
UUTISMEDIAN
LIITTO

Graafinen ohjeisto 2020 



VISUAALISUUS................................................

Logo............................................................................  
 Väriversiot........................................................ 
 Suoja-alue........................................................ 
 Dynaaminen logo............................................ 
 Esimerkkisovellutukset................................... 
 Väärät käyttötavat.........................................

Värit........................................................................... 
Typografia................................................................

ESIMERKITYKSIÄ...........................................

KUOSI.....................................................................
 

4

5  

9 

10 

11 

12 

13

14 

15

16

19

2

SISÄLLYSLUETTELO



Uutismedioiden ilme viestii monimuotoisuutta ja kaikkien äänien 

ja äänenpainojen mahdollisuutta osallistua julkiseen keskusteluun 

ja tulla kuulluksi. Aina kuitenkin vastuullisuutta, läpinäkyvyyttä, 

tasavertaisuutta, oikeudenmukaisuutta ja vapaata tiedonvälittämistä 

puolustaen. Totuus on monimuoto, jonka olemus muuttuu 

katselukulmasta riippuen, mutta ydin pysyy samana.

Ilme rakentuu dynaamisen tunnuksen varaan. Tunnus muuntuu ja 

versioituu eri käyttöyhteyksiin, pysyen kuitenkin ainan tunnistettavana. 

Tässä ohjeistossa ohjataan tunnuksen käyttöä sekä 

esimerkitetään tunnuksen versiointia.
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VISUAALISUUS
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LOGO

Uutismedian liiton logo perusmuodossaan 
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Uutismedian liiton logon versiot alajaostoissa. 
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LOGO



Logoversio: Mediakasvatus
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LOGO



Väriversiot

Uutismedian liiton logon versiot kieliryhmittäin.
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LOGO
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Suoja-alue

Logon ympärille tulee aina jättää taittovapaata aluetta 

vähintään tunnuksen U-kirjaimen levyinen osa.

LOGO



Dynaaminen  logo

Uutismedian liiton logon dynaamiset versiot
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LOGO



Kuinka
minun
käy?

”Saankohan jalkani vielä  kuntoon, kun liikkuminen 
on vaikeaa lonkkaleikkauksen jälkeen? Kuinka 

kauan pystyn vielä lukemaan kirjoja? Voinko asua 
loppuelämäni omassa kodissani?”

Aili, 85 vuotta, eläkeläinen

Uutismedian tehtävä ei ole vain kertoa viimeisimpiä uutisia. 
Sen tehtävä on myös tarjota erilaisia näkökulmia, vertaistu-
kea, ikkunoita ihmisyyden eri muotoihin jokaisessa arkipäi-
vässä. Nostamalla esiin aitoja huolenaiheita, synnyttämällä 
keskustelua ja herättämällä päättäjien huomion, laadukas 
journalismi tekee positiivisesta muutoksesta mahdollista.

Kuinka
minun
käy?

”Saisinko vielä kerran rakkaan vanhan rouvan eli
veneeni kuntoon ja vesille? Pärjäävätkö lapseni

yrityksessä, jonka perustin? Miten pysyisin
terveenä mahdollisimman pitkään?”

Jouko, 73 vuotta, eläkeläinen

Uutismedian tehtävä ei ole vain kertoa viimeisimpiä uutisia. 
Sen tehtävä on myös tarjota erilaisia näkökulmia, vertaistu-
kea, ikkunoita ihmisyyden eri muotoihin jokaisessa arkipäi-
vässä. Nostamalla esiin aitoja huolenaiheita, synnyttämällä 
keskustelua ja herättämällä päättäjien huomion, laadukas 
journalismi tekee positiivisesta muutoksesta mahdollista.

LOGO Esimerkkisovellukset

Uutismedian liiton logon esimerkkisovellukset: 

monokromaattinen negatiivi sijoittuna sivun 

alalaitaan taittovapaa-alue huomioiden.
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LOGO Väärät käyttötavat

1. 2.

4. 5. 6.

3.

1. Älä muuta embleemin 
ja tekstiosan kokoa 
suhteessa toisiinsa.

2. Älä skaalaa kokoa 
epäsuhtaisesti vain 
yhteen suuntaan.

3. Pyri käyttämään 
monokromaattista 
tunnusta värillisen 
taustan päällä. Jos 
taustan väri on haalea 
ja tukee tunnuksen 
kontrasteja, voidaan 
käyttää myös värillistä 
tunnusta.

4. Älä erota embleemiä 
ja tekstiosaa toisistaan.

5. Älä käännä tunnusta 
vinoon.

