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Tämän graafisen ohjeiston tarkoitus on neuvoa, miten 
Pikkarala Frisbeegolf -brändi esitetään viestinnässä. 
Ohjeisto on laajuudeltaan suppea, mutta käsittää 
kuitenkin tärkeimmät osa-alueet brändi-ilmeen 
ylläpitämiseksi.

Pikkarala Frisbeegolf on hankkeena ja osuuskuntana 
pioneerin asemassa, ja suunnittelemani ilmeen tarkoitus 
on nostaa hankkeen uskottavuutta sekä asiakkaiden että 
yhteistyökumppanien silmissä. 

Ensivaikutelma on erittäin tärkeä, kuten myös 
johdonmukaisuus ja jatkuvuus. Tämän ohjeiston 
neuvoja seuraamalla nämä kolme ominaisuutta tulevat 
huomioiduksi Pikkarala Frisbeegolfin visuaalisessa 
viestinnässä.

Hannu Hentilä, graafinen suunnittelija
hannu@retrofocus.fi | 044 555 6422
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Logo

Pikkarala Frisbeegolf -logo on ensisijaisesti vaakaversio, 
jossa kuvaosa on vasemmalla ja tekstiosa oikealla 
kahdelle riville jaettuna.

Logosta käytetään ensisijaisesti joko valkoista versiota 
brändivihreän päällä, tai brändivihreää versiota 
valkoisella ja vaaleilla taustoilla.

Brändivihreä logomerkki on monikäyttöisempi, ja sitä 
käytetään aina, kun kohdemateriaali ei ole Pikkaralan 
itse tuottamaa. Eli aina, kun Pikkaralan logoa pyydetään 
ulkopuolisen tuottamaan julkaisuun, logoversio on 
brändivihreä logomerkki.

Valkoista versiota brändivihreällä taustavärillä 
käytetään lähtökohtaisesti aina Pikkaralan itse 
tuottamissa materiaaleissa, kuten mainosbannereissa, 
lehtimainoksissa, kausikorteissa ja flyereissä.
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Brändivihreä pystyversio.
Käytetään, kun tila 
sivusuunnassa on 

rajallinen.

Valkoinen pystyversio 
brändivihreällä.

Käytetään, kun tila 
sivusuunnassa on 

rajallinen.

Musta pystyversio. 
Käytetään, kun tila 

sivusuunnassa on rajallinen 
ja neliväripaino ei 

mahdollista.

Musta vaakaversio. Käytetään, kun 
neliväripaino ei mahdollista.

Oranssi vaakaversio brändivihreällä. 
Käytetään, kun halutaan kontrastia 

valkoiselle.

Oranssi pystyversio 
brändivihreällä. Käytetään, 

kun tila sivusuunnassa 
on rajallinen ja halutaan 

kontrastia valkoiselle.

Logoversiot
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Logon käyttö

Suoja-alueen
mitta Suoja-alueen 

mitta

Logon suoja-alueelle ei tule sijoittaa muita elementtejä, eikä logoa tule sijoittaa suoja-alueensa mittaa 
lähemmäksi pohjansa reunoja tai muita logoja.

Logon suoja-alueen mitta on molemmissa versioissa kirjaimen korkeus.
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Logon virheellinen käyttö

Logo ei erotu taustastaan. Jos logoa 
käytetään valokuvan päällä, tulee 
huolehtia, että kontrasti riittää 
erottamaan logon taustastaan. Yleensä 
tämä onnistuu parhaiten valkoisella 
logoversiolla,  kts alla.

Logo on rikottu mittasuhteiltaan. 
Tätä tulee vahvasti välttää.

Logo on väärän värinen. Logon tulee 
olla joko brändivihreä, valkoinen, 
musta tai oranssi. Muut värit eivät ole 
sallittuja.

Logossa on käytetty efektiä. Tätä 
tulee vahvasti välttää. Jos logo ei 
erotu muuten taustastaan, tulee 
käyttää eri logoversiota tai taustaa 
muuttaa.
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Värimaailma

Brändivihreä
C70 M50 Y100 K50
RGB #424823

Musta (painomusta)
C0 M0 Y0 K100
RGB #222221

Valkoinen
CMYK White
RGB #ffffff

Ruskea
C50 M60 Y90 K80
RGB #332A19

Oranssi
C0 M40 Y100 K0
RGB #E3A716

Tummanvihreä
C70 M50 Y100 K70
RGB #30361A

Harmaa
C0 M0 Y0 K40
RGB #B0B1B3
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Typografia

Otsikko & alaotsikko

Typografialla tarkoitetaan tekstin muotoilua, 
sekä kirjasimia että kirjasinten asettelua 
tekstikokonaisuuksiksi.

Pikkarala Frisbeegolf -brändin kirjasinperhe on Steagal. 
Steagal on laaja, helppolukuinen ja persoonallinen 
kirjasinperhe, jolla voidaan kattaa kaikki brändiviestinnän 
tarpeet vivahteineen. Ohessa ohjeet typografian 
brändinmukaiseen käyttöön.

Otsikko- ja alaotsikkofontti on Steagal Bold. Rivikorkeus 
1 – 1.2. Suositellut koot ovat otsikolle 2 – 2.5 x sisältötekstin 
koko, alaotsikolle 1.4 – 1.8 x sisältötekstin koko.

Sisältöteksti

Lihavointi

Vaihtoehtoinen otsikkofontti

Sisältötekstifontti on Steagal Regular. Rivikorkeus 1.4 – 1.6.

Lihavoitu sisältötekstifontti on Steagal Bold. Riviväli ja 
koko samat kuin sisältötekstissä.

Vaihtoehtoinen otsikkofontti on Steagal Rough Bold. 
Rivikorkeus 1 – 1.2. Suositellut koot ovat 1.4 – 2.5 x 
sisältötekstin koko. Vaihtoehtoista otsikkofonttia voidaan 
käyttää esimerkiksi isoissa, yksittäisissä sanoissa tai 
numeroissa. Steagal Rough Bold on piirroltaan eläväinen 
ja antaa vahvan käsityön vaikutelman. Tätä voidaan 
käyttää tehokeinona tarvittaessa.
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Varmasti eteen tulee tilanteita, jolloin tämä graafinen 
ohjeisto ei anna suoraa vastausta brändi-ilmeen 

soveltamiseen. Epäselvissä tilanteissa asiaa voi kysyä 
ohjeiston laatijalta sähköpostilla:

hannu@retrofocus.fi



www.pikkaralafrisbeegolf.fi




