KINNITATUD
Kõrgkooli nõukogu
13.03.2012. a
otsusega nr 7.1
MUUDETUD nõukogu 21.02.2017. a otsusega nr 6.1
Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli sümbolite kasutamise kord
1. Üldsätted
1.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli sümbolite kasutamise kord (edaspidi kord) sätestab
Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli (edaspidi kõrgkooli) sümbolite kasutamise eesmärgi ja
korra.
1.2 Kõrgkooli sümbolite kasutamise kord juhindub kõrgkooli põhimäärusest, mille § 14 p 4
kohaselt kehtestab kõrgkooli nõukogu kõrgkooli sümbolid ja nende kasutamise korra.
1.3 Kõrgkooli ühtsed sümbolid (märgistatavaga midagi ühist sisaldav ese, olend, kujutis,
kujutluspilt vm) on kõrgkooli logo, lipp, rektori ametiraha, tekkel, märk ja maskott, mis
tähistavad kõrgkooli ja tema põhitegevust.
1.4 Kõrgkooli sümbolite kasutamisõiguse sümboolikas (teatud kriteeriumite järgi piiritletud
sümbolite kogum) otsustab ja kasutamise viisid määrab kõrgkooli nõukogu.
2. Kõrgkooli sümboolika kasutamise eesmärk
2.1 Kõrgkooli sümboolika kasutamise eesmärk on eristada kõrgkooli
organisatsioonide või isikute tegevusvaldkondadest, teenustest või meenetest.

teiste

3. Kõrgkooli logo kasutamine
3.1 Kõrgkooli logo kasutatakse:
3.1.1 kõrgkooli tutvustavatel trükistel, meenetel, üritustel, kõrgkooli esitlustel,
messidel, rekvisiitidel, trükistel, plakatitel, meedias jms kohtades;
3.1.2 kõrgkooli reklaamimise eesmärgil.
3.2 Kõrgkoolil on kasutusel nii eesti- kui ingliskeelne ametlik logo märgist (stiliseeritud
inimfiguur dünaamilises liikumises) ja horisontaalsest logotüübist, alternatiivne logo
märgist ja vertikaalsest logotüübist ning allüksuse s.o Üliõpilas- ja õpilasesinduse logo
märgist ja horisontaalsest logotüübist, alternatiivne logo märgist ja vertikaalsest
logotüübist.
3.3 Logo kasutamisel jälgitakse kõrgkoolis kindlaks määratud elemente, nende omavahelisi
proportsioone, kaitsetsooni, värve jms, mis on muutumatud ning säilivad mistahes
mõõtude juures. Logo ei tohi omavoliliselt moonutada ega ebaproportsionaalselt
suurendada-vähendada.
3.4 Logo kasutamise loa saamiseks tuleb esitada kõrgkooli turundus- ja
kommunikatsioonispetsialistile elektrooniline avaldus, milles märgitakse logo
kasutamise koht ja põhjus. Turundus- ja kommunikatsioonispetsialist otsustab vastavalt
oma pädevusele, kas antud luba vajab kõrgkooli nõukogupoolset kinnitamist või mitte.

3.5
3.6
3.7

Logo kasutamine on tasuta kõrgkooli liikmeskonnale ja partneritele. Logo kasutamine
ärilistel eesmärkidel on tasuline.
Logo kasutamine vastava loata, kõrgkooli mainet kahjustaval viisil või vastuolus
käesolevas korras sätestatuga on keelatud.
Kõrgkooli logo variandid, värvid ja taustavärvid on kindlaks määratud lisas 1.

4. Kõrgkooli sümboolika kasutamine
4.1 Kõrgkooli ühtsed sümbolid ja sümbolitega esemed on välja toodud lisas 2.
4.2 Kõrgkooli sümboliga senisest erineva eseme kasutusele võtmiseks tuleb kõrgkooli
turundus- ja kommunikatsioonispetsialistile esitada elektrooniline taotlus.
4.3 Kõrgkooli sümboli kasutamise taotlus peab sisaldama:
4.3.1 taotluse esitaja nime ja ametikohta;
4.3.2 sümboliga eseme kasutusele võtmise põhjendust;
4.3.3 sümboliga eseme kirjeldust;
4.3.4 sümboliga eseme digitaalset reproduktsiooni;
4.3.5 värvide loetelu, kui reproduktsioon on värviline.;
5. Korra kinnitamine ja muudatuste tegemine
5.1 Kord jõustub selle kinnitamisel.
5.2 Korra ajakohasust kontrollib turundus- ja kommunikatsioonispetsialist regulaarselt ning
vajadusel algatab selle muutmise.
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LISA 1.

