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1. Logon merkkiosaa voidaan käytää erikseen 
tunnuksena.

Logosta on kolme tekstillistä sommitelmaa: 

2. Vaakasommittelu on pääasiallinen.

3. Pystysommitelmaa käytetään, kun tarvitaan 
keskitetty logo suuressa koossa.

4. Kaksirivistä käytetään ahtaissa tiloissa.

2.

1.

3.

4.

LOGOJEN SOMMITTELUT
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Valkoisella taustalla käytetään logon 
perusväritystä.

Mustaa ja valkoista väriversiota käytetään 
valokuvien päällä. Näitä voidaan käyttää 
myös tilanteissa missä on useita logoja 
lähekkäin.

Negatiiviväritystä (valkoinen logo 
turkoosilla pohjalla) käytetään kun 
tarvitaan logo väripinnalle. 

LOGOJEN VÄRIVERSIOT



Sanomalehtien Liitto 
Visuaalisen ilmeen ohjeistoLOGON KÄYTÖN RAJOITUKSIA

x

x

x

x

xLogolla on suoja-alue, mihin ei tule laittaa 
muita graafisia elementtejä. Suoja-alue 
on logon jokaisesta reunasta raksilla 
merkatun alueen kokoinen. Logotiedostot 
on tallennettu suoja-alueineen.

Poikkeuksena valokuvat, joiden päällä 
käytetään valkoista tai mustaa väriversiota.

Värillistä logoa ei saa käyttää kuvan päällä.

Logoa ei saa venyttää.

Logon värejä ei saa vaihtaa.

Logoa tulee käyttää vain koossa, jossa 
teksti on helposti luettava. 
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Sanomalehtien liiton tunnusväri on 
turkoosi, joka näkyy logossa ja muualla 
liiton visuaalisessa maailmassa.

Logon tunnusosa on turkoosi ja tekstiosan 
tumman harmaa. 

Turkoosi  
PMS311C  /  C68 Y13  / R 5 G 195 B 222

Harmaa 
 -  /  K80  /  R 89 G 89 B 91

Logon värien lisäksi ilmeeseen on valittu 
laaja valikoima käytettäväksi eri tilanteissa.

VÄRIT

Musta 
Harmaa 
Sinivihreä 
Violetti 
Punainen 

Keltainen  
Luu 
Vihreä 
Ruskea 
Mustikka

Värit voi poimia värikorttitiedostoista ja ne 
on asetettu pohjiin valmiiksi.
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Sanomalehtien Liiton visuaalisen ilmeen typografian 
perusta on Gentona-fontti. Gentonasta on tarjolla 
monta leikkausta, joilla saadaan typografiaan paljon 
elävyyttä.

Lehteni on täynnä ajatuksia, jotka kiinnostavat
myös muita. Se avaa minulle uusia näkökulmia
ja lukemattoman määrän keskustelunaiheita.

GENTONA BOLD SEMIBOLD MEDIUM BOOK LIGHT THIN

Tidningars Förbund 
Finnish Newspapers
ABCDEFGHIJKLMOPQRSTUVXYZÅÄÖ
abcdefghijklmopqrstuvxyzåäö
1234567890 

TYPOGRAFIA

Laborpor apicipsapis mod et maximod istrum et labore-
hendi dolor magnias ab imet excepel endignihit occum 
cus eum vent ut quidit laboreh enempelit que solup-
taerum excvv1eperum accatem porundi doluptatio. Ut 
quo consedis doluptat ate enisinum as aris vel iducitet 
dem et eriberf erchitaqui dolesecabo. Ximaio commol-
orepe nis volorum quaepero omnis dolo con cusan-
da vendelita nobisimint licimodi in rerepud aeperibus 
re que volorpost, sinctios acestem eos quatiunt harum 
inctis et faccuptus.

Repudam fuga. Dest, odiorit dio il mi, arum en-
dis molupta inciist, sunda vel mi, sequid et velende ped 
quid que nes mossita ssincillatis remodit atemperum 
acipitium dolupieneces exerum as alia doluptatur ratem 
quis ratur aut dernatiatur re molestiandis dem ania sit 
quatiberro eicae pratam dest, que pore dolorem con 
endae. Um faccum quidis autatiania debit aciatur?

Ovidunt. Solorem. Nem vendus eosandae officatqui 
cus sequi cum eum volupta temolorro molorem do-
luptatur? Quiaestrum quideru ntist, sedit haritae precte 
nonsequis soluptatet occum doluptibeat anto cus ven-
dae suntum ut mo et quam etur?
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Pitkissä leipäteksteissä sekä ingresseissä ja sloganeissa 
voidaan käyttää päättellistä Cambriaa.

