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Milles sääne puut hää om?
• Olõs kotus, kost saa nätä ja osta võroperäst

kaupa

• Interneti-kaubandus lätt kõrrast inämb laembas
• Interneti abiga võit ostja/telljä löüdä ka kavvõst

• Tunnus, et prõlla iks ei olõ teedä ja ei löüdä üles 
asju/kaupu, miä olõsi selgele köüdüssen võro
kultuuriperändüsega. Otsitas esindüskinke, 
meelüssid, egäpääväselt tarvilikke “võro” asju

• Vana-Võromaa uma näo luumine ja vällätuumine



Kuis puut võinu tüüle naada?
• Kõiki kaupu saat kõrraga ostukorvi panda ja tellmise

saata puuti, kost tulõ tellmise kinnitüs ja arvõ
masmisõs. Nii toimise suurõmbjago e-puute

• Puut, miä om inämb nigu reklaam-kataloog. Kauba 
ja näüdisse omma välän, a ostja saadõtas kaupa 
ostma õkva tootja manu. Sääne om Põlvamaa 
Roheline märk tootekataloog 
http://www.polvamaine.ee/ 

• Katõ eelmise segavariants nigu om Kihnu 
kaubamaja:http://www.kihnukaubamaja.ee/

Asja/pildi man om kirän, kas om näüdisega tegemist ja 
tahtjal tulõ esi täpsele tegejaga kokko leppü vai om

pildi pääl näüdät asi kõrraga osta (panõt e-korvi)



Miä olõsi poodin ?
•Kaubariioli pilte, teedüsse ja ostmisega

•Meistride kotsile teedüs (kiä taht)

•Ostmise/tellmise kotsile teedüs ja 
juhatus

•Miä Võromaal viil põnõvat om (juhatuse 
turismipaikuhe, võro köögi ja söögi manu, 
kultuurisündmuisi manu, …)

•? Väiku tiijuht, kuis võrokõsõga jutu pääle
saija ☺

Puut om edimält kolmen keelen: võro, eesti ja inglüse



Mändse riioli võinu poodin olla?
MEENED
KINGITUSEKS
PILLID
KORVID
MÄNGUASJAD
RAHVARÕIVAD
SUVERÕIVAD
TALVERÕIVAD
JALANÕUD
KODUTEKSTIIL
NÕUD
MÖÖBEL
SAUNAKAUBAD
SILDID
SEPISED
KOTID
EHTED
PUDI-PADI
KÜÜNLAD
KÄSITÖÖMATERJAL
VANAST UUS

MEELÜSSE
KINGIS
PILLI
KORVI
LATSILÕ MÄNGMISES
RAHVARÕIVA
SUVÕS RÕIVIT
TALVÕS RÕIVIT
JALAOTSA PANDMISÕS
TARRÕ TARVILIK
ANOMA
MÖÖBLI
SANNA-ASJA
SILDI
SEPÄTÜÜ
PAUNA, PUNGA, KOTI
EHTMISES
PUDINA
KÜÜNDLE
KÄSITÜÜ TEGEMISES
VANAST VAHTSÕNÕ



Miä olõsi riioli pääl?

RAHVARÕIVA
RAHVARÕIVA KOMPLEKTID
SUURSÄRK
SUURRÄTT
SEELIKUD
PLUUSID
VÖÖD
EHTED
SUKAD
KINDAD
JALANÕUD
SÄÄREPAELAD



Miä olõsi riioli pääl?

ANOMA
KAUSI

KRUUSI
TALDREKU, LIUA

LUITSA, VÄIDSE, KAHVLI
ANOMAKOMPLEKTI

ummamuudu! PUDELAHOITJA
ummamuudu! TASSILÄMMISTAJA

ummamuudu! KANNILÄMMISTAJA



Kuis puutrepuuti vällä kittä ?
• Määne nimi panda? 

• Kuis puut piäsi vällä nägemä?  Midä pruuki 
aknide ja ussi kaunistusõs?


