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Partio haluaa olla nuorten jäsentensä näköinen eli tarvittaessa tyylikäs, räväkkä, hauska tai kek-
seliäs. Partion ilme elää ajassa ja uusiutuu jäsentensä myötä. 

Koska partio on nuorten järjestö ja järjestön ilme halutaan pitää nuorena ja tuoreena, sitä 
päivitetään säännöllisin ajoin. Viimeksi partion ilmettä on uusittu vuonna 2006 uudella logolla, 
väreillä ja elementeillä. Vuonna 2008 ilmeeseen lisättiin ohjelmauudistuksen myötä uusia värejä. 
Nyt ilmettä tuodaan taas 2010-luvulle pitämällä kuitenkin partion peruselementit, logo ja värit, 
mukana.

Tämä ohje antaa ohjeita ja vinkkejä ilmeen käyttämiseen. Älkää pelätkö ohjeen soveltamista  
partiopiirinne, lippukuntanne tai oman ryhmänne näköiseksi. Tehkää partiosta oman näköisenne!

Moderni järjestö, nuorien näköinen liike
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Partion ilmeestä on moneksi

 

Nam, tem doluptaquis quia siniam quid essumen tiusant, nihitatio mod quid 
quiae. Ut etusci berrovidel mintectaquo omnis experovitia ipienis que eribus, 
volupta spelia sam velectem resecto volumque vera sum ut qui idel ipitam 
entiis il excerum etur, qui dignat.

Cescia qui dit debis molor ma vent assum hiciis magnimagnis excepudam 
fugitas sincimporum remodit aturis doloreictet enduciis doluptatet porepudi 
ut il moluptist, ut demolor essunt voluptia cuptasp ellacca borepro maionet 
quodi nullaccatur?

Os que abo. Peris accuptatem re prae nonsed ma cus.
Cepre volum ut qui quatisq uiatque ligent quam aut harchil lorerciti 
doluptamet ex et arum eiurionsed molor as dolorepedit la quo beria dolor-
atent fugit ex explit imil molupta prectem que il magnihi llorio. Et as ma 
comnis quam aliquamus.

Ibearchil ent parchitae pliquam vellorendes pra volum quaeribus, core conem 
el id quaepelitia exerionescid excea que volorem fuga. Borest re, omnis si nia 
nemque simet que nitiasit id eost, et fugia corpore et, omnis cus aperem et ut 
et qui consequam estiam volorrum quam accatiisque doloribus repudiaescid 
ut et quo et aliquibus nulpa suntiberibus sequatis estrupta ape nimint quation 
sector aut et illendis aut vellam ut lab iuste nis iur accatur, sequaer feribus 
explige niaerum cus essitestibus des mos rem voluptatias es el excesedi 
consequo dolupicia quodige ntinci odios eaquaes temperum sitaese quaspe 
vendignat aut que vit unturibust.

Vaeltajien iltaVaeltajien iltaVaeltajien ilta
Nam, tem doluptaquis quia siniam quid essumen 
tiusant, nihitatio mod quid quiae. Ut etusci 
berrovidel mintectaquo omnis experovitia ipienis 
que eribus, volupta spelia sam velectem resecto 
volumque vera sum ut qui idel ipitam entiis il 
excerum etur, qui dignat.

Cescia qui dit debis molor ma vent assum hiciis 
magnimagnis excepudam fugitas sincimporum 
remodit aturis doloreictet enduciis doluptatet 
porepudi ut il moluptist, ut demolor essunt voluptia 
cuptasp ellacca borepro maionet quodi nullaccatur?

Os que abo. Peris accuptatem re prae nonsed ma 
cus.
Cepre volum ut qui quatisq uiatque ligent quam aut 
harchil lorerciti doluptamet ex et arum eiurionsed 
molor as dolorepedit la quo beria doloratent fugit 
ex explit imil molupta prectem que il magnihi llorio. 
Et as ma comnis quam aliquamus.

Vanhempaininfo

Nam, tem doluptaquis quia siniam quid essumen tiusant, nihitatio mod quid quiae. 
Ut etusci berrovidel mintectaquo omnis experovitia ipienis que eribus, volupta spelia 
sam velectem resecto volumque vera sum ut qui idel ipitam entiis il excerum etur, 
qui dignat.

