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Jyty-brändi



Jyty on ammattiliitto meille, jotka tartumme toimeen ja 
saamme työllämme arjen rullaamaan. Jytyläisiä toimii  
kunta-alalla, yksityisellä sektorilla, järjestöissä ja seura- 
kunnissa. Jäsenistön suurimpia ammattialoja ovat  
sihteeri-, hallinto-, asiantuntija- ja ict-työ, nuoriso- ja  
järjestötyö, sosiaali- ja terveysala, kirjastoala sekä kasva-
tus ja koulutus. Ammattiliitto Jyty on tukenasi työelämäs-
sä ja vapaa-ajalla. Olemme STTK:n jäsenliitto.
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Jyty-brändin kuvaus



Jytyn arvot Jäsenlähtöinen osaava palvelu1

Yhteistyö

Oikeudenmukaisuus3

2

Nykyaikaisuus4
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Arvot
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Lupaus

Autamme ja tuemme jäseniämme työelämän 
muutoksessa ja nostamme työn arvostusta. 
Tunnemme suomalaisen työelämän.
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Slogan



Sillä sinun  
työsi on tärkeä
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Ammattiliitto Jytyn slogan kertoo siitä, että Jyty ajaa 
toiminnallaan jokaisen jäsenensä asioita.

Slogan
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Visuaalinen ilme
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Logo



Jyty / Brand Book 19

Ammattiliitto Jytyn logo muodostuu 
tunnusosasta ja nimenkirjoitustavasta. 

Logo
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Liiton logon eri kieliversioissa Ammattiliitto-sana  
on tuotu logon yhteyteen. 

Logon kieliversiot
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Jytyn logosta on useita eri pysty- ja vaakaversioita, joista 
voidaan valita sopiva logo tilanteen ja logolle varatun tilan 
mukaan. 

Logon eri versiot

Huom! Logon tunnusosaa voidaan käyttää myös 
itsenäisenä elementtinä silloin, kun voidaan olla varmoja 
siitä, että  viestin vastaanottaja ymmärtää yhteyden 
Ammattiliitto Jytyyn. 



Akzidenz Grotesk Medium Italic
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Jytyn paikallisten yhdistysten ja alueellisten toimipisteiden 
logo saadaan yhdistämällä logoon alueen tai kaupungin 
nimi. Alueen tai kaupungin nimi ladotaan Akzidenz 
Grotesk -fontilla.

Alueelliset logot
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Logo väri- ja kuvapohjilla
Värillisellä taustalla tai kuvien päällä  Jytyn logoa käytetään 
valkoisena negaversiona. 



Minimikoko 
kieliversioille  
on 35 mm / 100 px

Minimikoko 
peruslogolle  
on 18 mm / 50 px
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Logon suoja-alue on tunnusosan kaarimuodon kokoinen.  
Suoja-alueelle ei sijoiteta muita elementtejä. 

Minimikokovaatimukset takaavat, että logo on aina selkeä ja 
helposti luettavissa.

Logon suoja-alue ja minimikoko
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Värit



Sammal
RGB: 0, 87, 50
Hex: 005732
CMYK: 77, 0, 82, 65
PMS: Pantone 7734

Havu
RGB: 53, 175, 99
Hex: 35af63
CMYK: 75, 0, 71, 0
PMS: Pantone 7480

Minttu
RGB: 157, 255, 150
Hex: 9dff96
CMYK: 23, 0, 40, 0
PMS: Pantone 909

Greippi
RGB: 255, 244, 142
Hex: fff48e
CMYK: 0, 0, 55, 0
PMS: Pantone 3935 

60% 30% 15% 60% 30% 15% 60% 30% 15% 60% 30% 15%

91,144,121
5b9079

169,198,186
a9c6ba

211,226,220
d3e2dc

123,200,151
7bc897

187,227,202
bbe3ca

220,241,228
dcf1e4

189,255,184
bbdfb8

221,255,219
ddffdb

238,255,237
eeffed

255,247,179
fff7b3

255,251,216
fffbd8

255,253,235
fffdeb
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Ammattiliitto Jytyn väripaletti on raikas. Vihreä väri 
symboloi kasvua ja elinvoimaisuutta. Keltainen väri 
energisyyttä ja aktiivista toimintaa. Pääbrändivärinä 
käytetään havun vihreää. Väreistä voidaan käyttää 
myös vaaleampia versioita esimerkiksi taustoissa tai 
väripohjissa. 

