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VÕRU    MAA

Võrumaa kui piirkonna märk on  välja 
kasvanud Vana-Võromaa kulturipärandi 
sümboolikast. Kahte märki eristavad  
värvilahendused ja tekstilised sõnumid. 

Märgis kasutatava kujundi alge on pärit 
esivanemate geomeetrilistest mustri-
test, mis on kirjanud vöid  ja kindaid. 
Märk moodustub kahest omavahel 
seotud rombist, mille sees on  kaheksa-
harulised tärnid. Sellisena haakuvad 
need ka Võromaa lipul kujutatud  kahek-
sakannaga. Rombide ühendav ja  kait-
sev jõud hoiab ning seob Võrumaa tra-
ditsioone ja elujõudu.

Lihtne kujundus võimaldab märki ka-
sutada nii horisontaalses kui ka verti-
kaalses asendis ning ühendada seda 
erinevate tekstiliste sõnumitega.

VANA-VÕROMAA                              KÄSITÜÜ



SMYK    10 / 100 / 100 / 0
RGB      218 / 33 / 40

SMYK    90/ 0 / 100 / 30
RGB      0/ 131 / 59

VANA-VÕROMAA                              KÄSITÜÜ

Võrumaa märgi värvilahenduses on kasu-
tatud kahte värvi - rohelist ja punast. 
Võrreldes  Vana-Võromaa pärandkultuuri 
märgiga on siinsed toonid erksamad ja 
säravamad, rõhutades Võrumaa avatust, 
värskust ja elujõudu.
Kujundit saab kasutada erinevate 
värvipaigutustega, jälgides, et roheline 
tärn asetseks märgi kas ülemises või 
vasakpoolses rombis.

Must ja valge on kasutusel vastavalt 
vajadusele ja olenevalt taustavärvist ja 
kujundusest. Muid värve võib märgi 
puhul kasutada ühevärvilistes lahen-
dustes juhul, kui kujundus seda nõuab.



Märgiga koos saab edastada tekstisõnumit, 
mis rõhutab seotust Võrumaaga ja on eelista-
tult võrukeelne. Tekstiliste lahenduste puhul 
peab märksõna VÕRUMAA/ VÕROMAA (või 
muus sõnastuses viide võrumaisusele) jääma 
kujundist ühele poole ja täpsustav sõnum 
UMA JA HÄÄ, VUNKI TÄÜS, UMMAMUUDU 
jne, kujundist teisele poole. 
Värvilise lahenduse puhul on VÕRUMAA/ 
VÕROMAA alati roheline.

Parima tekstilise erilahenduse saavutamiseks 
on soovitatav nõu pidada Võru Instituudi, 
Võrumaa Arenguagentuuri, Võru Maavalitsuse 
või Võrumaa Omavalitsuste Liiduga.

KÕNÕLÕ                 VÕRO KIILT!

VÕROMAA     UMA JA HÄÄ

VÕROMAA    VUNKI TÄÜS!

TERVÜISI VÕRUMAALT
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SINU KONTOR                 VÕRUMAAL

Märgiga seotud font on Berlin Sans FB.

VÕROMAA     AIGU OM!



VÕROMAA    LIINAN JA LAANÕN

VÕROMAA    LIINAN JA LAANÕN

VÕROMAA    VEERÜT KU MUNA PÄÄL

VÕROMAA    VEERÜT KU MUNA PÄÄL

KÕNÕLÕ    VÕRO KIILT!

KÕNÕLÕ    VÕRO KIILT!
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AIGU OM    VÕROMAAL

Märgi kasutamisel fototaustal tuleks eelistada ühevärvilist 
versiooni, vajadusel võib märgi muuta läbikumavaks.

TÜÜTÄ               VÕROMAAL
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Mustvalged variandid positiivis 
ja negatiivis.

   



VÕRO                MAA

Märgi baasil on võimalik kujun-
dada mitmesuguseid mustreid ja 
dekooriribasid, mida saab 
kasutada pakendite, plakatite või 
reklaamtrükiste kujundamisel.
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Võrumaa sümboolika on välja töötatud 
koostöös Võro Instituudi, SA Võrumaa Aren-
guagentuuri, Võru Maavalitsuse, Võrumaa 
Omavalitsuste Liidu ja Võru Linnavalitsusega.
Sümboolika on kujundanud kunstnik 
Epp Margna.

Sümboolika on loodud Võrumaa eripära 
väljanäitamiseks ja esiletõstmiseks. 

Sümboolikat võivad kasutada Võrumaa 
ettevõtjad ja organisatsioonid oma teenuste, 
toodete või sündmuste esiletoomiseks. 
Sümboolika kasutamisel tuleb lähtuda 
mõistlikkuse põhimõttest ja sarnaste märkide 
kasutamisel väljakujunenud heast tavast.

Võrumaa sümboolika kasutamisel tekkivaid 
küsimusi aitavad lahendada Võru Instituut, 
Võrumaa Arenguagentuur, Võru Maavalitsus ja 
Võrumaa Omavalitsuste Liit.

Märk ning selle kujundusfailid on vabalt kätte-
saadavad aadressil:
https://vaa.ee/vorumaa-tunnusmark/

Võrumaa visuaalse identiteedi loomist on toetatud Euroopa 
Liidu Ühtekuuluvuspoliitika fondi 
Võrumaa piirkondlike algatuste tugiprogrammi poolt. 
Tegevus: VÕRUMAA ERIPÄRA TURUNDAMISE RAKENDUSKAVA.
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LIKE                 VÕROMAA


