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Brändipersoona
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Itämeripäivän ilme perustuu yhdessä 
määritettyyn brändipersoonaan.

Itämeri-
  päivä 

INSPIROIVA

ESIMERKILLINEN

OSALLISTAVA

LÄMMIN

POSITIIVINEN

NUOREKAS

AKTIIVINEN YLLÄTTÄVÄ

Innostaa toimimaan 
yhteisen asian eteen. 
Heittäytyy itse edellä 

mallia antaen.

Innostaa mukaan 
toimimaan 

samanmielisten
kesken.

Ei suhtaudu asiaan-
sa ryppyotsaisesti. Se 

osaa jopa juhlia

Ei
saarnaa sormi 
pystyssä, vaan  

myös toimii
aktiivisesti.

Seuraa missä 
maailma menee. 
Se on “hereillä”.

Ei pelkää yllättää, 
silloin kun sillä 
voittaa huomi-
on hyvän asian 

puolelle.

Itämeripäivä on 
“muumipeikko-

mainen”.

Haluaa näyttää 
esimerkkiä hyvässä. 
Ja sitä on kiehtovaa 

seurata.



LOGO



Logo
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Itämeripäivän logoa käytetään 
valkoisella sen ollessa tummalla 
pohjalla.



Logo
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Logoa voidaan käyttää myös tumman 
sinisellä sen ollessa vaalealla pohjalla.



TYPOGRAFIA



Typografia
FONTTI: Poppins

OTSIKKO: Poppins Black
ALAOTSIKKO: Poppins Bold
LEIPIS: Poppins Light

Poppins on ilmainen
Google-fontti.

Latem et a cusandi atectiat. 
Luptatur Atqui dolecep uditiscit 
la debis dendus sin mietarum.
INCTEMPO RESTEM NONSEQUATI
Nemolupidem aut faccus cus sundant hil el 
ipiet as dolorro vidusdae ipsanis doloriam 
haribusdae velicima si rem quia dolestium 
la volore simillesed quate sandem dolorum 
qui non consequam doluptatur tecat officiist 
exerumet eaquat rem sit idelibus etus dolo 
tem volo inci volent adistiunt volorem acculpa 

ium sapitae cum etur aut essit officto rionse 
magnis millign istiorrum quaeperios ea 
voluptatur, issintempos vernat occum aut 
omnisci atuscie nessit perspero et ressum 
non esciustio magniscit que escieni adit et ut 
que dolupta con nis eum quo tem arumque 
nosam ut lab in con porat autem quis simo 
officil exceperi dolor rest odictur sum qui 

dolorrum totate por aut et tem. Evelend 
usandundic torehenectur as quiatqu iasita 
quoditisquo et dolorer feratem et et est sequis 
modion re laborporepta plam est inim nimpor 
susdam nulpariae sitium sum ipis ipsae im ut 
quunt. Issintempos vernat occum aut omnisci 
atuscie nessit perspero.
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VÄRIT



Väripaletti
PÄÄVÄRIT

TUKIVÄRIT
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Itämeripäivän väripaletti koostuu 
kolmesta pääväristä ja kolmesta 
tukiväristä.

Päävärit ovat nimensä mukaisesti 
värejä joita ensisijaisesti käytetään.

Tukivärejä voidaan käyttää graafeissa 
ja lisävärejä vaativissa toteutuksissa, 
mutta ei koskaan päävärien tilalla 
isoina pintoina.

RGB 66 38 255
#4226ff

RGB 84 175 173
#54afad

CMYK C80 M0 Y38 K0

RGB 50 47 84
#332e54

RGB 96 255 13
#60ffa3

CMYK C94 M0 Y77 K0 CMYK C25 M0 Y3 K0

RGB 242 109 119
#f26d77

RGB 186 226 242
#bae2f2

Pantone
2726 C

Pantone
2119 C

Pantone
177 C

CMYK
C87 M75 Y0 K0

CMYK
C92 M91 Y33 K31

CMYK
C0 M63 Y32 K0



AALTOKUVIO



Aaltokuvio
Itämeripäivän aaltokuvio lisää ilmeen 
tunnistettavuutta ja tuo siihen eloa. 

Aaltokuviossa voi nähdä veden liikettä, 
meren vaahtoa ja levää.

Kuviota voidaan rajata ja käyttää 
tapauskohtaisesti eri tavalla rajattuna, 
jolloin ilme pysyy mielenkiintoisena.

Aaltokuvio toimii sähköisissä medioissa 
liikkuvana rauhallisesti aaltoilevana 
elementtinä.

