
Juhlavuoden tunnus

– Graafinen ohjeisto



Nuorisoseurat 140 vuotta
Vuosi 2021 merkitsee Suomen Nuorisoseuroille merkkipaalua, jolloin järjestö juhlii 
140-vuotista taivaltaan. Vuoden aikana järjestön käytössä on juhlavuodelle suunniteltu 
tunnus, jota käytetään järjestön viestinnässä tavanomaisen tunnuksen sijaan.

Tunnuksesta on Nuorisoseurojen tavanomaisen tunnuksen tapaan kolme väriversiota, jotka 
ovat kuvattuina alla: värillinen, negatiivi- ja yksiväritunnus. Tunnuksen käyttö toimii samaan 
tapaan kuin tavallisen tunnuksen: värillistä tunnusta käytetään valkoisilla tai tasaisen vaaleilla 
pinnoilla, negatiivia värillisillä pinnoilla ja yksiväristä eli mustaa logoa mm. silloin, kun värien 
käyttö tai värillisenä tulostaminen ei ole mahdollista.

Juhlavuonna tunnuksesta on yleisessä käytössä sen pystyversio.

Tunnuksen käytöstä esitetty on esimerkkejä seuraavalla sivulla.

Tunnuksen paino- ja verkkoversiot voit ladata kirjautumalla Nuoraan Nuorisoseurojen tunnuk-
sillasi. Logot löytyvät polusta Viestintä > Graafinen > Logopankki > Suomen Nuorisoseurat > 
Nuorisoseurat 140 vuotta.

https://suomennuorisoseurat.sharepoint.com/sites/nuorisoseuraintra/viestinta/Jaetut%20asiakirjat/Forms/AllItems.aspx?amp=&FolderCTID=0x0120007AD156614BDBF343BEE67C5D7D79DCC8&View=%7BECDE77F9%2DE624%2D4148%2DA5E5%2DBB3FB09716FB%7D&viewid=ecde77f9%2De624%2D4148%2Da5e5%2Dbb3fb09716fb&id=%2Fsites%2Fnuorisoseuraintra%2Fviestinta%2FJaetut%20asiakirjat%2FGraafinen%2FLogopankki%2FSuomen%5FNuorisoseurat%2FNuorisoseurat%5F140%5Fvuotta


Lorem ipsum
Qui ducimus a dendamustet as aut qui doluptam 
et, nos alia doloreriam vendae lacerissitae post exe-
rae nus renim eius si si doleste quame il in porem. 
Qui bla dem eveligent quis moluptatur autatin-
vel im ea el magnatur aut facid eniasped minverro 
voluptate non pe corum faciatia nitiis solorestibus 
raeptas solla vero quatem ab int liqui sincta quae 
diti de quae molum int volluptae natiur andame-
nim ide doloria ilis enem harum estiam, officiur as 
volendis dipideb isquature omnimet ium audit inc-
tatum hicia cusapicia dolo te nimpers pernatibus 
inis que peditaq uassequibus dolupta temolor res-
temp orector aut fugit re ex est, dolupta quodige-
nis sequo ilitist, omnisit earchil lorit, nihitiu scilis 
nis cupiet optat.

Nonsedi optat

Ibusam hillaut dus est audition corrum sum nati 
ulpa quid et odi tesequias escipid qui nation repel-
lam qui inctur, sitio maximenim faccum lit aped 
quia ne perci aut quos sim sum quis qui alitiamus 
rectat.

Tunnuksen käyttö
Tunnus on tärkeä osa järjestön ilmettä. Se on joissakin tapauksissa aineiston ainoa kuvallinen 
elementti, joka yhdistää sisällön nuorisoseuroihin. Sen käyttöön liittyy perussääntöjä, joita 
noudattamalla viestit järjestöstäsi arvokkaalla ja kunnioittavalla tavalla.

Mikäli tunnus esitetään muiden tunnusten kanssa vierekkäin tai allekkain, tulee 140-vuotis-
juhlatunnus esittää vasemmalta tai ylhäältä lukien ensimmäisenä.

Tunnuksen suoja-alueena tulisi pitää tyhjä tila, joka on vähintään tunnuksen ison 
N-kirjaimen korkeuden suuruinen.

Alla on esimerkkejä värillisen ja negatiivilogon käytöstä.



Esimerkkejä tunnuksen 
väärinkäytöstä

Tunnuksen käytössä pätevät samat säännöt kuin Nuorisoseurojen muissakin tunnuksissa. 
Alla on muistutuksena esimerkkejä tavoista, joita tulee tunnuksen käytössä välttää.

Tunnusta ei tule litistää tai venyttää – ei 
pysty- eikä vaakasuunnassa. Säilytä aina 

tunnuksen kuvasuhde kokoa muuttaessasi.

Tunnusta ei tule asettaa toisen tunnuksen 
suoja-alueelle.

Tunnus tulee esittää riittävän kaukana dokumen-
tin reunoista. Tunnusta ei tule asettaa minkään-
laisiin kehyksiin, jotka rikkovat sen suoja-aluetta.

Tunnusta ei tule asettaa sellaisen taustan päälle, 
josta se ei kunnolla erotu. Valitse tunnukselle 

sopiva kohta ja siihen oikea tunnus.

Matalaresoluutioista pikselitunnusta ei tule 
käyttää suuremmassa koossa kuin mihin sen 

resoluutio riittää. 

Logoa ei tule muuttaa eikä siihen tai sen 
suoja-alueelle tule tehdä omavaltaisia 

lisäyksiä.

Tunnuksen käytössä voi ilmetä myös erityistarpeita vaativia poikkeustapauksia. Pyydäthän 
näissä tapauksissa – tai missä tahansa muussa graafiseen aineistoon liittyvässä – tarpeen 
vaatiessa apua nuorisoseurojen viestinnän työntekijöiltä.


