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HISTORIA
TSL uusii visuaalisen ilmeensä ja logonsa juhlavuonna
Työväen Sivistysliitto TSL juhlii vuonna 2019 satavuotista sivistystyötään.
Liiton juhlavuoden tunnus on Sivistyksen voimalla sata vuotta eteenpäin
- Med bildningens kraft 100 år framåt. Tällä tunnuksella TSL viestii
sivistystyön merkitystä tänä päivänä ja tulevaisuutta rakennettaessa.
TSL:n merkki eli logo uusiutuu. Logon ja juhlavuoden tunnuksen on
suunnitellut AD Virve Tikkanen, mainostoimisto Kari Eklund – DM Oy,
joka on laatinut ohjeistuksen helpottamaan työtäsi, kun käytät
TSL-logoa. Ohjetta noudattamalla TSL:n graafinen asu pysyy selkeänä,
yhtenäisenä ja helposti tunnistettavana.

Käytössä ovat vaakalogo ja tunnusosa.
Logosta ovat käytettävissä nelivärinen, musta-, harmaasävy- ja negaversiot.
Variaatiot:

Värillinen logo

TSL

Slogan

Värillinen logo
tekstillä

TSL

Värillinen logo
yhteystiedoilla

Työväen Sivistysliitto

Malli logon virheellisestä käytöstä

TSL

Työväen Sivistysliitto TSL ry
Siltasaarenkatu 18-20 A, 00530 Helsinki
tsl.fi

TSL
Työväen Sivistysliitto

Logo sijoitetaan aina kulmaan rauhalliselle taustalle, ei keskelle.
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LOGOT ja SLOGAN

Slogania voidaan käyttää vapaasti, kun tehdään TSL:n markkinointi- ja mainosmateriaaleja.
Sitä voi käyttää myös erillään TSL:n logosta, esimerkiksi esitteen kannessa.
Sloganilla on visuaalinen ilme, jota käytetään tässä esitetyissä muodossa.

Variaatiot:
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Slogan

Slogan harmaasävy

Slogan musta

Slogan ruotsiksi

Slogan harmaasävy

Slogan musta
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LOGOT ja SLOGAN

Mustat logot

Harmaasävyn logot

Työväen Sivistysliitto
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Työväen Sivistysliitto

LOGOT

Negaversiot

Työväen Sivistysliitto
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NEGALOGO

Negalogon käyttö kuvissa

Mikäli logoa käytetään pienessä koossa kuvan päällä tai värillisellä pohjalla valitaan
alla oleva logo, jossa alateksti on vahvennettu.
Malli logon virheellisestä käytöstä

Logo sijoitetaan aina kulmaan rauhalliselle
taustalle, ei keskelle.
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NEGALOGON KÄYTTÖ

Minimikoot logoille

TSL

TSL

Työväen Sivistysliitto

Minimileveys on 15 mm

Minimileveys tekstin kanssa on 30 mm

Logon koolle ei ole ylärajaa.
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LOGON MINIMIKOOT

Logon turva-alue
Turvaväli reunoihin ja seuraaviin elementteihin 10 mm.
.

10 mm

10 mm

10 mm

TSL

10 mm

10 mm

TSL

10 mm

Työväen Sivistysliitto

10 mm
10 mm
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LOGON TURVA-ALUE

Logo ja opintojärjestöt
TSL:n logo liitetään opintojärjestöjen nimeen aina alla olevan mallin mukaan.
Logosta on 4-väri, mustavalkoiset ja negaversiot versiot. Opintojärjestön nimesssä käytetään aina Verdana fonttia.

