„Elu kahe maailma piiril” suveniirid

Vana Jüri seebikoja käsitsi tehtud seep (tõrvaseep)
Kirjeldus:
Vana Jüri seebikojas valmistatakse seepi käsitööna,
kasutades taimseid rasvu ja õlisid, lisanditeks
kohalikust piirkonnast pärit taimed ja maavarad.
Igale kollase akna piirkonnale on võimalik kujundada
karp piirkonda iseloomustava pildi või fotoga.
Mõõdud:
8 cm x 6 cm x 3 cm
Tootmismaht kuni 10 000 seepi kuus.
Hind:
3.90 € (kuni 100 tk)
3.80 € (200 tk)
3.70 € (300 tk)
Minimaalne tellimiskogus 50 tk

Puidust pakendikinnitused
Kirjeldus:
Ris või sõõri moiviga tähistatud toidupakendi
kinnid.
Roosi moivil on he side sõõriga.
Ühtsuse ja täiuslikkuse sümbolina on ringimoivile
ehk sõõrile omistatud maagilist kaitsevõimu.
Risusu sümboolikas on see taevaliku täiuslikkuse
universaalne märk ja Jumala sümbol.
Ka õielehtede arv andis kujundile oma tähenduse.
Nii on viielehelisel vaikimise, kuuelehelisel ühtsuse,
tasakaalu ja õnne, seitsmelehelisel pühaduse ja
kaheksalehelisel taassünni tähendus.
Hind:
5.80 €
Minimaalne tellimiskogus 100 tk
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Kalariiv
Kirjeldus:
Lõuna-Eess on palju veesilmu, kust ajaviiteks
muuseas ka kala õngitseda - hea, kui siis on käepärast
keskkonnasõbralikust materjalist kalariiv.
Materjalid:
vineeri tootmisjäägid, taaskasutatavad pudelikorgid,
klambrid või needid (lasergraveering)
Tavatootmismaht kuus 500 tk,
nõudluse korral ka rohkem.
Hind:

2.30 €+km
Minimaalne tellimiskogus 40 tk

Tassialus
Kirjeldus:
Kasetoht on olnud meie pärimuskultuuris oluliseks
tarbematerjaliks.
See on ka hea looduslik materjal tassialuse ka eks,
kuna talub niiskust, kuumust ja ei määndu.
Materjalid:
kasetoht, papi-, puidu- ja korgi tootmisjäägid,
puiduliim (lasergraveering)
Tavatootmismaht kuus 300 tk,
nõudluse korral ka rohkem.
Hind:
3.50 €+km
Minimaalne tellimiskogus 30 tk
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Nuputamismäng „Haug ehk Havi”
Kirjeldus:
Haug on meie sisevete levinumaid kalu, mõnes suisa
ainuke kalaliik, kellest on rahvapärimuses ka palju
legende loodud, sestap sai temast ka nuputamismäng.
Eesmärk on eemaldada nööri otsas olev haugiluu
haugikerest. Lisavõimalusena saab toodet kanda nii
kaelaripatsi kui ka käepaelana.
Võimalik tellida ka teisi kalu - ahven, lakas jne.
Materjalid:
kasetoht, papp, puiduliim, linane nöör, kalaluu
(lasergraveering)
Pakend:
Räpina paber (taaskasutatud paberijäätmetest)
Tavatootmismaht kuus 400 tk,
nõudluse korral ka rohkem.
Hind:
6.90 €+km
Minimaalne tellimiskogus 20 tk

Jõrr e. Ürgmobiil
Kirjeldus:
Toode on saanud inspiratsiooni ürgsest tuulevurrist,
saanud omale mõnusa kasetohust ka e ja
heli omapärast ngituna saanud omale nimeks – jõrr.
Materjalid:
kasetoht, papp, puiduliim, linane nöör, kalaluu
(lasergraveering)
Pakend:
Räpina paber (taaskasutatud paberijäätmetest)
Keeruta alustuseks nöörile vint peale ja heli
tekitamiseks tee erinevas tempos ringe.
Tavatootmismaht kuus 400 tk,
nõudluse korral ka rohkem.
Hind:
5.80 €+km
Minimaalne tellimiskogus 20 tk
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Magnet
Kirjeldus:
Magnet sündis inspireerituna looduslikest „pokudest“.
Magnedisainis saab kasutada erinevaid kohalikke
looduslikke materjale: tarna, luga, hundinuia.
Materjalid:
kasetoht, hundinuialehed, linane nöör, puiduliim,
magnet (lasergraveering)
Tavatootmismaht kuus 250 tk,
nõudluse korral ka rohkem.
Hind:
4.60 €+km
Minimaalne tellimiskogus 20 tk