Lehteni on täynnä ajatuksia, jotka kiinnostavat
myös muita. Se avaa minulle uusia näkökulmia
ja lukemattoman määrän keskustelunaiheita.

Cambria Bold Italic Regular Italic

Iso kursiivi on  
kaunista, jos sitä 
käyttää oikein 

TYPOGRAFIA

Laborpor apicipsapis mod et maximod istrum et labore-
hendi dolor magnias ab imet excepel endignihit occum 
cus eum vent ut quidit laboreh enempelit que solup-
taerum exceperum accatem porundi doluptatio. Ut quo 
consedis doluptat ate enisinum as aris vel iducitet dem 
et eriberf erchitaqui dolesecabo. Ximaio commolorepe 
nis volorum quaepero omnis dolo con cusanda vendeli-
ta nobisimint licimodi in rerepud aeperibus re que vol-
orpost, sinctios acestem eos quatiunt harum inctis et 
faccuptus.

Repudam fuga. Dest, odiorit dio il mi, arum endis 
molupta inciist, sunda vel mi, sequid et velende ped 
quid que nes mossita ssincillatis remodit atemperum 
acipitium dolupieneces exerum as alia doluptatur ratem 
quis ratur aut dernatiatur re molestiandis dem ania sit 
quatiberro eicae pratam dest, que pore dolorem con en-
dae. Um faccum quidis autatiania debit aciatur?

Ovidunt. Solorem. Nem vendus eosandae officatqui 
cus sequi cum eum volupta temolorro molorem do-
luptatur? Quiaestrum quideru ntist, sedit haritae precte 
nonsequis soluptatet occum doluptibeat anto cus ven-
dae suntum ut mo et quam etur?
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Kuvamaailmassa pyritään selkeään, 
kauniin arkiseen linjaan.

Huonompilaatuisia kuvia käytettäessä 
esimerkiksi Powerpoint-esityksessä 
voidaan tarvittaessa sävyttää kuva ilmeen 
väreillä. Pohjissa on sävytysmahdollisuus 
valmiina.

KUVAMAAILMA
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Ilmeessä pyritään selkeään viestintään ja 
ilmavuuteen. 

Graafiset elementit pidetään 
yksinkertaisina ja yhdenmukaisina 
verkossa ja printissä. 

ILMEEN SOVELLUKSIA
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JÄSENTIEDOTE

JAKELUN MALLISOPIMUS KÄYTÖSSÄNNE
Laborpor apicipsapis mod et maximod istrum et laborehendi 
dolor magnias ab imet excepel endignihit occum cus eum vent ut 
quidit laboreh enempelit que soluptaerum excvv1eperum 
accatem porundi doluptatio. Ut quo consedis doluptat ate enisi-
num as aris vel iducitet dem et eriberf erchitaqui dolesecabo. 
Ximaio commolorepe nis volorum quaepero omnis dolo con 
cusanda vendelita nobisimint licimodi in rerepud aeperibus re 
que volorpost, sinctios acestem eos quatiunt harum inctis et 
faccuptus.

Repudam fuga. Dest, odiorit dio il mi, arum endis molupta inciist, 
sunda vel mi, sequid et velende ped quid que nes mossita ssincil-
latis remodit atemperum acipitium dolupieneces exerum as alia 
doluptatur ratem quis ratur aut dernatiatur re molestiandis dem 
ania sit quatiberro eicae pratam dest, que pore dolorem con 
endae. Um faccum quidis autatiania debit aciatur?

Mallisopimuksen erityispiirteet

Ovidunt. Solorem. Nem vendus eosandae o�catqui cus sequi 
cum eum volupta temolorro molorem doluptatur? Quiaestrum 
quideru ntist, sedit haritae precte nonsequis soluptatet occum 
doluptibeat anto cus vendae suntum ut mo et quam etur?
Rovit hit, cumque perum aborepudis mod quiae eat prernam 
dolorio repelectin nus asi autem quaectus.
Quiberi resto et illuptasi alique nullam non re pro mod eos sunt 
ommolup tatinci iscium idempor epellup tassimus.
rem ea preptae rectur si senem cus asperendipit eos et quo ini 
o�cima invelia a pedit volut illautem. Udam re prerc
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TAPAHTUMAT & KOULUTUS