Brändivärit
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Brändivärejä yhdistelemällä voidaan luoda erilaisia 
tunnelmia ja vaikutelmia. 

Väriyhdistelmät
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Typografia



Nunito Black 
Nunito ExtraBold 
Nunito Bold 
Nunito Regular 
Nunito Light
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Jytyn fonttina käytetään Nunito-fonttia, jonka pyöristetyt muodot 
auttavat luomaan mielikuvan helposti lähestyttävästä ja jäseniään 
työelämän asioissa auttavasta liitosta. Nunito on ilmainen fontti, 
joka löytyy sekä Google Fonts -palvelusta että Adoben Creative 
Cloudista. 

Typografia



Otsikko lorem ipsum

Uciam, quatur min pa volessim ad mincias itatium 
santius adit, cus aut alique sandaep rovidel ite-
modi gnihictotat volupid issuntinimi, iust quiscium 
quiatem unt, ideliciis atecae volupta sunt vel intur 
re vel ipsam, verro but aut aliqui id essiminto co-
resciuria que laut et hilliant lignis sit venet ab inve-
les ernatis doluptat.

Ferundestem arum facipis mi, et as doluptae 
poresequis comnienitae pa debitint laborrovid 
quundam, solupta tentiori di del ipsam quis eaque 
lat optatem quia sum idem aliquatem corposam 
corerspid quae cum estorepro diamus in repudip-
saped et quidel magni.

Qui consequis velendae volores et haruptam qui quossit maiore 
experum hillaccumqui aut esciam que veni beatist es acestrupta 
corem rem.

Equo tecus doluptae natiasperum liquid quia 
culpa voluptat et abo. Nem aut labo. Conse et ven-
tur sequasperae aliatus idioratus soluptate non-
sequidus moluptur a plam eum sitam fugiae eaqui 
sererci maximpe liatur sincilibus vid ut enet omni-
hiliti occum fugia cum aboritae aturemo tet perum 
laborrum experna menitem volorundam, cor rerum 
repudae.

Alibeaquo eos pro test aliquia sendae et mag-
nihil idit odi nonsequist ad magnis et fuga. Os quis 
reprat aut omnis sani voluptaque omnis voluptas 
aut faccabo repeliciunt audi alibus, tenis abo. Nam, 
quunt aut alique dunt, acitem ut idust.

”Onecturi busdae rat 
ut qui blat quoditat 
magnam laborro 
viduciunt essinis 
ratquis.”
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Nuniton useat eri vahvuusasteet mahdollistavat  
selkeän hierarkian rakentamisen teksteihin, jolloin kokonaisuus 
on helppolukuinen. 

Typografia
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Nunito-fontin järjestelmällinen käyttö tekee Jytystä helposti 
tunnistettavan. 

Esimerkkejä typografiasta

Jyty on 
mukanasi 
työelämän 
murroksessa

Sillä sinun 
työsi on 
tärkeä

Oluptat acilique cupti dignita-
quam lam ipsum arcid quo ex 
et vidis quam cuptatet maxim 
quam invel ent arum endae 
dolor audiatio exerfere dolo 
blabor minum nobit volum do-
lupitaque derrum venihicimi, 
sedi consectectem et eveniam 
excest, cus si quaepercil moles-
sed qui verrovi taeceribus verios 
expedit ommo denda il escidit 
quiae qui offictis atur

Liity Jytyyn!
Turvaa ja koulutusta 
työssä ja vapaa-ajalla

Ammatillista osaamista 
ja kannanottoja

Alennukset  
jäsenkortilla

✔

✔

✔



Liity JytyynLiity Jytyyn
Nunito Calibri
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Mikäli Nunito-fonttia ei ole saatavilla, korvaavana kirjasimena 
käytetään Calibria. Calibri korvaa Nuniton esimerkiksi 
Powerpoint-pohjissa. 

Korvaava kirjasin
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Infografiikka
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Infografiikoissa käytetään Nunito-fonttia ja brändivärejä,  
jotta ilme on harmoninen ja yhdistyy Jytyn brändiin. 

Infografiikka
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Kuvat
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Brändikuvat ovat hetkiä ihmisen elämästä niin työssä kuin vapaa-
ajallakin.  Kuvista välittyy into ja ylpeys omaan työhön sekä 
positiivinen asenne elämään. 

