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OHJEISTON TARKOITUS
Visuaalinen ilme ja brändi ovat strategisen johtamisen työkaluja: ne luovat mielikuvia
ja viestivät symbolisella tasolla – sisäisesti ja ulkoisesti – organisaation tavoitteista.
Turun Palloseuran ilmeen lähtökohtana on olla pelkistetty, selkeä sekä ajaton.
On tärkeää noudattaa tässä graafisessa ohjeistossa määriteltyjä sääntöjä, jotta
visuaalisesta ilmeestä muodostuu laadukas, kaikissa yhteyksissä tunnistettava
ja strategisesti tavoiteltuun mielikuvaan johtava kokonaisuus.

TUNNUS

Pääsääntöisesti TPS-tunnusta käytetään mustalla tai valkoisella pohjalla. Kun käytät tunnusta, varmista aina,
että tunnuksen ja taustan mustat ovat samaa sävyä (esim. molemmat RGB tai CMYK).
Käytä vain 2017-versiota tunnuksesta. Tätä vanhempia versioita ei saa käyttää. Tunnistat vanhan tunnuksen
vertaamalla sitä yllä näkyvään tunnukseen (katso esimerksi pallon kaaria tai P-kirjaimen sisäosaa).

TUNNUKSEN KÄYTTÖ
SUOJA-ALUE
Tunnuksen suoja-alue tulee jättää tyhjäksi muusta sisällöstä ellei oman TPS-jaostosi ohjeistossa toisin mainita.

x
x = 1/4 tunnuksen leveydestä/korkeudesta

SÄÄNNÖT KÄYTÖSTÄ

Minimileveys:
- tulosteessa 13 mm, suositus <15 mm
- sähköisessä 63 px, suositus <80 px

Käytä sähköisessä materiaalissa RGB-versiota ja tulosteessa
CMYK-versiota.

Älä muuta tunnuksen värejä.
Tausta ja kirjainten sisäosat
ovat aina mustia muiden osien
ollessa valkoisia

Älä käännä tai
kierrä tunnusta.

Älä käytä efektejä.

Älä muuta
mittasuhteita.

TYPOGRAFIA
Mikäli TPS-jaostolle ei ole määritelty omaa typografiaa, käytetään kaikissa yhteyksissä ensisijaisesti Helveticafonttiperhettä leikkauksineen. Sähköisessä materiaalissa käytetään Arial-fonttia. Alla esimerkkejä käytöstä.

PRINTTI

SÄHKÖINEN

HELVETICA BLACK
CONDENSED

ARIAL BOLD

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUX Y V W Z Å ÄÖ
abcdefghijklmnopqr s tux y v w z åäö
123456789?!/#*

HELVETICA
CONDENSED
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUX Y V W Z Å ÄÖ
abcdefghijklmnopqrstux y v w z åäö
123456789?!/#*

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUXYVWZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuxyvwzåäö
123456789?!/#*

ARIAL REGULAR
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUXYVWZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuxyvwzåäö
123456789?!/#*

VÄRIT
Pohjavärinä on pääsääntöisesti aina musta, jonka päällä on valkoista tekstiä tai grafiikkaa.
Tapauskohtaisesti värit saavat olla myös toisinpäin.
Lisävärien käyttöä tulee välttää. Mikäli lisäväriä tarvitaan, tulee sen olla hyvin perusteltua
sekä linjassa tämän ohjeiston kanssa.

MUSTA

CMYK		
RGB		
HEX		
PANTONE

c0, m0, y0, k100
r0, g0, b0
#000000
Black 6 C

VALKOINEN

CMYK		
RGB 		
HEX		
PANTONE

c0, m0, y0, k0
r255, g255, b255
#ffffff