1. Kõrgkooli logo, mida kasutatakse kõigis meediumites:
1.1 Peamine logo (horisontaalne)

1.2 Alternatiivne logo (vertikaalne)

1.3 Logo kirjatüüp: Formata regular
1.4 Logo põhivärvid
1.4.1 Kollane: Pantone 123, CMYK 0 24 94 0, RGB 255 255 255
1.4.2 Sinine: Pantone 542, CMYK 67 22 0 10, RGB 255 255 255
1.5 Logo värvid erandjuhtudel
1.5.1 Must: Pantone Black, CMYK 0 0 0 100, RGB 255 255 255
1.5.2 Valge: Valge, CMYK 0 0 0 0, RGB 255 255 255
1.6 Logo miinimumsuurus
1.6.1 Peamine logo: 35mm
1.6.2 Alternatiiv: 13mm
2. Logo variandid
2.1 Horisontaalne Eesti

2.2 Horisontaalne Inglise
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2.3 Horisontaalne Eesti+Inglise

2.4 Horisontaalne allüksuse variant

2.5 Horisontaalne allüksuse variant Inglise

2.6 Vertikaalne allüksuse variant

2.7 Vertikaalne allüksuse variant Inglise
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2.8 Vertikaalne Eesti

2.9 Vertikaalne Inglise

3. Logo värvid. Ülevaatlikkuse huvides on värvid näidatud ühel logoversioonil. Sama
värviskeem kehtib ka teistele kõrgkooli logodele.
3.1 Kõrgkooli logo kasutatakse peamiselt kahevärvilise või must-valgena. Erandjuhul
ühevärvilisena s.o valgena, vt p 3.4.
3.2 Kahevärviline logo
Eelistatuim logo näitamise viis.

3.3 Must-valge logo
Mustvalget logo kasutatakse juhul, kui tehniliselt ei ole võimalik kasutada logo värvilisena.
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3.4 Valge logo
Kõrgkooli ühevärvilist s.o valget logo võib kasutada erandjuhul ühevärvilisel taustal.
Kõrgkooli valge logo kasutamine kinnitatakse nõukogu otsusega.

4. Logo taustavärv
4.1 Kahevärviline logo valgel taustal – logo põhivariant;
4.2 Kahevärviline logo värvilisel taustal – kasutuses erijuhuna;
4.3 Must-valge logo valgel taustal – kasutuses ühevärvi trükis ja muudel kordadel, kui
värviline logo ei sobi;
4.4 Valge logo ühevärvilisel taustal – kasutuses erijuhuna, kinnitatakse nõukogu otsusega.
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LISA 2.
1. Kõrgkooli ühtsed sümbolid
1.1 Logo (stiliseeritud inimfiguur dünaamilises liikumises)
1.2 Lipp (Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli lipu õnnistamine toimus 05.02.2006 Kaarli kirikus)
1.3 Rektori ametiraha (Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli rektori ametiraha statuut; kinnitatud
kõrgkooli nõukogus, 14.11.2006. a. otsusega nr 9.1)
1.4 Tekkel (Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli tekli statuut; kinnitatud Üliõpilas- ja
õpilasesinduse otsusega 19.04.2011 nr 1)
1.5 Märk (õppuritele antud aastast 2006)
1.6 Maskott - valge jääkaru Ursus Martimus e Urr (sünd. 02.05.2011) sh Väike Urr (sünd.
27.01.2017)
2. Kõrgkooli sümbolitega esemed
2.1 Sõrmus
2.2 T-särk (kõrgkooli peamise logoga T-särk)
2.3 Tuutori särk (kõrgkooli peamise logoga T-särk. Rinnal tuutori nimi, varrukal ja seljal
“Tuutor”)
2.4 Spordisärk (kõrgkooli valge logoga spordisärk)
2.5 Kandekott
2.6 Pliiats
2.7 Helkur
2.8 Kleeps
2.9 Veepudel
2.10 Kotihoidja
2.11 Pagasilipik
2.12 Prillilapp
2.13 Mälupulk
2.14 Seinakell
2.15 Kalendermärkmik
2.16 Seinakalender
2.17 Märkmepaber
2.18 Infovoldik
2.19 Visiitkaart
2.20 Tänukirja põhi
2.21 Tänukirja kaaned
2.22 Õhupall
2.23 Praktikariided
2.24 Bänner
2.25 Powerpoint esitluse põhi
2.26 Posteri põhi
2.27 Lauasilt
2.28 Laudlina
2.29 Laualipp
2.30 Lint
2.31 Uksesilt
2.32 Silt meenete juurde
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