev. Laih lõigat liha suuldus üüpääväh 1 cm 
ja umbõs 5-kilonõ lihatükk taht soolah olla umbõs nädäli. 
Inne suitsu viimist tulõ liha nõruta ja lämmäh saista laskõ. 
Liha tulõ kuivas pühki ja kimmähe köütä linadsõ kablaga. 
Likõ vai külm liha nakkas lämmäh sannah higonõma (higis-
tama) ja võta ei savvu ligi. Niisamatõ om lugu ette keedetü 
lihaga — mõlõmba jääse halli värvi.

Puiõvalik
Meki and lihalõ sannah iks savv! Hää savvu kütmine om 
egäh perreh kimmäs tiidüs. Mii kandih om kõõ puhtamba 
mekiga lepäsuits. Kõgõ parõmb om jämme halg, mis mõnõ 
kuu õhu käeh kuionu om. Viläpuiõ ja kadaja ossa omma 
kah hüä, a noid om harvusi saia. Sann ja liha tahtva savvu 
sissevõtmisõs luhti — sann tohe-i savvutamisõ aigu um-
mussihe vai väega kuivas jäiä. Likõ puu nõõtasõ lihha ja 
mekk saa viha. Kipõ palaminõ kuivi puiõga küdsäs liha är, 
a savvu mekk jää ei külge. Sanna saina mälehtäse ja and-
va pikäaolitsõh kuumah lihalõ vällä kõik keemiä ja karmu, 
miä sannapalgõh om. Suidsutamisõs om vaia umma sanna 
tunda ja tihtsähe kaemah kävvü.

Kütmine
Liha pandas savvutamisõs sanna valmis tarõlämmän, 
kammar allapoolõ. Talvõl, ku om kõvõmb külm, tulõ sann 
üte üsätävve puiõga päiv inne üles peesütä. Kammar 
tulõ allapoolõ käändä, et suulvesi lihast vällä es tsilknu.  
Kipõstõ om vaia sann küttä savvu täüs ja hoita lämmind 
(70 kraati) paar tunni. Edesi tulõ pikkämüüdä hoita paksu 
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savvu ja lämmind (65–70 kraati) nii kavva, ku liha om sav-
vu täüs ja seest ütelidselt lämmäs lännü. Mii sannah, ku 
lihatükü omma 5-kilolidsõ, om tuu umbõs 30 tunni tuurih. 
Umbõs poolõ ao päält tulõ liha ümbre käändä nii, et kam-
mar jääs päälepoolõ. Kammar kaits lihha üllest kuuma 
iist, muidu tüküs väkev liha lämmäh sulama. Savvuliha 
saa mahlanõ, ku tuu väkev sulas laiha liha sisse.

Savvu, lämmind ja palamist tulõ süütä ja sekä mi san-
nah egä tunni ao takast. Suur keres tüküs pall ó lämmäs 
minemä ja timmä tulõ viiga maaha jahuta vai kütmisele 
vaih sisse tetä. Pall ó vett tege kerese ja liha aurutsõs ja 
jälki nõõtas liha är. Suidsumekk nõõst inämb läbi lääki ei. 
Parõmb om umma kerest tiidä ja rihti kerese jahutaminõ 
hummogudsõ üü peale, ku uni väega makus om. A niiskust 
piät õks kah sannah olõma, et liha är es kuiunu. Egäl 
sannal om uma heng.

Ku liha om sisest jo 60 kraati, om vaia sann aia jälki 
kuumõmbas — pia 80 kraadi pääle, et saia liha sisse 72–75 
kraati kuuma. Sõs om kimmäs, et kõik pisilasõ omma häo-
nü ja liha om pehmegene. Ku lämmind vähägi rohkõmb 
saa, om väkev lihast tsorinaga vällä tsilkman, lask liha 

kamara valla ja lätt krõpõs. A ku lämmind vähä saa, sis 
nakkas liha kuioma ja pisilasõ kasusõ liha seeh — noilõ 
lämmi miildüs. Tuu viimäne 2–3 tunni tulõ sanna man hoo-
lõh olla ja väega suitsu ja kuuma passi.

Liha om savvutõt ja ohulda, ku tä om sisest 72–75 kraa-
ti. No lasõ ma sannaussõ vallalõ, savv vällä ja liha kaska ala 
tarõlämmähe jahtuma. Talvõl või ei lihha äkilidse lämmä ja 
külmä vaihtusõga hiidütä — liha lask kamarast vallalõ. Paar 
tunni tarõh kaska all ja sõs külmäkappi vai sahvrihe vai aita 
süümist uutma! Kärbläisi vasta võit liha vana linadsõ padja-
pöörä sisse köütä ja saina pääle rippu panda.

Püvvä, mis sa püvvät, a egä kõrd saa savvutõt liha 
tõistmuudu. Egä kõrd sanna vaiht kävven om iks pääh, et 
ega liha pall ó lämmind saa es vai vähä suula; ega tä um-
mõtõgi tsilgu ei vai är kuiu ei; kas savvu om häste küleh 
vai om är nõõtanu. Mi liha savvutamisõ kirä omma mõttit, 
vaiõluisi ja märküisi täüs.

A egä kõrd om liha saanu hää ja ärä om kõik tä süüdü!
Paras soola ja puhta lepäsuidsu mekiga, seest illos 

verrev ja nii mahlanõ, et sulas suuh — sääne om sannah 
savvutõt liha ja tuu mekk om kõkkõ vaiva väärt!
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Keris lahki  
lihasuidsutamise aigu

Nüüt tulõ jutt hindäst. Ega muido ei kirotasi, a küläh 
tiidvä kõik ja mis salahus tuu inämb om. 
Oll  ́sõs nii: tüüte kinoh autujuhin. Õt mi tüü alost 

õdago ja lõppi iks üüse, sis tüket iks hummogo kavvõmba 
magama. Ilosa suvõhummogo lätsivä iks magamisõ nahka.

A tuu olõ es viil suvi, oll  ́ aprili kuu, aig, kui maa-
inemiisil oll  ́lihha, midä tull  ́inne suvvõ suidsotada. Toda 
suidsotamisõ tüüd tei meil imä. Mul tull  ́inne sann kõrda 
tetä, sõs lihatükü reste pääle nõsta ja säält edesi tüü 
tei imä esi. Õdago, inne tüühüminekit, vei liha sanna ja 
panni säädüseperi reste pääle ritta. Imä tei tulõ keresse 
ala ja ma esi lätsi riigitüüd tegemä. Tüüst tagase sai üüse 
ilda. Jäi magama ja magasi muidogi rassõlt, ku kuuli immä 
hõikavat:

„Tulõ üles, sannah keres lajah, mul olõ-i kohegi tuld 
tetä.”

Aiegi hinnäst pistü. Tiidse külh, õt keres oll  ́viletsä 
püsümisega, a luutsõ, õt lihasuidso pidä vasta. A võta nä-
post! Lätsi sanna: sann lämmi, liha päält joba illos pruun, 
eski hää suidsoliha lõhõn. A nukah, kos keresse kotus: 
suur savikivve ja keressekivve unik, sääl vaihõl viil hel-

kävit hütsi. Võtt mõistusõ är külh! Kumpsõ kivve — ju-
mala kuuma.

Nüüt läts  ́ asi kipõs. Saa õs ummõtõ puulsuidsonut 
lihha sanna jättä! Tope sõs mito paare villatsid kindid kät-
te ja naksi noid kuumõ kivve sortma. Sai tuu tüü tettüs, 
sõs mõtlõ, kost saat savvi, kost liiva — ümbretsõõri lumi, 
ja maa külmänü? Korssi sõs kivve vaihõlt savitükü kokko 
ja panni pangi ligonõma. Saiegi määnegi mökin, midä sai 
kivve vaihõlõ panda.

Riigitüüle tull  ́är üteldä. Tei toda „renoviirmise” tüüd 
üü läbi. Hummogu päävänõsõngo aigo sai sannast vällä ja 
imä sai vahtsõst keresse ala tulõ tetä.

Nii sai tuukõrd mi iks lihha suidsotada, a perän toda 
keresselagonõmist jäi suidsosann tüküs aos saisma. Nüüt 
om jälle tävveh käigoh!

A perän tuud keresselagonõmist kõnõldi ka mi san-
nast küläjuttõ: „Näet, Kustal (umakülä miis) sattõ tsilk 
rasva keresse pääle — palli är liha ja palli är sann, a 
Jõksil sattõ kinds lihha keresse pääle, johu es midägi — 
keres läts õnnõ lakja!”

Ado Jõks Kirmse küläst Räpinä kihlkunnast.
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Kui sannah kedäge arstitas, tasotas vai muud ó sälgä lüvväs, sis ei tohi tennätä arstjat, muud ó ei saa api.

ERA II 262, 646 (44) < Räpina khk., Veriora v., Kirmse k. — Daniel Lepson < Jaan Karpson, 82. a. (1939). 
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Suidsusanna  
vanalt Võromaalt 

ja Setomaalt
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Tsõõriniidü
Väega vana sann Harglõ kihlkunnan Villike kü-

län. Sanna vannust mõista es kiäki täpsäle väl-
lä rehkendä, a et ehitet om ammu, näütäs vai 

tuugi, et sannal om aknõ asõmal paja. Tuu om aknõ 
muudu väiku nelläkanti avahus sainan, kohe sai puust 
luugikõsõ ette tougada. Pajamulgu mõõdu omma tan 
sannan 20 x 20 cm. Sääne mulk oll  ́ sanna valgusõ 
saamise jaos ja üteliisi ka õhu liikmise jaos tarvilinõ. 

Tan sannan om viil alalõ maapõrmand (muldpõrand), 
nigu õigõ vanast ollgi sannol. Sannal olõ-i ka õigõt  
ederuumi, om sääne sainoga var óalonõ, kon parhilla 
hoiõtas puid. 

Sanna tetti tan viimäne kõrd 10–15 aastagat taga-
si. Parhilla omgi vana sanna kõrvalõ ehitedü vahtsõnõ 
palksann, a tuu om „puhas” sann, korsnaga ja soomõ 
sanna sorti. A vanan sannan suidsutõdas nii lihha ku 
kalla. 
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Sanna korgus om sisest 160 cm, lagi om lavvost.

Keresse mõõdu omma 80 x 110 x 50 cm.

Laba korgus põrmandust om 50 cm -- nii matal 
om tä vast sanna vaomisõ peräst.

Vett lämmistedi paaga keresse pääl.
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Viinaköögi
Vanõmbat sorti üte kambrõga sann Urvastõ kihlkun-

nan Kärgula külän. Sanna remontmisõs om õigõ 
hulka tüüd är tett: vaihtõdu omma alomidsõ palgi, 

katus ja keres. Sann sais kivve pääl, nigu vanõmb ehitä-
misemuud iks oll .́ Taal sannal võidsõ olla kunagi ka kerge 
lavvost iinkoda, a tuu om arvada häönü, ja vahtsõt mano 
tett kah olõ-i. Nigu vanõmbil sannol kombõs, om ka seol 
nelä külega katus. Sanna akõn om tsillokõnõ, suurusõga 
46 x 29 cm. Parhillanõ sannauss oll  ́inne hoobis lauda uss 
talo vanno huunidõ mant. 
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Sanna korgus om sisest 187 cm, 
lagi om lavvost.

Keresse mõõdu omma  
145 x 93 x 86 cm.

Laba korgus põrmandust 70 cm.

Külm vesi tuvvas sanna iist jõõst, 
vett lämmistedäs paaga keresse 
pääl. 

Sanna om tuud elektri. 

Luhtimulk om sanna tagasainan, 
laba kotsil, suurusõga 17 x 26 cm.
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Truia
Aastagal 1932. ehitet savvusann Setomaal Küllätüvä 

külän om vanõmba mooduga, lavvost iinkuaga. Kül-
membäl aol pantas rõivilõ sannaruumin ja sääl om 

lae all ors, kon pääl saa rõivit hoita. Ussõlda iinkuan saa 
istu lämmämbal aol, sääl hoiõtas ka sannavihto üte orrõ 

pääl. Tõnõ kotus vihto jaos om sanna lae pääl.
Sannal om häste matal ussõmulk — sannaussõ kor-

gus om õnnõ 133 cm. Säändse madala ussõ tetti sannolõ 
vanõmbal aol.

Sanna kõrval om lump, säält tuvvas sanna vesi.
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Sanna korgus om sisest 180 cm, sannaruumi lagi om 
tett peenembist hirsist.

Keresse mõõdu omma 122 x 79 x 67 cm.

Laba korgus põrmandust 89 cm.

Mõsuvesi lämmistedäs paaga keresse pääl.

Elektrit olõ-i sanna tuud.

Laen om luhtimulk, miä käü lavvakõsõga kinni.
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Vana savvusann 
Aiaoroh Kolepi küläh
Õiõ Laanõkivi 

Sann oll  ́küländki suur (umbõs 20 m2) neläkruudilid-
sõ aknõ ja lastukatusõga. Tagasainah oll  ́saina pik-
kudsõlt lava ja ussõpuulsõ saina veereh katõ miitre 

pikkudsõ ja miitre laiudsõ maakivest keresega ahi. Ehi-
tet oll  ́sann ütel aol tõistõ talohoonõtõga 19. aastagasaa 
tõõsõl poolõl.

Ma olli viil peris väikukõnõ, a timä oll  ́sis joba vana ja 
seestpuult nõginõ ja must.

Sannapääl elutsi üükulli. Noidõ keväjäne umavaheli-
nõ jutuajaminõ oll  ́peris huvitav päält kullõlda. Sannah 
oll  ́üts salanõ „pikähannaga” koll kah. Meil, latsil, õnnistu 
tedä esiki mõnõl õdagul hämärigu aigu nätä. 

Inne peris sannaruumi oll  ́ sannavüürus (eeskoda). 
Sääl oll  ́ sepikoda. Ääsi (tulõasõmõ) pääle tetti hütsiga 
tuli, mis lõõdsaga hõõgama puhuti. Et lõõts tüüle nakkasi, 
tull  ́tedä tallada nigu vokki. Ravvatükk tsusadi tullõ. Ku 
raud oll  ́verrev, nõstõti säält suuri pihitsidega (sepatan-
gidega) alasi pääle. Allas oll  ́kinnitet umbõs miitrelaiudsõ 
läbimõõduga tammõpaku külge. Tuu tammõpakk oll  ́ nii 
kõva, et viil paar aastakümmet tagasi võisõ timä viimätsit 
tükke oroh nätä. 

Sannatii tarõ mant alla orgo oll  ́peris pikk. Sann oll-
gi ehitet piaaigu oja perve pääle, õks tuuperäst, et vesi 
olõsi kergembähe kätte saia. Ku ma miilde tulõda ka tõisi 
külä sannu, sis olli kõik ehitedü kas oja vai lumbi viirde. 

Oro sanna käve kats Aia peret. Mõlõmbah perreh oll´ 
vanal aol latsi rohkõmb ku 1–2.

Tuuperäst ollgi sannalava kah nii pikk. Väiku latsõ 
viidi sannast tarõ mano nii, et panti teki pääle, käänti 
tekiga sälgä ja tarõh puistõdi teki seest vällä. Ku ma olli 

väikukõnõ, sis lätsi sanna ja tulli tarõ mano õks uma ja-
laga. Mi perreh es olõ tuul aol inäp noid, kes olõsi kukilõ 
võtnu. Esäkene oll  ́joba är koolnu.

