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Logo
merkitys ja symboliikka

“Kun tieto ja sivistys kietoutuu kaikkialle yhteiskuntaan, syntyy toivo 

paremmasta ja kestävästä huomisesta”.

Logon kirjoitusasu on selkeä, uskottava ja ajaton, mutta luonteeltaan 

myös lämminhenkinen ja hyväntahtoinen.

Liikemerkin graafinen muoto on abstrakti. Ympyrän sisällä voi kuitenkin 

nähdä kaksi kirjaa (kirjan kantta), jotka muodostavat ikään kuin ketjun ja 

lisäksi reunoilla on kasvua symboloivat lehden muodot. Kokonaisuutena 

muoto on ympyrä ja se symboloi sitä, että sivistys on kaikkia yhteiskuntia 

koossa pitävä globaali voimavara, johon jokaisella pitäisi olla oikeus. 

Sivistys on yhdistävä, ei erottava voima.

Sivistys rakentaa tulevaisuutta, se on vastavoima väärälle informaatiolle. 

Ja se on yhä enemmän myös asia, joka edistää kestävää kehitystä.
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Logo
eri versiot

Logosta voidaan käyttää ensisijaisesti värillistä versiota valkoisella pohjalla 

(a) tai tummansinisellä pohjalla versiota, jossa logotyyppi on valkoinen (b). 

Tummansininen pohjaväri nostaa upeasti esille vihreän liikemerkin.

YKSIVÄRINEN VERSIO

Yksiväristä logoversiota (c) käytetään silloin, kun värillisen logon käyttö ei 

painoteknisistä tai muista syistä ole mahdollista.

NEGATIIVI VERSIO

Yksiväristä (valkoista) negatiiviversiota (d) käytetään silloin, kun logon 

taustalla on väripinta tai kuva. 

a.

b.

c.

d.



Logo
asettelumallit

Logosta löytyy sekä vaaka- että pystysuuntainen versio, joista voidaan 

valita kulloinkin yksittäiseen sovellukseen sopivin asettelumalli.

Logotiedostoista löytyy sekä cmyk- että rgb-versiot, joita käytetään 

seuraavin tavoin:

CMYK - painosovellukset

RGB - sähköiset sovellukset

Huomaathan että CMYK-värit poikkeavat aina sävyiltään sähköisissä 

sovelluksissa käytettävistä kirkkaista RGB-väreistä.



a.

b.

Logo
suoja-alue

LOGON KÄYTTÖ (a)

Kun logoa käytetään erilaisissa yhteyksissä, esimerkiksi sähköisissä 

tai painetuissa markkinointimateriaaleissa, logon suoja-alueelle ei saa 

sijoittaa tekstiä tai muita graafisia elementtejä. 

Logon vaakaversiossa suoja-alue muodostuu kirjoitusasun O-kirjaimen 

korkeudesta ja pystyversiossa 1,5 O-kirjaimen korkeudesta.

ESIMERKKI SUOJA-ALUEESTA (b)

Tässä esimerkissä suoja-alueen koko näkyy käytännössä taustavärissä.



Lorem ipsum dolor sit amet

Slogan
kirjoitusasu

Opsian sloganin (a.) kirjoitusasu muodostuu Arial-kirjasinperheen bold-

leikkauksesta.

Sloganin leveys (b.) määräytyy suhteessa Opsian logotyypin leveyteen 

ja asettuu vaakaversiossa sloganin i-kirjaimen leveyden verran logon 

alapuolelle (c.).

a.
b.

c.

c.



Kuosi
Liikemerkistä muodostuvaa leikkisää ja erottuvaa kuosia voidaan 

käyttää tarpeen mukaan sovelluksissa tehostamassa ilmettä.

Kuosia voidaan käyttää joko valkoisella tai sinisellä pohjalla.



Päävärit ja lisävärit

Opsian ilmeen päävärit muodostuvat vihreästä ja sinisestä. Vihreän 

värin symboliikka edustaa kasvua ja tulevaisuutta. Se voidaan tulkita 

sekä  henkilökohtaisena kasvuna että jatkuvasti kasvavana sivistyksenä 

yhteiskunnassa. Vihreän pariksi valittiin sininen väri, joka väripsykologiassa 

edustaa perinteisesti viisautta, järkevyyttä, logiikkaa ja myös arvokkuutta.



Pääväri 

C 66

M 0

Y 48

K 0

C 7

M 0

Y 16

K 0

C 1

M 47

Y 64

K 0

Pääväri

C 100

M 89

Y 0

K 0

PMS Reflex Blue C

Lisäväri

R 0  

G 187 

B 220

Lisäväri

R 221  

G 140 

B 89

Pääväri

R  0 

G 195 

B  137

HEX #00C389

HEX #00BBDC HEX #DD8C59

PMS 3395 C

PMS 2199 C PMS 2432 C

Pääväri 

R 0 

G 20 

B 137

HEX #001489



Typografia
Ilmeen yhteydessä käytettävästä Arial-kirjasinperheestä rakentuva 

typografia on sävyltään asiantuntevaa, lämminhenkistä ja uskottavaa. 

