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 tunnuksillasi. Logot löytyvät polusta Viestintä > Graafinen > Logopankki > Suomen Nuorisoseurat >
Nuorisoseurat 140 vuotta.

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-vuotisjuhlatunnus 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.
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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 dokumentin reunoista. Tunnusta ei tule asettaa minkäänlaisiin 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.

