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Tunnus eli logo
Mannerheimin Lastensuojeluliiton merkki (ympyräkuvio/pallo) ja logotyyppi 
(tekstiosa) muodostavat yhtenäisen tunnuskokonaisuuden. Tunnuksen osia 
ei saa erottaa toisistaan. Ainoastaan MLL:n keskustoimistolla on oikeus jois-
sakin poikkeustapauksissa käyttää merkkiä irrallisena elementtinä. Tunnusta 
saa käyttää vain tässä ohjeistossa esitetyissä väreissä, ja sitä ympäröi kaikis-
sa käyttökohteissaan suoja-alue, jolle ei saa sijoittaa muita elementtejä. 

OIKEUDET TUNNUKSEEN
MLL:llä on yksinomainen oikeus käyttää 
tunnusta kaikessa viestinnässään. Tunnuk-
sen tekijänoikeudet kuuluvat Hahmo Design 
Oy:lle. Tunnusta ei saa muuttaa tai käyttää 
tästä graafisesta ohjeistosta poikkeavalla ta-
valla ilman tekijänoikeuksien haltijan lupaa. 

TUNNUSVERSIOT
Tunnuksesta on kaksi eri asettelua, pysty- ja vaaka, joista valitaan se, joka sopii paremmin käytettävissä olevaan tilaan.

MLL:n keskusjärjestön 
tunnus
Tunnusta saa käyttää vain  
keskustoimisto. 

MLL:n piirin tunnus 
Piirin nimi on ladottu tunnuksen 
yhteyteen.  
Keskustoimisto toimittaa 
tunnukset, nimiä ei ladota itse 
piirissä. 

MLL:n paikallisyhdistyksen 
tunnus 
Yhdistyksen nimi on ladottu 
tunnuksen yhteyteen.  
 
Yhdistysten tunnukset ovat 
ladattavissa aineistopankista, 
johon linkki Yhdistysnetissä. 
Tunnukset ovat JPEG-muotoisia. 
Uusien yhdistysten tunnukset 
eivät ole aineistopankissa, vaan 
ne saa keskustoimistosta.  
 

Yhdistyksen luottamushenkilöt voivat ladata oman yhdistyksensä tunnuksen Yhdistysnetistä yhdistyksen omista tiedoista. 
Yhdistysnetissä oleva tunnukset ovat JPEG-muodossa. CMYK-väriset JPEG-tunnukset ovat painokelpoisia eli käyvät mm. lehti-il-
moituksiin niin kauan, kuin tunnusta ei ole tarpeen suurentaa. Esimerkiksi banderolleihin tarvitaan tunnus, joka on skaalattavissa 
suuremmaksi. Muut kuin JPEG.-malliset tunnukset saa pyytämällä keskustoimistosta. 
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TUNNUKSEN SUOJARAJAT
Kaikkiin tunnuksiin kuuluu suoja-alue, jota ei saa pienentää. Suoja-alueelle ei myöskään sijoittaa muita elementtejä.  
Suoja-alue on pallossa olevan M-kirjaimen kokoinen. 

Usean yhdistyksen yhteistyö
Jos useampi yhdistys tekee 
yhteistyötä, eikä kaikkien yhdis-
tysten tunnusten sijoittaminen 
esim. lehti-ilmoitukseen ole 
mahdollista, voidaan tehdä poik-
keava tunnus.  
 
Tunnus tehdään aina keskustoi-
mistossa. 

POIKKEAVAT TUNNUSVERSIOT PELKKÄ PALLON KÄYTTÖ 
KIELLETTY

YHDISTYKSET EIVÄT VOI  
KÄYTTÄÄ PALLOA
MLL:n yhdistykset tai piirit eivät 
voi käyttää pelkkää palloa omas-
sa toiminnassaan. Poikkeukse-
na Yhdistys-avainnettisivujen 
Favicon-käyttö osoiterivillä. .  
 

TUNNUKSEN VÄRIT
Yhdistyksillä on käytössä tunnukset sinisenä ja mustana:

CMYK (sininen)
Painovärit. Käytetään paino- ja 
kopioitavissa tuotteissa 

RGB (sininen)
Netti- ja ruutukäyttöön. 

MUSTA
Ensisijaisesti painotuotteisiin ja 
kopioitaviin tuotteisiin.  

Tunnuksen saa tarvittaessa myös kokonaan valkoisena, jolloin se tehdään keskustoimistossa.  
Valkoista tunnusta käytetään painotuotteissa.  
 
