


johdanto
YMCA:n Finland:in ja sen jäsenyhdistysten brändin keskeinen viesti on yhteisöllisyys. YMCA yhdistää ja 
kohtaa maailmankylämme nuoret. Brändi kohtaa nuoren paikallisella tasolla ja liittää hänet osaksi isoa 
maailmanlaajuista liikettä.

Tämä kohtaaminen nousee arvoistamme, joita ovat:

1) Avoimuus: Toiminta on avointa kaikille, erityisesti lapsille ja nuorille. 

2) Kansainvälisyys:  toiminnassa mukana oleville annetaan mahdollisuuksia verkostoitumiseen myös kansainvälisesti

3) Kristillisyys: Kristilliset arvot näkyvät käytännön toiminnassa erilaisuuden hyväksymisenä ja työskentelyssä yhdenvertaisuuden vahvistamiseksi.

4) Luotettavuus: Toiminta on läpinäkyvää, hyvien tapojen mukaista ja turvallista - palvelulupaukset pidetään.

5) Yhteisöllisyys: Toiminnan perustana on osallisuus, yhdessä tekeminen ja yhteisön hyvinvoinnin lisääminen.
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tunnus
Tunnus koostuu kolmesta osasta:

YMCA-teksti korostaa kuulumistamme maailman suurimmpaan (ei-poliittiseen) nuorisojärjestöön. 

Vahvuutemme pohjautuu itsenäisiin vahvoihin jäsenyhdistyksiin, joten jokaisella näillä on paikkakunta kirjattuna logon yhteyteen 
(paikkakuntakohtaiset tunnukset).

Liikkeen kansainvälisenä symbolina tunnettu punainen tasasivuinen kolmio kuvaa liikkeen perustumista ns. ”kolmio-periaatteelle”, 
jossa fyysinen, henkinen ja hengellinen kasvu (body. Soul, mind) ovat kaikki yhtä tärkeitä tasapainoisen ihmisen kehitykselle.

tunnus
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Tunnus YMCA:n tunnus on muotoiltu yhtenäiseksi kokonaisuudeksi, jonka muotoa tai mitta-
suhteita ei saa muuttaa. Tunnuksesta on olemassa personoituja versioita. Liitto  
 

Minimikorkeus
5 mm
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tarjoaa jokaiselle jäsenyhdistykselle oman personoidun tunnuksen tämän graafisen 
ohjeistuksen mukaisesti.



Tunnuksen suoja-alueet

1x 1x1x

1x

1x

1. 2.

YMCA:n tunnuksen erottuvuuden takaamiseksi sille on määritelty tarkat 
suoja-alueet. Suoja-alueiden sisäpuolelle ei saa sijoittaa mitään muita 
graafisia elementtejä – valokuvat ja tekstit mukaanlukien. Suoja-alue 
määrittää myös tunnuksen marginaalin vähimmäismitan viestintämate-
riaalin reunasta. Tämän sivun kuvissa on esitetty suoja-alueen vähim-
mäismitat. 

Tiivis suoja-alue
Käytetään ahtaissa paikoissa, joissa vähän 

muita elementtejä (logo + 1 muu elementti, 
esim. opastekyltit)

Löyhä suoja-alue
Käytetään logon esiintyessä lay-outissa, jossa on 
useampia elementtejä ja tilaa tyhjän pinnan hyödyn-
tämiseen
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vantaan nmky

lappeenranta

Tunnuksen ensisijainen personointi

Tunnus personoidaan oman yhdistyksen mukaan. 
On tärkeää noudattaa yllä esitettyä asettelua.

Tunnuksen toissijainen personointi

Jokainen yhdistys voi käyttää joko nimeään tai 
vaihtoehtoisesti “XXXXX NMKY” tunnuksessaan. 
Huom! Logo on kuva ja ei noudata suoraan mitään 
saatavilla olevaa kirjaisintyyppiä.

porin nmky
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Yli 6-kirjaimisen nimen asettelu 6-kirjaimisen nimen asettelu 5-kirjaimisen nimen asettelu

turun nmky

turku

4-kirjaimisen nimen asettelu



Käytä tunnusta näin√ YMCA:n tunnuksen erottuvuuden takaamiseksi pyritään aina ensisijaisesti käyttämään 
värillistä sini/puna versiota. Poikkeustapauksissa on perusteltua käyttää yksiväristä 
tunnusta. Värillisellä pohjalla aina kokonaan valkoista tunnusta, mustavalkoisissa 
materiaaleissa valkoisella pohjalla mustaa tunnusta.
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× Älä käytä tunnusta näin
YMCA:n tunnuksen erottuvuuden takaamiseksi on erittäin tärkeää pysytellä päätetyissä 
väriteemoissa, asettelussa ja graafisessa ilmeessä. Tunnusta ei saa soveltaa tämän graafi-
sen ohjeiston ulkopuolisilla väreillä. Logoa ei saa venyttää mittasuhteestaan, ei käyttää 
vinossa tai muutenkaan epäsovinnaisella tavalla.
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Käytä tunnusta näin kuvien kanssa√
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× Älä käytä tunnusta näin kuvien kanssa
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Kuvien käyttö YMCA viestinnässä
Hyvien kuvien käyttäminen rikastuttaa kerrontaa markkinoinnis-

sa ja viestinnässä. Kuvien käytössä on tärkeää huomioida että 

kuvat edustavat YMCA Finlandin arvoja ja ovat muotokieleltään 

sopivia.