TSL
TSL

Helsingin Opintojärjestö ry

Helsingin Opintojärjestö ry

Jyväskylän seudun Opintojärjestö ry

Jyväskylän seudun Opintojärjestö ry

Helsingin Opintojärjestö ry

Jyväskylän seudun Opintojärjestö ry

11

GRAAFISET OHJEET •

TSL

•

2019

Helsingin Opintojärjestö ry

Jyväskylän seudun Opintojärjestö ry

LOGO ja OPINTOJÄRJESTÖT

Logon kieliversiot

TSL
Arbetarnas
Bildningsförbund rf
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Arbetarnas
Bildningsförbund rf

Arbetarnas
Bildningsförbund rf

LOGOT • KIELIVERSIOT

Juhlavuoden tunnus
Juhlavuoden tunnusta voidaan käyttää kahdella tavalla, ja lisäksi on käytettävissä tekstillinen tunnus.
Tunnus on käytössä vain vuoden 2019 ajan.
Tekstillinen tunnus, suomi

Värillinen logo

Sivistyksen voimalla 100 vuotta eteenpäin
Tekstillinen tunnus, kieliversio

Med bildningens kraft 100 år framåt
Med bildningens kraft 100 år framåt
Värillinen logo, kieliversio

Värillinen logo

Malli tunnuksen virheellisestä käytöstä

tekstillä
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JUHLAVUOSI • TUNNUS

Juhlavuoden tunnus
Juhlavuoden tunnusta voidaan käyttää kahdella tavalla, ja lisäksi on käytettävissä tekstillinen tunnus.
Tunnus on käytössä vain vuoden 2019 ajan.
Negaversiot:

Sivistyksen voimalla 100 vuotta eteenpäin

Med bildningens kraft 100 år framåt
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JUHLAVUOSI • TUNNUS

Juhlavuoden tunnus
Tunnus esiintyy kahdella tavalla. Lisäksi siitä on olemassa pelkkä tekstillinen tunnus.
Tunnus on käytössä vain vuoden 2019 ajan.
Negaversiot:
Mikäli logoa käytetään pienessä koossa kuvan päällä tai värillisellä pohjalla
valitaan alla oleva logo, jossa alateksti on vahvennettu.
Malli logon virheellisestä käytöstä

A)

Logo sijoitetaan aina kulmaan, ei keskelle ja
rauhalliselle taustalle.
B)
100- vuotistunnusta tai sen tekstillistä versiota ei käytetä koskaan
samanaikaisesti, vaan joko A) tai B) vaihtoehtoa.
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TUNNUKSEN KÄYTTÖ

Juhlavuoden tunnuksen minimikoot

Juhlavuoden tunnuksen
malli nettibanneriin

Minimileveys tekstin kanssa on 30 mm.
Tunnuksen koolle ei ole ylärajaa.
Juhlavuoden tunnusta ei saa käyttää ilman tekstejä.

Juhlavuoden tunnuksen käyttö
Juhlavuoden tunnusta tulee käyttää joko kuvallisena

Tähän tulee tekstiä....... tähän
tulee tekstiä tulee tekstiä....... tähän

100- vuotistunnuksena tai tekstillisenä versiona. Molempia ei
saa käyttää samanaikaisesti.

tai
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TUNNUKSEN MINIMIKOOT ja KÄYTTÖ

Tunnuksen turva-alue
Turvaväli reunoihin ja seuraaviin elementteihin 10 mm.
.

10 mm

10 mm

10 mm

10 mm
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TUNNUKSEN TURVA-ALUE

Vahvennettu alateksti • juhlavuoden tunnus
Vahvennettua versiota käytetään sähköisissä kanavissa. Logon alla olevaa tekstiä
on vahvennettu paremman luettavuuden takaamiseksi.
.
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JUHLAVUOSI • TUNNUS

PAINOMATERIAALIEN FONTIT
OTSIKKO >Verdana Book ja Verdana bold

INGRESSI > Verdana > 11 pt
LEIPÄTEKSTI > Verdana Book, Verdana light ja Verdana bold > 10 pt
KUVATEKSTI > Verdana Book > 9 pt

SÄHKÖISET FONTIT
OTSIKOT > Verdana
LEIPÄTEKSTI > Verdana
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FONTIT

