Tampereen ylioppilaskunnan
graafinen ohjeistus

Logo ja liikemerkki

Logo: Tampere on veden kaupunki ja tämä ominaisuus
limittyy logon muotokieleen e-kirjaimen silmukan
rajaamassa pisaramuodossa. Lenkki itsessään symboloi
yhdistymistä. Yksilöiden itsenäinen toimijuus tulee ilmi
kirjainten välistyksissä, joissa on tiiviydestä huolimatta tilaa.
Liikemerkki: T-kirjaimesta muotonsa hakevassa merkissä
yhdistyvät Tammerkosken putous ja kreikkalaisen klassisen
sivistyksen kaikuja huokuva doorilaisen pylvään muoto.
Merkin alalaidan aallokko tuo mieleen kosken aallot
ja Tampereen kahden järven rajaamana kaupunkina.
Koskessa virtaavan veden voima on ollut myös osa
Tampereen sähköistämisen historiaa ja koski näyttelee
tärkeää roolia paikallisessa teekkariperinteessä.
Tunnus: Yhdessä logo ja liikemerkki muodostavat graafisen
kokonaisuuden, joka yhdistää kaksi ylioppilaskuntaa
yhdeksi, monitieteiseksi ja moniääniseksi kokonaisuudeksi.

Suoja-alue

Tunnuksen suoja-alue on määriteltävissä logon T-kirjaimen
mukaan. Pelkkää liikemerkkiä käytettäessä suoja-alueen
koko on putouksen korkeutta vastaava. Suoja-alueen
sisäpuolelle ei tule sijoittaa muita elementtejä, kuvaa tai
tekstiä, eikä logoa saa sijoittaa suoja-aluetta lähemmäksi
aineiston reunoja.

Logon käyttö

Tunnus
• Virallinen tunnus
• Kansainvälinen
• Tilanteet, joissa pelkkä lyhenne
• ei ole riittävän informatiivinen.

Logo
• Kuvalliset taustat ja pienet
kuvat
• Tilanteet, joissa liikemerkki ei
näy riittävän hyvin

Liikemerkki + logo
• Tilanteet, joissa ylioppilaskunnan koko nimi tulee ilmi
muualta ja liikemerkin yksityiskohdat erottuvat hyvin.

Liikemerkki
• Brändiä soveltavat materiaalit,
esimerkiksi haalarimerkit

Ylioppilaskunnan virallinen logo ja tunnus ovat keltamustia.
Molempia voidaan käyttää myös yksivärisenä keltaisena tai
petrolina sekä mustavalkoisuutta vaativassa ympäristössä
mustana tai valkoisena. Hyväksyttäviä väriyhdistelmiä
ovat keltamustan lisäksi keltavalkoinen, petrolivalkoinen ja
petrolimusta. Liikemerkkiä käytetään keltaisena, petrolina,
valkoisena tai mustana.
Logon, tunnuksen ja liikemerkin väriä, kirjasimia tai
mittasuhteita ei saa muunnella annettujen ulkopuolelle.
Mahdollisista sovelluksista tai poikkeuksista tulee
keskustella ylioppilaskunnan viestintäsektorin kanssa.

Logo kuvissa
Kuvan päällä käytettäessä on huolehdittava, että tausta on
riittävän tasavärinen ja että tunnus erottuu taustastaan.

Brändivärit

Petroli
Petrolinsininen on sinivihreä sävy, joka
ilmaisee luotettavuutta ja avointa
kommunikaatioita. Se on selkeiden ajatusten,
tasapainon ja harmonian väri. Sävy viittaa
myös kupariin, joka yksi tärkeimmistä
sähköisen aikakautemme mahdollistavista
materiaaleista. Kupari muuttuu
patinoituessaan vihertäväksi.

Greige
Rauhallinen ja klassinen harmaanruskea sävy,
jota käytetään päävärien ohella tukivärinä.
Greige on rakennuspalikka, joka antaa
vähäeleistä taustatukea ja antaa muiden
värien loistaa.
CMYK: 15, 12, 18, 0
RGB: 214, 212, 203
HEX: #d6d4cb

CMYK: 84, 30, 38, 3
RGB: 0, 137, 150
HEX: #08996

Keltainen
Goethen väriopissa keltainen viittaa hyvään,
valoon, kirkkauteen ja voimaan. Symbolisella
tasolla keltaiseen liitetään usein rohkeuden,
tiedon ja dynaamisuuden määreitä.
CMYK: 1, 19, 100, 0
RGB: 255, 204, 0
HEX: #ffcc00

Tumma petroli
Verkkoympäristöissä, kuten ylioppilaskunnan
verkkosivuilla, käytetään myös tummempaa
petrolia, jonka yhdistäminen viralliseen
keltaiseen luo WCAG AA -saavutettavuustason
mukaisen kontrastin.
CMYK: 91, 47, 49, 22
RGB: 0, 96, 105
HEX: #006069

TREYn virallisia värejä ovat petroli, keltainen ja tukivärinä
toimiva greige. Yhdessä nämä värit suuntaavat paitsi
dynaamisesti kohti tulevaisuuden uudistumista,
myös ottavat matkalla huomioon ylioppilaskunnan
kokonaisuutena ja yhteisönä. Tummempaa petrolia käytetään
verkkoympäristöissä saavutettavan kontrastin takaamiseksi.

Fontti
TREYn brändifonttina toimii geometrinen, selkeälinjainen ja
päätteetön kirjasin Poppins. Kirjasinta voidaan käyttää
sekä painetussa, että sähköisessä ympäristössä. Kirjasin on
saatavilla Google Fonts -kirjastosta.

Kuvamaailma
Kuvamaailmassa hyödynnetään aitoja kuvia yhteisöstä ja
siinä välittyy opiskelijoiden moninaisuus. Kuvamaailmassa
suositellaan käytettävän yhdessä tekemistä kuvaavia kuvia.

Kirjoitusasu
TREYn virallinen nimi on Tampereen ylioppilaskunta ja
englanniksi Student Union of Tampere University.
Lyhenteenä TREY on erisnimi, jota ei taivuteta
kirjainlyhenteenä. TREY taipuu ilman kaksoispistettä.
Nominatiivi – TREY
Genetiivi – TREYn
Partitiivi – TREYtä
Essiivi – TREYnä
Translatiivi – TREYksi
Inessiivi – TREYssä
Elatiivi – TREYstä
Illatiivi – TREYyn
Adessiivi – TREYllä
Ablatiivi – TREYltä
Allatiivi – TREYlle
Abessiivi – TREYttä

Kannen kuva: Patrik Parviainen / TT-kamerat

