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Yläkäsite

Kajo Finnjamboree 3

Kajo Finnjamboree -leirin visuaalinen ilme kokoaa yhteen 
hetkellisen lumoavan luonnonilmiön, valonkajon, ja sen 

moninaisen olemuksen.

Tunnuksessa aurinko ja kuu muodostavat illan ja aamun 
valonkajon kolmiopohjillaan luoden mielikuvan näiden 

hetkellisistä valoilmiöistä.

Konsepti
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Tunnuselementit
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Tunnuselementit / Tunnus

Tunnus

Valonkajon ilmiöllä on monta erilaista muotoa ja väriä. Valo voi olla kylmä tai 
lämmin tai jopa eri värinen tilanteesta, ajasta ja paikasta riippuen. 

Kuten valonkajolla on monta erilaista väriä ja muotoa, on Kajo 
Finnjamboreen visuaalisen ilmeen tunnuksesta käytössä 10 erilaista 
väriversiota, joilla luodaan illuusio erilaisista valonkajon hetkistä ja 
tunnelmista. 

Kajo Finjaboreen tunnus (ja sen variaatiot) on ensisijainen 
tunnuselementti.

Kaikki versiot ovat aktiivisessa käytössä leirin kaikissa materiaaleissa.
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Tunnuselementit / Tunnuksen käyttö

Tunnuksen käyttö

Do’s

• Tunnus (ja sen variaatiot) on ensisijainen tunnuselementti.
• Tunnus on aina oikein päin — tunnusversioita voit kääntää ”päälaelleen” 

pystysuunnassa.
• Käytä kaikkia tunnusversioita läpi kaikkien materiaalien.
• Huomioi tunnuksen selkeä luettavuus ja erottuvuus taustasta.
• Luota värin voimaan.

Don'ts

• Tunnuksen muotoa ja mittasuhteita ei saa muuttaa, rikkoa tai rajata.
• Tunnusta ei saa puolittaa.
• Tunnus ei saa hävitä tai hukkua taustaväriin, -valokuvaan tai -videoon.
• Tunnusversioiden värejä ei saa muuttaa.
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Tunnuselementit / Tunnus ja logot

Tunnus ja logot

Tilanteen, median ja sovelluksen mukaan voidaan käyttää Kajon tunnuksen 
pohjalta rakennettuja erilaisia logoja. Tunnus (ja sen variaatiot) on aina 
ensisijainen brändäävä elementti ja logoversiot toissijaisia.

1. Värilliset tunnukset ja logot ovat aina ensisijaisia versioita. 

2. Logoissa käytetään pelkästään ohessa (oik.) olevaa tunnusta. 
3. Tunnuksen väriä ja tunnusversiota ei saa muuttaa logoversioissa.
4. Logojen tekstit aina sinisellä ja aikamääreet lilalla. (Tämä värimekaniikka 

toimii kaikissa muissakin leirin materiaaleissa, joissa on leirin nimi ja 
aikamääre, myös silloin kun kyseessä ei ole logo. vrt. banderolli)

5. Väritaustoilla tai valokuvan päällä logon teksit ja aikamääre voivat olla 
valkoisella — luettavuus on ensisijaista.  

6. Tunnukselle ja logoille ei ole minimi- tai maksimikokoa — luettavuus ja 
logoversion valinta käyttökohteen mukaan ensisijaista. 

7. Eri versioita käytetään suunnitellun tarkoituksen, median, muodon ja 
formaatin tarpeiden mukaisesti. Esim. somekanavan profiilikuvana  
“Kajo Finnjamboree 15.–23.7.2022” -logo ei ole paras mahdollinen pienessä 
ympyräformaatissa, tällöin pelkkä tunnusmerkki on loogisin vaihtoehto.

8. Käyttökohteen, -tarpeen ja -sovelluksen mukaan voi rakentaa uusia 
logosovelluksia, esim. leiripaitoihin, mukaillen jo rakennettuja  logoversioita.
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Tunnuselementit / Mustavalkoinen tunnus ja logot

Mustavalkoiset 
tunnus ja logot

Yksivärinen tunnus ja logot (musta tai valkoinen) ovat toissijaisia versioita, 
joita käytetään vain harvoin.