Cescia qui dit debis molor ma vent assum hiciis magnimagnis excepudam fugitas 
sincimporum remodit aturis doloreictet enduciis doluptatet porepudi ut il molup-
tist, ut demolor essunt voluptia cuptasp ellacca borepro maionet quodi nullaccatur?

Os que abo. Peris accuptatem re prae nonsed ma cus.
Cepre volum ut qui quatisq uiatque ligent quam aut harchil lorerciti doluptamet ex 
et arum eiurionsed molor as dolorepedit la quo beria doloratent fugit ex explit imil 
molupta prectem que il magnihi llorio. Et as ma comnis quam aliquamus.

Ibearchil ent parchitae pliquam vellorendes pra volum quaeribus, core conem el id 
quaepelitia exerionescid excea que volorem fuga. Borest re, omnis si nia nemque 
simet que nitiasit id eost, et fugia corpore et, omnis cus aperem et ut et qui conseq-
uam estiam volorrum quam accatiisque doloribus repudiaescid ut et quo et aliquibus 
nulpa suntiberibus sequatis estrupta ape nimint quation sector aut et illendis aut 
vellam ut lab iuste nis iur accatur, sequaer feribus explige niaerum cus essitestibus 
des mos rem voluptatias es el excesedi consequo dolupicia quodige ntinci odios 
eaquaes temperum sitaese quaspe vendignat aut que vit unturibust.

Tätä partio on:

Tälle sivulle on koottu esimerkkejä siitä, mitä kaikkea partion ilmeellä voi tehdä.
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Nam, tem doluptaquis 
quia siniam quid 
essumen tiusant, nihita-
tio mod quid quiae. Ut 
etusci berrovidel mint-
ectaquo omnis expero-
vitia ipienis que eribus, 
volupta spelia sam 
velectem resect.

d quid quiae . Ut etusci berrovidel mintectaquo omnis experovitia ipienis que eribus,

Suomen Par tiolaiset – Finlands Scouter ry Töölönkatu 55, FI-00250 Helsinki ,  Finland

p. (09) 8865 1100  f .  (09) 8865 1199  info@par tio.fi www.par tio.fi   www.scout.fi

Partio on vastavoima ”Miks 
mun pitäis” ja ”Ei kuulu mulle” 
-asenteille.

Partiossa toimitaan ryhmissä, jotka 
noudattavat partio-ohjelmaa. Tärkeää 
on se, että saa tehdä itse. Pienimmätkin 
partiolaiset osallistuvat puuhiin – vastuun 
antaminen nuorille on partion perusidea.

PARTIO 
SUOMESSA

Partio on vastavoima  
”Miks mun pitäis”  

ja ”Ei kuulu mulle” -asenteille.

Partiossa toimitaan ryhmissä, jotka nou-
dattavat partio-ohjelmaa. Tärkeää on se, 
että saa tehdä itse. Pienimmätkin partio-
laiset osallistuvat puuhiin – vastuun anta-
minen nuorille on partion perusidea.

2020

laiset osallistuvat puuhiin – vastuun anta-
minen nuorille on partion perusidea.
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Logo näkyy kaikkialla
Partion logo on kaikkien suomalaisten partiolaisten 
oma tunnus. Logon näkyvyydestä tunnistaa kaikki 
partion tapahtumat, julkaisut, www-sivut ja tempauk-
set. Partion logo löytyy jokaisesta esitteestä, lehdestä, 
vihkosta tai julisteesta, jonka järjestö julkaisee. Logo 
on kuin leimasinmerkki, joka kertoo katsojalleen, että 
tämäkin tapahtuma, julkaisu tai tavara on partiota.

Partion logo muodostuu kahdesta osasta: kallellaan 
olevasta kolmiapila-partiolilja-risti-symbolista sekä 
Partio Scout -tekstistä.

Teksti Partio Scout ilmentää muun muassa sitä, että 
partio Suomessa on kaksikielinen liike. Ristin taustan 
pyöreä muoto symboloi maapalloa. Se kertoo, että 
partio on maailmanlaajuinen liike. Symbolissa näky-
vät myös molempien maailmanjärjestöjen tunnukset:  
Partioliikkeen maailmanjärjestö WOSMin partiolilja 
ja Partiotyttöjen maailmanliitto WAGGGSin kolmi-
apila. Symbolissa on liikettä ja aktiivisuutta. 