Sannah olõmist mäletä ma nii häste, nigu olõsi eelä olnu: 
lõunõviskaminõ, lava pääl higonõmist uutmah, vihtlõminõ, 
mõskminõ, huhtminõ, kuiotaminõ ja rõivilõ pandminõ.

Mullõ miildü, ku külm vesi visadi kuumõ keresekivve 
pääle. Kivi praksõ ja sann oll  ́tossu nii täüs, et tükül aol 
es näe midägi. Tuu ollgi „lõunõviskamine”. Vihtlõminõ kä-
vegi suurõ kuumusõ ja tossu seeh. Tuu mullõ es miildü, 
ma olli edimäne, kiä lava päält minemä pagõsi.

Sann oll  ́vanal aol inemiisi tüüst vaivatuidõ luie-liik-
mide tohtõrdaja. Vihtlõminõ pidi egäsugudsõ tõvõ vällä 
ajama. Viht oll  ́tähtsä abilinõ. Suvõl tetti sannavihtu sis, 
ku leht oll  ́täüskasunu. Pidi kavvõmb vasta kah. Arvati, 
et liiga nuuri lehtiga vihaga vihtlõmisõst võit kärnä min-
nä. Õigõ aig sannaviha tegemises pidi olõma jaanipäävä 
ümbre. Pääle kõovihtu oll  ́ viil tammõ- ja kadajaossõst 
vihtu. Noil pidi olõma eriline ravitoimõ. Ma ei tiiä, et san-
nah olõsi määndsidki erilisi ravivõttit tarvitõdu. Egäüts 
nuhõl  ́umma ihho lava pääl vihaga nii kavva ja nii kuu-
mah, ku vällä kandsõ.

Ku sannah kõik toimõndusõ tettü olli, tei sannalisõ inne 
minemä nakkamist sannalõ kumardusõ ja ütli: „Aitjumma 
sannakütjäle, viituujalõ, vihategijäle ja sälämõskjalõ”. Mõ-
nõl puul tetti perän sannaussõ kinnipandmist ussõ kotsil 
õhuh ristimärk, et põrglanõ sanna ei päsesi.

Üts lugu om tuust aost, ku siipi es olõ koskilt saia. 
Esi kah es saa siipi kiitä tuuperäst, et ka seebikivvi es 
olõ. Jäigi üle tetä lipõ (tuhaleelis). Tuhka ja vett oll  ́viil 



4141

umast käest võtta. Pidi olõma lehepuu tuhk; nõglapuu 
tuhk es kõlba. Lipõ tegemine käve nii: tulinõ vesi valõti 
tuha pääle. Külh sis tuhk podisi nigu tulõmägi ja eriline 
lõhn oll  ́kah. Podisõja siäti häste ümbre ja jäteti niikavvas 
rahunõma ja saistuma, ku jahtu-
nu oll .́ Nüüd oll  ́ anoma põh áh 
tuhk ja pääl puhas selge vesi, 
millel oll  ́ mustusõ häötämise 
imevõim. Vanal aol mõstigi uma-
koedu linadsõ rõiva lipõga. Olli 
ilosa puhta ja hüä lõhnaga. 

Kuna siipi es olõ, tull  ́ ka 
hinnäst lipõga mõskõ. Sannah 
pandsõ egäüts tuud mõskmisõ 
vii sisse uma ärtundmisõ perrä. 
Meil sai tuulkõrral tsipa rohk-
õmb, ku vaja olõs olnu. Perämä-
ne sais oll  ́sääne, et puhta ollimi 
külh, a hiusõ tüke pääst lindu 
minemä ja päänahk oll  ́ verrev 
ja nii hallus, et kammiga es tohe 
lähkohegi minnä. A tuu hädä läts  ́paari pääväga müüdä.

Sann oll  ́ka lihasuidsutamisõ kotus. Vanal aol oll  ́suid-
sutõt liha üts viis, kuis lihha hoita. Värski liha tegemine 
jäteti inne jõulu, et jõulusüüke jaos värski võtta olõsi. Oll´ 
hää, ku ilma nii külmäs lätsi, et liha är külmäs .́ Sis võisõ 
osa jättä suula pandmalda. Liha soolati puuanomah (tõr-
duh). Suulvesi pidi olõma küländki kangõ, esiki nii, et är 
ei külmäsi. Liha läts  ́nii soolatsõs, et ilma ette leotamal-
da söögis tetä es saaki. Tuuperäst suitsutõdi liha keväjä 
är. Nii tull  ́liisna suul vällä, korju lihatükü pääle ja kaitsõ 
halvasminegi iist. Suvõl, kipõl tüüaol, oll  ́nii valmis süük 
käeperi võtta.

Lihasuidsutaminõ oll  ́ tallitus, midä pidit mõistma ja 
nii mõndki kavalust kah tiidmä. 

Soolaviist vällä võedu ja nõrgunu lihatükü panti san-
nah parsilõ, kamarapuul allapoolõ (liha panti üles). Parrõ 
olli tettü käevarrõjämmütsist lepäruudjist ja kinnitedü 
paar-kolmkümmend tsendimiitrit laest allapoolõ. Ku liha 

oll  ́ üles saanu, tetti kuivi lehepuiõga tuli ahjo ja küteti 
sann nii kuumas, et liha aigupiteh küdsäma nakas .́ Tuld 
es või ahost är jahuta. Väikene „kihulasõsautus” puultoo-
rõstõ lepäpuiõga pidi õks all olõma üü otsa. Järgmidse 

päävä lõunõaigu naati kaema, 
kas joba kõlbas. Inne mahavõt-
mist tetti viil üts toimõndus: too-
rõstõ kadajaossõga lasti sann 
viilkõrd suitsu täüs. Maaha 
võeti liha sis, ku kõik oll  ́para-
jalõ jahtunu. Sanna suidsuliha 
lõhn ja maidsõ ei kao kunagi 
meelest.

Perän liha maahavõtmist 
käüti ka esi sannah. Ruum oll´ 
mõskmisõs hää paras ja kerese-
kivve päält sai esiki veidükene 
„lõõnat”.

Kõrra perrä küteti sanna 
egä puulpäävä; oll  ́ harv juhus, 
ku mõni kõrd vahele jäi.

Sann oll  ́mi vanavanõmbidõ jaos üts tähtsä ja tarvi-
linõ paik; esiki veidükene pühä. Halvu sõnno sannah es 
või üteldä, egäsugust muud juttu aeti külh. Egä jutt, mis 
sannah kõnõldi, es olõ alati peris õigõ. Tõnõkõrd üteldigi 
sis, ku kuuldu jutu õigusõn kahõldi, et taad juttu umma 
külh vast naase sannah kõnõlnu.

Sann oll  ́ka tuu kotus, kos mi imä muistõ latsi ilmalõ 
tõi. Ma ei tiiä üteldä, kas mii suguseldsi innembäidsist 
põlvist oll  ́kiäki sannah sündünü.

Ka nuurpaar es päse sannast müüdä. Tõõsõl pulma-
pääväl viidi näid savvu täüs sanna ja lasti sääl tükk aigu 
olla. Tuu pidi olõma kah üts ettehoiatus, kuis keerulidsõh 
olukõrrah toimõ tulla. Vanavanõmbidõ meelest pidi sav-
vul (suitsul) olõma puhastaja ja halva ärähoitja võim.

Oroh ja sannah kunagi juhtunu om mu jaos ku helise-
mä jäänü ammunõ laul. 

Savvusann kõgõ uma tähtsüse ja kombidõ poolõst om 
üts herre täpikene mi rahva perimüskultuurih.
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Piilingi
Lavvost iinkuaga vana sann Setomaal Obinitsan. 

Sann om õkva tii veeren, lähkol om ka väiko lum-
bikõnõ vii võtmisõs. Sann om ehitet kivve pääle, 

palgikõrdo om sainan 13. Sannaruumi lagi om peenembist  

 
 
 
 
hirsist, iinkual olõ-i lakõ. Sannakambrõ vana uss om 
püsünü täämbädseni, ussõ korgus om õnnõ 135 cm. Vii 
jaos om paak ja lämmä vii saamisõs tulõva toro paagi 
külest keresse sisse.
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Sanna korgus om sisest 194 cm.

Keresse mõõdu omma 105 x 90 x 70 cm.

Laba korgus põrmandust 85 cm.
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Soka
Seo sann Rõugõ kihlkunnan Nogo külän om sepikuaga üte katussõ all. 

Sainan olõva kivi pääle om raot aastaganummõr 1889, seo om arvada 
ehitämise aastak. Vanast olli sann ja sepikoda küländ sakõstõ kokko 

ehitedü. Inämb tull  ́tuud ette saari pääl, a siin-sääl iks suurõmaa pääl kah. 
Nii sepikuan ku sannan tetti kõvva tuld ja nii oll  ́kimmämb ehitä nä 

kokko tõisist huunist kavvõmbalõ. Om teedä, et sann-sepikota om pruugit 
ka rehetarõs — tan om villä pesset. Sann om tan takanpuul, sepikoda 
iinotsan. 

Parhillatsõs aos om savvusann peris pall ó ümbre tett. Vana kivest 
keresse asõmal om keres tett suurtõ ravvast vaati. Ega sääne vaadi-keres 
savvusannan iks hää olõ ei, seo om jo suur hulk rauda, a savvusannan 
tahetas parõmb ilma ravvalda läbi aia. Sannaruumi suurusõ kotsilõ om seo 
keres vähälik. Perremiis kõnõlõs kah, et sann lätt ruttu külmäs.
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Sanna korgus om sisest 210 cm, lagi om tett 
peenükeisist hirsist.

Keresse korgus om 93 cm, vaadi läbimõõt 58 cm.

Laba korgus põrmandust 106 cm.

Vesi lämmistedäs paaga sepikua pliidi pääl, külm 
vesi tuvvas lumbist.

Luhtitamisõ jaos pajamulku eräle olõ ei. 
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Lossi
Suur ja abaridõ ruumõga sann Karula kihlkunnan  

Peräjärve külän. Sann om arvada kunagi ehitet  
suurõ perre jaos. Tett om tä küländ peenükeisist 

palgõst, ederuum om lavvost sainoga. 
Sannaruumi lagi om peenükeisist latõst, a põrmand 

ausist lavvost. Olkõ, et sanna olõ-i pikkä aigo pruugit, om 
tä väega häste püsünü. Perrerahval om kimmäs plaan naa-
da sääl sannan käümä. Vaihõpääl, ku sanna es pruugita, 
om sinnä ümbre peris korgõ mõts kasunu, ja ku no naada 
sanna kütmä, või tulõõnnõtusõ pääle suurõmb pala kahi 
valla päsedä. Sann plaanitas seenidse kotusõ päält liigu-
ta 40–50 miitret mõtsa alt vällä, lumbilõ ligembäle.
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Sanna korgus om sisest 209 cm.

Keresse mõõdu omma 150 x 109 x 97 cm.

Laba korgus põrmandust 83 cm.

Mõsuvesi lämmistedäs paaga keresse man.
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Liivakingu
Võromaal ja ka mujjal Lõunõ-Eestin kõgõ hariligumba 

plaaniga savvusann Karula kihlkunnan Kaika külän. 
Lastukatussõga sannalõ om kundament ildampa 

ala valõt, palgikõrdo om sainan 12. Sanna täpsät vannust 
olõ-i teedä, a külh om teedä kats viimäst keresse ümb-
retegemist — nuu olli tettü 1987. ja 2001. aastagal. Tuu 
perrä rehkenden pidä sannakeres egänädälidse kütmise 
man vasta nelitõisku aastat. Viimätse keresse all omma 
samottkivvest kaari, rauda egä tsigunit (malmi) olõ-i 
inämb keressehe toes pantu. Keressekivve um vaihtõdu 
nellätõisku aastaga sisen kats-kolm kõrda külh.

Perremiis kütt sanna õnnõ lepäpuiõga. Suvõl võtt 
kütmine aigo kolm tunni — üts ahotäüs palas üts tunn. 
Päält kütmise taht sann viil saistuda kats tunni, inne ku 
hää saa. Talvõl tulõ inämb küttä. Edimäne ahotäüs küttüs 
poikvalla ussõga, edesi jätetäs uss õnnõ tollijago vallalõ, 
nii et savv vällä päses, a lämmi iks sanna jääs.

Muidõ huunidõ mant om sannani koski 25 miitret 
maad. Sanna lähkohe omma ka lumbi kaivõtu. 
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Sanna korgus om sisest 
207 cm, lagi om tett law 
jost plangõst.

Keresse mõõdu omma 
135 x 118 x 83 cm.

Laba korgus 
põrmandust 95 cm.

Mõsuvesi tuvvas 
lumbist, vett lämmistedäs 
paaga keresse pääl. 

Elektrit olõ-i sanna 
tuud, valgust saa 
kündlega. 
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Ku puulpäävä sannast är tuldas, sõs pandas käsikuga (kipiga) vesi lava pääle ja viht mano, selle et sõs tulõ 
pühä Maarja ja mõsk hinnäst.

H III 15, 486 (5) < Rõuge khk. — Jaan Gutves (1891). Sisestas Salle Kajak 2004.
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Kunnimäe
Sann Rõugõ kihlkunnan Rebäse külän. 1950. aastidõ 

paiku ehitet sann om parhilla külän ainumanõ vana 
savvusann. Sanna iin om väiko lump, kost saa mõ-

suvett võtta, ja sääl saa ka sannast kuuma ihho jahuta.
Keres om tett vana plekk-aho kere sisse. Sain keres-

se kõrval om poolõstsaandõ koet savikivvest (tellistest). 
Ütsjago põrmandut om kunagi pettoniga (betooniga) valõt,  
osal jaol om puust rest pääl. 

Ederuumi om mito kõrd ümbre tett. Kunagi oll  ́ede-
ruum vaihõsainaga katõs jaet, parhilla om tuust sainast 
alalõ poolik uss. Ederuumi om pruugit pümmes ruumis, 
kon pääväpiltõ ilmuta.

Sanna kütetäs hariligult haavapuiõga, kõivõ pan-
tas sekkä. Sannapuid hoiõtas sanna laepääl ja väikon 
var óalotsõn, miä om sanna otsasainan.
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Sanna korgus om sisest 202 cm.

Keresse mõõdu omma 100 x 60 x 97 cm.

Laba korgus põrmandust 105 cm.

Mõsuvesi lämmistedäs paaga keresse pääl. 

Sannan om elektri seen, lamp om sannaruumin aknõ all.
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Pirrupuu-
saarõ
Uhkõ ja korgõ mooduga vahtsõmb savvusann Karula 

kihlkunnan Kaika külän. Sann om lumbi veeren. Tan 
olli kül as á niiviisi, et inne sai sann valmis ja sõs 

tetti lump, a lumbi kaibmisõ kotus oll  ́ iks varramba jo väl-
lä märgit. Sanna korgusõ kotsilõ ütles pernaanõ, et ku tä 
esi om korgõt kasvu, sõs saa ei sann ummõtigi matal olla. 

Sann om ehitet nukõlidsõ joonõga — palgi omma  jäm-
me ja esi pikkusõga olnu, palgiotsa omma jätedü, nigu treh-
väs. Sannal om lagja läve-edine, kon om egä ilmaga hää istu.