Kuvat
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Kuvat
Brändikuvissa esiintyvät ihmiset ovat oman ympäristönsä 
aktiivisia toimijoita. 
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Kuvat
Brändikuvissa esiintyvät ihmiset ovat läsnä ja toimivat yhdessä. 
Kuvissa hyödynnetään Jytyn uutta värimaailmaa. 
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Brändikuvissa esiintyvät aidot ihmiset aidoissa tilanteissa, joihin 
katsoja voi samastua. Kuvat herättävät positiivisia tunteita. 

Kuvat
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Kuvat
Jytyn brändikuvilla kuvitetaan myös liiton viittä eri ammattialaa, 
kuten tässä sihteeri-, hallinto-, asiantuntija- ja ICT-työtä.
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Kuvat
Jytyn brändikuvilla kuvitetaan myös liiton viittä eri ammattialaa, 
kuten tässä kirjastoalaa. 
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Ikonit
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Ikonit
Jytylle on luotu yli sata erilaista ikonia, joita käytetään 
symboloimaan Jytyn eri toimintoja sekä elävöittämään 
sovellusten ulkoasua. 



jytyliitto

jyty_ry

jyty

jyty_ry

jytyvideot

Jyty  
Somessa

Jyty neuvottelee työehtosopimuksista,  
joissa sovitaan mm. palkoista, työajoista ja 
lomista – valtakunnallisesti ja paikallisesti.

Hyödynnä jäsenetusi

Jyty / Brand Book 44

Ikonit keventävät tunnelmaa ja tuovat eloa sekä kuvallisiin 
että kirjallisiin viesteihin. Ikoneja voidaan käyttää useissa eri 
brändiväreissä. 

Esimerkkejä ikonien käytöstä
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Sovelluksia



Otsikko lorem sit
ipsum dolor magna
Magna aliqua dolor sam magna eos 
pelenda nditate se
Etunimi Sukunimi 00.00.2020

A
m

m
at

ti
lii

tt
o 

Jy
ty

 
00

.0
0.

20
20
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Powerpoint-esityksen kansidia antaa ensivaikutelman uudesta 
Jytystä: liitto on rohkea ja energinen toimija. Powerpoint-pohjissa 
Nunito-fontin korvaa Calibri-kirjasin, jotta esitykset näkyvät 
kaikkialla saman näköisinä. 

Powerpoint



Otsikko lorem sit
ipsum dolor magna
Magna aliqua dolor sam magna eos 
pelenda nditate se
Etunimi Sukunimi 00.00.2020

A
m

m
at

ti
lii

tt
o 

Jy
ty

 
00

.0
0.

20
20

Us que nossim 
quis exerum
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Aenean imperdiet, arcu id 
portti  tor rutrum, odio orci interdum nisl, in 
dignissim ante tellus non risus. Integer auc-
tor nunc ligula, ac ornare risus hendrerit sit 
amet. 

 2 

A
m

m
at

ti
lii
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o 
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20

Jyty luctus 
imperdiet arcu
ac rutrum
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 
Aenean imperdiet, arcu id portti  tor rutrum, odio orci inter-
dum nisl, in dignissim ante tellus non risus. Integer auctor 
nunc ligula, ac ornare risus hendrerit sit amet. 
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Lorem ipsum 
uctus imper 
diet arcu
ac rutrum

 4 

A
m

m
at

ti
lii

tt
o 

Jy
ty

 
00

.0
0.

20
20

 5 

A
m

m
at

ti
lii

tt
o 

Jy
ty

 
00

.0
0.

20
20

Lorem Ammatti  liitt o Jyty rutrum
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Lorem ipsum dolor sit 
consectetur adipiscing
• Lorem ipsum dolor sit amet
• Consectetur adipiscing elit 
• Aenean imper arcu id portti  tor
• Rutrum, odio orci interdum nisl
• Dignissim ante tellusisusperdiet
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Lorem ipsum dolor sit 
consectetur adipiscing

• Lorem ipsum dolor sit amet
• Consectetur adipiscing elit 
• Aenean imperdiet, arcu id portti  tor
• Rutrum, odio orci interdum nisl
• Dignissim ante tellus non risusperdiet

 8 
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Muuttuja
17%

Muuttuja
23%

Muuttuja
10%

Muuttuja
50%

Otsikko
Ipsum
dolor

Yksikköä %

Lorem ipsum ac felis 
interdum sodales sed fi nibus

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adip-
iscing elit. Aenean imperdiet, arcu id portti  tor 
rutrum, odio orci interdum nisl, in dignissim 
ante tellus non risus. Integer auctor nunc ligu-
la, ac ornare risus hendrerit sit amet. 

