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Alkusanat
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Tästä graafisesta ohjeistosta löydät ohjeistuksen Ringetteliiton logojen käyttöön. 
Logoja ja brändimateriaaleja tulee käyttää ohjeistossa määritetyllä tavalla. 
Tarvittaessa Ringetteliiton liittohallitus tai toiminnanjohtaja voi myöntää luvan käyttää 
materiaaleja muulla, ennalta sovitulla, tavalla. 

Mikäli teillä herää ohjeistosta tai logojen käyttötarkoituksesta kysyttävää, olettehan 
yhteydessä:

Anu Pitkänen
Toiminnanjohtaja
puh. 050 3759223
toiminnanjohtaja@ringette.fi

Katariina Kurikko
Viestintä- ja markkinointipäällikkö
puh. 040 5328630
katariina.kurikko@ringette.fi

mailto:toiminnanjohtaja@ringette.fi
mailto:toiminnanjohtaja@ringette.fi
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Logot



Ringetteliitto
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Ringetteliiton virallinen logo on 3D-versio, jota käytetään aina mahdollisuuksien mukaan. Virallisen 3D-logon värejä ei saa muuttaa, vaan siitä tulee 
käyttää jompaa kumpaa alla olevaa versiota. Mikäli 3D-logoa ei pysty käyttämään halutussa käyttötarkoituksessa (esim. vaatteiden painatuksessa), 
käytetään logosta oikealla olevaa flat-versiota. 

Seurojen käyttöön:
Myös seurat voivat halutessaan käyttää Ringetteliiton virallista logoa omissa markkinointimateriaaleissaan. 3D-logoa on käytettävä sellaisenaan, 
mutta flat-versiota seurat voivat halutessaan muokata ja käyttää seuransa omissa väreissä seuraavasti: 
1. Seura käyttää vain Ringette-tekstiä ja muokkaa tämän seuransa väreihin (ks. ”Logon soveltaminen”)
2. Käyttää ovaalia logoa valkoisella tekstillä ja muuntaa taustavärin (nyk. tummansininen) omiin väreihinsä.

3D-versio, sininen tausta: Flat-versio:3D-versio, läpinäkyvä tausta:



Ringetteliitto / R-symboli
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Ringeten uusi logo rakentuu symbolisen R-kirjaimen
ympärille. Sekä Ringetteliitto että seurat voivat käyttää tätä
R-tunnusta myös yksinään ringeten symbolina. 



Ringetteliitto / R-symboli
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R-kirjain syntyy ringeten
pelivälineistä: Lähtötilanteessa

erillään ovat kaksi mailaa ja 
rengas.

Ringeten uusi logo rakentuu symbolisen R-kirjaimen ympärille:

Kun nämä tuodaan yhteen ja yhdistetään silmukan kautta, syntyy lajin logon 
pohjana oleva R-tunnus.



SM-Ringette
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SM-Ringeten logot ovat vain SM-sarjajoukkueiden käyttöön (sis. SM-runkosarja ja SM-jatkosarja). Pääsarjan virallinen logo on 
vasemmanpuoleinen 3D-logo, joko sininen tai hopeinen versio. Logon väri valitaan taustavärin mukaan: tummansinistä logoa käytetään 
vaalealla pohjalla ja hopeista logoa tummalla pohjalla. Logon värejä ei saa muuttaa. Mikäli 3D-versio ei sovellu käyttötarkoitukseen, käytetään 
logosta oikean puoleisia flat-versioita (esim. vaatteiden painatuksessa).

3D-versiot: flat-versiot:



SM-karsintasarja
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SM-karsintasarjan logo on johdettu suoraan SM-Ringeten logosta ja on tarkoitettu vain SM-karsintasarjan joukkueiden ja seurojen käyttöön. 
Sarjan virallinen logo on vasemmanpuoleinen 3D-logo, joko sininen tai hopeinen versio. Logon väri valitaan taustavärin mukaan: tummansinistä 
logoa käytetään vaalealla pohjalla ja hopeista logoa tummalla pohjalla. Logon värejä ei saa muuttaa.

