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KETÄ OLEMME, MITÄ TEEMME?

Kokoomusnuorten viestintä tähtää järjestön poliittisten
tavoitteiden vaikuttavaan viestimiseen ja tietoiseen imagon rakentamiseen. Kokoomusnuoret pyrkii rakentamaan
itsestään mielikuvaa poliittisen kentän vaikutusvaltaisimpana, laadukkaimpana, houkuttelevimpana ja uudistuskykyisimpänä nuorisojärjestönä.

KOKOOMUSNUORTEN ARVOT

vapaus, vastuu ja välittäminen, sivistys, mahdollisuuksien tasa-arvo,
isänmaallisuus ja kansainvälisyys sekä ekologinen kestävyys.

MISSIO

Kokoomuksen Nuorten Liitto on Kansallisen Kokoomuksen
nuorisojärjestö, joka on olemassa edistääkseen arvojensa mukaisesti
oikeistolaisen politiikan toteutumista. Se luo edellytyksiä nuorten
toimimiselle yhteiskunnassa ja menestymiselle politiikassa.

VISIO 2020

Kokoomusnuoret on selkeästi vaikuttavin ja houkuttelevin väylä
nuorille yhteiskunnallisen muutoksen tekemiseen.

Kokoomusnuoret on
helposti lähestyttävä
ja läsnä nuorten
käyttämissä
viestikanavissa.

3

Tunnus

LOGO JA TUNNUS
Logo

TUNNUS

Kokoomusnuoret käyttää viestinnässä ja markkinoinnissa tunnusta,
joka koostuu kahdesta elementistä: liikemerkistä ja logosta.
Kummankaan mittasuhteita tai väriä ei saa muuttaa, eikä niihin tule
lisätä efektejä. Logotiedostot ovat ladattavissa materiaalipankista,
eikä muita versioita logosta tule käyttää. Tunnuksesta voidaan erottaa
liikemerkki eli kokoomusnuoret teksti, jota voi käyttää yksinään.
Pelkkää logoa ei käytetä ilman tekstiosuutta.

VÄRIT

Kokoomusnuorten tunnus löytyy materiaalipankista kahdessa
eri värissä; valkoinen sekä tummansininen Markkinoinnissa sen
ensisijainen käyttöväri on tummansininen.

KÄYTTÖ JA KOKO

Tunnuksen tulee säilyä kaikessa käytössä selkeänä,
tunnistettavana ja helposti luettavana.
Varmista että:
· Se on sopivan kokoinen. Tunnuksen pitää pysyä selkeänä ja luettavana myös pienessä koossa. Sen ei kuitenkaan kuulu peittää suurta osa
apinta-alasta tai olla liian hallitseva.
· Tunnus erottuu hyvin taustasta jossa on tarpeeksi rauhallista pintaa
ja kontrastsia suhteessa tunnuksen väriin.
· Tunnus ei saa olla liian lähellä muita elementtejä tai tekstiä, jätä logon
reunoille riittävästi tyhjää tilaa.

Liikemerkki

LOGON MUUNNOKSET
Paikalliset logot

Piirien omat tunnukset löytyvät materiaalipankista. Paikallisyhdistysten on
mahdollista tilata itselleen tunnus osoitteesta viestintä@kokoomusnuoret.fi

Kieliversiot

Kokoomusnuoret-tunnus löytyy materiaalipankista suomeksi, ruotsiksi
sekä englanniksi. Kieliversioita voi käyttää kansainvälisisessä toiminnassa.

VIRALLINEN TUNNUS

Kokoomuksen Nuorten Liiton virallinen tunnus on
perinteinen leijonalogo. Leijonalogoa ei käytetä markkinoinnissa. Sitä käytetään vain liiton virallisissa dokumenteissa kuten kunniakirjoissa ja se on käytössä
ainoastaan keskustoimiston henkilökunnalla.

HUOM

Liikemerkin yhteydessä käytetään usein nimeä ”Kokoomusnuoret”. Tämä on
Kokoomuksen Nuorten Liitto ry:n kutsumanimi, ja sen voi kirjoittaa järjestön
tai sen jäsenten omissa julkaisuissa isolla alkukirjaimella viitatessa Kokoomusnuoriin järjestönä. Julkisissa yhteyksissä ei käytetä vanhaa KNL-lyhennettä.
Vanhoja Kokoomusnuorten logoja tai muita muunnoksia ei tule käyttää
missään tarkoituksessa!
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VÄRIT

PÄÄVÄRIT

PÄÄVÄRIT

Kokoomusnuorten pääväri on tumman sininen.
Tätä käytetään ensisijaisesti kaikkeen viestintään.