Mustia tai valkoisia versioita käytetään vain silloin, kun värejä ei voi käyttää 
graafisen materiaalin sovelluksessa, esim. kohopainotekniikka metallin 
pinnassa.
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Tunnuselementit / Logojen suoja-alueet

Logojen suoja-alueet Suoja-alueet muodostuvat tunnuksen ympyrästä ja puoliympyrästä 
Oheiset esimerkkikuvat näyttävät logojen minimisuoja-alueet. Logojen 
ympärille on suositeltavaa jättää aina reilusti tyhjää tilaa.
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Tunnuselementit / Tunnukset ja logot erilaisilla taustoilla

Tunnukset ja logot erilaisilla 
taustoilla
Tunnuksen taustalla voidaan käyttää kompaktia väriä, valokuvaa tai 
likkuvaa kuvaa.  

Tällöin on hyvä huomioida: 

• Taustan väri voi olla mikä tahansa ohjeiston väreistä 
(ensisijaisesti valkoinen tai valokuva).

• Kuva-aiheissa valonkajo ja valo ovat ensisijasia. Valo voi olla 
luonnollista tai keinotekoista (esim. diskon spottivalo).

• Kuva-aiheet saavat olla ja vaihdella maisema- ja luontokuvista 
hetkellisiin tilannekuviin partiolaisista. 

• Tustan värin tai kuva-aiheen tulisi olla sellainen, josta tunnus tai 
logo on helposti luettavissa ja tunnistettavissa.

• Jos tunnus on taittopinta-alalla päärollissa, tällöin tunnuksen 
tulisi aina olla keskitetty.

• Jos kuvassa on horisontti tai selkeästi pinta-alaa jakavat 
"horisonttimaiset" alueet, tunnus tai logo keskitettäisiin 
mahdollisuuksen mukaan pystysyynnassa niin, että horisontin 
tai pinta-alaa jakavien alueiden raja on tasassa tunnuksen 
keskikohdan kanssa. 
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Tunnuselementit / Huomioita logoista

Do’s

• Huomioi aina logon selkeä luettavuus ja erottuvuus taustasta
• Huomioi aina logon käyttötarkoitus, -kohde ja -formaatti
• Jos käyttötarkoitus, -kohde ja -formaatti edellyttävät logon erilaisella 

sisällöllä, voi toteuttaa uusia versioita noudattamalla jo tehtyjen logojen 
logiikkaa. Esim. “Kajo Finnjamboree 15.–23.7.2022” tekstiin voi lisätä 
mukaan omalle rivilleen “Evo, Hämeenlinna” (ks. oik.),  sekä vrt. s. 7:  
"Kajo-Kajo"-logoversio.  

Don'ts

• Logon muotoa ja mittasuhteita ei saa muuttaa, rikkoa tai rajata. 
• Logo ei saa hävitä tai hukkua taustaväriin, -valokuvaan tai -videoon.
• Logon värejä ei saa muuttaa.
• Logon tekstien ja aikamääreiden värisysteemiä ei saa muuttaa.
• Ei liikakäytetä logoa ja tunnusta yhtä aikaa samassa formaatissa/

taittopinta-alalla. Esim. 1. Kajo-logo ja -tunnus samassa julisteessa. 
Esim. 2. Somekanavien postauksissa ei tarvitse välttämättä käyttää 
logoa, kun kanavan tili kertoo postauksen yhteydessä, että kuka puhuu. 

KAJO 
FINNJAMBOREE
15.–23.7.2022

KAJO 
FINNJAMBOREE
15.–23.7.2022

KAJO

KAJO 
FINNJAMBOREE
15.–23.7.2022

KAJO 
FINNJAMBOREE
15.–23.7.2022

KAJO 
FINNJAMBOREE
15.–23.7.2022

KAJO FINNJAMBOREE
EVO, HÄMEENLINNA
15.–23.7.2022

Huomioita logoista



Kajo Finnjamboree 12

Tunnuselementit / Kajo ja SP:n logon käyttö

Kajo ja SP:n logon käyttö

Suomen Partiolaisten logo tai tunnus on aina oltava mukana Kajo 
Finnjamboreen materiaaleissa. 

Kajon materiaaleissa SP:n logo ja tunnus sommitellaan aina niin, että se 
on allekirjoittavassa roolissa, eikä ole ristiriidassa tai kilpailemassa Kajon 
tunnuksen tai logon kanssa taittopinta-alalla.

Logon määrittelyt ja muut linjaukset noudattavat Suomen Partiolaisten 
graafista ohjeistoa. Ohjeiston voit ladata täältä.

Sosiaalisen mediassa kuvissa ei tarvitse ahtaa SP:n logoa tai tunnusta, kun  
somepostausten yhteydessä on aina julkaisevan tahon tunnus ja tiedot.

https://www.partio.fi/partiolaiselle/apua-ja-ohjeita/graafinen-ohje/
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Graafiset elementit
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Graafiset elementit / Värit

Värit

Lila, sininen, keltainen ja turkoosi ovat leirin päävärit. Näitä tukena 
on valkoinen, musta ja harmaa. Tarvittaessa voidaan käyttää 
muitakin mustan valööreja. 

