
SUOMEN KYLÄT RY
GRAAFINEN OHJEISTO



Tämä ohjeisto on luotu työkaluksi kaikille
Suomen Kylät ry:n visuaalisuuden kanssa toimiville.
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Suomen Kylien väripaletti jakautuu 
pääväreihin ja lisäväreihin. Lisävärejä 
käytetään tukemaan päävärejä esimerkiksi 
graafeissa, käyttöliittymissä, infografiikoissa 
ja kuvituksissa.
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Suomen kylät -tunnus koostuu 
ympyräpohjalla olevasta kylätalosta sekä 
tekstilogosta.

Tunnuksesta tulee aina käyttää 
alkuperäisaineistoja eikä sitä saa piirtää 
uudelleen.

Tunnuksen toistuminen eri kokoisina. 
Pelkkää kylätalo-tunnusta voidaan käyttää 
esimerkiksi mobiilinavigaatiossa.

Mimimikoko Ø 7 mm

Mimimikoko Ø 5 mm

Tunnuksen suoja-alue
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Tunnuksesta on kaksi kieliversiota, suomi ja 
ruotsi, sekä näiden yhdistelmäversio. 
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Tunnuksen käyttö tummalla pohjalla
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Tunnuksen käyttö yksivärisenä
vaalealla pohjalla
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Tunnuksen käyttö yksivärisenä
tummalla pohjalla
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Nam natur sit iniatio ide 
con repe dus quo
Les alibus cora que volectemo blam, invel ipicilit accumque si 
officitio. Ut endunt aut dendaes tincid excerum qui cus rem.  
Nam quis anduciis reribus dolorem hit ommolupta eat.

Nam facipsunt aut et, odia sit pos ne volut laborit, in nos et exerum eium ipsuntia 

prehenime quis sequo officatum audanditate velectur?

Magnati bearchilicia porist, quis molest, suste omnienit volupta tiumquuntio tenim 

quae corpos pa nonse prem et autae. 

MAGNATUM AUT RE ANTUM DOLUPTAM QUE

Guam, suntiorit accupta spissim estis quatiat lacere, sinctorpore con ero ditis ad 
eaturio officta des pa pedignient qui dolorem volupti bustest, to omniaspel enis nem 
elique volupti cus eum sit preperferat apiet entem volorei usciis sum quid quoditi 
re rem et ut rehenihita quamus atumqua temolup tasperuntus etur, sequam, sitati 
ipid magnimpore que volore, auditatia doluptaerum et pratae conseque nonsequ 
ideribus doluptatem esciam autatetur?

Xerum quo quatur? Re lam fuga. Ga. Ut voluptae la volorepelest enia cus ent minti 
ut odita dolupta sequiscim sanihilis et harcipicae dolo eum, ut volentenem laut 
acerectati nonsernam qui derum il int, conseque pro omnimpel il inimus iur aut dolor 
mil is quatibus.

Typografiassa käytetään Raleway-fonttiperhettä ja 
sen eri leikkauksia. Raleway on Googlen ilmainen 
fonttiperhe.

Typografiassa tulee noudattaa viereistä mallitaittoa. 
Pistekoko voi vaihdella tarpeen mukaan, mutta tekstin 
ja rivivälin pistekoon suhde tulee säilyttää samana.

Korvaavana fonttina Ralewaylle voi käyttää Arialin eri 
leikkauksia.

Lorem ipsum
Dolor sit amet
Temolup tasperuntus etur, sequam, sitati ipid 
magnimpore que volore, auditatia doluptaerum 
pratae conseque nonsequ ideribus doluptatem.

Arial Raleway

Raleway heavy
30 / 28 pt

Raleway Regular
9 / 13 pt

Raleway SemiBold
11 / 15 pt

Raleway Light
12 / 16 pt

Raleway Bold
All caps 9 / 13 pt
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Tunnuksesta voi muodostaa erilaisia toistuvia 
kuviopintoja.
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Tunnuksesta voi muodostaa erilaisia kuviopintoja 
käyttämällä väripaletin sävyjä.
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Ohessa esimerkkejä valokuvien tyylistä 
ja hengestä. Maisemakuvat voivat olla 
ilmakuvia alueesta, jolloin näytetään 
yhteisön elinaluetta. Ne voivat olla myös 
tunnelmallisia yksityiskohtia tai näkymiä.
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Kuvat, joissa on ihmisiä tai eläimiä, ovat 
lämminhenkisiä ja voivat kuvata tekemistä. 
Ihmiset esitellään sellaisina kuin he ovat, 
ilman poseeraamista.


