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Värit
Logon väriversiot ovat musta, turkoosi, punainen ja valkoinen sekä mustavalkoinen. Muut
versiot eivät ole sallittuja.
Logon värimäärittelyt.
Musta
Pantone
CMYK:
RGB:

Black C
0 - 0 - 0 – 100
0 – 0 – 0 (#000000)

Turkoosi
Pantone
CMYK
RGB

7465 C
65 - 0 - 36 - 0
73 – 192 – 181 (#49C0B5)

Punainen
Pantone
CMYK
RGB

1795 C
6 - 100 - 100 - 4
R 216 – G 30 – B 37 (#D81E25)

Värit ovat käytössä Santa’s United ry:n liikemerkissä (tunnuksen kuvallinen osa).
Tekstissä värejä voi käyttää tilanteen niin vaatiessa ja hyvää tapaa noudattaen. Tämä
tarkoittaa värien käyttöä esimerkiksi otsikoissa ja käytön tulee olla hillittyä.
Asiakirjatekstin väri on pääsääntöisesti CMYK: K 100 %.
Värejä käytetään tarpeen mukaan ja hillitysti myös yhdistyksen tuottamissa julkaisuissa.
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Logo, liikemerkki ja tunnus
Yleistä
Logo tarkoittaa yhteisön nimen vakiintunutta kirjoitusasua valitulla kirjasimella,
välistyksellä ja värillä.
Liikemerkki on yhteisön tunnuksen kuvallinen osa. Liikemerkki on kuvasymboli.
Liiketunnus on kuvallisen osan eli liikemerkin ja nimen vakiintuneen kirjoitusasun eli
logon yhdistelmä.
Santa’s United – tunnus
Santa’s United ry:n liikemerkki (jatkossa tunnus) koostuu kolmesta elementistä:
vaakunareunuksesta, poroaiheesta sekä lajille ominaisesta, rei’itetystä pelipallosta.
Tunnukseen voidaan liittää seuran nimi ja kotipaikka.
Tunnus on kolmivärinen.
Tunnuksen elementit pohjautuvat perinteeseen ja nykyaikaan sekä nimien kautta myös
paikalliseen identiteettiin.
Vaakunareunus noudattaa vaakunaperinteitä kooten kaksi muuta elementtiä yhdeksi,
yhtä aikaa sekä tiiviiksi, että väljäksi kokonaisuudeksi.
Vaakunareunuksen sisään sijoittuu urheilulajille ominainen pelipallo, joka sivuiltaan on
osittain reunuksen takana ja yläreunastaan reunuksen etu- ja yläpuolelle.
Etualalla on pelkistetty, vasemmalle katsova, sarvipäinen poro, jonka sarvet ulottuvat
osittain vaakunareunuksen yläpuolelle. Poroaihe kuvastaa paikallisuutta ja pohjoisuutta.
Tunnusta voidaan käyttää myös ilman tekstejä.
Tunnuksen on suunnitellut vuonna 2014 Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan teollisen
muotoilun opiskelijaryhmä Mari Autio, Saara Koskinen, Kirsi Mikkonen, Juho Länsimaa
sekä Hannu Mikkonen.
Tunnukset, suoja-alueet ja esimerkit käyttökohteista seuraavilla sivuilla.
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Tunnuksen käyttö
Santa’s United ry:n tunnuksesta on neljä eri versiota:
- värillinen, mustavalkoinen, ääriviiva ja ääriviiva negatiivi
- kaikkia tunnuksia voidaan käyttää teksteillä ja ilman tekstejä
Värillistä tunnusta ei saa muuttaa harmaasävyiseksi. Sen sijaan tulee käyttää
alkuperäistä mustavalkoista tai ääriviivallista tunnusta.
Mustavalkoista tai ääriviivallista tunnusta käytetään pääsääntöisesti silloin, kun värillisen
tunnuksen käyttö esimerkiksi tunnuksen pienestä koosta tai taustaväristä johtuvan
epäselvyyden vuoksi ei ole mahdollista.
Ääriviivallista tunnusta voidaan käyttää valkoisena tummalla pohjalla. Muut värit
ääriviivallisessa tunnuksessa eivät ole sallittuja.
Alla mallit tunnuksen eri versioista:
- värillinen, mustavalkoinen, ääriviivallinen ja ääriviivallinen negatiivi (malli:
valkoinen mustalla pohjalla).
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Suoja-alueet
Tunnusta tai liikemerkkiä ei tule sijoittaa muiden graafisten elementtien päälle.
Tunnuksen käyttö ilman tekstejä muiden graafisten elementtien yhteydessä edellyttää,
että sen ympärillä käytetään suoja-aluetta.
Suoja-alueen koko esitetään alla olevissa mallikuvissa arvolla x mm. Lukuarvo
millimetreinä riippuu tunnuksen koosta.
Suoja-alueen määrittely:
- lähinnä poron päätä olevan ylimmän sarven kärjestä piirretään vaakasuora viiva,
joka sivuaa myös pallon vastakkaisilla reunoilla olevien reikien yläreunaa
- tätä viivaa kohtisuoraan piirretään pystyviiva, joka sivuaa ylintä, vasemmalle
osoittavaa sarvenkärkeä
- toinen vaakasuora viiva piirretään kaikkein ylimpänä olevaa sarven kärkeä sivuten
- näin piirrettyjen kahden vaakasuoran viivan rajaama pystysuoran viivan osa on
arvoltaan x mm.
Suoja-alueen käyttö:
Tunnuksen ympärille piirretyn nelikulmion kullekin sivulle lisätään x mm.