3D-versiot:



Ykkössarjan logot
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Ykkössarjan logo on tarkoitettu vain ykkössarjajoukkueiden ja seurojen käyttöön. Sarjan virallinen logo on vasemmanpuoleinen 3D-logo, joko 
sininen tai hopeinen versio. Logon väri valitaan taustavärin mukaan: tummansinistä logoa käytetään vaalealla pohjalla ja hopeista logoa 
tummalla pohjalla. Logon värejä ei saa muuttaa. Mikäli 3D-versio ei sovellu käyttötarkoitukseen, käytetään logosta oikean puoleisia flat-versioita 
(esim. vaatteiden painatuksessa).

3D-versiot: flat-versiot:



SM-Ringette / logoanimaatio
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SM-Ringeten logoanimaatio on tarkoitettu ringeten pääsarjan, SM-
Ringeten (sis. SM-runkosarja ja SM-jatkosarja), markkinointiin. 
Logoanimaatio on tarkoitettu pääsääntöisesti näiden joukkueiden 
ja seurojen käyttöön. Animaatiota ei käytetä Ykkössarjan 
markkinoinnin yhteydessä.

Logoanimaatio ladattavissa täällä

Mikäli käyttötarkoituksesta on kysyttävää, olethan yhteydessä. 

Erillisestä pyynnöstä toimitamme animaatiosta myös 
muokattavissa olevan Alpha-version. Tässä tapauksessa olethan 
yhteydessä sähköpostitse ja kerrot käyttötarkoituksesta.

https://vimeo.com/612638762/282f2fc5ee
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Logon 
turvaväli



Logon turvaväli

15

Logon turvaväli on kaksi kertaa Ringette 
tekstin E-kirjain
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Logon 
soveltaminen



Ringetteliitto
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Logon yhteyteen lisättävä teksti tulee asettaa 
logon alle niin, että se tasautuu logon oikean 
reunan kanssa.

Fontti: Akzidenz Grotesk Bold Extended Italic



Esimerkkejä
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Poikkeus: 5-2 kirjaimiset sanat voidaan 
kirjoittaa isommalla fontilla
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Värit



Värit

Päävärit
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Pantone: 7457
CMYK: 15, 0, 2, 0
RGB: 213, 238, 246
HEX: d5eef6

Pantone: 637
CMYK: 60, 0, 2, 0
RGB: 99, 215, 255
HEX: 63d7ff

Pantone: 306
CMYK: 76, 0 ,0 ,0
RGB: 28, 171, 232
HEX: 1cabe8

Pantone 285
CMYK 90,47,0,0
RGB: 19, 61, 191
HEX: 133dbf

Pantone 2728
CMYK 99,77,0,0
RGB: 6, 40, 148
HEX: 062894

Pantone: 2747
CMYK: 100, 85, 0, 37
RGB: 0, 21, 89
HEX: 001559

Pantone: 2768
CMYK: 100, 78, 0, 66
RGB: 0, 16, 66
HEX: 001042
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Fontti



Fontit
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Ringetteliiton otsikkofonttina 
käytetään Blender Heavya.

Blender Heavyn ohella käytössä 
on myös Roboto-fontti, jota 
voidaan käyttää leipäteksteissä 
erityisesti nettisivuilla.

Ringetteliiton PowerPoint-
esityksissä sekä Word-
dokumenteissa käytetään 
leipätekstifonttina Calibria.



Esimerkki
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Esimerkkejä
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Sosiaalinen media



Some / Ringetteliitto

Esimerkkejä Ringetteliiton sosiaalisen
median julkaisuista.
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Some / SM-Ringette

Esimerkkejä SM-Ringeten sosiaalisen
median julkaisuista.
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Some / Seuraesimerkkejä

Somejulkaisupohjat voidaan muokata myös
seurojen omiin väreihin ja kanaviin sopiviksi. 
Pohjat tullaan toimittamaan seurojen käyttöön
kaudelle 2022-2023.

Kuvat ovat esimerkkikuvia havainnollistamaan.
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Web ja Ringettelehti 
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Printti
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