• Fusce in justo vitae elit pellentesque 
• volutpat suscipit ac neque
• Eti am rutrum risus a consectetur imperdiet. 
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Imiliquatquas eum resti ost 
re dolupta ti aturis esti sin 
conseribust eaquam quo et 
re enditate volupta eribus 
doluptati s most.

Lorem ipsum ac felis 
interdum sodales sed fi nibus

66%
Lorem Estrum aut 
volecte mquatur.

Lorem 
Estrum aut 
volecte 
mquatur.

Imiliquatquas eum resti ost 
re dolupta ti aturis esti sin 
conseribust eaquam quo et 
re enditate volupta eribus 
doluptati s most.

Imiliquatquas eum resti ost 
re dolupta ti aturis esti sin 
conseribust eaquam quo et 
re enditate volupta eribus 
doluptati s most.

Imiliquatquas eum resti ost 
re dolupta ti aturis esti sin 
conseribust eaquam quo et 
re enditate volupta eribus 
doluptati s most.
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 Sihteeri-, hallinto-, 
asiantunti ja- ja ICT-työ

Asiat tuppaavat järj-
estymään. Eivät tosin it-
sestään. Kaiken takana on 
nimitt äin aina joku, joka 
hoitaa ja järjestää.

Nuoriso- ja järjestötyö

Onneksi on heitä, jotka hu-
olehti vat tarpeen tullen 
toistenkin asioista. Heitä, 
jotka uskovat sekä itseensä 
ett ä muihin.

Sosiaali- ja terveysala

Jos lapsi huutaa, he tarjoa-
vat syliään. Jos nuori tai ai-
kuinen tarvitsee tukea, he 
ojentavat kätensä. Jos van-
hus kaipaa kuuntelijaa, he 
istuvat alas. 

Kirjastoala

Maailma on täynnä kysy-
myksiä. Onneksi on myös 
vastauksia. Pitää vain ti etää, 
mistä etsiä. Ja jos ei ti edä, 
kannatt aa kysyä heiltä, jotka 
ti etävät. 

Kasvatuksen ja koulu-
tuksen ammatti  ala

Kaikki oppilaat tarvitsevat 
tukea. Jotkut enemmän, jot-
kut vähemmän. Kaikki sitä 
myös saavat, sillä läheltä 
löytyy heitä, jotka välitt ävät. 

5 ammatti  alaa ac felis 
interdum sodales sed fi nibus
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Etunimi Sukunimi
040 584 9258
etunimi.sukunimi@jytyliitt o.fi 
 loremipsumus
 loremipsumus

Ammatti  liitt o Jyty
Asemamiehenkatu 4, 00520 Helsinki
jytyliitt o.fi 

Kiitos!
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Powerpointin dioja ei täytetä tekstillä vaan sivuilla on ilmaa 
ja tyhjää tilaa. Lopputulos on raikas ja helposti omaksuttavaa 
viestintää. 

Powerpoint
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Word

jytyliitto

jyty_ry

jyty

jytyvideot

jyty_ry

 Asiakirjan nimi 
 

 
 
Laatija 19.11.2020 
  

 
 

Ammattiliitto Jyty Asemamiehenkatu 4, 00520 Helsinki 
Fackförbundet Jyty  Stationskarlsgatan 4, 00520 Helsingfors  
www.jytyliitto.fi 

 
1 (1) 

 
 
 
Vastaanottaja/vastaanottava organisaatio  
Osasto/Käsittelijä (jää tyhjäksi jos ei käsittelijää)  
Jakeluosoite  
00000 Postitoimipaikka 
 
 
 
Viite (jos kaksi viitettä, niin toinen tulee R17) – ellei viitettä, niin otsikko tulee tähän 
 
Pääotsikko 
 

Teksti alkaa tästä (kohdasta sisennys 2) 
 
 

Väliotsikko 
 

Teksti alkaa tästä (kohdasta sisennys 2) 
 
Ystävällisin terveisin 
 
Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ry 
 
 
 
Etunimi Sukunimi (neljä rivinvaihtoa edellisestä) 
tehtävänimike (pienellä alkukirjaimella) 
 

Liite (kaksi rivinvaihtoa edellisestä) 
 
Jakelu (kaksi rivinvaihtoa edellisestä) 
 
Tiedoksi (kaksi rivinvaihtoa edellisestä) 
 
 
 
 
 