LISÄVÄRIT

Lisävärejä eli pinkkiä, turkoosia ja keltaista voi käyttää tummansinisen rinnalla, vain yhtä sävyä kerrallaan ja hillitysti. Tumman
sinisen tulee selkeästi säilyä päävärinä.

CMYK: 100 / 81 / 40 / 33
RGB: 0 / 48 / 87
# 003057

CMYK: 0 / 00 / 00 / 0
RGB: 255 / 255 / 255

CMYK: 0 / 0 / 0 / 100
RGB: 0 / 0 / 0

CMYK: 72 / 0 / 13 / 0
RGB: 0 / 184 / 217
# 00b8d9

CMYK: 2 / 8 / 85 / 0
RGB: 255 / 255 / 50
# ffe132

LISÄVÄRIT

VÄRIEN KÄYTTÖ

Kokoomusnuorten värimaailma syntyy tummansinisestä
pääväristä yhdistettynä valkoiseen (usein tausta) ja mustaan (usein
fontin väri) sekä lisäksi käyttöön voi valita yhden lisävärin kerrallaan. Useampaa lisäväriä ei tule valita samaan työhön. Lisävärejä
voi käyttää otsikkotasolla pienissä määrin, mutta leipätekstiin niiden käyttöä ei suositella. Lisävärit mahdollistavat useiden erilaisten
ilmeiden luomisen, pitäen kokonaisuuden kuitenkin yhtenäisenä.
Tummansinistä voi käyttää myös leipätekstin fontin värinä asiakirjoissa, sillä se on niin tumma että se erottuu hyvin valkoisesta
taustasta.

CMYK: 0 / 90 / 32 / 0
RGB: 237 / 50 / 107
# ed326b

VÄRIYHDISTELMIÄ

Käytä:
RGB värikoodeja sähköisissä materiaaleissa
CMYK värikoodeja painotuotteissa
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FONTIT

Kaikki nämä fontit on ladattavissa ilmaiseksi Googlen fonttikirjastosta.

https://fonts.google.com

Kokoomusnuorten ensisijainen fontti on Oswald!
Sitä täydentämään on käytössä Roboto kirjasinperheen eri vaihtoehdot.
Tarvittaessa valitse Oswaldin lisäksi käyttöön vain 1 toinen fontti,
jotta ilme pysyy selkeänä!

Lyhyissä teksteissä kuten otsikoissa ja jakokuvissa valitse:
OSWALD SEMIBOLDINA VERSAALEIN
Otsikoihin + tekstiin, Kokoomusnuorten virallinen fontti!
Oswald
Oswaldia käytetään otsikkotasolla VERSAALI LEIKKAUKSELLA SemiBoldina,
sekä leipäteksissä muissa leikkauksissa. Fontti on persoonallinen ja helposti tunnistettava
ja tällä tulee luoda yhtenäistä ilmettä Kokoomusnuorten materiaaleihin.

Vaihtoehtoisena leipätekstiin esim. asiakirjat ja nettikäyttöön
Roboto & Roboto Condensed

Monipuolinen Roboto-kirjasinperhe sopii hyvin pidempiin teksteihin kuten sähköisiin
asiakirjoihin tai lehtitaittoihin. Päätteettömät fontit Roboto sekä siitä
tiiviimpi Roboto Condensed sopivat myös nettikäyttöön tai pienempiin printtijulkaisuihin kuten
mainoksiin, flyereihin tai pamfletteihin.

Vaihtoehtoisena leipätekstiin esim. asiakirjat tai tehosteeksi
Roboto Slab

Päätteellinen Roboto Slab fontti sopii hyvin painettuun pidempään tekstiin,
esim. pamflettien, lehtien tai asiakirjoijen tekoon.

Tehostefontit

Tehostefonttina esimerkiksi otsikotasoilla voi käyttää Lobster sekä
Shadows into light fontteja. Näitä fontteja tulee käyttää vain pienissä
määrin ja harkiten, eikä niitä tule käyttää leipätekstissä tai usean
lauseen kappaleissa.

Lobster

Max 1 lause, ei KAPITAALI käyttöön. Käytetään vain erikoistapauksissa,
eikä tätä tule käyttää pääfonttina tai leipätekstissä.

Shadows Into light

Max. 2 lausetta, esim pikkuotsikoksi tai huomiotekstiks jakokuviin.
Ei viralliseen käyttöön kuten asiakirjoihin.

