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Esipuhe

Suomen Ratsastajainliitto ry (SRL) on maamme ratsastusurheilun keskusjärjestö. 
Ratsastajainliitto edistää ratsastusta yleisenä urheilu- ja liikuntakasvatusmuotona, 
järjestää ratsastuskilpailuja ja kehittää maamme ratsastuksenopetusta ja valmen-
nusta. Ratsastajainliitto on kaikkien ratsastuksen harrastajien etujärjestö, joka ajaa 
sekä huippu-urheilun että kuntoharrastajien asiaa. Ratsastajainliiton keskeisiä teh-
täviä on turvata hevosen hyvinvointi kaikessa urheilu- ja harrastetoiminnassa.

Ratsastajainliitto on perustettu vuonna 1920 ja se on Kansainvälisen Ratsastajain-
liiton, Fédération Equestre Internationalen (FEI) jäsen vuodesta 1923 sekä Suomen 
Liikunta ja Urheilu ry:n (SLU) sekä Nuori Suomi ry:n jäsen.

Tästä ohjeistuksesta saat tietoa SRL:n tekstityypeistä, logosta, väreistä sekä eri ele-
menttien käytöstä. Toivon, että perehdyt ohjeistoon ja noudatat sitä omissa SRL:n 
ilmeeseen liittyvissä projekteissasi, sillä yhtenäinen ilme antaa meistä ammattimai-
semman ja houkuttelevamman kuvan.

Fred Sundvall
Pääsihteeri
F d S d ll
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Tunnus1.0

Suomen Ratsastajainliiton tunnus:
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Tunnus: värit1.1

Tunnus, sininen

Tunnuksen perusmuoto. Käytetään 4-väri painotöis-
sä sekä sähköisessä mediassa silloin, kun tausta on 
vaalea tai yksivärinen.

Värit:

CMYK: 100, 75, 0, 50
PMS: 655
HEX: 042B60
RGB: 28, 47, 94

Tunnusta käytetään painotöissä .eps tai .ai-tiedostomuodossa, sähköisessä mediassa .png tai .jpg-tiedostomuodossa. 

Tunnus, valkoinen

Käytetään tummalla taustalla tai kuvan päällä. Mikäli 
tunnus laitetaan kuvan päälle, tulee taustakuvan olla 
sävyiltään tumma ja yksityiskohdiltaan rauhallinen 
vähintään tunnuksen suoja-alueella.

Tunnus, musta

Käytetään 1-värisissä painotöissä, kaiverruksissa tms.
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Tunnus: suoja-alue1.2

Tunnuksen suoja-alueella tarkoitetaan tunnuksen ympärille tehtyä rau-
hoitettua aluetta, jossa ei saa olla tekstiä, muita logoja tai graafi sia ele-
menttejä. Tällä pyritään varmistamaan tunnuksen näkyvyys.

Ajatellaan, että tunnuksen pinta-ala jaetaan kolmeen vaaka- ja pystyri-
viin. Tämän ruudukon yksi ruutu vastaa leveydeltään ja korkeudeltaan 
tunnuksen ympärille muodostuvan suoja-alueen kokoa.
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Värit2

CMYK: 100, 75, 0, 50

RGB: 28, 47, 94

HEX: 042B60

PMS: 655

CMYK: 100, 50, 0, 0

RGB: 0, 83, 159

HEX: 00539f

PMS: 2945

CMYK: 10, 5, 0, 0

RGB: 217, 226, 234

HEX: d9e2ea

PMS: 656

1

1

2 3 2

Tumma sininen Keskisininen Vaalea sininen Häive

SRL:n päävärit muodostuvat kolmesta sinisen sävystä, joista tarkemmat määritykset alla. 
CMYK ja PMS arvoja käytetään 4-väri painotöissä, HEX ja RGB arvoja sähköisessä mediassa.

