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Ohjeiston tarkoitus
Tämä ohjeisto määrittelee millainen on partion visuaalinen identiteetti. 
Lisäksi ohjeisto näyttää, miten partion ilmettä voi soveltaa käytännössä.

Tämän ohjeiston lisäksi löydät lisätietoa partion ilmeen käyttämisestä osoitteesta
www.partio.fi/graafinenohje
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Konsepti
Partion visuaalisen identiteetin ydin on yhdessä tekeminen.

Ilme kertoo ilosta, toiminnallisuudesta ja yhdessä tekemisestä. Identiteetti ilmentää uudella tavalla sitä, 
miltä nuoret haluavat partion näyttävän. Samalla se kuitenkin kunnioittaa partion perinteitä.

Käytännössä
Tässä oppaassa esitellään ilmeen osat ja kerrotaan miten niitä hyödynnetään parhaan 

lopputuloksen aikaan saamiseksi.

Ilmettä saa ja pitää soveltaa, mutta...

...on toivottavaa, että tässä oppaassa määriteltyjä asioita noudatetaan, jotta ilme  
pysyy hallittuna ja tunnistettavana kokonaisuutena.



Tunnus
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Partion tunnus on kaikkien suomalaisten partiolaisten yhteinen symboli. Partion tunnuksen tulee 
näkyä kaikissa partion julkaisuissa, www-sivuilla ja tapahtumissa. 

Tunnuksen osat
Partion tunnus muodostuu kahdesta osasta: 
kallellaan olevasta liikemerkistä eli apila- 
liljarististä sekä Partio Scout -logosta. Yh-
dessä nämä kaksi elementtiä muodostavat 
yritystunnuksen. 

Teksti Partio Scout ilmentää partion kaksi-
kielisyyttä Suomessa. Ristin taustan pyö-
reä muoto symboloi maapalloa. Se kertoo, 
että partio on maailmanlaajuinen liike. 
Symbolissa näkyy myös molempien maa-
ilmanjärjestöjen tunnukset: Partioliikkeen 
maailmanjärjestö WOSM:in partiolilja ja 
Partiotyttöjen maailmanliitto WAGGGS:in 
kolmiapila. Tunnuksessa on liikettä ja 
aktiivisuutta. Tunnusta voidaan käyttää 
ilman tekstiosiota tai leikattuna pysty- 
asennossa vesileimana. Partio Scout -tekstiä 
käytetään vain yhdessä liikemerkin kanssa.

Historia
Apila-liljaristillä on vahvat juuret Suomen 
partioliikkeessä. Ristin on suunnitellut alun 
perin Tapio Vallioja vuonna 1972, jolloin 
silloiset tyttö- ja poikajärjestöt yhdistyivät. 
Tunnus näkyy muun muassa ansiomerkeissä 
pystyasennossa.

Käyttöoikeudet
Lippukunnilla, piireillä sekä keskusjärjes-
töllä on oikeus tunnuksen käyttöön kaikissa 
niiden omissa, sekä sisäisissä että ulkoisissa 
materiaaleissa. 

Piirit ja lippukunnat voivat tilata omalla 
nimellään varustetun tunnuksen. 
Ohjeet löytyvät osoitteesta 
www.partio.fi/lippukuntalogo.

Partion tunnuksella ja sen osana olevalla 
liikemerkillä on Patentti- ja rekisterihalli-
tuksen tavaramerkkitoimiston myöntämä 
tuotesuoja. Yritystunnuksen tai sen osana 
olevan merkin kaupallisen käytön ohjeis-
tuksesta päättää Suomen Partiolaisten 
hallitus. Partion ulkopuoliset tahot eivät saa 
käyttää partion tunnusta ilman lupaa. 

logo (liike)merkki

(yritys)tunnus

Kaltevuus 17°, kallistuu oikealle.

Tunnus
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Suoja-alue
Tunnuksen suoja-alue on tila, joka jätetään tyhjäksi muusta sisällöstä. Suoja-alueen tarkoitus on antaa 
tunnukselle	tilaa	”hengittää”.	Suoja-alue	on	vähintään	x:n	verran	tyhjää	tilaa	tunnuksen	ympärillä.