6. Älä skaalaa tunnuksen 
kokoa niin pieneksi, että 
sen luettavuus kärsii.
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VÄRIT

CMYK 0 69 64 0

RGB 245 90 35

Pantone 1655 U

HTML F55A23

CMYK 60 0 30 0

RGB 80 210 180

Pantone 7465 U

HTML  50D2B4 

CMYK 0 1 93 0
RGB 255 255 83
Pantone 3955 U
HTML FFFF73

CMYK 40 0 6 0
RGB 69 255 255
Pantone 2225 U
HTML 45FFFF

CMYK 0 55 0 0
RGB 245 153 235
Pantone 211 U
HTML F599EB

CMYK 100 35 0 0

RGB 45 95 235

Pantone 300 U

HTML 2D5FEB

Tunnuksen värit ovat tarkkaan määritetyt eri 

värijärjestelmissä.
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ROBOTO
CONDENSED

Work Sans
Black

TYPOGRAFIA

Work Sans Semibold Roboto Condensed Bold

Ucit, mo invo, nihilis atu et? Aperite, fex non 
tam pra et; ete, sena, C. Opiocup ientern 
ihili, qua ego il horte menihil icestuis virti-
mus, derfectam dem pultus, nunum demum 
simpordit L. Nos pere incurs audam, con 
Etridem overtimis bonum temendam adduc 
remnin se, ures nocchilis et, terei popordius; 
hui publis, nonducomaio, etimend eterun-
imil unihil cus? Maedo, omnonsus, simuro ad 
facto unu quidem occhusceris res condend 
actus, quit. C. Fuius publina, nem, sunum 
patus se con sa consimius pratoris, con ses-
imol tortem. Ipiostora, utes?

Ucit, mo invo, nihilis atu et? Aperite, fex non 
tam pra et; ete, sena, C. Opiocup ientern ihili, 
qua ego il horte menihil icestuis virtimus, der-
fectam dem pultus, nunum demum simpordit 
L. Nos pere incurs audam, con Etridem overti-
mis bonum temendam adduc remnin se, ures 
nocchilis et, terei popordius; hui publis, nondu-
comaio, etimend eterunimil unihil cus? Mae-
do, omnonsus, simuro ad facto unu quidem 
occhusceris res condend actus, quit. C. Fuius 
publina, nem, sunum patus se con sa con-
simius pratoris, con sesimol tortem. Ipiostora, 
utes?

Roboto Condensed -leikkaukset antavat  
mahdollisuuden tehdä massasta erottuvia otsikoita.

Work Sans sopii niin leipätekstiksi kuin 
otsikkotason kirjasintyypiksi. Sen lukuisat 
leikkausversiot antavat mahdollisuuden 
variaatioon.
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Light Regular Medium Semibold Bold Black
Light Regular Medium Semibold Extrabold Black

Light Regular Bold
Light Regular Bold

Work Sans

Roboto Condensed



ESIMERKITYKSIÄ



Sisäänheittosivu
Uutiskirje Jäsentiedote

Esite

Etusivu

Tervetuloa 
tapahtumaan!

Tiedotus
jäsenillemme

Rit ipit dem exerum autatur?
Ciet quatasim el eosandae verum volor sam quat hit 
expedi blatemquid utemolor aliquame quam sita ven-
tur sum quate pla id quo cor ad quam quam, ut qui 
omnis et adiaerum ratem aut providus, ommoluptas 
deniscidit am velistet od quo que quata sitatur, sae 
ne nonseque et optae natest fuga. Nem aut eaquae. 
Nequi velit et ut odis molore que ant.

Tiedottaja
tiedottaja@uutismediat.fi
+3581 234 5678

At ratius doluptat fugitat iuntores magni quidendit 
volorem rero verum reic temque net dolorpo ssus-
trumqui quisimolum ea simodigent laboratem ius.
Ra dolupta sunt aceatium qui dolore endis et 
volectat ius, con pa doluptatur? Magnis dignatet 
opta volorerferae minciis in ea simus earchiliq-
uis as que molupid itibers pellaccus, erum que 
molorehenite mod mo officat od unt qui blac-
cum asintemqui dollabore laudicae nis asim alit 
adipsunt. Bore nus quis eum endi sollab illabor-
esti vel ipisque pliquatem quunt maio iminctem 
et, asi beatur?

Nimagnis aut maximin non et aut magnihil minulpa 
rupici cuptas aut fuga. Ibustio illanis ilici volorpo-
rite sitiaer ibeaten digendi nos volore simenimene 
quuntia que voloris earibus dolut vollab inverum 
niet, imuscimin erio omnihil liquunti dus conse 
is as denet qui cuptios invel modiam quianda 
ndamet id quaest, iducipsus.

Tiedottaja
tiedottaja@uutismediat.fi
+3581 234 5678

Uutismedian liitto
Eteläranta 10,
00130 HELSINKI
09 2287 7300
www.uutismediat.fi
info@uutismediat.fi

Uutismedian liitto
Eteläranta 10,
00130 HELSINKI
09 2287 7300
www.uutismediat.fi
info@uutismediat.fi

Uutiskirje 5/2020 Jäsentiedote 5/2020





KUOSI



KUOSI

Ilmeessä on mahdollista käyttää erilaisia kuoseja.
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KUOSI

Esimerkityksiä kuosin käytöstä.



KIITOS!


