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Raision Loimu -tunnuksen

muodostaa logon ja merkin

yhdistelmä. Tunnuksesta on

tehty kolme eri variaatiota,

vaaka-, pysty- ja

perustunnus. Eri variaatiot

mahdollistaa Raision Loimun

tunnuksen monipuolisen

käytön.

Värivaihtoehdoista tulisi

pääsääntöisesti käyttää

ylintä, valkopohjaista

versiota. Taustaväriversioita

tulisi käyttää ainoastaan jos

painettava pinta sitä vaatii

(esim. oranssi/musta

pelipaita) tai jos koko tausta

painetaan samalla värillä.

Raision Loimu perustunnus



Raision Loimu -tunnuksen

muodostaa logon ja merkin

yhdistelmä. Tunnuksesta on

tehty kolme eri variaatiota,

vaaka-, pysty- ja

perustunnus. Eri variaatiot

mahdollistaa Raision Loimun

tunnuksen monipuolisen

käytön.

Värivaihtoehdoista tulisi

pääsääntöisesti käyttää

ylintä, valkopohjaista

versiota. Taustaväriversioita

tulisi käyttää ainoastaan jos

painettava pinta sitä vaatii

(esim. oranssi/musta

pelipaita) tai jos koko tausta

painetaan samalla värillä.

Raision Loimu vaakatunnus



Raision Loimu -tunnuksen

muodostaa logon ja merkin

yhdistelmä. Tunnuksesta on

tehty kolme eri variaatiota,

vaaka-, pysty- ja

perustunnus. Eri variaatiot

mahdollistaa Raision Loimun

tunnuksen monipuolisen

käytön.

Värivaihtoehdoista tulisi

pääsääntöisesti käyttää

ylintä, valkopohjaista

versiota. Taustaväriversioita

tulisi käyttää ainoastaan jos

painettava pinta sitä vaatii

(esim. oranssi/musta

pelipaita) tai jos koko tausta

painetaan samalla värillä.

Raision Loimu pystytunnus



Raision Loimu -tunnuksen

muodostaa logon ja merkin

yhdistelmä. Tunnuksesta

on tehty kolme eri

variaatiota, vaaka-, pysty-

ja perustunnus. Eri

variaatiot mahdollistaa

Raision Loimun tunnuksen

monipuolisen käytön.

Yksiväriversiota tulisi

käyttää ainoastaan jos ei

värillisyyteen ole

mahdollisuuksia (esim.

media- / kustannussyyt).

Raision Loimu yksiväri tunnukset



Raision Loimu -merkkiä

voidaan käyttää ilman logo-

osaa esim. pelipaidoissa tai

muissa erityistilanteissa,

jossa Raision Loimu logo

(tekstiosio) tulee esille

muussa painatuksessa.

Raision Loimu merkki



Raision Loimu -logoa

(tekstiosio) voidaan

käyttää ilman merkkiosaa

esim. pelipaidoissa tai

muissa erityistilanteissa,

jossa Raision Loimu

merkki tulee esille muussa

painatuksessa.

Raision Loimu logo



Raision Loimun

värimääritykset:

Musta

Oranssi:

Prosessi:

Cyan 0%

Magenta 49%

Yellow 100%

Black 0%

PMS koodi: 144

RGB-sarja:

Red 243

Green 134

Blue 9

Musta

Oranssi

Raision Loimu tunnusvärit



Merkin,  tunnuksen ja  logon

 er i  käyt tökohteet  ja  es imerk i t



Esimerkkejä Raision Loimun

uuden graafisen yleisilmeen

toteutuksista.

Edustuspaidat



Esimerkkejä Raision Loimun

uuden graafisen yleisilmeen

toteutuksista.

Pelipaidat
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College- / verryttelyasut



Pipot, rannekkeet, viirit ja huivit



T-paidat



Otteluilmoitukset



www.ra is ionlo imu.f i

Aineistot ja lisätiedot:

info@raisionloimu.fi

Jani Nieminen / 044 0432 116