CMYK: 0, 75, 100, 0
RGB: 205, 91, 28
HEX: ea5b0c
PMS: 166

CMYK: 50, 0, 100, 0
RGB: 149, 193, 31
HEX: 95c11f
PMS: 376

CMYK: 0, 25, 100, 0
RGB: 253, 195, 0
HEX: fdc300
PMS: 116

CMYK: 0, 100, 75, 50
RGB: 139, 13, 27
HEX: 8b0d1b
PMS: 7427

50% 50% 50% 50%

Lisävärit
Alla olevia lisävärejä voidaan käyttää tehosteena tekstissä tai pienissä graafi sissa elementeissä. 
Lisävärin osuus ei kuitenkaan saa nousta yli 20%:n.
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Typografi a: painettu materiaali3.0

SRL:n typografi an järjestelmällinen käyttö muodostaa yhdessä värimaailman 
kanssa yhtenäisen ja tunnistettavan kokonaisuuden. 

SRL:n fontti on Cholla Sans. Fonttia käytetään ensisijaisesti painetussa 
materiaalissa.

Fonttia myy Emigre-niminen yritys. Lisätietoja osoitteesta: www.emigre.com.

Cholla Sans boldia suositellaan käytettäväksi otsikoinnissa, regularia 
väliotsikoissa ja lightia leipätekstissä. Italic soveltuu esim. kuvateksteihin ja 
tekstikorostuksiin.

Cholla Sans bold

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Aliquam nibh. Mauris et erat 
vitae metus fringilla scelerisque.

Cholla Sans regular

Sed condimentum gravida urna. Morbi a lacus. Duis lectus. Fusce vel 
tellus a tortor consectetur elementum. Cum sociis natoque penatibus 
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Suspendisse 
tempor tortor eu magna. 

Cholla Sans light

In arcu nisl, euismod sit amet, iaculis nec, feugiat eget, enim. Suspendisse aliquam 
libero lobortis sem. Morbi tempus, neque at mattis egestas, odio libero porttitor arcu, 
eget auctor justo augue sit amet ante. Pellentesque vehicula egestas erat. Praesent 
aliquet scelerisque enim. Etiam id ipsum a tortor pellentesque dapibus.

Cholla Sans italic

Donec elementum, dolor eu dignissim fringilla, lorem elit euismod augue, ut 
rhoncus libero elit vel metus. Quisque facilisis dapibus lorem. Integer id lacus 
eget velit iaculis semper. Vivamus a nunc. Mauris tellus. Fusce sagittis dignissim 
odio. Quisque odio libero, pretium non, malesuada vitae, mattis ac, diam. 
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Typografi a: muu käyttö3.1

Sähköisessä mediassa, ts. verkossa ja power pointeissa sekä toimisto-
käytössä käytetään Calibri-fonttia. Calibri kuuluu pc-tietokoneiden vakio- 
fonttivalikoimaan, joten se on kaikkien käytettävissä.

Calibri boldia suositellaan käytettäväksi otsikoinnissa, regularia leipä-
tekstissä. Italic soveltuu esim. kuvateksteihin ja tekstikorostuksiin.

Calibri bold

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Aliquam nibh. Mauris et 
erat vitae metus fringilla scelerisque.

Calibri regular

Sed condimentum gravida urna. Morbi a lacus. Duis lectus. 
Fusce vel tellus a tortor consectetur elementum. Cum sociis 
natoque penati bus et magnis dis parturient montes, nascetur 
ridiculus mus. Suspendisse tempor tortor eu magna. 

Calibri italic

In arcu nisl, euismod sit amet, iaculis nec, feugiat eget, enim. Suspendisse 
aliquam libero loborti s sem. Morbi tempus, neque at matti  s egestas, odio 
libero portti  tor arcu, eget auctor justo augue sit amet ante. Pellentesque 
vehicula egestas erat. Praesent aliquet scelerisque enim. Eti am id ipsum a 
tortor pellentesque dapibus.
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Lomakkeisto4

SUOMEN RATSASTAJAINLIITTO RY  FINLANDS RYTTARFÖRBUND RF
Radiokatu 20, 00093 SLU, Helsinki, tel. +358 9 229 4510, www.ratsastus.fi

Kirjelomake A4 SUOMEN RATSASTAJAINLIITTO RY  FINLANDS RYTTARFÖRBUND RF
Radiokatu 20, 00093 SLU, Helsinki, tel. +358 9 229 4510, www.ratsastus.fi