Kirjasin toimii hyvin sekä paino- että digitaalisissa sovelluksissa, kuten 

Word-dokumenteissa, Powerpoint-esityksissä ym. toimistosovelluksissa.

Opsia ry on opetus- ja sivistystoimen sekä varhaiskasvatuksen 
johtavien ja itsenäisessä asemassa olevien asiantuntijoiden 
valtakunnallinen etujärjestö.

Yhdistyksen tehtävä on valvoa jäsenten ammatillisia, yleisiä yhteiskunnallisia ja koulutuksellisia 
etuja, edustaa jäseniä näitä koskevissa kysymyksissä ja edistää jäsenten yhteenkuuluvuutta.

Opetus- ja 
sivistystoimen 
asiantuntijat

Katse sivistyksen suuntaan



Typografia
Asiakirjatyylit

Ohessa esimerkki asiakirjoissa ja muissa toimistosovelluksissa 

käytettävästä typografiasta.

1. Pääotsikko   Arial Bold 20 pt, sininen #001489

2. Ingressi    Arial Regular 14 pt, musta

3. Leipäteksti   Arial Regular 10 pt, musta

4. 1. väliotsikko   Arial Regular 15 pt, sininen #001489

5. 2. väliotsikko   Arial Regular 12 pt, sininen #001489

6. Asiakirjan nimi  Arial Bold 12 pt, musta

1.

6.

2.

3.

4.

5.

Opsia ry on opetus- ja sivistystoimen sekä varhaiskasvatuksen johtavien ja itsenäisessä 
asemassa olevien asiantuntijoiden valtakunnallinen etujärjestö.

Yhdistyksen tehtävä on valvoa jäsenten ammatillisia, yleisiä yhteiskunnallisia ja koulutuksellisia etuja, edustaa jäseniä näitä koskevissa 
kysymyksissä ja edistää jäsenten yhteenkuuluvuutta.

Organisaatio
Titteli, Etunimi Sukunimi
Osoite 123
00000 Postitoimipaikka

Asiakirjan nimi

x.x.xxxx

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque venenatis felis id leo gravida, vel tempus sem rutrum. In augue enim, 
congue in imperdiet nec, vehicula id tellus. Aenean laoreet lectus eu ex vehicula, ac rhoncus dolor mollis. Duis lacus erat, dapibus at 
nibh quis, mattis tristique arcu. Phasellus posuere non lectus id pellentesque. Vestibulum accumsan commodo justo, ut imperdiet leo 
interdum tristique. Nullam ultrices orci eros, id consectetur nunc iaculis eu. Sed in risus ut est maximus rhoncus. Integer euismod eros 
non ultricies luctus.

Curabitur semper, tortor sit amet pellentesque iaculis, elit magna consequat dolor, quis imperdiet odio magna eget ante. Proin tristique 
fermentum semper. Donec id consectetur massa. Curabitur accumsan, tellus et ultrices vehicula, elit quam consequat libero, quis rutrum 
metus arcu sit amet enim. In convallis augue vel elit dictum auctor. Mauris vel urna posuere, varius metus id, eleifend mi. Donec nec 
ullamcorper risus. Proin eleifend volutpat ullamcorper. Quisque at pellentesque erat. Maecenas fermentum lacus sapien, et porta libero 
volutpat semper. Nunc rhoncus quis est pharetra ullamcorper. Aenean dictum velit in odio lacinia imperdiet. Donec rutrum vulputate 
mauris id consectetur. Nulla facilisi.

Opetus- ja sivistystoimen asiantuntijat 
Specialister för undervisnings- och bildingsväsendet

Tähän tulee 1. tason väliotsikko

Tähän tulee 2. tason väliotsikko



Esimerkkejä 
ilmeen käytöstä

Visuaalinen ilme on kokonaisuudessaan asiantunteva, luotettava, lämmin, 

ajaton ja selkeä.  

 

Ilme erottuu edukseen ja toimii sujuvasti skaalautuen erilaisiin sovelluksiin.



Asiakirjat, kirjekuoret, käyntikortit



Rollupit



Yhteystiedot

Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä: 

Opetus- ja sivistystoimen asiantuntijat Opsia ry / 

Specialister för undervisnings- och bildingsväsendet Opsia rf

Peter Johnson

peter.johnson0402@outlook.com

Viestintätoimisto St. Hurmos Oy

Johannes Kuutsa 

+358 44 282 9763

johannes.kuutsa@hurmos.com
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