Ohessa määritellyt väriarvot on suunniteltu toimimaan eri 
painotekniikoilla ja -pinnoilla, niin coated- kuin uncoated-
värimäärityksin. 

Vedos-PDF:t  
Väreistä on laadittu vedos-pdf:t, jotka voidaan lähettää 
painotaloille, joista he pystyvät tarkistamaan painamiensa 
tuotteiden värit, jotta ne olisivat juuri ne, jotka Kajolle on 
suunniteltu. Jos tarvitset värivedoksia, kysy niitä Kajon 
viestinnältä: pauliina.kajava@partio.fi

LILA SININEN KELTAINEN TURKOOSI MUSTA HARMAA VALKOINEN

#AA50C8 
170/80/200

#1E2869 
30/40/105

#96E6E6 
150/230/230

#BEBEBE 
190 /190/190

#F8EA48 
248/234/72

#141414 
20/20/20

#FFFFFF 
255/255/255

sRGB / Näyttövärit

2582 C
50/75/0/0

2756 C
100/85/0/30

324 C
35/0/15/0

Cool Gray 4 C
0/0/0/35

101 C
5/0/85/0

Black C 
0/0/0/100

White C
0/0/0/0

Coated / Printtivärit

2592 U
40/75/0/0

280 U
100/85/0/20

635 U
30/0/15/0 

Cool Gray 4 U
0/0/0/35

101 U
0/0/75/0 

Black U
0/0/0/100

White U
0/0/0/0

Uncoated / Printtivärit
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Graafiset elementit / Typografia

Typografia

Barlow on suorasukainen ja selkeä, silti pehmeän leikkisä ja helposti lähestyttävä 
kirjasinperhe. Barlow on Googlen ns. open source -kirjasinperhe, joka on 
vapaasti kaikkien käytetettävissä niin netissä kuin printissäkin. Toissijaisena 
varakirjasinperheenä on Arial.

Barlow-kirjasinperhe ja alla mainitut leikkaukset ovat ladattavissa täältä.

Käytössä olevat leikkaukset

• Barlow Regular / Yleiskelpoinen leikkaus esim. leipätekstiin ja sivunumeroihin.
• Barlow Regular Italic / Tekstikorostus Barlow regularille
• Barlow Bold / Otsikot ja tekstikorostus Barlow regularille
• Barlow ExtraBold / Vain logoissa 

Pääsääntöisesti tekstipalsta on tasattu vasemmalle, oikean puoleisella liehulla.

Pienemmissä tekstimäärissä keskitys voi toimia, mutta jos liehu- ja keskitetyn 
tekstin valinta tuntuu hankalalta, käytä aina vasempaan tasattua tekstiä. 
Luettavuus ja selkeys on ensisijaista.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
0123456789

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
0123456789

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
0123456789

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
0123456789

Barlow Extra Bold

Barlow Bold

Barlow Regular

Barlow Regular Italic

https://fonts.google.com/specimen/Barlow
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Graafiset elementit / Valokuvat

Valokuvat

Valokuvien käytössä noudatetaan Suomen Partiolaisten graafista 
ohjeistusta. 

Suomen Partiolaisten graafisen ohjeiston voit ladata täältä.

Näiden lisäksi valokuvien osalta Kajo Finnjamboreen viestintä ja 
markkinointimateriaaleissa on suositeltavaa näyttää valonkajon ja valon 
moninaisia muotoja ja värejä. Kuvissa voi olla mukana ihmisiä ja tilanteita, 
tai voivat olla valonkajon maisemakuvia tai yksityiskohtia metsässä, jotka 
korostavat ja tukevat leirin brändiä ja visuaalista identiteettiä.

https://www.partio.fi/partiolaiselle/apua-ja-ohjeita/graafinen-ohje/
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Graafiset elementit / Kajo-kuosi

Kajo-kuosi

Kajo Finnjamboreen visuaaliselle ilmeelle on toteutettu kuosi, jossa 
käytetään kaikkia tunnusversioita. 

Viereisestä kuosiesimerkkiä voi jatkaa ja laajentaa, jotta se sopii ja istuu 
aina kuhunkin suunniteltuun tarkoitukseen, muotoon ja formaattiin:

• Pienikokoinen kuosi ei näytä miltään isoissa seinävaatteen kaltaisissa  ja 
kokoisissa pinnoissa.

