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JOHDANTO SISÄLLYSLUETTELO

OLL:n visuaalisen ilmeen tavoitteena on vahvistaa 
liiton	identiteettiä	ja	profiilia	vakuuttavana	
yhteiskunnallisena keskustelijana sekä opiskelija- ja 
korkeakoululiikunnan ykkösasiantuntijana Suomessa. 

Ohjeistus sisältää visuaalisen ilmeen peruselementit 
ja  ohjeet niiden käytölle eri materiaaleissa. 
Noudattamalla tätä ohjeistusta luodaan ja ylläpidetään 
mielikuvaa laadukkaasta toiminnasta sekä 
tunnettavuutta yhtenäisellä ilmeellä kaikkialla, missä 
OLL esiintyy.

Versio 1
22.11.2017
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TUNNUS

Opiskelijoiden Liikuntaliiton visuaalinen ilme perustuu
tunnukseen, joka on OLL-kirjaimista tyylitellyn merkin
ja Opiskelijoiden Liikuntaliitto -tekstin yhdistelmä.

Merkkiosaa ei saa käyttää yksinään korvaamassa 
tunnusta. Kuvituksena tai osana kuvitusta sitä 
voidaan käyttää.

Tunnuksesta on myös toinen versio, jota voi 
käyttää vaihtoehtoisesti esimerkiksi kuvan päällä. 
Lähtökohtaisesti suositaan kuitenkin varsinaista 
tunnusta.

Molempia tunnuksia voi käyttää värillisen pinnan 
päällä, kunhan se erottuu selkeästi. Tunnuksista on 
tehty värillinen ja kokovalkoinen versio. Aina kun 
mahdollista, käytetään värillistä versiota. 

Tunnuksessa merkki sijoittuu logon yläpuolelle.
Tästä sallitaan poikkeuksia, jotka on esitelty kohdassa 
Sovelluksia > Muita käyttöesimerkkejä.

Merkki

Merkki

Logo

Logo

Tunnus

Tunnus
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TUNNUS
Suoja-alue

Tunnuksen erottuvuuden takaamiseksi kaikissa
tilanteissa tulee tunnuksen ympärille jättää ns.
suoja-alue. Suoja-alueen sisälle ei saa sijoittaa
tekstiä,	valokuvia	tai	muita	voimakkaita	graafisia
elementtejä. Suoja-alue tulee huomioida myös jos
tunnus sijoitetaan lähelle peruspinnan reunaa.

Viereisissä kuvissa on esitetty suoja-alueen 
minimimitat. Suoja-alue on 2x Opiskelijoiden 
Liikuntaliitto -tekstin kirjainten korkeus.

Tunnus tulee toistaa sellaisessa koossa, että teksti 
Opiskelijoiden Liikuntaliitto on selkeästi luettavissa. 
Esimerkiksi painotöissä pienin koko noin 20 mm / sivu.

20 mm

20 mm
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Varela Round
Regular

TUNNUS
Värit ja typografia

Merkki on petroolin värinen
#065F7C
rgb	6,	95,	124
cmyc	100,	5,	15,	35
PMS 314

Logon teksti on ladottu Varela Round 
-fontin versaaleilla ja se on musta.
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TUNNUS
Vieraskieliset tunnukset

Tunnuksesta on myös ruotsin- ja englanninkieliset 
versiot. Niitä koskevat samat säännöt, kuin 
suomenkielistäkin tunnusta.

Ruotsin- ja englanninkielisistä logoista on 
olemassa myös valkoiset (negatiivi) versiot.

FINNISH STUDENT
SPORTS FEDERATION

STUDERANDENAS
IDROTTSFÖRBUND
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TUNNUS
Käyttö

Tunnusta tulee pääasiallisesti käyttää valkoisella 
tai mahdollisimman vaalealla pohjalla. 
Jos pohjan väri on jokin muu, käytetään valkoista 
(negatiivi) tunnusversiota.

Käytettäessä tunnusta väripinnoilla tai kuvapinnan
päällä tulee huomioida tunnuksen ja taustan välinen
riittävä kontrasti. 

Liian tumma pohja. Liian värikäs pohja.

Älä käytä efektejä.