Punainen
C=0, M=94, Y=91 ja K=0
PMS 199 C
Rgb R 229, G 39 ja B 33
Oranssi
C=0, M=73, Y=100 ja K=0
PMS 158 C
Rgb R 235, G 95 ja B 10
Keltainen
C=0, M=40, Y=96 ja K=0
PMS 143 C
Rgb R 247, G 167 ja B 2
100 % musta

Harmaa on 88 % mustasta

100 % valkoinen

20

CMYK

värejä käytetään 4-värisissä painotöissä

PMS

värejä käytetään yhdellä värillä painettaessa tai lisävärinä

RGB

värejä käytetään sähköisissä versioissa
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VÄRIT

Graafiset elementit
Graafiset elementit noudattelevat TSL:n uuden logon värimaailmaa.
Toiminnan eri osa-alueille on määritelty omat värinsä.
• Koulutuksen väri punainen
• Kulttuurin väri oranssi
• Hankkeiden väri keltainen
• Lisävärinä on harmaa kuvio, jota voidaan käyttää erottavana tekijänä

• TSL:n yleisväri on punainen

KOULUTUS • YLEISVÄRI		

21
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KULTTUURI			

HANKKEET		

LISÄVÄRI

GRAAFISET ELEMENTIT

Kuvamaailma
Kuvamaailma on valittu niin, että kuvissa on dynaamisuutta liikkeen kautta.
Kuvien värimaailma lähtee logon väreistä, ja näin muodostavat yhdessä visuaalisen kokonaisuuden.
Pääkuvat 1-2) yleiskuva, 3) koulutus , 4) kulttuuri, 5) hankkeet ja 6) digitalisaatio
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KUVAMAAILMA

Nettisivut • 980 pxl

Mobiilinäkymä
HAE

TSL

ENGLISH
SVENSKA

HAE

KOULUTUS

KOULUTUS

KULTTUURI

HANKKEET

TSL

KULTTUURI

Sivistyksen
voimalla.
Työelämän hankkeet
Kulttuurihankkeet
Yhteiskunnalliset
hankkeet

TILAA UUTISKIRJE

Työväen Sivistysliitto

OTA YHTEYTTÄ

SIVISTYKSEN VOIMALLA.

Päättyneet hankkeet
Hankesanasto

HANKKEET
TSL

JUHLAVUODEN
TAPAHTUMAT
TILAA
UUTISKIRJE
OTA
YHTEYTTÄ

Työväen Sivistyslitto TSL on työväenliikkeen arvopohjaan
sitoutunut järjestöjen oppilaitos, joka rohkaisee
ihmisiä vaikuttamiseen yhteiskunnassa.

Työväen Sivistyslitto TSL on työväenliikkeen arvopohjaan sitoutunut järjestöjen oppilaitos,
joka rohkaisee ihmisiä vaikuttamiseen yhteiskunnassa.

verkkolehti

Katso juhlavuoden tapahtumat

TÄSSÄ ON OTSIKKO
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, minim
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl
ut aliquip ex ea commodo consequat. >>
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, minim
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl
ut aliquip ex ea commodo consequat. >>

Katso juhlavuoden tapahtumat

TSL

Blogi
TÄSSÄ ON OTSIKKO
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, minim veniam, quis nostrud exerci
tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. >>

Gneerinen banneripaikka

Gneerinen banneripaikka

LÄHETÄ MEILLE PALAUTETTA

OPPIMAAN

ETUI

LIIKKEELLÄ

HAANKKEET

TSL

Kurssikalenteri

Mikä on ETUI

TSL-kentässä tapahtuu

Meneillään olevat hankkeet

Yhteystiedot

TSL:n koulutuspalvelut

ETUI:n kurssikalenteri

Osallistu työväen musiikkikeräykseen

Päättyneet hankkeet

Henkilöstö

Materiaalit

Hakuohjeet

Yhteistyökumppanit

Aikamerkki-verkkojulkaisu

Perumisehdot ja kurssituki

Miten kurssilla opiskellaan?

