
JAANUSE SAUNA 

REEGLID 
Jaanuse saun on 2005. aastal alguse saanud hobiprojekt, mis aegade jooksul on küll järjest täielikumaks muutunud, kuid 

kuna majanduslikku kasu sellega teenida ei õnnestu, siis jäänud siiski selgelt hobiks. Tegelen selle asjaga küll eraisikuna, 

kuid teen kindlasti mõistlikkuse piires kõik endast oleneva, et saunatamine kõigile meeldiva ja ohutu kogemusena meelde 

jääks ning austan kõiki Eestis kehtivaid seadusi. 

 

Minu huvi sel festivalil on oma kuludega nulli jõuda ning ise head sauna- ja festivalielamust nautida. Selle eesmärgi 

õnnestumiseks loodan teie kõigi koostööle – palun vältida hinnakirja üle tingimist, igasuguste probleemide tekitamist ja 

üldist negatiivset suhtumist (konstruktiivne kriitika on siiski alati oodatud). Andkem kõik oma panus, et saunatamisest ja 

sauna ümber toimuvast peost saaks kõigile meeldiv ja meeldejääv elamus! Kindlasti on igast üritusest saadud positiivne 

mälestus ja tagasiside olnud olulised komponendid, mis annavad motivatsiooni jätkamiseks. 

 

Inimesi on siiski erinevaid ning et luua baas üksteise mõistmiseks, olen kirja pannud järgmised reeglid: 

 

1. Sauna, dušikabiini või kümblustünni sisenedes kinnitad, et oled nõustunud käesolevate tingimustega. Ilma sauna 

meeskonna nõusolekuta ja piletit ostmata sauna, dušikabiini või kümblustünni sisenedes oled kohustatud 

hüvitama vastava teenuse hinna sõltumata sellest, kas soovid edasi jääda sauna teenuseid nautima või mitte. 

2. Lõbus olla on igati lubatud ja teretulnud ning laul ja pillimäng teevad meele rõõmsaks, aga teistesse 

saunalistesse tuleb siiski suhtuda alati lugupidavalt. Saunas ja selle ümber tuleb arvestada ning loomulikuna 

võtta asjaolu, et osad inimesed on riides, osad mitte. 

3. Suitsuga sauna ei lähe! See keeld kehtib rangelt ka nende olukordade kohta, et "läksin ainult Jürkale tere ütlema" 

või "tahtsin ainult nagist oma trussikud võtta". Samuti ei ole lubatud suitsetada kümblustünnis ja piletileti ääres. 

Palun arvesta kõikjal, et sinu ümber võib olla inimesi, keda suitsetamine häirida võib! 

4. Enne kümblustünni sisenemist on alati kohustuslik ennast duši all loputada. Kindlasti ei müüda vee puhtana 

hoidmise nimel tünnipileteid ilma saunata. 

5. Sauna meeskond ei vastuta ühegi isikliku asja kadumise ega kahjustuse eest. Soovitav on oma väärtasjad 

saunakülastuse ajaks mõnele usaldusväärsele sõbrale hoiule anda. 

6. Keelatud on nii sauna kui kogu muu üles pandud või maas lebava varustuse peale ja kõrvale urineerimine ja 

roojamine! Arvesta palun sellega, et me peame pärast üritust kogu laagri kokku pakkima ning enamus varustust 

tuleb ladustada siseruumidesse. 

7. Keelatud on ilma loata võõra rätiku, riideeseme, jalanõu või muu asja võtmine sauna nagist ja ümbrusest. Kui 

selline asi siiski juhtub, tuleb eseme omanikule tekitatud sekeldused mõistlikul määral hüvitada (võõra rätiku 

kasutamise korral näiteks uue rätiku rendi hüvitamine, vajadusel ka muud kulud). 

8. Sauna meeskond jätab endale õiguse mitte lubada sauna silmnähtavalt purjus või muudel asjaoludel ohtu sattuda 

või ohtu tekitada võivaid inimesi. Siiski peab iga sauna kasutaja teadvustama, et sauna minnakse omal vastutusel 

ning sauna meeskond ei vastuta mingil määral õnnetuste eest, mille tingivad sauna külastajate ettevaatamatus, 

joove või tervislik eripära. Palun arvesta sauna minnes, et seal on tuline keris ja korsten, mis kokkupuutel nahaga 

tekitavad koheselt põletushaavu! 

9. Kui sauna klient muutub agressiivseks, ohustab võõrast vara, häirib ja tülitab kaassaunalisi, on sauna ohutuks 

kasutamiseks liiga purjus või ei allu sauna meeskonna mõistlikele korraldustele, siis on sauna meeskonnal õigus 

edasine teenuste kasutamine peatada. Kasutamata jäänud piletiosa ei hüvitata ning sauna omanikule või teistele 

isikutele tekitatud kahjud tuleb igal põhjustajal kinni maksta. Vajadusel tehakse koostööd festivali 

turvameeskonna ja politseiga. 

10. Kui sulle tundub, et sauna ümber on iseenesestmõistetavaid silte liiga palju, siis on tore – oled inimene, kellele 

elementaarseid asju seletada pole vaja. Paraku leidub alati suurematel üritustel ka neid inimesi, kes ilma siltideta 

toime ei tuleks. Lõbusat olemist kõigile! 