Värit
Tunnuksen värit ovat partionsininen, musta tai valkoinen. Muita värejä ei saa käyttää. 

Pinnalla, jossa sinistä tai mustaa tunnusta ei ole mahdollista käyttää, voi käyttää valkoista.

suoja-alue	=	x

x

x
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Säännöt
Partion tunnusta käytettäessä on aina noudatettava tässä ohjeistossa määriteltyjä 

ohjeita ja sääntöjä. Säännöt koskevat partion tunnusta kaikissa sen muodoissa.

Käytä vain partionsinistä, 
mustaa tai valkoista.

Vain yksivärisenä. Noudata suoja-aluetta.

Älä litistä tai venytä,
säilytä mittasuhteet.

Älä käytä efektejä. Älä käännä.

Logo-osaa	ei	käytetä	ilman
liikemerkkiä.

Älä muuta liikemerkin
kaltevuutta, aina 17°.
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Minimikoko
Partion tunnukselle ja liikemerkille on määritelty minimileveys käytössä. Minimikoko on määritelty, jotta tunnusta ei käytetä  

niin pienessä koossa, että siitä on vaikeaa saada selvää. Huomioi tunnusta käyttäessäsi tunnuksen taustalla oleva pinta. 
Esimerkiksi mustalla taustalla valkoinen tunnus näkyy pienemmässä koossa paremmin kuin valkoisella pinnalla.

leveys: vähintään 15 mm, 
mielellään 20 mm.

leveys: vähintään 6 mm, 
mielellään 8 mm.

Suositeltava minimileveys 
tulosteessa

leveys:	90	px

leveys:	30	px

Suositeltava minimileveys
sähköisessä muodossa



11

Lippukunnan logo
Partion lippukuntien oma nimi lisätään partion tunnuksen alapuolelle. Lippukuntien nimet

kirjoitetaan Gill Sans -fontilla VERSAALEIN lukuunottamatta ”ry:tä” tai vastaavaa lyhennettä.

Lue lisää lippukunnan logon tekemisestä: www.partio.fi/lippukuntalogo

SUOMEN PARTIOLAISET
FINLANDS SCOUTER ry

Partion tunnuksen ja lippukunnan 
nimen väli on 50 % suoja-alueen 
leveydestä (kts. suoja-alue sivulta 8).

Nimi tasataan Partio-sanaan.

Jos nimi on todella lyhyt, 
tasataan se Scout-sanaan.



Visuaaliset elementit
Värit, typografia & graafiset elementit
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Värit

Värit viestivät ilosta
Partio on värikäs. Musta ja valkoinen toimivat voimakkaina perusväreinä, joita partionsininen piristää. 
Lisävärit	ovat	kirkkaita	ja	harmoniassa	keskenään.	Lisävärit	tuovat	partion	ilmeeseen	iloa,	energiaa,	 

nuorekkuutta ja tuulahduksen raikkautta.

Päävärit

Lisävärit

R 0 
G 0 
B 0

C 0 
M 0 
Y 0
K 100

# 000000
PMS 2

RGB

R 240 
G 160 
B 30

C 0 
M 40 
Y 90
K 0

# efa01e

RGB

R 240 
G 225 
B 5

C 5 
M 0 
Y 90
K 0

# f0e005

RGB

R 20 
G 165 
B 75

C 65 
M 0 
Y 85
K 0

# 14a54b

RGB

R 40 
G 170 
B 225

C 60 
M 0 
Y 0
K 0

# 28a9e1

RGB

R 240 
G 65 
B 80

C 0 
M 90 
Y 60
K 0

# f04150

R 37 
G 55 
B 100

C 100 
M 51 
Y 0
K 30

RGB

# 253764
PMS 541

R 255 
G 255 
B 255

C 0 
M 0 
Y 0
K 0

#	ffffff
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Typografia
Typografia luo huolitellut ilmeen

Partion leipätekstifontti on päätteellinen Merriweather, joka on helppolukuinen, moderni fonttiperhe. Leipätekstinä käytetään 
light	tai	regular	-leikkauksia.	Otsikkofontti	on	päätteetön	Tondu,	joka	on	selkeä,	mutta	antaa	muuten	kepeään	yleisilmeeseen	
ripauksen	jämäkkyyttä.	Netissä	leipätekstinä	on	PT	Sans	(regular-leikkaus)	ja	otsikkofonttina	Source	Sans	Pro	(Black-leikkaus).

