
YHDESSÄ.
Visuaalinen ohjeisto
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Tähän visuaalisen ilmeen idea. 
Vasemmisto naisten ilme mukailee puolueen 
ilmettä, mutta on kuitenkin omanlaisensa. 

Tavoitteena on helppokäyttöisyys. Tätä 
varten on tehty selkeät raamit ja niiden  
sisälle jätetty liikkumavaraa. 

Kun viestimme yhtenäisesti, äänemme 
kuullaan. 
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Tunnus

Tunnusta käytetään sellaisenaan 
eikä sitä muokata. Tiedostot löyty
vät Vasemmistonaisten sivuilta. 

Tunnuksesta on molemmat kieli
versiot sekä useita väri versioita, 
joista voit valita tarpeisiisi sopivan. 

* Ladattavissa versiot printtiin ja  
digitaaliseen viestintään. 

* Vaakaversion erityisiin tarpeisiin  
voit pyytää viestinnästä. 
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Värit

Vasemmistonaiset käyttää 
samaa väripalettia kuin 
puolue. 

Yleisilmeen tulee olla selkeä 
ja valoisa. 

* Vasemmistonaiset käyttää paljon 
vaalean punaista ja keltaista, mutta 
variaatio on suotavaa.

12Värit

Digitaalinen Printti

Väriarvot

240/10/100

RGB

50/0/160

255/120/200

255/30/90

30/30/30

255/255/255

#F00A64

HEX

#3200A0

#FF78C8

#FFE65A

#1E1E1E

#FFFFFF

0/100/30/0

CMYK

100/95/0/0

0/60/0/0

0/5/70/0

0/0/0/100

0/0/0/0

Rubine Red

Pantone

Blue 072

231

100

Black

(Paperi)
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Typografia

Otsikon ja muun teks tin 
välinen suuri kontrasti esi
merkiksi somejakokuvissa 
ja ilmoituksissa auttaa luki
jaa kiinnittämään huomion 
oleelliseen. 

* Kannattaa suosia napakkaa otsikkoa.  

* Vinkki: otsikon rivinväli enintään 100 %. 

GT WALSHEIM  
ULTRA BOLD  
EROTTUU!
GT Walsheim Regular toimii hyvin lyhyissä 
teksteissä. Tässä kokona XX pt. Lorem ipsum 
dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, 
sed do eiusmod tempor incididunt ut labore 
et.
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18TypografiaKorvaavat fontit

GT Walsheim Ultra Bold GT Walsheim Bold GT Walsheim Regular GT Super Text Bold GT Super Text Book

ABCDEFG 
abcdefgh 
12345678

ABCDEFG 
abcdefgh 
12345678

ABCDEFG 
abcdefgh 
12345678

ABCDEFG 
abcdefgh 
12345678

ABCDEFG 
abcdefgh 

12345678

Poppins Black

ABCDEFG 
abcdefgh 
12345678

Poppins Regular

ABCDEFG 
abcdefgh 
12345678

Poppins Bold

ABCDEFG 
abcdefgh 
12345678

PT Serif Bold

ABCDEFG 
abcdefgh 
12345678

PT Serif Regular

ABCDEFG 
abcdefgh 
12345678

Arial Black

ABCDEFG 
abcdefgh 
12345678

Arial Bold

ABCDEFG 
abcdefgh 
12345678

Arial Regular

ABCDEFG 
abcdefgh 
12345678

Times New Roman Bold

ABCDEFG 
abcdefgh 
12345678

Times New Roman Regular

ABCDEFG 
abcdefgh 
12345678

Erikseen ostettavat 
ensisijaiset 
brändifontit

Käytä ensi sijaisesti 
näitä brändi fontteja. 
Osta itsellesi lisenssit 
fontteihin osoitteesta: 

www.grillitype.com

Ilmaiseksi ladattavat 
korvaavat 

Google-fontit
Käytä näitä fontteja 
vain, kun et voi ostaa 

fontteja. Lataa ilmaiset 
fontit osoitteesta:

www.fonts.google.com

Kaikilla koneilla 
toimivat korvaavat 

järjestelmäfontit
Käytä näitä fontteja  
vain Microsoft Office 
-tiedostoissa tai kun 

et voi ostaa tai  
ladata fontteja.

Fontit

Vasemmistonaiset viestii samoilla fonteilla kuin puolue.  
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Lehti-ilmoitus

Asia esitetään tiiviisti, jotta 
ilmoituksesta ei tule ahdetun 
näköistä.  

* Ilmoituspohja on ladattavissa 
Vasemmisto naisten sivuilta  
(indd ja idml). 

* Ilmoituspohja on koossa 74X100 ja sitä  
voi muokata tarvittavaan kokoon. 