Symbolia voidaan käyttää ilman tekstiosiota tai lei-
kattuna pystyasennossa vesileimana. Partio Scout 
-tekstiä käytetään vain yhdessä symbolin kanssa, ei 
koskaan ilman symbolia. 

Logon värit ovat partionsininen, musta tai valkoinen. 
Muita värejä ei käytetä. Painopinnalla, jossa sininen, 
musta tai valkoinen ei ole mahdollinen, logoa saa 
käyttää negatiivisena. Logon pituus- ja korkeussuh-
teita ei saa muuttaa.

Symbolin historia
Ristin muotoisella kolmiapila-par tiolilja-symbolilla 
on vahvat juuret Suomen partioliikkeessä. Ristin on 
suunnitellut alun perin Tapio Vallioja vuonna 1972, 
kun silloiset tyttö- ja poikajärjestöt yhdistyivät. Tun-
nus näkyy muun muassa ansiomerkeissä pystyasen-
nossa.

Logon käyttöoikeudet
Lippukunnilla, piireillä ja keskusjärjestöllä on  
oikeudet logon käyttöön kaikissa niiden omissa  
sekä sisäisissä että ulkoisissa materiaaleissa. Pii-
rit ja lippukunnat voivat tilata omalla nimellään 
varustetun logon. Ohjeet löytyvät osoitteesta  
www.partio.fi/viestinta.

Partion logolla ja sen osana olevalla merkillä on
Patentti- ja rekisterihallituksen tavaramerkkitoimis-
ton myöntämä tuotesuoja. Logon tai sen osana ole-
van merkin kaupallisen käytön ohjeistuksesta päättää 
Suomen Partiolaisten hallitus. Partion ulkopuoliset 
tahot eivät saa käyttää partion logoa ilman lupaa. 

X

X

X Vähintään X:n 
verran tilaa lo-
gon ympärillä

Kaltevuus 17°, kallistuu oikealle
(vesileima pystysuorassa)

Logon suoja-alue
Alue, joka jätetään vapaaksi  
logon ympärillä.
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ei näin:näin:

esimerkkejä partion  
logon käyttämisestä:

Partion logo saa olla vain musta, valkoinen tai partionsininen.

Logon tekstiosiota ei saa käyttää ilman symbolia.

Logon kokosuhteita ei saa muuttaa.
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Partiossa on väriä!
Partionsininen
PMS 541
C100 M 51 Y 0 K 30
R 37 G 55 B 100
# 253764

Puolukanpunainen
PMS 187
C 10 M 100 Y 70 K 30
R 163 G 0 B 58
# a3003a

Metsänvihreä
PMS 364
C 72 M 0 Y 100 K 43
R 51 G 101 B 46
# 33652e

Hiekanruskea
PMS 132
C 0 M 27 Y 100 K 34
R 148 G 120 B 21
# 947815

Omenanvihreä
PMS 375
C 40 M 0 Y 100 K0
R 169 G 206 B108
# a9ce6c

Auringonkeltainen
PMS 108
C 0 M 5 Y100 K 0
R 245 G 234 B 46
# f5ea2e

Kallionharmaa
PMS Cool Gray 4
C 0 M 0 Y 0 K 30
R 194 G 194 B 192
# c2c2c0

Kanervanvioletti
PMS 259
C 65 M 100 Y 0 K 15
R 94 G 15 B 117
# 5e0f75

Hiilloksenoranssi
PMS 158
C 0 M 60 Y 94 K 0
R 212 G 121 B 30
# f5ea2e

Karhunruskea
PMS 469
C 0 M 51 Y 94 K 60
R 110 G 71 B 10
# 6e470a

Valkoinen
C 0 M 0  Y 0 K 0
R 255 G 255 B 255
# ffffff

Musta
PMS 2
C 0 M 0 Y 0 K 100
R 0 G 0 B 0
# 000000

100% 50% 30% 100% 50% 30%

Partion graafiset värit ovat luonnonläheisiä ja ko-
rostavat partiolle ominaista luontoa ja metsää. Par-
tioon liitetään vahvasti sininen väri. Se on partion 
ensisijainen pääväri. 

