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Ohjeistus Toejoen Veikkojen logon käytöstä 

 

Toejoen Veikkojen logo on ympyrän muotoinen, jonka alapuolella on ympyrän muotoja mukaillen teksti 
”Toejoen Veikot” ja suorassa linjassa edellisen tekstin alapuolella teksti ”Pori”. 

Logon muotoa, elementtien sijaintia tai värejä ei saa muuttaa. Eikä logosta saa poistaa elementtejä. Logon 
pyöreän muodon sisällä olevien värien pitää aina olla värillisiä, eikä niitä saa muuttaa läpinäkyviksi. Pyöreän 
muodon ulkopuolella olevan tekstin läpi tausta saa näkyä, kunhan logo erottuu kokonaisuudessaan 
taustastaan selkeästi. 

Merkin halkaisijan ollessa pienempi kuin 25 mm käytetään perusversioita tai yksivärisiä versioita. Näissä 
versiossa yksityiskohdat toistuvat hyvin myös pienessä koossa. Merkkiä ei saa käyttää pienempänä kuin 
16mm:n kokoisena. Pienin ruudulla sallittu koko on 68 x 68 pikseliä. Ohje koskee myös logon sävytettyä 
versiota. 

Käytä logoa harkiten, ei somisteena tai useaan kertaan sivulle monistettuna, eikä tekstin kuvituksena. Hyvin 
toteutettuna logo esiintyy vain kerran esitettävässä sivussa. Sen arvokkaimmalla paikalla tai 
allekirjoittajana. 

Logoa ei saa käyttää somisteena, graafisena toistuvana elementtinä, tapettikuviona, ranskalaisen viivan 
sijasta, tai muulla vastaavalla logon arvolle sopimattomalla tavalla. 

Logon läheisyyteen ei saa sijoittaa muita logoja tai logon kanssa kilpailevia vahvoja elementtejä. Jos logo 
sijoitetaan esimerkiksi valokuvan päälle, tulee huolehtia ettei kuvassa ole runsaita yksityiskohtia logon 
läheisyydessä. Taustan ja logon välillä tulee olla tarpeellinen kontrastiero. 

Toejoen Veikot pidättää itsellään oikeuden kieltää logonsa, tai sitä erehdyttävästi muistuttavien merkkien, 
käytön, mikäli havaitsee tästä ohjeesta poikkeavaa tai epäasiallista logonsa, tai sitä erehdyttävästi 
muistuttavien merkkien, käyttöä. 

Mikäli esiintyy tarve käyttää Toejoen Veikkojen logoa tästä ohjeesta poikkeavalla tavalla, tulee asiasta sopia 
ennen logon käyttöä seuraavien henkilöiden kanssa: 

 

Toiminnanjohtaja  Puheenjohtaja 
Jussi Rantala   Kaj-Markus Rantala 
jussi.rantala@toejoenveikot.fi kaj-markus.rantala@toejoenveikot.fi 
040 539 1819   050 492 8212 
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1. Peruslogo 

Kompaktiväreillä toteutettua logon perusversiota käytetään muun muassa tekstiileissä ja fanituotteissa 
ja kun toisto ja sen sävyt eivät kykene tuottamaan sävykuvaa tai jos värejä on rajoitetusti käytettävissä. 
Perusversiota voi käyttää myös aina sävytetyn logon sijasta. Myös pienessä koossa kompaktivärein 
toteutettu merkki toimii teknisesti usein sävykuvaa paremmin. Peruslogosta on käytössä kaksi versiota, 
joista käytetään aina sitä versiota joka kokonaisuudessaan erottuu paremmin taustastaan. 

   

 

2. Sävytetty logo 

Sävytettyä logoa voidaan käyttää silloin kun painatus tai tulostus mahdollistaa korkealuokkaisen 
värierottelun kyllin suurella resoluutiolla, tai audiovisuaalisissa viestimissä värintoiston ja resoluution 
sen salliessa. Sävytetyn logon alle voidaan sijoittaa varjostus, parantamaan logon erottuvuutta 
taustastaan. Varjostusta käytettäessä tulee huomioida, että varjostus ei heikennä logon näkyvyyttä tai 
arvokkuutta. 

 

 

3. Yksiväriset logot 

Yksivärisiä logoja käytetään kun logon toistoon on käytettävissä vain yksi väri. Käytettävä väri valitaan 
taustan mukaan, sen mukaisesti kumpi yksivärisistä logoista erottuu taustastaan paremmin. Muutoin 
yksivärisiä logoja koskee kaikki samat ohjeet, kuin peruslogoa. 

   