Painotöissä tulee huomioida, että sinisessä tunnuksessa on kahta eri sinisen sävyä. Pallo on MLL:n sininen ja teksti on MLL:n 
tumma sininen. 
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Tunnuksen käyttö
TUNNUS VÄRIPINNALLA
Värillistä tunnusta voidaan käyttää, kun taustavärin ja 
MLL:n sinisen välillä on riittävä kontrasti, jotta tunnus 
erottuu taustasta. Muutoin käytetään mustaa tai valkoista 
tunnusta. 

TUNNUS VALOKUVAN PÄÄLLÄ
Valokuvan päällä tunnus voidaan sijoittaa kohtaan, jossa 
sen alla ei ole häiritseviä elementtejä, ja joka on riittävän 
tumma tai vaalea. Vaalealla pinnalla käytetään mustaa tai 
värillistä tunnusta, tummalla valkoista tai värillistä. Tunnuk-
sen sijoittaminen värivalokuvan päälle ei kuitenkaan ole 
suositeltavaa.

TUNNUS MATERIAALIPOHJALLA
Materiaalin päälle (esim. metallit, lasit) tunnus voidaan 
sijoittaa  pohjan tummuudesta riippuen joko mustana, 
värillisenä tai valkoisena (vrt. tunnus väripinnalla). Materiaa-
lipinnan tulee olla tasainen. 

KIELLETYT KÄYTTÖTAVAT
Värillistä tunnusta ei voida 
käyttää, jos taustavärin ja MLL:n 
sinisen välillä ei ole riittävää 
kontrastia, jotta tunnus erottuu 
kunnolla taustasta. 

Tunnusta ei saa käyttää sellaisen valokuvan päällä, jossa on 
tunnusta häiritseviä elementtejä. 

Tunnusta ei saa käyttää muussa, kun näissä ohjeissa säädetyn 
värisenä. 

Tunnusta ei saa venyttää 
siten, että sen suhteet 
muuttuvat. 
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TUNNUKSEN MINIMIKOKO
Koon määritys printtimediassa 
Jotta teksti Mannerheimin Lastensuojeluliitto olisi tulostettaessa tai painatuksessa  
luettavissa, pidetään yleisohjeena, että merkin (ympyrän, jossa on MLL-lyhenne) hal-
kaisija on minimissään 10 mm. Ts. tunnuskokonaisuuden minimikoko saadaan skaalat-
taessa määriteltyä merkin halkaisijan avulla.  
 
Yhdistyksen vaakatunnuksen minimileveys on suoja-alueineen 42 mm 
Yhdistyksen pystytunnuksen minimileveys on suoja-alueineen  27 mm

Koon määritys sähköisissä medioissa 
Selkeää ohjetta ja kokomääritystä (pikseleissä) ei voida antaa sähköisten viestintävälineiden osalta. Yleisohje on, että määriteltä-
essä kokoa esim. verkkosivuille, lukulaitteisiin tai esityksiin on Mannerheimin Lastensuojeluliitto -tekstin oltava luettavaa. Ennalta 
on myös mietittävä, millä laitteella tunnusta katsotaan. 

VIRHEELLISET KÄYTTÖTAVAT: 

Liian pieni koko 
Jos tunnus sijoitetaan liian pienenä näyttöpäätettä ajatellen, lopputuloksena 
on mm. tekstin pikselöityminen (mosaiikkimainen kuviointi), kun tekstiä ei 
voida enää toistaa luettavassa muodossa.

Liiallinen pakkaus tai skaalaus 
Jos tunnusta tallennetaan/pakataan useaan kertaan tai tunnusta skaalataan 
suuremmaksi kuin kyseisen tunnuksen resoluutio antaa myöten, on lopputu-
loksena usein kokonaisuuden pikselöityminen. 

Liiallinen terävöitys 
Usein kuvia tai tunnuksia saatetaan terävöittää selkeyden takia. Terävöityksen 
suhteen on kuitenkin oltava tarkkana, ettei vaikutelmaksi muodostu äärimmil-
leen viety, jopa ääriviivamainen korostus, jossa tunnus menettää luonnollisen 
tunnun. 



Mannerheimin Lastensuojeluliiton graafinen ohjeisto yhdistyksille

6

Värit

MLL:n tunnusvärit ovat sininen ja tekstin väri tumma sininen. Virallisia värejä 
ovat myös musta, lämmin harmaa, vaalea sininen, punainen ja valkoinen.
 