Tulostettava kirjelomake A4

Radiokatu 20, 00093 SLU, Helsinki, tel. +358 9 229 4510, www.ratsastus.fius.fi

Kirjekuori C5

FRED SUNDWALL 
Pääsihteeri

Suomen Ratsastajainliitto ry 
Radiokatu 20, 00093 SLU, Helsinki 

Puh. 0500 811 453
Puh. 09 229 45 240

fred.sundwall@ratsastus.fi 
www.ratsastus.fi 

Käyntikortti

Ohessa esiteltynä SRL:n lomakkeisto. Tulostettavan kirjelomakkeen saat tilattua osoitteesta: ratsastus@ratsastus.fi . 
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Painettu materiaali5

Seuraavassa esimerkkejä painetun materialin ulkoasusta. Esimerkit ovat suuntaa- 
antavia ja jokaisessa tapauksessa on käyttötarkoitus ja sen asettamat vaatimukset 
luonnollisesti otettava huomioon.

Pyrkimyksenä on kuitenkin luoda yhtenäinen visuaalinen ilme, joka vahvistaa tun-
nistettavuuta erilaisissa käyttöympäristöissä.

Kuvamateriaalia valittaessa on hyvä kiinnittää huomiota kuvan laatuun ja mielen-
kiintoisuuteen sekä erilaisten kuvarajausten antamiin mahdollisuuksiin. 

Ylätunniste, esim. mikä laji.

Kuva-alue voi vaihdella rajauksen mukaan.

Alapalkki 2 x yläpalkin korkeus. 
Nimi ja tunnus

Otsikkopalkin koko voi vaihdella otsikon pi-
tuuden ja kuvarajauksen mukaan. Minimikoko 
2 x alapalkin korkeus, maksimikoko sivun 
puoleenväliin.

Ratsastajamerkki 25% opasiteetilla.

ESIM. LAJITUNNISTEEsitteen kansielementit
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SUOMEN RATSASTAJAINLIITTO RYJAINL

OTSIKKO 
LADOTAAN
VAIKKA TÄHÄN

LÄNNENRATSASTUS

Esitteiden kansien 
esimerkkiasetteluja

Vivamus a nunc. 
Mauris tellus.

Fusce sagittis 
dignissim odio

KOULURATSASTUS

SUOMEN RATSASTAJAINLIITTO RY

Duis 

malesuada 

posuere metus

Painettu materiaali5
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Painettu materiaali5

Suspendisse aliquam 
libero lobortis sem!

SUOMEN RATSASTAJAINLIITTO RY

Pellentesque vehicula

In arcu nisl, euismod sit amet, iaculis nec, feugiat eget, enim. Suspendisse 
aliquam libero lobortis sem. Morbi tempus, neque at mattis egestas, odio 
libero porttitor arcu, eget auctor justo augue sit amet ante. Pellentesque 
vehicula egestas erat. Praesent aliquet scelerisque enim. Etiam id ipsum a 
tortor pellentesque dapibus. D onec e lementum, dolor e u dignissim 
fringilla, lorem e lit euismod augue, u t rhoncus libero e lit vel m etus. 
Quisque facilisis dapibus lorem. Integer id lacus eget velit iaculis semper. 
Vivamus a nunc. Mauris tellus. Fusce sagittis dignissim odio.

Sed volutpat

Sapien nec vehicula tincidunt, nunc erat sagittis tortor, sit amet hendrerit 
nisi metus scelerisque diam. Curabitur ac urna a turpis scelerisque iaculis. 
Integer e u est i d dui f aucibus i aculis. Vivamus condimentum i mperdiet 
sapien. N ulla l ectus felis, malesuada ac, u ltrices u t, condimentum eu, 
tellus. Praesent varius, orci at laoreet rhoncus, tellus urna rhoncus elit, 
vel pharetra ante justo i d massa. Vivamus risus l ectus, convallis ut, 
fermentum eu, volutpat eu, turpis.

Ut tellus odio, accumsan eu, placerat ut, pellentesque ut, augue. 
Quisque nec est ac nisl eleifend feugiat. Morbi elementum. Nulla 
venenatis o rci eget a rcu. Integer sapien. Sed quis nulla. Etiam 
ipsum. Pellentesque iaculis massa at odio. Donec a justo. Nullam 
libero enim, c ursus u t, varius quis, dapibus non, t urpis. 
Pellentesque laoreet. Fusce gravida nisi. Proin ut diam.

