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logo

logon eri versiot ja niiden 
käyttöohjeet

Vihreiden nuorten logon ensisijainen versio on vä-
riltään vihreä ja musta. Tätä logoversiota käytetään 
pääsääntöisesti virallisissa yhteyksissä.
Lisäksi logosta käytetään myös täysin valkoista ver-
siota, sekä versiota jossa ”nuoret”-sana on valkoinen 
ja ”vihreät” vihreä, sekä muotoa jossa ”vihreät” on 
valkoinen. Näin mahdollistamme monipuolisen 
käytön sekä printtinä että verkossa.
Täysmustaa logoa ei käytetä muulloin kuin silloin, 
kun värien käyttö on painoteknisistä syistä mahdo-
tonta.
Logotiedostot ovat ladattavissa Vihreiden Nuorten 
materiaalipankista, eikä muita versioita logosta tule 
käyttää.

Käytämme täysmustaa logoa ainoastaan 
silloin, kun esimerkiksi painoteknisistä 

syistä värien käyttö on mahdotonta.Logon eri versioiden käytön on oltava 
johdonmukaista ja perusteltua.
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logo

logon suoja-alue ja kontrasti

Logon suoja-alue määrittää, kuinka paljon logon ym-
pärille tulee jäädä tilaa. Suoja-alue on logon H-kir-
jaimen levyinen. Tämä tarkoittaa, ettei suoja-alueen 
sisäpuolelle saa sijoittaa muita elementtejä, ja logon 
ympärille tulee jäädä vähintään suoja-alueen verran 
tilaa myös silloin, kun logo sijoitetaan esimerkiksi 
kuvan alanurkkaan.

On tärkeää, että logon taustalla suoja-alueen sisäl-
lä on tarpeeksi kontrastia logoon nähden, ja ettei 
tausta ole liian sekava. Jos logo ei erotu, on syytä 
harkita taustalla olevan kuvan vaihtamista tai sen 
käsittelyä kuvankäsittelyohjelmassa siten, että jokin 
neljästä logovaihtoehdosta täyttää kriteerit. Logo 
asemoidaan mainoksissa ja somekuvissa lähes 

poikkeuksetta joko kuvan oikeaan alanurkkaan, 
tai keskelle alas.

Logosta ei käytetä muita versioita kuin mitä oh-
jeistossa määritellään.

Yllä näet esimerkkejä logosta yhdistettynä oikeal-
la tavalla. Alla näet esimerkkejä siitä, kuinka mennä 
logon käytössä pieleen.
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logo

Jäsenjärjestöt

Vihreiden Nuorten jäsenjärjestöillä on mahdol-
lisuus luoda järjestölleen logo Vihreiden Nuor-
ten graafista ohjeistoa noudattaen. Kaupungin tai 
alueen nimi tulee tällöin sommitella logon ylle ta-
sapainoisesti.

Jäsenjärjestöjen logoja on mahdollista toteuttaa 
myös alla olevista malleista poikkeavasti, jos jäsen-

SEINÄJOEN LAHDEN

Fontti: New press regular

järjestö niin toivoo, tai esimerkiksi järjestön nimi 
edellyttää sitä. Jäsenjärjestöillä on myös oikeus 
käyttää Vihreiden Nuorten graafista ohjeistoa oman 
viestintänsä tukena ja apuna.
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Vihreiden Nuorten jadenvihreä

Puolueen graafisen ohjeiston värit

värit

Käytämme kahta puolueen määrittelemää väriä, 
jolloin meidät on yhdistettävissä Vihreisiin ja puo-
lueen materiaaleihin ilman väriristiriitoja.

Tuomme lisäksi yhden täysin oman värin, jota 
käytetään myös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden 
liitto Ry:n poliittisen aikakauslehti Rönsyn visuaa-
lisessa ilmeessä. Jade on sävynä moneen taipuva, 
uniikki, ja poikkeaa muiden poliittisten (nuoriso-) 
järjestöjen väripaletista.

Käytämme aikaisempaa rohkeammin myös mus-
taa aina silloin, kun se on perusteltua. Yleisilmeem-
me pysyy kuitenkin edelleen raikkaana, kutsuvana 
ja värikkäänä. Musta väri toimii täten aksenttina 
muille väreille.

On suositeltavaa soveltaa logon kontrastisääntöjä 
myös tekstipitoisissa mainoksissa. Ensisijainen väri 
leipätekstille on musta.

miten värejä käytetään?

kyllä

m100 y40
RGB: 229/0/91
#e5005a

c81 y52
RGB: 0/169/147
#00a992

c60y100
rgb: 110/184/41
#76b72a

kyllä ei
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fontit

fonttien käyttö

Käytämme osittain samoja fonttiperheitä kuin puo-
lueviestintä. Koska viestimme on hiukan erilainen, 
kuten haluamamme muotokielikin, käytämme 
fontteja kuitenkin puolueen ohjeistosta poikkeaval-
la tavalla.

Leikittelemme typografialla, ja siksi käytämme 
fonteista useita leikkauksia. Vihreiden Nuorten 

Käytämme Source Seri-
fiä paikoitellen myös 
web-ympäristössä.

goboldgobold
Roboto Roboto
Source Serif Pro
Source Serif Pro

näköinen viestintä syntyy harkitusta typorafiasta. 
Tekstipainotteisissa mainoksissa on syytä pitäytyä 
yhdessä fontissa ja leikkauksessa, käyttää saman 
fontin useampaa eri leikkausta, tai kahta keskenään 
hyvin ison kontrastin omaavaa fonttia, kuten Go-
bold / bold ja Source Serif Pro / Extra Light 

Muista,
ETTÄ YHDESSÄ VOIMME 

VAIKUTTAA.