MIKÄ VÄRIJÄRJESTELMÄ MIHINKIN TARKOITUKSEEN?
CMYK-nelivärijärjestelmää käytetään painotöissä ja tulostettaessa. 
RGB-järjetelmää käytetään netissä ja kuvaruuduilla 
PANTONE-järjestelmää käytetään painotöissä. 

Sininen 
CMYK  95 C, 52 M, 0 Y, 0 K 
RGB  #255cae (37 R, 92 G, 147 B) 
PANTONE  300 C (päällystetty paperi) / 300 U (päällystämätön paperi)

Tumma sininen 
CMYK  100 C, 90 M, 0 Y, 0 K 
RGB  #23318e (35 R, 49 G, 142 B) 
PANTONE  Reflex Blue C (päällystetty) / Reflex Blue U (päällystämätön) 
Huom!  Käytetään pääasiassa tekstien värinä

Musta 
CMYK  0 C, 0 M, 0 Y, 100 K 
RGB  #000000 (0 R, 0 G, 0 B) 
PANTONE  Black 

Lämmin harmaa 
CMYK  16 C, 13 M, 16 Y, 0 K 
RGB  #dcd9d3 (220 R, 217 G, 211 B) 
PANTONE  Warm Gray 2 C (päällystetty) / Warm Gray 2 U (päällystämätön) 

Vaalea sininen  
CMYK  60 C, 17 M, 0 Y, 0 K 
RGB  #6aafe0 (106 R, 175 G, 224 B) 
PANTONE  292 C (päällystetty) / 292 U (päällystämätön) 
Huom!  Käytetään pääasiassa tekstien värinä 

Punainen  
CMYK  0 C, 100 M, 47 Y, 0 K 
RGB  #e50053 (229 R, 0 G, 83 B) 
PANTONE  1925 C (päällystetty) / 1925 U (päällystämätön) 
Huom!  Käytetään pääasiassa tekstien värinä
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Typografia

MLL:n virallinen tekstityyppi on Calibri. Tekstityypistä käytetään alla olevia leikkauksia. 

Mikäli Calibria ei ole käytettävissä, käytetään korvaavana tekstityyppinä Verdanaa. Verdanasta käytetään alla olevia leikkauksia. 

ENSISIJAINEN TEKSTITYYPPI

TOISSIJAINEN TEKSTITYYPPI
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Slogan
Slogan on MLL:n keskeinen viestintäelementti.  
Se ei kuulu ydinilmeeseen. 

SLOGANIN KÄYTTÖ JA VÄRITYS
Slogania Onni löytyy arjesta käytetään mm. esitteissä, julkaisuissa ja verkkosivuilla. Kun MLL:n slogania käytetään, tulee myös 
yhdistyksen tunnuksen olla läsnä. 
 
Slogania ei käytetä kirjelomakkeessa, käyntikorteissa eikä ilmoituksissa.  
 
Sloganin käyttöön pätevät samat ohjeet, jotka säätelevät MLL:n tunnuksen käyttöä (kts. sivu 4)
 
Slogania käytetään ensisijaisesti värillisenä ja sen väri on MLL:n vaalea sininen. Yhdistykset voivat ladata sloganin käyttöönsä Yh-
distysnetistä.  Tiedosto kelpaa painotuotteisiin kunhan sitä ei suurenneta. Sloganin saa muissa kuin JPEG.-muodossa pyytämällä 
keskustoimistosta.

SLOGANIN MINIMIKOKO
Koon määritys printtimediassa 
Sloganin minimileveys on suoja-alueineen  
35 mm.  

Koon määritys sähköisissä medioissa 
Selkeää ohjetta ja kokomääritystä 
(pikseleissä) ei voida antaa sähköisten 
viestintävälineiden osalta. Yleisohje on, 
että määriteltäessä kokoa esim. verk-
kosivuille, lukulaitteisiin tai esityksiin 
on Onni löytyy arjesta. -tekstin oltava 
luettavaa. Ennalta on myös mietittävä, 
millä laitteella tunnusta katsotaan. 

Liian pieni koko 
Jos slogan sijoitetaan liian pienenä näyttö-
päätettä ajatellen, lopputuloksena on mm. 
tekstin pikselöityminen (mosaiikkimainen 
kuviointi), kun tekstiä ei voida enää toistaa 
luettavassa muodossa.

