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Roihu-logon innoituksena on ollut liekin  
yksinkertaistettu muoto (kolmio) sekä  
palapelin osaset, jotka muodostavat jotain 
merkityksellistä. Muodon keskelle johtaa 
linjat ja tiet ikäänkuin roihun sydämeen. 
Samalla tavoin leirille kokoontuu partiolaisia 
Suomesta ja maailmanlaajuisesti yhteen 
paikkaan kokemaan jotain hienoa ja yhteis-
tä. Tästä kokonaisuudesta syntyy yhteinen 
kokemus, roihahdus, mikä säilyy meissä 
muistona.

Kolmiomuoto muokkaantui sydänmuotoon, 
joka kuvastaa miten monelle partio on 
sydänasia.

1. ROIHU-LOGO
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Monivärinen Roihu-logo on pääkäyttöinen 
Roihu Finnjamboree 2016 -leirin tunnus. 
Roihu-logosta löytyy kaksi eri versiota,  
joissa tekstin logotyyppi on joko musta  
(Roihu-logo 1.1.1.) tai valkoinen (Roihu-logo 1.1.2.). 

Tunnusta voi käyttää tasaisilla väripinnoilla 
tai kuvapintojen päällä (kts. esimerkit).  
Logo asemoidaan taustaan siten, että  
Roihu-logon värit ja logotyyppi erottuu  
taustastaan ja on selkeästi luettavissa.

1.1. ROIHU-LOGO | PÄÄLOGON KAKSI VERSIOTA

ROIHU-LOGO 1.1.1. ROIHU-LOGO 1.1.2.
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Roihu-logossa on mustan ja valkoisen lisäk-
si käytössä viisi lisäväriä (sininen, turkoosi, 
keltainen, oranssi ja violetti).

Logon värit ovat saaneet innoituksensa 
mm. liekin eri sävyistä sen palaessa, lisäksi 
sininen yhdessä valkoisen kanssa viittaa 
Suomeen Finnjamboree-leirin järjestäjänä. 

Näitä mainittuja logon värejä voi käyttää 
korostusväreinä Roihu-materiaaleissa.

Logotyypissä on käytössä Octin Vintage 
-kirjasin bold-leikkauksella. Tätä kirja- 
sinta ei käytetän muussa Roihu-viestinnässä.  

1.2. ROIHU-LOGO | VÄRIT JA LOGON KIRJASINTYYPPI

SININEN 
CMYK  70 / 15 / 0 / 0 
RGB  54 / 169 / 225

TURKOOSI 
CMYK  80 / 0 / 70 / 0 
RGB  0 / 168 / 112

KELTAINEN 
CMYK  0 / 100 / 0 / 0 
RGB  255 / 237 / 0

ORANSSI 
CMYK  0 / 85 / 100 / 0 
RGB  231 / 64 / 17

VIOLETTI 
CMYK  30 / 100 / 20 / 0 
RGB  184 / 21 / 112
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Logoa ympäröivä suoja-alue määräytyy 
oheisen mallin mukaan. Suoja-alueen leveys 
on kirjasimen korkeus (X).

Suoja-alueen määrittelemiseen käytetään 
kulloinkin käytössä olevan tunnuksen  
kokoa. Suoja-alueelle ei saa sijoittaa  
tunnuksen lisäksi muita graafisia element- 
tejä tai tekstiä.

1.3. ROIHU-LOGO | PÄÄLOGON SUOJA-ALUE
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Roihu-logosta löytyy tarvittaessa  
mustavalko-versiot: 

Mustat 1.4.1. ja 1.4.3. 
Valkoiset 1.4.2. ja 1.4.4.

Näitä logoversioita voidaan käyttää silloin  
kun värilogon laadukas toistuvuus on 
vaarassa, esim. kun logoa halutaan käyttää 
pienessä koossa.

1.4. ROIHU-LOGO | MUSTA JA VALKOINEN LOGO

ROIHU-LOGO 1.4.1. ROIHU-LOGO 1.4.2.

ROIHU-LOGO 1.4.3. ROIHU-LOGO 1.4.4.

7



Logon käyttöohjeet:

1.5.1.  Logon elementtejä ei saa erottaa   
 toisistaan erillisiksi elementeiksi.

1.5.2. Logo ei saa rajautua, katketa tai   
 hajota osiin. Huolehdi, että logo   
 näkyy aina kokonaisena.

1.5.3. Älä taivuta, kallistele, kavenna tai  
 levennä logon mittasuhteita.

1.5. ROIHU-LOGO | ESIMERKKEJÄ LOGON VÄÄRINKÄYTÖSTÄ

1.5.1. 1.5.2.
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1.5.4. 1.5.5.

1.5.3.

1.5.4.  Logon väritystä ei saa muuttaa.  
 Käytetään vain graafisessa ohjeessa  
 esiintyviä  värejä ja logovariantteja.

1.5.5. Logon tulee erottua kaikilta osiltaan   
 taustasta. Huolehdi, että logon ja   
 taustan välillä on riittävästi kontrastia,   
 jotta logo erottuu.

1.5.6.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Sed posueredus 
interdum sem. Quisque ligula ero ullamcorper quis, 
lacinia quis facilisis sed sapien. Mauris varius diam vitae 
arcu. Sed arcu lectus auctor vitae, consectetuer et 
venenatis eget velit. Sed augue orci, lacinia eu tincidunt et 
eleifend nec lacus. Donec ultricies nisl ut felis, suspendisse 
potenti. Lorem ipsum ligula ut hendrerit mollis, ipsum 
erat vehicula risus, eu suscipit sem libero nec erat. Ali-
quam erat volutpat. Sed congue augue vitae neque. Nulla 
consectetuer porttitor pede. Fusce purus morbi tortor 
magna condimentum vel, placerat id Quisque ligula ero 
ullamcorper quis, lacinia quis facilisis sed sapien blandit sit amet tortor.

1.5.6.  Logolle on määritelty suoja-alue,   
 jota pitää noudattaa.



Roihu-logosta löytyy monipuolisesti versioita 
mahdollisia markkinointimateriaaleja varten.
Logon yksiväriset versiot ovat alisteisia mo-
niväriselle päälogolle ja ovat lähinnä Roihu 
graafisen tiimin käyttöön tarkoitettuja. Poik-
keuskäytöstä voidaan sopia tiimin kesken. 

Esimerkki yksivärilogojen käytöstä tapetti-
pintana Roihu-lakanassa:

1.6. ROIHU-LOGO | YKSIVÄRILOGOT GRAAFISEN TIIMIN KÄYTTÖÖN
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FINNJAMBOREE 2016



Roihu-logosta löytyy monipuolisesti versioita 
mahdollisia markkinointimateriaaleja varten.
Logon viiriversiot ovat alisteisia monivärisel-
le päälogolle ja ovat lähinnä Roihu graafisen 
tiimin käyttöön tarkoitettuja. Poikkeuskäy-
töstä voidaan sopia tiimin kesken. 

1.7. ROIHU-LOGO | VIIRILOGOT GRAAFISEN TIIMIN KÄYTTÖÖN
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Roihu-logo esiintyy joissakin erillistä tarkoi-
tusta varten suunnitelluissa merkeissä. Tälle 
sivulle kerätään logon yhdistelmäversiot.

2. ROIHU–LOGO MERKEISSÄ
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