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FC Kontun tunnus, suoja-alueet ja käyttö

FC Kontun logo on suunniteltu toimivaksi niin painetuis-
sa materiaaleissa kuin puhelimen ruudullakin. Selkeästi 
toistuvat viivat ja geometrinen typografia tekevät logosta 
luettavan myös erittäin pienessä koossa.  
 
Logon suoja-alueen määrittää FC KONTUN O-kirjaimen 
leveys ja korkeus, joka pystytään tarvittaessa laskemaan 
helposti logon koosta riippumatta. Suoja-alueen sisä-
puolelle ei siis tule sijoittaa muita elementtejä selkeyden 
vuoksi. Varminta on jättää logon ympärille reilusti tyhjää 
tilaa.

Minimi suoja-alue, 
jonka ulkopuolelle 
sijoitettuna muiden 
tahojen tunnukset/
elementit.

Tunnuksen suoja-alue
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FC Kontun tunnus löytyy kolmessa eri värissä, joista sini-
nen on yleiskäytössä. Valkoista versiota käytetään varsin-
kin tekstiilipainatuksissa. Mustaa versiota käytetään vain 
tilanteissa, joissa sinistä väriä ei ole mahdollista käyttää 
(esimerkiksi yksiväriset lehti-ilmoitukset). 

Tunnuksesta löytyy myös 50-vuotisjuhlaversio, joka 
tulee olemaan käytössä vuonna 2017. Samat käyttö- 
ohjeistukset pätevät värejä ja käyttöä ajatellen myös 
juhlavuoden versiossa.

Tunnuksen värit
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Tunnuksen käyttö
Logoa tulee käyttää juuri siinä muodossa, kuin on esitetty 
FC Kontun graafisessa ohjeistossa. Logoa ei tule ”litistää, 
kiertää tai vääristää” muullakaan tavalla. Myöskin värin 
vaihtaminen on kiellettyä. 

Sama pätee juhlavuoden tunnukseen ja väreihin, joita ei 
tule muuttaa ohjeiston vastaisiksi. Tarkoituksena on seu-
ran visuaalisen ilmeen säilyttäminen yhtäläisenä. 

FC KONTU -logot  
oikein esitettynä.

Logo vääristettynä ja tai 
muuten väärin esitettynä.
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Tunnuksen käyttö kuvien ja taustojen kanssa
Logon tulee erottua selkeästi taustasta, jotta luettavuus 
säilyy normaalina. Esimerkiksi kuvat kentältä ovat vihreän 
sävytteisiä, tällöin sinistä logoa käytettäessä olisi hyvä 
asettaa logo vaalealle taustalle. Värikuvissa tummalla 
taustalla voidaan käyttää myös logon valkoista versiota.  

FC Kontu  ̶  FC Pallo

TULE KEVÄT- 
TALKOISIIN

KONTULAN
KENTÄLLE

Torstaina 6.5.2017 klo 14.00. Kaikki mukaan!

FC KONTU -logo oikein 
esitettynä kuvien päällä.
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Tunnuksen käyttö kuvien ja taustojen kanssa
Alla olevissa esimerkeissä logo ei erotu tummasta 
taustasta tai logon takana on luettavuutta häiritseviä 
elementtejä. Lisäksi mahdollisia värillisiä taustoja käyt-
täessä tulisi harkita sopivan logoversion käyttöä erottu-
vuuden vuoksi.  

Logon erottuvuus ja luettavuus  
heikko tai värillisillä taustoilla sekava.
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Värien määritykset ja käyttö

FC Kontun värit

Väripaletti on pidetty yksinkertaisena, jotta seuran vi-
suaalinen ilme pysyisi selkeänä ja historiaansa ajatellen 
mahdollisimman samanlaisena. Väreinä ovat FC Kon-
tun sininen yleiskäytössä, valkoinen ja musta toimivat 

tehosteväreinä. Tarvittaessa sinisestä ja mustasta on 
mahdollista käyttää vaaleampia sävyjä esimerkiksi  
painomateriaaleissa, josta valöörikartat esimerkkinä. 