Liiallinen pakkaus tai skaalaus 
Jos slogania tallennetaan/pakataan useaan 
kertaan huonolla laadulla tai tunnusta 
skaalataan suuremmaksi kuin kyseisen 
tunnuksen resoluutio antaa myöten, on 
lopputuloksena usein kokonaisuuden 
pikselöityminen. 
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Yhdistyksiä varten on tehty ilmoituskehys, jonka yhdistys voi tulostaa Yhdistysnetistä. Ilmoi-
tuskehyksen kanssa yhdistyksen tunnus tulee aina vasempaan yläkulmaan, kts. viereinen 
malli.

Tunnuksen rinnalla yhdistys voi käyttää värivalokuvia tai pallokuvaa.  
 
 

Logot ja kuvat yhdistyksen 
omissa materiaaleissa

MLL:n ilmeeseen kuuluvat värivalokuvat. Julkaisujen ja muiden painotuotteiden kanteen 
asetetaan useampi valokuva päällekkäin pinoon. Sisäsivuilla kuvia käytetään yksitellen.

MLL:lla on käytössä myös piktorgrammeja, joita käytetään infografiikassa. Piktogrammien 
käyttö on rajattua, ja niitä voi tiedustella keskusjärjestöstä. 
 
MLL-ilmeen yhteydessä ei käytetä:

• piirroskuvia 
• mustavalkoisia kuvia
• Clip Art -kuvia
• 
Pomppivat pallot -kuvaa (alla) voi käyttää kuvituksena yhdistyksen aineistossa. MLL-tunnuk-
sen on kuitenkin aina oltava mukana, ns. allekirjoittajana, eikä tunnusta saa sijoittaa suoraan 
pallokuvan viereen. Pallokuvaa voi käyttää esimerkiksi jäsenkirjeen kuvituksena, kts. vierei-
nen malli.

KUVIEN KÄYTTÖ 

ILMOITUSKEHYS

Yhdistyksen tulee omissa aineistoissaan aina käyttää omaa tunnustaan. 
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Yhdistys voi käyttää varainhankintatuotteissa omaa kuvaa tai tehdä sopimuksen Poikanen -tunnuksen käytöstä

HUOM! Yhdistyksen logoa ei saa käyttää myytävissä aineistoissa.  
 
MLL-logoa voi käyttää ainoastaan yhdistyksen omassa järjestöaineistossa, esim. hallitukselle tarkoitetuissa t-paidoissa 
ym.  
 
Poikasen käytöstä tehdään kirjallinen sopimus.  Yhdistys, joka on sopinut Poikanen-tunnuksen käytöstä voi käyttää 
sitä omissa varainhankintatuotteissa sekä esimerkiksi varainhankintailmoittelussa kuvaelementtinä.  Varainhankintail-
moitteluksi lasketaan kirpputori-ilmoitukset, ilmoitukset myyjäisistä, arpajaisista tai muista vastaavista tapahtumista.  
 
Ilmoituksissa tulee aina olla ”allekirjoitus” siis ilmoittajan yhdistyksen nimi ja tunnus.  

Mikäli yhdistys haluaa tehdä myytävän tuotteen, jossa on esimerkiksi oma iskulause, tuotteeseen kirjoitetaan viralli-
sella fontilla yhdistyksen nimi. 
 
 

MUUT ILMOITUKSET
Toimintaa koskevissa lehti- ym. ilmoituksissa yhdistys käyttää omaa tunnustaan. Tunnuksen lisäksi ilmoitusta voi kuvittaa valoku-
vin tai käyttämällä pallokuvaa. 
 

OIKEUDET TUNNUKSEEN
MLL:llä on yksinomainen oikeus käyttää 
Poikanen-tunnusta varainhankinnassaan. 
Tunnuksen tekijänoikeudet kuuluvat Satu 
Lusalle. Poikanen-tunnuksen käytöstä on 
tehtävä kirjallinen sopimus, eikä tunnusta  
saa muuttaa tai käyttää sopimuksesta 
poikkeavalla tavalla ilman tekijänoikeuksien 
haltijan lupaa. 

MYYTÄVÄ AINEISTO JA TUOTTEET
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Kyltit ja ikkunateippaukset
Yhdistyksille on tehty valmiit kyltit perhekahviloita varten. Yhdistykset voivat 
tilata säänkestävän perhekahvilakyltin verkkokaupasta.  
 