Partion värit symboloivat myös partion ikäkausia: 
Auringonkeltainen on sudenpentujen väri, hiillok-
senoranssi seikkailijoiden väri ja kanervanvioletti 
tarpojien väri. Metsänvihreä edustaa samoajia ja 
karhunruskea vaeltajia. Muita partion värejä ovat 
hiekanruskea, puolukanpunainen, omenanvihreä 
sekä kallionharmaa. Värien eri prosenttisävyjä voi 
myös käyttää, ja myös valkoista ja mustaa voi käyt-
tää partion viestinnässä.

Projekti, tapahtuma tai ryhmä voi ottaa käyttöön-
sä oheisten värien lisäksi myös oman ektravärinsä., 
jolla se erottuu partion sisäisessä viestinnässä. Yh-
teen julkaisuun on hyvä valita maksimissaan 3 väriä, 
jotta värimaailma pysyy selkeänä.
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Partionsininen
Hiekanruskea 30 %
Kallionharmaa 30 %

Musta
Hiilloksenoranssi
Valkoinen

Metsänvihreä
Metsänvihreä 50 %
Omenanvihreä

Musta
Puolukanpunainen
Kallionharmaa

Omenanvihreä
Auringonkeltainen
Auringonkeltainen 30 %

Kanervanvioletti 50 %
Kanervanvioletti
Karhunruskea 30 %

esimerkkejä väriyhdistelmistä:
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Typografia luo luettavuutta ja tyyliä

Partion julkaisuissa käytetään pääsääntöisesti Gara-
mond ja Gill Sans -kirjasimia. Ne ovat helppolukuisia 
ja yleisesti saatavia. Pääasiassa Garamondia käytetään 
pidemmissä teksteissä, kuten leipätekstissä, ja Gill 
Sansia lyhyissä teksteissä, kuten tietoiskuissa. 

Sähköisissä medioissa kuten verkkosivuilla ja kalvo-
esityksissä käytetään Verdanaa. Verdana on tutkitusti 
helppolukuisin kirjasin tietokoneen näytöltä katsot-
tuna tai valkokankaalle projisoituna.

Mikäli Garamondia tai Gill Sansia ei löydy, voidaan 
käyttää korvaavina fontteina Times New Romania 
(Garamond) ja Arialia (Gill Sans). 

Projekti, tapahtuma tai ryhmä voi ottaa käyttöönsä 
oheisten fonttien lisäksi myös oman otsikkofonttin-
sa. Oman fontin käyttömahdollisuus tekee partion 
ilmeestä monipuolisemman ja projektit, tapahtumat 
tai ryhmät saavat oman persoonallisen tapansa nä-
kyä. Oman fontin yhteydessä on kuitenkin käytettävä 
joko partion Garamondia tai Gill Sanssia, esimerkiksi 
leipätekstinä, jotta yhdennäköisyys partion ilmeeseen 
säilyy. Myös esitteissä voidaan käyttää ylimääräis-
tä fonttia, esim. otsikoissa, kun tavoiteena on tuoda 
esille tyylillistä leikittelyä. Yhdessä julkaisussa on hyvä 
käyttää maksimissaan kahta eri fonttia (esim. Gill 
Sans ja Garamond) eri leikkauksineen (lihava/kursiivi/
normaali), jotta kirjoitusasu pysyy selkeänä.

gill 	SanS	regular	
verSaaleina	harvennettuna	120	%

käytetään	lyhyiSSä	otSikoiSSa

Garamond Italic!
Käytetään huomioteksteissä ja otsikkona keventämään ilmettä

(esimerkiksi nuorille suunnatuissa taitoissa)

Garamond 
Käytetään leipäteksteissä, erityisesti lehtitaitoissa

Verdana Bold
Käytetään otsikoissa sähköisissä medioissa

Verdana 
Sopii kaikkiin teksteihin sähköisissä medioissa

Gill Sans Bold Italic 
Käytetään esim. alaotsikoissa

Gill Sans Lightia voidaan  
käyttää esimerkiksi lyhyissä  

leipäteksteissä, tietoiskuissa ja  
kun halutaan eroa kehden eri 
tekstin välillä. Lightin voi myös  

korvata Regularilla.

