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Logo
Parasta Lapsille  -logo on ollut jo 
vuosikymmenet samanlainen.  
Tämän graafisen ohjeiston yhtey-
dessä 2014 logoon tehtiin pientä 
päivitystä linjoihin ja muotoon.

Logosta on ollut eri sävyversioita 
käytössä. järjestön värit on mää-
ritelty vuonna 2014, kun järjestön 
viestintää yhtenäistettiin.

UUdet Logot
Logoista eri versioita eri käyttöön.

Sähköiseen käyttöön (esim. Word, 
PowerPoint, internet) ja paino-
käyttöön on eri logot. 

Ensisijainen logo on varjologo.

Yksiväriseen käyttöön voidaan 
käyttää sen vieressä olevaa  
logoa ilman varjoa. Tekstillinen 
logo on hyvä esim.  yhteistyö-
kumppaneiden käyttöön ja sellai-
seen käyttöön kun muuten asia-
yhteydestä ei selviä järjestömme 
nimi.

Logot löytyvät järjestön kotisivuil-
ta.

Vanha ja uusi logo. Logon välistyksiä on hiukan tiivistetty ja linjoja on 
hiukan pehmennetty logoa uusittaessa.

Tämä on alkuperäinen  
1970-luvulta peräisin oleva logo.
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Logot KÄYtÖSSÄ
Käytämme ensisijassa varjollista lo-
goa, joka nousee paremmin esiin 
mm. oranssista alapalkista, joka  
on järjestömme tunnusmerkki 
mainonnassa.

Logon kallistuskulma on 3 astetta.

Logon suoja-alue määräytyy  
Parasta Lapsille -”ukkelin” ja  
oranssin elemetin horisontaalises-
ta suhteesta. Suoja-alueelle tule-
laittaa esim. tekstiä.

Logon yhteydessä järjestön nimi 
voidaan kirjoittaa Calibrilla (kuten 
on edellisen sivun tekstillisessä lo-
gossa) tai Berlin Sans -fontilla. Käyt-
tötilanteesta riippuen tekstin ko-
koa/väriä voi muuttaa. 

osastot voivat lisätä logon viereen 
oman osastonsa nimen esim.  
kahdelle riville.

Tämä on alkuperäinen  
1970-luvulta peräisin oleva logo.

parasta LapsiLLe ry

parasta LapsiLLe  
taMpereeN OsastO ry

Tähän logoon on yhdistetty
nimi + slogan.
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Fontit
LeiPäteKsti 1: CaLibri

Tutkimusten mukaan ihmisten  
on helpompi lukea leipätekstiä 
paperilta, jos fontissa on päät-
teet, eli fontti on antikvaa. Sen  
sijaan sähköisissä välineissä  
groteski eli päätteetön fontti  
on selkeämpi.

Parasta Lapsille -leipätekstifont-
teja on kaksi: tässä käytetään 
Calibria, joka on groteski fontti.

Calibri on suhteellisen uusi font-
ti ja se löytyy kaikkien koneilta ja 
kaikista ohjelmista. Se on hiukan 
pehmeämpi kuin useimmat muut 
grotekstifontit.

Calibrista on eri leikkauksia, tämä on light
Calibrista on eri leikkauksia, tämä on light italic
Calibrista on eri leikkauksia, tämä on regular
Calibrista on eri leikkauksia, tämä on regular
Calibrista on eri leikkauksia, tämä on bold italic

Garamondista on eri leikkauksia, tämä on regular
Garamondista on eri leikkauksia, tämä on Italic
Garamondista on eri leikkauksia, tämä on Bold

Garamond sopii hyvin printtiviestintään

CaLiBri Sopii hYvin SähKöiSeen vieSTinTään

LeiPäteKsti 2: GaramOnd

Tutkimusten mukaan ihmisten on 
helpompi lukea leipätekstiä pa-
perilta, jos fontissa on päätteet, 
eli fontti on antikvaa. Sen sijaan 
sähköisissä välineissä groteski eli 
päätteetön fontti on selkeämpi.

Parasta Lapsille -leipäteksti-
fontteja on kaksi: tässä käyte-
tään Calibria, joka on antik-
va-fontti.
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OtsiKKOFOntit

otsikkofontit eroavat tyyliltään 
muusta tekstistä ja tyypillisesti ne 
ovat sellaista fonttia, jota ei voisi 
leipätekstissä käyttääkään. niiden 
tehtävä on nousta esiin muusta 
tekstimassasta ja herättää huomio-
ta.

Parasta Lapsille  -järjestöllä on yksi 
nimetty otsikkofontti Berlin Sans. 
tämän lisäksi markkinoinnissa voi-
daan käyttää muitakin huomio-
fontteja, esim. eri tapahtumien, 
teemojen ja kampanjoiden yhtey-
dessä. Myös leipätekstifontteja voi 
käyttää otsikkofonttina.

BeRLin SAnS RegULARiA Voi 
KÄYttÄÄ otSiKKoFonttinA 
 
berLin sans Fb demiä  
VOi KäYttää mYÖs.

PL-VÄRit

Parasta Lapsille  -oranssin lisäksi 
käytössä on kaksi lisäväriä: perhe- 
toimintaa indikoiva punainen sekä 
lastentoimintaa indikoiva vihreä. 
Sävyt on valittu niin, että ne ovat 
selkeät ja toisiinsa sopivat.

näiden värien lisäksi käytetään 
sekä valkoista että mustaa.  
Mahdollisuuksien mukaan vähen- 
netään isojen oranssipintojen 
määrää ja näin oranssille annetaan 
huomiovärin asema.

vapaaehtoistoiminnan värit ovat-
kin oranssi, valkoinen ja musta.

C 0
M 88
Y 100
K 0

C 0
M 53
Y 100
K 0

R 242
G 140
B 0

Hex F28C00

Hex BAD25F

Hex E63912

R 230 
G 57
B 18

C 35
M 0
Y 75
K 0

R 186 
G 210
B 95


