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TUNNUSGRAAFIKA

Logo
Selline on SA Innove logoperekond,
milles on ühendatud sihtasutuse
logo ja valdkondlikud märksõnad.
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TUNNUSGRAAFIKA

Logo kaitstud ala
Logo ümbritseb skeemil näidatud suurusega kaitstud
ala, mis tagab logo väljapaistvuse ja eristuvuse.
Logo kaitstud ala sisse ei paigutata teisi graafilisi
elemente ega tekste, mida ei ole sätestatud
käsiraamatus.
Logo soovituslik minimaalne kõrgus koos kaitstud
alaga on 9 mm. Siiski tuleb väikeste mõõtude korral
alati teha eraldi otsuseid, mis arvestavad materjali
eripära ja trükikvaliteeti ning nendele vastavat
eristuvust ja nähtavust.
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TUNNUSGRAAFIKA
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Logo minimaalne suurus
Põhilogo minimaalne laius on 16 mm, täiendi laius varieerub sõltuvalt
tähemärkide arvust. Valdakonnalogode minimaalsed laiused on
toodud juuresoleval joonisel.

Mõõtkava 2:1

19 mm

Põhilogo soovituslik minimaalne kõrgus koos kaitstud alaga on 9 mm.

16 mm

Mõõtkava 5:1
16 mm

16 mm
17 mm

9 mm
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TUNNUSGRAAFIKA

Monokroomne logo
Ühevärvi- ja mustvalged versioonid on kasutamiseks
juhul, kui tehniliselt pole võimalik kasutada värvilist logo
(nt graveerimine, siiditrükk kangale, tikkimine, folio-trükk).
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TUNNUSGRAAFIKA

Logo pildil või
värvilisel pinnal
Pildil või värvilisel taustal eksponeerides
tuleb tagada logo loetavus. Selleks
peab taust olema võimalikult ühtlane.
Vajandusel asendada värviline logo
monokroomsega.
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TUNNUSGRAAFIKA

Logo keelatud
kasutus
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eksamid ja testid
Logo kirja ei tohi muuta

Logo elemente ei tohi ümber
asetada!

Logo elemente ei tohi ümber
asetada!

Logo elemente ei tohi ümber
asetada!

Logo proportsioone ei tohi
muuta

Logo värve ei tohi muuta

Logo ei tohi kasutada
tagurpidi

Logo proportsioone ei tohi
muuta

Logo ei tohi lisada varje

Logo ei tohi kasutada värvides, mida ei ole
sätestatud käsiraamatus.
Logo või selle elementide sees ei tohi kasutada
pilte, faktuure või mustreid, mida ei ole
sätestatud käsiraamatus.
Logotüüpi ei tohi asendada juhusliku
kirjatüübiga.
Logo ei tohi pöörata, ebaproportsionaalselt
suurendada, vähendada või mistahes moel
deformeerida.
Logole ei tohi lisada taustakujundeid, detaile,
kontuure, varje või mistahes muid efekte, mida
ei ole sätestatud käsiraamatus.

Logo ei tohi kasutada
sobimatul taustal

Logo ei tohi kasutada
sobimatul taustal

Logo ei tohi kasutada
sobimatul taustal

VÄ R V I PA L E T T
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kaetud paberil
Pantone 152 C
C 0/M 50/Y 100/K 0

Värvid

ekraanil
R 255/G 150/B 0

Värvipalett jaguneb kindlalt fikseeritud põhivärvideks.
Põhivärvid on ära näidatud Pantone Matching Systemi
trükivärvikataloogi alusel täisvärvi- (spot) ja neljavärvitrüki
(process CMYK) vääringutes ning RGB vääringutes arvuti ja
telemonitoride tarbeks.

katmata paberil
Pantone 152 U
C 0/M 50/Y 100/K 0

kaetud paberil
Pantone 369 C
C 60/M 0/Y 100/K 15

Antud käsiraamatus võivad värvid tehnoloogilistel põhjustel
erineda tegelikus kasutuses olevatest värvidest, mistõttu tuleb
värve kontrollida alati Pantone trükivärvikataloogi abil.

katmata paberil
Pantone 369 U
C 60/M 0/Y 100/K 15
ekraanil
R 112/G 165/B 15

kaetud paberil
Pantone 485 C
C 0/M 95/Y 100/K 0

katmata paberil
Pantone 485 U
C 0/M 95/Y 100/K 0
ekraanil
R 231/G 24/B 2

kaetud paberil
Pantone 293 C
C 100/M 59/Y 0/K 0

katmata paberil
Pantone 293 U
C 100/M 59/Y 0/K 0

kaetud paberil
Pantone 298 C
C 70/M 15/Y 0/K 0

ekraanil
R 0/G 107/B 250

katmata paberil
kaetud paberil
Pantone Cool Gray 6 C Pantone Cool Gray 6 U
C 0/M 0/Y 0/K 40
C 0/M 0/Y 0/K 40
ekraanil
R 181/G 178/B 170

katmata paberil
Pantone 298 U
C 70/M 15/Y 0/K 00
ekraanil
R 0/G 167/B 255

kaetud paberil

katmata paberil

C 100/M 70/Y 0/K 0

C 100/M 70/Y 0/K 0
ekraanil
R 0/G 77/B 160

KIRJASTIIL

Kirjastiil
Peamiseks kirjatüübiks on Myriad Pro. Erineva rõhuga
tekstide juures kasutatakse sama fondiperekonna eri
tugevusega stiile.
Erinevatel sisutekstiga dokumentidel (blankett,
presentatsioonid, e-kirjad, veebikeskkond), võib
loetavuse huvides kasutada seriifidega kirjatüüpi,
näiteks Times New Roman.