 
 

jytyliitto

jyty_ry

jyty

jytyvideot

jyty_ry

 Asiakirjan nimi 
 

 
 19.11.2020 
  

 
 

Ammattiliitto Jyty Asemamiehenkatu 4, 00520 Helsinki 
Fackförbundet Jyty  Stationskarlsgatan 4, 00520 Helsingfors  
www.jytyliitto.fi 

 
1 (1) 

 
 
 
Vastaanottaja/vastaanottava organisaatio  
Osasto/Käsittelijä (jää tyhjäksi jos ei käsittelijää)  
Jakeluosoite  
00000 Postitoimipaikka 
 
 
 
Viite (jos kaksi viitettä, niin toinen tulee R17) – ellei viitettä, niin otsikko tulee tähän 
 
Pääotsikko 
 

Teksti alkaa tästä (kohdasta sisennys 2) 
 
 

Väliotsikko 
 

Teksti alkaa tästä (kohdasta sisennys 2) 
 
Ystävällisin terveisin 
 
Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ry 
 
 
 
Etunimi Sukunimi (neljä rivinvaihtoa edellisestä) 
tehtävänimike (pienellä alkukirjaimella) 
 

Liite (kaksi rivinvaihtoa edellisestä) 
 
Jakelu (kaksi rivinvaihtoa edellisestä) 
 
Tiedoksi (kaksi rivinvaihtoa edellisestä) 
 
 
 
 

Jytyn Word-pohjat löytyvät sekä 
suomeksi että ruotsiksi. Word-pohjissa 
käytetään korvaavaa fonttia Calibria.  
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Sähköpostiallekirjoitus

––––––––
Sanna Pyysalo
Viestintäasiantuntija
+358 50 566 0611
sanna.pyysalo@jytyliitto.fi

Ammattiliitto Jyty
Asemamiehenkatu 4, 00520 Helsinki, Finland
www.jytyliitto.fi

Sillä sinun työsi on tärkeä 

Seuraa Jytyä somessa:
Facebook  /  Instagram / Twitter / YouTube

Sähköpostiallekirjoituksissa käytetään 
Calibri-kirjasinta. Linkkivärinä on Jytyn 
havunvihreä. 



Sosiaalisen median profiilikuvina 
käytetään logon tunnusosaa.
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Some-profiilikuvat



Lorem 
Estrum aut 
volecte 
mquatur.

Lorem 
Estrum aut 
volecte 
mquatur.

66%
Lorem Estrum aut 
volecte mquatur.

Lorem 
Estrum aut 
volecte 
mquatur.

Lorem 
Estrum aut 
volecte 
mquatur.

Lorem 
Estrum aut 
volecte 
mquatur.

66%
Lorem Estrum aut 
volecte mquatur.

Lorem 
Estrum aut 
volecte 
mquatur.
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Johdonmukainen ja brändin visuaalista ilmettä 
hyödyntävä somejulkaiseminen kasvattaa 
Jytyn tunnettuutta ja tuo uusia yleisöjä liiton 
vaikutuspiiriin.  

Some
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Some
Jyty-brändin tunnettuus rakennetaan toistuvien julkaisujen 
kautta. Siksi on tärkeää, että julkaisuissa noudatetaan 
systemaattisesti valittua visuaalista ilmettä. 
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Jytyn verkkosivut ovat tärkeä kanava 
uusien jäsenien hankinnassa ja liiton 
toiminnasta tiedottamisessa. Visuaalista 
ilmettä hyödyntämällä luodaan helposti 
navigoitava ja kiinnostava kokonaisuus.  

Verkkosivut
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Ammattiliitto Jytyn applikaatio tarjoaa  
jäsenille tietoa ja jäsenetuja. 

Mobiiliapplikaatio
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Jytyn esitteet ja muiden julkaisujen ilme on keveä ja raikas.  
Yleisilme on brändivärejä mukaillen vihreä mutta kansia 
lukuunottamatta värejä käytetään harkiten. 

Painotuotteet
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Painotuotteet
Painotuotteiden taitto on ilmavaa ja vaaleaa.  
Julkaisut ovat selkeitä ja helppolukuisia. Sisältöjä jaetaan sopivan 
kokoisiksi elementeiksi, jotta lukeminen on vaivatonta. 



