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1.YLEISTÄ

Tervetuloa käyttämään Pohjanmaan Partiolaisten graafista ohjeistoa. Tämän ohjeiston tarkoitus ei ole
rajoittaa luovuutta eikä mielikuvitusta vaan varmistaa, että Pohjanmaan Partiolaisten ilme pysyy selkeänä
ja johdonmukaisena eri käyttötarkoituksissa. Pohjanmaan Partiolaisten ilmettä kehitetään jatkuvasti ja
tätä ohjeistoa päivitetään tarpeen mukaan. Pohjanmaan Partiolaisten viestinnässä voidaan käyttää rinnalla Suomen Partiolaisten graafista ilmettä ja partion valtakunnallista symboliikkaa. Tämän ohjeiston
loppuun on lisätty Suomen Partiolaisten värit.
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2.VÄRIT

Pohjanmaan Partiolaisten ensisijainen väritysväri on oma metsänvihreä (CMYK: 100/27/76/38). Oman
värin rinnalla sopii käyttää SP:n värejä, lukuunottamatta SP:n metsänvihreää.

Jokainen näyttöruutu ja monitori näyttää saman värin hiukan (tai hiukan enemmän) eri sävyisenä. Tästä
syystä webkäytössä virallinen väri ei koskaan toimi täysin oikein. Siksi webkäytössä on piirin virallista
vihreää väriä hieman vaaleampi sävy, jotta se erottuu selvästi mm. mustasta myös tummahkoksi säädetyissä monitoreissa. Tätä väriä ei pidä käyttää painotuotteiden tai muiden käsin kosketeltavien juttujen
värimallina eikä käyttää missään muussa kuin websivuilla ja siihen verrattavissa monitoreista katseltavissa jutuissa!

Painoväri:		 CMYK 100/27/76/38
Pantone 626

Web väri: 		 RGB 8/107/78
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3. SYMBOLI JA LOGOTEKSTI

Pohjanmaan Partiolaisilla on oma symboli. Se on valittu kilpailun kautta, suunnittelijoina Raisa Lindeman ja Karoliina Lisko. Työnimellä ”Myötäinen” kulkenut symboli on suorakaiteen muotoinen.Vihreässä
kentässä on valkoinen Pohjanmaan Partiolaisten lyhenteestä PP sommiteltu monogrammi, johon on
liitetty partiolilja ja kolmiapila. Monogrammi on suunniteltu niin, että sen voi piirtää tunnistettavasti vapaalla kädellä nopeasti lähes mihin vain (esim. tavaroita merkattaessa). Partiolilja ja kolmiapila on
muokattu Suomen Partiolaisten ja maailmanjärjestöjen (WOSM, WAGGGS) logoista niin, että ne istuvat monogrammiin. Tunnuksen taustaväriksi valittiin vihreä, koska merkin haluttiin erottuvan selkeästi
sinisestä ja ruskeasta partiopaidasta.Vihreä symboloi mm. metsää, luontoa, kasvua, nuoruutta, energiaa
ja tulevaisuutta. Symbolin lähtökohtana on ollut tuuli, koska sitä löytyy koko piirin alueelta - niin lakeuksilta, tuntureilta kuin mereltäkin.

Monogrammissa voidaan nähdä mm.

tuulessa pullistuneet purjeet, joten

se sopii hyvin piirin nimistössä käy-

tettyyn tuuli-teemaan (esim. piirilehti

Pohjan Puhuri), jota tullaan jatkossa

kehittelemään edelleen.

CMYK

RGB

MV
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4.VESILEIMA JA VARJOKUVA

Tausta- ja varjokuvat on mukailtu merkistä. Niitä voidaan käyttää kokonaisena tai palana. Kuvien mittasuhteita ja sävyjä ei saa muuttaa. Originaalit löytyvät piirin kotisivuilta.Vesileimaa on käytetty mm.
käyntikortissa.

Vesileima:
CMYK:		
RGB:		

10/3/8/4
230/236/235
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Vesileima
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Varjokuva
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5. TEKSTITYYPIT ELI
TYPOGRAFIA
Pohjanmaan Partiolaisten ensisijaiset tekstityypit ovat Trajan ja Gill Sans -perhe. Tarvittaessa voidaan
käyttää myös Garamondia, mutta sitä tulisi välttää mahdollisuuksien mukaan, jos samaan aikaan Trajan
on käytössä. Webkäyttöön suositellaan Verdanaa.

