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Logo
Logo toimii liiton kasvoina. Liiton virallinen 
logo on tekstilogo, mutta ensisijaisesti tulee 
käyttää S-merkkiä, joka löytyy oikeasta 
yläkulmasta.
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S-LOGOELEMENTTI on yhtä vanha 
kuin tekstilogoelementtikin. Vuo-
den 2023 ilmeuudistuksen myötä 
otettiin S-logo isommalle käytölle 
markkinoinnissa. 

KÄYTÄ S-LOGOA vain negatiivina 
aina ensisijaisesti sille määritetyl-
lä sinisellä taustalla tunnettuuden 
säilyttämiseksi. Väreistä lisää 
löydät täältä!

LOGON VÄRITYSTÄ tai mittasuh-
teita ei tule muuttaa. 

JULKAISUISSA SEKÄ ILMOITUK-
SISSA elementti sijoitetaan aina 
oikeaan yläkulmaan.

S-logoelementti

Ensisijainen S-logo

Logosta voi käyttää myös näitä versioita
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Näin EI näin
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SUOMEN SOPIMUSPALOKUNTIEN 
LIITON logon värit, asettelut sekä 
fontit viilattiin uuteen uskoon 2023 
vanhaa logoasettelua kunnioitta-
en ja vanhoja elementtejä säilyt-
täen.

LOGON VÄRITYSTÄ tai mittasuh-
teita ei tule muuttaa. Perustel-
luissa tapauksissa logosta voi 
käyttää myös mustavalkoista tai 
negatiivista versiota. 

LOGO TULEE sijoittaa aina mah-
dollisimman selkeästi erottuvalle 
taustalle, mieluiten valkoiselle.

LOGO ON olemassa suomeksi ja 
ruotsiksi. 

Tekstilogo

Suomenkielinen logo

Ruotsinkielinen logo

Mustavalkoinen logo

Negatiivi logo

Logoa voi tarvittaessa käyttää 
myös ilman lisätekstimäärettä.



SSPL  I  7  I

Näin EI näin
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Mistä tiedän minkä 
tiedostomuodon 
valitsen?

Jokainen logo on olemassa seuraavissa muodoissa: 

.ai   << vektorigrafiikkaa, aina ensisijaisesti painotöihin

.pdf  << vektorigrafiikkaa, painotöissä sekä omissa tulosteissa

.jpg  << kuva, jossa tausta. Toimii parhaiten omissa tulosteissa, netissä ja näytöltä

.png  << kuva, jossa ei ole taustaa. Toimii parhaiten netissä ja näytöltä

VINKKI!
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Brändivärit
Käytä SSPL:n markkinointimateriaaleja 
tehdessäsi aina vain ohjeistuksessa 
määriteltyjä värejä tunnettuuden 
säilyttämiseksi.
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SSPL SININEN
 

PANTONE 

299
CMYK 

86/8/0/0

RGB
0/163/224

#00A3E0

SSPL PUNAINEN

PANTONE 

485
CMYK 

0/95/100/0

RGB
218/41/28

#DA291C

SSPL ORANSSI

PANTONE 

158
CMYK

0/62/95/0

RGB
232/119/34

#E87722

KÄYTÄ LISÄVÄREJÄ  
VAIN HARKITEN:

LISÄVÄRI
KELTAINEN

PANTONE 134
0/12/60/0

253/210/110
#FDD26E

LISÄVÄRI
TUMMANSININEN

PANTONE 302
100/48/12/58

0/59/92
#003B5C

BLACK 95 %

KÄYTÄ MUSTA- 
VALKOISTA AINA 

BLACK 95 %.
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Mistä tiedän mitä 
värejä milloinkin 
käytetään?