Esimerkki: 25 mm korkuisessa, tekstittömässä
tunnuksessa suoja-alue on noin 8,5 mm.
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Santa’s United – logo
Kaikessa materiaalissa tulisi käyttää ensisijaisesti kuvallista tunnusta. Mikäli logoa
(Santa’s United ry –nimeä ja nimen alla olevaa kolmiväristä palkkia) käytetään yhdessä
tunnuksen kanssa, tunnuksen on oltava ilman tekstejä (Santa’s United Rovaniemi).
Logoa voidaan käyttää hyvän tavan mukaisesti myös yksinään, mikäli kuvallisen
tunnuksen käyttö ei ole mahdollista.
Logoa käytetään joko värillisenä tai mustavalkoisena. Logoa ei tule muuttaa
harmaasävyiseksi. Mustavalkoisessa tekstilogossa tekstin alla oleva palkki on musta.

Värillinen logo

Mustavalkoinen logo
Suoja-alue
Suoja-alueen määrittely ja käyttö (alakuva):
Santa’s United ry –nimen ja nimen alla olevan väripalkin ympärille piirretään
suorakulmio (sisempi katkoviiva).
Piirretyn suorakulmion kullekin sivulle lisätään Santa’s –nimen ”S” –kirjaimen mitta alla
olevan kuvan mukaisesti. S-kirjainten ympäri piirretty suorakulmio on tekstilogon suojaalue (ulompi katkoviiva).

Logon suoja-alue
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Typografia
Yleistä
Santa’s United ry käyttää tunnuksessa (liikemerkki) ja asiateksteissä ns. talofonttina
yhtä kirjasintyyppiä
- Trebuchet MS
Trebuchet MS –kirjasimen varakirjasimena on Helvetica.
Asiateksteillä tarkoitetaan esimerkiksi yhteystietoja ja henkilönimiä kirjelomakkeissa ja
muissa perusmateriaaleissa. Talofontti yhdessä tunnuksen nimi- ja kotipaikkatekstin
kanssa yhdistää asiatekstit yhtenäiseksi ja toimivaksi kokonaisuudeksi.
Trebuchet MS on yleisesti käytetty ja selkeästi luettava erilaisilla pinnoilla. Se löytyy
kaikista Windows ja Mac –käyttöjärjestelmistä, jolloin esimerkiksi elektronisten
dokumenttien alkuperäinen kirjasin säilyy muuttumattomana.
Kirjasinta käytetään painetussa materiaalissa (esimerkiksi asiakirjat):
- 14 pt.
lihavoitu pääotsikoissa (painettuna 4,233 mm)
- 12 pt.
lihavoitu toisen tason väliotsikoissa (painettuna 4,942 mm)
- 12 pt.
normaali kolmannen tason otsikoissa.
Kirjasin on sisältö- eli leipätekstin perustyyppi ja sen pistekoko tulee olla sellainen, ettei
tekstin luettavuus kärsi johtuen kirjasimen ohuehkosta muotoilusta. Näin ollen
pistekoko ei normaaleissa asiakirjoissa tai vastaavissa saa olla alle 12 pt.
Käynti- ja henkilökorteissa voidaan käyttää tätä pienempää kirjasinkokoa.
Kirjasinta voidaan käyttää perusmuodossaan, lihavoituna (bold) ja kursiivina (italic)
myös leipätekstissä.
Kirjasimen värivaihtoehdot ovat samat, kuin seuran tunnukselle määritellyt.
Jos tämä ei kuitenkaan ole mahdollista, kirjasimen värin tulee olla musta tai tummalla
pohjalla valkoinen. Asiakirjateksteissä musta on CMYK: K 100 %.
Tilanteen niin vaatiessa näistä ohjeista voi poiketa hyvää tapaa noudattaen.
Seuraavalla sivuilla kirjasimen merkistöt, sekä muutama esimerkki käytöstä.
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Merkistö Trebuchet MS – 12 pt.
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo
Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz Åå Ää Öö
Trebuchet MS – Kursiivi
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Li Mm Nn Oo
Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz Åå Ää Öö
Trebuchet MS – Bold
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo
Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz Åå Ää Öö
Trebuchet MS – Kursiivi Bold
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo
Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz Åå Ää Öö