Gill Sans Light Italicia voidaan  
käyttää kuvateksteissä ja  
esimerkiksi kielivaihdoissa,  
kuten tässä esitteessä.  
Light Italicin voi myös  
korvata Regular Italicilla.

Lisenssit
Kirjasinten käyttöön tarvitaan lisenssi. Ohjelmisto- 
valmistajat antavat ohjelmiensa mukana kirjasimia. 
Garamond ja Gill Sans löytyvät yleensä mm. Offi-
ce-paketeista. Mikäli niitä ei ole, kirjasimet voi ostaa 
erikseen. Niitä myyvät esimerkiksi Adobe, Microsoft 
ja Apple. Kirjasimia ei saa kopioida tietokoneelta toi-
selle, vaan jokaista konetta kohden tarvitaan oma 
lisenssi. Partion kirjasimia ei ole välttämätöntä ostaa. 
Niiden tilalla voi käyttää yllä mainittuja korvaavia kir-
jasimia, jotka löytyvät kaikista ohjelmista.

Myös open source -fontteja voi käyttää, mutta kan-
nattaa tarkistaa, että ne toimivat halutuilla ohjelmilla 
ja, että niistä löytyvät suomenkielelle tarpeelliset ä:t 
ja ö:t.

partion fontit:
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Vanhempaininfo
Tätä on partio:
Partio on vastavoima ”Miks mun pitäis”  
ja ”Ei kuulu mulle” -asenteille.

Partiossa toimitaan ryhmissä, jotka nou-
dattavat partio-ohjelmaa. Tärkeää on se, 
että saa tehdä itse. Pienimmätkin partio-
laiset osallistuvat puuhiin – vastuun anta-
minen nuorille on partion perusidea.

Partio	
SuoMeSSa
Partio on vastavoima  

”Miks mun pitäis”  
ja ”Ei kuulu mulle” -asenteille.

Partiossa toimitaan ryhmissä, jotka nou-
dattavat partio-ohjelmaa. Tärkeää on se, 
että saa tehdä itse. Pienimmätkin partio-
laiset osallistuvat puuhiin – vastuun anta-
minen nuorille on partion perusidea.

Vaeltajailta
Partio on vastavoima ”Miks mun pitäis”  
ja ”Ei kuulu mulle” -asenteille.

Partiossa toimitaan ryhmissä, jotka noudat-
tavat partio-ohjelmaa. Tärkeää on se, että saa 
tehdä itse. Pienimmätkin partiolaiset osallistu-
vat puuhiin – vastuun antaminen nuorille on 
partion perusidea.

Seikkailu ja elämykset kuuluvat partioon. Terve 
luottamus omiin kykyihin kasvaa!

	Seikkailua
metsässä
Partio on vastavoima ”Miks mun pitäis”  
ja ”Ei kuulu mulle” -asenteille.

Partiossa toimitaan ryhmissä, jotka noudat-
tavat partio-ohjelmaa. Tärkeää on se, että 
saa tehdä itse. Pienimmätkin partiolaiset 
osallistuvat puuhiin – vastuun antaminen 
nuorille on partion perusidea.

Samoajat!
Partio on vastavoima ”Miks mun pitäis”  
ja ”Ei kuulu mulle” -asenteille.

Partiossa toimitaan ryhmissä, jotka noudat-
tavat partio-ohjelmaa. Tärkeää on se, että 
saa tehdä itse. Pienimmätkin partiolaiset 
osallistuvat puuhiin – vastuun antaminen 
nuorille on partion perusidea.

Seikkailu ja elämykset kuuluvat partioon. 
Terve luottamus omiin kykyihin kasvaa!

Partio on vastavoima ”Miks mun pitäis” ja ”Ei kuulu mulle” 

-asenteille.

Partiossa toimitaan ryhmissä, jotka noudattavat partio-

ohjelmaa. Tärkeää on se, että saa tehdä itse. Pienimmätkin 

partiolaiset osallistuvat puuhiin – vastuun antaminen nuo-

rille on partion perusidea.

Se ikka i lu  ja  e lämykset kuuluvat  par t ioon.  

Terve luottamus omiin kykyihin kasvaa!