Gill Sans Regular
Et exerci blandit esse facilisi exerci ad augue commodo et blandit aliquip.Vero vulputate volutpat consequat nisl ut at nostrud vulputate, eros duis consectetuer.

trajan regular
Ad autem hendrerit iriure eu, feugiat euismod dignissim, feugait aliquam elit minim ut?
Aliquip commodo molestie nulla, blandit exerci iriure praesent.

Verdana Regular
Aliquip wisi nostrud et nulla autem at ipsum et ut exerci wisi vel duis vel, wisi sed sit molestie vel
blandit.

Garamond Regular
Nulla lobortis, feugait in duis enim luptatum esse vero dolore ex at nulla tincidunt illum hendrerit ea dolore. In, ad ut consequat duis dolore, duis qui ad illum.
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6. LIPPU

Lippu pohjautuu Myötäiseen. Sen on toteuttanut ompelija Kristiina Raumanen Turusta (puh. 050 - 375
7881). Mikäli lippuja tarvitaan lisää, suositeltavaa on käyttää samaa ompelijaa, koska hänellä on piirustukset, yms. ohjeet valmiina. Lipun koko on leveys 90 cm x korkeus 115 cm, lipussa olevan symbolin koko
on 41 x 68 cm.
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7. PIIRIHUIVI

Pohjanmaan Partiolaisten piirihuivia käyttävät piiritehtävissä toimivat luottamushenkilöt sekä työntekijät.
Huivi annetaan luottamushenkilöpäivien yhteydessä järjestettävässä Termiikki-tilaisuudessa tai projektissä toimivalle partiolaiselle (esim. koulutusviikonloppu, jossa henkilö toimii kouluttajana) tapahtuman
ajaksi piiritoimistolta tai projektinjohtajalta. Huivissa on metsänvihreä pohjakangas ja 20 mm luonnonvalkoinen reunanauha. Myötäinen huivin takakolmiossa on valkoisella. Huivin valmistaja on Centertex,
06 - 312 5179 ja brodeeraaja Merkkipiste, 0400 - 222 424.
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PIIRIHUIVIN KÄYTÖN PERIAATTEET

Pohjanmaan Partiolaisten piirihuivia kantavat ne partiolaiset, joilla on pesti piirissä eli ovat piirin luottamushenkilöitä. Piirin luottamushenkilö saa huivin omakseen, projektien luottamushenkilöt projektin
ajaksi (mukaan lukien pitkäaikaiset projektit, kuten Myötäpäivät ja piirileiri). Piirihuivia eivät siis vakituisesti kanna kaulassaan ne partiolaiset, jotka toimivat keikkaluontoisesti kouluttajina, tapahtumien tai
projektin, tms. järjestäjinä. Kouluttajille, ohjelmatapahtumien, tms. projektiluottamushenkilöille huivit
annetaan käyttöön projektin ajaksi, niin, että huivit kerätään aina tapahtuman jälkeen pois.

Huivin tarkoituksena on selkeyttää piirin luottamushenkilöille sitä, missä roolissa he kulloinkin toimivat.
Kun luottamushenkilö käyttää piirihuivia, hän toimii partiopestissään kaikkien pohjanmaalaisten lippukuntien puolesta. Lisäksi piirihuivi viestittää lippukuntatoimijoille, ketkä ovat piirin luottamushenkilöitä
ja toimivat partiopestissään piirin kaikkia lippukuntia varten.

Huivi annetaan luottamushenkilön käyttöön hänen aloittaessaan luottamushenkilöpestissä. Huivien
jakaminen tapahtuu juhlavasti kahdesti vuodessa Tuulevien yhteydessä järjestettävässä Termiikissä. Henkilökohtaisia piirihuiveja ei jaeta muissa tilaisuuksissa. Jos luottamushenkilö tarvitsee ennen Termiikkiä
huivia, hän saa sen lainaksi, mutta oman henkilökohtaisen huivin saa vasta Termiikissä.

Huivia kannetaan kaikissa tilaisuuksissa, joissa luottamushenkilö edustaa piiriä. Tällaisia tilaisuuksia ovat
mm. ryhmien kokoukset, tapahtumien suunnittelukokoukset, piirin kevät- ja syyskokoukset, lippukuntien
juhlat, piirin koulutustilaisuudet, Suomen Partiolaisten tilaisuudet ja muut tapahtumat. Huivi kiinnitetään
partiojohtajan nahkaisella osmonsolmulla tai solmitaan merimiessolmulla.

