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Graafinen ohjeistus

Logo ja sen käyttö

Matemaattis-luonnontieteellisten 
alojen Akateemiset -liiton logo koos-
tuu MAL-lyhenteestä ja joukkoa ku-
vastavista aaltosulkeista.

Selventävää merkkiä käytetään niissä 
asiayhteyksissä, joissa lyhenteen tar-
koitus ei tule muutoin esille ja se tar-
vitaan avattavaksi esim. kohdeyleisöl-
le ennestään tuntemattomana.

Pelkkä teksti -versiota voidaan käyt-
tää tarvittaessa, jos koko nimi halu-
taan esille, mutta pieni koko vaikeut-
taa liiaksi tekstin lukemista.
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Logomuunnelmat

Logosta voidaan tehdä muunnelmia 
käyttötarkoituksesta riippuen käyttä-
en graafisen ohjeistuksen määrittele-
mää typografiaa ja elementtejä.

MAL-lehden ja kirjeen yhteydessä 
voidaan käyttää oheisia esimerkkejä 
tai tarvittaessa voidaan numerot ja 
päivämäärät kirjoittaa auki myös 
esim. logon alle tilankäytön mukaises-
ti. Courier New -fontilla kirjoitettaes-
sa kirjainten vaakatilaa kannatta 
supistaa (esimerkit -150 ja -100).
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Tumma tausta ja suoja-alue

Logo on tarkoitettu käytettäväksi 
valkoisella pohjalla. Punaisella tai 
muulla tummalla taustalla käytetään 
logon negatiiviversioita. Negatiiviver-
sioissa käytetään aina logon perusver-
siota ilman tarkentavaa tekstiä.

Tilanteissa, joissa tausta ei ole tar-
peeksi tumma valkoisen tekstin erot-
tamiseksi, käytetään valkoista taustaa 
logon suoja-alueena.

Logon suoja-alue kaikkiin suuntiin on 
sama kuin kaarisulje leikattuna keski-
kohdan ulomman reunan
keskikulman alusta:
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Värit

Logoversio valitaan media mukaan  
joko CMYK tai RGB-väreissä / HEX-
koodina ja joko värillisenä, harmaasä-
vyisenä tai täysin mustana. Poikkeuk-
sena aiemmin esitetty negatiiviversio, 
jossa teksti on aina valkoisella.

   C M Y K
Musta   0 0 0 100
Punainen  8 100 65 34
Harmaa  0 0 0 65

   R G B
Musta   0 0 0
Punainen  152 30 50
Harmaa  128 128 128

   Hex
Musta  #000000
Punainen  #be0a26
Harmaa  #808080
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Typografia

Logon pohjana on käytetty boldattua 
Courant -fonttia, jota käytetään myös 
ylemmässä otsikoinnissa.

Sisältötekstissä ja otsikoinnissa voi-
daan käyttää ongelmitta Courier New 
-fonttia Courantin sijasta.

Fonttien prioriteettijärjestys:

Courant
Courier New
Bitstream Vera Sans Mono
FreeMono
Sans-Serif

Symbolilogon yhteydessä voidaan 
käyttää nimeä koko kirjoitusasussaan 
irrallaan logosta aseteltuna, kunhan 
fonttina käytetään Courant- tai Cou-
rier New -fonttia ja huomioidaan 
logon suoja-alue.

Courant Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890 (,.:;!?%&- –)

Courant Regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890 (,.:;!?%&- –)

Courier New Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890 (,.:;!?%&- –)

Courier New Regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890 (,.:;!?%&- –)
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Symbolit

Logon ideasta johdettuja symboleita 
voidaan käyttää eri yhteksissä esim. 
sivuston favicon-kuvana.

Symboleita voidaan luoda rajaton 
määrä käyttämällä logon typografiaa 
ja esimerkkien mukaista asettelua.

Värityksenä voidaan käyttää joko yhtä 
väriä tai yhdestä väristä vaaleaan 
tehtyjä liukuvärejä.
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Muut elementit

Muita elementtejä  voidaan luoda 
samalla periaatteella, eli käytetään 
logon ideaan pohjautuen samankal-
taisia elementtejä kuvituksessa ja 
täytekuvioina.

Elementeissä tulisi käyttää ensisijai-
sesti samaa väritystä kuin logossa. 
Taustalle tulevat elementit tulisi värit-
tää vaaleammalla harmaalla, esim. 
35%, #bdbdbd tai 189/189/189.

Esimerkkinä muutama yhdistelmä 
logoon sopivista johdannaisista sekä 
ilmeeseen sopivia graafisia kuvioita.
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