Lorem ipsum 
dolor magna
Jyty aliqua 2021 sed et eos el 
id quis expla voluptatios

Jyty aliqua 2021 sed et eos 
el id quis expla voluptatios

Lorem ipsum 
dolor magna

Sisältö

Lorem ipsum dolor sit amet ���������������������������00
Lorem dolor sit amet �������������������������������������00
Lorem ipsum dolor sit magna amet ���������������00
Lorem ipsum dolor sit amet ���������������������������00
Ipsum dolor sit amet �������������������������������������00
Lorem ipsum dolor sit amet ���������������������������00
Lorem dolor sit amet �������������������������������������00
Lorem ipsum dolor sit magna amet ���������������00
Lorem ipsum dolor sit amet ���������������������������00
Ipsum dolor sit amet �������������������������������������00
Lorem ipsum dolor sit amet ���������������������������00
Lorem dolor sit amet �������������������������������������00
Lorem ipsum dolor sit magna amet ���������������00
Lorem ipsum dolor sit amet ���������������������������00
Ipsum dolor sit amet �������������������������������������00
Lorem ipsum dolor sit amet ���������������������������00
Lorem dolor sit amet �������������������������������������00
Lorem ipsum dolor sit magna amet ���������������00
Lorem ipsum dolor sit amet ���������������������������00
Ipsum dolor sit amet �������������������������������������00

LOREM IPSUM TEKIJÄT: Ignis apid eos volupta vel errovitasi dento 
omnis et, quaeper ovidiasi blatur serum ium laut latet officius dicilig-
nias dolectum quunt. Ximporatusam que magni occum venimo mi-
nis quosseq uaestotatur aute si� 
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Onecturi busdae rat ut qui 
blat quoditat ratum, con-
senihitia nes laborro et 
maionse ctempos tectem-
ta sum.

AQUI DEM re nobis recesto tasi-
min usaerunt, que pos archit do-
lessi aut omnienitat.Aximaxi mus-
cimus, audis magnimus, vereri 
dolupta tibus.Ceaquas iniatae sus 
volore laccum quibusam utat. Net 
facescia cus et offictur,

Vid ea dolum secesti dollabo 
restistibus elendis quam vellecus 
magnatur re idestem que nis exe-
rem utam, volupta turiae vellabo 
restem adit ullanti ntibus diti corio 
is maio comnis plibus et.

Omnimus etus eum re, voles-
sinvel modit atiur, officiis quae sum 
eium dolorendaest fuga. l

Otsikko 
untia quas 
eatioreped

Kuvateksti el 
ipitem voloria 
volenecta iurist, 
tem ea imporae 
dellestrum et re 
ium nosandit, 
quam nos 
diam estius 
molora ipiet asi 
nobitas enditi ut 
ratusernatur? 

”Onecturi busdae rat ut 
qui blat quoditat ratum, 
consenihitia nes sumet 
magnam laborro viduciunt 
essinis ratquis.”
LÄHDE: LOREM IPSUM

TEKSTI: ETUNIMI SUKUNIMI
KUVAT: ETUNIMI SUKUNIMI

ESIRIVI LOREM IPSUM
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AQUI DEM re nobis recesto ta-
simin usaerunt, que pos archit 
dolessi aut omnienitat. Aximaxi 
muscimus, audis magnimus, vereri 
dolupta tibus.Ceaquas iniatae sus 
volore laccum quibusam utat. Net 
facescia cus et offictur,

Vid ea dolum secesti dollabo 
restistibus elendis quam vellecus 

magnatur re idestem que nis exe-
rem utam, volupta turiae vellabo 
restem adit ullanti ntibus diti corio 
is maio comnis plibus et.

Endant ipsuscia quos dolupta-
turis et volor sinim nullectum fac-
ca.o mi, sum labores totatectatec-
tur, occabores simus modit, omnijh 
Nam rendaecti del int quo tectus 

Onecturi busdae rat ut qui blat quoditat ratum, 
consenihitia nes sumet magnam laborro viduciunt 
essinis ratquis ad qui consequoriadebitatem dit.

ducimil ipsamugiam.
 Nam rendaecti del int quo te-

ctus ducimil ipsam nemquat ion-
sequae. Itatus et ipsus accusda 
dolorpo ribusa si volestotatis ducia 
sunte conseque velenia voluptate 
eum que porit dolore consequibus.

Väliotsikko dolor amet
Enihiligenis doloris quias illatur re-
peliq uament, idellorum quaerese 
sitatis et autate istis sunt occus 
explaborit vel maximet re occabo-
res simus modit.

