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Tervetuloa käyttämään SAKU ry:n logoja ja 
tunnuksia! 

Tiedostoja saa käyttää SAKU ry:n toimintaan liittyvässä ja SAKU ry:n hyväksymässä markkinoinnissa ja 

viestinnässä.  

Käytössä tulee huomioida seuraavat ohjeet: 

 

1. Etkö löydä tarvitsemaasi tiedostoa tai onko sinulla muuta kysyttävää? 

Kaikkiin käyttötarpeisiin ei ole mahdollista tehdä valmiita tiedostoja. Mikäli tarvitset tietyn kokoisen tiedoston 

esimerkiksi nettisivuille tai sinulla on teknisiä kysymyksiä tunnuksista, voit lähettää sähköpostia suoraan 

Pieneen viestintätoimistoon: kp(ät)pivito.fi. Viestintään liittyvissä kysymyksissä, kuten vaikkapa 

käyttöoikeuksissa, sinua auttaa SAKU ry:n tiedottaja, jonka tavoitat osoitteesta sari.mantila-

savolainen(ät)sakury.net. Ei hätää, viestit ja kysymykset kyllä tarvittaessa kulkeutuvat oikeaan osoitteeseen! 

2. Tiedostokoot 

Pyri aina käyttämään käyttötarkoitukseen sopivinta tiedostokokoa. Tunnuksen tekstin tulee olla vaivattomasti 

luettavissa ja yksityiskohtien havaittavissa. Kuvamuotoisia tunnuksia ei pidä koskaan venyttää, mutta myös 

skaalaamista pienemmäksi kannattaa mahdollisuuksien mukaan välttää, jotta laatu säilyy mahdollisimman 

hyvänä. 

• A5- ja A8-versiot (PNG, RGB-värit, resoluutio 200 ppi) on suunnattu käytettäväksi erityisesti 

toimistosovelluksissa, kuten PowerPointissa ja Wordissa. Niiden resoluutio soveltuu myös 

hyvälaatuiseen tulostamiseen lasertulostimilla. Merkinnät "A5" ja "A8" viittaavat vastaaviin 

paperikokoihin eli A5-version pidemmän sivun pituus on tulostettuna noin 21 cm ja A8-version 7,4 cm. 

• 250px-versio (PNG, RGB-värit, resoluutio 72 ppi) on tarkoitettu käytettäväksi maltillisessa koossa 

nettisivuilla. Tunnuksen laatu heikkenee skaalattaessa (myös pienennettäessä), joten pyydäthän 

tarvittaessa haluamasi kokoisen tiedoston! 

• Vektoritiedostoista (PDF, CMYK-värit) ammattilainen saa aina haluamansa, oli sitten kyse käyntikortista, 

nettisivuista, esitteestä, tarrasta tai kerrostalon seinän peittävästä banderollista. Painossa teetettäviin 

töihin käytetään aina vektoritiedostoja. 
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3. Perus- ja negaversiot 

Tunnuksen tulee aina erottua riittävän hyvin taustasta, jonka päälle se on sijoitettu. Taustan pitää siis olla 

riittävän tasainen. Kuvan päällekin tunnuksen voi sijoittaa, kunhan se kohta kuvasta on tarpeeksi seesteinen. 

Perusversioita käytetään silloin, kun tausta on valkoinen tai vaalea. 

Negaversioita (saatavilla useimmista tunnuksista) käytetään ainoastaan tummalla taustalla. 

4. Turvavälit 

Anna tunnuksen hengittää. Tunnusta ei saa sijoittaa liian lähelle työn reunaa, tekstiä, toista tunnusta tai 

muuta objektia. Mitä suuremmassa koossa tunnus on, sitä enemmän se tarvitsee tilaa ympärilleen. Jos et ole 

varma, jätä vielä vähän enemmän turvaväliä! Ja kysy tarvittaessa. 


