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Vana-Võromaale omane kujundi- ja värvikeel on
olemuselt lihtne, maalähedane ja tugeva 
pärimusliku taustaga. See seostub eheda 
käsitööga, koduste maitsetega, 
maalähedase elulaadiga.
Sümboolika visuaalne alge on pärit esivanemate
geomeetrilistest mustritest, 
mis on kirjanud vöid ja kindaid.

Märk moodustub kahest omavahel seotud
rombist, mille sees on Vana-Võromaa kaheksat
kihelkonda märkivad kaheksaharulised tärnid.
Sellisena haakuvad need ka Vana-Võromaa lipu
kaheksakannaga.
Rombide ühendav, viljakust kaitsev jõud hoiab
Vana-Võromaa kõigi kihelkondade
kultuuripärandit.

Märk on kujundatud käsitsi,
rõhutamaks käsitöö-oskuste ajatut väärtust.
Lihtne kujundus võimaldab märki kasutada nii
horisontaalses kui ka vertikaalses asendis.

Ühevärviline ja mustvalge versioon positiivis ja negatiivis.
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Hall ja punane on värvid, mis seostuvad Võromaa
suursuguse rahvarõiva pikk-kuuega,
roheline on Vana-Võromaa lipu värv.

Soe hall viitab esivanemate tarkusele ja oskustele,
punasel on kaitsev jõud, roheline on looduse ja

ka järjepidevuse hoidja.

Must ja valge on kasutusel vastavalt vajadusele ja
olenevalt taustavärvist ja kujundusest.

Sümbolkujundit saab kasutada ka 
kolmevärvilise grupina.

CMYK   0 / 0 / 12 / 40
RGB     169 / 168 / 155

SMYK    24 / 100 / 100 / 22
RGB      158 / 28 / 32

SMYK    85 / 28 / 100 / 21
RGB      33 / 117 / 58

100%         75%     50%

Sümboolika peamiste
värvidena kasutatakse
halli, punast ja rohelist,
lisaks musta ja valget.
 



Märgiga koos saab edastada tekstisõnumit,
mis rõhutab seotust Vana-Võromaaga ja on
mõeldud 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.

Parima tekstilise erilahenduse saavutamiseks on 
soovitatav nõu pidada Võru Instituudiga 
(wi@wi.ee).
Märgiga seotud font on Berlin Sans FB. 
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Märgi baasil on võimalik kujundada 
mitmesuguseid mustreid ja dekooriribasid, 
mida saab kasutada pakendite, plakatite või 
reklaamtrükiste kujundamisel.
Tänu oma lihtsale vormile on märk hõlpsasti
lõigatav näiteks puitu või kasutatav tikandi
vormis tekstiilil.
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Säilitada kuivas, valguse eest kaitstult.

Мята
Mentha × piperita

Piparmunt
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EE-ÖKO-  Eesti põllumajandus
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VÕILILLELEHE TEE
Taraxacumae folium
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Visiitkaartid

Pakkekotid

Hinnasilt

T-särk

Dokumendi mapp

Toote etiketid



Vana-Võromaa sümboolika on kujundanud 
kunstnik Epp Margna koostöös Võru Instituudiga.

Vana-Võromaa visuaalse identiteedi loomist on toetanud 
Siseministeerium ja Maaeluministeerium.

Sümboolika on loodud Vana-Võromaa eripära 
väljanäitamiseks. 

Sümboolikat võivad kasutada Vana-Võromaa 
ettevõtjad ja organisatsioonid oma teenuste, toodete 
või sündmuste esiletoomiseks, kui tegemist on eheda 
ja võromaise asjaga. Sümboolika kasutamisel tuleks 
lähtuda headest tavadest. Loe lähemalt: 
http://wi.ee/vana-voromaa-sumboolika/

Vana-Võromaa sümboolika kasutamisel tekkivaid 
küsimusi saab lahendada koostöös Võru Instituudiga, 
kontakt: wi@wi.ee 

umapuut.ee
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Esitlus-slaidide taustad

Mälupulgad

tutvustab Vana-Võromaa tooteid