Logon käyttöohjeet

Usein kysyttyä

Opintojärjrstöt

Haastattelut

Jäesenjärjestöt
Yhteistyökumppanit
Avoimet työpaikat
Ota yhteyttä

Osoite: Siltasaarenkatu 18-20 A, 00530 Helsinki
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NETTISIVUT

You Tube

Facebook

Twitter
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SOSIAALISET MEDIAT

Hankkeet ovat hyvä keino
yhdenvertaistaa työelämää

Sähköiset kirjeet

Lue lisää

Ammattitaitoa yhdessä -hankkeen työelämäfoorumit

ETUI-uutiskirje 4.10.2018

Uutiskirje 5.7.2018

Teemaotsikko
tulee tähän

Teemaotsikko
tulee tähän
European Trade Union Institute ETUI järjestää myös tänä syksynä ay-englannin
verkkokurssin (keskitaso). ETUI:n järjestämät kielikurssit ovat olleet hyvin
suosittuja, joten hae pian kurssille käyttämällä alla olevaa hakulinkkiä.

Lue lisää

Tässä uutiskirjeessä

Teemaotsikko
tulee tähän
11.9.2018

Haettavissa ovat myös verkkopedagogiikkaan sekä työn digitalisaatioon liittyvät kurssit.
Tarkemmat hakuohjeet ja hakukaavakkeet tilauslomakkeen löydät täältä.

Syksyn kurssihaku on käynnistynyt

Ay-koulutusterveisin,
Kirsi Mäki ja Riitta Oinonen, TSL

Videokurssit

Online English for worker participation -verkkokurssi

Lue lisää

Online English for worker participation -verkkokurssin tavoitteena on kehittää osallistujien
englannin kielen taitoa, jotta he pystyvät kommunikoimaan tehokkaasti ammattiliittonsa
työtehtävissä kansallisesti ja kansainvälisesti.

Eurooppalaisia ay-naisjohtajia
ETUI-koulutuksessa Kiljavalla

Koulutus soveltuu englantia keskitasoisesti (B1–B2) osaaville.
Koulutus toteutetaan verkkoympäristössä 22.10.–17.12.2018 ja koulutus on maksuton.
Koulutuksen kieli: englanti
Hae koulutukseen mahdollisimman pian täällä.
Haku päättyy 15.10.2018

Lue lisää ja ilmoittaudu

Lue lisää

Lue lisää

Lue lisää ja ilmoittaudu
neuvonta@tsl.fi
puh. 020 745 7611

Älä polta mummon kenkälaatikkoa
– vanhat kisällilaulut talteen

Tutustu tarkemmin

Neuvonta palvelee koulutusasioissa
arkisin klo 9–11

• tietoa ETUI:n kursseilla opiskelusta
• kurssikalenteri
• hakuohjeet kurssille

www.tsl.fi/etui

Työväen Sivistysliitto TSL ry
Siltasaarenkatu 18–20 A
00530 Helsinki

Jos haluat peruuttaa tilauksen, klikkaa tästä

Lue lisää
Lue lisää

Hankkeet ovat hyvä keino
yhdenvertaistaa työelämää

Hyvää kesää kaikille uutiskirjeen lukijoille!

Työväen Sivistysliitto TSL ry
Siltasaarenkatu 18–20 A
00530 Helsinki
Puh. 020 745 7600
Jos haluat peruuttaa tilauksen, klikkaa tästä

Lue lisää

Työväen Sivistysliitto TSL ry
Siltasaarenkatu 18–20 A
00530 Helsinki

Jos haluat peruuttaa tilauksen, klikkaa tästä

Lue lisää

Ammattitaitoa yhdessä -hankkeen työelämäfoorumit

Lue lisää
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SÄHKÖISET KIRJEET

Lehtiö

Kurssiohjelma
1

Teemaotsikko
tulee tähän

tsl.fi
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KURSSIOHJELMA ja LEHTIÖ