6

ESIMERKKEJÄ TAITOISTA
Esimerkkejä tekstien taiton typografiasta.

Oswald SemiBold versaalein

Oswald SemiBold versaalein

Oswald Regular

Roboto slab thin + bold

Roboto condensed thin + bold
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ESIMERKKEJÄ
Esimerkkejä tapahtumien kansikuvista sekä
somekäyttöön tarkoitetuista jakokuvista
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KUVAT

KUVIEN VALINTA JA TYYLI

Kuvan valintaan tulee käyttää erityistä huomiota. Kuvat toiminnasta ja
tapatumilta välittävät tunnelmaa ja herättävät mielikuvia kuvan katsojalle. Vaikka usein istumme koulutuksissa ja kokouksissa, meillä ei
ole niissä tylsää, joten emme myöskään halua viestiä sellaista fiilistä.
Muista, että kuvan katsoja ei välttämättä tiedä millaista toimintamme
on, joten käyttämiemme kuvien tulee tukea sitä viestiä miltä toimintamme aidoimmillaan näyttää.
Tästä syystä on aina hyvä miettiä, millainen fiilis valitsemastasi kuvasta välittyy. Valitun kuvan tulee sopia käyttötilanteeseen. Suosi viestinnässä laadukkaita kuvia joissa näkyy tekemistä, tunnelmaa ja ja
osallistuvia ihmisiä. Vältä liikaa pönötystä, jäykkiä ryhmäkuvia, liikaa
poseerausta tai tai huonolaatuisia kuvia. Henkilökuvissa suosimme
rentoja kuvia aidoissa miljöissä, syvättyjen henkilökuvien sijaan.
Suosimme laadukkaita kuvia, joissa välittyy aito fiilis ja tekeminen.
Kuvankäsittelytyylimme on valoisa, kirkas ja kontrastikas. Lisäksi kuvien tummia värejä on sävytetty taittumaan hieman siniseen.

KUVAPANKKI JA KUVIEN KÄYTTÖ

Kokoomusnuorten kuvapankista löydät laajasti kuvia toiminnastamme ja tapahtumilta. Kuvapankkia täydennetään jatkuvasti. Kuvat
ovat kokoomusnuorten jäsenten vapaassa käytössä. Ulkopuoliset toimijat voivat pyytää luvan kuvien käyttöön osoitteesta: viestintä@
kokoomusnuoret.fi.
Välillä voi olla tarpeen käytää netin kuvapankkikuvia esimerkiksi
kuvituskuvina tai osana mainoksia. Älä kuitenkaan valitse liian kuvapankkimaista kuvaa, vaan yritä löytää aidon oloisia, tilanteeseen
sopivia kuvia.

Suosi viestinnässä laadukkaita kuvia joissa näkyy
tekemistä, tunnelmaa ja ja osallistuvia ihmisiä.
Vältä liikaa pönötystä, jäykkiä ryhmäkuvia, liikaa
poseerausta tai tai huonolaatuisia kuvia.

Jos tarkoitus on laittaa kuvan päälle tekstiä, tulee huomioida että tausta tälle on tarpeeksi rauhallinen, jotta teksti erottuu kunnolla. Jos teksti ei erotu kunnolla, on syytä vaihtaa kuvaa, tai tehdä siitä sopivampi
lisäämällä esimerkiksi sävytetyn “laatikon” tyylikkäästi teksin alle.
Älä täytä kuvaa liiaksi tekstillä, vaan jätä reilusti myös tyhjää tilaa!
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MATERIAALIPANKKI

bit.ly/knlmateriaalipankki

Kokoomusnuorten materiaalipankin löydät osoitteesta

bit.ly/knlmateriaalipankki
Materiaalipankista löydät:
• kuvapankin
• tunnukset eri väri ja kieliversioina
• muut graafiset elementit

Materiaalipankkia täydennetään tarpeiden ja toiveiden mukaan.
Lisäksi Kokoomusnuorten valtakunnallisilla tapahtumilla on usein mukana valokuvaaja,
joka täydentää jatkuvasti kuvapankkia uusilla tapahtuma- ja henkilökuvilla.
Puuttuuko materiaalipankista mielestäsi jotain tärkeää?
Kerro se meille: viestintä@kokoomusnuoret.fi
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KOKOOMUSNUORET
www.kokoomusnuoret.fi
viestintä@kokoomusnuoret.fi
somessa @kokoomusnuoret
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