Värimäärittelyt ovat lyhykäisyydessään: 

CMYK  << 4-väripainotyöt, lähetä painoon aina tämä versio sekä tämä ohjeistus

PANTONE << 1- ja 2 -väripainotyöt, esimerkiksi silkkipaino sekä tuotelahjat

RGB   << sähköisiin julkaisuihin sekä töihin soveltuva värimaailma

#    << heksadesimaaliarvoja käytetään nettimaailmassa

VINKKI!
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Fontit
Käytä SSPL:n markkinointimateriaaleja 
tehdessäsi aina vain ohjeistuksessa 
määriteltyjä värejä tunnettuuden 
säilyttämiseksi.
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sspl.fi  I  info@sspl.fi  I  040 123 4567

Iso otsikko  
voisi olla näin
Ja mahdollinen ingressi olisi 
näin. Tässä näin, hyvin lyhyt.
Leipäteksti kulkisi sitten näin 
ikään. Voluptur solupta temossiti 
volores a vendae. Nam fugia nam, 
nobis esto eos maximusape vella-
bo rporae se porehende non cora 
aut enis dipienimet veniam, idusant 
eostia quis simaxim quiam laborru-
mquae si odisciis sitio inus ilit pli-
tati ide volorib earchil entiatisolo-
rib earchil entiati  cusae dolenias a 

sum harumquid ma veliquodis cone 
vel ime consequam con por aut qui-
simuscim fugitat aturehent. Usape-
lende solori tesciis del ma cum alit 
andistecta que laborum, volupta 
cum everita conem que nem vele-
cus consecti dolorum que pra is es 
nit arcia dolorror acearum reium 
corem qui dolupta pratum ditorum 
que pra is es nit aracearum .

Otsikko Poppins bold, tasattu vasemmalle. Värin  
löytää SSPL:n väriskaalasta. Käytä ensisijaisesti sinistä. 

Lataa Poppins -fontti koneellesi täältä!

Mahdollinen ingressi tai alaotsikot Poppins regular,  
tasattu vasemmalle. Ingressi aina black 95 %.

Leipäteksti PT Sans regular. Koko 9-10 pt. Kappaleen 
aloittaa aina kahden kappaleen Poppins bold. Katso väri 
SSPL:n väriskaalasta.

Yhteystiedot aina samalla tavalla esitettynä julkaisun 
alalaidassa.

Fontit

https://fonts.google.com/specimen/Poppins
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Kuvat
Käytä SSPL:n markkinoinnissa ja viestinnässä 
iloisen värikkäitä kuvia, joissa pääasiassa on 
toiminta harjoituksessa tai livetilanteessa. 
Muutoin sopii mainosmaiset kuvat, joissa 
iloisia, aitoja ihmisiä ja oikeita värejä  – älä 
käytä filttereitä. 
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SUOMEN SOPIMUSPALOKUNTIEN 
LIITON kuvamaailma tulee olla 
värikästä, aitoa ja iloista. 

ETHÄN KÄYTÄ filttereitä tai varjos-
tuksia tai muitakaan tehokeinoja 
kuvien esitystavasta riippumatta. 

Kuvat: Tomi Vastamäki

Kuvat
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Typografia
Seuraavilta sivuilta näet miten ilme 
toimii käytännössä. Asettelut, fontit sekä 
fonttien eri leikkaukset tulee olla linjassa 
ja yhdenmukaisia keskenään.
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sspl.fi  I  info@sspl.fi  I  040 123 4567

sspl.fi  I  info@sspl.fi  I  040 123 4567

Iso otsikko  
voisi olla näin

Iso otsikko  
voisi olla näin

Iso otsikko  
voisi olla näin

Iso otsikko  
voisi olla näin
ikäänkin

Iso otsikko  
voisi olla näin
millä saadaan 
huomio!

Iso otsikko  
esimerkiksi 
myös näin

Iso otsikko  
voisi olla näin
millä saadaan 
huomio!

Iso otsikko  
voisi olla näin
millä saadaan 
huomio!

Ja mahdollinen ingressi olisi 
näin. Tässä näin, hyvin lyhyt.

”Nosto, näinhän se sitten 
menisi, yksinkertainen on 

kaunista ja selkeää.

Ja mahdollinen ingressi olisi 
näin. Tässä näin, hyvin lyhyt.

Ja mahdollinen ingressi olisi 
näin. Tässä näin, hyvin lyhyt.

Ja mahdollinen ingressi olisi 
näin. Tässä näin, hyvin lyhyt.

Ja mahdollinen ingressi olisi 
näin. Tässä näin, hyvin lyhyt.

Ja mahdollinen ingressi olisi 
näin. Tässä näin, hyvin lyhyt.

Ja mahdollinen ingressi olisi 
näin. Tässä näin, hyvin lyhyt.

