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Kun olet suunnittelemassa graafista materiaalia 
ja viestintää Paimion Teatterille, tutustu tähän 
ohjeistoon. Se opastaa sinua mm. Paimion 
Teatterin logon käytössä ja antaa neuvoja 
ilmeen johdonmukaiseen soveltamiseen ja 
selkeään viestintään kaikissa Paimion Teatterin 
graafisissa julkaisuissa ja materiaaleissa.
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Paimion Teatteri
Paimion Kesäteatterin toiminnan voidaan kat-
soa alkaneen 4.12.1978 koolle kutsutusta näy-
telmäpiiristä. Vuosien saatossa toiminta on 
kasvanut ja kehittynyt ja levinnyt useammalle 
näyttämölle. Nykyään – Kesäteatterin lisäksi – 
tärkeä osa teatteritoimintaa ovat Lapsi- ja nuo-
risoteatteri sekä Vistalla, vanhan Kinon näyttä-
möllä toimiva ”Talviteatteri”. 
 
Vuonna 2020 päätettiin Paimion Kesäteatterin 
nimi muuttaa muotoon Paimion Teatteri, sillä 
kesäteatteri-nimitys ei enää tuntunut riittävän 
katoksi nykypäivän monipuoliselle ja alati ke-
hittyvälle paimiolaiselle teatteritoiminnalle. 
 
Uusi nimi otettiin virallisesti käyttöön alku-
vuonna 2021.
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Logon kehitys
Teatterin logo on ajan kuluessa muuttanut 
muotoaan muutamaankin otteeseen, mutta 
yksi elementti siinä on Paimion teatteritoimin-
nan pitkää historiaa kunnioittaen säilytetty, 
nimittäin Museomäen tuulimylly.
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Teatterin logosta on olemassa kolme erilaista 
asetteluversiota, kahdella eri värillä. Voit valita 
käyttöösi parhaiten sopivan logon. Katso oh-
jeet logon käytöstä alkaen sivulta 6.

Logoversiot

“pysty”

“2-rivi”

“1-rivi” “1-rivi NEGA”

“2-rivi NEGA”

“pysty NEGA”

Esim. Jos tilaa on vähän – kuten lehti-ilmoituksis-
sa – sopii “1-rivi”-versio usein hyvin käyttöön, sillä 
sen saa mahtumaan pieneen tilaan.
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Paimion Teatterin logolle on määritelty 
turva-alue, jonka sisäpuolelle ei saa asetella 
muita voimakkaita graafisia elementtejä. 
Turva-alueen tehtävä on rauhoittaa logolle 
varattu alue ja varmistaa logon tunnistetta-
vuus ja luettavuus. Turva-alueen leveys on 
logon P-kirjaimen korkeus.

Logon turva-alue
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6



1. Logoa ei saa vääristää, kääntää, vääntää eikä 
sen kokosuhteita ja asettelua muuttaa.

2. Logon on aina erotuttava taustasta ja sen 
turva-aluetta pitää kunnioittaa (kts. edellinen 
sivu).

3. Logo ei saa olla liian pieni, jotta se pysyy 
luettavana.

4. Huom! Logon väriä saa muuttaa esim. graa-
fisen julkaisun muuhun ilmeeseen sopivaksi, 
mutta logon pitää tällöinkin olla yksivärinen ja 
muut tässä luetellut näkyvyyteen ja selkeyteen 
liittyvät seikat tulee ottaa huomioon.

5. Logon ja taustan välinen kontrasti on oltava 
riittävä. Älä asettele valkoista logoa vaalealle 
taustalle tai mustaa logoa tummalle taustalle.

6. Logoon ei saa lisätä (photoshop-)efektejä 
(drop shadow, emboss...tms.)

Logon käyttö

Esimerkkejä logon käytöstä 
seuraavalla sivulla »
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Esimerkkejä logon
käytöstä
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Alla luetellut logotiedostot on tallennettu 
tämän pdf:n liitteeksi. Voit katsoa tarvitsemasi 
tiedoston nimen oheisesta listasta ja valitse 
sitten Acrobatin valikosta » Näytä liitetiedostot 
(Attachments)

Logotiedostot

Painokelpoiset logot:

Digikelpoiset logot:

“1-rivi NEGA”

“Pysty”

“Pysty NEGA”

“2-rivi”

“2-rivi NEGA”