Pernaanõ kõnõlõs: „Paar kõrda olõ saanu hindäle 
küttä, sannaliidsi om kõgõ rohkõmb olnu. Sannan seen om 
olnu esiki 12 inemist, talvõl käüdäs kah iämulgun seen. 
Ütskõrd kolledži tudõngi tõie külh sannavii, aga perän 
sanna es taha kiäki tulla. Uursõ, et mille, ja sis kiäki tull ,́ 
küsse: „Kus see suits siis on?” Oll  ́sääne ette-arvamine, et 
inne suidsu seen piätki savvusannan käümä.”
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Sanna korgus om sisest 226 cm, lagi om tett 
ahtakõisist laudust.

Keresse mõõdu omma 116 x 82 x 110 cm.

Laba korgus põrmandust 127 cm.

Mõsuvesi tuvvas lumbist, vett lämmistedäs paaga 
keresse pääl. 

Pajamulk luhtitamisõs om sanna kerese iin laen.
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Tasatse
Seo sann om Urvastõ kihlkunnan Kirikukülän. Perre-

rahvas tiid, et seo om häste vana sann, umbõs 170 
aastaga vannunõ, ja et parhillanõ kotus om sannal 

joba kolmas. 
Mitmit kõrdo kotust vaihtanut sanna om pruugit nii 

sannas ku lambalaudas. Säänest mitund muudu pruukmist 
tulõ savvusanno man iks ette. Seod sanna om pildi pääle 
võet katõl kõrral, edimäne kõrd oll  ́sann lambide perält, 
tõsõ pildistämise aigo oll  ́perrerahvas sanna hindäle ta-
gasi võtnu ja sann om ilostõ vahtsõst kõrda tett. 

Sanna om tett vahtsõnõ keres, koldõsuu om ederuumi 
poolõ. Vahtsõnõ om ka sain keresse ja ederuumi vaihõl, 
tuu om tett nii maakivest ku savikivest. Vii lämmistämises 
omma keresse takan ravvast paagi. Külm vesi lastas san-
na pumba ja voolikuga. Vahtsõ ao moodu joudva nii vai 
tõistõ savvusanna. Sanna om ka elektri veet. Pümmel aol 
paistus elektrivalgus sannaruumi sisse edekuast, kon om 
ussõ kõrval väiku akõn.

Sanna korgus om sisest 180 cm, lagi om tett lavvost.

Laba korgus põrmandust 106 cm.

Vesi lämmistedäs keresse takan paagõn. 

Luhtimulk om keresse kotsil laen.
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Hundi
Seo savvusann om Vahtsõliina kihlkunnan Võro- ja 

Setomaa piiri lähiksel Kolodavitsa külän. Ehitedü 
om timä 1945. aastagal. Aastak varramba palli kõik 

talohuunõ maaha ja vana sann näide siän. Vahtsõnõ sann 
sai valmis jõulus. Tä om vanast paigast ja muist talohuu-
nist kavvõmbal.

1995. aastagal ehitedi sannalõ mano lavvost saino-
ga ja laudpõrmanduga ederuum. Inne tuud oll  ́ederuumil 
maapõrmand (muldpõrand) ja sainos vana barakiküle. 

Sannakerest om vahtsõst koet katõl kõrral.
Varramba tuudi vett sanna mano kaost pangõga, prõl-

la tegevä tuu tüü är pump ja voolik. Lämmi mõsuvesi saias 
niiviisi, et keresse kõrval om viipaak, säält om säetü toro 
läbi keresse käümä. Kütmise aigo lätt vesi kah lämmäs. 

Sanna kütetäs kuiva lepäga, sõs ei saa sann mõro.
Perrerahvale miildüs uma sann väega, a sanna pidävä 

hääs paigas ka hüürläse, kuklasõ ja eski mütt, kiä kõik 
tüküse sanna elokotust säädmä.
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Sanna korgus om sisest 183 cm, lagi om tett 
peenembist hirsist. 

Keresse mõõdu omma 123 x 90 x 85 cm.

Laba korgus põrmandust 97 cm.

Elektrit olõ-i sanna tuud. 
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At´tuma, at´tuma, at´tuma

sannakütjäle, sausüüjäle,

vihahaudjalõ, viituujalõ,

keressekivi kergütäjäle,

sannapalgi pandjalõ!
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Sann Tännässilmä külän Põlva kihlkunnan.
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Ku ma latsõn mälehtämä naksi, oll  ́ Kirmse küläh  
19 talopidämist ja kats säänest väiksembät maja-
pidämist, kos peris talotüüga är ellä saie. Üts pe-

reh tegi puuanomit, tõrdiid, vannõ, tünne ja esiki puust 
pangõ. Tõsõh taloh elli ütsik naane ja timä oll  ́tuul aol nii 
uma külä ku ümbrekaonõ latsi vastavõtja. 

Nii sis: küläh oll  ́ 21 elämist, kos egälütel oll  ́ uma 
sann. Ja nuu sanna olliva kõik suidsosanna. Õnnõgi üteh 
suurõmbah taloh oll  ́korsnaga sann. Tuu sann oll  ́ehitet 
elomaja köögi otsa. Õt suidsosann oll  ́tulõohtlik, sis tuu 
köögi otsa ehitet sann pidigi olõma korsnaga. Kõik tõõsõ 
ehtsä suidsosanna olliva elämisehuunist kavvõmbahe ehi-
tedü. Ja es olõ johust, õt küläh olõs mõni sann kütmisega 
är palanu. A ütskõrd tull  ́iks tuu aig kah!

Kirmse külä sanna

Külä ja külä suidsosanno aolugu lõpõs mi põlvõga. 
Viil mi-iäline mälehtäs noid aigõ, kos jõulupuulpäiv, vana- 
aasta õdago, munapühhi puulpäiv keväjä, suvistõpühä 
puulpäiv suvõl ja jaanipäävä puulpäiv suitsiva küläh kõik 
sanna. Kõgõ parembide oll  ́ toda nätä jõulupuulpäiv ja  
vana-aasta õdago, ku ilm oll  ́külm ja tuulõvaganõ. Mi, lat-
sõ, sis toda vahemegi: kelle sann suitsas kõgõ roh kõmb. 
Terve külä sanna olli mi kodotalost häste nätä, ollimi kü-
läst väläh ja mis kõgõ tähtsämb — nurmõ ja nurmõveere 
olli võsost puhta, talo ja näide sanna nigu peo pääl!

Ado Jõks Kirmse küläst Räpinä kihlkunnast.
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Mundi
Seo sann Karula kihlkunnan Jõeperä külän om tett 

2003. aastagal. Edimäst kõrda sai kütetüs tuusama 
aastaga jouluaigo. Talon oll  ́ inne kah savvusann, 

tuu oll  ́ parhillatsõst sannast jakk allpuul, suuhainamaa 
veeren. Vana sann oll  ́ pehmekese maa pääl är vaonu, 
vahtsõnõ sann tetti kõrrakõnõ korgõmba ja kõvõmba maa 
pääle. Lump sai sanna mano kaivõtus jo aastak inne, ku 
sann valmis sai. 

Vahtsõl sannal om otskatussõga (täiskelpkatusega) 
lastukatus ja hää läve-edine sanna iin istmisõs. 

Sann om ehitet hürskist palgõst, tuuga pidä häste 
lämmind seen, eski kõva tuulõ ja tuisu jahuta ei sanna 
inneaigo är.

Päältnätä om sann tsipakõsõ Soomõ savvusanno 
mooduga, om korgõmb ku mi kandin hariligult tetäs, tuu-

peräst om ka sannalaba korgõmbal ku tõisin sannon.  
A pernaasõlõ miildüs suurõmb ja abaramb sann, sääl om 
inämb õhku ku väiksen ja madalan sannan. 

Sain sannakambrõ ja ederuumi vaihõl om savikivest 
ja lätt sanna kütmise aigo lämmäs. Nii om ederuumin kül-
mäl aol kah hää olla. 

Sanna kütetäs egä nätäl puulpäävä, a aoldõ kats kõrd 
nädälin — neläpäävä kah, tuu oll  ́innevanast sannapäiv. 
Kütmise puu om lepp. Seo suurõ sanna kütmises lätt neli 
tunni (üts ahotäüs palas tunn aigo) ja sõs lastas sannal 
viil tunnikõnõ saistuda. Ku tahetas häste kuuma sanna, 
või panda neläle ahotävvele viil tsipa mano. Talvõl om 
kütmise aig umbõs sama. Ku omma häste külmä ilma, sõs 
päiv inne tetäs sannaahjo väiko tuli ala, nii saava saina-
palgi joba peesütä ja sann saa tõnõ päiv parõmb.
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Sanna korgus om sisest 255 cm, lagi om tett lajost 
plangõst.

Keresse mõõdu omma 200 x 125 x 85 cm.

Laba korgus põrmandust 144 cm.

Külm vesi tuvvas lumbist, vett lämmistedäs paaga 
keresse pääl.

Elektrit olõ-i sanna tuud, valgust saa kündlega.
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Küünimõtsa
Ummamuudu plaaniga väiko savvusann Karula kihl-

kunnan Kaika külän. Sanna iinkoda om lavvost ja 
ehitet eräle sanna pikembä küle keskele. Tuust tulõ 

ka sanna tõistmuudu plaan — keres ja laba omma sanna-
ruumi vastansainon, keres om suuga laba poolõ. 

Keres om ildaaigo vahtsõst ehitet. 
Edekual määnestki eräle lakõ pääl olõ-i. Sanna otsan 

om var óalonõ sannapuiõ jaos.
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Sanna korgus om sisest 178 cm, lagi om tett 
peenembist hirsist.

Keresse mõõdu omma 128 x 90 x 84 cm.

Laba korgus põrmandust 82 cm.

Vett lämmistedäs mitmõ paaga keresse pääl.



6868

Lilleoru
Vahtsõmb savvusann Vahtsõliina kihlkunnan Hinni-

ala külän. Om õkva Piusa jõõ veeren, ehitet 1990. 
aastidõ alostusõn. Sanna lae pääle om tett suvõaos 

magamisõkotus. 
Seod sannakerest kütetäs ederuumist. Üts kõrd om 

johtunu, et tahm sanna laen võtsõ tule külge — sõs oll´ 
kõva tuli ahon — a tuu palamaminek sai üte pangi viiga är 

kistutõdus. Parhillanõ keres om seol sannal joba kolmas. 
Kütmise puu om lepp. Suvõl võtt kütmine aigo kats 

ja puul kooni kolm tunni, talvõl lätt neli tunni. Hüdse jä-
tetäs pääle kütmist ahjo. Sann taht saistuda umbõs puul 
tunni, sõs luhtitõdas ja pandas „korgi” ette. Korgõs kuts 
perremiis noid puutükke, minka pand kinni luhtimulgu 
(tuulutus avad) keresse kotsil sainan.
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Sanna korgus om sisest 202 cm, lagi om tett 
lavvost.

Keresse mõõdu omma 167 x 110 x 90 cm.

Laba korgus põrmandust 85 cm.

Vett lämmistedäs paaga keresse pääl.

Elektrit sannan olõ-i.
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Jummal vihu ja savvuda sinno kah 

tulõvadsõh tuuh ilmah, nigu sa minnu vihut!

Käekese kergest, silmäkese selgest, 

sada aastaga elämä ja hüvvi päivi nägemä!
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Tageli
Sann Põlva kihlkunnan Tännässilmä külän om hään 

kõrran. Ehitet om tä 20. aastagasaa keskpaigan ja 
sannaliisi om kõgõ jakkunu. Perrerahvas om sanna 

ilosahe kõrran pidänü.
Sanna om elektri tuud, et mugavuisiga harinu latsõ 

sannan parõmbahe toimõ saasi. Ederuumi ja sannaruumi 
vaihõl saina seen om väiku akõn, et elektrituli ederuu-
mist ka sanna valgust andnu.

Sain keresse takan om plekktahvliga katõt, et saina-
palgi sääl ülearvo kuumas es lännü kütmise aigo.

Sanna ehitüsmatõrjaali kotsilõ arvas perremiis, et 
olku haab vai kuus, a no petäi mitte määndsegi mooduga.

Sanna luhtitamisõs om ederuumi laen, õkva sanna-
ussõ kotsil üts laelaud vallalõ jätet.

Sanna korgus om sisest 177 cm.

Keresse mõõdu omma 120 x 95 x 80 cm.

Laba korgus põrmandust 74 cm.

Lämmi mõsuvesi tuvvas tarõ mant.
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Kahru
Sann Rõugõ kihlkunnan Kokõmäe külän. Sanna van-

nusõs arvas perremiis nii 90–100 aastagat. Seo 
sann ollõv timä tiidmise perrä kõikaig sääl olõman 

olnu. Sanna kütetäs õnnõ lepäga ja aigo võtt kütmine nii 
3–4 tunni. Latsõ omma sanna ette lumbi kaibnu, et olõs 
kotus tsolistamisõs. 

Keresekivve om hoolõga validu. Perremiis pidä õigõs 
musta värmi kivve, tuu om hüä kõva kivi. Naid tulõ nur-

mõviiri piten otsi ja kor áda. 
Sannaruumi põrmand om lavvost, a ederuumin om 

maapõrmand (muldpõrand), mink pääle om laotõdu 
vanno palajit ja põrmandurõivit. Sannaruumi lagi om 
tett peenembist hirsist, ederuumil olõki ei lakõ pääl. 
Sannaruumi sain keresse kõrval om üle lüüd eterniidist 
plaatõga.

Tan sannan om kõgõ ka lihha suidsutõt.
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Sanna korgus om sisest 180 cm.

Keresse mõõdu omma 149 x 77 x 65 cm.

Laba korgus põrmandust 85 cm.

Mõsuvesi lämmistedäs paaga keresse pääl.

Sanna om elektri tuud.
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Meldre
Hoobis ummamuudu vällänäütämisega savvusann 

Rõugu kihlkunnan Simula külän. Sann om kül ehi-
tet 1960. aastidõ paiku, a seo esisugumadsõ näo 

om tä saanu viimädse remondi aigo. Sannaumanigu omma 
mõttit saanu Prantsusõmaa vanaaotsõst ehitüsmoodust. 
Sääl tetti värmiliidsi kivvega kirätüid katussit ja tuust 
tullgi mõtõ tetä savvusannalõ kah kirriv katus. Mustri 
tetti puutrõn valmis ja puutrõ abiga rehkendedi, ku pall ó 
ütte vai tõist värmi lastu vaia lätt. Lastu värmiti inne 
maan är ja sõs lüüdi mustri perrä nelän kihin katusõ pää-
le. Katussõga passisõ häste kokko ka nikõrdõdu aknõlav-
va ja aknõluugi. 

Sannan seen om ka nii keres ku laba esimuudu tett. 
Keressele omma ostõdu Soomõst peri keressekivi.

Sanna kütetäs umbõs neli tunni. 
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Sanna korgus om sisest 188 cm.

Keresse mõõdu omma 126 x 84 x 88 cm.

Laba korgus põrmandust 70 cm.

