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80-v juhlavuoden tunnus

Tunnus muodostuu kolmesta renkaasta ja vuosilu-

vuista.

Renkaat ovat punaiset ja vuosiluvut harmaat aina 

kun se on teknisesti mahdollista.

Punaisen värin määrittely 

4-väripainatus (CMYK): 0, 100, 100, 0

Sähköinen viestintä (RGB): 227, 6, 19

Harmaan värin määrittely 

4-väripainatus (CMYK): 0, 0, 0, 50

Sähköinen viestintä (RGB): 157, 157, 156

Jos tunnusta ei voida toteuttaa punaisena 

ja harmaana, voidaan se painaa joko 

a) valkoiselle taustalle 100 % mustana

tai 

b) mustalle, tummalle tai värilliselle taustalle 

valkoisena (negana)



80-v juhlavuoden tunnus
muiden tunnusten 
yhteydessä

Tunnusta voidaan käyttää muiden tunnusten 

yhteydessä rinnakkain. Oheisessa kuvassa tunnus on 

esitetty esimerkinomaisesti Karjalan Liiton tunnuksen 

kanssa.

Molempien tunnusten korkeus on aina sama.

Tunnusten väliin on aina jätettävä väliä vahintään 1/3 

korkeuden verran.
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80-v juhlavuoden tunnus
muiden järjestöjen nimien 
yhteydessä

Tunnusta voidaan käyttää eri karjalaisten järjestöjen 

nimien kanssa rinnakkain. Ohessa esimerkki.

Molempien elementtien korkeus on sama.

Tunnusten väliin on aina jätettävä väliä vahintään 

1/3 korkeuden verran.

80-v tunnusta ja Karjalan Liiton tunnusta voidaan 

käyttää myös yhdessä karjalaisten järjestöjen nimien 

kanssa. Tällöin 80-v tunnus ja liiton tunnus ovat yhtä 

korkeita. Niiden ja järjestön nimen väliin on jätettävä 

tilaa 80-v tunnuksen korkeuden verran.
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80-v juhlavuoden 
tunnuksen virheellinen 
käyttö

Noidata tunnuksen käytössä ohjeistusta.

Mikäli sinulla on kysyttävää ota yhteys 

Karjalan Liiton toimistoon.

Karjalaiset myyjäiset

Ethän venytä tunnusta! 

Venytettäessä tunnuksen viesti heikkenee.

Ethän muuta tunnuksen värejä!

 Väärillä väreillä tunnuksen viesti heikkenee.

Ethän käytä tunnusta kuvan päällä! 

Silloin se erottuu huonosti taustastaan.

Ethän käytä tunnusta tapahtumien 

tai tuotteiden yhteydessä liikemerkkinä!



80-v juhlavuoden 
tunnus järjestöjen 
viestinnässä

80-v tunnusta ja liiton tunnusta voidaan käyttää 

järjestöjen viestinnässä oheisen mallin mukaan.

Kaikissa tapauksissa on huolehdittava että 

tunnusten ympärille jää tilaa, ja että tunnukset ovat 

vaalealla taustalla.

www.karjalanliitto.fi

Tila, jossa seura tai yhdistys viestii

www.karjalanliitto.fi

Tila, jossa seura tai yhdistys viestii



80-v juhlavuoden 
tunnus järjestöjen 
rollupeissa

80-v tunnusta ja liiton tunnusta voidaan käyttää 

järjestöjen rollupeissa oheisen mallin mukaan.

Kaikissa tapauksissa on huolehdittava että 

tunnusten ympärille jää tilaa, ja että tunnukset ovat 

vaalealla taustalla.

Askaisten-Merimaskun 
Karjalaisseura ry

Sukupolvien 
ketju



80-v juhlavuoden 
tunnus tuotteissa

80-v tunnuksesta tuotettua tapettikuviota voidaan 

käyttää eri tuotteissa oheisten mallien mukaan.

Kuvio voi  esiintyä valkoisena  joko mustalla tai 

punaisella taustalla.

Kuvio voi esiintyä myös punaisella valkoisella 

taustalla.

HUOM! 

Kysy tarvittaessa tarkempaa ohjeistusta liiton 

toimistosta!

Sie ja Mie

KL_80v_muistivihkon_kansi_080120.indd   1 8.1.2020   14.35

Kynä.

Muistivihkon kansi.


