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Kiffenin nykyisin käytössä oleva tunnus 

perustuu seuran alkuperäiseen pyöreään 

tunnukseen. Myöhemmin seuratunnusta on 

uudistettu lisäämällä pyöreän osan 

ympärille tammen lehvät sekä kruunu.

Tunnuksesta on olemassa värillnen versio 

sekä mustavalkoinen versio. Ensisijaisesti 

toivomme käytettävän värillistä versiota. 

Mustavalkoista versiota käytetään vain 

silloin, kun värejä ei ole käytettävissä 

(mustavalkoinen tulostt / -kopio tai 

mustavalkoiset sanomalehti-ilmoitukset jne.). 

Joukkueiden ja seuran viestijöiden 

toivotaan käyttävän näitä virallisia 

versioista kaikessa viestinnässään. 

Vanhentuneet versiot on syytä hävittää 

omista arkistoista. Seuran kaikkien 

toimijoiden käyttöön kootaan versiot 

tunnuksesta niin printti- kuin 

verkkokäyttöönkin.

Tunnuksen vähimmäissuojaetäisyydet on  

viereisen sivun esimerkeissä. Suojaetäisyys 

on merkitty kuvaan  neliöin ja mustin 

katkoviivoin.

KIFFENin seuratunnus
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Tunnus

Tämä tässä on 
malliteksti!
Tämä tässä on malliteksti. 
Tämä tässä on malliteksti. 
Tämä tässä on malliteksti. 

Suojaetäisyyden mittana on Kiffenin kruunun 

keskimmäisen sakaran (kulmallaan seisova 

neliö) leveys.

Muita elementtejä (esim. tekstiä tai muita 

logoja) ei saa asemoida suojaetäisyyttä 

lähemmäs tunnusta. Teksti pyritään 

sijoittamaan mieluiten niin, että se ei myötäile 

logoa, tarvittaessa tästä voidaan kuitenkin 

joustaa, kunhan suojaetäisyys säilyy riittävän 

suurena.

Tunnusta saa käyttää kuvan tai taustavärin 

päällä. Jos tunnusta käytetään väri- tai 

kuvataustan päällä, valitaan tunnuksista 

versio, joka erottuu taustasta selkeimmin. 

Tunnuksen taustalle jäävän elementin tulee 

erottua kooltaan tunnuksesta selkeästi: 

kokoeroa tulee olla vähintään 

suojaetäisyyden verran.

Ottelumainoksissa voi käyttää vuosiluvutonta 

logoa mikäli tila on rajallinen.

EI NÄIN!

EI NÄIN!
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Kiffenin tunnusta käytetään aina vaaka-

suorassa.  Tunnusta on aina käytettävä 

kokonaisena eli sitä ei saa rajata tai peittää, 

poikkeuksena tästä vuosiluvun numerot voi 

jättää pois. Tunnuksen väriä tai mittasuhteita 

ei saa muuttaa. 

Jos tunnus on aseteltu taustavärin tai 

elementin päälle, on taustan ulotuttava 

selvästi (vähintään tunnuksen suoja-alueen 

verran) tunnuksen ulkopuolelle.

Tunnusta ei saa sijoittaa kiinni muihin 

elementteihin, vaan väliin on jätettävä 

vähintään suoja-alueen verran tyhjää tilaa.

EI NÄIN!
EI NÄIN!

EI NÄIN!EI NÄIN!

Tunnus
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