Vesi lämmistedäs paaga keresse pääl.
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Pärnä
Savvusann Vahtsõliina kihlkunnan Rõssa külän om 

ehitet umbõs 1930. aastil. Sann om talo tõisist huu-
nist vast 70 miitret kavvõmbal. Lumpi ega muud vii-

ga kotust lähkol olõ-i. Vesi tuvvas sanna kõik pangiga 

kaost ja lämmi vesi tarõ mant. Sannal om kats ederuumi 
— üts om niiüldä puhas rõivaruum, a tõnõ puiõ hoitmisõs 
ja tõisi toimõnduisi jaos. Sanna kütmise aigo hoiõtas rõi-
varuumi uss kinni, et sinnä veidemb savvu lännü. A no 
aastidõga om sõski seogi kotus ütteviisi sannaga tummõs 
tõmmanu.

Sanna om kõikaig virgalt pruugit, suurtõ sannaruumi 
om mahtunu hulga sannalisi. Sääl omma käünü nii soldani 
ku külärahvas. 

Kütmise pääle kulus aigo umbõs 3 tunni ja pernaasõ 
sõnno perrä piät kütmise puu kuiv olõma.
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Sanna korgus om sisest 189 cm, sannaruumi lagi om 
tett lajost plangõst.

Keresse mõõdu omma 143 x 134 x 86 cm.

Laba korgus põrmandust 77 cm.

Lämmi mõsuvesi tuvvas tarõ mant. 

Sanna om elektri tuud.
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Hällümäe
Sann Vahtsõliina kihlkunnan Möldri külän. Sanna 

vannus olõ-i teedä, a kõva remont tetti 5–6 aas-
takka tagasi. Sõs vaihtõdi vällä üts jago alomaidsi 

palkõ, vahtsõst laoti sain ederuumi ja sanna vaihõl, inne 
oll  ́ tuu maakivvest. Keresse kotsil laen om plekktahvli, 
tuust loodõtas, et hoit är lae palamaminegi.

Keres ja laba omma tan sannan kõrvuisi kurapoolitsõn 
külesainan. Säänest sannaplaani om Võromaal harva nätä, 
tuud tundas inämb Saarõmaal ja Põh á-Eesti savvusanno 

man. Tan sannan om viil üts esieräline asi — sannaruumin 
om lae all ors, kohe pääle saa rõivit panda. Sääne ors oll´ 
innembi sannon küländ harilik, selle et sääl pääl hoiõdu 
rõiva omma hää lämmä võtta. Rõivit panti sinnä orrõ pääle 
ka kütmise aigo, et savv rõivit „puhastanu”.

Sanna iin om lump, kost võedas sannavesi. Sanna kü-
tetäs kuiva lepäga, tõnõkõrd ka kõoga, a puu piät kõrra-
ligult kuionu olõma, tohe ei olla tooras, ei määnü. Suvõl 
kütetäs kolm, talvõl neli tunni.
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Sanna korgus om sisest 185 cm, lagi om tett lavvost.

Keresse mõõdu omma 125 x 90 x 84 cm.

Laba korgus põrmandust 70 cm.

Mõsuvett lämmistedäs keresse kõrval paagin. 

Sannan om elektri.
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Lepiku
Savvusann Karula kihlkunnan Kirbu külän. Väiko, 

ütele perrele mõtõld sann, mink saina korgus om 
12–13 palgikõrda. Katussõs om eterniit, miä oll´  

vinne aigo häste kättesaia katusõmatõrjal. 
Seo sanna keres om nigu hariligult, a kütetäs tedä 

sanna ederuumist. Vaihõsain omgi tett truubas (soemüü-
riks), kon ederuumin om kamina muudu ahosuu. Ederuu-
min om parõmb puiõ ja kütmisega toimõnda, olõ ei savvu 
seen tohkõndamist. A kütmise poolõst olõ-i jäl hää, et tuli 
lajalt jahhet õhku võtt, tuu või tulõ väega terävas aia. No 
ja perän sannaaigo tüküs keres kipõmbalt maaha jahtu-
ma, ku ederuumi külm õhk ahosuust sisse käü. 

Suurõmb paamulk luhtitamisõ jaos om ederuumist 
sanna minevä ussõ kotsil, väiko paamulk om ka sannan 
seen, õkva ussõ man laen mõõduga 10 x 13 cm. 

Kütetäs sanna iks lepäpuuga vai sõs harva mõnõ muu 
lehepuuga. Pernaanõ ütles, et suvõl kütetäs sanna kolm 
tunni, a talvõl tulõ iks poolõ pääväga rehkendä. 
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Sanna korgus om sisest 196 cm, lagi om tett lajost 
plangõst.

Keresse mõõdu omma 106 x 100 x 86 cm.

Mõsuvesi tuvvas maja mant kaost, vett lämmistedäs 
paaga keresse pääl.
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Liinaprovva  
tahtsõ vanavanaesä  
sanna puhtas mõskõ

Ma eski ei tiiä, ku vana taa sann om, a vanavana-
imä ütel ,́ et seo sann om tettü joba inne vana-
vanaesä sündümist. Vanaimä kõnõl ,́ et ma naksi 

sääl sannan joba käümä, ku ma es olõ viil aastanõgi. Tä 
nõstsõ minnu säält pääle mõskmist tarõ manu. Lats es 
jõvva jo imä ja esäga nii kavva sannan olla ja tä võisõ sääl 
ka külmä niimuudu saia. 

Ütskõrd, ku ma joba suurõmb olli, kästi minnu üte mu 
sugulasõ latsõga iin sanna är minnä. Sis sai nall á. Ku tä 
är nägi, määndse musta sanna saina omma, sõs ütel ,́ et 
sääl haisas suidsu perrä ja kae, määndsen mustõ sainuga 
ruumin piät tä hinnäst mõskma! Näil oll  ́ jo koton hindäl 
puhas sann. Tä pagõsi är tarõ manu ja jäigi mõskmalda. 

Vanaimä kõnõl  ́ tuud kah, et ütskõrd üts liinaprov-
va tull  ́maalõ uma mehe sünnüpäivä pidämä. Tä tahtsõ 
tudõn gist sõbrulõ suidsusannan käümist näüdädä.  
A provva es olõ esi kah suidsusannan käünü. Ku tä är 
näkk ,́ määndse musta saina omma, sis küsse tä mehe 
käest pangiga vett ja lubasi saina puhtas mõskõ.

Suidsusannan om kõik hää, õnnõ sääl piät mõistma 
hinnäst sannuta. Ja ku hää sääl vihtu viil om! Tuu om 
sanna üts kõgõ parõmbit mõnusit.

Minnu opas  ́ vanaimä joba väikust pääle vihtma. A 
kõgõ parõmb viht om kadajaviht. Tedä piät õnnõ mõistma 
nii havvuta, et tä väega ei tsusi. 

Sõs om mul meelen üts latsõ-iä keväjäne päiv, ku san-
nast lihha vällä tuudi ja üteldi, et nüüt om kül valmis. Kül 
tuu oll  ́hää ja makus! Poodist ei osta imä esäga mullõ kunagi 
säänest. Esä tege hindäle egä keväjä esi soolalihha ja lask 
sannamehel suidsuta, ku tä õigõt suidsulihha taht saia. 

Nüüt olõ ma joba suur ja käü harva vanaimä poolõ. 
A ku om sannapäiv, sõs lää ma kimmäle kah sanna, mis 
sis, et piä perän kasvai jalaga kodo minemä, ku imal-esäl 
aigu uuta ei olõ. 

Toda ma tiiä kah juttõ perrä, et sanna piät kütmä kõik 
aig kimmäs sannamiis, kes sanna tund. Sis ei saa sann 
mõru. Mõru tähendäs toda, ku silmä nakkasõ vett juuskma 
ja kipitämä. Tuu tulõ tuust, ku sanna saina ei olõ kõrrali-
gult lämmäs lännü. Tuud juhtus kõgõ rohkõmb talvõl.

Mul ei jää nüüt muud üle ku tennädä sannamiist,  
vihahavvutajat ja viituujat. 

Mi perrel om iks vidänü. Hää, et vanavanaesä sanna 
iist huult pidi ja es lasõ är hukka minnä. Üle suidsusanna 
ei võta mu silmin ütski sann.

Airi Parv (16), 
Varstu keskkooli opilanõ,  

kirotanu 2010. aastagal.



8383

Väiko savvusann
Seo sannakõnõ om umbõs kümme kõrda vähämb ku 

peris savvusann, a muido om taa sääne, nigu sav-
vusanna vanal Võromaal inämbüisi omma.

Sann om hirsist (palkidest), katus om seol sannal tett 
lavvust, a kõgõ inämb tetäs lastukatussit. Sanna välimine 
uss om pikembän külgsainan, ussõst saat edimält vüürüs-
te ja säält edesi sannaruumi. Väiku aknõ omma nii vüürü-
sen ku sannakambrõn. 

Võromaa sannan om hariligult sannakeres õkva ussõ 
kõrval kas hääd- vai kurrakätt, ahosuu om ussõ poolõ. 
Laba (lava) om tagomidsõn sainan. Tähtsä om laetala, 
miä juusk keresse ja lava vaihõl lae all — tuu avitas lõu-
nõl üttemuudu ekkä sannanukka jõuda. Pajamulk savvu  
vällälaskmisõs om seol sannal tagasainan, a tõnõkõrd 
lastas savv vällä aknõst vai ussõpraost vai tetäs väiku 
puukorsna keresse kottalõ lakkõ.

Sannakõsõ ehit́   Toomas Kalve.
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Olnu säändse puugi, naksi kraami 
tuuma. Sannah vannuti är: tuu 
inemine, kel puuk oll ,́ tuu iks kuigi 
toovot. Sis nakas kraami tuuma 
puuk, muido es tuu.

RKM II 364, 392 (2) < Vastseliina khk., 
Kivioru k. — Kristi Salve < Therese 
Raudmann, s. 1904 (1982).
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Koobasanna 
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Koobasanna 
Epp Margna 

Koobasanna omma säändse sanna, miä omma ehi-
tedü kas tävveniste vai poolõst saani maa sisse. 
Inämbjaolt arvatas, et sanna olligi säändse, inne 

ku naati täüshirsist sannu tegemä. Tuu ei pruugi sõski 
niiviisi olla, selle et sanna ehitüse pandva paika nuu olo, 
kon ehitedäs. 

Lõunõ-Eestin om maasannu inämb olnu, selle et tan 
om luudusõ puult antuisi liivatsit kuntõ ja kaldit, kohes 
koobasann tetä. Põh á-Eestin om inämbüisi tasanõ ohu-
kõsõ mullaga kalkkivipõh ága maa, kohe om rassõ kuu-
põ kaiba. Säältpuult om teedä poolõni maa sisen olõvit 
sannu. Arvada või, et vanõmbal aol olli iks tarvitusõl nii 
koobasanna ku ka tävveni hirsist tettü sanna.

Lõunõ-Eesti kuntligadsõ ja liivadsõ maa pääl sai sannu 
tävveste maa sisse tetä. Kaivõti parra suurusõga kuup ja 

voodõrdõdi sisest puuga är. Maakivest keres oll  ́sisse-
käügi kõrval nukan. Palgõst lagi katõti mulla ja turbidõ-
ga, tuu oll  ́kõrraga ka katussõ iist. Puulkoobasannul om 
osast saina maa pääl ja kallakuga vai kelbäga katus või 
olla eräle lae pääle ehitet. 

Maasanna omma küländ tsillokõsõ, a pedävä häste 
lämmind — maa hoit lämmind seen ja tuul ei päse jahu-
tama. Säändse sanna tegemises saa tarvita odavambat 
matõrjaali — piä ei olõma jämme hirs, saa võtta orsi vai 
mõnt pruugin olnut matõrjaali. Sanna ehitüsaig om ka 
lühkümb, selle et saina saa kipõst tetä. Märkmä piät, kuis 
sannavesi nakkas är juuskma ja kuimuudu pajamulk tulõ 
tetä, et savv vällä laskõ. 

Valgust saias sääntsen sannan kõgõ lihtsämbäle kas 
õlilambi vai kündlega. Või ka ussilõ klaasist aknõ tetä, et 
väläst valgus sisse päsenü. 

Edimest peris õigõt koobasanna näimi Soomõn Muu-
rame sannamuusõumin. Olkõ, et ollimi Eestin joba ütsjago 
savvusanno üles võtnu ja är mõõtnu, olõ es üttegi kooba-
sanna viil trehvänü nägemä. Kül oll  ́ meile mito kõrda 
näüdädü kotussit, kon sääne sann ollõv olnu. 

Viimätsil aastil om Võromaal üles raot peris mito 
vahtsõt koobasanna. Paar tükkü näist omma valmis saa-
nu nädälipäiviga ja tettü omma nä sääntsest matõrjaalist, 
miä õkva käeperi võtta oll .́ Edimält mõtõldi õnnõ pruuvi, 
et kuis sääne sann ka saa, a sai niipallo hüä, et no ei 
mõista inämb ilma ellä. 

Ütte koobasanna tetti peris mito aastakka ja sääl man 
om ehitämisega hulga vaiva nätt.
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Puul-koobasann Rebäsemõisa külän Karula kihlkunnan.

Aitumma, viituujalõ!

Aitumma vihahaudjalõ.

Jummal hoia hobõsõkõist,

kiä jäll´ puutuuja oll! 



8888

Hallimäe 
Vanõmb koobasann Karula kihlkunnan Rebäsemõisa 

külän. Väiku puul-koobasann oll  ́talon olnu olõman 
joba 1965. aastagal, ku pernaanõ sinnä elämä läts .́ 

Ederuumi ehit  ́pernaanõ sannalõ esi mano, niisamatõ om 
tä esi sanna katust parandanu ja kerest kõpitsõnu, ku 
tuud vaia om olnu. Sanna pildistämise aigo 2005. aastagal 
oll  ́pernaanõ 86 aastakka vana.

Keressetagonõ ja küllepäälne sainajago omma keresse 
korgusõni laotu savikivvest (tellistest).

Sanna laepäälitsen hoiõti innembi sannavihto ja ka 
mitond sorti tarbõpuud.



8989

Sanna korgus om sisest 185 cm, lagi om 
tett lavvost.

Keresse mõõdu omma 87 x 72 x 53 cm.

Laba korgus maast om 96 cm. 

Vesi lämmistedäs sannan niimuudu, et 
keresse kõrval maan sais suur plekine 
viikard, miä sanna kütmise aigo lämmäs 
lätt.

Prõlla (aastagal 2012) sanna inämb ei 
pruugita. Väläst om kül sann nigu innegi, 
a sisen omma saina jo pudõnõma naanu. 
Vahtsõnõ perremiis seod sanna inämb 
putitama nakka ei, selle et sann om timä 
perre jaos tsillokõnõ; tä ehitäs timä ümbre 
hoobis keldres. A vahtsõ savvusanna 
ehitäs suurõmba, tävveni hirsist ja 
maapäälidse. 
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Liivahavva
Räpinä kihlkunnan Süvähavva külän mõtsa ala häste 

är käkit koobasann om tsipakõsõ mõtsamiihi punk-
ri muudu, näütäs vällä esieräline ja vanaaolinõ. 

Sanna ehit  ́perre nuurrahvas kambakõisi paari-kolmõ 
pääväga valmis. Paslik haud oll  ́mõtsa all liivadsõ paiga 
pääl inne olõman. Kooni sannategemise mõttõni oll  ́pere-
rahvas iks tuud hauda täütnü, a seo vahtsõ plaani per-
rä nõstõti haud jäl tühembäs ja noorõrahva iistvõtmisõl 
nakas  ́ savvusann sündümä. Ehitüse man tarvitõdi kõk-
kõ puumatõrjaali, midä majapidämisen võtta oll  ́ ja midä 
säältsamast mõtsastki sai. 