Leipäteksti kulkisi sitten näin 
ikään. Voluptur solupta temossiti 
volores a vendae. Nam fugia nam, 
nobis esto eos maximusape vellabo 
rporae se porehende non cora aut 
enis dipienimet veniam, idusant 
eostia quis simaxim quiam labor-
rumquae si odisciis sitio inus ilit 
plitati ide volorib earchil entiatiso-
lorib earchil entiati  cusae dolenias 

a sum harumquid ma veliquodis 
cone vel ime consequam con por 
aut quisimuscim fugitat aturehent. 
Usapelende solori tesciis del ma 
cum alit andistecta que laborum, 
volupta cum everita conem que 
nem velecus consecti dolorum que 
pra is es nit arcia dolorror acearum 
reium corem qui dolupta pratum di-
torum que pra is es nit aracearum .

Leipäteksti kulkisi sitten näin ikään. 
Voluptur solupta temossiti volores a ven-
dae. Nam fugia nam, nobis esto eos maxi-
musape vellabo rporae se porehende non 
cora aut enis dipienimet veniam, idusant 
eostia quis simaxim quiam laborrumquae 
si odisciis sitio inus ilit plitati ide volo.

Leipäteksti kulkisi sitten näin ikään. 
Voluptur solupta temossiti volores a ven-
dae. Nam fugia nam, nobis esto eos maxi-
musape vellabo rporae se porehende non 
cora aut enis dipienimet veniam, idusant 
eostia quis simaxim quiam laborrumquae 
si odisciis sitio inus ilit plitati ide volo.

Leipäteksti kulkisi sitten näin 
ikään. Voluptur solupta temossiti 
volores a vendae. Nam fugia nam, 
nobis esto eos maximusape vellabo 
rporae se porehende non cora aut 
enis dipienimet veniam, idusant 
eostia quis simaxim quiam labor-
rumquae si odisciis sitio inus ilit 
plitati ide volorib earchil entiatiso-
lorib earchil entiati  cusae dolenias 

a sum harumquid ma veliquodis 
cone vel ime consequam con por 
aut quisimuscim fugitat aturehent. 
Usapelende solori tesciis del ma 
cum alit andistecta que laborum, 
volupta cum everita conem que 
nem velecus consecti dolorum que 
pra is es nit arcia dolorror acearum 
reium corem qui dolupta pratum di-
torum que pra is es nit aracearum .

sspl.fi  I  info@sspl.fi  I  040 123 4567

sspl.fi  I  info@sspl.fi  I  040 123 4567

sspl.fi  I  info@sspl.fi  I  040 123 4567

sspl.fi  I  info@sspl.fi  I  040 123 4567

sspl.fi  I  info@sspl.fi  I  040 123 4567

sspl.fi  I  info@sspl.fi  I  040 123 4567

Ilmoitukset
ILMOITUKSET TULEE pitää mahdollisimman yksinkertaisena. Käytä vain SSPL:n väripaletista 
löytyviä päävärejä sekä ohjeistuksessa mainittuja fontteja ja niiden oikeita leikkauksia. 

S-LOGO esitetään aina oikealle yläkulmaan ja yhteystiedot aina samalla tavalla esitettynä 
ilmoituksen alalaidassa.
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Tilastot Piirakat
Se

lo
st

e

Se
lo

st
e

Se
lo

st
e

Se
lo

st
e

Se
lo

st
e

Selittävä tekijä 1

45 % ja  
selittävä tekijä

2 % ja  
selittävä tekijä

35 % ja  
selittävä tekijä

15 % ja  
selittävä 
tekijä

3 % ja  
selittävä 
tekijä

27
 %

 

14
 %

 

17
,5

 %
 

37
 %

 

21
 %

 

Selittävä tekijä 1

Selittävä tekijä 1

Selittävä tekijä 1

Selittävä tekijä 1

Selittävä tekijä 1

Otsikko
tulee 

tähän

Ehkä pieni selventävä tekstikin voi olla.
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Netti
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Jotakin 
voi sanoa 

myös 
näin

Lyhyttä ja 
ytimekästä

Yhden-
mukaisuus 

on valttia

Käy 
sivuillamme 

ja vastaa 

Käy 
sivuillamme 

ja vastaa 

Feedi 
pysyy 

siistinä

sekä 
saman-

näköisenä

sspl.fi
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2023