Pyri käyttämään aaltokuviota 
animoituna aina kun se on mahdollista.
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ESIMERKKEJÄ
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Latem et a cusandi atectiat.
Luptatur Atqui dolecep mietarum.
Inctempo restem nonsequati qui blabo. Nemolupidem aut faccus 
cus sundant hil el ipiet as dolorro vidusdae ipsanis doloriam 
haribusdae velicima si rem quia dolestium la volore simillesed 
quate sandem dolorum qui non consequam doluptatur tecat 
officiist exerumet eaquat rem sit idelibus etus dolo tem volo inci 

volent adistiunt volorem acculpa ium sapitae cum etur aut essit 
officto rionse magnis millign istiorrum quaeperios ea voluptatur, 
issintempos vernat occum aut omnisci atuscie nessit perspero et 
ressum non aduo tem arumque nosam ut lab in con porat autem 
quis simo officil exceperi dolor rest odictur sum qui dolorrum.
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Nettisivu

Tapahtuman nimi tai 
muu otsikko
Lue lisää

Baba Lybek

Tapahtuman nimi tai 
muu otsikko
Lue lisää

Baba Lybek

Kaupunkien on toimittava 
edelläkävijöinä myös 
vesiensuojelussa

Lue lisää

Helsingin pormestari Jan Vapaavuori avaa ensimmäisen Itämeripäivän  
Mediatorilla 29.8. klo 10.

Jan Vapaavuori

Mukana Itämeripäivässä

Katso kaikki

#itämeripäivä

Anna palautetta

John Nurmisen Säätiö
Pasilankatu 2
00240 Helsinki

info@jnfoundation.fi

Ota meihin yhteyttä

Tilaa uutiskirje

Tietosuoja ja yksityisyys

Seuraa meitä

Vieraile sivustolla

Itämeripäivää
toteuttamassa

Itämeripäivän kampanjoita

Katso kaikki

Suuri
Silakkajahti

Itämerimenu
Vilauta 
silakkaa

Minun 
Itämereni

Samassa 
vedessä

Tapahtumia

Kategoria Aika ja paikka

Tapahtuman nimi
Kategoria Aika ja paikka

Tapahtuman nimi
Kategoria Aika ja paikka

Tapahtuman nimi

YhteistyössäYhteistyössä

Itämeripäivä 27.8.2020

Itämeri-päivä on John Nurmisen Säätiön aloitteesta käynnistetty juhlapäivä 
meren kunniaksi. Meri antaa meille paljon. Sen rannoilla ja sisämaassa on 
tuhansittain koteja, kesänviettopaikkoja, saaria ja purjehduskerhoja. Meri 
tarjoaa meille paikan rentoutua ja toisaalta se mahdollistaa monen elinkeinon.

Vaikka meri antaa paljon, emme aina kohtele sitä yhtä hyvin. Itämeri on 
huonovointisempi kuin koskaan ja tarvitsee siksi huomiotamme. Meidän 
sukupolvemme tullaan muistamaan siitä, mitä me teimme – tai jätimme 
tekemättä – Itämeren ainutkertaisen kulttuurin ja luonnon suojelemiseksi.

Ilmoita tapahtuma

!

LUE LISÄÄ

Itämeri-päivän tavoitteena 
on nostaa esille tärkeitä 

mereen liittyviä 
keskustelunaiheita ja 

innostaa juhlaväki tekemään 
konkreettisia tekoja Itämeren 

hyväksi.

Katso tapahtumia

KATSO OHJELMA

Järjestyksessään 
ensimmäinen Itämeri-päivä 

startataan 29.8.2019 
Sanomatalon Mediatorilta. 

Lähtölaukauksen tekee 
Helsingin pormestari Jan 
Vapaavuori. Tule mukaan 
juhlimaan ainutlaatuista 

Itämertamme!

Tule kumppaniksi

ILMOITTAUDU MUKAAN

 John Nurmisen Säätiö etsii 
yhteistyökumppaneita 

laajentamaan tapahtuman 
koko Itämeren alueelle.

?

AJANKOHTAISTA TAPAHTUMATITÄMERIMUISTO TULE MUKAAN ILMOITA TAPAHTUMA
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Nosto
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Nosto 
kumppanin 
nettisivulla



Facebook
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Sama logiikka toimii Twitterissä ja 
muissa somekanavissa.



Sähköpostin 
allekirjoitus
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A4 pohja Itämerimenu
ALKURUOKA

Maa-artisokkakeittoa, sienimoussea ja rapeaa lehtikaalia
Jerusalem artichoke soup with mushroom mousse and kale

PÄÄRUOKA
Myskikurpitsaa, punajuuri-ruusukaali-sienipaistosta,

paahdettua kukkakaalia, edamamepapuja ja 
granaattiomena-vinegretteä

Butternut squash with pan fried beetroot, Brussels sprouts 
and mushrooms, roasted cauliflower, edamame beans and 

pomegranate vinaigrette

JÄLKIRUOKA
Suklaakakkua, minttu-suklaajäätelöä ja marinoituja kirsikoita

Chocolate cake with mint and chocolate ice cream and 
marinated cherries

itämeripäivä.fi
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Profiilikuva
Esimerkki, miten Facebook-profiilikuvan 
päällä voi käyttää kampanjahenkisesti 
Itämeripäivän tyyliä. Aaltokuvio voi 
myös tarvittaessa olla animoitu.
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Käyttö
valokuvan
kanssa
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KIITOS!
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