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Esipuhe

Tämä ohjeistus on laadittu ohjenuoraksi Tampereen Kisatoverit Ry:n
henkilökunnalle, toimihenkilöille ja sidosryhmille, joilla osuus Tampereen 
Kisatoverien graafisessa, tekstin tai sisällön tuotannossa. 

Ohjeistuksen tavoitteena on yhtenäistää Tampereen Kisatoverien
visuaalista ilmettä. 

Ohjeistusta sovelletaan kaikkiin seuran alaisiin jaostoihin, joilla tässä
ohjeistossa esitetty Tampereen Kisatoverien tunnus on käytössä. 



1. Logo

Suoja-alue

Suoja-alue on rauhoitettu alue, johon ei saa sijoittaa 
kuvaa tai tekstiä. Näin varmistetaan logon erottuvuus 
ja luettavuus.

Tampereen Kisatoverien logossa suoja-alue on 
määritelty logossa esiintyvän vuosiluvun numero 2 
korkuinen ja kiertää logon ympäri samankokoisena 
viereisen kuvan osoittamalla tavalla.
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Logon käyttö

Tampereen Kisatoverien logoa käytetään 
ensisijaisesti värillisenä. Keskellä oleva K-kirjain voi 

olla Tampereen Kisatoverien määrittelemän 
harmaan värinen tai valkoinen. Pääsääntöisesti 
harmaata versiota käytetään valkoisella tai 
vaaleilla taustoilla ja valkoista versiota tummilla 
taustoilla.

Logon kaareva T-kirjain voi olla väriltään 
perinteinen vaaleampi sininen tai tummempi 
sininen riippuen siitä kumpi erottuu taustasta 
paremmin.

Logoa voi myös käyttää mustavalkoisena.



Logoa EI saa käyttää

Värillistä logoa ei saa käyttää logon omien 
värien sävyisillä pohjilla, esim. keltainen. 

Logon täytyy selkeästi erottua taustastaan ja 
esim. valokuviin sijoittaessa ei saa vaikuttaa 
kuvan alkuperäisen sisällön tarkoitukseen

Logon mittasuhteita ei saa venyttää vaan 
niiden on pysyttävä vakiona.

Logoa päälle ei saa sijoittaa tekstiä tai muita 
elementtejä.

Tampereen Kisatoverit

Väärin: Oikein:



Tampereen Kisatoverien logon rinnalla voidaan 

käyttää myös seuraavaa tekstielementtiä

Kapitaaleilla lyhenne TKT ja TAMPEREEN KISATOVERIT:

Arial Black:

2. Typografia

TKT

TAMPEREEN KISATOVERIT
Teksti-elementtejä yhdistäessä logoon huomioidaan myös suoja-alue. 

Logoon määritelty suoja-alue kiertää myös tekstin ympäri, samassa 

koossa, kun se on logon suoja-alueeseen määritelty.

TKT
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3. Värit

Pantone Reflex Blue Pantone Yellow Pantone 431 Pantone 208 Pantone 281C



5. Yleisiä ohjeita

Kun teet/tilaat seuralle materiaaleja huomioi seuraavat asiat:

• Käytä oikeita värejä, jos olet epävarma, mitä Pantone, CMYK, RGB tms. tarkoittavat, kysy apua. 
Painotuotteissa yleisesti käytetään CMYK-värimaailmaa.

• Jos käytät kuvia (JPG, PNG, TIFF) käytä mahdollisimman korkeaa resoluutiota, painotuotteissa 300 dpi. 
Vältä kuvien suurentamista ja venyttämistä, koska resoluutio heikkenee ja kuvasta tulee sumea.

• Huomioi resoluutio myös, kun käytät seuran logoa. Kuvatiedostona (JPG, PNG) olevaa seuran logoa ei 
saa suurentaa niin, että pikselit venyvät. Pyytämällä saat tarpeisiisi sopivan kokoisen logon.

• Tiedostoja lähettäessä suosi painolaatuista PDF (Portable Document Format) tiedostomuotoa, 
painotaloilla on yleensä omat ohjeensa tiedostomuodoista, joten tilanteen vaatiessa noudattaa niitä.

• Ulkoista palveluntarjoajaa käyttäessä tutustu huolella tarjontaan ja vertaa sitä omiin tarpeisiisi. Tutustu 
materiaaleihin rauhassa ja tutki referenssejä. 

• Ennen tilausta, anna vielä toisen henkilön oikolukea ja tarkistaa tilattavat materiaalit!

Jos on kysyttävää tai tarvitset apua graafisten materiaalien käytössä/suunnittelussa, ole yhteydessä 
Tampereen Kisatoverien toimistolle toiminnanjohtajaan Siina Mutikaiseen,  
siina.mutikainen@tampereenkisatoverit.fi, puh. 050 4771999

mailto:siina.mutikainen@tampereenkisatoverit.fi