Pajamulk tulõ sannast plasttorro piten vällä oosikad-
sõ puukannu sisse. Kukki sann om mõtsa all puiõ var ón,  
olõ-i tõmbamisõga sääl hätä olnu. 

Sanna mahus kõrraga neli inemist, a ütest sannaküt-
misest jakkus hüvvä lõunõt eski kümnele inemisele. 

Rõivilõ pandas kas sannan vai välän katusõalotsõn. 
Elektrit sannan olõ-i, valgust saa kündlega. 
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Sanna korgus om sisest 200 cm.

Keresse mõõdu omma 110 x 80 x 60 cm.

Laba korgus maast 95 cm.

Mõsuvesi tuvvas kaost, vett lämmistedäs paaga 
keresse pääl. 
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Hino
Kanepi kihlkunnan Kaagri (Kaagvere) külän 2010. 

aastagal valmis saanu puul-koobasanna ehitedi 
paar aastakka, perrerahvas taht  ́umalõ kõrralikku 

savvusanna saia. 
Puulpalgõst saina omma välästpuult katõdu katõ-

kõrdsõ vana eterniidiga, et maamuld õkva vasta palkõ 
es olnu. Seo piäs sannasaino määtämise pikembäs aos är 
hoitma. Sann om tävveni üles raot haavapuust. Ehitüse 
man olõ-i sukugi pruugit rauda — naklo ja kruvvõ asõmal 
om tarvitõdu puust salapulkõ. 

Sisest om sann tsillokõnõ, ütele perrele tävveste  
paras. A lämmind pidä sann häste nii talvõl ku suvõl.  
Laenukka om tett ka pajamulk — puust tuulutuskorsna 
— tuu jaos, ku trehväs, et om vaia ahjo parõmbahe tõm-
bama saia. A tuud olõki ei vaia lännü, ussõst saat laskõ 
luhti parajalõ nii sisse ku vällä ja tuli aho all palas häste.

Keresse kudi kah perremiis esi. Maakivvest keres 
sais samottkivvest võllikaari (võlvide) pääl ja rauda olõ-i 
ka tan sukugi pruugit.

Sanna korgus om sisest 198 cm.

Keresse mõõdu omma 126 x 88 x 100 cm.

Laba korgus põrmandust 103 cm.

Mõsuvesi tuvvas lähkolt lumbist, vett 
lämmistedäs paaga keresse pääl ja osast ka 
pangiga laba pääl. 

Sanna iin välän om elektrituli, sisen saa valgust 
tattnõnaga (õlilambiga). 
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Setomaa Turismitalo savvusann aastagal 2002.
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Savvusann ku  
turistõmeelütüs
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Savvusann ku  
turistõmeelütüs 
 

Ester Võsu, tiidrü, Tarto Ülikuul

Helen Sooväli-Sepping, vanõmb-tiidrü, Talina Ülikuul 

Võro maakunna turistõvärte www.visitvoru.ee kaeja 
saa teedä, et Võromaa õkva omgi taa kant Eestin, 
kon om kõgõ inämb alalõ vannamuudu savvusanno, 

nii ummi seo ilmanuka jaos. Kinkal olõ ei Võromaal suvõ-
kotust ei ka sugulaisi vai tutvit savvusanna umanikkõ, 
seo või raha iist sanna är pruumi. 

Savvusannan käümist pakk vällä paarkümmend Võro-
maa ja Setomaa erisugumast turistõ-tallo ja puhkamisõ 
majja. Savvusannast om seo ilma aigo saanu huvirändä-
jide meelütäjä, miä tõmbas mano kaejit nii kodo- ku võõ-
ralt maalt. Nuu perämädse julgusõ esimuudu musta sanna 
pruumi külh õnnõ päält kimmä seletämise. Turistiärri aja-
jit, kiä pakva vällä savvusanna, või nimmada paigapää-
lidse kultuuriperändüse edesiandjis. Siski seo, midä üten 
vai tõsõn talon pakutas, tulõ egä perremehe vai pernaasõ 
olõkist ja viiest, kuis tä inemiisiga läbi käü.

Sannankäük taht ütsjago opmist
Liinainemise tarbis om savvusannan käümine suutumas 
tõnõ asi ku egäpääväne ihohariminõ. Et sannankäük 
hüä olõssi, tasos hinnäst taa pääle valmista. Ao piät är 
maaha võtma. Seo ilma ao rehkendüsen lätt savvusann 
„aigo külh” — eloviie ala, selle et kütmine om poolõ vai 
terve päävä pikkunõ ettevõtminõ ja sannan käümine esi 

või võtta mitu tunni — esisugumadsõ lõuna peräst. Selle 
piät nii huvirändäi ku kotusõ pitäi aigsalõ tiidmä, et sann 
tulõ. Saa ei olla, et huvirändäi astus moro pääle ni kam-
mandas, et „õkva sanna!”. Savvusann võtt kotusõ pidäjäl 
pall ó tüüd ja niisamatõ ka kullu, nii puu ku kütmise ku 
sanna kõrran hoitmisõ peräst. Pääleki või sann kergehe 
palama minnä. Selle küstäs savvusannan käümise iist  
küländ hääd hinda ja tuu, kiä sanna tell, om inämbüste 
peris tõtõ sannatahtja, olõ ei sõs niisama pidotarõ tahtja.

Savvusann om huvirändäjäst külälise jaos aoviidüs, 
minka man om ütsjago opmist. Seo haard kõik iho ja 
meele ja pakk esisugumaidsi tundmiisi, määntsit harinust 
soomõperätsest sannast saa ei. Savvusann om küläliisi-
tallõ elotusin niisamatõ elohuunõst eräle ja lähiksel om 
egäl puul kas lump vai jõgi, nigu õks lõunõ-hummogupoo-
lõ Eesti jaon. Lumbivett viiäs sanna ja lumbin saat hindä 
vette kasta. Talvõ aol om harilik asi, et lumbi pääl raotas 
iä sisse mulk ja julgõmba sannalisõ saava är pruumi, kuis 
om tsuklõminõ iämulgun.

Võro- ja Setomaal omma huvirändäjile pakutu sav-
vusanna esisugumadsõ uma vannusõ poolõst ja omma mi-
tund muudu nii väläst ku sisest. Nii sanna ku kõik muu, 
midä tan huvirändäjile pakutas, taht näüdädä seo nuka 
umma näko.
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Karula Rahvuspargi keskuse sann Ähijärvel aastagal 2003.
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Vanõmba huvirändäjile pakutuist sannust omma peri 
katõkümnendä aastagasaa alostusõst (Jõõveerel, Suh-
kal) ja kõgõ vahtsõmba ni abaramba sanna omma ehitedü 
viimädse viie kooni kümne aastaga sisen (Uhtjärve Oro 
Nõiariigin, Vesivana talon, Setomaa Turismitalon, Piusa 
Oro Puhkamisõ-majan).

Mõnõ turistõlõ välläpakutu sanna vannust om küländ 
rassõ ülda, selle et neo omma ümbre ehitedü. Näütüses 
arvada 19. aastagasaa perämätsest otsast peri sann 
Mooska talon om är tuud Verska lähükselt ja tä om sisest 
vahtsõs tett, katus om pant turbist nigu õdagupoolitsil 
rahvil. Sepä talo vahtsõ lastukatusõga sann om ümbre 
tett Võro ja Põlva maakundõ piiri päält tuudust aidast, 
mille kats kammõrt sünnüse häste lõunaruumis ja elo-
ruumis. 

Esisugumanõ vikur uut küläliisi Saunamaal, Rõugu 
Nogol, kon perremiis om umma kotussõlõ tennü umma-
muudu sannapargi. Sinnä omma peräle veetü ja üles ko-
bistõdu savvusannalõ seldsis viil mitu muud sanna. Mõni 
aastak tagasi tett koobasann om niisamatõ väega vanno 
juuriga savvusann. Muist sannasordõst om sääl tarvita-
misõs viil indiaani-sann ni tsukõlusõ-tönn. Taad viimäst 
pakutas ka mitmõ muu turismikotusõ man. Piaaigo egäl 
savvusannaga kotusõl om lisas viil korsnaga sann näile, 
kinkal sannankäümisega kipõ om.

Egäl huvirändäjide kotusõl omma uma säädüse, miä 
käüvä näide uma sanna kotsilõ. Säädüse ja kõrd tetäs 
külälisele selges. Ütengi paigan saadõta ei inemist savvu-
sanna, ilma et inne olõs opat, ja mõnõn paigan lätt vähäm-
bäle seltskunnalõ üten mõni uma perre inemine. Taa kõgõ 
pääle kaemalda om ette tulnu andsakit johtumiisi, kuis 
tragi sannalisõ olli poolõ sanna päält aholõ vahtsõ tulõ 
ala tennü, et sõs kõvõmbat lõunõt saia. Üte moro pääle 
trehvänü ütskõrd üts „as átundja”, liinast peri, ni küsünü 
tõõmeeli: „A kas ti man om külm-savvusann vai kuum-
savvusann?”

Kõgõpäält andas nõvvo sannan mitte väega pruuki 
vabrikust peri mõskmisõ-kraami, a innembä pitä luku 
lõuna, viha ja vii abist, et iho puhtas saia. Om sääntsit 
perremiihi-pernaisi, kiä omma nõun mõnõ sannalisõ sälgä 

vihtma. Mõni pakk sannamett, et ihho sisse määri, nii kuis 
seo ilma aigo mõni vahtsõmb muud om. Seod, kas lätvä 
mehe-naasõ sanna eräle vai ütenkuun, otsustasõ külälise 
esi, tuud ütski perrerahvast sekä ei.

Välämaalaisi man om kultuur niida tõistõ, et om olnu 
sääntsit, kiä julgu ei savvusanna esiki sisse astu, vai 
sõs lõunat võtta julgusõ õnnõ tsukõlusrõivin. A om olnu 
sääntsit kah, kiä omma sannatsõst aoviidüssest hõiskõn 
rõõmustanu.

Veidü sannan käünüide iistläisist küläliisi siän om 
ütsjago sääntsit, kiä ei usu õigõlõ seod asja ni pelgäse, 
et savvusann määr ja pand silmä vett juuskma. Sõs tulõ 
seletä, et esihindäst määri ei ja ku om õigõlõ kütet ni 
karmulõuna hiidet, naka ei silmäki kipõldõlõma. 

Ku nõvvokogoao sannakultuur köütse sanna ja kan-
gõmba joogi ummamuudu sõbrus, sõs parhilladsõ savvu-
sanna umanigu omma tähele pandnu, et joogipoolist telvä 
inämbüisi harinu sannasõbra, kiä mõistva sannankäümise 
ja joogilaskmisõ jo esi eräle hoita niipall ó ku vaia.

Midä sõs huvirändäjä kõgõ inämb savvusannast 
hindasõ?
Iholiisi tundmiisi om rassõ sõnnoga vällä ülda, a kimmä-
le või nimmada savvuhõngu, midä päält sanna õks jälki 
vahtsõst uma iho päält nuhutõdas. Suhka talo küläliisi-
raamatun mälehtedäs savvusanna pallo kõrdo, kats nuurt 
inemist omma taha kirotanu ria, määndse ütlese vällä hul-
ga inemiisi arvamisõ: „Suitsusaun oli kirjeldamatu. Ei os-
kagi emotsioone sõnadesse panna. Kõik oli viimase peal.”

Kui maaha arvada mõnõ ütsigu savvusanna, miä omma 
ehitedü perämätsil aastil nimelt huvirändäjide jaos, sõs 
omma neo sanna pruukmisõn ja hinnan ka äriajaja uman 
perren, tan käü perrerahvas uma sanna lõunat maitsman 
ja sanna henge tunda saaman. Mooska pernaanõ nimmas, 
et savvusanna jagaminõ huvirändäjidega and timä uma-
lõ perrele võimalusõ sagõhõmpa sannan kävvü ku muido 
olõs saanu ja avitas põlitsit kombit elon hoita.

Kokko võttõn paistus, ku Võro- ja Setomaa turistiko-
tussidõ savvusannu üle kaia, et seo ilmanuka sannakom-
bit anda ei edesi joht sukugi niivõrd vanna rahvatiidmist 
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opatõn, a innembä ummi sannakombit ja õigõspidämiisi 
edesi andõn. Egäl sannal omma uma esisugumadsõ moo-
du ja luu, noid jaetas küläliisile. Huvirändäjä ummakõrda 
tegevä vahtsõt sannaperimüst.

Turistiäri-ajaja võiva vanno asjo edesi anda kül suu-
rõmba tiidmisega ku tõsõ, kiä paiga pääl eläse, a savvu sann 
paistus ollõv õks sääne asi, minka tähendüs saa turistilõ 

selges õnnõ pikembä aoga ja uma käe pääl opmisõga. Vast 
sõs taaperäst kinnidi mitmõ äriajaja, et näide man alasi 
käüjä tahtva õks jälki vahtsõst savvusanna saia.

Seo ülekaehus om kirja pant uurmiisi perrä, midä om tett 
2010. ja 2011. aastagal ja mõni aastak varrampa. Uurmisõ 
all olli ütesä Võro maakunna küläliisitalo. 



100100

Saunamaa
Rõugõ kihlkunnan Nogo külän Saunamaal om õkva 

remondit savvusann, miä om tuud Mulgimaalt. San-
na ehitüse aastas oll  ́ 1884. Lumpi lähiksel olõ-i, 

vesi tuvvas sanna mano tarõst, suvõl om välän viitönn. 
Sannamaal om ka tõnõ savvusann, miä ehitedi 2009. 

aastagal valmis üte nädäliga. Perremehe sõnno perrä  
ollõv seo tett nigu proovis, et kuimuudu sääne koobasann 
tüüle nakkas. 

Keres om koet maakivest, vähäkese om iks rauda kah 
sisse pant. Keresse taadõ om pant tulõkaitsmisõ plaat, et 
sain palama es lännü. 

Sanna perremiis kõnõlõs: „Sanna ehitimi niiviisi, nigu 
tä võisõ olla õigõ vanast. Lõunõ om kangõ, a niiskõ kah, 
sääne savvu ja maa hõnguga. Sannast välän saat hüpädä 
õkva viitõrdohe, tuu and õigõ sannamõnu. 

Kütmise pääle kulus iks 7–8 tunni. Parõmb om küttä 
lehepuuga, nõglapuu aja tõrvast savvu ja nõkõ, palamisõ 
man pill pall ó kibõnit ja või ka sanna hindä kogoni pala-
ma panda.” 

Sanna korgus om sisest 195 cm.

Keresse mõõdu omma 120 x 110 x 80 cm.

Laba korgus põrmandust 105 cm.

Mõsuvett tan seen ei lämmistedä, välän om 
lämmämbal aol tsukõlusõs häste suur viitõrdo. 
Vesi lõunõ hiitmises tuvvas väläst hindägä üten. 
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Mooska
Mooska talo om Rõugõ kihlkunnan Haani külän. 