8

kuvat

Vaikka ryhmäkuvat ovat kivoja muistoja ja toimivat 
tapahtumien aikana hyvänä markkinointitaktiik-
kana erityisesti niiden herkullisten tägäysmahdol-
lisuuksien vuoksi, ne eivät kuitenkaan puhuttele 
järjestön ulkopuolisia ihmisiä. Ne eivät kerro ta-
pahtumaa tai Vihreitä Nuoria järjestönä tuntemat-
tomalle henkilölle juuri mitään ja niiden jatkokäyt-
töpotentiaali on hyvin pieni.

Myös lokaatiokuvat ovat harmittavan usein käyt-
tökelvottomia. Vaikka paikan päällä tapahtumapai-
kan hieno arkkitehtuuri sykähdyttää, siitä harvoin 
huokuu tapahtuman henki.
Pyrimme ottamaan kuvia kun:

 - ihmiset keskustelevat 
 - ihmiset nauravat
 - ihmiset viettävät aikaa toistensa kanssa

Koska haluamme tuoda enemmän esiin keitä me 
olemme, pyrimme ottamaan joka tapahtumassa 
myös henkilökuvia Vihreistä Nuorista. Hyvästä fii-
liksestä henkivä kuva yksittäisestä ViNOlaisesta tai 
pienestä ryhmästä kertoo enemmän kuin tuhat sa-
naa. Ihmiset kiinnittävät huomion ihmisten kuviin 
sosiaalisessa mediassa ja muussa mainonnassa.

Kuvia käytettäessä on syytä pyytää kuvissa esiin-
tyviltä henkilöiltä lupa kuvien käyttöön jos heidän 
kasvonsa näkyvät kuvissa selkeästi, ja kyseessä on 
yksittäiskuva tai pieni ryhmä ihmisiä.

valokuvaaminen ja kuvien 
käyttäminen

Vinkki valokuvaukseen: 
enemmän tilannekuvia, 
vähemmän pönötystä.
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printti
esimerkki printtimateriaalien 
taiton typografiasta.

Ingressi: Ipsum que quidicia doloribus.
Pudis molendebis dolesequi ipictetur, 
quo eum quo quis ello maximint im ipsa-
pit eiur.

Nosto: Ipsum que quidicia 
doloribus. pudis molen-
debis dolesequi ipictetur, 
quo eum quo quis

otsikko

L
eipäteksti: None volupit fugit rehentium quat 
voluptaquam lam aliqui blandaepe velecae net 
aut labor se etur, simuste mpossinti reium nim 

faccus, sequati nverfer uptatis magnam res molen-
dit, que dolut ium ut abo. Erum, corum quis dolum 
enisquia volo ideligenda volutem quibus et ommo-
luptae voluptatia dolorepedis plit excerchit, nimen-
to et quatios dolorit officae stiust quamus ad qui ut 
quatem imusamet mo dus im rem rem et por sequi 
aceaquia cus re, autempore lit a voluptat late cus si 
conseceatum et, to quam a consenda dolupta sse-
quam sus, sint diam, eniae quunt.

Gitius re, sequam, officid ignati a conet mos nonet 
occum, ut hit etur, ut officiatat.

Solliquossum repudit ioneceaquam, sunt velesci 
aribus que veni te nimpore puditate nonet quam 
ab idella pa voloriorat aliquis iminciusam idus esci 
doluptas nis none qui intium im fuga. Et atum dole-
cum ipsam inverum sin cuptassi destionsenis pos 
que dia sinullorio temquae nonse nos aut earchit, 
occum faciume non con rerovidunt remposam et 

qui odis ut ea di cus accullant ut vendanda ni dolen-
ducia volupta nobitibus dolupit as dunt, nonseque 
rest, es vit ut vidus maiost, as digendus este dolore il 
essimi, essi derum illes res eicietur?

Es excepta non non est as estisi dit aut asi ve-
lestrum illa vollabo. Et aut quid min rem ea pre ve-
nisqu iatio. Illiquis aut voluptae is porerepudia illab 
ipsus dellor sam endistrum fugia simolor iberspe li-
quiaspient apicti tessimus dolor molo et oditamus as 
endi asperferit ipitam, ipist re voloresto blabo. Nem 
harum que pero doloresequat quamusd amuscia vo-
luptio qui dollatqui qui iusciliquid modiciasUs. Dam 
voloris et lam explitios mo dolest ullam ipiendicium 
ducia et eturibus quo et doles eatissi officatio opta-
tecea sint deliasp icimilit aut mil mos rerundicitin 
ra aut quias molupta consequamet facepre rferum 
lab is et, to odi seque suntia consequid et que sam 
iusape sus nihiliqui qui optaeria volupit occabore 
culparchit officti squistiscium velias sunt.

Ique doluptia sae iur repelitatet officaeculpa dolu-
pta que perspelicia sinum aciatur, tem facia vel isit 
es am in renimus acerio. Sae nis eum fuga. Offici do-
luptis aut molore nest re volecti buscid mos re laute 
aborum cus exerehe ntisciist, ullenihit volore adis 
reptatur, ut mod ex esciis quiae. Peris nobitOfficia
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web

Graafista ohjeistoa hyödyntämällä Vihreiden Nuor-
ten ja sen jäsenjärjestöjen on helppo luoda mate-
riaalia web-käyttöön. Esimerkiksi bannerit voivat 
yksinkertaisimmillaan olla ohjeiston mukaista typo-
grafiaa yhdistettynä kuvaan tai värilliseen taustaan.

graafinen ohjeisto web- 
materiaaleissa.

UUSIEN ILTA!
SEINÄJOEN