Huivia kannetaan kuten partiohuivia oikeasti kannetaan. Huivi on verrattavissa esim. lippuun, tmv. arvokkaaseen esineeseen. Huiviin ei siis kiinnitetä mitään muuta, kuin osmonsolmu! Vastaanottaessaan huivin
luottamushenkilö sitoutuu huoltamaan huivia hyvin. Hän on itse vastuussa huivin tahallisesta tärvelemisestä. Projektihuivien kunnosta huolehditaan piiritoimistolla. Toimisto pitää myös yllä tietokantaa, kenellä
piirihuiveja on.

Pestautuessaan piirin luottamushenkilöksi henkilö saa myös oman nimikyltin. Pestin päättyessä nimikyltti
palautetaan piirille taukotupaan.
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Huivi on otettu käyttöön SP:n jäsenkokouksessa 15.–16.11.2008. Ensimmäinen Termiikki, jossa huiveja
on jaettu, on järjestetty elokuussa 2009 Kurikassa.

Piirihuivin käyttöperiaatteet on hyväksytty piirihallituksen kokouksessa 23.2.2010.

FAKTAA PIIRIHUIVISTA

Piirihuivi on metsänvihreä, luonnonvalkoisin kanttinauhoin reunustettu villasekoitehuivi, jonka kärkikolmiossa on Pohjanmaan Partiolaisten symboli. Huivin on suunnitellut symboliikkatyöryhmä piiritunnuskilpailun voittajaehdotuksen pohjalta. Huivi pestään käsin +40º lämpötilassa (kädenlämpöinen) joko villatai hienopesuaineella ja silitetään miedolla lämmöllä.
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8. ANSIOMERKIT

Pohjanmaan Partiolaiset voi myöntää ansioituneesta toiminnasta ansiomerkin jäsenilleen tai tukijoilleen.
Ansiomerkit ovat mitali ja plaketti.

MITALI
Mitalit ovat rautainen (kuvassa vas.), pronssinen, hopeinen ja kultainen. Mitali on perinteistä metalliseosta, joka työstötapa on valettu. Se riippuu 25 mm leveässä moiré-nauhassa, jossa molemmilla ulkoreunoilla 6 mm luonnonvalkoinen ja keskellä metsänvihreä väri. Ansiomerkkien mukana tulee myös arkipukuun
tarkoitettu pienoismerkki. Ansiomerkin saajalle annetaan kunniakirja, siitä tarkemmin osiossa 9. Ansiomerkit ja pienoismerkit nauhoineen toimittaa Hyrsky Oy (puh. 09 - 520 868).
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PLAKETTI
Partiopiirin plaketti voidaan myöntää muille kuin partiolaisille lippukunnan tai partiopiirin toiminnan
tukemisesta. Tukija voi olla yksittäinen henkilö tai yhteisö.

Plaketti on puiseen taustaan kiinnitetty mitali, joka on perinteistä metalliseosta. Mitalin alla on laatta,
jossa on kaiverrus ”Tuesta partiotoiminnan hyväksi. Pohjanmaan Partiolaiset ry”. Mitalin työstötapa on
valettu, puuaines on pinnoitettua, hieman pähkinänsävyistä MDF-levyä. Plaketin takana on kiinnitysmekanismi, joka mahdollistaa säilyttämisen joko seinälle ripustaen tai esim. hyllylle tuettuna. Plaketin saajalle
annetaan kunniakirja, siitä tarkemmin osiossa 9. Mitat: leveys 8,7cm x korkeus 12,7cm. Plaketit toimittaa
Pocal Oy, 08 - 535 9090.
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KILPAILUMITALIT
Kilpailumitalit ovat muodoltaan pyöreitä, halkaisijaltaan 50mm litteitä kappaleita. Mitaleissa on piirin
logo ja niitä on kolmen värisiä (pronssi, hopea ja kulta).

Kilpailumitalit ovat henkilökohtaisia. Mitalin taakse kiinnitetään tarra, jossa teksti ”Pohjanmaan Partiolaiset ry” ja kilpailun nimi, vuosi ja sarja. Niitä jaetaan partiotaitokilpailujen kolmelle parhaalle vartiolle
sekä mahdollisissa PP:n suunnistus- ja hiihtokilpailuissa. Mitalien toimitus oikeille saajille on kilpailujen
järjestäjien vastuulla.