Perhekahvilan merkiksi esim. oveen voi tulostaa A4-kokoisen opasteen. Opas-
te on tarkoitettu sisätiloissa käytettäväksi ja yhdistys voi lisätä siihen lisätie-
toja kuten perhekahvilan aukioloajan sekä vaihtaa siihen oman tunnuksensa. 
Tunnus ja teksti lisätään opasteeseen ilmaisella Adobe Reader ohjelmalla (kts 
malli vieressä). Opastekyltti (Perhekahvilakyltti) on tulostettavissa Yhdistysne-
tistä. 
 
Jos yhdistys haluaa tehdä ikkunateippauksia teksti ladotaan Calibri tai Helve-
tica-fontilla, MLL-punaisella värillä. Ikkunateippaukseen tulee liittää yhdistyk-
sen tunnus. Tunnuksesta saa ikkunateippauksiin soveltuvan tiedostomuodon 
pyytämällä keskustoimistosta.  
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PowerPoint-esityspohja
MLL:n esityspohja rakentuu MLL:n ilmeen mukaisista väreistä sekä typografiasta. Esityksissä ei käytetä animaatioita 
ja 
valokuville on osoitettu omat paikkansa esityspohjissa. 
ESITYSPOHJIEN MUOKKAAMINEN YHDISTYSTEN KÄYTTÖÖN
Yhdistysnetissä on saatavana MLL:n PowerPoint-pohja. Yhdistysten tulee vaihtaa pohjaan oma tunnuksensa keskus-
järjestön tunnuksen tilalle. Tunnuksia pääsee vaihtamaan dian perustyylistä.  Yhdistys saa myös  halutessaan vaihtaa 
etusivun kuvakollaasin kuvat omiin kuviin.  
 
Otsikkokokoja ja leipätekstin kokoa ei ole tarkoitus oleellisesti muuttaa. Mikäli esitys vaatii pienemmän otsikko/leipä-
tekstikoon, sitä tulee käytää kauttaaltaan läpi koko esityksen. 
 
PowerPoint-pohjassa käytetään ensisijaisesti Calibri-tekstityyppia. Mikäli koneen käyttöjärjestelmästä puuttuu Calibri, 
käytetään Verdana-tekstityyppiä. 
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Esitteet ja muut julkaisut
Koska piirit ja yhdistykset tekevät esitteitä ja julkaisuja eri menetelmillä ja taitto-ohjelmilla, yhtenäistä taittopohjaa 
painotuotteille ei voida tehdä.  
 
Esitteiden ja julkaisujen yleisilme rakentuu valokuvista, MLL:n typografiasta (Calibri) sekä MLL:n väreistä  
 
MLL:n esitteissä ja julkaisuissa ei käytetä piirroskuvia. Syvättyjä kuvia (ilman taustaa) käytetään vain harkiten. 
 
Taittomallia voi ottaa keskustoimiston julkaisuista.

KANSIMALLI MLL:n julkaisun kannen kuvaelementti muodostuu värivalokuvista, jotka on aseteltu 
pinoon.  
 
Otsikko on mahdollisimman lyhyt ja kuvaava. Otsikon väri on MLL:n punainen (kts. tar-
kemmin sivu 6). Otsikko saa olla enintään kahdella rivillä. Poikkeustapauksissa voidaan 
käyttää alaotsikkoa.  

Tunnukset kannessa
Kannen vasempaan alareunaan sijoitetaan vaakamuotoinen tunnus ja viereen Onni löy-
tyy arjesta -slogan. Mikäli julkaisu on tehty yhteistyössä toisen tahon kanssa, yhteistyö-
kumppanin tunnus sijoitetaan kanteen, sloganin tilalle, oikeaan alareunaan. Tunnuksia 
erottaa ohut pystyviiva. 
 
Tunnukset takakannessa 
Ne yhteistyökumppanit, jotka ovat tukeneet julkaisun tekoa, esim. kommentein, saavat 
tunnuksensa takakanteen. Tällöin tunnuksen yhteyteen tulee merkintä Yhteistyössä.  
 
Mahdollisen rahoittajan tunnus tulee takakanteen oikealle.  
 
Jos julkaisulla on sekä takakanteen merkittävä yhteistyökumppani että rahoittaja, MLL:n 
tunnus ei tule takakanteen. Jos julkaisulla on vain jompi kumpi, MLL:n vaakatunnus 
tulee takakanteen.  
 