Endant ipsuscia quos dolupta-
turis et volor sinim nullectum fac-
ca.o mi, sum labores totatectatec-

tur, occabores simus modit, omnijh 
Nam rendaecti del int quo tectus 
ducimil ipsamugiam.

Nam rendaecti del int quo te-
ctus ducimil ipsam nemquat ion-
sequae preövlcxkn vxclöknvcxlkn 
vcxlknvxclknvxc vcxlknxcvlöknvcx 
debitatae. 

Itatus et ipsus accusda dolorpo 
ribusa si volestotatis ducia sunte 
conseque velenia voluptate eum 
que Nam rendaecti del int quo tec-
tus ducimil ipsam. 

Dam fugiam. ese sitatatectur, 
occabores simus modit, omnijh 
Nam rendaecti del int quo tectus 
ducimil ipsamugiam. l

Kirjoittajan nimi

Kuvateksti el ipitem voloria volenecta iurist, tem ea imporae dellestrum et re ium 
nosandit, quam nos diam estius molora ipiet asi nobitas enditi ut ratusernatur? 

Otsikko lorem ipsum

Muuttuja
17%

Muuttuja
23%

Muuttuja
10%

Muuttuja
50%

Otsikko 
Ipsum
dolor

Yksikköä %
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Kuvateksti el ipitem voloria volenecta 
iurist, tem ea imporae dellestrum 
et re ium nosandit, quam nos diam 
estius molora ipiet asi nobitas enditi 
ut ratusernatur? 
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AQUI DEM re nobis recesto ta-
simin usaerunt, que pos archit 
dolessi aut omnienitat. Aximaxi 
muscimus, audis magnimus, vereri 
dolupta tibus.

Ceaquas iniatae sus volore lac-
cum quibusam utat. Net facescia 
cus et offictur,

Vid ea dolum secesti dollabo 
restistibus elendis quam vellecus 
magnatur re idestem que nis exe-
rem utam, volupta loremus ipsums 
dolor sit amet magna aliqua turiae 
vellabo restem adit ullanti ntibus 
diti corio is maio comnis plibus e.

Modipsapero mi, sum labores 
totatectur, occabores simus modit, 
omnimus etus eum re, volessinvel 
modit atiur, officiis quae sum eium 
dolorendaest fuga. 

Nam rendaecti del int quo tec-
tus ducimil ipsam nemquat ionse-
quaturis et volor sinim nullectum 
facca.o mi, sum labores totatec-
tatectur, occabores simus modit, 
omnijh Itatus et ipsus accusda

Dolorpo ribusa si volestotatis 
ducia sunte conseque velenia volu-
ptate eum que porit dolore conse-
quibus. Ivolestotatis ducia suporit 
dolore consequibus. Nam rendae-
cti del int quo tectus ducimil ipsa-
mugiam.Nam rendaecti del int quo 
tectus ducimil ipsam nemquat ion-
sequae preövlcxkn vxclöknvcxlkn 
vcxlknvxcl. 

Itatus et ipsus accusda dolorpo 
ribusa si volestotatis ducia sunte 
conseque velenia voluptate eum 
que porit dolore consequibus.

Vid ea dolum secesti dollabo 
restistibus elendis quam vellecus 
magnatur re idestem que nis exe-
rem utamm ea vel mo et unt volori 
dolorpor aut quis nonse ex ea do-
luptat aut et exerci cuptioriam na-
tendi tatibeaquo et omniat aperchil 
ipid ut aditat.

Nam rendaectidel int quo te-
ctus ducimil ipsam dam fugiam. 
ese sitatis cia quos doluptaturis et 
volor sinim nullecm rendaecti del 
int quo tectus ducimil ipsamugiam.

Ximus volectaquid quo exceria 
eperion sequibusande eum dolles 
in corecturit, odi con parchicim quo 
tem et omnis sae preövlcucimil ip-
sam nemquat ionsequae preövlco-
lupta tiatibe rionseribus, vidusa 
dolorernam fugia imi, nosa perru-
mq uaestrum ea vel mo l

”Onecturi 
busdae rat 
ut qui blat 
quoditat 
magnam 
laborro 
viduciunt 
essinis 
ratquis.”

LOREM IPSUM DOLOR

• Enihiligenis doloris quias 
illatur repeliq uament, 
idellorum quaerese sitatis 
et autate 

• istis sunt occus explaborit 
vel maximet re suntibus 
maio miquossimus, optis 
ut quae 

• niet, aped event� Debis et, 
ommolore, endant ipsus-
cia quos dolupta.

