
 
 
Hää laulurahvas! 
 
Räästad tilguvad üha hoogsamalt ja koos nendega tilgub aina lähemale ka Uma Pido – on aeg 
mõelda tänavuse Uma Pido hamõ tellimisele. Näidised leiate kirja lõpus olevatelt fotodelt. Kui 
piltidest väheks jääb, võite tulla ka Võru Instituuti särke näppima.:) 
 
SÄRK ehk HAMÕ  
Tegu on täislinasest pikema särgiga, ihu saab mõnusasti hingata ja särk on kergesti hooldatav 
(pestav pesumasinas 60 kraadi juures). 
 
Särgil on lühikesed käised ja vasemal varrukal on tagasihoidlikult Uma Pido logo.  
Märkus!  Pildil on logo koos kirjaga „Indsikurmu 2010“. Tellitud särgile tuleb AINULT LOGO. 
Mõte on selles, et sedasi, ilma kirja ja ainult logoga, laseks särk end palju ajatumalt ja 
neutraalsemalt kanda. 
 
Särgi mõlemal küljel on ca 20 cm pikkune lõhik (laste särkidel väiksem). Särgi paremas allservas 
on tumepruun tikand, mis sümboliseerib Uma Pido 2010 tunnuspilli, lõõtsa, kaunistust. 
 
Krae lõhik rinnaesisel on 17-20 cm (laste särkidel väiksem), mida saab igaüks soovi korral ja 
vastavalt oma vajadusele-maitsele ise kinnitada (kas sõle või prossiga, mõeldav oleks näiteks ka 
paelkinnitus). 
 
Särgi tagaküljel on all paremas servas tumepruuni tikandiga Uma Pido tunnuslause „KU 
KESKKOTUS KIMMÄS, SÕS LADVA’ LAULVA’“ . 
 
Särki saab kanda nii seeliku/pükste peal kui sees, vöötatult või ilma. 
 
Särkide lõiked on üldiselt sarnased, ent naiste hamõ’l on taljekoht pisut sisse võetud. 
 
Särgi hind (sõltumata särgi suurusest) on ettetellimisel 200 krooni. Edaspidi hakkab särk 
maksma 250 krooni. 
 
NB! Särkide tootja pakub välja ka võimaluse lasta soovi korral tikkida oma koori/grupi logo 
särgi ette vasakule rinnale, laiusega 12-25cm (20tk juures on hind 40kr/tk, väiksemate koguste 
puhul on see kallim ja tootja peab hinna eraldi välja arvestama). 
 
Suuruste tabeli leiate kirja alt. Tootja soovitab lähtuvalt oma kogemusest tellimisel mõelda 
pigem suurema kui väiksema numbri tellimisele (nt et vilu ilma puhul - mis pole Eesti suves 
mingi haruldus - saaks kanda särgi all ka kampsunit, lisaks pole linasel rõival kombeks venida).  
 
TELLIMINE 
Tellimuslehe leiate meie koduleheküljelt www.umapido.ee Esinejate info rubriigi alt. Palume 
see saata Ursula Zimmermannile peo korraldustoimkonnast: 
E-post: ursula@cee-partner.ee 
Telefon: 56 98 98 18. 
Tellimust ootame hiljemalt 5.aprilliks. 
 
MAKSMINE 
Niipea, kui tellimusleht on meieni jõudnud, saadame teile arve. Võimalus on maksta ka sularahas 
Võru Instituudi kontoris (Tartu tn. 48, Võru). 
 
 



KÄTTESAAMINE 
Et teie raha- ja meie ajakulu optimaliseerida, oleme mõelnud hamõ’de jagamise kooride 
koodproovides aprilli lõpus ja mai alguses (tellimislehel on mh. ka lahter, missuguses 
koondproovis tahaks teie koor särki kätte saada). Kui see variant ei peaks teie koorile kohe 
sugugi sobima, siis saame saata ka postiga (sellisel juhul lisanduvad tellimusele postikulud). 
Muidugi on võimalus särgid meie „pealaost“ ehk Võru Instituudist (Võrus Tartu tn. 48) ka endal 
ära viia. 
 
Loodame väga, et kõik sobib, ja et teil saab hamõ’dest hää meel olema! 
 
Küsimuste puhul palun pöörduda: 
Ursula Zimmermann 
56 98 98 18 
ursula@cee-partner.ee 
 
Hüva tellimist! 
 
Suuruste tabel 
Meeste          

  XS-46 S-48 M-50 L-52 XL-54 2XL-56 3XL-58 4XL-60 5XL62 

Rind 90-93 94-97 98-101 102-105 106-109 110-113 114-117 118-121 122-125 

Talje 78-81 82-85 86-89 90-94 95-99 100-104 105-109 110-114 115-119 

Kasv 168-173 171-176 174-179 177-182 180-184 182-186 184-188 185-189 187-191 

          

NAISTE          

  XS-34 S-36 M-38 L-40 XL-42 2XL-44 3XL-46 4XL-48 5XL-50 

Rind 78-81 82-85 86-89 90-93 94-97 98-102 

103-

107 105-109 110-115 

Talje 63-65 66-69 70-73 74-77 78-81 82-85 86-90 91-95 96-100 

Puusad 88-91 92-95 96-98 99-101 102-104 105-108 

109-

112 113-116 117-120 

Kasv 170 170 176 176 176 182 182 190 190 

          

LASTE          

Kasv cm 100 110 120 130 140 150 160   
 
 



Saverna kooli laululaps Paula vööta hamõ’ga 
(laps 140)

Saverna kooli laululaps Paula vöötatud hamõ’ga 
(laps 140)

Lastehamõ Täiskasvanutehamõ eestvaates



Uma Pido lastekooride üldjuht Jaanus 
Prükk vöötamata hamõ’ga (meeste XL)

Uma Pido lastekooride üldjuht Jaanus 
Prükk vöötatud hamõ’s (meeste XL)

Uma Pido naiskooride üldjuht Saidi 
Tammeorg vööta hamõ’ga (naiste L)

Uma Pido naiskooride üldjuht Saidi Tammeorg 
vöötatud hamõ’s (naiste L)