Älä muuta mittasuhteita.

Älä litistä/venytä.Älä muuta värejä.

Älä käännä.

Tunnuksesta löytyy erilaisia tiedostomuotoja:

CMYK-MUODOT	on	tarkoitettu		
painettaviin aineistoihin.

Muissa	yhteyksissä	käytetään	RGB-MUOTOJA.

PNG-MUODON	tausta	on	läpinäkyvä,	joten	sen	
voi sijoittaa värillisen taustan päälle. PNG-muoto 
vie vähemmän tilaa, joten sitä kannattaa suosia 
jpg-muodon sijaan.

AI-MUOTO	ja	PDF-MUOTO	ovat	skaalautuvaa	
vektorigrafiikkaa,	jota	voi	suurentaa	ja	pienentää	
tunnukset tarkkuuden kärsimättä.
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VÄRIMAAILMA

# tarkoittaa HEX-värimääritystä. Näitä värejä 
käytetään digitaalisessa ympäristössä.

Rgb-värejä käytetään digitaalisessa ympäristössä.

Cmyk-värejä	käytetään	painotuotteissa.

PMS (Pantone Matching System) 
on painoteollisuuden värijärjestelmä. 
Pantone-värejä käytetään esimerkiksi tekstiili-
painatuksissa tai muulle erikoismateriaalille 
(esimerkiksi muoville) painettavissa merkinnöissä.

100%

Pääväri

#065F7C
rgb	6,	95,	124

cmyc	100,	5,	15,	35
PMS 314

Lisävärit

#C8BC15
rgb 200, 188, 20
cmyc	0,	6,	99,	21

PMS	605

#F18DA6
rgb 241, 141, 166
cmyc	5,	45,	20,	0

PMS 236

#0092C7
rgb	30,	159,	200
cmyc	90,	15,	0,	10

PMS 306

80% 60%

40% 20%
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TYPOGRAFIA

Fonttiperheenä	on	Lato,	jonka	Regular-leikkaus	
on leipätekstifontti. 

Käyttämällä fontin eri leikkauksia saadaan luotua 
typografisia	hierargioita	ja	elävöitettyä	tekstiä.
Esimerkkejä seuraavilla sivuilla.

Lato:sta on olemassa 10 eri leikkausta, joista 
pääasiallisesti käytössä ovat Regular, Black, 
Bold ja Light italic

Lato on Googlen fontti ja ladattavissa täältä:

https://fonts.google.com/specimen/Lato

Lato Regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuv wxyzåäö
1234567890@?!

Lato Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuv wxyzåäö
1234567890@?!

Lato Light Italic
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuv wxyzåäö
1234567890@?!

Lato Black
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuv wxyzåäö
1234567890@?!
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”Nostoteksti
      tai sitaatti
      Lato Light
      Italic.

Ingressi Lato Bold, lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 

adipiscing elit. Aenean sed tellus pretium, luctus dolor sed, 

feugiat dolor.  Nam a urna nec lacus dictum porta in in neque.

Leipäteksti	 Lato	 Regular,	 Cras	 lacinia	 laci-
nia vulputate. Morbi vel maximus lorem, 
sit amet blandit nisl. Morbi id mattis felis. 
Ut	 neque	 nibh,	 pellentesque	 ac	 ligula	 eu,	
cursus tristique odio. Duis orci nisi, fringilla 
id nisi a, pharetra laoreet velit. Etiam justo 
nulla, auctor vel est vel, semper consec-
tetur tortor. Sed gravida, lorem et suscipit 
vehicula, felis ipsum pharetra ex, a suscipit 
urna nisl et orci. 

PÄÄOTSIKKO LATO BLACK

Väliotsikko
 Lato Bold

Nam a urna nec lacus dictum porta in in 
neque. Donec eu dui faucibus, scelerisque 
arcu quis, sodales quam. Praesent nec ultri-
cies mi, scelerisque pharetra massa. In urna 
erat,	 mollis	 congue	 efficitur	 non,	 convallis	
ut purus. Vivamus tincidunt est nunc, id 
venenatis elit volutpat commodo.  Aenean 
ac nibh at mauris rhoncus consectetur. Sus-
pendisse	sed	risus	augue.	Quisque	vitae	fi-
nibus magna, at rhoncus turpis. Duis lectus 
turpis, cursus id ligula id, congue malesuada 
enim. Donec eu dui faucibus, scelerisque 
arcu quis, sodales quam. Praesent nec ultri-
cies mi, scelerisque pharetra massa. 