DONEC FERMENTUM LEO!

Sed nibh massa, volutpat 
viverra,  dui. Nam risus. 

Donec 
elementum, 

dolor eu!

SUSPENDISSE 
VARIUS PURUS 
EGET ELIT

25.9. -28.9.

Raisio
In arcu nisl, euismod sit amet, iaculis nec, feugiat eget, enim. Suspendisse aliquam libero lobortis 
sem. Morbi tempus, neque at mattis egestas, odio libero porttitor arcu, eget auctor justo augue sit 
amet ante. Pellentesque vehicula egestas erat. Praesent aliquet scelerisque enim. Etiam id ipsum a 
tortor pellentesque dapibus. Donec elementum, dolor eu dignissim fringilla, lorem elit euismod 
augue.

SUOMEN RATSASTAJAINLIITTO RY

RATSASTUKSEN TÄHTIKISAT

Sed auctor:

• Ut tellus odio

• Accumsan eu placerat 

• Pellentesque ut augue

• Quisque nec est ac nisl 

• Eleifend feugiat

• Morbi elementum

• Nulla venenatis orci 

• Integer sapien

• Sed quis nulla 

Sed volutpat, sapien nec 
vehicula tincidunt, nunc 
erat sagittis tortor, sit 
amet hendrerit nisi metus 
scelerisque diam.

Esim. fl yerit, julisteet, 
monisteet, yms.



SUOMEN RATSASTAJAINLIITTO RYRYATSASTAJA
FINLANDS RYTTARFÖRBUND RFRYTTARFÖR

Suomen Ratsastajainliitto ry, graafi nen ohjeisto 2011

Esimerkkisovelluksia5

Oskar Alfred Wilkman (Vilkama)

Oskar Vilkama oli keisarillisen Venäjän ratsuväen upseeri, 
joka palasi vallankumouksen pyörteiden aikaan takaisin koti-
maahansa. Suomen itsenäistyttyä Vilkama komensi 
Uudenmaan Rakuunarykmenttiä vuosina 1918-1928. 

Vilkama ratsasti pienen Suomen maailmankartalle 
osallistuessaan hevosellaan Memo vuoden 1920 
Antwerpenin olympialaisiin. Kenttäratsastuksen 
henkilökohtaisessa kilpailussa ratsukko oli 17:s.

Kuvassa Oskar Vilkman ja Memo. 

Hans Olof von Essen

Mannerheim-ristin ritari eversti Hans-Olof von Essen 
toimi urallaan muun muassa Uudenmaan Rakuunarykmentin 

komentajana vuosina 1941-1944. 1930-luvulla hän oli sotilas-
asiamiehenä Puolassa ja Ruotsissa. 

Von Essen osallistui Amsterdamin olympialaisiin vuonna 1928 
legendaarisella hevosellaan El Kaid ja oli kenttäkilpailun henkilö
kohtaisissa tuloksissa sijalla 5, mikä on edelleen historian paras 

suomalaissaavutus olympialaisten kenttäkilpailussa. 

Hans Olof von Essen oli mukana olympialaisten järjestelytehtävissä 
sekä joukkueiden johtajana vuosina 1936, 1948 ja 1952 ja vaikutti 

monissa ratsastusurheilun luottamustehtävissä. 

Kuvassa Hans-Olof von Essen ja El Kaid.

Magnus Rydman

Siviiliratsastuksessa 1910-luvulta asti vahvasti vaikuttanut pankkialalla toiminut Magnus Rydman 
oli urallaan Suomen Kenttäratsastusseuran puheenjohtaja, Helsingin Ratsastavan Suojeluskunnan päällikkö 
sekä Suomen Ratsastajainliiton puheenjohtajana vuosina 1935-1946 ja 1948-1952. 

Rydman oli Suomen Olympiakomitean jäsen vuosina 1935-1952 sekä kansainvälisen ratsastajainliiton FEI:n 
puheenjohtaja vuosina 1939-1946.  Vuorineuvos Magnus Rydmanin järjestöura ratsastusurheilun parissa on 
Suomessa vertaansa vailla. 
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