• Jättiläiskokoinen kuosi ei näytä kuosilta postikortissa. 
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Graafiset elementit / Huomioita kuosista

Huomioita kuosista

Do’s

• Kuosissa käytetään kaikkia tunnusversioita.
• Kuosista voi rakentaa uusia versioita.
• Kuosin koko tulisi aina suhteuttaa ja suunnitella käyttötarkoitus, 

-kohde ja -formaatti mielessä. Samankokoinen kuosi ei toimi samassa 
kokosuhteessa pienessä käyntikortissa ja isossa seinälakanassa tai 
paidan taskussa. 

• Kuosin tulisi aina mennä leikkuseen taittopinnalla vähintään kolmelta 
sivulta.

• Kuosi on aina kompakti kokonaisuus.

Don'ts

• Tunnuksen mittasuhteita ei saa muuttaa kuosissa. 
• Kuosin tunnusten kolmiot eivät saa koskaan olla kiinni samanvärisen 

kolmion kanssa.
• Kuosi ei saa koskaan olla “sirpaloitunut/hajallaan oleva kasa” — Kaikki 

yhdessä, ketään ei jätetä yksin.
• Kuosin ei-leikkuuseen-menevä-reuna ei saa olla epäsymmetrinen tai 

rikkonainen. 
• Kuosin tunnukset eivät saa hävitä tai hukkua taustaväriin, -valokuvaan 

tai -videoon.
• Tunnusversioiden värejä ei saa muuttaa.
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Graafiset elementit / Kajo-boksi

Kajo-boksi

Jos taitossa ei ole tilaa tai mahdollisuutta latoa tekstiä valokuvan tai valkoisen 
pinnan päälle, voit käyttää viestiä korostavaa Kajo-boksielementtiä.

 

• Boksissa teksti voi olla otsikkomaista, leipätekstiä tai yksinkertainen luettelo. 
• Tekstielementti pyritään aina keskittämään boksin kanssa, vähintään 

vaakasuunnassa.
• Ensisijaisesti käytetään valkoista boksia. 
• Boksilla on aina mukana kovareunainen ja läpikuultava musta varjo, eikä sillä 

ole koskaan reunaviivaa.
• Boksin varjon väri voi olla tilanteen mukaan 20-40 % musta, jotta varjo 

on selkeästi näkyvä, mutta ei raskas tai tunkkainen. Varjon tummuus on 
riippuvainen taustastaan.

• Boksille on muutamia variaatiota, joita voi käyttää eri tilanteissa sen mukaan.
• Boksin yhteydessä voi olla tunnus tai ei.

Unelmia, uusia  
kokemuksia, valonkajon 

opastamana.

19
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Otsikkomainen boksi. Kajon 
tunnusmerkki keskitetty. 

Teksti keskitetty.

Tekstiboksi ilman tunnusta 
ja teksti vasen tasa. 
Tekstiobjekti keskitetty.

Korostettu teksti -boksi. 
Kajon tunnusmerkki 

keskitetty. Teksti keskitetty.

Huomioteksti

Huomioteksti

• Simppeli lista
• Tunnusmerkin kärki tasattu listan 

vasemman reunan mukaan.
• Ei muuta :)

Pitkä ja isompi otsikko, isompi tunnus-
merkki. Teksti keskitetty ja hieman boksin 

keksikohtaa alempana vertikaalisesti.

20Kajo Finnjamboree

Graafiset elementit / Kajo-boksi
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Liitteet ja krediitit

Liitteet ja krediitit

Valokuvat Liitteet Kajo Finnjamboree -leirin  
visuaalisen identiteetin suunnittelija

Ohjeistossa käytetyt valokuvat ovat SP:N ja PäPa:n 
kuvapankeista ja sosiaalisen median kanavilta.  
(paita-sovelluskuviin ei ole markkinointioikeuksia)

s. 1 Aapo Rainio 
s. 3 Harri Halmejärvi
s. 4 Jussi Peso
s. 10 Nina Wester ja Jussi Peso
s. 12 Harri Halmejärvi
s. 13 Anna Enbuske
s. 16 Antti Raikunen, Noora Qvick, Joel Forsman, 

Anna Enbuske, Susanna Mikander, Hanna 
Kimmonen, Heikki Heinonen

s. 19 Susanna Mikander
s. 20 Alex Inkiläinen

s. 17 & 18 Valokuvat ja SP:n logon käyttö: 
Suomen Partiolaiset -graafinen 
ohjeisto löytyy täältä.

Jussi Peso
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