Ilmoitukset • pysty

UT QUIAEPRES VOLUT UT DIO
PTISCITE IPSANIM ES ET INTIBUS
QUIAEPRES VOLUT DIO

UT QUIAEPRES VOLUT UT DIO
PTISCITE IPSANIM ES ET INTIBUS
QUIAEPRES VOLUT DIO

UT QUIAEPRES VOLUT UT DIO
PTISCITE IPSANIM ES ET INTIBUS
QUIAEPRES VOLUT DIO

Tempeliciam ad eium quo intum fugia quo conse litatur
sum, quiae ipis alitae sent aut faccum quate volupta
volor alignim quisimi. Icilitatqui bea prem que pelit.

Tempeliciam ad eium quo intum fugia quo conse litatur
sum, quiae ipis alitae sent aut faccum quate volupta
volor alignim quisimi. Icilitatqui bea prem que pelit.

Tempeliciam ad eium quo intum fugia quo conse litatur
sum, quiae ipis alitae sent aut faccum quate volupta
volor alignim quisimi. Icilitatqui bea prem que pelit.

Tempeliciam ad eium quo intum fugia quo conse litatur sum, quiae
ipis alitae sent aut faccum quate volupta volor alignim quisimi.Verio
occatus, sit et, nate cumquo quassimolo et aute is maxim comnias
maximustrum natinve ntempor eperupta verferis quas ducilla de
nosam earunto tatus. Unt andam re, et aciunt.

Tempeliciam ad eium quo intum fugia quo conse litatur sum, quiae
ipis alitae sent aut faccum quate volupta volor alignim quisimi.Verio
occatus, sit et, nate cumquo quassimolo et aute is maxim comnias
maximustrum natinve ntempor eperupta verferis quas ducilla de
nosam earunto tatus. Unt andam re, et aciunt.

Tempeliciam ad eium quo intum fugia quo conse litatur sum, quiae
ipis alitae sent aut faccum quate volupta volor alignim quisimi.Verio
occatus, sit et, nate cumquo quassimolo et aute is maxim comnias
maximustrum natinve ntempor eperupta verferis quas ducilla de
nosam earunto tatus. Unt andam re, et aciunt.

Explantus, sunt optatquiberi dolupta tecearum inis nem voluptaest harchil laccum none parchic ilibus eost, omni il iliat volenis
molestrum serumquatum ipsandae oditam, volute vel inim eri net
andit, conessi millupta volupta quo mo minullorem enis siniaturibus
rem. Ita eos debit, conem acerunt estrum nosto minumquam simi.

Explantus, sunt optatquiberi dolupta tecearum inis nem voluptaest harchil laccum none parchic ilibus eost, omni il iliat volenis
molestrum serumquatum ipsandae oditam, volute vel inim eri net
andit, conessi millupta volupta quo mo minullorem enis siniaturibus
rem. Ita eos debit, conem acerunt estrum nosto minumquam simi.

Explantus, sunt optatquiberi dolupta tecearum inis nem voluptaest harchil laccum none parchic ilibus eost, omni il iliat volenis
molestrum serumquatum ipsandae oditam, volute vel inim eri net
andit, conessi millupta volupta quo mo minullorem enis siniaturibus
rem. Ita eos debit, conem acerunt estrum nosto minumquam simi.

Tem quatem eicil es am nat abo. Ut voluptu ritature culpa velenis
autae dolorae. Ximillo remquid mo volore dolore mi, con nihit aut
ut quidellesto maio con repudi con nulleni mpellabora secusci iunt
vellestecta nonsequi si odis es es parunde bitaspitem hicia doluptae
evendam et quodi volorem inust labo. Lo eos nonsequaspis possed
quos es eumquissint, invererferum di undelita persper spicitibus
excestia quae cuscimpos molupta sperum.