Esim.  
MLL ja Sydänliitto ovat yhdessä tehneet julkaisun Raskausajan ravitsemus ja liikunta. 
Molempien tunnukset tulevat kanteen.  
 
MLL on tehnyt julkaisun, jossa asiantuntija-apuna on käytetty Lakimiesliittoa. Lakimieslii-
ton tunnus tulee takakanteen.  
 
Kuvat ja kuvaelementit kannessa 
Tunnusten ja kuvaelementin väliin tulee ohut musta vaakaviiva. Viiva jää kuvien alle.   
 
Jos kyseessä on julkaisu, joka kuuluu sarjaan, sarja merkitään punaisella yläpalkilla, jossa 
sarjan nimi on valkoisella. Väripalkkeja ei muutoin käytetä.  
 
A4-kokoisessa esitteessä tai julkaisussa kannen otsikko on kuvaelementin alla.  
 
Takakannessa on vaaleansininen laatikko. Laatikko rajoittuu sivuilla marginaaleihin, 
ylhäällä se menee leikkauksen yli. Alas jätetään   A5-kokoisessa julkaisussa 36 mm ja A4-
kokoisessa julkaisussa 41 mm.  Laatikkoon voi lisätä yhteystietoja tai lisätietoja. 
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OTSIKKOKOOT JA VÄRIT

Otsikko 1 (Calibri bold, 24 pt, MLL-punainen) 
Otsikko 2 (Calibri bold, 12,5 pt, MLL -punainen. Otsikko 2 ja leipätekstin väliin ei tule riviväliä) 

Otsikko 3 (Calibri bold, 12 pt, MLL-sininen. Otsikko 3 ja leipätekstin väliin tulee riviväli) 
Leipäteksti (Calibri, 10 pt, musta) 

Leipätekstissä voidaan käyttää myös kursiivia (Calibri italic, 10 pt, MLL-sininen) 

Leipätekstissä voidaan käyttää myös pienempää kirjaisinkokoa (Calibri, 8 pt, MLL-sininen) 

Nostoteksti sininen (Calibri italic, 12,5 pt, MLL-sininen) 
Nostoteksti punainen (Calibri bold, 15,5 pt, MLL-punainen) 
Luettelomerkit, pieni (Calibri, 8 pt, MLL-sininen) 

Takakannen teksti (Calibri, 12 pt, MLL-sininen) 
Sisällysluettelo (Calibri, 9,5 pt, musta)

Jos Calibria ei ole käytössä, käytetään Verdanaa seuraavasti

Otsikko 1 (Verdana bold, 18 pt, MLL-punainen) 
Otsikko 2 (Verdana bold, 10 pt, MLL -punainen) 

Otsikko 3 (Verdana bold, 9,5 pt, MLL-sininen) 
Leipäteksti (Verdana, 8 pt, musta) 

Leipätekstissä voidaan käyttää myös kursiivia (Verdana italic, 8 pt, MLL-sininen) 

Leipätekstissä voidaan käyttää myös pienempää kirjaisinkokoa (Verdana 6,5 pt, MLL-sininen) 

Nostoteksti sininen (Verdana italic, 10 pt, MLL-sininen) 
Nostoteksti punainen (Verdana bold, 12 pt, MLL-punainen) 
Luettelomerkit, pieni (verdana 6,5 pt, MLL-sininen) 

Takakannen teksti (Verdana 9,5 pt, MLL-sininen) 
Sisällysluettelo (Verdana 8 pt, musta)

Kannen otsikkokoot, kaikki otsikot MLL-punaisella
A5-koko:  
Otsikko 1 riville: Calibri 60 pt (Verdana 50 pt) 
Otsikko 2 riville: Calibri 50 pt, riviväli 48 (Verdana 42 pt, riviväli 50 pt) 
Jos otsikko on poikkeuksellisesti todella pitkä eikä mahdu kahdelle riville isommassa pistekoossa: Calibri 42 pt, riviväli 40  pt 
(Verdana34 pt, riviväli 46 pt) 
 
Otsikko saa olla korkeintaan kahden rivin pituinen.
 