Pappus
Kirjeldus:
Toode on sündinud looduses avanevast vaatepildist,
kui pärast võilillede äraõitsemist lähevad pappused
tuulega ehmespallidest lendu.
Ühenda ivik varre otsa ja peopesade vahelt rullides
lennuta vurr õhku.
Materjalid:
puidujäägid (vastavalt tellija soovile saab ivikule või
varrele graveerida ka logo)
Pakend:
hundinuia lehed, linane nöör, pilliroosõlmed
(pakendi saab mugavalt avada libistades nööri ringi
vööndit peenema otsa suunas ja nöörisurve alt
vabanenud kaant saab siis tasakesi lah libistada)
Tavatootmismaht kuus 160 tk,
nõudluse korral ka rohkem.
Hind:
9.20 €+km (tavapakendis)
11.50 €+km (eksklusiivpakendis)
Minimaalne tellimiskogus 10 tk

„Elu kahe maailma piiril” suveniirid

5

Tassialused
Kirjeldus:
Tassialused on kaunistatud killukestega Lõuna-Ees
kandist. Rahvuslikud ornamendid on ala eestlaste
tarbeesemeid kaunistanud ja kandnud nii edasi meie
pärimuskultuuri ning rahvakuns. Vineerist alustel
põimuvad vanad mustrid modernsete ornamendega
ning nii on need leidnud endale uue kodu ja hingamise.
Kodusoojust õhkavad alused leiavad ühest küljest
praklist kasutust tänapäevases majapidamises, hoides
lauda ja laudlina määrdumise ja kahjustuste eest, teisalt
pakuvad silmailu.
Kompleks on 6 erinevat tassialust kuuest Lõuna-Ees
maakonnast, mis on iseloomult sama erinevad, kuid
samas kokkukuuluvad kui maakonnad.
Hind:
Tassialuste komplekt
12.70 €+km (10 tk)
11.50 €+km (50 tk)
10.40 €+km (100 tk)
9.20 €+km (500 tk)

Üksik tassialus
2.30 €+km (10 tk)
2.10 €+km (50 tk)
1.70 €+ km (100 tk)
1.60 €+km (500 tk)

Kuumaalused
Kirjeldus:
Kuumaalus on õlitatud, et kaitsta toodet määrdumise
eest. Kuumaaluseid on võimalik sobitada komplekks
tassialustega, sest mustrid, disain ja lood on samad.
Tootmismaht ühes kuus on 150 komplek
või 500 üksikut tassialust.
Hind:
9.20 €+km (10 tk)
8.30 €+km (50 tk)
7.70 €+km (100 tk)
6.20 €+km (500 tk)
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Punumismäng „ Eesmaa saladuste puu“
Kirjeldus:
Punumismäng, Eesmaa saladuste puu Tamme-Lauri
tamm, on käelist tegevust ehk peenmotoorikat arendav
mänguasi, millega laps saab oma kujutlusvõimet
rakendades nööri läbi aukude punuda, moodustada
erinevaid mustreid ja kasutada mitmesuguseid tehnikaid (ris- aedpiste jt). Puu külge saab erinevaid
kujundeid punuda ning nende abil vahva loo jutustada.
Peenmotoorika ja puutetundlikkus on olulised laste
tähelepanu, mälu, mõtlemise, ruumilise taju, koordinatsiooni, kujutlusvõime ja kõne arengus. Kõne areng
sõltub otseselt sõrmede peene liikumise arengutasemest. Edaspidi aitab peenmotoorika lapsel paremini riietuda, joonistada ja kirjutada.
Kujunditeks on Ees vanim puu, Tamme-Lauri tamm,
mis asub Urvastes ning sellega seotud elemendid –
tammeleht x3, tammetõru x2, öökull, süda, talu, notsu,
vihmapiisk, välk, lõke, kuu, päike, kotkas, lill, tont
(tulejumal Laurits), puu sünniaasta märk (A.D 1326),
kuninga kroon ja Ees ajaloosündmusi tähistav silt x5.
Punumiseks on kaasas 10 puuvillast värvilist nööri.
Materjalid:
Mänguasja valmistamisel on kasutatud looduslikke
materjale. Kujundid on valmistatud lihvitud vineerist ja
neid ei ole ühegi kemikaaliga töödeldud. Nöörid on
puuvillast.
Tootmismaht kuus 400 tk.
Hind:
18.20 €+km (10 tk)
17.30 €+km (50 tk)
15.90 €+km (100 tk)
13.80 €+km (500 tk)
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Lõuna-Ees keraamika „Ilus oled Eesmaa!“