Tem quatem eicil es am nat abo. Ut voluptu ritature culpa velenis
autae dolorae. Ximillo remquid mo volore dolore mi, con nihit aut
ut quidellesto maio con repudi con nulleni mpellabora secusci iunt
vellestecta nonsequi si odis es es parunde bitaspitem hicia doluptae
evendam et quodi volorem inust labo. Lo eos nonsequaspis possed
quos es eumquissint, invererferum di undelita persper spicitibus
excestia quae cuscimpos molupta sperum.

Tem quatem eicil es am nat abo. Ut voluptu ritature culpa velenis
autae dolorae. Ximillo remquid mo volore dolore mi, con nihit aut
ut quidellesto maio con repudi con nulleni mpellabora secusci iunt
vellestecta nonsequi si odis es es parunde bitaspitem hicia doluptae
evendam et quodi volorem inust labo. Lo eos nonsequaspis possed
quos es eumquissint, invererferum di undelita persper spicitibus
excestia quae cuscimpos molupta sperum.

tsl.fi

UT QUIAEPRES VOLUT UT DIO PTISCITE
IPSANIM ES ET INTIBUS QUIAEPRES

UT QUIAEPRES VOLUT UT DIO PTISCITE
IPSANIM ES ET INTIBUS QUIAEPRES

UT QUIAEPRES VOLUT UT DIO PTISCITE
IPSANIM ES ET INTIBUS QUIAEPRES

Tempeliciam ad eium quo intum fugia quo conse litatur sum conse,
quiae ipis alitae sent aut faccum quate volupta volor alignim.

Tempeliciam ad eium quo intum fugia quo conse litatur sum conse,
quiae ipis alitae sent aut faccum quate volupta volor alignim.

Tempeliciam ad eium quo intum fugia quo conse litatur sum conse,
quiae ipis alitae sent aut faccum quate volupta volor alignim.

Tempeliciam ad eium quo intum fugia
quo conse litatur sum, quiae ipis alitae
sent aut faccum quate volupta volor
alignim quisimi.Verio occatus, sit et, nate
cumquo quassimolo et aute is maxim
comnias maximustrum natinve ntempor
eperupta verferis quas ducilla de nosam
earunto tatus. Unt andam re, et aciunt.
Explantus, sunt optatquiberi dolupta.
tecearum inis nem voluptaest harchil
laccum none parchic ilibus eost, omni

Tempeliciam ad eium quo intum fugia
quo conse litatur sum, quiae ipis alitae
sent aut faccum quate volupta volor
alignim quisimi.Verio occatus, sit et, nate
cumquo quassimolo et aute is maxim
comnias maximustrum natinve ntempor
eperupta verferis quas ducilla de nosam
earunto tatus. Unt andam re, et aciunt.
Explantus, sunt optatquiberi dolupta.
tecearum inis nem voluptaest harchil
laccum none parchic ilibus eost, omni

Tempeliciam ad eium quo intum fugia
quo conse litatur sum, quiae ipis alitae
sent aut faccum quate volupta volor
alignim quisimi.Verio occatus, sit et, nate
cumquo quassimolo et aute is maxim
comnias maximustrum natinve ntempor
eperupta verferis quas ducilla de nosam
earunto tatus. Unt andam re, et aciunt.
Explantus, sunt optatquiberi dolupta.
tecearum inis nem voluptaest harchil
laccum none parchic ilibus eost, omni

il iliat volenis molestrum serumquatum
ipsandae oditam, volute vel inim eri net
andit, conessi millupta volupta quo mo
minullorem enis siniaturibus rem. Ita
eos debit, conem acerunt estrum nosto
minumquam simi. Tem quatem eicil es
am nat abo. Ut voluptu ritature culpa.
Explantus, sunt optatquiberi dolupta.
tecearum inis nem voluptaest harchil
laccum none parchic ilibus eost.
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Esitteet • 100- vuotis tunnuksella

Esitteet • liiton logolla ja 100- tunuksella

XIMUSAE PORAECT
ORIBUS AD MOST

Työväen Sivistysliitto TSL ry
Siltasaarenkatu 18-20 A, 00530 Helsinki
tsl.fi

Esitteet • mallit sisäaukeamista

XIMUSAE PORAECT
ORIBUS AD MOST
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ESITTEET