Varamerkistö Helvetica – 12 pt.
Helvetica
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo
Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz Åå Ää Öö
Helvetica – Kursiivi
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Li Mm Nn Oo
Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz Åå Ää Öö
Helvetica – Bold
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo
Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz Åå Ää Öö
Helvetica - Kursiivi Bold
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo
Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz Åå Ää Öö
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Asiakirja- eli kirjepohja
Santa’s United ry käyttää ulkoisessa viestinnässään tyyliteltyä kirjepohjaa.
Kirjepohjan ylälaitaan on liitetty seuran tunnus ilman nimi- ja kotipaikkatekstejä.
Tunnuksen oikealla puolella ovat tekstimuotoiset yhteystiedot.
Tunnuksen korkeus on 25 mm. Tunnus voi olla värillinen, mustavalkoinen tai ääriviiva.
Kirjeessä käytetään samoja kirjasimia kuin seuran muissakin julkaisuissa.
Seuran nimi ja yhteystiedot 10 pt. kirjasimella. Seuran nimi lihavoituna.
Asiakirjan otsikot ja sisältöteksti (leipäteksti) kirjasimella Trebuchet MS Bold sivun 5
ohjeen mukaisesti.
Asiakirjapohjan marginaalit ovat:
- vasen 2 cm (vasen alakuva, sidontareunuksella 4 cm oikea alakuva)
- oikea 2 cm
- ylä
2 cm
- ala
2 cm
Useampisivuisessa asiakirjassa vain ensimmäisellä sivulla käytetään seuran tunnusta ja
yhteystietoja. Sivunumerointi aloitetaan sivulta 1 ja näytetään sivulta 2 lähtien.

9

Kirjekuori
Kirjekuoren ylälaitaan on liitetty seuran tunnus ilman nimi- ja kotipaikkatietoja, sekä
tekstimuotoiset yhteystiedot.
Seuran nimi 12 pt. lihavoituna, muut yhteystiedot 10 pt. normaali.
Tunnus voi olla värillinen, mustavalkoinen tai ääriviiva.
Tunnuksen korkeus on 25 mm.
Vaihtoehtoisesti kirjekuoren etupuolella on vain tunnus ja kääntöpuolella läpän kohdalla
yhteystiedot.
Alla esimerkit kirjekuorista.
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Käyntikortti
Santa’s United ry:n käyntikortti sisältää seuran tunnuksen, nimen, henkilön nimen,
tehtävän seurassa ja yhteystiedot. Yläreunassa, seuran nimen alla on puna-turkoosimusta –palkki rytmittämässä ja lisäämässä erottuvuutta.
Käyntikortin koko 86 mm * 54 mm (ns. pankkikorttikoko).
Tunnus ja palkki ovat värillisiä.
Tunnuksen korkeus on 25 mm.
Väripalkki on 45 mm pitkä jakaantuen seuran värien mukaisesti kolmeen osaan.
Väripalkin korkeus on 0,5 mm.
Kirjasinkoot:
- 12 pt.
- 12 pt.
- 8 pt.

seuran nimi lihavoituna
henkilön nimi
tehtävä seurassa ja yhteystiedot. Yhteystiedot oikealle tasattuina

Santa’s United ”S” –kirjaimen yläreuna on tunnuksen vaakunaosan oikean reunan
”väkäsen” kohdalla.
Alla esimerkki käyntikortista, jossa tunnuksen suoja-alue on 8,5 mm ja logon suoja-alue
on 4,8 mm.

