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ENSIJAINEN
MUSTA VERSIO

MUUT
VÄRIVERSIOT

TUNNUS

Kampanjan tunnus on tekstilogo, jota 

käytetään kampanjamateriaalien alle-

kirjoittamiseen. Tunnuksesta on kolme eri 

kieliversiota, sekä neljä värivaihtoehtoa. 

Ensijainen tunnus on musta, jota käytetään

valkoisella, lilalla tai oranssilla taustalla.

Värilliset versiot ovat vaihtoehtoja mustalle 

tunnukselle, ja niitä käytetään ainoastaan 

valkoisella taustalla. Tunnusta voidaan käyt-

tää valkoisena joko valokuvan päällä tai 

muulla kuin valkoisella taustalla. 



Tunnuksella on suomenkielisen version 

lisäksi ruotsinkielinen ja englanninkielinen

versio. Näitä versioita käytetään silloin,

kun kampanjamateriaalien teksti on 

muutenkin kyseisellä kielellä. 

ENGLANTI RUOTSI

TUNNUKSEN 
KIELIVERSIOT



Tunnuksen suoja-alue on minimissään 

A-kirjaimen korkuinen alue joka suuntaan. 

Tunnuksella saa olla mielellään myös 

enemmän ilmaa ympärillään. Sama ohjeis-

tus koskee kaikkia tunnuksen kieliversioita.

Tunnukselle ei ole varsinaista minimikokoa,

mutta yleisohjeena on se, että tekstin tulee

olla luettavissa.

TUNNUKSEN 
SUOJA-ALUE

SUOJA-ALUE



TUNNUKSEN 
ASETTELU

Ohessa on muutamia esimerkkejä siitä,

miten tunnusta voidaan asetella materiaa-

leissa. Asettelu on melko vapaata, mutta 

tunnus toimii hyvin erityisesti keskitettynä 

tai oikeassa yläkulmassa.



Yhteistyötunnus viestii reiluihin pelisääntöi-

hin sitoutumisesta. Tunnus on tarkoitettu

taiteen tilaajille, jotka voivat käyttää tunnus-

ta esimerkiksi verkkosivuillaan, tapahtumien

markkinoinnissa tai muissa haluamissaan

yhteyksissä. Merkin käyttöön sovitaan yh-

dessä periaatteet, joiden täytyttyä tunnuk-

sen saa käyttöönsä.

Tunnuksesta on kolme väriversiota, joista 

yksivärinen musta tunnus ilman tausta-

ympyrää on ensisijainen. Tätä tunnusta 

voidaan käyttää sekä valkoisella että väril-

lisillä taustoilla. Värillisiä versioita käytetään

joko valkoisella taustalla tai kuvan päällä.

Kaikkia tunnuksia voidaan käyttää, ja niistä

valitaan aina parhaiten tilanteeseen ja 

väreihin sopivin versio.

YHTEISTYÖ- 
TUNNUS

ENSIJAINEN
MUSTA VERSIO

MUUT
VÄRIVERSIOT



Tunnuksen suoja-alue on minimissään 

yhden A-kirjaimen korkuinen alue joka 

suuntaan. Tunnuksella saa olla mielellään 

myös enemmän ilmaa ympärillään, 

varsinkin jos tunnus asetellaan toisten

tunnuksen viereen.

Tunnukselle ei ole varsinaista minimikokoa,

mutta yleisohjeena on se, että tekstin tulee

olla luettavissa.

TUNNUKSEN 
SUOJA-ALUE

SUOJA-ALUE



VÄRIT

Kampanjalla on neljä pääväriä, joita käy-

tetään tasapuolisesti. Mahdolliset tausta- 

värit ovat valkoinen, lila ja oranssi. Mustaa 

käytetään ainoastaan logo- ja tekstivärinä.

Musta ja oranssi ovat tekstien päävärejä 

silloin, kun tausta on valkoinen. Valkoista 

käytetään tekstivärinä silloin, kun taustalla 

on valokuva tai värikäs täyttöväri.

Värikontrastit tarkistettu. 

CMYK: 0/0/0/95

RGB: 10/10/10

#0a0a0a

 

CMYK: 0/0/0/0

RGB: 255/255/255

#ffffff

 

CMYK: 0/73/73/0

RGB: 255/96/62

#ff603e

 

CMYK: 46/32/0/0

RGB: 210/190/250

#d2befa

 

MUSTA VALKOINEN ORANSSI LILA



 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diameses nonummysenibh euismod 
tincidunt laoreet dolores magna aliquam erat volutpat. Ut wisime enim ad minimum veniam, quis 
nostrud lorem ipsum nsectetuer adipiscing elit lo onsectetuer adipiscing elit, sed diamese lorem.

LOREM IPSUM DOLORKampanjan typografia koostuu pääosin 

päätteellisen Coranto 2 -kirjasintyypin  

laajasta kirjasinperheestä. Leikkauksia  

voidaan käyttää monipuolisesti, ohessa  

on vain muutama esimerkkityyli. Office-

ohjelmien vaihtoehtona on Georgia.

Regular-leikkaus sopii erityisesti leipä-

tekstiin, mutta sitä voidaan käyttää myös

muuten, esimerkiksi versaaleilla väli-

otsikoissa. Headline-leikkaukset sopivat

otsikoihin, ja niistä Semibold toimii parem-

min kuin Bold. 

Lisäkirjasimena käytetään Oswaldia, joka

sopii sivurooliin, esim. nostoihin, alatekstei-

hin tai muihin pienempään rooliin jääviin

teksteihin. Oswaldista toimivat erityisesti 

Regular- ja Medium-leikkaukset.

TYPOGRAFIA
LOREM IPSUM

Coranto 2 
Regular

Coranto 2
Headline 
Semibold

Coranto 2 
Regular

Oswald Regular



Yhteistyötunnus voidaan asetella osaksi 

muiden toimijoiden tunnusten joukkoa, 

kun noudatetaan tunnuksen suoja-aluetta 

ja huomiodaan tunnuksen luettavuus myös 

pienessä koossa.

TUNNUKSEN 
ASETTELU



KIITOS.