Etupuoli • 50 x 90 mm
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TSL

Kääntöpuoli • Kieliversio
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Etupuoli • 50 x 90 mm

Kääntöpuoli • 50 x 90 mm

KÄYNTIKORTIT

Sähköiset lomakkeet, koko: A4 • Word
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Sähköiset lomakkeet, koko: A4 • InDesign

LOMAKKEET

Kirjekuori C4

TSL

Työväen Sivistysliitto

Työväen Sivistysliitto TSL ry • Siltasaarenkatu 18-20 A, 00530 Helsinki • tsl.ﬁ

Kirjekuori C5

Kirjekuori C5 • ikkunallinen

TSL

TSL

Työväen Sivistysliitto

Työväen Sivistysliitto

Työväen Sivistysliitto TSL ry • Siltasaarenkatu 18-20 A, 00530 helsinki • tsl.ﬁ
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Työväen Sivistysliitto TSL ry • Siltasaarenkatu 18-20 A, 00530 helsinki • tsl.fi

KIRJEKUORET

Todistus A4 • Word ja InDesign

Todistus A4 • Word ja InDesign • lisätään toinen logo

TODISTUS
Osanottajan nimi
on osallistunut kurssille

Kurssin nimi
kurssin ajankohta

Kurssi antaa osaamista seuraavista kokonaisuuksista:
noin 5 tärkeintä asiaa (omille riveille, ei luettelomerkkejä)

Kurssin kokonaiskesto xx oppituntia.
Paikkakunta valitse päivämäärä kalenterista

Katri Söder
opintojohtaja

Kouluttajan Nimi
kouluttaja

TSL
Työväen Sivistysliitto TSL ry • Siltasaarenkatu 18-20 A, 00530 Helsinki • tsl.fi

TSL - OPINTOKESKUS ON VAPAAN SIVISTYSTYÖN LAIN MUKAINEN VALTAKUNNALLINEN AIKUISOPINTOLAITOS, JOLLA ON
OPETUSMINISTERIÖN ANTAMA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAKIIN PERUSTUVA OIKEUS JÄRJESTÄÄ
AMMATILLISTA LISÄKOULUTUSTA JÄRJESTÄMISLUPA (OKM 81/531/2011; 22.12.2011)
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TODISTUS

Folder A4

Folderin sisäpuoli

TSL

TSL

Työväen Sivistysliitto TSL ry
Siltasaarenkatu 18-20 A 00530 helsinki
tsl.fi

tsl.fi
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FOLDERI

Nimikyltti 9 x 4,5 cm • Word

Merja Leskinen
Viestintäpäällikkö
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NIMIKYLTTI

PowerPoint- pohjat

Otsikko tulee tähän
Alueet jakautuvat
xxxxxx

+32%

xxxxx

TSL

Työväen Sivistysliitto

11%
17%

+20%

xxxxx

xxxxx

+13%

+20%
Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxxxXxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxxx

Tekijä: xxxxx xxxxx
Päivämäärä:
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POWERPOINT

Roll-up 850 x 2000 mm
tsl.fi

tsl.fi

TSL

Työväen Sivistysliitto
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ROLL- UP

Pop-up Tower

TSL

TSL

Työväen Sivistysliitto

Työväen Sivistysliitto

tsl.ﬁ
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POP-UP TOWER

Surffilippu

TSL
Työväen Sivistysliitto
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SURFFILIPPU

Seinäke
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SEINÄKE

Seinäke
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SEINÄKE

Oviteippaus

Mallikuva

TSL

Työväen Sivistysliitto
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OVITEIPPAUKSET

Kassi • Etupuoli
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Kassi • Etupuoli
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Kassi • Etupuoli

KASSI

Kynä
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KYNÄ

Työväen Sivistysliitto TSL ry
Siltasaarenkatu 18-20 A, 00530 Helsinki
tsl.fi