On suositeltavaa käyttää vain tässä ohjeistossa määriteltyjä fontteja, mutta esimerkiksi julisteissa voi käyttää 
otsikkotasolla vapaammin muitakin fontteja. Leipäteksti on kuitenkin syytä aina tässä ohjeistossa määriteltynä.

Merriweather 

Tondu

PT Sans

Source Sans Pro

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö

Printti

Netti

Fontit voit ladata osoitteesta: www.partio.fi/materiaalipankki

Esimerkkejä typografiasta käytännössä alkaen sivulta 23.
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Graafiset elementit
Värikkäät kuviot inspiroivat

Graafiset	elementit	ovat	tyylikäs,	pirteä	ja	helppo	tapa	tuoda	persoonallisuutta	partion	ilmeeseen.	
Värikkäät elementit tuovat ilmeeseen tyylikkäällä tavalla hieman leikkisyyttä.

Elementtejä voi käyttää kaikissa partion julkaisuissa. Kuvioiden suositeltava minimileveys tulosteessa on 5 mm, 
tätä pienemmässä koossa tunnistettavuus kärsii. Sähköisessä muodossa suositeltava minimileveys on 20 pikseliä. 

Elementtien värejä voi vaihtaa hyödyntäen partion ilmeen mukaisia värejä.

Esimerkkejä graafisten elementtien käyttömahdollisuuksista alkaen sivulta 23.



16

Ohjeita käyttöön
Partion	graafisia	elementtejä	käytettäessä	on	aina	syytä	noudattaa	tässä	ohjeistossa	määriteltyjä	ohjeita	ja	sääntöjä.

Muuten elementtien käyttöä ei ole rajoitettu, vaan siihen rohkaistaan!

Elementtien värejä voi vaihtaa, mutta 
käytä vain yhtä väriä kerrallaan.

Älä	litistä	/	venytä	graafisia	elementtejä	
tai opasteita, muotoja saa venyttää.

Älä käytä efektejä.

Käytä vain tässä ohjeistossa  
määriteltyjä värejä. 

Käytä outlinejä harkiten.Noudata minimileveyttä: tuloste 5 mm, 
sähköinen 20 pikseliä.



Kuvat
Ohjeita & esimerkkejä
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Kuvalla on merkitystä
Monelle partiosta tietämättömälle mielikuva 
järjestöstä muodustuu kuvien kautta. Tämän 
vuoksi on syytä miettiä minkälaisia kuvia 
valitset käytettäväksi partion julkaisuissa.

Esimerkki: sisätiloissa otetut kuvat antavat 
helposti vaikutelman, että partiotoiminta  
on vain sisällä istumista ja tylsää. Partio- 
paraatikuvat yksinään taas voivat helposti 
antaa vaikutelman armeijahenkisestä 
harrastuksesta.

Vinkki: käytä kuvia, joissa näkyy partio- 
huivi, mutta harkiten. Liika on aina liikaa.

Oikea kuva oikeaan paikkaan
Yllä mainituista syistä johtuen on syytä 
miettiä minkälaisen kuvan haluat kuvallasi  
partiosta antaa. Se että kuvasi on hyvä ei  
yksinään riitä perusteluksi kuvan käyttämi-
selle, mikäli konteksti sen käyttämiseksi on 
väärä. Harkitse siksi tarkkaan minkälaista 
kuvaa käytät. 

Ohjeita kuvaamiseen
• Partiossa ei ole vain sudenpentuikäisiä 

lapsia, vaan eri ikäisiä ja erilaisia ihmisiä. 
 Kuvaa monipuolisesti, ole rohkea! 

• Partio on muutakin kuin leirejä, luontoa, 
metsää, solmuja ja laulua nuotion äärellä. 

 Kuvaa muutakin, ole luova! 

• Partio on hauskaa, aktiivista ja innostavaa. 
 Anna sen näkyä! 

• Partio on monikulttuurista, kansainvälistä 
ja maailmanlaajuista. 

 Hyödynnä vahvuuttamme! 

• Muista ottaa kamera mukaan partion 
hauskimpiin hetkiin! 

