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Milleks meile SAUNA AASTA?!

• Sauna-aasta on õhinapõhine ja vihalehine

• Eestvedajad: Rein Sikk, Eesti Maaturism ja 
meie kõik, kes me sauna armastame

• Võimalus luua oma elu mõnusamaks ja tuua 
soovitud sihtrühm piirkonda

• Avardada oma maailmapilti



Mis aastal 2023 juhtuma hakkab?
• See, mida saunasõbrad vabast tahtest teevad!!!
Avatud saunade päevad, saunalaulupidu, saunaluulepidu, 
vihaviskevõistlused, seebitegemise kursused, sauna-aasta
münt ja mark, kuulsate saunaliste pinkide avamine,
saunavõiete ja ihukoorijate testimine, sauna.... näitused. 
Saunatunnid kooliprogrammis. Saunamess ja saunakongress. 
Saunanaljade ja saunajuttude vestmine, saunamälestuste
kogumine. Saunajoogid, -söögid. Saunafilmifestival. 
Saunaäpid nutitelefonide jaoks. Ülemaaline saunade
loendus. Aasta sauna ja aasta saunalise valimine. Sauna 
taieste näitused. Autosaunade paraad. "Teeme ära!" 
kampaania saunade korrastamiseks. Lisaks suurejooneline
mõte saunafestivalist Tallinna Raekoja platsil koos hulga
saunade püstitamisega.

Allikas: Rein Sikk 
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• VENE saun jäägu venelastele... 

• SOOME saun soomalstele

• ja TÜRGI saun türklastele
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MEIL on EESTI saun

1. Puuküttega saunad

1.1 suitsusaun avatud kerisega

1.2 suitsusaun kappkerisega (kinnise kerisega)

1.3 korstnaga ja „kivid köetud“ kerisega saunad

1.4 korstnaga ja väiksema, saunas käimise 
ajalpidevalt köetava kerisega saunad

1.5 metallist? ja kivist kerisega saunad

2. Elektriküttega jmt. Saunad

3. Aurusaun

3. infrapuna jmt. saunad
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MEIL ON OMA SAUNATEE

• SAUNATEE www.saunatee.ee

• VISITVORU www.visitvoru.ee

• PUHKA EESTIS/ VISIT ESTONIA

• SAVVUSANN www.savvusann.ee

• NÄITUS

• KOOLITUSED

• TARTU 2024 kogukonna sündmused
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https://www.saunatee.ee/
https://www.visitvoru.ee/
https://www.puhkaeestis.ee/et/
https://savvusann.ee/
https://tartu2024.ee/uudised/louna-eesti-kogukonnaprogramm-avas-taotlusvooru-vaartuspohiste-sundmuste-korraldamiseks


Vana-Võromaa elavat 
suitsusaunakultuuri 
kajastav fotonäitus 
„Mõskmisõ luuminõ“

Info ja kokku leppimine: 

Kati Taal katitaal@gmail.com

Andres Treial andres.treial@gmail.com 520 5149

mailto:katitaal@gmail.com
mailto:andres.treial@gmail.com
tel:+3725205149




Loodusega seotud pühad

• Neid on 30 kanti

• Tihti eri religioonides ja rahvastel 
samatähenduslikud pühad samal ajal…

• Päikese liikumisega seotud pühad (kalendris 
püsivad näiteks pööripäevad)

• Liikuvad pühad (tihti kuuga või nädalapäevaga 
seotud)

https://www.maavald.ee/maausk/maausust/sirv
ide-koostamisest/#pyhad
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www.folklore.ee  LEPP

Kas tuulest või tulest,

kas maast või veest.

Tuulest tullud - tuulde mingu,

tulest tullud - tulde mingu,

maast tullud - maha mingu,

veest tullud - vette mingu,

merest tullud - merde mingu,

metsast tullud - metsa mingu!

Mingu metsa kividele,

kividele, kandudele!

Jätku rahule,

valud üle mere mingu!
Kodavere. KKI 1, 179/80 (191). 1947.
https://www.folklore.ee/laulud/erla/indeks1.html?fbclid=IwAR2WMC4JgOZwGK
oN0f6_X-rW221MzMzcsdvFRf0-K5zT5yWZFp5FCyKZfWoEda Veeroja Mooska talo

https://www.folklore.ee/laulud/erla/indeks1.html?fbclid=IwAR2WMC4JgOZwGKoN0f6_X-rW221MzMzcsdvFRf0-K5zT5yWZFp5FCyKZfWo


MÕTTÕTALOS

• Mida teeme koos ja suuremalt?

Kui suurelt? Rahvusvaheline? Eesti-sisene?    
Võrumaine? Kust saame raha ja kes on eestvedaja?

• Mida teeme kogukondade kaupa?

• Mida mina teen?

• KALENDER AUGUST?
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Kadunud kultuur:

• saunas elamine

• sünnitamine saunas

• esivanematega suhtlemine 
saunas

• saunas sellest elust lahkumine

• päeva pööramine

• üleminekuriitused 

• ravitsemine 

• kunstide tegemine



kylli.eichenbaum@gmail.com
anzelika.gomozova@vorumaa.ee

kristi.kahu@polvamaa.ee
kristi.vals@vorumaa.ee

Olge terved!

info@mooska.eu

tel:+372 5032341

www.savvusann.ee
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Soovitused lugemiseks:

• Margna, E. Mi uma savvusann. 2012. Võro Selts 

VKKF
https://savvusann.ee/wp-content/uploads/2022/05/Savvusann_raamat.pdf

• Laane, E; Suija, R. Saun ja tervis. 1984

• Balode, G; Karkliniš, Z. Tervistav saun. 2003

• www.savvusann.ee

• Habicht, Tamara. Eesti saun. Saun ja saunakombed 

eesti pärimuskultuuris. Esmatrükk 1972. Tea 2014

• www.folkloore.ee https://www.folklore.ee/lepp/

Lõuna-Eesti pärimuse portaal kihelkondade kaupa
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