Praesent nec ultricies mi, scelerisque pha-
retra massa. In urna erat, mollis congue 
efficitur	 non,	 convallis	 ut	 purus.	 Vivamus	
tincidunt est nunc, id venenatis elit volut-
pat commodo. Nunc consectetur vestibu-
lum taciti vestibulum metus ullamcorper 

dictumst ullamcorper neque bibendum feu-
giat libero cras ridiculus urna sem pulvinar 
scelerisque adipiscing parturient habitasse.
Id in vestibulum est placerat quisque condi-
mentum a id ullamcorper turpis ut vestibu-
lum curabitur enim eget odio nibh suspen-
disse ullamcorper fusce vestibulum.

Cursus	 rhoncus	 malesuada	 himenaeos	
consectetur sociis nibh quisque quisque 
sagittis porttitor lacinia mus purus id lorem 
elementum a a ut ullamcorper ante socios-
qu curabitur aliquet habitasse interdum 
dictumst. Maecenas condimentum fusce 
scelerisque sagittis sapien iaculis placerat 
sed erat fringilla duis parturient suspendis-
se taciti mollis condimentum consectetur 
leo himenaeos in in. 

Imperdiet mi mi quisque id a a nisl dis a quis 
a tincidunt diam a sodales tempor quam. 
Scelerisque ullamcorper bibendum netus 
pretium parturient parturient cum curae 
tempus ridiculus natoque tristique sit sed 
nullam viverra a cum diam consequat nibh 
malesuada cras.

LATO	BLACK	12	pt
riviväli 13 pt 

LATO LIGHT 
ITALIC	16	pt, 
riviväli	19	pt	

lainausmerkit 
LATO	BLACK
45	pt

LATO	BLACK	22	pt

LATO	BOLD	9		pt 
riviväli 14 pt

LATO	REGULAR	8		pt 
riviväli 10 pt

Nämä ohjeet on tarkoitettu erityisesti printtijulkaisujen
taittoon, mutta niitä voidaan soveltaa myös esimerkiksi
esitysgrafiikassa.

Ohjeista voi poiketa perustelluista syistä.

TYPOGRAFIA
Käyttö



11

arkisin päivittäistä
istumisaikaa lähes 
11 tuntia.

”

Opiskelijoiden Liikuntaliitto etsii ratkaisuja opiskelijoiden liiallisen 

istumisen vähentämiseksi. Tänä syksynä kokeillaan seisomatyötasoja 

kahdessa opiskelijakirjastossa Tampereella ja Helsingissä.

OPISKELIJOIDEN LIIKUNTALIITTO 
KOKEILEE UUSIA VÄLINEITÄ OPISKELIJODEN 
ISTUMISEN VÄHENTÄMISEKSI

Liiallinen istuminen on terveysriski ja 
etenkin korkeakouluopiskelijoilla päivit-
täistä istumista kertyy runsaasti. Korkea-
kouluopiskelijoiden terveystutkimuksen 
(YTHS	 2017)	 mukaan	 korkeakouluopiske-
lijoille kertyy arkisin päivittäistä istumisai-
kaa lähes 11 tuntia. Myös Opiskelijoiden 
Liikuntaliiton	 ja	 Ahaa!	 -tutkimuspalvelun	
Tampereella vuonna 2016 toteuttaman tut-
kimuksen mukaan opiskelijat kokevat istu-
vansa liikaa, mutta sen vähentäminen kor-
keakouluympäristössä nähdään vaikeaksi.

Opiskelijoiden Liikuntaliitto toteuttaa is-
tumisen vähentämisen intervention Tam-
pereen ammattikorkeakoulun kirjastossa 
ja Helsingin yliopiston Meilahden kampus-
kirjastossa. Osana interventiota opiske-
lijoiden käyttöön tarjotaan säädettäviä 
ja siirrettäviä, pöytien päälle asetettavia 
seisomatyötasoja, joiden avulla työsken-
telyasentoa on luontevaa vaihdella ilman 
työpisteen vaihtamista.