 Tarkista muistikortti ja kameran akku!

Ohjeita kuvan valintaan 
• Mieti mitä kuva viestii ja kertoo. 

 Mitä kuva kertoo? Mitä haluat sillä  
kertoa? Onko kuva sopiva partion arvoille? 
Saako kuvasta selvää?  

• Mieti missä yhtedessä kuvaa käytetään. 
 Onko kuva sopiva juuri tähän julkai-

suun tai yhteyteen? Tukeeko se haluttua 
viestiä? Mitä partiosta tietämätön näkee 
kuvassa?  

• Käytä kuvia monipuolisesti. 
 Emme ole tylsä järjestö, hyödynnä  

siis erilaisia kuvia. Anna partiosta  
monipuolinen kuva! 

• Mieti, tarvitaanko kuvaa ylipäätään. 
 Onko kuva mielenkiintoinen? 

Jokainen ”aukko” ei tarvitse kuvaa. 
Yksi hyvä kuva on parempi kuin kolme 
huonoa. Ole siis tarkka!

Sanotaan, että kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa. Siksi on olennaista 
miettiä, minkälaisia kuvia partiosta julkaisemme – ja missä yhteydessä.

Ohjeita
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Yleiskuvat

Kuvat herättävät mielenkiinnon
Alla esimerkkejä kuvista joista, välittyy ilo ja yhdessä tekemisen tunnelma. Partion näköiseksi kuvat tekee se, 

että ne ovat aitoja, värikkäitä ja ennenkaikkea mielenkiintoisia!

Hyvä tunnelma!

Mielenkiintoinen kuvakulma!

Kansainvälinen!

Aito!

Aito ja iloinen!

Toiminnallinen!

Iloinen ja värikäs!

Täynnä	energiaa!

Tunnelmallinen!

Mielenkiintoinen!

Aito ja iloinen!

Toiminnallinen!
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Valitse oikein
Kuvan valinnassa lähtökohtana on, että kuva on tarkka ja valoisa. Älä käytä kuvia, joissa esimerkiksi henkilön pää rajautuu ulos tai 

joka on niin kaukaa otettu, ettei siitä erota mitä kuvassa tapahtuu. Vältä myös tylsiä, väkinäisiä ja liian järjestettyjä kuvia.

Valaistus.

Partio on nuorten järjestö.Kuvan henkilö näyttää 
vihaiselta.

Partio on iloinen järjestö.Aito tilanne on poseerausta parempi.

Tarkennus. Rajaus.



Käytännön esimerkit
Käynti- ja nimikortti, kirjekuori ja julistepohja
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Käyntikortti

Käyntikortin koko: 
leveys 86 mm, korkeus 54 mm. 

Etupuoli on varattu nimi- ja yhteys- 
tiedoille. Etupuoli on aina samanlainen 
lukuunottamatta vaihtuvia tietoja.

Takapuolelle on mahdollista valita 
kuvaksi partion tunnuksen tilalle jokin 
graafisista	elementeistä.	

Tämän lisäksi kääntöpuolen väri voi 
olla joku tässä ohjeistossa määritellyistä 
väreistä.

Vinkki: hyödynnä valmista pohjaa 
www.partio.fi/materiaalipankki.

Aina Valmiina
Partiolainen
Scout
Scout

+358 040 123 4567
aina.valmiina@partio.fi

Suomen	Partiolaiset	–	Finlands	Scouter	ry
Töölönkatu 55, 00250 Helsinki
www.partio.fi
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Aina Valmiina
Titteli

Aina Valmiina
Titteli

Aina Valmiina
Titteli

Nimikortti

Nimikortin koko: 
leveys 92 mm, korkeus 56 mm. 

Etupuolella lukee kortin haltijan nimi sekä 
titteli. Tämän lisäksi etupuolella näyy 
partion	tunnus	sekä	yksi	graafinen	elementti.

Graafinen elementti tulee aina sijoittaa 
osittain kortin ulkopuolelle (kts. esimerkit 
vasemmalla), jotta yhtenäinen linja säilyy. 
Korttien taustaväri voi olla mikä tahansa 
tässä ohjeistossa määritelty. Mikäli valitset 
kortille	taustavärin,	pitää	graafisen	
elementin olla valkoinen.