LK 10

A BC D EF GHIJ K L M N O P Q R S Š Z Ž T U V W ÕÄÖ Ü
a b cd efghi j k l mn o pqr s š z ž tu v wõ ä ö ü
1234567 8 9 0 -+ * = . : , ; ’ ! ” # € % & /( ) = ?

Myriad Pro Light
Myriad Pro Light
Myriad Pro Regular
Myriad Pro Italic
Myriad Pro Semibold
Myriad Pro Bold
Myriad Pro Bold Italic

Myriad Pro Light
Myriad Pro Regular
Myriad Pro Italic
Myriad Pro Bold
Myriad Pro Bold Italic

Times New Roman Regular
Times New Roman Italic
Times New Roman Bold
Times New Roman Bold Italic

G R A A F I L I S E D TÄ I E N D I D

Graafiline
lisakujund
Graafiliseks lisakujundiks on trükistel ja
mujal kujundustes kasutatav graafiline
kompositsioon kolmnurkadest,
mis sümboliseerivad tegevuse
mitmekülgsust.
Kolmnurkade paigutust ja
läbipaistvust kujundis võib kohandada
vastavalt kasutuskohale, kui üldpilt
seda nõuab.
Nurgaelementi on võimalik kasutada
kolmes variatsioonis: puhtana, logoga
või sümboliga.
Nurgaelemendi värvi määrab logo
valdkond. Teise valdkonna värviga
nurgaelementi kasutada ei ole
lubatud.
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KUJUNDUSNÄITED

Visiitkaart
Värvitoonid on vastavuses
valdkondlike märksõnade värviga.

Nimi Perekonnanimi
ametinimetus
SA Innove
Lõõtsa 4, 11415 Tallinn
+372 735 0500 | +372 527 6159
info@innove.ee
www.innove.ee

Name Surname
title
SA Innove
Lõõtsa 4, 11415 Tallinn
+372 735 0500 | +372 527 6159
info@innove.ee
www.innove.ee

LK 12

KUJUNDUSNÄITED

Kirjablankett
Värvitoonid on vastavuses
valdkondlike märksõnade värviga.
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KUJUNDUSNÄITED

Tänukiri / diplom / tunnistus
Värvitoonid on vastavuses valdkondlike märksõnade värviga.
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KUJUNDUSNÄITED
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Reklaam
Värvitoonid on vastavuses valdkondlike märksõnade värviga.

Kas Sa otsid huvitavat ja
väljakutseid pakkuvat tööd haridusvaldkonnas?
Tule ja kandideeri (piirkond) Rajaleidja keskusesse

psühholoog / e-nõustajaks
Tule meile, sest

Sinu igapäevatöö

Sind ootab professionaalne ja uuendusmeelne
meeskond ning mitmekülgne ja vastutusrikas töö.
Me peame tähtsaks töötaja arengut – aitame sellele
kaasa koolituste ja iseseisva õppimise toetamisega
ning pakume spetsialistidele tööalaseid kovisioone.
Suures osas on tööd võimalik teha kaugtööna.
Pakume 56 päeva pikkust põhipuhkust, meeleolukaid ühisüritusi ning võimalust anda oma panus
haridusvaldkonna arengusse.

on psühholoogilise õppenõustamisteenuse
osutamine, sh e-nõustamise osutamine meie
veebirakenduses. Sa nõustad lapsevanemaid ning
haridustöötajaid laste ja noorte toetamisel. Sa
aitad ennetada ja märgata psühholoogilisi probleeme ning kujundada lapse ja noore vajadusi
arvestavat arengu- ja õpikeskkonda. Sa pakud üle
Eesti veebipõhist (chat) psühholoogilist nõustamist õppenõustamise valdkonnas.

Ootame sind oma meeskonda, kui:
•
•
•
•
•
•

Sul on erialane (psühholoogia) magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon;
Sul on töökogemus psühholoogina vähemalt 3 aastat;
Sul on head nõustamisalased teadmised ja oskused;
Sul on väga hea eesti keele ning arvutikasutamise oskus;
Sa väärtustad meeskonnatööd, aga oskad töötada ka iseseisvalt;
Sul on autojuhiload ja isikliku auto kasutamise võimalus.

Eeldatav tööle asumise aeg on detsember 2017.
Kandideerimiseks esita oma CV ja motivatsioonikiri läbi CV-Online’i või otse aadressile
tiina.talussaar@rajaleidja.ee hiljemalt 19.11.2017. Lisainfo: Tiina Talussaar, 5694 0395

Eesti
tuleviku heaks

Euroopa Liit
Euroopa Sotsiaalfond

Üle-eestiline Innove Rajaleidja võrgustik pakub
tasuta karjääri- ja õppenõustamisteenuseid
kuni 26-aastastele noortele ning on partneriks
õpetajatele ja lapsevanematele.

KUJUNDUSNÄITED

Esitlusslaid
Värvitoonid on vastavuses valdkondlike
märksõnade värviga.
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KUJUNDUSNÄITED

Teatmik
Värvitoonid on vastavuses valdkondlike märksõnade värviga.
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