Seo sanna vannus olõ ei täpsäle teedä. Sanna 
palgõst kere om tuud Verska kandist, muialt 

tuud om ka puhkamisõtarõ sääl kõrval. Mõlõmbilõ om 
pääle pant turbist katus ja nii näütäse nä ilosa lumbi vee-
ren kokko nigu üts sann. Sanna kütmises tarvitõdas iks 
lepäpuud. Tuud pruugitas ka lihasuidsutamisõ man, mää-
nest tüüd Mooskal sakõstõ tetäs.
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Piusa Ürgoro 
Puhkemaja
Piusa Ürgoro Puhkemaja om Setomaal Väiko-Härmä külän. 

Savvusann om ehitet 2004. aastagal nimelt suurõmba hul-
ga rahva sannutamisõs. Sannal om mitu ederuumi ja katus 

om pääl turbist. Sannaahi om tan suur ja keres om raudkivest.
Sanna köetas suvõl nellä ahotävvega, talvõl tulõ kuvvõga 

küttä. Üts ahotäüs palas puultõist tunni.
Sann om Piusa jõõ veeren, sannast saa õkva külmä jõkkõ 

juuskõ.
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Jõeveere
Jõeveere turistõtalo om Vahtsõliina kihlkunnan Lind-

ora külän. Talo savvusann om ehitet 1897. aastagal. 
Vana väiku sann om häste hoiõt ja kõrran. Sanna  

kütetäs ederuumist, lämmi vesi tetäs sannan seen,  
suurõn puutönnin, kost viivä toro keresse külge. 

Sann om Piusa jõõ veeren, külm vesi tuvvaski säält. 
Sann saa kütetüs 3–4 ahotävvega ja ku saistumisõ aig 
mano arvada, kulus tuu pääle kokko nii 6 tunni.
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Vihtu tegemine Kaagri külän Kanepi kihlkunnan.
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Sannakombõ
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◆ Ku sa elon olõ ei sanna küt-
nü, sõs piät meelen pidämä, et 
ülearvo iks massa ei puid ala 
aia.

◆ Sanna kütt iks üts inemine, 
kütjät poolõ päält vaihta saa 
ei. Sanna kütmise man piät 
aigo olõma ja asja tulõ vagat-
sõlt võtta.

◆ Ku sannan om pajamulk vai 
midägi säänest, sõs tulõ taa alostusõs valla tetä. Egä 
sann om esimuudu, kattõ ütesugumast olõ ei olõman.

◆ Ku tuld alostat, sõs olõ ei vaia ahoalost viimätseni 
puid täüs aia. Uma käega är kül muud aho ala ajagu 
ei ku leppä.

◆ Puid tulõ vahtsõst pääle panda iks sõs, ku alt ei olõ 
joudnu viil kõik otsani är palla. Üts ahotäüs palas nii 
tunn-puultõist, kokko kulus säändse parra suurusõga 
sanna kütmises kolm-neli ahotäüt, asi olõnõs muidoki 
ilmast ja sanna suurusõst.

◆ Ku sann nakkas jo „savvu süümä”, tuu tähendäs, et 
põrmandust miitre jago vai kipõn pääle olõ ei pia su-
kugi savvu, sõs panõ sanna uss kas peris kinni vai 
jätä õnnõ tsipakõnõ valla. Ku sann „süü savvu”, sõs 
om kütmine joudnu inämb-vähämb poolõ pääle.

◆ Ku perämäne ahotäüs om nätä är palanu, sõs sekä 
hüdse läbi, et sinnä es jäänü üttegi puulpalanut ju-
pikõist. Sõs panõ pajamulgu vai sääntse kõik kinni 
ja lasõ sann saistus tükk aigo. Mõni perremiis pidä 
õigõs, et ahost tulõ pääle kütmist kõik hüdse vällä 
võtta, selle et sõs saa rutõmb sanna minnä ja sann 
ei jää mõros. Tõsõ jäl tiidvä, et hüdse piävä jäämä  

koldõhe ja näid ei või inämb puttu, 
nii pidävät sann parõmbahe  
lämmind seen. Õigus või olla mõ-
lõmbil, selle et sanna võivaki olla 
esisugumadsõ. 

◆ Ku sann om pia är saistunu, 
sõs pühksä laba ni põrmand üle, 
mõsõ akõn lämmä viiga puhtas ja 
sõs hiidä tsipakõnõ karmulõunõt. 
Tuud lastas puulvallalõ ussõst  

vällä nii paar-kolm minotit ja perän pandas uss jälki 
kinni. Ku sannan omma viha olõman, sõs om paras aig 
viha vette likku är panda.

◆ Ku sannalidsõ nakkasõ tulõma, sõs näütä näile  
tiidmises kätte, kohe rõiva panda, kost lämmind vai 
külmä vett saa, ja ku mõnõl omma ollõ üten, sõs kohe 
neo är panda. 

◆ Sann om mi rahval mito tuhat aastakka vana ja tedä 
piät avvustama.

Kuis tulõ savvusanna küttä
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Juhatus savvusanna tulõjalõ

Ku sa olõ-i inne savvusannan käünü, või mõni asi 
küländ uutmalda olla, imehtämä panda vai eski 
sannan käümise är tsurki. Savvusann om tõist-

muudu ku muu sanna ja hää olnu inne sannaminekit pää-
miidsi tarkuisi savvusanna kotsilõ teedä. 

◆ Sannan käümises tulõ aigo võtta, savvusann olõ-i 
kipõ mõskmisõ sann.

◆ Savvusannan om savv sisen õnnõ kütmise aigo, pääle 
kütmist lastas savv vällä, sann saistus ja sannankäügi 
aos om õhk klaar.

◆ Sanna tullõn teretedäs, är minnen tennätäs. 

◆ Sannakambrõ uss hoiõtas kinni.

◆ Sannan käümise aigo inämb aho ala puttu ei tohe-ei 
naada inämb mano kütmä ega hütsi segämä, niisama-
tõ tohe-i koldõ ala määnestki putsu vai asku hiitä. 

◆ Sannan kae, et hinnäst vasta saino ei nühksä — võit 
tahmatsõs saia. Niisamatõ es masnu vihaga müüdä 
saino vai lakõ vehki — sõs võit kül mustõmbas saia 
ku sanna tullõn ollit. 

◆ Tahma või olla ka sanna ederuumi saino pääl, reh-
kendä tuuga rõivide sälästvõtmisõ man. 

◆ Tahmaga kokko saanut ihho vai rõivast piät harima 
jaheligu vai külmä viiga. 

◆ Lõunõt ei hiidetä suurõ tsähväkuga, a tsibistedäs müü- 
dä kerest tasaligult. Lõunõt hiidetäs kuuma vai löüge 
viiga, külm vesi jahutas kerest ilmaas ánda maaha.

◆ Savvusanna lõunõ olõ-i äkiline ja terräv, a lätt lajalt ja 
aigopiten üle kõgõ sanna ja tedä pidä küländ pikält.

◆ Kuivat viht tulõ inne sannaminekit kohegi esi anomahe 

(kaussi vai pangi) kuuma vette likku panda ja hoita leon, 
kooni viha lehe omma pehmes ligonu. Keresse pääle vih-
ta ei panda ega keresse kotsil tedä ei soputõda, selle et 
lehe võiva kuumi kivve vaihõlõ sata ja säält karmu aia. 

◆ Iho saa sannan puhtas ka ilma suurõ seebivatu-
tamisõlda, ku võtat lõunõt, vihut ja vaihtõpääl uht-
sat viiga, nii iks mito kõrda. Küsü sanna perremehe 
käest, kuiviisi om kombõs sannan mõskõ ja määntsit 
mõsuasjo pruugitas. 

◆ Savvusanna mano olõ-i inämbüisi elektrit tuudu ja 
tuuperäst pruugitas sääl valgusõ saamisõs peris  
sakõstõ elävät tuld (tattnõna, kündle vm). Kae näide-
ga väega ette, et midägi palama es lännü! 

◆ Mõsuvett (innekõkkõ lämmind) pruugi sannan mõis-
tuisi, et kõigilõ iks jakkunu. Viiga lajalt larista ei olõ, 
tõnõkõrd olõ-i lämmind vett kostki mano võtta. 

◆ Sann om pühä kotus, kon oldas sündsähe, tüllü ja  
pahandust sanna ei tuvva. 

◆ Vihtmise man om vanas kombõs tennädä kõiki, kiä 
hää sanna saamisõ man omma õkva vai kaudõ as álisõ 
olnu (sannakütjä, viituuja, vihahaudja, puulahkja, 
sausüüjä, sannaimä jt).

◆ Sälämõskjat vai tasojat ei tohe tennätä, a tulõ anda 
sõnnoga tervüst vasta: käe kerges, silmä selges, avvu 
korgõs, igä pikäs! 

◆ Pääle sanna haardas hõngu ja oldas niisama. Üttegi tüüd 
inämb ette ei võeda. Süvväs midägi kergempä ja võedas 
ka väiku topka terävämpä, ku tervüst ja tahtmist om. 

Egä savvusann om tsipa esimuudu ja ka sannakombõ 
võiva egän perren vähä tõistmuudu olla, selle tasos perre-
rahvast tähele panda ja tarbõ kõrral juhatuisi küssü.



110110

Sannaviht tetäs inämbüisi kõo ossõst — lehessist. 
Hää lehesse saa aromaa pääl kasujast noorõst 
puust, mink ossa häste painusõ ja lehe omma peh-

mekese. Lehessit ei murda, a lõigutas väidsega. Lehessi-
de võtmisõs puid maaha raku tohe-ei. Esiasi, ku noid puid 
om mõnõ muu as á peräst vaia maaha võtta ja kõrraga 
saa ka vihto tetä. Sõski puiõ latvo lehessis ei olõ võedu. 

Vihto tegemises kõgõ parõmb aig ollõv jaanipäävä 
paiku vanakuuga. 

Viha köüdetäs paari, lüvväs kirvõga kandsu otsa maaha 
ja riputõdas var ólistõ paika kuiuma. Kotusõs om hää mõni 
katussõalonõ, kost tuul käü läbi, a päiv pääle paistu ei. Mõ-
nõlpuul om sannapäälitsen orrõ vihto kuivatamisõ jaos. 

Mõnõl puul om vihto tettü ka tammõossõst, vai om 
tammõ pant kõoviha sisse toes. Sõnajalost tettü viha kot-
silõ om arvat, et tuu avitas nõidusõ vasta. Tohtõrdusõs 
om pruugit kadajavihta, nõgõsist tettüt vihta, a om ka 
kõoviha sisse köüdedü ravikasvõ, minkast api om luuta. 

Kõrraligult ja õigõl aol tett viht pidä vasta mitu san-
napäivä. Õnnõ ülearvu tohe ei vihta havvuta. Õkva inne 
sannaminekit tulõ kuiv viht kuuma viiga likku panda, et 
ossa ja lehe pehmes lännü. Ku viht om jo pehmegene, sõs 
saa timäga häste vihtu ja rohkõmb havvuta massa ei, sõs 
võiva lehe hoobis maaha tulla. Ku pääle sanna viht kuiu-
ma jättä, saa tedä järgmädsel sannapääväl jäl pruuki. 

Umaette omma kombõ, kuimuudu vana sannavihaga 
ümbre tulõ kävvü. Mõnõl puul om kimmäs tiidmine, et vih-
ta sannaahon är palota tohe-i, sis tulõva vihaga är häöte-
dü tõvõ jäl sannaliisilõ tagasi. Vana vihaga ei tohtvat põr-
mandit pühki. A aholuvvakõisi om roodsikist sannavihost 

vanast tettü kül. Ku nä tuus kah inämb es kõlba, palotõdi 
perän koldõn är. 

Vana viha olõs õigõ kas maaha matta vai kor áda ütte 
paika kokko ja kasvai suvõl jaanitulõn är palota. Parhil-
latsõl aol om vast siski kõgõ hariligumb, et vana viha pa-
lotõdas är sannakütmisel. 

Pilte pääl om vihto tegemisega ammõtin Erik Kaagri 
küläst Kanepi kihlkunnast.

Sannaviht ja vihtlõminõ
Epp Margna

Inne jaanipäivä viha tiit, sis omma rohoviha, pääle 
jaanipäivä omma hariliku.

RKM II 347, 138 (41) < Räpina khk., Leevaku k. - Mall Hiiemäe 
< Leida Häidson, s. 1907 (1980). 
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Sann oll  ́vanal aol inemiisi tüüst vaivatuisi luiõ-liik-
midõ tohtõrdaja. Vihtlõminõ pidi egäsugutsõ tõvõ 
vällä ajama. Viht oll  ́tähtsä abilinõ. Suvõl tetti san-

navihto sis, ku leht oll  ́täüs kasunu. Pidi kavvõmb vasta 
kah. Arvati, et liiga nuuri lehtiga vihaga vihtlõmisõl võit 
kärnä minnä. Õigõ aig sannaviha tegemises pidi olõma 
jaanipäävä ümbre. Pääle kõovihtu oll  ́viil tammõ- ja ka-
dajaossõst vihtu. Noil pidi olõma esieräline ravitoimõ. 
Egäüts nuhõl umma ihho lava pääl vihaga nii kavva ja nii 
kuumah, ku vällä kandsõ.

Õie Laanekivi Kolepi küläst

Ku last sannan mõstas, antas edimäne läük vihaga 
(viht) pähä, muidu nakkasõ rõiva kipõstõ lagunõma. 
Perän üteldäs:

Sopp, sopp, pojakõnõ, 
kiltris, kubijas, 
ei mitte kutsu Kolga vargas. 
Varõssõlõ valu, 
harakalõ halu, 
mustalõ linnulõ muu tõbi.

RKM II 53, 203 (2) < Sangaste v., Restu k. - Salme Kaarus  
< Aliide Kaarus, s. 1908 (1956).
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Kui lats sünnüs, näütüses tütärlats, sis mindäs tävvekuu neläpäivä õdago vai üüse sanna ja kistas tedä kolm 
kõrda läbi meesterahva pökse ja üteldäs tuu toomingu man: „Ilosas, kuulsas, poistõ meelest armsas”. Mõnõlõ 
kül mõovat, egalõ ütele joht mõo õi. Mii ümbrüskonna vanainemise pall ó jätä ei ütelegi tütärlatsõlõ tuud 
viguret tegemädä. Kiä kuulsa ei olõ ja poosi ei käüvä, üteldäs iks nii: „Tuud jätete läbi pökse kiskmada”.

ERA II 262, 647 (46) < Räpina khk., Veriora, Kirmse k. — Daniel Lepson < Jaan Karpson, 82. a. (1939). 
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Sann ja 
elotsõõr
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Sann ja elotsõõr
Epp Margna 

Vanõmbal aol nakas  ́ inemise elotsõõr pääle san-
nah sündümisega ja lõppi kuulja sanna viimisega. 
Täämbädses om tuust aost õnnõ vana perimüs ala-

lõ jäänü — om viil mõni ütsik inemine, kiä tiid hinnäst 
olõvat sündünü sannah.

Latsõ sünnütedi inämbüisi õks sannah
Sann küteti häste lämmäs, olõ viidi sisse ja laotõdi põr-
mandu pääle maaha. Sääl pääl õks naasõ sünnüti. Kõgõ 
kergemb sünnütämine olõvat katsihargikalla pangi pääl. 
Vanastõ kutsuti mano mõni vanõmb naistõrahvas, kiä oll´ 
jo esi sünnütänü ja mõnt joba ka avitanu, tuud kutsuti 
vanasmooris.