Tule juttelemaan!
su 19.8. klo 11 
Hakaniemen tori

MITEN KÄY 
IKÄIHMISEN? 
Tähän lyhyt kuvaus siitä, mistä on  
tarkoitus keskustella tai mikä erityisesti 
voi olla äänestäjän mielessä.

Tähän rohkaisu tulla tapaamaan! 
Tässä lyhyt esittely, esim. Vasemmisto-
naisten puhis Veronika Honkasalo. 

Katso lisää: vasemmistonaiset.fi 

Elementit

• Tunnus

• Vierailevan tähden kuva

• Kehotus (esim. ”Torilla tavataan”, ”Tule 
mukaan”, ”Tule kahville!”), aika ja paikka

• Otsikossa tiivistys. Voi olla vetävä, ei tarvitse 
kuvata kaikkea, vaan olla ikkuna keskeiseen 
teemaan. 

• Lyhyt kuvaus, konteksti. Monelle voi olla 
helpompaa tulla tapaamaan jonkun asian 
tiimoilta kuin noin vain moikkaamaan. 
Erinomainen paikka saada joku argumentti tai 
tärkeä kysymys esille. 

• Vielä jokin lämmin toivotus eri sanoin kuin 
ajan ja paikan yhteydessä (esim. ”Terve
tuloa kahville!”, ”Tule keskustelemaan Suomen 
asioista.”, ”Tulevaisuus tehdään yhdessä!” tms. 

• Vierailevan tähden lyhyt esittely, titteli ja jotain. 

• Mielellään linkki lisätietoihin. Moni haluaa 
vilkaista, mitä aiheen tiimoilta on pohdittu, että 
on helpompi tulla moikkaamaan. 
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Tule  
juttelemaan!
su 19.1. klo 15 
Hakaniemen tori

Mummojen 
puolesta!
Yksityistämis vimma ja ikäihmisten 
palvelut. SOTEn kohtalo. Mitä voi yksi 
ihminen tehdä? Kanssasi keskuste-
lemassa Elli Ehdokas, Ellinoora 
Ehdokas, Emilia Ehdokas ja Kaija 
Kuntaehdokas. 

Kahvia kaataa Pirkko Puolueen jäsen. 
Ventios utame nonseni mporeped moluptati-
bus qui ommolut porem facitatibus. 

Lisätiedot: yhdistysyhdistys.fi

Tule juttelemaan!
su 19.1. klo 15 
Hakaniemen tori

MITEN KÄY 
IKÄIHMISEN? 
Yksityistämis vimma ja ikäihmisten 
palvelut. SOTEn kohtalo. Mitä voi yksi 
ihminen tehdä?

Tule keskustelemaan kanssamme! 
Elli Ehdokas, Ellinoora Ehdokas, Emilia  
Ehdokas, Elli Ehdokas ja Alina Ehdokas. 

Katso lisää: vasemmistonaiset.fi 

MUMMOJEN  
PUOLESTA 
Tule juttelemaan! 
la 19.1. klo 15–16 Hakaniemi

Kahvia tarjoilemassa ihanat  
naisehdokkaamme Elli Kunta  - 
ehdokas, Ellinoora Ehdokas,  
Elli Ehdokas, Kaisa Ehdokas ja  
Emilia Ehdokas-Elo. 

Jokin pieni täydentävä teksti,  
esimerkiksi keskustelun teema.  
Ei saa olla liian pitkä. 

Katso lisää
facebook.com/ 
punaposket

Ilmoituksen asettelua voi muokata 
tarpeen mukaan ja värien käyttöä 
miettiä monelta kannalta. 

Tärkeintä on että lukija hahmottaa 
sisällön helposti. 

*  Sanomalehtipaperilla on huomioitava riittävä 
kontrasti. 

* Jos käytettävissä oleva aika halutaan suunnata 
muuhun kuin ilmoituksen ulkoasun pohdintaan, 
valmis pohja on kätevä työkalu. 

Tule juttelemaan!
su 19.8. klo 15 Hakaniemen tori

PALKKAA  
TYÖSTÄ.  
KIITOS.
Lähihoitaja, kaupan kassa,  
laitoshuoltaja, siivoaja ja  
keittäjä kiittävät kiitoksista.  
Olisi hienoa, että palkalla  
tulisi toimeen. 

vasemmistonaiset.fi
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Kansikuva

Paikallisyhdistykset voivat niin  
halutessaan käydä hakemassa kansikuvan 
Vasemmistonaisten  
sivuilta.  

YHDESSÄ.

Hyvinvointivaltio  
on naisen  
paras ystävä.

MUMMOJEN 
PUOLESTA!

Feminismi on 
luokkakysymys.

TULE  
MUKAAN!


