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Näyte

* kokemus on opettanut, että Talven sininen kääntyy joissakin lehdissä väärän väriseksi.

Puolueen logona on kuvalogo ja sen alla teksti ”Sininen Tulevaisuus” jaoteltuna kahdelle riville, keskitettynä ja oikealla
kirjaisinlajilla (Klavika Bold, ks. Fontit). Tekstin tulee lähtökohtaisesti olla väriltään joko valkoinen tai tummansininen.

Esimerkkejä:

Logotekstiä voi tarkoituksen niin vaatiessa käyttää myös itsenäisesti, kuitenkin mieluiten kuvan kanssa. Logoa voi käyttää
valokuvien päällä, kunhan kontrasti on riittävä (ks. Kuvat). On myös huomioitava, että joissakin painosovellutuksissa
tummin sininen ei ole riittävän erivärinen logon sinisen kanssa, jolloin kannattaa etsiä itse sopivampi sävy.

Logo
Tekstilogon fontti on Klavika Bold. Teksti sininen tulevaisuus kirjoitetaan aina logon yhteydessä isoilla kirjaimilla (CAPS),
muuten puolueen nimi on Sininen tulevaisuus. Koska Klavika-fonttia ei löydy oletusarvoisesti koneilta, on suositeltavaa
käyttää logosta tehtyjä valmiita kuvia eikä yrittää itse kirjoittaa tekstiä. Jos on välttämätöntä, logon teksti voidaan
kuitenkin kirjoittaa käyttäen seuraavia fontteja:

Fontti

Määritykset

Käyttötarkoitus

Klavika Bold, bold osf

Kirjainväli 10, riviväli 0.9

Alkuperäinen

Open Sans

Lihavoitu, kirjainväli 10, riviväli 1.05

Korvaava, Canva

Arial

Lihavoitu, kirjainväli 10, riviväli 1

Korvaava, Office-ohjelmat

Otsikot ja leipäteksti
Otsikoissa käytetään logon Klavika Bold -fonttia. Alaotsikoissa (esim. ”tuloksia, toivoa”) käytetään Klavika regular fonttia. Leipätekstissä voidaan käyttää useita fontteja tilanteen ja luettavuuden mukaan. Efektinä voidaan käyttää scripttyylistä fonttia. Alla suosituksia käytettävistä fonteista:

Fontti

Määritykset

Käyttötarkoitus

Klavika regular

Kirjainväli 10, riviväli 0.9

Alaotsikot

Open Sans

Kirjainväli 10, riviväli 1.05

Korvaava: alaotsikot, Canva

Franklin Gothic Demi

Kirjainväli 10, riviväli 0.8

Korvaava: alaotsikot, Office

Cambria
Open Sans

Leipäteksti, Office-ohjelmat
Riviväli 1.05

Leipäteksti, Canva

Kuvien elementit taivaasta, vedestä, luonnosta, arjesta ja suomalaisista maisemista toistuvat. Kuvien on
mahdollisuuksien mukaan hyvä olla otettu Suomessa. Graafista ilmettä voi ja kannattaa täydentää valokuvilla Sinisen
Tulevaisuuden jäsenistä ja tapahtumista. Kuva- ja tekstilogoa voidaan käyttää kuvien päällä, jos kontrasti on riittävä ja
teksti erottuu selvästi.

Esimerkkikuvat:
Sanukka Workshop+
Saana Essel, logon laatija