C 100 M 55 
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80 %

70 %
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K 100 
100 %

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

30 %

20 %

10 %

PAINOKÄYTTÖÖN VÄRIARVOT:  
C 0 M 0 Y 0 K 100 
 
SÄHKÖISIIN MEDIOIHIN: 
R 0 G 0 B 0  |  #000000

PAINOKÄYTTÖÖN VÄRIARVOT:  
C 0 M 0 Y 0 K 0 
 
SÄHKÖISIIN MEDIOIHIN: 
R 255 G 255 B 255  |  #ffffff

PAINOKÄYTTÖÖN VÄRIARVOT:  
C 100 M 55 Y 0 K 0 
PMS 2728 päällystetyt materiaalit 
PMS 293 päällystämättömät 
 
SÄHKÖISIIN MEDIOIHIN: 
R 0 G 99 B 175  |  #0063af
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Typografia
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ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1  2  3  4  5  6  7  8  9  0  ‘  ?  ’  “  !  ”  (  %  )  [  #  ]  {  @  }  /  &   
<  -  +  ÷  ×  =  >  ®  ©  $  €  £  ¥  ¢  :  ;  ,  .  *

Headland One regular

Otsikkokäyttöön FC Kontulle on valittu Googlen fontti- 
kirjastosta Headland One -fontti. Headland One sisältää 
myös ääkköset ja paljon erikoismerkkejä, joten fontti sopii 
hyvin suomenkieliseen käyttöön. Fontti on ilmaiseksi ladat-
tavissa desktop- ja verkkosivukäyttöön osoitteesta:
fonts.google.com/specimen/Headland+One

Typografia

Valittujen fonttien käyttö ja saatavuus
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ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1  2  3  4  5  6  7  8  9  0  ?  ’  !  ”  (  %  )   #    {  @  }  /  &  <  -  +  ÷  ×  =  >  ®  ©  $  €   :  ;  ,  .  *

Lato

Lato thin

Lato thin italic

Lato bold
Lato bold italic

Lato light

Lato light italic

Lato regular
Lato regular italic

Lato black
Lato black italic

Leipäteksti-fontiksi on valittu Googlen fontti-
kirjastosta Lato. Headland One -fontin tavoin 
Lato on saatavilla ilmaiseksi desktop-versio-
na sekä verkkosivuille. Lato-fontista löytyy 
useampi leikkaus, tarkoittaen fontin eri pak-
suuksia. Esimerkiksi painetuissa materiaaleis-
sa paksuimmilla leikkauksilla on helppo tehdä 
korostuksia tarpeen niin vaatiessa. 

Varsinkin pidemmissä leipäteksteissä piste-
koko olisi suositeltua pitää 8-10 pt kokoise-
na. Käytettäessä pistekokoa 8, suositusrivi-
väli on 10, pistekoko 10 kanssa rivivälinä 12. 
Tällöin teksti on selkolukuinen ja erottuva. 
Lato on ladattavissa osoitteesta: 
fonts.google.com/specimen/Lato
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Oikealla olevassa flyer-esimerkissä kuvan päällä olevassa
lauseessa on käytetty Lato-fontin Heavy-leikkausta yhdis-
tettynä Heavy Italic -leikkaukseen. Tekstikappaleen otsi-
kossa on käytetty Headland One -fonttia ja leipätekstissä 
taas Lato regular -leikkausta. 

Esimerkki fonttien käytöstä

JOUKKUEEN PUOLESTA!

Estemquam same labore vendaes temodi te vo-
lestrum expe es evero tem que odit platiis dolupta 
turibus restor sinvendant eumquos es abor re 
volupta turessitio. Nequid quam sitibus alissunt illo 
magni consequis volorro te aut qui quamus dolorer 
ernatum sapera volut rem cume volorat ectur? Qui 
doluptatur aut eos aborro ea corrorum velessin 
reribus dolo et qui occus autem reperch illore 
exeriam eatiusdanim sitaepe re nis ariorio nsedis-
sus reperum evendit, consectur rehenti ationse 
escipitaqui aut fugit.

Consectur rehenti ationse
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FC Kontun juhlavuosi
Intio eum harupti cuptatem que con parcitatem laut qui num esciae 
nia qui que omnimendaepe earcimaio ea dolupic iendaes cienditat 
accupta tiorum, volupta tiusda que es es essuntet invenimus eum 
voluptatur mosandaectur sequasped qui aut lab ilitatibus autem an 
odit platiis digent.