Gills Sans Regular 9 pt/13 pt 
Garamond Regular 25 pt
Brush Script 22 pt

Garamond Regular 9 pt/13 pt
Gill Sans Bold Italic 25 pt
Gill Sans Regular 18 pt

Gill Sans Regular 9 pt/13 pt
Gill Sans Bold 9 pt/13 pt
Forte 25 pt/18 pt

Garamond Bold 9 pt/11,5 pt
Rockwell Extra Bold 24 pt

Garamond Regular 9 pt/11,5 pt 
Elephant 25 pt

Gill Sans Regular 8 pt/13,5 pt 
Tyylitelty Garamond Italic

esimerkkejä  
tekstityylien  
soveltamisesta  
lisäfonttien  
kanssa:

Fonttikoot merkitty  
seuraavasti:  
A pt/B pt, jossa  
A = fonttikoko  
ja B = riviväli.



 

12

Miltä partio näyttää kuvin?

Kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa. Siksi on 
olennaista miettiä, minkälaisia kuvia partiosta julkai-
semme ja missä yhteydessä. Lehdissä, mainoksissa, 
projektien tai lippukuntien julkaisuissa julkaistavat 
kuvat muodostavat partion ulkopuolisille mielikuvan 
partiotoiminnasta ja sen sisällöstä. Jos näytillä on kuvia 
vain sisätapahtumista ja virallisista juhlista, partiosta 
tietämätön saa helposti mielikuvan, että partitoimin-
ta on vain sisällä istumista ja juhlallista ”pönötystä”. 
Jos taas tarjoamme kuvia vain esim.partioparaateista, 
leviää helposti mielikuva partiosta armeijahenkisenä 
harrastustoimintana, jne. Monet kuvat itsessään ovat 
hyviä otoksia, mutta kaikki kuvat eivät tee julkaistuna 
hyvää kuvaa partion imagolle.

Valokuvissa huivi on par tiolaisen tunnus. Pidä siis 
huolta, että partiohuivi näkyy. Jos kuvia kuitenkin on 
paljon, ei jokaisessa kuvassa tarvitse näkyä huivia.

Lisäohjeita valokuvien käyttöön saat Partioliikkeen 
Maailmanjärjestö WOSMin Brand Manualista kohdas-
ta 2.6 Imagery.

Kuvavalinnoilla voidaan monipuolistaa  
partion ulkoista kuvaa
Mieti seuraavia asioita julkaistavia kuvia etsiessäsi tai 
kuvia ottaessasi: 
- Partiossa ei ole vain sudenpentuikäisiä lapsia,  
vaan myös vanhempia nuoria. 
- Partiossa on sekä tyttöjä että poikia. 
- Partio on muutakin kuin leirejä, luontoa,  
metsää, solmuja ja laulua nuotion äärellä.  
Esimerkiksi kaupunkitempauksia, vaikuttamista,  
hyviä tekoja ja ulkomaan reissuja.
- Partio on hauskaa, aktiivista ja innostavaa. 
- Partiolaiset kasvavat aktiivisiksi ja vastuuntuntoisiksi 
yhteiskunnan jäseniksi. 
- Partio on monikulttuurista, kansainvälistä ja  
maailmanlaajuista.

Ja muista ottaa kamera mukaan partion hauskimpiin 
hetkiin!

Iloisia ilmeitä --------------------------------- Surullisia tai masentuneita ilmeitä -------------------- > Halutaan näyttää, että partiossa on kivaa.
Toimintakuvia -------------------------------- ”Pönötystä”, ryhmäkuvia ------------------------------- > Partiossa tehdään asioita ja seikkaillaan, ei vain kokoonnuta kokouksiin.
7–22-vuotiaita nuoria ---------------------- Aikuisia, ”setiä ja tätejä” -------------------------------- > Partio on nuorten harrastus.
Eri-ikäisiä tyttöjä ja poikia yhdessä ------- Vain söpöjä sudenpentutyttöjä  ----------------------- > Partio on harrastus eri-ikäisille nuorille, sekä pojille että tytöille.
Nuori huivi kaulassa ------------------------ Maastikuviohousuja & armeijahenkistä toimintaa -- > Partio on kiva harrastus, ei sotilaallinen järjestö.
Ulkona liikkumista ja seikkailua  ----------- Solmujen tekemistä ------------------------------------- > Ei ruokita partion kliseitä, partio on paljon muutakin.

ei... miksi?mielummin...
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Partio on hauskaa.

