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Logo

Logosta on saatavilla pysty- ja  
vaakaversiot. 

Logosta on suomen-, ruotsin- ja  
englanninkielinen versio.
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Logon väriversiot

Logosta on eri väriversioita erilaisia 
taustoja varten. Käytä vain tällä sivulla 
mainittuja värivaihtoehtoja.

A. Pääasiallisesti käytettävä logo 
Tätä logoa käytetään vaalealla  
taustalla.

B. Logo vihreällä / tummalla taustalla 
Jos tausta on vihreä tai tumma  
käytetään valkoista logoa.

C. Yksivärinen, mustavalkoinen logo 
Tätä logoa voidaan käyttää yksivärisissä 
painatuksissa tai esim. musta- 
valkoisissa lehti-ilmoituksissa.

Logosta on saatavilla seuraavat  
tiedostoformaatit:
• PDF-tiedostot (vektori) soveltuvat 

painotuotteisiin. 
• SVG-tiedostot soveltuvat Office- 

ohjelmiin (PowerPoint, Word yms.) 
sekä Canvaan.  

• PNG-tiedostot soveltuvat  
verkkokäyttöön.
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Valikkoverkoston logo

Valikkoverkoston logosta on  
saatavilla pysty- ja vaakaversiot.

Valikkoverkosto nimi on  
kirjotettu Paralucent Medium  
-fontilla.
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30-vuotislogo
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Värit

Väripaletti muodostuu kolmesta 
pääväristä sekä lisäväreistä.  
Päävärejä ovat kaksi eri vihreän  
sävyä sekä beige jota käytetään 
materiaaleissa pääosin tausta-
värinä valkoisen sijaan.

Lisävärejä käytetään graafisissa 
elementeissä tuomaan  
ilmeeseen väriä. Niitä voidaan 
käyttää myös mm. graafeissa,  
esitteiden teemoittamisessa tai 
erottamaan eri aiheita toisistaan.

Kaikista väreistä voidaan  
tarvittaessa käyttää myös eri vaa-
leusasteita: 80%, 60%, 40% ja 20 % 
alkuperäisestä väristä.

Graafeja tehdessä on otettava  
huomioon että värisokeat  
saattavat nähdä nämä  
väriyhdistelmät  
samankaltaisina: 
• vaaleansininen + liila sekä 
• vaaleanvihreä + koralli.

KORALLI 
 

RGB 250 160 147
CMYK 0 46 35 0 
HEX  #FAA093

PMS 197 C

KELTAINEN

RGB 240 295 72
CMYK 7 23 79 0
HEX #F0C348
PMS 7404 C

TUMMANVIHREÄ 
 

RGB 27 88 88 
CMYK 84 40 53 38

HEX #1B5858
PMS 329 C

VAALEANVIHREÄ

RGB 157 192 184
CMYK 39 12 28 0

HEX #9DC0B8
PMS 338 C

BEIGE

RGB 249 246 241
CMYK 3 4 7 0
HEX #F9F6F1

PMS -

VAALEASININEN

RGB 194 216 239
CMYK 22 8 0 0
HEX #C2D8EF
PMS  2707 C

PÄÄVÄRIT

LIILA

RGB 195 186 226
CMYK 22 25 0 0
HEX #C3BAE2
PMS 2716 C

LISÄVÄRIT

VIHREÄ 
 

RGB 0 133 127 
CMYK 83 25 51 9 

HEX #00857F
PMS 3285 C

PERSIKKA 
 

RGB 251 196 170
CMYK 0 30 33 0 
HEX  #FBC4AA

PMS 7415 C

SININEN

RGB 16 58 100
CMYK 100 78 34 23

HEX #103A64   
PMS 647 C
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Typografia

Kansalaisareenan ilmeessä  
käytetään Fira Sans-  
kirjasintyypiä.

Pääsääntönä voidaan pitää että  
otsikoissa käytetään Fira Sans  
Boldia tai semiboldia. Leipäteksti 
kirjoitetaan Fira Sans Regular  
-leikkauksella. Fontissa on paljon 
muitakin leikkauksia, joita voidaan 
käyttää tarpeen vaatiessa.

Otsikot voidaan kirjoittaa joko 
tummanvihreällä tai mustalla. 

Tummanvihreä ja mustan lisäksi 
voidaan tekstissä käyttää myös  
sinistä lisäväriä. Näissä edellä-
mainituissa väreissä on tarpeeksi 
kontrastia niin että ne ovat  
selkeästi luettavissa. Ethän käytä 
tekstissä muita värejä.

Fira Sans -fontti on ladattavissa 
verkossa maksutta täältä.

https://fonts.google.com/specimen/Fira+Sans
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Graafiset elementit

Kansalaisareenan ilmettä voidaan  
elävöittää graafisilla kuviolla. Ne ovat 
muodoltaan yksinkertaisia, pehmeitä  
ja epäsymmetrisiä väripintoja/ 
kuvioita, jotka edesauttavat lämmin-
henkisen ja selkeän ilmeen luomista. 
Puhtaasti geometrisia tai monimutkai-
sia muotoja tulee välttää.

Väripintojen lisäksi visuaalisena  
elementtinä voidaan käyttää myös  
kevyesti soljuvaa viivaa.

Elementtejä voidaan käyttää  
esimerkiksi taustalla tai niihin voi 
upottaa valokuvia. Elementtejä voi 
vapaasti yhdistellä keskenään, niitä voi 
käyttää yksinään tai päällekäin.
Elementtejä voi käyttää ilmeen eri 
väreissä.

Kansalaisareenalle on tehty setti  
kuvioita joita voi käyttää. Sen lisäksi 
voidaan käyttää esim. Canvan vastaavia 
muotoja tai niitä voidaan piirtää lisää 
itse.
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Kuvamaailma

Valokuvien teemat liittyvät  
vapaaehtoistyöhön: 

• kuvissa näkyy vapaaehtois työtä 
tekeviä ihmisiä sekä työtä  
ohjaavia ihmisiä. 

• kuvista välittyy positiivinen  
tunnelma. 

• kuvissa on huomioitava  
monimuotoisuus (esimerkiksi 
kuvissa esiintyvien henkilöiden 
sukupuoli, etninen tausta,  
uskonto, toiminnallisuus). 

• jos käytetään kuvapankki kuvia, 
kuvan täytyy näyttää siltä kuin 
se olisi Suomessa otettu.
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Esimerkkejä  
sosiaalisen median 
postauksista
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Somealustojen  
kansikuvatyyli
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Esityspohja