Mitalien toimittaja on sama kuin plakaattien. Pocal Oy (puh. 08 - 535 9090).
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9. KUNNIAKIRJA
Kunniakirja tulostetaan A4-koossa värillisenä luonnonvalkoiselle pinnoittamattomalla paperille. Originaa-
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Kunniakirja
Pohjanmaan Partiolaiset ry on marraskuun 30. päivänä 2011
myöntänyt Sinulle

Pekka Partiolainen

partiopiirin rautaisen/pronssisen/hopeisen/kultaisen/plaketin ansiomitalin numero
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Piirinjohtaja

Ansiomerkkitoimikunnan puheenjohtaja
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10. KOULUTUSVASTAAVAN
TUNNUS
Tunnus annetaan Pohjanmaan Partiolaisten koulutustehtävissä toimivalle jäsenelle. Tunnus on emaloitu.
Koulutusvastaavan tunnus on valittu kilpailutöiden joukosta, sen on suunnitellut Minna Sorvala.Tunnus
on otettu käyttöön keväällä 2011. KoVa-tunnusta käyttävät lippukunnissa toimivat koulutusvastaavat
pestissä toimiessaan. Pestin päätyttyä merkki siirtyy tunnuksena lippukunnan seuraavalle pestinhaltijalle. Tunnuksen valmistaja on HEF Group (puh. 09 - 424 2580).
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11. NIMINEULA

Nimineuloissa painatus piirin omalla vihreällä värillä. Neulat toimittaa Namex Promotukku Oy
(puh. 0400 - 846 484).
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12. LOMAKKEET

Pohjanmaan Partiolaisten lomakkeistoon kuuluvat käyntikortti, tervehdyskortti, kirjelomake
ja kirjekuori. Kaikki originaalit löytyvät piirin internetsivuilta.
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Pohjanmaan Partiolaiset ry
Hallituskatu 35 A 5, 90100 Oulu
www.pohjanmaa.partio.fi
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044 -716 9300
toimisto@pohjanmaa.partio.fi
Pohjanmaan Partiolaiset ry
		
Hallituskatu 35 A 5
		
90100 Oulu
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Pohjanmaan Partiolaiset ry
Hallituskatu 35 A 5
90100 Oulu
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Pohjanmaan Partiolaiset ry
Hallituskatu 35 A 5
90100 Oulu
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13. PAPERIT,YMS.
PAINOMATERIAALIT
Pohjanmaan Partiolaisten painotuotteissa käytetään luonnonvalkoisia päällystämättömiä papereita (esim.
Munken Pure). Paperit viestivät pehmeistä arvoista ja tuntuvät käteen lämpimiltä.Värisävy kertoo välittömyydestä eikä anna virallista mielikuvaa. Erikoistilanteissa voidaan käyttää myös muita papereita.
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14. PISARALIPPU

Pohjanmaan Partiolaisilla on käytössään Easyflag-banner, ns. pisaralippu. Easyflagia käytetään partiotapahtumissa ja -tilanteissa, joissa halutaan näkyvyyttä. Pisaralippuja säilytetään piiritoimistolla ja niitä lainataan
myös lippukuntien käyttöön.

Koko: leveys 850 mm, x korkeus 2150 mm (Easyflag Small)
Logon koko: leveys 971 mm x korkeus 1925 mm (??)

Pisaraliput toimittaa Kopijyvä Oy, (puh. 020 - 743 5200).
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15. SUOMEN PARTIOLAISET
RY:N VÄRIT
Kyseiset värit ovat poimittu koko partiota koskevasta graafisesta ohjeesta, ohjeistus kokonaisuudessaan
löytyy Suomen Partiolaisten Internet-sivuilta, osoitteesta www.partio.fi/Suomeksi/Aikuiset/Viestinta/
Viestintamateriaalit/Graafinen-ohje.

Päävärit:

Lisävärit:

Partionsininen
CMYK: 100/51/0/30
RGB: 37/55/100

Omenanviherä

Puolukanpunainen

Auringonkeltainen

CMYK: 10/100/70/30
RGB: 163/0/58

CMYK: 0/5/100/0
RGB: 245/234/46

Metsänvihreä

Kallionharmaa

CMYK: 72/0/100/43
RGB: 51/101/46

CMYK: 0/0/0/30
RGB: 194/194/192

Hiekanruskea

Hiilloksenoranssi

CMYK: 0/27/100/34
RGB: 148/120/21

CMYK: 0/6000/94/0
RGB: 212/121/30

CMYK: 40/0/100/0
RGB: 169/206/108

Kanervanvioletti
CMYK: 65/100/0/15
RGB: 94/15/117
Karhunruskea
CMYK: 0/51/94/60
RGB: 110/70/10
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