Tori valla
sümboolika
CVI

ÜLDINFO
Vapi on koostanud ja kavandanud Priit Herodes,
kes on ka eelmise Tori valla (samuti Tori vallaga
ühinenud Are valla) vapi autor.
Stiiliraamatu on koostanud Erkki Pung
loovbüroost Sviiter.
Tel: +372 5535 255
E-mail: hello@sviiter.ee
Koduleht: sviiter.agency
Sümboolika kasutaja on Tori Vallavalitsus.
Kontaktisik Katariina Vaabel, Vallavalitsuse
kommunikatsiooninõunik.
Tel: +372 5866 6327
E-mail: katariina.vaabel@torivald.ee
Koduleht: www.torivald.ee

Versioon 1.0
Avaldatud 04.06.2019

VAPP
Kuldsel-punasel pikuti lainelõikeliselt poolitatud
kilbil punane-hõbedane ülalt avatud hobuseraud,
mille otstes on vastavalt hõbedane ja punane
käpprist.

LIPP
Tori valla lipuks on heraldiline vapilipp.
Lipul asendab kuldset kollane ja hõbedast valge
värvus. Lipu normaalmõõtmed on 1200 x 1050
mm, mõõtkavas 8:7.

VÄRVID
Kuldne värvus tähistab eluandvat valgust, ülimat
tõde ja edu, on Pärnumaa ja Eesti vapivärv.
Punane märgib vaprust, armastust, elujõudu ja
elurõõmu, ka Püha Vaimu tegevust ning on (koos
hõbedasega) Tori vallaga ühinenud Sindi linna
vapivärv.
Punane 100%
RGB 255 - 29 - 65
CMYK 6 - 100 - 76 - 0
HEX #E11D41
PMS Pantone 199 C

Kollane 100%
RGB 255 - 203 - 5
CMYK 0 - 20 - 100 - 0
HEX #FFCB05
PMS Pantone 116 C

Punane 80%
RGB 231 - 90 - 92
CMYK 4 - 80 - 60 - 0
HEX #E75A5C
PMS Pantone 170 C

Kollane 80%
RGB 255 - 212 - 27
CMYK 0 - 16 - 80 - 0
HEX #FFD44F
PMS Pantone 7405 C

Punane 60%
RGB 236 - 131 -122
CMYK 3 - 60 - 45 - 0
HEX #EC837A
PMS Pantone 1635 C

Kollane 60%
RGB 255 - 221 - 127
CMYK 0 - 12 - 60 - 0
HEX #FFDD7F
PMS Pantone 7403 C

Punane 40%
RGB 242 - 169 - 158
CMYK 2 - 40 - 30 - 0
HEX #F2A99E
PMS Pantone 487 C

Kollane 40%
RGB 255 - 231 - 167
CMYK 0 - 8 - 40 - 0
HEX #FFE7A7
PMS Pantone 0131 C

Tekstihall 100%
RGB 35 - 31 - 32
CMYK 0 - 0 - 0 - 90
HEX #231F20
PMS Pantone Black 2 C
Taustahall 10%
RGB 230 - 231 - 232
CMYK 0 - 0 - 0 - 10
HEX #E6E7E8
PMS Pantone 179-2 C

Hõbedane on tarkuse, ustavuse ja hingepuhtuse
tunnusvärv.
Kilbi laineline jaotus tähistab jõge,
Hobuseraud on muistsetest aegadest tuntud
õnnemärk, viitab Torile kuulsust toonud
hobusekasvatusele.
Hõbedane ja punane on ka Püha Jüri
tunnusvärvid ja koos ristidega sümboliseerivad
Toris asuvat Eesti Sõjameeste Mälestuskirikut.

Pane tähele!
Vapi algupärasel kasutusviisil on kollase ja valge
asemel põhitoonideks kuldne ja hõbedane.
Klassikalisi metallikvärve kasutatame vastavalt
võimalusele ning dokumendi või eseme
väärikusele, nt olulisemad dokumendid, meened
vms.
Värvide pooltoone vapi ja lipu värvilistel
versioonidel kasutada pole lubatud.

TURVAALA
Turvaala määratleb vapil kasutatud käppristi
suurus koos risti ümbritseva ovaaliga.
Vapi väikseim suurus on laiuses 5 mm. Vapi
proportsioone ehk mõõtude küljesuhet ei ole
lubatud muuta.
Miinimumsuurusel soovitame võimalusel
kasutada turvaalana kahekordset käppristi
suurust, et vältida kõrval olevate objektidega
segunemist.
Väiksemates mõõtudes vapi kasutamise osas
soovitame rääkida läbi valla visuaalse käekirja
eest vastutajaga või CVI koostajaga (Nt
meenetena pliiatsid vms väiskemad objektid).
Turvaala tähistab vähimat tarvilikku kaitseala
objekti ümber.