Intervention avulla selvitetään miten opis-
kelijat vastaanottavat istumisen tauotta-
misen mahdollistavat seisomatyötasot, vai-
kuttavatko ne opiskelijoiden kokemukseen 
runsaasta istumisesta ja mitä mahdollisia 
haasteita niiden käyttöön kirjastoympäris-
tössä liittyy.

Seisomatyötasot otettiin käyttöön Tampe-
reella elokuussa. Helsingissä interventio al-
kaa Meilahden kampuskirjaston remontin 
päätyttyä myöhemmin tänä syksynä. Kir-
jastoissa kerätään käyttäjäpalautetta sei-
somatyötasoista koko intervention ajan ja 
tuloksista raportoidaan vuoden vaihteessa. 
Istumisen vähentämisen interventio on osa 
OLL:n kolmivuotista Opetus- ja kulttuuri-
ministeriön rahoittamaa liikunnallisen elä-
mäntavan edistämisen hanketta.

Lisätietoja:
Korkeakoululiikunnan asiantuntija
Hanne Munter 044 780 0219 
hanne.munter@oll.fi

TYPOGRAFIA
Käyttö

Päävärin rinnalla voidaan 
käyttää  lisävärejä
elävöittämään tekstiä.
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ELEMENTIT

Kuvituselementeissä voidaan melko vapaasti käyttää 
lisävärejä päävärin lisäksi.

Merkkiosaa voi käyttää  kuvituselementtinä, mutta sen 
väriä ei saa muuttaa. Merkkiosan väri on logon petrooli 
tai valkoinen (negatiivi). 

Merkkiä saa tarvittaessa kääntää, mutta huomioi, 
etteivät merkin mittasuhteet vääristy.
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ELEMENTIT
Käyttö

Pallo-elementeistä on koottu pattern, 
jota voidaan käyttää elävöittämään materiaaleja.
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SOVELLUKSET
Käyntikortti

Käyntikortin koko:
leveys	86	mm,	korkeus	54	mm.	

Etupuoli on varattu nimi- ja yhteystiedoille.
Etupuoli on aina samanlainen lukuunottamatta 
vaihtuvia tietoja.

Takapuolelle on mahdollista valita väriksi jokin 
tässä ohjeistossa määritellyistä väreistä päävärin 
tilalle tai pattern.
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OLL kokeilee uusia 
välineitä opiskelijoiden 

istumisen vähentämiseksi

Lue koko juttu:
oll.fi/ajankohtaista

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. 
Aenean sed tellus pretium, 
luctus  dolor sed, feugiat dolor. 
Esko Esimerkki

”

OLL kokeilee uusia 
välineitä opiskelijoiden 

istumisen vähentämiseksi

Lue koko juttu:
oll.fi/ajankohtaista

Lorem ipsum 
dolor sit amet, 

consectetur
adipiscing elit.

Aenean sed tellus
 pretium, luctus 

dolor sed, 
feugiat dolor.

 

Esko Esimerkki

”

SOVELLUKSET
Some-esimerkit

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. 
Aenean sed tellus pretium, 
luctus  dolor sed, feugiat dolor. 
Esko Esimerkki

”

OLL kokeilee 
uusia välineitä 
opiskelijoiden 

istumisen 
vähentämiseksi

Lue koko juttu:
oll.fi/ajankohtaista



16

SOVELLUKSET
Dokumenttipohja
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SOVELLUKSET
Diapohjat
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SOVELLUKSET
Muita käyttöesimerkkejä

Ilmettä voidaan käyttää monipuolisesti ja 
rohkeasti erilasiten materiaalien tekemiseen. 

Näissä yhteyksissä sallitaan poikkeuksia 
tässä ohjeistuksissa määriteltyihin sääntöihin. 
Esimerkiksi tunnuksen elementtien paikkaa 
voidaan muuttaa, jos tunnus tulisi niin pienellä, 
ettei sen teksti olisi selvästi luettavissa, 
kuten mainoskynässä.


