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Varumärkes-
karaktär
Östersjödagens visuella identitet bygger sig 
på en varumärkeskaraktär som definierats 
tillsammans.

Öster-
sjödagen

INSPIRERANDE 

VISAR EXEMPEL

INKLUSIV

VARM

POSITIV 

UNGDOMLIG 

AKTIV ÖVERRASK-
ANDE

Inspirerar oss att 
handla för den 
gemensamma 

saken. Lanserar nya 
tankar och visar 
modigt exempel. Uppmuntrar 

att komma 
med i 

verksamheten 
tillsammans 
med andra 
likasinnade.

Kan också ta saker 
med humor. Kan till 

och med fira.

Står inte och 
predikar med 

pekfingret i 
vädret, utan 

handlar aktivt 
själv.

Följer med 
händelserna i 

världen. Är alert 
och på hugget.

Inte rädd för att 
överraska, om 

man kan utnyttja 
tillfället för att ge 
synlighet åt den 

goda saken.

Östersjödagen 
är lite som 

Mumintrollet.

Vill föregå med 
exempel för det goda. 
Är spännande att följa 

med.



LOGOTYP
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Logotyp
Östersjödagens logotyp går i 
vitt när den används på en 
mörk bakgrund.
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Logotyp
Kan också användas i mörkblått på en 
ljus bakgrund.



TYPOGRAFI



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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Typografi
TYPSNITT: Poppins

RUBRIK: Poppins Black 
UNDERRUBRIK: Poppins Bold 
BRÖDTEXT: Poppins Light

Poppins är ett gratis Google-
typsnitt.

VISUELL IDENTITET



FÄRGER



HUVUDFÄRGER

ACCENTFÄRGER
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Färgpalett
Östersjödagens färgpalett består av tre 
huvudfärger och tre accentfärger.

Huvudfärgerna är de färgnyanser som 
används i första hand.

Accentfärgerna kan användas i grafer 
och andra sammanhang som kräver att 
man använder flera olika färger, men de 
ska inte användas på stora ytor i 
huvudfärgernas ställe.

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



VÅGMÖNSTER
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Vågmönster
Östersjödagens vågmönster 
varumärkets igenkänningsfaktor och livar 
upp det visuella.

Mönstret har skummande hav, alger och 
böljande vatten som motiv.

Mönstret kan beskäras och användas i 
olika format i olika sammanhang, vilket 
bidrar till det visuella engagemanget.

För webben finns en animerad version av 
mönstret, där vågorna böljar långsamt.

Använd den animerade versionen alltid 
när det är möjligt.
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EXEMPEL
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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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Webbsida

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

Itämeripäivä 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

© JOHN NURMISEN SÄÄTIÖ SE FI EN 

TEOT

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

© JOHN NURMISEN SÄÄTIÖ SE FI EN 

TEOT



17ÖSTERSJÖDAGEN VISUELL  IDENTITET

Citat
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Citat på en 
samarbets-
partners 
webbsida
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Facebook
Samma principer gäller för 
Twitter och andra kanaler i de 
sociala medierna.



E-postunder-
skrift
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A4-mall 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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Profilbild
Exempel på hur Östersjödagens 
visuella utförande kan läggas ovanpå 
profilbilden på Facebook vid 
tidsmässigt begränsade kampanjer. 
Vågmönstret kan vid behov användas i 
animerad form.
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Använd-
ning med 
foto

VISUELL IDENTITET



TACK!
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