
Uutta ry
Graafinen ohjeistus
2018-2019



RY

RY

Logot



Logot värit
CMYK Web RGB

Primääri logo
Nimi  C78 M47 Y96 K54  #2e4520  R46 G69 B32
Uutta  C64 M32 Y81 K18  # 637d46  R99 G125 B70
Ry  C56 M13 Y89 K1  #83ab41  R131 G171 B65
 

Yksivärinen
C0 M0 Y0 K100  #000000 0,0,0



Puusymboli yleinen



Puusymboli yleinen Kirjasin ensisijainen
ITC Franklin Gothic

Aluetoiminnan tarkoitus on tuottaa synergiaa 
 
Uutta ry:n hanke on olemassa tukeakseen ja palvellakseen jäsen-
yhdistyksiään, jotta niiden toiminta ja palvelut vastaisivat aikaan ja 
pysyisivät elinkelpoisina myös tulevaisuudessa. Uutta ry on yhteinen 
projekti, tulkaa mukaan kehittämään hyvää Uudenmaan aluetoimintaa!

ALUETOIMINNAN TARKOITUS ON TUOTTAA SYNERGIAA 
 
UUTTA ry:n hanke on olemassa tukeakseen ja palvellakseen jäsen-
yhdistyksiään, jotta niiden toiminta ja palvelut vastaisivat aikaan ja 
pysyisivät elinkelpoisina myös tulevaisuudessa. Uutta ry on yhteinen 
projekti, tulkaa mukaan kehittämään hyvää uudenmaan aluetoimintaa!          



Kirjasin sähköiset sovellukset
Calibri / Open Sans (MailChimp)

Aluetoiminnan tarkoitus on tuottaa synergiaa

Uutta ry:n hanke on olemassa tukeakseen ja palvellakseen jäsenyhdis-
tyksiään, jotta niiden toiminta ja palvelut vastaisivat aikaan ja pysyisivät 
elinkelpoisina myös tulevaisuudessa. Uutta ry on yhteinen projekti, tulkaa 
mukaan kehittämään hyvää Uudenmaan aluetoimintaa!

ALUETOIMINNAN TARKOITUS ON TUOTTAA SYNERGIAA

UUTTA RY:n  HANKE ON OLEMASSA TUKEAKSEEN JA PALVELLAKSEEN JÄ-
SENYHDISTYKSIÄÄN, JOTTA NIIDEN TOIMINTA JA PALVELUT VASTAISIVAT 
AIKAAN JA PYSYISIVÄT ELINKELPOISINA MYÖS TULEVAISUUDESSA. UUTTA 
RY ON YHTEINEN PROJEKTI, TULKAA MUKAAN KEHITTÄMÄÄN HYVÄÄ UU-
DENMAAN ALUETOIMINTAA!

Aluetoiminnan tarkoitus on tuottaa synergiaa

Uutta ry:n hanke on olemassa tukeakseen ja palvellakseen jäsenyhdis-
tyksiään, jotta niiden toiminta ja palvelut vastaisivat aikaan ja pysyisivät 
elinkelpoisina myös tulevaisuudessa. Uutta ry on yhteinen projekti, tulkaa 
mukaan kehittämään hyvää Uudenmaan aluetoimintaa!

ALUETOIMINNAN TARKOITUS ON TUOTTAA SYNERGIAA

UUTTA RY:n HANKE ON OLEMASSA TUKEAKSEEN JA PALVELLAKSEEN JÄSEN-
YHDISTYKSIÄÄN, JOTTA NIIDEN TOIMINTA JA PALVELUT VASTAISIVAT AI-
KAAN JA PYSYISIVÄT ELINKELPOISINA MYÖS TULEVAISUUDESSA. UUTTA RY 
ON YHTEINEN PROJEKTI, TULKAA MUKAAN KEHITTÄMÄÄN HYVÄÄ UUDEN-
MAAN ALUETOIMINTAA!



Sovelluksia kirjepohja

RY

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec at lorem mi. Mauris 
vestibulum augue at lacus blandit bibendum. Proin nibh magna, dignissim et metus 
eu, consequat venenatis ligula. Suspendisse mollis, metus nec viverra malesuada, nisl 
lorem sollicitudin tellus, et mattis turpis dui a odio. Praesent scelerisque, urna pretium 
tempor bibendum, est eros auctor dui, ut elementum nisi tortor quis augue. Fusce in-
terdum arcu ante, id ultricies leo facilisis nec. Nam eget urna nisi. Donec congue nunc 
quis risus aliquet vestibulum. Vivamus luctus metus et tellus rhoncus varius.

Donec ultricies id nunc id malesuada. Aenean quis dapibus arcu, in scelerisque ligula. 
Curabitur ultrices tempor cursus. Duis cursus, mauris non malesuada congue, magna 
massa viverra metus, ut sollicitudin enim velit non est. Morbi efficitur eros nec odio 
luctus consequat. Nunc a dolor nec magna dignissim vehicula non ullamcorper arcu. 
Cras molestie dapibus nulla a scelerisque. Aenean vitae tortor feugiat, porta purus sed, 
tincidunt magna. Mauris vitae tellus sed sapien viverra cursus nec at tortor. Quisque erat 
odio, iaculis nec viverra in, molestie at diam. Curabitur ut dictum orci, sed tincidunt eros. 
Praesent iaculis velit nec dictum aliquet. Curabitur vulputate aliquam purus, vel fringilla 
mauris ornare semper. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus.

Duis ante tellus, pretium id libero quis, sollicitudin suscipit leo. Etiam dignissim lectus 
eget purus euismod posuere. Morbi luctus, nunc sit amet tempor accumsan, dolor tellus 
tincidunt libero, vitae molestie mi nulla eu eros. Maecenas sed erat ligula. Sed leo neque, 
interdum et risus a, molestie molestie magna. Aliquam erat volutpat. Aenean libero 
quam, facilisis a sapien et, laoreet maximus diam. In in lobortis nisi, sed egestas turpis. 
Aliquam nec consequat orci, ultrices ornare orci. Suspendisse sed pretium sapien. Nul-
lam eget metus eu ipsum blandit venenatis. Mauris faucibus semper velit, sit amet varius 
ex fringilla nec. In bibendum porta lorem vitae consequat. Proin imperdiet risus augue, 
eget egestas libero eleifend ut. Integer maximus molestie massa, ac semper libero.

Mauris vel massa purus. Maecenas ultrices, sapien non interdum mollis, orci mauris 
dignissim nibh, quis faucibus diam magna non tellus. Proin est est, dictum a nunc et, 
iaculis condimentum metus. Etiam porttitor augue sed nulla blandit malesuada. Nunc 
posuere nunc tortor, sit amet euismod sapien mattis nec. Sed egestas enim ut imperdiet 
tempus. Mauris id consectetur velit. Duis dictum nibh ac blandit pharetra. Fusce commo-
do erat velit, id elementum ante ornare ut. Ut convallis nisi metus, in finibus augue effici-
tur eget. Nulla quis commodo nibh.

Integer nulla elit, pretium sed tempus nec, posuere ut dolor. Suspendisse consectetur 
nibh nec egestas pharetra. Quisque sed dolor mauris. Curabitur augue tortor, aliquam 
ut congue et, fringilla eu est. In eleifend varius consequat. Nulla ac vestibulum mi. Proin 
volutpat nisl nec massa placerat congue. Duis bibendum ante viverra accumsan tem-
por. Nam commodo, sem eget facilisis venenatis, tortor nulla blandit sapien, sollicitudin 
rutrum ipsum magna elementum erat. Pellentesque a varius sem.


