
 
 
 
Hää koorirahvas ja dirigendid!  
 
 
Neljanda võrokeelse laulupeoni on jäänud loetud nädalad ja viimane aeg on mõtelda peo T-särkide 
tellimisele. T-särk (hamõ) sobib kandmiseks peopäeval ja ka edaspidi. Peopäeval võite muidugi kanda 
ka oma koori esinemisrõivaid või muid laulupeole sobivaid riideid. Hamõ tellimine on vabatahtlik, 
seda võib tellida ka ainult osa teie koorist. 
 
Allpool on näha T-särgi kujundus ja suurustele vastavad mõõdud. Hamõ on puuvillasest materjalist. 
Hind on 9 eurot. 
 
Hamõ seljal on meile kõigile tuttav katkend seekordse peo lõpulaulust „Puu’ kasussõ’ korõgs“ ja ees 
all peo logo koos tunnuslausega. Hamõ on sama tooni punane, nagu tulevad peo kaunistused 
Intsikurmu. Punane värv tähistab lõngakesi või paelakesi, mida mõnikord oma soovide ja palvete 
kinnituseks puude külge seotakse. Nii tuletab hamõkandja endale ja teistele meelde ajatut sõnumit 
metsast ja pühadest puudest. 
 
Tellimislehe leiate selle kirja juurest ning see on olemas ka Uma Pido kodulehel www.umapido.ee 
„esinejate info“ lingil. Ootame teie tellimust hiljemalt 9. maiks meiliaadressile egle.vodi@gmail.com. 
Pärast tellimuse saatmist saadetakse teile vastu arve maksmiseks. 
 
Tellitud hamõd saate kätte alates 23. maist Võro Instituudist (Tartu tn 48, Võro) või peopäeval  
28. mail Uma Pido staabitelgist. 
 
Kui teil on küsimusi T-särkide ja tellimise kohta, siis helistage ja kirjutage julgesti Egle Vodile. 
 
22. aprillil 2016 
 
Kõkkõ hüvvä pidotoimkunna puult, 
Vodi Egle 
Tel 51 666 84 
e-post egle.vodi@gmail.com 
 
T-särkide mõõtude tabelid: 
 
NAISI MUDEL: XS S M L XL XXL 
Pool rinnaümbermõõtu, e särgi laius rinna kohalt  41 44 47 50 53 56 
Särgi pikkus seljalt kaelusest alaääreni 60 61,5 63 64,5 66 67,5 
Mõõt särgi kaeluse keskelt varruka ääreni 36 37,5 39 40,5 42 43,5 
Pool puusaümbermõõtu, e särgi laius puusalt 42 45 48 51 54 57 
 
MEESTE MUDEL: XS S M L XL XXL XXXL 
Pool rinnaümbermõõtu, e särgi laius rinna kohalt  46 49 52 55 58 61 64 
Särgi pikkus seljalt kaelusest alaääreni 69 70,5 72 73,5 75 76,5 78 
Mõõt särgi kaeluse keskelt varruka ääreni 41 42,5 44 45,5 47 48,5 50 
Pool puusaümbermõõtu, e särgi laius puusalt 45 48 51 54 57 60 63 
 



 