5 mm

VAPI VÄRVID
Vappi kasutatakse neljas versioonis:
Värviline: Värviline versioon sisaldab endas
kolme põhitooni - punane, kollane ning valge.
Metallvärvide kasutamisel asendatakse valge ja
kollane hõbedase ning kuldsega.
Monokroomne: Monokroomne versioon
sisaldab endas värvide jaotumist musta ja valge
vahel. Valge aluspinna (nt A4 dokumendiplangi)
korral võib kasutada ka vapiversiooni, kus valge
on eemaldatud ning kasutatakse ainult musta.
Monokroomset versiooni võib vastavalt
vajadusele kasutada ka ühevärviliste
põhitoonidega või siis kokkuleppel valla visuaalse
käekirja eest vastutajaga või CVI koostajaga (Nt
toetajate logosein, kus kõik toetajad on kuvatud
ühe värviga).
Must-valge: Must-valge versioon on peamiselt
värvilise asendus ning seda kasutatakse, kui
värviline või monokroomse kasutamine pole
võimalik.
Kontuur: Kontuuridega kujutatud vapp on
kasutamiseks vabamates vormides ning
visuaalidel ning tema rolliks on pigem valla
sümboolika edasikandmine.

VAPP
SÕNAMÄRGIGA
Vapile lisatav sõnamärk annab visuaalile juurde
täpsustuse valla nime osas. Sõnamärk on vapi
laiend, mida kasutatakse kas vapist vasakul või siis
vertikaalselt vapi all.
Väiksema suuruse määrab ära kasutatud vapi
suurus, milleks on 5 mm.
Ühendit võib kasutada nii pildil, mustril kui
mistahes pinnal, kuid ta peab olema taustast
selgelt eristuv. Sõnamärki ilma vapita kasutada
pole lubatud, kui sellega soovitakse viidata vallale
või tähistada valla kuuluvust mõne projekti,
ürituse või mistahes visuaalset sidumist vajava
sündmuse või eseme juurde.
Ühendit ei ole võimalik taustalt värvilisena või
monokroomsena eristada, siis peab kasutama
ühendi taustal valget või värvipaletis toodud
värvidega turvala.
Erandkorras on lubatud ka muud lahendused,
kuid need peab eelnevalt läbi rääkima valla
visuaalse käekirja eest vastutajaga või CVI
koostajaga.

Museo Sans Bold (900)

KIRJATÜÜP

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSŠZŽTUVWÕÄÖÜXY
abcdefghijklmnopqrsšzžtuvwõäöüxy
1234567890

Kirjatüübina kasutab Tori vald Museo Sans’i ning
selle perekonna kolme paksust - 300, 500, 900),
millest kaks peenemat, 300 ja 500, sisutekstideks
ning Museo Sans 900 dokumendisiseste
rõhutatud tekstides.

Museo Sans Medium (500)

Võimalik soetada Fonts.com keskkonnast https://www.myfonts.com/fonts/exljbris/museosans/

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSŠZŽTUVWÕÄÖÜXY
abcdefghijklmnopqrsšzžtuvwõäöüxy
1234567890

Alternatiivina võib tekstides, dokumentides ning
erinevas printmaterjalis kasutada kõikides
operatsioonisüsteemides kasutusel olevat
Verdanat.

Museo Sans Regular (300)

Lisana oleme pakkunud välja veel Museo
klassikalise sheriffidega versiooni, mida kasutada
rohkem reklaamides ning vabamatel
dokumentidel.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSŠZŽTUVWÕÄÖÜXY
abcdefghijklmnopqrsšzžtuvwõäöüxy
1234567890

Võimalik soetada Myfonts keskkonnast https://www.myfonts.com/fonts/exljbris/museo/
Pane tähele!

Museo (700)
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSŠZŽTUVWÕÄÖÜXY
abcdefghijklmnopqrsšzžtuvwõäöüxy
1234567890

Valla logos on kasutusel Museo Sans 900, selle
asendamine logos mõne muu Museo fondipere
liikme või alternatiiviga pole lubatud.

