VIRTAIN SEURA RY

LEHDISTÖTIEDOTE

Graafisen tunnuksen julkistaminen 26.4.2010 klo 13.00 Virtain kirjastolla
Virtain Seura ry on 60‐vuotias virtolainen kotiseutuyhdistys, joka juhlavuotensa kunniaksi järjesti
keväällä 2010 graafisen tunnuksen (logon) suunnittelukilpailun.
Kilpailun säännöissä logon käyttötarkoitus ja arviointiperusteet olivat seuraavat:
Logo tulee toimimaan Virtain Seura ry:n visuaalisena tunnisteena ja imagon luojana. Sitä
käytetään yhdistyksen asiakirjoissa, kotisivuilla, lehti‐ilmoituksissa, muussa sähköisessä ja
paperiviestinnässä sekä muissa mahdollisissa tuotteissa, kuten esim. korteissa, yhdistyksen
julkaisuissa, T‐paidoissa ja yhdistyksen standaarissa.
Kilpailutöiden arvioinnissa kiinnitetään huomiota logon selkeyteen, visuaaliseen vaikuttavuuteen,
kiinnostavuuteen, värimaailmaan, tekniseen toimivuuteen sekä sähköisissä että painetuissa
käyttöympäristöissä, samoin kuin kykyyn ilmentää kotiseutuyhdistyksen toiminnan luonnetta.
Logo tulee olla helppo toteuttaa niin värillisenä kuin mustavalkoisena. Ehdotuksessa tulee olla
mukana teksti ”Virtain Seura ry”. Logoon tulee lisäksi voida yhdistää vuonna 2010 Virtain Seuran
60‐vuotisjuhlavuotta osoittava lisäteksti.
Kilpailu oli avoin kaikille asiasta kiinnostuneille ja kilpailu saavuttikin ilahduttavan suuren
menestyksen. Logoehdotuksia saatiin yhteensä 23 kappaletta 19 eri henkilöltä. Kilpailun
tuomariston muodostivat Virtain Seuran puheenjohtaja Pekka Jussila, seuran kunniajäsen Liisa
Saikkonen, Virtain kaupungin tietohallintopäällikkö Anssi Nokelainen sekä graafisella alalla pitkään
vaikuttanut Pauli Kankainen. Tuomaristo käsitteli kaikki ehdotukset pelkillä nimimerkeillä ja vasta
lopullisen valinnan jälkeen paljastui voittaneen ehdotuksen nimimerkin ”Tuhertelija” takaa sen
tekijä, joka on eläkkeellä oleva teknisten aineiden lehtori Esko Saarimäki Alavudelta. Voittaja
palkittiin 500 euron stipendillä.
Suunnittelija itse kuvaa logon symboliikkaa seuraavasti:
Virtain Seura, vahva kotiseudun perinteeseen ja nykypäivän tapahtumiin toiminnassaan tukeutuva
seura. Tunnusehdotukseen on kuvattu asioita, jotka näkyvät ja kuuluvat myös kaupungin
ulkopuolelle. Ehdotuksessa tuulimyllyn siivet on käännetty akselissa siten, että siitä muodostuu V‐
kirjain. Väliin jää tilaa kanavalle ja vedelle. Siivet tervan väriset. Veden yläpuolella pyöreä osa
kuvaa toiminnallisuutta – pyörät pyörivät. Aamuaurinkona se kuvaa uutta tarmoa ja voimaa
uuteen päivään. Ilta‐aurinkona se kiittää Virtain Seuraa suuriarvoisesta ja kauaskantoisesta
kotiseututyöstä, mitä tuli tehdyksi tänään, eilen, viime viikolla ja menneiden vuosien aikana.
Seuran nimi tunnusehdotuksen alapuolella sitoo kokonaisuuden yhteen. Lisäksi nimen alapuolelle
voidaan lisätä merkkivuoteen ja tekstin tyyliin sopivaa symboliikkaa.
Logoa tullaan käyttämään Virtain Seuran tiedotteissa, painotuotteissa sekä tietenkin sähköisessä
viestinnässä. Sähköiseen muotoon logon on siirtänyt Anssi Nokelainen.
Lisätietoja seuran sihteeri Jaana Kallio jaanakk@gmail.com puh. 050 531 8125 tai taloudenhoitaja
Arja Saarinen sesa@sci.fi puh. 040 865 9846.