Iloinen ilme.

Monenikäisiä partiolaisia.

Partiotoiminta ei näytä hauskalta.

Ei iloiset ilmeet.

Ruokkii partion kliseitä.

Vain poikia ja yhden ikäisiä.

Partio ei näytä nuorten järjestöltä. 

Pelkkiä aikuisia.

Stabiilia seisomista.

Ei kerro ulkopuoliselle  
partiotoiminnan sisällöstä.

Partiossa vain ”pönötetään” sisätiloissa.

Ei aktiivista toimintaa.

Ei kerro ulkopuoliselle  
partiotoiminnan sisällöstä.

Partio on aktiivista ja innostavaa.

Aikuinen nuoren tukena.

Nuori partiolainen pääroolissa.

Seikkailutoimintaa.

Partiolaiset kasvavat aktiivisiksi ja 
vastuuntuntoisiksi yhteiskunnan 

jäseniksi. 

Aktiivista toimintaa.

Nuoret toimivat  
yhteiskunnan hyväksi.

Tyttöjä ja poikia kuvassa.

Yhdessä tekemistä.

ei näin: mielummin näin:
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Käyntikortit

Käyntikortit ovat kaksikielisiä tai joissakin tapauksissa 
jopa kolmekielisiä. Suomi-ruotsi painetaan samalle 
puolelle käyntikorttia, ja se korostaa järjestömme 
kaksikielisyyttä. Tarvittaessa englanninkieliset tiedot 
painetaan kääntöpuolelle. Käyntikorttien taustavä-
ri voi olla mikä tahansa partion väreistä. Tummissa 
taustaväreissä tektien sekä logon väri täytyy olla val-
koinen. 

Käyntikortti on kooltaan 90 mm x 50 mm.

Nimi:
Gill Sans Bold 7,5/9 pt
(All Caps, kerning 150 %)

Järjestö:
Gill Sans Bold Italic 7,5/9 pt
(All Caps, kerning 150 %)

Titteli:
Gill Sans Italic 
7,5/7,5 pt

Tiedot:
Gill Sans  
Regular  
7,5/8,5 pt

Gill Sans Regular 7/8 ptGill Sans Bold Italic 7/7 pt

s. 1 Suomi-ruotsi

s. 2 Englanti

6 mm

6 mm

Logo 26 mm

3,5 mm

3 mm

8 mm

37 mm

32,5 mm

18 mm

Löydä paikkasi partiosta:
www.partio.fi/liity

Yksipuolisen käyntikortin kääntöpuoli
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Vihkopohja

Partion vihkopohjan tunnistaa kannen partion logos-
ta. Vihkopohjan takakannesta löytyy Suomen Partio-
laisten tai muun partiojärjestön logo ja yhteystiedot. 
Logoja ja yhteystietoja voi käyttää sekä etu- että taka-
kannessa joko partionsinisenä, mustana tai valkoisena.

Perustekstifontteinä käytetään partion omia fontteja 
Gill Sansia sekä Garamondia, koska ne ovat helppo-
lukuisia. Otsikkofontteina voi käyttää muuta fonttia 
halutessaan.

Vihkopohjia on sekä A5-, että A4-koossa, Word- sekä 
InDesign-tiedostoina.

Tulisilla hiilillä
Eräruokaohjeita

A4: 18 mm
A5: 12 mm

A4: 18 mm
A5: 12 mm

A4: Logo 58 mm
A5: Logo 40 mmKansi

A4: 20 mm
A5: 15 mm

A4: 20 mm
A5: 15 mm

A4: Logo 80 mm
A5: Logo 55 mm

Takakansi

Yhteystiedot:
Gill Sans Bold Italic 
A5: 8 pt/11 pt
A4: 12/15 pt
(kerning 140 %)

Esimerkki  
etukannesta
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Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry  The Guides and Scouts of Finland
Töölönkatu 55, FI-00250 Helsinki, Finland  Tel. +358 9 8865 1100  Fax +358 9 8865 1199  info@partio.fi  www.partio.fi  www.scout.fi