(PDF-logot ovat vektorimuodossa) 
Paimion Teatteri pysty.pdf
Paimion Teatteri 1-rivi.pdf
Paimion Teatteri 2-rivi.pdf
Paimion Teatteri pysty NEGA.pdf
Paimion Teatteri 1-rivi NEGA.pdf
Paimion Teatteri 2-rivi NEGA.pdf

Paimion Teatteri pysty-CMYK.jpg
Paimion Teatteri 1-rivi-CMYK.jpg
Paimion Teatteri 2-rivi-CMYK.jpg

Paimion Teatteri pysty.png
Paimion Teatteri 1-rivi.png
Paimion Teatteri 2-rivi.png
Paimion Teatteri pysty NEGA.png
Paimion Teatteri 1-rivi NEGA.png
Paimion Teatteri 2-rivi NEGA.png

(SVG-logot ovat vektorimuodossa) 
Paimion Teatteri pysty.svg
Paimion Teatteri 1-rivi.svg
Paimion Teatteri 2-rivi.svg
Paimion Teatteri pysty NEGA.svg
Paimion Teatteri 1-rivi NEGA.svg
Paimion Teatteri 2-rivi NEGA.svg

“1-rivi”
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Paimion Teatterissa tehdään vuoden aikana 
pääsääntöisesti kolmea erityyppistä produk- 
tiota, joita esitetään kahdella eri näyttämöllä. 
Toinen näyttämöistä on katetulla katsomolla 
varustettu ulkonäyttämö Museomäellä ja toi-
nen – Vistan näyttämö – sisätiloissa Vistalla, 
vanhan Kinon tiloissa. 

Näytelmistä viestiminen pitää toteuttaa joh-
donmukaisella ja selkeällä tavalla, jotta
katsojille on aina täysin selvää mikä näytelmä 
on kyseessä, missä ja milloin sitä esitetään
ja mistä esitykseen saa ostaa lippuja.

Näytelmistä ja esitys-
paikoista viestiminen 
julisteissa ja muissa 
mediossa.
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Kesäteatterin näytelmä 
Museomäellä
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Näytelmä 
Vistan näyttämöllä
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Lapsi- ja Nuorisoteatterin 
näytelmä Vistan näyttämöllä.
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Teatterin julisteissa käytetään asettelultaan 
ja fonteiltaan yhtenäistä alaosaa (footer), 
johon asetellaan esityksen olennaiset tiedot.

Footerin väriä saa muuttaa julisteeseen sopi-
vaksi, mutta sen pitää aina olla selkeästi 
luettava. 
 
(Footerin ulkoasu täsmentyy myöhemmin.)

Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit 
lobortis nisl ut aliquip ex ea.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

 

Museomäellä 15.3.–4.4.2020

Juliste-footer

14



Sosiaalisessa mediassa Paimion Teatterin 
profiilitunnuksena käytetään tuulimyllyn lapa 
-kuvaketta.

SoMe

Paimion Teatteri
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Someen (Facebook, Instagram) tehdään 
näytelmän muun graafisen ilmeen mukaiset 
taustakuvat. Tarkista aina somekuvien voimas-
saolevat kokovaatimukset.

Profiilikuvankin värin voi muuttaa 
näytelmään tai hetkeen sopivaksi.

Profiilikuvan ja muokattavan aineiston löydät 
tämän PDF:n liitteenä:
Paimion-Teatteri-prof.jpg
Paimion teatteri profiilikuva Master.psd

Facebook taustakuva.

Paimion Teatteri
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Fontit
Tässä ohjeistossa ja mm. julisteiden footerissa 
käytetään Open Sans -kirjasinperhettä. 
 
» fonts.google.com

Open Sans Bold
Open Sans Regular

Open Sans Italic

Open Sans Condenced
Open Sans Condenced Light
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Kirjelomakkeen aineiston löydät PDF:n liit-
teenä: Paimion Teatteri kirjelomake.docx

 

Lapsi- ja nuorisoteatteri hakee 
näyttelijöitä syksyn produktioon. 
 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et 
dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip 
ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore 
eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia 
deserunt mollit anim id est laborum. 
 

Kirjelomake
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Sähköpostin
allekirjoitus

info@paimionteatteri.fi 
 
varaukset.paimionteatteri@gmail.com

Sähköpostilogo löytyy PDF:n liitteenä: 
Paimion Teatteri logo sahkoposti.png

19



Ohjeisto
täydentyy, 
kun tulevien 
näytelmien 
meteriaaleja 
saadaan tuotettua.
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