VISIITKAART
Visiitkaardid on portreeformaadis, mõõduga
55x90 mm.
Esiküljelt leiab valla püstise logo ning töötaja
kontaktandmed.
Tagumiselt küljelt kokku põimitud käppristi
mustri.
Paberi osas soovitame katmata matti paberit,
grammkaaluga 300g ja üles, optimaalne oleks
350-400g. Prindi osas võib kasutada CMYKi
digiprinti.
Katriin Kriisa

Paberite osas näidisteks:
Antalis Munken Lynx 400g.
Antalis Serixo 350g.

Lastekaitsespetsialist
+372 442 0729
+372 5331 4949
katriin.kriisa@torivald.ee
Sauga teenuskeskus
Selja tee 1a, Sauga alevik, Tori vald
85008 Pärnumaa

Vajadusel suurema kulumiskindluse tagamiseks,
võib kasutada ka ühekordselt kaetud mati
viimistlusega pabereid.

www.torivald.ee
www.facebook.com/torivallateataja

Esikülg

Tagakülg

Kaetud paberi osas näidiseks:
Antalis Galerie Art Volume, 300g.
Antalis Arctic Volume White, 300g.

DOKUMENDIKAANED
Tori Vallavalitsus
Sauga teenuskeskus
Selja tee 1a, Sauga alevik, Tori vald
85008 Pärnumaa

Dokumendikaaned A4
paberite mahutamiseks.
Välimus visuaalselt
kollane - põhitoonis
taust, koos kõrvaltoonis
vapikontuuriga.
Dokumendikaante
sisemusse soovitame
vastastoonist (Punasel
põhinevat) põimitud
käppristi mustrit.
Paberi osas näidisteks:
Antalis Munken Lynx
400g.
Võib kasutada seest
pruuni pinnaga kartongi,
kuhu küll sisse printida
pole sobilik, nt:
Antalis BillerudKorsnäs
Carry 370g.
Välisküljel olevat
vapikontuuri jooned
võib täiendava
viimistlusena katta
kohtlakiga.

DOKUMENDIKAANED
Dokumendikaaned A4
paberite mahutamiseks.
Välimus visuaalselt
punane - põhitoonis
taust, koos kõrvaltoonis
vapikontuuriga.
Dokumendikaante
sisemusse soovitame
vastastoonist (kollasel
põhinevat) põimitud
käppristi mustrit.
Paberi osas näidisteks:
Antalis Munken Lynx
400g.
Võib kasutada seest
pruuni pinnaga kartongi,
kuhu küll sisse printida
pole sobilik, nt:
Antalis BillerudKorsnäs
Carry 370g.
Välisküljel olevat
vapikontuuri jooned
võib täiendava
viimistlusena katta
kohtlakiga.

DOKUMENDIKAANED
Välimus visuaalselt
punane - põhitoonis
taust, koos kõrvaltoonis
hobuseraudadest
koosneva lehe mustriga.
Leht, mis on neljast
hobuserauast kokku
pandud, sümboliseerib
nelja omavalitsuse
ühinemist: Are, Sauga ,
Tori valla ja Sindi linna.
Dokumendikaante
sisemusse soovitame
vastastoonist (kollasel
põhinevat)
hobuseraudadest
koosnevat lehe mustrit.

ÜMBRIK

Tori Vallavalitsus
Sauga teenuskeskus
Selja tee 1a, Sauga alevik, Tori vald
85008 Pärnumaa

Ümbrikud on kolmes mõõdus ning ühtse
kujundusega. Väliküljel leiab ribana helehalli
põimitud käppristi mustri ning valla logo.
Kontaktandmed on lisatud suletavale poolele.
Sisu osas üllatab ümbriku avajat kõrvaltoonina
soovitatud 60% kollase, 60% punase või 10%
halliga, mis kindlasti annab edasi nii valla
sümboolikat kui ka rõõmustab kirja avajat
meeldiva värviga.

Tori Vallavalitsus
Sauga teenuskeskus
Selja tee 1a, Sauga alevik, Tori vald
85008 Pärnumaa
Tori Vallavalitsus
Sauga teenuskeskus
Selja tee 1a, Sauga alevik, Tori vald
85008 Pärnumaa

Ümbrik A4 paberile

Ümbrik A paberile või A4 pooleks murtult

Ümbriku sisevaade

Ümbrik 200x100 paberile või A4 kolmeks volditud

ESITLUS
Kordamine on tarkuse ema: kuidas
jalgrattaga ohutult liigelda?
Merilin Allikvee
Pärnu noorsoopolitseinik

Kordamine on
tarkuse ema: kuidas
jalgrattaga ohutult
liigelda?
Merilin Allikvee
Pärnu noorsoopolitseinik

Esitlustes kasutame juba tuttavaid visuaale. Ilma
piltideta või vähese pildimaterjaliga esitlustes
pigem ikoonidel põhinevat (valik 1).
Visuaalirohkemate esitluste edasiandmiseks
oleme võtnud osa vapikontuurist ning teinud
sellest visuaali jagamiseks sobiva ala (valik 2).