Kirjepaperit

Logo 55 mm 12 mm

14 mm

14 mm

16 mm

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry  The Guides and Scouts of Finland
Töölönkatu 55, FI-00250 Helsinki, Finland  Tel. +358 9 8865 1100  Fax +358 9 8865 1199  info@partio.fi  www.partio.fi  www.scout.fi

Partion kirjepaperissa parton logo sijaitsee oikeassa ylälaidassa ja järjestön nimi sekä 
yhteystiedot paperin alalaidassa. Logot ja tekstit ovat kirjepaperissa joko mustalla tai  
partionsinisellä. Projekti, tapahtuma tai ryhmä voi sijoittaa oman tunnuksensa paperin 
vasempaan ylälaitaan.

Partion kirjepohjista löytyy valmiit word-pohjat, joita kaikki partiojärjestöt voivat käyttää 
vapaasti toiminnassaan.

Gill Sans Bold Italic 9 pt/12,8 pt
Gill Sans Regular 9 pt/12,8 pt

Paikka projektin, tapahtuman  
tai ryhmän tunnukselle
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Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry  The Guides and scouts of Finland
kylävanhimmantie	29,	fi-00640	helsinki,	finland		tel.	+358	9	2533	1100		fax	+358	9	2533	1160		info@partio.fi

www.partio.fi  www.scout.fi

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry  The Guides and scouts of Finland
kylävanhimmantie	29,	fi-00640	helsinki,	finland		tel.	+358	9	2533	1100		fax	+358	9	2533	1160		info@partio.fi

www.partio.fi  www.scout.fi

Kirjekuoret

C5 162 x 229

16 mm

Logo 50 mm

15 mm

C4 229 x 324

12 mm

Logo 40 mm

11 mm

Osoitetiedot keskitettynä.
Yhdistyksen nimi Gill Sans Bold Italic 10 pt
Osoitetiedot Gill Sans Regular 9/13 pt
www-rivi Gill Sans Bold Italic 10/12,5 pt

Partion kirjekuoret tunnistaa etupuolella olevasta partion logosta. Järjestön nimi sekä osoitetiedot 
sijaitsevat kuoren takapuolella liimaläpässä mustalla tai partionsinisellä. Projekti, tapahtuma tai ryhmä 
voi sijoittaa oman tunnuksensa kuoren etupuolelle vasemmalle ylös tarvittaessa.

Paikka projektin, 
tapahtuman  
tai ryhmän  
tunnukselle
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Paperit 

 

Partion papereiksi on valittu MultiDesign Original Natural ja G-Print. 

MultiDesign Original Natural on pelkistetty, tyylikäs ja ajaton paperi. Väriltään se on him-
meän luonnonvalkoinen. Paperi on luonnonystävällinen ja se on merkitty ISO9001 ja 
ISO14001 ympäristösertifikaateilla. 

Massapostituksissa voidaan käyttää tavallista val-koista kirjekuorta, joka on valmistettu 
ympäristö-sertifikaateilla merkitystä paperista tai on valkoista uusiopaperia

G-Print on päällystetty valkoinen paperi. Myös G-Print on luonnonystävällinen ja se on 
merkitty EMAS, ISO9001 ja ISO14001 ympäristösertifikaateilla. 
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Kalvoesityspohja

 

Partion kalvoesityspohjat ovat helppokäyttöisiä. Sopivan vaihtelun 
saavuttamiseksi esityspohjia on vähintään neljä erilaista. Kalvoesitys-
pohjassa kirjasimena käytetään Verdanaa tekstissä ja Garamondia pää- 
otsikossa.

Suomen Partiolaisten kalvoesityspohjia uusitaan parin säännöllisesti, 
jotta pohjien ilme pysyy tuoreen raikkaana. Uusimmat pohjat voit lada-
ta osoitteesta: www.partio.fI/viestinta.

otsikko

puhujan/tekijän tiedot
ja päivämäärä

Etusivu:

Sisäsivut:

Otsikko

Tekstit

Alatunniste ja sivunumero



Tarvitsetko apua partion graafisen ilmeen käytössä?
ole	yhteydessä	Suomen	Partiolaisten	viestintään!
Puhelin	(09)	8865	1100,	sähköposti	graafikko@partio.fi

1/2012


