
Haanjamaa ootab taas külalisi  suitsusauna nädalale 

2.-5. augustini ootab Haanjamaa külalisi suitsusauna nädalale. Saunasõbrad saavad ise 

kütta sauna, võtta osa sauna töötubadest, kuulata saunalugusid ja head „stepslivaba“ 

muusikat. 

Haanjamaa on üks haruldane nurgake Eestimaal, kus ikka veel on traditsiooniline suitsusaun 
oma tavade, tarkuste ning tervistava mõjuga inimeste igapäevaelu oluliseks osaks. Haanimaa 
suidsu- ehk savusanna omanikud on uhked oma saunadele ja soovivad  jagada oma 
saunaelamusi, uskumusi, kombeid, oskusi ja teadmisi kõigi huvilistega. Ikka selleks, et edasi 
kanda põliseid traditsioone.  

Mullu valis SA Lõuna-Eesti turism Haanjamaa suitsusaunanädala piirkonna üheks eredamaks 
turismisündmuseks. Ka sel suvel ootavad Haanjamaa saunaomanikud  2.-5. augustini 
toimuval II Haanjamaa suitsusaunanädalal külla  pärimuse ning saunakultuuri huvilisi pereti 
ja sõpruskonniti. Oma uksed avavad Hartsmäe, Hurda, Kõivsaare, Mooska, Näki, Suhka, 
Tamme ja Puspuri talu saunad.   

Saunapäevad on 2. ja 4. august. Kell 10 hommikul saavad eelregistreerunud külalised 
saunaperedega kokku Haanja rahvamajas, kus toimub tutvustus suitsusaunast kui omakultuuri 
hoidjast. Edasi liigutakse saunade juurde toimetama, seda kütma ja teisi töid-toimetusi 
tegema. Igal sannal uma lugu, uma tegu, uma tava ja uma mekk.  

 2. augustil toimub lisaks õpituba pärimusmeditsiinist saunas, 3. augustil saab osaleda 
suitsuliha suitsetamise meistriklassis Mooska tallu ehitatavas suitsusaunas ning sõita ringi 
mööda erinevaid Haanjamaa saunu, et tutvuda nende eripäraga.  

Samal õhtul toimub stepslivaba „seinamuusikaõhtu Haanja rahvamajas, kus astuvad üles 
Lõuna-Eesti pärimusmuusikud Lauri Õunapuu, Tarmo Noormaa, Kati Soon, Ann Maria Piho 
ja mitmed teised, et toetada Haanja rahvamajja loodava Eloviiekeskuse ruumide 
renoveerimist.   

5. augustil on kõik külalised palutud Munamäele suvetarre, kus mängib rahvalik muusika ja 
töötavad õpi- ning toidutoad lastele ja suurtele.  

Saunadesse ja töötubadesse saab kirja panna „kes ees see mees“ põhimõttel kirjutades 
eda@mooska.eu või helistades telefonil 50 32 341, Eda Veeroja.  Osalemistasu 5 € osalejalt 
(lapsed tasuta!) tasutakse ettemaksuna (arve alusel) kindla saunahuvi kinnituseks. 

Suitsusaunanädala korraldab koos saunaperedega MTÜ Haanja Kultuurikoda. Toetavad Vana 
Võrumaa kultuuriprogramm, Eesti Kultuurkapital ja Võrumaa Partnerluskogu. 

 Nädala kava saab vaadata kodulehtedel www.savusann.ee ja www.haanja.eu 
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