SOTSIAALMEEDIA
Profiilipilt kannab edasi vapil kujutatut, kuid seda
ilma vapijooneta, mis võimaldab kuvandil olla
korrektselt kuvatud erinevates sotsiaalmeedia
keskkondades nii arvutiekraanil kui mobiilses
seadmes.
Parema kuvandi saamiseks oleme pikendanud
lainejoont ülevalt ning alt.
Profiilipilt on ruut, mõõduga 1080x1080 pikslit,
millest sotsiaalmeediakeskkonnas kuvatakse
väiksemahuliselt kas ringi või ruutu.

1080 x 1080 px

MUSTER 1/2
Peamine muster on loodud vapi käppristist.
Mustrit saab kasutada erinevate suurustes ning
värvidest.
Mustri kasutamisel pole kohustust, peamine, et ta
vastaks värvipaletis toodud põhi- ja
pooltoonidele.
Mustri ülesandeks on anda edasi Tori valla
sümboolikat ning taustaelemendina on tema roll
olla pigem toetav kui domineeriv.

MUSTER 2/2
Mustrina võib kasutada teisi vapi elemente lainelõiget, hobuserauda või ka näiteks vapi
kontuuri terviku või osana.
Erinevate vapi elementidega on lubatud
katsetada, luues neist uusi objekte ja mustreid.
Mustrite kasutamine on soovituslik.

Tori valla
kihelkonnakroonika
III köide

Tori valla
kuukiri
August 2019

MEENED
Logo kasutamine meenetel on seotud kasutatava
meene olemusega. Meene võiks kajastada
sarnaseid visuaale, mida valla sümboolika endas
kannab.
Meenele peaks olema võimalik panna logo
horisontaalne või vertikaalne täisversioon.
Kui logo kasutamine pole objekti suuruse tõttu
võimalik, tasuks kaaluda vapi kasutamist eraldi või
tuua juurde informatsiooni mõttes ka kodulehe
aadress.
Kodulehe aadressi võib kasutada ka pastaka näitel
teisel küljel, et mõlemalt poolt pastakat vaadates
oleks viide päritolule. Soovitavalt on kodulehe
aadress ilma https:// ja www-ta.
Värvide kasutuses on soovitatav kasutada värvilist
logo või vapi versiooni. Kui see pole võimalik, siis
võiks jälgida, et prinditava objekti toon vastaks
valla sümboolikas toodud värvidele (Nt pastakas
oleks kollane vms). Keelatud ei ole ka muude
värvide kasutamine, kuid jälgima peab logo, vapi
või kodulehe aadressi head väljapaistvust.

MÄRKMEPABER
Märkmepaber on hea viis anda erinevatel
üritustel ning kohtumistel edasi valla
sümboolikaga seonduvat.
Märkmepaber on soovitavalt klassikalises
paberiformaadis A4 või A5. Print ühepoolne, 4/0.
Paberisoovitus analoogne visiitkaartidele, kuid
väiksema grammkaaluga. Prindi osas võib
kasutada CMYKi digiprinti.
Paberite osas näidisteks:
Antalis Munken Lynx 170g.
Antalis Serixo 170g.
Vajadusel suurema kulumiskindluse tagamiseks,
võib kasutada ka ühekordselt kaetud mati
viimistlusega pabereid.
Kaetud paberi osas näidiseks:
Antalis Galerie Art Volume, 170g.
Antalis Arctic Volume White, 170g.

MASTIVIMPEL
Vald kasutab kolmes mõõdus mastivimpleid:
3000 x 350 mm (6-9 meetrisele mastile)
4500 x 500 mm (9-12 meetrisele mastile)
6000 x 600 mm (12 meetrit ja kõrgemale mastile
Vapi paigutus on mastivimpli mastipoolsemas
otsas, arvestatuna kinnitustest ruudu jagu
teravotsa suunas. Mõttelisel ruudul on vapp
paigutatud horistonaalselt ja vertikaalselt ruudu
keskele.
Vimplile kehtivad värvide kasutamise osas samad
reeglid, mis läbivalt muudele trükimeedia
elementidele toodud käesolevas CVIs.

