Graafinen ohjeisto

Opintokeskus Siviksen visuaalinen ilme on
yhteisön identiteettiä rakentava ja selkeyttävä
tekijä. Ilme heijastaa yhteisöä ja sen tavoitteita
nyt ja tulevaisuudessa.

–Ville Tietäväinen, Studio Tietäväinen Oy 2016

Tunnuksen osat

Opintokeskus Siviksen merkki kuvaa yhdistävää keskusta, joka säteilee kansalaisyhteiskuntaan ja takaisin. Keskusjärjestö (keskeltä ulos suuntautuvat positiivinuolet) ja
kansalaisjärjestöt (kohti merkin keskustaa suuntautuvat
negatiivinuolet) muodostavat toisensa. Kokonaismuoto
syntyy osapuolten yhteistyöstä. Opintokeskus Sivis näyttäytyy laaja-alaisesti ympäristöön suuntautuneena ja kaikilta suunnilta lähestyttävänä keskuskiteenä.
Tunnus vuorovaikuttaa ympäristönsä kanssa ja katsojan silmässä. Merkin energinen muoto elää kineettisesti
positiivi- ja negatiivinuolien sekä - ja -ulotteisuuden illuusion vaikutuksesta. Ensisilmäykseltä yksinkertaisesta
muodosta löytyy monimuotoisuutta, kuten opintokeskuksesta ja edustamastaan järjestökentästä.
Opintokeskus Siviksen logon muotoilun pohjana on humanistisen (käsin tekstatusta piirteitä ottavan) groteskin
(päätteettömän) kirjaintyypin piirteitä.
Logosanan jälkiosan aloittava pienaakkos-k sekä Sivisosan i-pisteet toistavat hienovaraisesti tunnuskuvion
nuolimuotoa. Sivis-osa yhdistyy näin johdonmukaisesti
sekä logon Opintokeskus-osaan, että merkkiin ja se on irrotettavissa tunnistettavaksi lyhenteeksi.

Tunnuksen käyttö
Perusmuotoinen tunnus ja suoja-alueet

Opintokeskus Siviksen tunnus muodostuu logo-osasta ja
merkistä, jotka ovat tarkasti määritellyssä suhteessa toisiinsa. Tunnusta ei saa käyttää muuten kuin tässä ohjeistossa esitellyillä tavoilla. Tunnuksen ja sen osien tulee säilyttää aina tarkka ohjeistossa esitetty ulkomuotonsa
käyttöympäristöstä riippumatta. Tunnus jäljennetään
aina sähköiseen muotoon tallennetusta alkuperäisaineistosta.

Minimikoot

Tunnuksen selkeä esiintyminen varmistetaan suojaalueella ja minimikoolla. Tunnuksen ympärille on määritelty kuvissa esitellyn mitoituksen mukaan minimi-suoja-alue, jonka sisäpuolelle ei tule sijoittaa muita visuaalisia
elementtejä. Suoja-alue on esitetty x- ja y-mitoin varustettuna alueena tunnuksen ympärillä.
Painotöissä värillisen merkin minimihalkaisija on 2
mm. Sitä pienempänä merkkiä käytetään yksisävyisenä,
ehdottoman minimihalkaisijan ollessa 6 mm. Logon minimileveys on 31 mm.
Tunnusta käytetään ensisijaisesti värillisenä ja perusmuodossaan. Väriversio voi esiintyä joko valkoisella tai mustalla pohjalla. Yksivärinen versio voi esiintyä minkä tahansa sävyltään tarpeeksi kontrastisen taustan kanssa.
Tummalla taustalla musta yksivärinen merkkiversio
muuttuu valkoiseksi.

Tunnusversiot

Merkki-logo-slogan

Logo-merkki

Merkki-Sivis-logo

Tunnusta käytetään ensisijaisesti värillisenä ja perusmuodossaan (sivu 3). Merkkiä tai sen nuoli-osia voidaan käyttää myös taitto-elementteinä irrallaan logosta (esim. ohjeiston otsikkopalkki).
Perusmuotoiseen merkki-logo-yhdistelmään voidaan
lisätä iskulause ”Osaavaa kansalaistoimintaa”
Logo-merkki-yhdistelmää voidaan käyttää vaihtoehtona perusmuotoiselle merkki-logo-yhdistelmälle, mikäli
tila tai sommitelma vaatii.
Merkki-Sivis-logoa voidaan käyttää epävirallisemmissa yhteyksissä.

Tunnusversiot 2
Logo

Myös logoa voidaan käyttää irrallaan merkistä. Lisäksi logon Sivis-osaa voidaan käyttää irrallaan Opintokeskusosasta, mutta ei päinvastoin.
Mustavalkoisessa käytössä logoon voidaan lisätä
merkki, kuitenkin niin, että se on vähintään minimikokoinen (sivu 3).
Myös pelkkää Sivis-logoa voidaan käyttää merkin
kanssa epävirallisemmissa yhteyksissä ja kun tila tai sommitelma sitä vaatii.
Virallinen ja vakiomuotoinen koko nimi kirjoitetaan
Chaparral Pro Regular -kirjainleikkauksella ja vähintään
10 pt koolla.