Pääle latsõ sündümist mõsti last sannalaba pääl oigõ 
(löüge) vii, seebi ja villadsõ rõivalapiga. Latsõ mõsuvett 
tuudi kaost ja niimuudu, et vesi es tohe maaha lappuda. 
Vii maaha lappuminõ tähend  ́latsõlõ haiguisi. 

Vesi lämmistedi paah parras oigõs. Mõsuvii sisse 
panti kolm tulist hüst, tuu hoitsõ last kaehtamise iist. Sõs 
panti viil mõsuvii sisse hõpõrahha, tuu raha sai vanalõ-
moorilõ latsõ mõskmisõ iist. Ku latsõ mõsuviile hõpõval-
gõt sisse pantu es olõ, sõs jäivä vanamoori silmä pääle 
latsõ mõskmist haigõs.

Edimäne latsõ mõsuvesi viidi, ku oll  ́poisslats, hobõsõ - 
talli, sõs saa hobõsõmiis. Ku oll  ́ tütärlats, viidi lehmä- 
lauta, et sõs läävä lehmä häste edesi.

Sündünü latsõ edimäne vihtminõ tetti sakõstõ nii 
paari-kolmõ kuu vannudsõlt. Ku last edimäst kõrda san-
nah vihuti, loeti kas „Külälatsõ ikva, mi lats terves” vai 
„Sopu, sopu soonõ pääle, keväjädse kindsu pääle, kilt-
ris, kubijas ja varessilõ rüüvlis!” Väega tähtsäs om peetü 
latsõ vihtlõmist hambidõ tulõmisõ aigo, sis pidi parõmba 
hamba tulõma.

Neioigä ja pulmakombõ
Vahtsõliinast om teedä ka tütärlatsõ neioikkä joudmisõ 
aol tettüid sannakombit. Ku nuu kombõ olli täüdedü, sis 
võidsõ naada kandma täüskasunuidõ naisi rõivit, kim-
mähe ka undrukku. Tütärlats läts ütehkuuh imä ja tõisi 
vanõmbidõ naisiga sanna — näid pidi olõma üttekokko 
säidse. Sannah tull  ́noorõl neiol kerese otsa ronni. Sääl 
pand  ́imä tälle ümbre kõrigu vai pallapoolõ (vaipseeliku). 
Tõõsõ naasõ soovõ sääl man, et tütärlats miildünü noori-
lõ mehile: „Saagu sa ḱs mesi meeste poolõst, munapudõr 
poissa poolõst.”

Uma tähtsüs oll  ́sannal ka pulmakombidõ man. Võro-
maal käve pruudi ja peigmehe sannutaminõ kuumah sav-
vu täüs sannah. Sääne illatsõmbal aol rohkõmb pulmanal á 
muudu kommõ om edimält olnu kaitsva ja kaehtamist är-
hoitva tähendüsega. Viil pand  ́tuu proovilõ nuurpaari üt-
tehoitmisõ.

Pulma-aignõ sannakütmine ja pruutpaari sanna viimi-
ne om joudnu ka vanna pulmalaulu. Pruudi puult laulja:

Raudkäsi, rao puu,
kosilanõ, kütä sann,
kütä sann iks köömeneist,
viht tii villatättärist,
hau viht, hiida lõun,
hiida lõunu lõhmussõist...

„Taa laulu pääle tei raudkäsi sannaahjo nappõst (rukki   
õlgedest) vai kadaja haost tuld, nii et suitsu sai. Sõs  
panti kõik kaaska ja pruut vankri pääle ja viidi sanna, 
kon raudkäsi vihaga näile vett pääle tsiuk. Tuu iist and´ 
pruut raudkäele kinda ja kaaskõile hüü vai seeri köüte” 
(Harglõ).
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Peigmehe vihtlõmisõst kõnõl kaaskidõ (peigmehe 
puult laulja) vastalaul:

Ära iks põlgo mullõ tulla, kaske, kaske!
Meil omma iks mehe meelelidse,
naase Narva kimalasõ.
Esi ma, vell ó, vihotõlli,
saapasiiri sannutõlli,
läbi vihma iks veie vii,
läbi tuisu tõiõ tulõ.
Küti iks sanna küümnistä,
havvõ viha haavõlista.
Veli iks vihtõ sannan,
esi saasi sanna takan!
Kuulgõ, katsi kaasikõsta,
mõlõmbõ vellesõsarõ:
olõt ti tullu velle ilus,
olõt astun velle aus?
Ei olõ sa velle vihutanu,
sagõ ṍlõ sannutanu!
Olõ es velle vihutanu,
sagõ ṍlõ sannutanu:
es saisi sanna lävel,
es kulssi kua lävel,
lämmi vesi länikun,
pallav vesi paakõsõn,
kolm mähist mul käele —
üts oll üdsi ja villanõ,
tõni peeni pakalõni,
kolmas lõhit lõbõndinõ,
kon ma näi kuiva kuusõ �
säält tõi elle puu,
kon näi kaharõ kõo �
säält tõi vipõ viha, 
oma velle vihutõllõ. 
   (Karula)

Viimäne mõskminõ
Ja ku sis inemise elopäävä otsa sai, tetti ka timä viimäne 
mõskminõ sannah. Mõnõl puul oll  ́kombõs tuu viht ja siip, 

minka koolnut mõsti, tälle kirstu üteh panda. Muial puul 
om koolnu inemise mõskmise siipi tarvitõdu ildamba nii 
tohtõrdamise man ku viil mõnõ maagilidsõ tegemise man.

Hulga koolnu man tettüist kombist om unõhtunu, a 
tiidmine elotsõõri lõpust säälsamah paigah, kos tuu alos-
tusõ saie — sannah — om iks viil meeleh.

Sanna tennämine
Kimmähe om sann viil kõgõ olnu tähtsä nii perre- ku 
kallõndritähtpäivi pidämise man. Suurõmbidõ pühhi ja 
pööripäivi aigo oll  ́sanna kütmine vana avvulinõ kommõ. 
Jõuluaost om tiidä, et ka sannapõrmandulõ tuudi olgi, 
jaanipäävä sannaga käve kokko värski kõoviht.

Sann oll  ́joba esihindäst sääne pühä kotus, kohe tull´ 
minnä rahuligu meelega, määnestki tüllü ega kur á van-
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mist es tohe sannan olla. Edevanõmbidõ meelest om sann 
olnu nivõrra tähtsä, et näide sõnno perrä saavat inne el-
läi ilma sannalda ellä. 

Vanal Võromaal om üteldü sanna tullõn: „Jummal 
sekkä (siiä, sisse, seltsi)!” ja vasta om üteldü: „Jummal 
häämiis!” Viil om üteldü: „Mõro vällä, makus sisse!”

Sannan käümise mano käve iks uma ütlemise ja ten-
nämise, millest kõgõ kinni peeti. Mõnõl puul üteldi nii-
muudu: „Aitüma sannakõsõlõ, aitüma viividäjäle, aitüma 

vihtlõjalõ, aitüma sannalõ”. Sanna-lõunõst loodõti kassu 
ja edesiminekit ka uma egäpääväelo töile ja tegemiisile. 
Sanna tennämine om väega tähtsä. Om laul, kos omma 
seen sõna, et aitüma esiki kõokasvatajalõ, esiki härile ja 
hobõsilõ, kiä omma sääl sannaehitüse man abis olnu.

Jutu kirotamise man oll  ́api raamatist: 
„Eesti saun” (Tamara Habicht, Tallinn, 1972)
„Kuiss vanal Võromaal eleti” (Tallinn, 2005)
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Peotäüs pal ást, künnär karvast?
Viht

(Rõugõ, 1896)

Vass pal ást, künner karvast? 
Viht

(Setomaa, 1934)

Vanamiis nukah, rüpp munnõ täüs?
 Sannakeres
(Põlva, 1893)

Vanamiis istus nulgan, rüpp kivve täüs? 
Sannakeres

(Rõugõ, 1891)

Hani hall ás, pää pall ás, niidse-kaadsa kaala pääl? 
Viht

(Karula, 1887)

Tsiga hengäs egäst har ássõst?
Sannakeres

(Kanepi, 1895)

Tsiga läbi har ástõ puss? 
Lõõnaht hiidetäs

(Seto, 1940)

Must immis, mulkõ täüs? 
Sannakeres

(Kanepi, 1895)

Must tsiga, mulkõ täüs? 
Sannakeres

(Räpinä, 1889)

Must hobõnõ, punanõ miis istus sällän, rohilinõ piitsk 
peon? 

Vihtja sannalaval
(Karula, 1887)

Kolgatäüs mustõ munnõ? 
Sannakeres (Urvastõ, 1910)

Edimält aetas muna kuumas, tuu om võõralõ kui  
leeväs, ega munna ei naata kärkmä, võõrit naatas 
õigõst parkma, rüps ja raps om väläst kuulda, sisest 
nii, kui tahas neeldä?

Sannah käümine
(Räpinä, 1875)

Puust puuri-luurikene, kivist korge urukene? 
Sann

(Karula, 1887)

Mõistatusõ
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Aitüma, aitüma taivaesäle,

aitüma, aitüma leiliviskajalõ,

aitüma, aitüma sannakütjäle,

aitüma, aitüma sälänühkjäle.

Käekese kerges, silmäkese selges!
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Sauna lugu
Kalle Eller

Kui püüda ette kujutada meie vana maarahva ini-
mest, meest või naist ilma saunata, on see tõepoo-
lest üsna võimatu. Eriti muidugi võrokese kohta 

käib see kõigepealt — ihu kasimata, hing harimata ei ole 
ju kellegi elu.

Teame, et inimese elu algas enamasti saunas ja sageli 
saunas see ka lõppes. Alguse ja lõpu vahel saatis saun kõiki 
tegemisi ja olemisi, olid siis pühad tulekul või siis talgud või 
koguni pulmad — ikka oli saun see koht, kuhu tuldi enne 
iga vähegi olulist sündmust või ettevõtmist. Nii on see vanal 
Võromaal olnud alati ja paljutki sellest on alles tänapäevalgi.

Kui vana on saun? Võromaal, naabrite juures? Vanarah-
vas vastanuks sellele: saun on olemas aegade algusest. Ja 
see vastus on iseenesest õige, see tähendab, et saun on ol-
nud meil alati, nõnda on see olnud mäletamatutest aegadest. 
Praegune inimene aga tahab tõestusi, tahab asjade üksipul-
gi lahtiharutamist, uurimisi ja uurimusi. Inimlik uudishimu ei 
ole ju mõistagi halb, aga mõnda asja tuleks vahest ikkagi 
võtta just nii nagu vanasti — tervikuna, olemuse järgi.

Sauna kultuuriloost
Et ajalukku või kultuurilukku süveneda, tuleb vaadata 
sauna kui nähtust laiuti, maa-alaliselt. Tuleb tõdeda, et 
võrokeste naabrite tartumaalaste juures erineb saun vähe, 
setode oma veel vähem, vaid veidi enam erineb mulkide 
oma. Kõigi nende rahvaste juures on saunadel sarnasusi 
kaugelt enam kui neid mõningaid väikseid erinevusi. Edasi 
kaugemale minnes erinevused kasvavad, üldiselt ei erine 
aga Ida-Soome ja Põhja-Karjala vana saun kuigipalju meie, 
võrokeste omast. Veelgi enam, kogu Põhja-Venemaa ning 
meie hõimurahvaste saunad Volgal ning Uuralites ei erine 
teab kui palju, sama võib tõdeda Põhja-Lätigi suhtes. Saun 
kui selline seondubki justnimelt Uurali rahvaste kunagise 
asuala ning mingil määral veel ka selle lähema ümbrusega.

Ent kõik siinöeldu käib sauna kui ehitise üldiste põhimõ-
tete, küttekolde ning kütmisviiside kohta. See on ühtlasi 
ainevaldkond, mille kohta on andmeid, kirjeldusi, kõrvu-
tamisi, kuid saunakultuuri teine, sugugi mitte vähemtähtis 
pool on saunaga, saunaskäimisega seonduv vaimne, hin-
geline kultuur ning seda on kordi raskem ja keerulisem 
uurida ning vastavat uurimistki on olnud vähem.

Aga ilmselt just selles, kui sügaval on saun ühe rahva 
elus ja olemises, peitubki see, mis teeb Vana Võromaa sauna 
kordumatuks. Võrokese jaoks on tema saun palju enam üks 
osa tema identiteedist, kui võrrelda Eesti muude piirkon-
dadega. Viru- ja Harjumaal ei ole saunad suutnud maailma 
tuultes vastu pidada, seal on vaid mõni harv veel püsti ja 
veel harvemaid veel köetakse. Sada aastat tagasi oli Saa-
remaa samavõrd pärimuslikke saune täis kui Võromaagi, 
tänaseks on enamus neist kadunud. Vaid Setomaa seis on 
ehk kuigivõrd võrreldav Võromaa saunade visa püsimisega.

Globaalses mõõtmes on see kuumuse ja higistami-
sega seotud, uskumusi ja taigu täis kultuur nähtavasti 
vanem kui meie maailmanurga seosed selle kultuuri ning 
palk ehitise vahel. Hästi tuntud on Põhja-Ameerika põlis-
rahvaste higistamistelk ning viimasele küllaltki lähedane 
higistamiskoobas Mesoameerikas. Mõlema kultuuripiir-
konna jaoks on tähtis pikk viibimine kuumuses, higistami-
ne, mediteerimine mitmesuguste taigade ning kommetega. 
Tähtsad on lõhnaained ja rohud. Pesemine või üldse vee-
protseduurid on sellejuures teise- või kolmandajärguli-
sed. Nii Kesk- kui ka Põhja-Ameerika põlisrahvad kuu-
mutavad kive eraldi, väljas lõkkes ning kannavad need 
siis telki või koopasse. Kuumus saadakse siis sellest, mis 
kividest õhkub, ja samuti visatakse (s.t enamasti piserda-
takse) leili, viimast sageli koos lõhnarohtudega.

Ka mujal maailmas, paljude hõimude ja rahvaste juu-
res on olnud ja mõnevõrra on veel tänasenigi suuremal 
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või vähemal määral analoogilisi tseremooniaid ja kom-
betalitusi. Ülevaate saamiseks kogu valdkonnast oleks 
vaja globaalse haardega komparatiivset uuringut. Meie, 
s.o laiemas mõttes Uurali rahvaste saunakultuurgi ase-
tuks siis selgemini ja paremini inimkonna kultuuripäran-
disse selle mitte just väheolulise osana.

Praegu võime oletada, et meie rahvailgi oli enne mida-
gi Põhja-Ameerika higitelgi sarnast. Viimasega võivad olla 
koguni ühised juured. Higitelk võis olemas olla juba tuhan-
deid aastaid enne kui see toiming siirdus palkehitisse. Sel-
leks oli kõigepealt vaja, et vastav ehituslaad muutuks ül-
diseks, see aga ei olnud eriti võimalik enne metalliajastut.

