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LOGO
TAMPEREEN SISU

vuodesta 1960
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TAMPEREEN SISU
vuodesta 1960

Tampereen Sisun logoa voidaan käyttää
joko mustalla tai valkoisella pohjalla,
kuitenkin ensisijaisesti mustalla pohjalla.
Logo voi olla myös kuvan päällä, mikäli sen
suoja‐alueen väritys on selkeä /
mahdollisimman yksivärinen.

Logo voi esiintyä sellaisenaan tai sen alle
voidaan kirjata slogan ”TAMPEREEN SISU
vuodesta 1960”. Slogan kirjataan allekkain
keskitettynä ja siten että Tampereen Sisu
on isoilla kirjaimilla ja vuodesta 1960
pienillä kirjaimilla. Tekstin fontti on
Chaparral Pro.

Logon värit ovat punainen, musta ja
valkoinen (tarkemmat värimääritykset
kohdassa ”VÄRIT”).
Ensisijaisesti on aina käytettävä värillistä
logoa mutta mustavalkoistakin voidaan
käyttää esim. painotuotteissa, jotka
toteutetaan kokonaisuudessaan musta‐
valkoisena esim. kustannussyistä.

Logon suoja‐alue on logossa olevan i‐
kirjaimen levyinen alue kerrottuna
kahdella. Suoja alue kulkee logon ympäri
joka suuntaan eikä siihen saa sijoittaa
mitään elementtejä.

TAMPEREEN SISU
vuodesta 1960
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Kutsu tilaisuuteen
Kutsu tilaisuuteen

Kutsu tilaisuuteen

Kutsu tilaisuuteen

Kuva logon kohdalta selkeä Kuvassa ei selkeää kohtaa

Tausta väärän värinen Logon suoja-alueella on oikea väri.
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Voimistelujaosto voi 
markkinointiviestinnässään käyttää 
myös jaoston omaa logoa. Logoa 
voi käyttää musta‐puaisena, 
valkoisena ja mustana. Logon 
käyttösäännöt ovat samat kuin
seuran virallistakin logoa 
käytettäessä.

VOIMISTELUJAOSTON

LOGO
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TYPO-
GRAFIA

Hyvän typografian tulee 
olla vaivatonta lukea,
kohteelleen sopivaa ja 

helposti saatavaa.



Tampereen Sisun typografia määritellään nelitasoisena.

1. PAINOTUOTTEET
Esimerkiksi lomakkeissa, käyntikorteissa ja esitteissä käytetään Century -kirjasinperhettä,
joka kuuluu groteskiin, eli päätteettömään kirjaintyylin. Centuryssa on riittävästi eri
kirjainleikkauksia, jotka mahdollistavat monipuolisen ja vaihtelevan typografian käytön,
joka selkeyttää ja vahvistaa viestin vastaanotettavuutta.

2. SÄHKÖINEN VIESTINTÄ
Esimerkiksi www-sivuilla käytetään Chaparral pro –kirjasinta ja pääotsikoissa Cinzel –kirjasinta. 

3. PITKÄT TEKSTIT
Pitkissä teksteissä käytetään Garamond-kirjasinperhettä, joka kuuluu antiikvaan, eli
päätteelliseen kirjaintyyliin. Garamond on klassinen ja helppolukuinen kirjainperhe
pitkiin teksteihin. Sitä käytetään kirjojen ja lehtien tms. leipäteksteissä.

4. VAPAA TYPOGRAFIA
Vapaata typografiaa käytetään vain erikoistapauksissa. Sitä voidaan käyttää esimerkiksi
kampanjan iskulauseissa ja sloganeissa esimerkiksi julisteissa tai mainoksissa. Vapaassa
typografiassa esimerkiksi iskulauseen kirjaintyyppi on vapaasti valittavissa kohderyhmän
ja viestin mukaan. Vapaalla typografialla on näin ollen ladottu vain yksi lause tai
muutama sana. Muissa kampanjan teksteissä tulee käyttää Century -kirjasinperhettä.
Vapaa typografia mahdollistaa kohderyhmät ja kampanjan tavoitteen huomioon ottavan
typografian käytön, jolloin viesti voimistuu. 
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VÄRIT
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Tampereen Sisun päävärit ovat punainen, musta ja valkoinen. 
Painotuotteissa ja sähköisessä viestinnässä (kuten kotisivut) pyritään sijoittamaan logo mustalle taustalle, josta 
se erottuu selkeimmin ja punaisen sävy näkyy näin raikkaana, antaen kuvan nykyaikaisesta ja aktiivisesta 
Toiminnasta. 

Kisa-asuissa käytetään myös samoja värejä mutta mukaan voidaan ottaa muitakin värejä. Esim. punaisen
sävy voi olla jokin muu kuin tässä määritetty. Kisoissa ja seuraa muuten edustettaessa, on käytettävä aina
Kisa-asua. Kisa-asujen suunnittelusta vastaa voimistelujaosto tai voimistelujaoston valitsema työryhmä. 
Seuran näkyvyyden ja tunnettuuden vuoksi, tulee jaostojen kaikkien kilpailijoiden käyttää jaoston
määrittämää  kisa-asua.

RGB

RGB

RGB

CMYK

CMYK

CMYK

Pantone

Pantone

213, 0, 50

0, 100, 77, 16

Pantone Coated 199 C

45, 41, 38

63, 62, 59, 94

Pantone Coated Black C

0, 0, 0

0, 0, 0
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LOMAKKEET
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Virallisissa kirjeissä käytetään tätä kirjepohjaa, 
joka löytyy Tampereen Sisu ry:n kotisivuilta. Kirje 
lähetetään sähköpostin liitteenä tallennettuna 
pdf –muotoon. 
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KUVITUS
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Viestintä- ja markkinointimateriaaleissa käytettävän kuvamateriaalin tulee olla laadukasta. Laadukkaan
kuvan kriteerit: 
1. Kuvattava kohde näkyy täysin terävänä (ei ”tärähtänyt”)
2. Kuvan valotus on onnistunut (ei liian tumma eikä puhki palanut)
3. Värisäädöt ovat kohdillaan 
4. Kuvattava kohde erottuu taustastaan selkeästi (tausta rauhallinen tai epätarkka = ”bokeh”)

Kotisivuille kuvia voi lisätä vain kunkin jaoston omaan kuvagalleriaan sekä eri joukkueiden kuvia voi vaihtaa. 
Joukkuekuvien tulee olla ammattilaisen ottamia mutta kuvagallerioihin voi lisätä myös itse otettuja kuvia,
jotka täyttävät yllä mainitut kriteerit.

Kuvien tulee olla Tampereen Sisu ry:n toimintaa kuvaavia ja luonteeltaan myönteisiä. Hyvä urheilukuva
välittää hyvää mieltä. Hyvät suoritukset ja onnistumiset ovat kuvina aina seuran toimintaa tukevia. 
Kuva voi olla kaunis monella tapaa: onnistunut sommittelu, värin tarina, herkkyys, kaunis bokeh..

Kotisivujen pääkuvien vaihto käsitellään aina voimistelujaostossa, jotta sivustot säilyttävät yhteneväisen 
Ilmeensä. 