A4-koko:  
Otsikko 1 riville: Calibri 66 pt (Verdana 55 pt) 
Otsikko 2 riville: Calibri 66 pt, riviväli 60 (Verdana 55 pt, riviväli 60 pt) 
Alaotsikko: Calibri 32 pt, riviväli 38. (Verdana 26 pt, riviväli 40 pt)

Alaotsikon käyttöä on syytä välttää. Jos alaotsikkoa käytetään, varsinaisen otsikon on mahduttava yhdelle riville. 
 
 
 
Sisäsivujen tekstikoot: 
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A5-kokoisessa esitteessä tai julkaisussa käytetään kahta palstaa. 
A4-kokoisessa esitteessä tai julkaisussa voidaan käyttää myös kolmea palstaa. 
 
Keskusjärjestön A5-kokoisissa esitteissä marginaalit ovat 
• ylä- ja alamarginaali: 20 mm
• sisämarginaali 12 mm
• ulkomarginaali 14 mm

PALSTAT JA MARGINAALIT

GRAAFIT JA NIIDEN VÄRIT
MLL:n julkaisuissa käytetään kaksiulotteisia pylväitä, palkkeja ja ympyröitä.  
 
Tärkeintä on, että eri lohkot erottuvat toisistaan. Pienissä pinnoissa tulisi erottuvuuden takia käyttää ensisijaisesti 
tummia värejä, suuremmissa pinnoissa voi käyttää myös vaaleampia värejä. 

Graafeissa käytettävät värit (Järjestys ylhäältä alaspäin)
CMYK:  60 C, 17 M, 0 Y, 0 K 
RGB:  R 106 G 175 B 224

CMYK:  0 C, 100 M, 47 Y, 0 K 
RGB:  R 229 G 0 B 83

CMYK:  16 C, 13 M, 16 Y, 0 K  
RGB:  R 220 G 217 B 211

CMYK:  95 C, 52 M, 0 Y,  0 K 
RGB: R 37 G 92 B 174

CMYK:  20 C, 8 M, 0 Y, 0 K  
RGB:  R 212 G 225 B 242

CMYK:  0 C, 28 M, 5 Y, 0 K  
RGB:  R 248 G 204 B 216

CMYK:  56 C, 0 M,  34 Y, 0 K  
RGB:  R 121 G 196 B 181

CMYK:  0 C, 0 M, 80 Y, 0 K 
RGB:  R 255 G 239 B 68
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Nuorisotyön ilme 

NUORISOTYÖN TYPOGRAFIA
Nuorisotyössä käytettävä tekstityyppi on ensisijaisesti Helvetica  ja toissijaisesti Arial. 

Nuorisotyön ilmeeseen kuuluu, että otsikot aloitetaan pienellä kirjaimella ja otsikko on alleviivattu. Otsikoissa käytetään Nuoriso-
työn väreistä turkoosia. 

Nuorisotyön värit ovat turkoosi ja musta, lämmin harmaa sekä valkoinen.

NUORISOTYÖN VÄRIT

Turkoosi 
CMYK  70 C, 0 M, 0 Y, 0 K 
RGB  27 R, 187 G, 233 B 
 
Musta 
CMYK  0 C, 0 M, 0 Y, 100 K 
RGB  0 R, 0 G, 0 B 

Lämmin harmaa 
CMYK  16 C, 13 M, 16 Y, 0 K 
RGB  220 R, 217 G, 211 B 

Valkoinen  
CMYK  0 C, 0 M, 0 Y, 0 K 
RGB  255 R, 255 G, 255 B 
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NUORISOTYÖN POWERPOINT-ESITYS

Otsikolle
tilaa enintään 
kolme riviä

1/1/2010
Esityksen Pitäjän Nimi

ESIMERKKIDIA, JOSSA OTSIKOLLE 
TILAA YKSI TAI KAKSI RIVIÄ

Tähän tulee tekstiä
• Luettelo, toinen taso näin
• Luettelo, kolmas taso näin
• Luettelon ensimmäistä tasoa ei käytetä 

(harmaa väliotsikko tulee aina ilman 
luettelomerkkiä)

Esityksen nimi (muokkaa valikossa Näytä > Ylä- ja alatunniste) 230.3.2011

ESIMERKKIDIA ISOLLA KUVALLA

Tähän tulee tekstiä
• Tilaa on myös 

luettelomaiselle
tekstille

30.3.2011 3Esityksen nimi (muokkaa valikossa Näytä > Ylä- ja alatunniste)

ESIMERKKIDIA PYSTYKUVALLA

Tähän tulee tekstiä
• Tilaa on myös luettelomaiselle 

tekstille

30.3.2011 4Esityksen nimi (muokkaa valikossa Näytä > Ylä- ja alatunniste)

Kiitos!

