
Vana-Võromaa kultuuripärandi 
sümboolika

Vana-Võromaale omane kujundi- ja värvikeel on 
olemuselt lihtne, maalähedane ja tugeva pärimusliku 
taustaga. See seostub  eheda käsitööga, koduste 
maitsetega, maalähedase elulaadiga. 
Kujundi visuaalne alge on  pärit esivanemate geo-
meetrilistest mustritest, mis on kirjanud vöid ja 
kindaid. 
Märk moodustub  kahest omavahel seotud rombist, 
millede sees on Vana-Võromaa kaheksat kihelkonda 
märkivad katsaharolised tärnid.  Sellisena haakuvad 
need ka Vana-Võromaa lipu kaheksakannaga.
Rombide ühendav, viljakust kaitsev jõud  hoiab Vana-
Võromaa kõigi kihelkondade kultuuripärandit.
Märk on kujundatud käsitsi joonistatuna, 
rõhutamaks käsitöö-oskuste ajatut väärtust. Kujundi 
lihtsus võimaldab teda kasutada nii horisontaalsena, 
kui ka vertikaalses asendis.



Kujundile omaste peamiste värvidena kasutatakse halli, 
punast ja rohelist, lisaks must ja valge. 
Hall ja punane on värvid, mis seostuvad Võrumaa suursu-
guse rahvarõiva  pikk-kuuega, roheline on Vana-
Võrumaad iseloomustava lipu värv. Soe hall viitab 
esivanemate tarkusele ja oskustele, punane omab kaits-
vat jõudu, roheline on looduse ja ka jätkuva järjepidevuse 
hoidja. 
Must ja valge on kasutusel vastavalt vajadusele   
sõltuvalt taustavärvist ja kujundusest.



Nende  peamiste värvide kõrval saab kujundit  kasutada ka 
erinevais muis toones     seda siis kahevärvilises 
versioonis (näiteks sinine mustal või kollane pruunil jne).

Märki saab kasutada ka kontuurlahendusena.
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VÕROKEELINE      RAAMAT
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Märgiga koos kasutatavad tekstid

Märgiga koos saab edastada tekstilist sõnumit, mis rõhutab 
seotust Vana-Võrumaaga ja on suunatud siinse käsitöö, 
toidukultuuri või muu  paikkondliku tegevuse tutvustamiseks. 
Tekstilise kujunduse puhul peab VANA-VÕROMAA (või muus 
sõnastuses viide võrumaisusele) jääma kujundist ühele poole ja 
täpsustav sõnum          KÄSITÜÜ; KÜÜK või muu valdkond   
kujundist teisele poole.  Konkreetne tekstiline erilahendus 
peab olema kooskõlastatud Võru Instituudiga.

Märgiga seotud font on Berlin Sans FB. 

TERVÜISI                       VANALT  VÕROMAALT!
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Must-valged lahendused
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Märgi baasil on võimalik kujundada erinevaid mustreid ja 
dekooriribasid, mida saab kasutada pakendite, posterite jm 
reklaamtrükiste kujundamisel. Tänu oma lihtsale vormile on 
märk hõlpsasti lõigatav näiteks puitu või kasutada tikandi 
vormis tekstiilil.
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Vana-Võrumaa käsitöö müügitelgi reklaambänner
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Telgid on rohelise värvusega ja bänner paigutatakse telgi 
ülaservale.

VANA-VÕROMAA          SAVVUSANN    
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Kinke- ja pakkekotid
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Vahtsõliina  khk
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Visiitkaardid, ümbrikud

Toote etikett/hinnasilt
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Dokumendi mapp
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