Palkehitise ajaloost
Siinkohal peame põikama palkehituse ajalukku. Kas see ehi-
tusviis sündis meil siin, põhja-metsavööndis ehk boreaalses 
keskkonnas või tekkis see kuski mujal? Võiks arvata, et siin 
põhjas on palkehituse sünni jaoks ideaalne keskkond oma 
sirgete männi- ja kuusetüvedega ühelt poolt ning karmide 
talvede survega teiselt poolt, kus alati kulub marjaks seda-
võrd toekas ehitis nagu seda on palkhoone. Teatud kultuu-
riloolised paralleelid ning mõnede piirkondade reliktsed 
ehitised sunnivad ometi arvama, et palkehitus printsiibina 
sündis seal, kus paljud muudki inimkonna olulised leiu-
tised. Selleks oleks Euraasia ehk Suure Mandri n-ö selg-
roomäestike vöönd. See vöönd algab Pürenee poolsaarelt 
Kantaabria mägedega, kulgeb siis üle Püreneede ja Kesk-
Lõuna Prantsusmaa madalamate mägede, siis üle Alpide ja 
Karpaatide ning Balkani mäestike ja Anatoolia ahelike kau-
du Suur- ja Väike-Kaukasuse, Elbruse ning Kopetdagi hiid-
mäestiku, Hindukuši ja Himaalajani. Selles mäestikuvööndis 
elavad muistsed rahvad algatasid metallitöö, vähemalt sel-
le vasel põhineva osa, ent arendasid hiljem välja ka raua 
väärindamise ning peenema töötlemise. Paljud koduloomad 
kodustati siin ja see on ühtlasi maailma olulisemaks põlluha-
rimise tekkekohaks. Ilmselt sündis siin palkehituski, see sai 
muidugi tulla alles metallist tööriistade aegu.

Praeguseks on enamus neist rahvaist kadunud, lahus-
tunud oma keele ja kultuuriga pealetulnud rahvais. Järel 
on vähe, näiteks baskid või tšetšeenid ning siin-seal veel 

mõnede rahvaste riismeid. Nende kultuurist on aga üpris-
ki palju alles — omaksvõetuna pealetulnud uute rahvaste 
poolt. Mainida võiks näiteks Alpi sarve, sellega sarnanevat 
trembitat Karpaatides; ja ka siin-seal tänini püsivat palk-
ehituse traditsiooni. Kummaline on seejuures asjaolu, et 
Alpides ning Karpaatides pole endiste rahvaste keeltest 
õieti jälgegi, kultuurielemente on aga vastupidi rohkesti. 
Kaukaasias on alles arvukalt keeli, vanu kultuurielemente 
seevastu on suhteliselt vähe järel. Ometi on ka seal veel 
midagi palkehitusest olemas. Meile pakub erilist huvi see, 
et Alpides oli paar sajandit tagasi olemas ehtne palksaun. 
Paraku ei tea me suurt sellega seotud tavanditest, isegi 
täpne ehituslaad ei ole selge. Selles valguses tunnukse 
usutav, et palksaun kui idee tuli meile Karpaatidest ning 
kõige usutavamana paistab olevat aeg nii umbes 1900–1700 
enne õhtumaise ajaarvamise algust. Meil see siis sulandus 
kokku eelolnud kombestikuga ja seega võime oma palk-
sauna pidada üle kolme ja poole tuhande aasta vanuseks.

Arvamust, et justnagu eelnenuks palksaunale koo-
bassaun, ei toeta küll otseselt miski. Arvata tuleb hoo-
piski, et need kaks tüüpi on kaua eksisteerinud kõrvuti, 
olenedes pigem konkreetsest olukorrast, millises sauna 
ehitada tuli. Mööda ei saa vaadata ka meie maast palju 
kordi üle käinud sõdade võimalikust mõjust. Kui sõjakäi-
kude kõige tavalisemal ajal, kevadtalvel, küla maha põ-
letati, ei suudetud võib-olla järgmiseks sügiseks sauna 
täies palgis püsti ajada ning tuli leida lihtsam ja kiirem 
lahendus. Kui käepärast oli kingunõlv või oruveer, siis oli 
koobassaun just see kiirem lahendus.
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The smoke sauna 
in Võro Shire 
Kalle Eller

To imagine an Estonian from Võro Shire without a 
sauna seems to be impossible.

A log-constructed sauna without a chimney is 
common to all Balto-Finnic peoples, including the Finns, 
Karelians and Estonians. But it seems that many Estoni-
ans in south-east Estonia have that tradition more deeply 
in their cultures and the roots of their identity than other 
West-Finnish peoples. The fact is that saunas of tradi-
tional design have been more resistant to the changes of 
modern times in this region of Estonia than in the other 
parts of Estonia or even in neighboring countries.

The tradition of heat and sweating as a means of 
healing and strengthening both mental and physical 
health is widespread throughout the world. Perhaps the 
best known form is the sweat lodge of the First Nation of 
North America. This and similar traditions among several 
peoples and tribes in Asia have deep and ancient con-
nections with the Uralic sauna-culture, and both have the 
same roots. But in Estonia the sauna was joined with log 
construction long ago. Some traditional rites and habits 
connected with the sauna have survived, although many 
have been lost and forgotten. 

The old original variety of sauna without a chimney, 
and therefore with a heating process involving smoke 
with a special aroma, has also survived despite the newer 
variants of the sauna, including the special commercial 
type designed in Finland and therefore commonly called 
the „Finnish sauna”.

Among many traditions connected with the sauna is 
thanking everybody who has something to do with the 

process of enjoying the sauna, from the sauna constructor 
to the person who carries the water needed. An old tradi-
tion is also saying „jummal sekkä”, which can be translated 
as „Let God in to increase the number”, and it is up to each 
person how the word „God” is understood, whether the  
Christian God or a god of an older pagan religion.

Among other activities that the sauna is used for is 
smoking meat. In recent decades, smoking has almost ex-
clusively involved pork. There are some evidence that in 
former times mutton was also smoked. But the sauna is 
never used for smoking fish; it seems that the odor of 
fish is not compatible with enjoying the sauna. 

The wood used in sauna construction is the same 
as that used in other types of construction in Estonia: 
almost always Norway spruce or Scotch pine, varieties 
which are common in the forests of Estonia. In ancient 
times, aspen was also used. The stove, which was previ-
ously simply a heap of rocks, is now made of bricks, with 
rocks piled on top. 

Nowadays, the people of south-east Estonia, espe-
cially the inhabitants of Võro Shire, have begun to un-
derstand the importance of the traditional sauna in their 
cultural heritage and identity. 

During the last two decades, since the end of the 
Soviet occupation, several new saunas of the old design 
have been constructed. 

An entirely new phenomenon is the sauna as a tour-
ist attraction. Although it is sometimes quite expensive, 
there are still many Estonians, and even people from oth-
er countries, willing to pay to enjoy an old smoke sauna.  
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Võrumaan savusauna
Kalle Eller

Kuvitelma Võrun seudun virolaisesta vailla hänen 
savusaunaansa olisi täysin mahdoton.

Hirsista rakennettu alkuperäinen sauna on yh-
teinen kaikille itämerensuomalaisille, niin suomalaisille, 
karjalaisille kuin virolaisillekin. Tuntuu kuitenkin siltä, 
että monilla kaakkoisvirolaisilla tämä perinne on paitsi 
kulttuurisesti niin myös identiteetin kannalta paljon sy-
vemmällä kuin muilla itämerensuomalaisilla. Juuri tällä 
seudulla perinteisen tyyppinen sauna lienee selviytynyt 
paremmin nykymaailman monimutkaisista vaikutteista 
verrattuna muuhun Viroon tai jopa naapurimaihin.

Kansanperinteessä on tunnettu lämmön ja hikoilun 
avulla parantaminen sekä ruumiillinen ja henkinen puhdis-
tautuminen kaikkialla maailmassa. Tunnetuin lienee Poh-
jois-Amerikan intiaanien hikoiluteltta tai „hikimaja”. Tuntuu 
selvältä, että tämä kuten myös samankaltaiset tavat monien 
uralilaisten kansojen keskuudessa Aasian jättimantereella 
ovat syvästi ja ammoisista ajoista lähtien olleet sidoksissa 
saunakulttuuriin, eli näillä kaikilla on samat juuret. Meillä 
tämä perinne on kuitenkin liittynyt hirsirakentamiseen jo 
kauan sitten ja ollut siihen pitkään yhteydessä.

Võron seudulla muistetaan yhä joitakin vanhoja sau-
naan ja saunomiskulttuuriin liittyviä tapoja ja tottumuk-
sia, vaikka monet tavat ovat myös jo unohtuneet ja jää-
neet pois käytöstä.

Saunan vanha versio eli savusauna oli vailla savupiippua, 
ja siksi savu jäi lämmitettäessä aluksi saunan sisälle yhdes-
sä lämmön kanssa. Niin savusaunaan syntyi aivan erityinen 
tuoksu, ja sellaisena savusauna on vetänyt vertoja saunan 
uudemmille versioille, muun muassa yleisesti ”suomalaisena 
saunana” tunnetulle saunan kaupalliselle versiolle.

Saunakulttuuriin on kuulunut myös tapa, jolla on sau-
nomisen jälkeen kiitetty jokaista, joka on jotenkin mah-
dollistanut saunanautinnon, saunan rakentajista aina ve-
denkantajaan saakka. 

Todennäköisesti hyvin vanha tapa on lausua terveh-
dys „jumala sekaan/mukaan” (jumal sekka), kun saunaan 
mennään ja sisällä on jo joku. Jokainen voi kuitenkin itse 
päättää, onko kysessä kristittyjen jumala tai sitten joku 
vanhan kansanuskomme jumalista.

Saunan muista tehtävistä on mainittava lihan savustus. 
Viime vuosikymmeninä on savustettu yksinomaan sianli-
haa. On kuitenkin vihjeitä siitä, että aiemmin savustukses-
sa on käytetty myös lampaanlihaa. Kalaa saunassa ei ole 
savustettu koskaan, ja tuntuukin siltä, että kalan haju ei 
sovi saunaan. Niin on lihan ja kalan välillä selvä ero.

Saunan rakentamiseen on käytetty aivan tavallisia 
puulajeja. Rakennuspuuna on lähes yksinomaan ollut 
mäntyhirsi tai kuusi, mutta on tietoja, että varhemmin on 
käytetty myös haapaa. Lämmitysuuni oli ennen vanhaan 
yksinkertainen kiviröykkiö. Nykyisin se on nelikulmainen 
tiilirakennelma, ja kiukaankivet sen päällä.

Nykyään kaakkoisvirolaiset, erityisesti Võrun seudulla 
asuvat, ovat alkaneet ymmärtää perinteisen saunan merki-
tyksen kulttuurissaan ja identiteetissään. 

Viime vuosikymmeninä, varsinkin neuvostomiehityksen 
kauden loppumisen jälkeen, on rakennettu monta uutta sau-
naa vanhaan malliin. Täysin uusi ilmiö on sauna matkailu-
kohteena.

Vaikka saunaturismi saattaa olla varsin kallista, löy-
tyy niin virolaisia kuin ulkomaalaisia, joilla on siihen va-
raa ja jotka saunovat mielellään.
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Баня по-черному  
на Выруской земле
Kалле Эллер

Невозможно представить себе эстонца Выруской 
земли без его бани!

Бревенчатая баня, которая топится по-чер-
ному, — явление общее и привычное для всех прибал-
тийско-финских народов: финнов, карелов, эстонцев и 
т. д., в особенности же для эстонцев юго-восточной ча-
сти страны. У них традиция бани глубже, чем у осталь-
ных, из-за сохранения прочной связи с исконной куль-
турой и истоками самосознания. Бани традиционного 
типа устояли под натиском времени именно здесь, а не 
в остальной Эстонии и не в соседних странах.

Элементы культуры, связанные с лечением и укре-
плением души и тела через жару, пар и выделение 
пота, распространены во всем мире. Может быть,  
в современном мире даже более известна “инипи” — 
палатка потения североамериканских индейцев. Оче-
видно, что аналогичные явления у разных народов и 
племен Азии с древнейших времен связаны с банной 
культурой уральских народов и имеют с ней общие 
корни. В нашем случае все это тесно связано с древ-
ней культурой именно бревенчатых срубов.

Старинная разновидность бани — баня по-черно-
му, которая топится с дымом, наполняется приятными 
ароматами и имеет другие особенности, — устояла, 
несмотря на повсеместное распространение более  
новых вариантов, например, коммерческого типа, 
разработанного в Финляндии и называемого поэтому 
“финской баней”.

Материалом для постройки бани служат обычно 
ель или сосна, что, в общем, обычно для Эстонии, так 
как эти деревья являются наиболее распространенны-
ми в наших лесах. В древности для тех же целей могли 
использовать и осину.

Каменка раньше была очень простой — просто 
куча гранитного булыжника, посреди которой как-то 
ухитрялись соорудить очаг. В наши дни очаг строится 
из кирпичей, а каменку образуют камни, сложенные 
на нем кучей. Хотя многое забыто и утрачено, все же 
до наших дней дошел целый ряд различных ритуалов и 
обычаев, связанных с баней.

Среди многих обычаев, связанных с баней, имеется и 
традиция благодарить всех, кто так или иначе участво-
вал в ее создании. В переводе это звучит примерно так: 
“Спасибо строителю! Спасибо тому, кто истопил баню! 
Спасибо тому, кто таскал воду!” и т. п. Очень древним 
надо считать пожелание “Бог (вместе) с вами!”, которое 
произносят, если входят в баню, в которой уже кто-то 
есть. Имеется ли в виду христианский бог или божество 
дохристианского мира — решает каждый сам.

Еще одно занятие, которое в нашем регионе про-
чно связано с баней, — это обычай копчения мяса.  
В последние десятилетия коптят почти исключительно 
свинину, но есть свидетельства, что раньше это могла 
быть и баранина. Что касается рыбы, то ее в бане не 
коптили никогда, — очевидно, из-за стойкого запаха, 
несовместимого с баней.
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В наше время возрождается значение бани  
в культуре и самосознании жителей юго-восточной 
Эстонии, особенно на Выруской земле. За последние 
десятилетия после окончания советской оккупации 
здесь было построено несколько бань старого типа.

Новшеством является использование черной бани 
в качестве туристического объекта. Удовольствие это 
недешевое, но как туристы из Эстонии, так и иностранные 
гости находят возможность заплатить за незабываемое 
удовольствие попариться в бане по-черному.
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Aituma, aituma

sannakütjäle, sausüüjäle.

Aituma, aituma

viituujalõ, vihaaudjalõ.

Aituma, aituma

puutuujalõ, haluhaardjalõ.

Aituma, aituma!



127



128128

Vanõmba perimüse lätte
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Emakeele Selts, Tallinn, 2005

Habicht, Tamara. „Eesti saun”, kirjastus Ilo, 2008

Kõiva, Mare. „Eesti loitsud”, kirjastus Pegasus, 2011
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Mi uma
savvusann

R aamat kõnõlõs savvusannost ja sannakombist 

Eestimaa lõunõhummogu jaon vanal Võromaal 

ja Setomaal. Savvusann om taa kandi rahva 

elon tähtsä kotus, kon saava puhtas iho ja heng, kon 

praavitõdas tervüst ja mõstas. Savvusann om pühä 

kotus, sääl piät mõistma olla. Egän perren ja sannan 

omma sanna kütmise ja sannan käümise kombõ vähä 

esisugumadsõ, nii kuis nä omma perren vanõmbilt 

noorõmbilõ edesi lännü. Savvusann eläs üten rahvaga 

edesi.