Yhdistysnetissä on saatavana MLL:n nuorisotyön PowerPoint-pohja. Esityksestä tulee yhdistyksen nimi käydä ilmi. Yhdistyksen 
nimi tulee myös olla kannessa.   
 
Otsikkokokoja ja leipätekstin kokoa ei ole tarkoitus oleellisesti muuttaa. Mikäli esitys vaatii pienemmän otsikko/leipätekstikoon, 
sitä tulee käytää kauttaaltaan läpi koko esityksen. 
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Nuorisotyön esitteet 
Nuorisotyötä koskevissa julkaisuissa käytetään aina nuorisoilmettä. Nuorisotyön esitteissä ja julkaisuissa voi käyttää 
sekä väri- että mustavalkokuvia yhdessä.  Kannessa on aina yksi värivalokuva. Nuorisotyön ilmeessä ei käytetä piirros-
kuvia eikä syvättyjä kuvia (ilman taustaa). 
 
Taittomallia voi ottaa MLL:n keskustoimiston julkaisuista. 

KANSIMALLI

SIVUMALLI

Nuorisotyön julkaisun kannen kuvaelementti muodostuu yhdestä värivalokuvasta, joka 
on aseteltu hiukan vinoon. Kuva menee oikeasta reunasta leikkauksen yli.  
 
Otsikko on mahdollisimman lyhyt ja kuvaava. Otsikon pistekoko on Helvetica 45 pt,  rivi-
väli 40 pt tai Arial 45 pt, riviväli 43 pt. Otsikko saa olla enintään kahdella rivillä. Nuori-
sotyön ilmeeseen kuuluu, että otsikot kirjoitetaan kauttaaltaan gemenalla ja otsikko on 
alleviivattu. Otsikon väri on CMYK 70 C, 0 M, 0 Y, 0 K. 

Tunnukset kannessa
Kannessa on ainoastaan nuorisotyön tunnus, jonka alle ladotaan piirin tai yhdistyksen 
nimi Calibri/Verdana -fontilla. Nimi on tasattu oikealle. 
 
Tunnukset takakannessa 
Mahdollisen rahoittajan tunnus tulee takakanteen oikealle kuten MLL:n perusjulkaisuis-
sa. 

Nuorisotyön julkaisuissa sisäsivuilla voi käyttää sekä väri- että mustavalkokuvia rinnak-
kain. 
 
 otsikko 1 (Helvetica/Arial bold 
24 pt, MLL-turkoosi) 
otsikko 2 (Helvetica/Arial bold 11 pt, valkoinen)

Leipäteksti (Helvetica/Arial 8,5 pt, musta)

NOSTOTEKSTIN OTSIKKO 
(HELVETICA / ARIAL BOLD 
7,5 pt musta) 

Nostotekstin leipäteksti 
Helvetica /Arial Bold 8,5 
pt musta

Noston tausta 20 % väristä CMYK 70 C. 0 M, 0 Y, 0 K

Sisällysluettelo (Helvetica/Arial 8,5 pt, MLL-sininen)
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Ilmeperintö
MLL:n ilme on osa historiallista jatkumoa, joka viestii  MLL:n arvoista. Perinteistä lintutunnusta käytetään yksinomaan 
MLL:n juhlallisimpien viestien yhteydessä (esim. kutsut ja kunniakirjat). Kun lintutunnusta käytetään se on pääroolis-
sa, MLL:n tunnuksen väistyessä ”allekirjoitukseksi”, jolla asiakirja vahvistetaan MLL:n viestiksi. 

Piirien ja yhdistysten käyttöön on tehty pdf-muotoinen kunniakirja, johon yhdistykset ja piirit vaihtavat oman tunnuk-
sensa. Kunniakirjan täyttöä ja tunnuksen vaihtoa varten tarvitaan ilmainen Acrobat Reader -ohjelma. Kunniakirjapoh-
ja on ladattavissa Yhdistysnetistä.  
 
Lintutunnuksen saa harkinnan mukaan myös muuhun käyttöön keskustoimistosta. 

Kunniakirja 
Tämä kunniakirja on annettu 
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Kiittäen

Lorem Ipsum Dolor

Ril dunt adit alit dolendre commy

Nimenselvennys