TERVETULOA TAPAHTUMAAN
Laborpor apicipsapis mod et maximod istrum et laborehendi 
dolor magnias ab 1.2.2016 imet excepel endignihit occum cus 
eum vent ut quidit laboreh enempelit que soluptaerum 
excvv1eperum accatem porundi doluptatio. Ut quo consedis 
doluptat ate enisinum as aris vel iducitet dem et eriberf erchi-
taqui dolesecabo. Ximaio commolorepe.fi nis volorum quaepero 
omnis dolo con cusanda vendelita nobisimint licimodi in rerepud 
aeperibus re que volorpost, sinctios acestem eos quatiunt harum 
inctis et faccuptus.
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Ilmeessä pyritään  
selkeään viestintään  
ja ilmavuuteen.

It, senduci istibero to quamus pellorr ovides nonectae 
odia volorem. Nequia nis earum lit liam, officturit et 
quam eniaspi ciistibus et ut facim quam del molendande 
nati quas modit ut eium ius eosam lam si con conem 
dolorec essunte nihicto quos eum, od qui dolectate 
es porum venient unt unt elessusciam et, que am ex 
experionse pore, cupta sim excepel labore molumquis 
modipis ciatis commos doluptassed minciam num 
sequamet utatemporia debissiminim desteni magnat et 
veria sequia ditat officae voluptatio offic tet voloressedit 
quossi voluptatet plit volut alit, conemol uptate dent 
pos sa volecer spient.

Um expersp edisit volestiis nimin et quiasin ent 
poreptum remolor eprores accupti voluptat.

Ilmava viestintä
Fici ommoles event maximin velecta temperfere alit 
ut volleni mporit rendi ut et, sant, tem essitat ectiis 
dusdam ium es por re quae vit rem latemperibus et dest 
et et aceario. Idento intis si blaturit minusam exerferum 

ut ventotatet maio. Ut rem in peruptatum volupta 
quaspero magnam, nullicatur alia dolest, est volore nus 
siti blabore porae non nis eium destrup tatinim enimili 
aspelibere et rero consenihit eliandi que possi dolup-
tatia atusapiet harumquatem verum esequi ratibus aut 
repudignam verferrum num ilictio rroribus deserectur? 
Qui omnihit enturep elluptatur secatur, ulpa volesed 
que volenie ntibustis etur, si dessequod quaspiendel 
molore sint ullitae dolupta nos aut aut ea doloraernam, 
oditisc iliquam. 

Simus et offici occus molupta ersperiaspis est qui 
sum cusda perum ab is quia sequatur acest veni omnis 
dolores equatem lam esti dolupis ame velest, simperia 
dolesti ipid es autatiisquia sequas rem voluptatis 
iumqui quo millesequo enderum doluptaquo tem 
dolesto temped magnit quibus serum quis inis es ab 
inulparuptas essequae nes sit ea doluptas et landae 
simagnam hit magnam quodiam re et aritatiame 
im conseribusam alibus nes intiasp eribus, utem as 
exerrum, cus reptiae. Ipsae ea dolorunt, cusdae aut 

Teksti: Janina Journalisti
Kuvat: Kristiina Kuvaaja

Artikkelit12

Kirjaudu jäsenpalveluun   RekisteröidySANOMALEHTIEN LIITTO Hae sivuilta
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KUINKA PALJON  
LUET SANOMALEHTIÄ  

VUONNA 2016?

28%
PALJON  
ENEMMÄN

53%
ENEMMÄN

15%
SAMAN 
VERRAN

2%
VÄHEMMÄN

2%
EN OSAA  
SANOA

INFOGRAFIIKKA
Infografiikassa suositaan selkeyttä ja värikkyyttä. 
Kuvaajien värit on tallennettu Powerpoint ja Word 
-pohjiin valmiiksi.

PAINETUT SANOMALEHDET 73%

MIHIN SEURAAVISTA MEDIOISTA YHDISTÄT SANAN LUOTETTAVA?

YLEISRADION TELEVISIOKANAVAT 70%

YLEISRADION RADIOKANAVAT 64%

PAINETUT KAUPUNKILEHDET 18%

AIKAKAUSLEHDET 18%

KAUPALLISET TV-KANAVAT 14%

GOOGLE 12%



Sanomalehtien Liitto 
Visuaalisen ilmeen ohjeisto

Kuvien ja väripintojen lisäksi graafisena 
elementtinä voidaan käyttää värikästä 
ornamenttikuviota. 

ORNAMENTTI
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