Logo-merkki-mv

Sivis-logo-merkki-mv

Virallinen ja vakiomuotoinen koko nimen esitystapa

Opintokeskus Sivis
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13 ja 25 % mustalla osavärillä

Opintokeskus Siviksen tunnusväreiksi on valittu kirkas
kellanvihreä ja sinivihreä. Poliittisesti ja symbolisesti
neutraalit ja murretut kellan- ja sinervänvihreät luonnonvärit viittaavat sivistyksen kasvuun.
On tärkeää, että tunnusvärit toistuvat kaikkialla mahdollisimman samankaltaisina. Koska sävyt muodostetaan
eri värijärjestelmissä eri tavoin, täydellistä vastaavuutta ei
kaikissa sovelluksissa kyetä saavuttamaan. Pantone®järjestelmän mukaisia PMS-värimäärittelyjä (kuvassa)
käytetään kirjapainotuotannossa sekä esimerkiksi kankaiden valmistuksessa. PMS-värejä sekoitettaessa on käytettävä Pantonen keltaista osaväriä. Nelivärijärjestelmän
CMYK-prosessivärit (kuvassa) on niinikään graafisessa
teollisuudessa käytetty tapa määritellä värejä, kun PMSsävyjä ei ole käytettävissä. RGB-värejä (kuvassa) käytetään sähköisessä viestinnässä. Värien toistuvuuteen kuvaruudulta vaikuttavat valaistus sekä erilaisten ohjelmien ja
laitteistojen ominaisuudet. Niiden synkronoimiseksi on
syytä käyttää sekä ohjelma- että dokumenttiasetuksissa
sRGB-väriprofiilia.
Tunnusvärejä ja niiden vaaleusasteita (ylhäällä) voidaan käyttää viestinnässä esimerkiksi sivupohjien, tekstipalstojen ja otsikoiden värityksessä. Tunnusvärejä voidaan myös hyödyntää vaikkapa opasteissa, seinäpinnoissa
tai tekstiileissä. Lämpimänpunervilla ja vastavärisillä tukiväreillä voi tarvittaessa laajentaa painotuotteen tai
sähköisen dokumentin sävykokonaisuutta.

Chaparral Pro Light

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ1234567890

Typografia

Chaparral Pro Light Italic

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ1234567890
Chaparral Pro Regular

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö1234567890
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ1234567890
Chaparral Pro Italic

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö1234567890
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ1234567890
Chaparral Pro Semibold

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ1234567890
Chaparral Pro Semibold Italic

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ1234567890
Chaparral Pro Bold

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö1234567890
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ1234567890
Chaparral Pro Bold Italic

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö1234567890
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ1234567890

Johdonmukaisesti käytetty typografia on merkin ja värien
ohella väline, jolla viestintä pysyy tunnistettavana. 		
Opintokeskus Siviksen kirjainperheeksi on valittu
Chaparral Pro. Sen leikkauksia käytetään ensisijaisesti
painettuun viestintään liittyvässä tekstinvalmistuksessa.
Esimerkiksi lomakkeiston (sivu ) typografia perustuu tähän kirjainperheeseen. Asiakirjatuotannossa voidaan
käyttää korvaavana kirjainperheenä Palatinoa, ja wwwsivuilla leipätekstinä Verdanaa. Verkkokäyttöön Chaparralia vuokraa esimerkiksi Adobe.
Chaparral on kaunis ja monipuolinen kirjainperhe. Se
jakaa logon humaanin muotoilun, mutta muodostaa kuitenkin logoon selvän kontrastin. Modernissa ja ajattomassa kirjainperheesä on vaikutteita renessanssi-antiikvoista sekä vahvapäätteisistä egyptienneistä. Hyvän
luettavuutensa vuoksi kirjainperhettä voidaan käyttää
niin otsikoissa, ingresseissä kuin pitkissä leipätekstikokonaisuuksissa.
Valittua typografiaa hyödyntävä asiakirjastandardi on
ladattavissa Opintokeskus Siviksen sivuilta www.opintokeskussivis.fi.

Lomakkeisto

Opintokeskus Siviksen lomakkeisto on painettu Munken
Polar -materiaalille. Yhtenäisyyden ja värien toiston
vuoksi myös tulevaisuudessa lomakkeisto sekä kaikki
muut viralliset, jatkuvakäyttöiset painotyöt suositellaan
painettavaksi samalle materiaalille tai vastaavalle sileälle,
päällystämättömälle, kirkkaanvalkoiselle ja FSC-sertifioidulle materiaalille.
Lisätietoja ja painodokumentit:
www.opintokeskussivis.fi