Nimikortti voi olla taustaltaan myös valkoi-
nen,	jolloin	graafinen	elementti	on	partion-
sininen.

Vinkki: hyödynnä valmista pohjaa 
www.partio.fi/materiaalipankki.
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Kirjekuori

Kirjekuoren koko: 
Partiolla on käytössä useita erilaisia ja 
erikokoisia kirjekuoria. Tämän vuoksi tässä 
oppaassa ei ole määritelty tiettyä kokoa 
kirjekuorelle. 

Kirjekuori on kaksipuoleinen, joten kuo-
ressa on tämän vuoksi mahdollista käyttää 
graafista	elementtiä	joka	jatkuu	puolelta	toi-
selle. Sopiva elementti tähän tarkoitukseen 
on esimerkiksi kuvassa näkyvä ”polku”.

Graafisia	elementtejä	on	mahdollista	 
käyttää kuoressa useampia yhtäaikaa. 
Valitse kuitenkin yksi elementti joka on 
suurempi kuin muut elementit. Tämä antaa 
kuviolle	tilaa	hengittää	ja	pitää	kokonaisuu-
den hallitun näköisenä.

Muista laittaa kuoreen kuvioiden lisäksi 
myös partion tunnus ja yhteystiedot.

Vinkki: hyödynnä valmista pohjaa 
www.partio.fi/materiaalipankki.
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Julistepohjan koko: 
Partion julistepohja on suunniteltu käytettä-
väksi tavallisimman kokoisilla papereilla eli 
A4, A3 ja A2 -koossa tai niistä johdettavissa 
koissa.

Julisteiden säilyvät elementit ovat reunat 
ja vasemmassa alakulmassa, sekä oikeassa 
yläkulmassa näkyvä ”polku-kuvio”. Reuno-
jen ja polkujen väriä on mahdollista vaihtaa. 

Muuten julistepohjan sisältö on vapaasti 
muokattavissa. Vasemmalla näkyvässä esi-
merkkijulisteessa vapaasti muokattava alue 
on valkoinen. Sisällön voi korvata esimerkiksi 
kuvalla tai värillä.

Muista lisätä julisteisiin partion tunnus ja 
tarvittaessa yhteystiedot.

Vinkki: hyödynnä valmista pohjaa 
www.partio.fi/materiaalipankki.

Julistepohja



Inspiroidu
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PARTIOSSA 
MELOTAAN 
YHDESSÄ

yhdessa.fi  #yhdessa

Partioviikko 20.–28.4.2015. Tervetuloa!

Edipsae voloriori debis prepe nosant, corporemperi dolum faciis at 
dolum	quo	bernamusant	la	nos	ium	quasinci	te	vel	eos	seque	sus	
ea	quis	des	is	sequatus		aperumquae.	Aximus	nim	ut	dipicid	es	aria	
volest		velibus	es	apis	quaest,	niam	rercit	volor	a	volupta	tibus.

yhdessa.fi  #yhdessa

Partioviikko 20.–28.4.2015. Tervetuloa!

Edipsae voloriori debis prepe nosant, corporemperi dolum faciis at 
dolum	quo	bernamusant	la	nos	ium	quasinci	te	vel	eos	seque	sus	
ea	quis	des	is	sequatus		aperumquae.	Aximus	nim	ut	dipicid	es	aria	
volest		velibus	es	apis	quaest,	niam	rercit	volor	a	volupta	tibus.

PARTIOSSA 
PURJEHDITAAN 

YHDESSÄ

PARTIOSSA 
SUKELLETAAN 

YHDESSÄ

yhdessa.fi  #yhdessa

Partioviikko 20.–28.4.2015. Tervetuloa!

Edipsae voloriori debis prepe nosant, corporemperi dolum faciis at 
dolum	quo	bernamusant	la	nos	ium	quasinci	te	vel	eos	seque	sus	
ea	quis	des	is	sequatus		aperumquae.	Aximus	nim	ut	dipicid	es	aria	
volest		velibus	es	apis	quaest,	niam	rercit	volor	a	volupta	tibus.



Kiitos!
Tarvittaessa ilmettä koskeviin kysymyksiin vastaa

viestinta@partio.fi