Headland One -fontti, pistekoko 16, 3 mm väli  
tekstikappaleeseen nähden (Space after).

Lato regular, pistekoko 10 leipätekstissä,  
riviväli 12  ja kappale tasapalstana. 

Hyväntekeväisyyden puolesta
Estemquam same labore vendaes temodi te volestrum expe es evero tem que odit 
platiis dolupta turibus restor sinvendant eumquos es abor re volupta turessitio. 
Nequid quam sitibus alissunt illo magni consequis volorro te aut qui quamus dolo-
rer ernatum sapera volut rem cume volorat ectur? Qui doluptatur aut eos aborro 
ea corrorum velessin reribus dolo et qui occus autem reperch illore exeriam 
eatiusdanim sitaepe re nis ariorio nsedissus reperum evendit, consectur rehenti 
ationse escipitaqui aut fugit.

Lato regular, pistekoko 8, riviväli 10 
ja kirjasinväli 10. 

Lato bold italic, pistekoko 16 otsikkona  
esim. flyereissa. 2 mm väliä tekstipalstaan.

Alla olevissa esimerkeissä on pistekoot, rivivälit, kirjasin-
välit sekä otsikon ja teksikappaleen väli esitettynä.   

Esimerkit otsikoista ja tekstipalstoista
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Tekstiilit
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FC Kontun peliasut

Peliasut, numerointi ja pelaajan nimi
Värillisissä vaatteissa ja varusteissa logo painetaan aina 
valkoisella. Sadetakkeihin, toppatakkeihin ja toimijoiden 
takkeihin logo tehdään aina brodeerattuna. Logo sijoite-

taan aina vasempaan rinnukseen, ellei juuri siinä koh-
dassa ole Adidaksen logoa. Housuihin numeropainatus 
aina oikeaan lahkeeseen (reisi).

Pelaajan numero painetaan 
aina oikeaan lahkeeseen 
pienellä reiden kohdalle.

FC KONTU -logon 
halkaisija on 70 mm, 

sijoitettuna vasempaan 
rinnukseen.

Pelaajan nimessä ja numerossa 
Japapaino käyttää muokattua 
AlternateGothic2 BT -fonttia. 

Nimen leveys on n. 200 mm ja 
korkeus n. 50 mm. Numeron 

korkeus on 205 mm, jolloin leveys 
määräytyy pelinumeron mukaan.
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Vieraspeliasut ja varusteet
Vieraspeliasuissa painatusohjeet ovat samat kuin viral-
lisessa peliasussakin. Logo sijoitetaan aina vasempaan 
rinnukseen, ellei juuri siinä kohdassa ole valmistajan 
logoa.
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Varustelaukun ja repun painatukset

Logon ja pelinumeron paikat
Palloreppuihin logo etutaskun vasempaan yläreunaan, 
numero etutaskun oikeaan reunaan niin, että näkyy myös 
palloverkon ollessa käytössä. Varustekassiin pitkälle 

sivulle (”etupuolelle”) keskelle logo, päätyyn pelinumero.
Mikäli numeropainatusta ei haluta, on tämä ilmoitettava 
sopimuspainolle erikseen varusteita painatettaessa.

Pelinumeron leveys repussa ja laukussa on 
70 mm. Numero painetaan samalla tavalla 
Japapainon ohjeiden mukaan, jolloin leveys 
ja korkeus määräytyy pelinumeron mukaan.
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FC Kontun viiri ja lippu

Esimerkit viiristä ja lipusta uusilla tunnuksilla
Sijoittelumalli FC Kontun uudesta tunnuksesta lipuissa ja 
viireissä. 

Alkuperäinen lippu uudella tunnuk-
sella. Lipun koko varmistetaan uutta 
lippua tilatessa lipun valmistajalta.

Viiri uudella tunnuksella.
Viirin koko varmistetaan 
viirin valmistajalta.

960 
mm 78 

mm

708 mm

30 mm

5 mm

30 mm

30 mm30 mm

30 mm40 mm

30 mm

5 mm

15 mm

30 mm

5 mm

5 mm

80 mm

80 mm

590 
mm 468 

mm

74 
mm

98 
mm

47 
mm

250 mm
35 mm

10 mm