kruus

Kirjeldus:
Käsitsi valmistatud keraamika, millel on kujutatud
Lõuna-Ees moive.
Kaunis, puhas, mitmekesine loodus, maalähedane
elulaad, sõbralikud inimesed- see on sõnum, mida
antud keraamikasari kajastab.
Sliseeritult naivistlikud kujundid loovad pildi
Eesmaa kaunist loodusest ja eluviisidest.
Ka toodete vorm viitab Lõuna-Ees kaarjatele voortele
ja kuppelmaaskule.
Iga toode on ainulaadne autoritöö, käsitsi kedratud
või vormitud, graveeritud ja maalitud.
Igal tootel on erinev kujus.
Võimalik on toodetele lisada oma piirkonna nimi
või logo.
Toodete valmimine võib aega võ a kahest nädalast
10-50 tk puhul kuni 8 nädalani, kui soovitakse
500 toodet.

kauss

Hind:
Keraamiline kruus
14.90 €+km (10 tk)
13.80 €+km (50 tk)
12.70 €+km (100 tk)
11.50 €+km (500 tk)
Keraamiline kauss
13.80 €+km (10 tk)
12.70 €+km (50 tk)
11.50 €+km (100 tk)
10.40 €+km (500 tk)
Väike seinataldrik
9.20 €+km (10 tk)
8.00 €+km (50 tk)
6.90 €+km (100 tk)
5.80 €+km (500 tk)

seinataldrik

vaagen

Vaagen jalgadel
25.30 €+km (10 tk)
24.20 €+km (50 tk)
23.00 €+km (100 tk)
21.90 €+km (500 tk)
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Luhvpallike
Kirjeldus:
Vilmistehnikas loodusmoividega käsitööna
valmistatud vildist pall, mis on täidetud Lõuna-Eesst
korjatud kuivatatud ürde ja ravimtaimedega.
Luhvpallikest kasutatakse pesukapi lõhnastamiseks
või niisama ürde aroomi naumiseks ja sisse
hingamiseks.
Materjal:
Toote valmistamisel on kasutatud
looduslikke materjale.
Mõõdud:
8cm x 8cm
Tootmismaht kuus 100 tk.
Hind:
7.50 € (karbita)
8.60 € (karbiga)

Kahe šokolaadi kamatahvel
Kirjeldus:
Kahe šokolaadi kamatahvel on tehtud spetsiaalselt
projek „Elu kahe maailma piiril” suveniiride konkursi
jaoks. See koosneb tumedast šokolaadist,
piimašokolaadist ja kamajahust ning on valmistatud
käsitööna.
Materjal:
Toote valmistamisel kasutatakse kvaliteetset
Belgia šokolaadi ﬁrmalt Callebaut ja Urvaste kama.
Tootmismaht kuus on kuni 3000 šokolaadi.
Hind:
2.80 €+km
alates kogusest 50 tk -5%
ja kogusest 100 tk -10%.
Hind sisaldab transporkulleriga.
Miinimumkogus 20 tk
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Keraamiline külmkapi magnet
Kirjeldus:
Savist keraamiline külmkapimagnet „Elu kahe maailma
piiril“ logo või pildiga NG kollasest raamist.
Tootel on pildid Lõuna-Ees vaatamisväärsustest.
Vastavalt tellija soovile saab magnet ise kujundada,
lähtudes oma piirkonna kollastest raamidest.
Materjal:
Valmistamisel kasutatud materjal on valge savi.
Mõõdud:
Toote mõõt: 7,5 x 5,4 cm
Tootmismaht kuus: 4000 tk
Hind:
2.00 €+km

Lõuna-Ees lugude ja heade pakkumiste raamat
Kirjeldus:
Lõuna-Ees raamatust leiate põnevaid lugusid ning
rohkem kui 300 akivse puhkuse, majutuse,
toitlustuse ja kultuurisündmuse head pakkumist.
Esmakordselt on koondatud ühte väljaandesse Tartu-,
Viljandi-, Jõgeva-, Põlva-, Võru- ja Valgamaa e evõtete
ja organisatsioonide sooduspakkumised.
Raamat on saadaval nii ees- kui ingliskeelsena.
Hind:
12 € (eeskeelne raamat)
22 € (ingliskeelne raamat)