√Kuvissa pitää käydä ilmi positiivisuus, avoimuus, 

toiminnallisuus ja yhdessä tekeminen. Kuvakulmat 

ja kuvan rajaukset ovat tärkeitä. Lapsia ja nuoria 

tulee kuvata heidän perspektiivistään, ei ylhäältä-

päin, eikä niin että pääpaino kuvissa kohdistuu 

aikuisiin. Säilytä kuvien luonnollinen mittasuhde, 

älä venytä kuvaa pois mittasuhteestaan.   
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×
Älä venytä kuvan mittasuhdetta. Kuvassa ei näy

toiminnallisuus ja positiivisuus. Valitse toinen kuva. 

Älä venytä kuvan mittasuhdetta. Kuvassa ei näy

yhdessätekemisen positiivista otetta. 

Valitse toinen kuva. 



värien käyttö
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C16, M100, Y90, K6
R195, G32, B47
Pantone 1797C

C96, M80, Y10, K0
R36, G78, B150
Pantone 286U 

värien käyttö

tunnuksen värit
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tukivärittunnusvärejä

värien käyttö

C70, M0, Y29, K0
R38, G169, B192 

C0, M37, Y93, K0
R251, G172, B44 

C71, M27, Y0, K0
R59, G153, B212

Harmaana käytet-
tävän merkin 
harmaasävy on 80% 
harmaa

Tukivärinä 
voidaan käyttää 
harmaasävyä 10% 
harmaa

C10, M100, Y90, K0
R218, G32, B50 

C100, M90, Y10, K0
R37, G64, B143 

C73, M5, Y100, K0
R74, G174, B74
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typografia



ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234256789

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234256789

Myriad Pro

Myriad Pro
Regular

Myriad Pro
Semibold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234256789

Myriad Pro
Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234256789

Klavika

Klavika
Light

YMCA:n yhteisen graafisen linjan takaamiseksi 
esiteltyjä fontteja käytetään seuraavasti:

Myriad Pro - fonttiperhettä käytetään digitaali-
sessa mediassa ja verkkomedioiden ympäristössä. 
Jos Myriad Pro fonttia ei ole käytettävissä on 
vaihtoehtoinen fontti Arial.

Tunnuksen personointi osuuteen käytetään semi-
bold leikkausta.

Otsikot Bold leikkauksella, väliotsikot Semibold 
leikkauksella ja leipäteksti Regular leikkauksella.

Klavika - fonttiperhettä käytetään uutiskirjeissä, 
esitteissä, julisteissa ja kaikissa muissa painetta-
vissa materiaaleissa.

Otsikot Bold leikkauksella, väliotsikot Medium 
leikkauksella ja leipäteksti Light leikkauksella.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234256789

Klavika
Medium

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234256789

Klavika
Bold
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www.hsl.fi

lomakkeisto

lomakkeisto lomakkeisto

Suomen NMKY:n Liitto ry
Puh 050 535 1708

Liisankatu 27 A 4
office@ymca.fi

PL 337 00171 Helsinki
www.ymca.fi

Kirjelomakkeessa ovat YMCA:n toimijoiden yhteystiedot kirjattuna lomakkeen 
alareunaan. Jatkolomakkeessa on vain YMCA:n logo. Eri tiedotteissa voidaan 
nostaa tiedotteen tyyppiin viittava otsikko lomakkeen oikeaan yläkulmaan. 
Silloin se tasataan logon tekstin alareunan kanssa.

Jokainen toimintatyhmä voi käyttää omana lomakepohjanaan YMCA:n lomake-
pohjaa lisäämällä oman logonsa lomakkeen oikeaan yläreunaan.

Kirjelomake ja jatkolomake
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Oman yhdistyksen tunnus

Oman yhdistyksen tunnus

Voit lisätä osaston tai toimintaryhmän 
tunnuksen mukaan,
esim. Pirkanmaan musiikkiopisto, 
Terwamaraton, yökoris, jne...

Slogania voi käyttää
Oman yhdistyksen tiedot



Käyntikortti (87x53mm) on kaksipuolinen. 
Paperina Cyclus off set 300 g. Logossa ja empowering young people -tunnuksessa 
kiiltolakkaus.

Tunnukseen oman yhdistyksen personointi. 

Käyntikortit

Malli Esimerkki
Järjestöjohtaja
Executive Director - Youth Work, Music, Development

Suomen NMKY:n Liitto ry

malli.esimerkki@ymca.fi
+358 50 654 7822

www.ymca.fi

22

Kortin kääntöpuoli kaikilla toimijoilla yhdennäköinen 
empowering young people -tunnuksella,
informaatiopuolella oman yhdistyksen personointi. 

lappeenranta



lomakkeisto

Powerpoint esityksen pohja tulee olla ensisijaisesti kuvasuhteessa 
16:9. Toissijainen kuvasuhde on 4:3.
Oman yhdistyksen tunnus sijoitettuna vasempaan yläkulmaan.

Valmiin pohjan saa ymca.fi sivuilta.

Powerpoint pohja
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Graafisia elementtejä 
visuaaliseen kuvitukseen

YMCA-kolmiota voi käyttää irrallsena elementtinä lisää-
mään visuaalista viestiä. Käytä kolmiota harkiten ja jätä 
turvaväli kolmioiden väliin. Mieluummin yksi selkeä 
elementti visuaalisessa kuvituksessa, kuin monta 
pienempää.
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Empowering young people 
- sloganin käyttö
Viesti tulee sijoittaa seuraavien ohjeiden mukaan.
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Lisätietoja

Juha Virtanen

juha.virtanen@ymca.fi

+358 40 552 2737

Suomen NMKY:n Liitto ry

Liisankatu 27 A 4, 00170 Helsinki

Pl 337, 00171 Helsinki