Kuvateksti ipitem voloria volenecta iurist,os diam estius molora ipiet. 

KUVAAJAN NIMI

Otsikko ovid eum 
et fugiasp editis 
nempedit
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AQUI DEM re nobis recesto tasimin usaerunt, que pos archit dolessi aut 
omnienitat. Aximaxi muscimus, audis magnimus, vereri dolupta tibus.

Ceaquas iniatae sus volore laccum quibusam utat. Net facescia cus et 
offictur,

Vid ea dolum secesti dollabo restistibus elendis quam vellecus mag-
natur re idestem que nis exerem utam, volupta turiae vellabo restem adit 
ullanti ntibus diti corio is maio comnis plibus et. idestem que nis exerem 
utam, volupta turiae vellabo restem adit ullanti ntibus diti corio is maio 
comnis plibus et. 

Itatus et ipsus accusda dolorpo ribusa si volestotatis ducia sunte con-
seque velenia voluptate eum que porit dolore consequibus. Nam rendae-
cti del int quo tectus ducimil ipsam nemquat ionsequae. Itatus et ipsus 
accusda dolorpo ribusa si volestotatis ducia sunte conseque velenia volu-
ptate eum que porit dolore consequibus.

ENIHILIGENIS DOLORIS quias illatur repeliq uament, idellorum quaerese 
sitatis et autate istis sunt occus explaborit vel maximet re

Endant ipsuscia quos doluptaturis et volor sinim nullectum facca.o mi, 
sum labores totatectatectur, occabores simus modit, omnijh Nam rendae-
cti del int quo tectus ducimil ipsamugiam.

Vid ea dolum secesti dollabo restistibus elendis quam vellecus mag-
natur re idestem que nis exerem utam, volupta turiae vellabo restem adit 
ullanti ntibus diti corio is maio comnis plibus etVid ea dolum secesti dolla-
bo restistibus elendis quam vellecus magnatur re idestem que nis exerem 
utam, volupta turiae vellabo.

Imus quam idenimo luptate mporest, nim rerfere mporiae. Catiori ve-
nis volorisque reicient volum vellam harum que ma dolut occatistius sin-
vent a doluptatur reicipit od eatior resto con nonsenis sum volores ediciis 
dessincidi inveligentio doluptatiisi dignati antius aut et endae et dolecto 
essitibus.

Imil et vid modisi dolore, seque lat oditia quam exeri cuptiosam, qui-
descit, ommodit adia sus voluptaquam, nustiosam eati dignimi, secae ma 
essinve nduciis sit dollia velestrum rem veliquas quam laccabore con ne-
cea quam hitatatiisti qui omni tecerovid magnis que que porepe provit 
mod quas apici videl illabo. Acerionsed ute re nis dolecepudi voluptu re-
molup tatures endandi dolendest quiatem quis ut pel es invelit alit rehenis 
peratur solupis aut officaecerum rernati volum fugitam lis ut ulparch illa-
cius iument aliquia doluptat verumqui dendand antotat as dit eum in co-
rem dusam aciet et omnisitatur aditibust acium doloria sam voluptios est, 
ommod ea dipsunt et, te poritas rehendi tatuscitae non recto et et lacea-

quas ad moditatium doluptatur 
modicil ius seruptione res dem. Ut 
ut moloriostore voluptatem. Cum 
doles dunto dellupis seque nus 
rendis esci rerchic illoribusa volu-
pti isquod quo comnimo disquam, 
quia nonsed ea sed quia alia sim 
dendae sunto enderem renduci-
mus voluptam fugiatem etur?

Borehenia dolupta muscium 
aliquo bersperit et odi doloriostis 
exereprore nonemque sunt fugit 
omnimpo reperibusae volo modic-
tet expererum eature eseditis mo-
dit, iumenitatem harcitatet eatem 
is ut exped ut elesequi dolenimus 
aut lam, consequis exerionsequo 
molum reperion por aut quam, sitis 
utatur, audamet quiaero etur?

IBUS EICIUMQ uiderum experi 
cuptatur santisq uassit et quodi-
tam accaborro iduscius, que ni odit 
volupta turestis idita con niminul-
pa atum seri am que eosam autas 
imet ma quodisimus.

Ximus volectaquid quo exceria 
eperion sequibusande eum dolles 
in corecturit, odi con parchicim quo 
tem et omnis si dolenimint quis aut 
eatestibus dolupta tiatibe rionseri-
bus, vidusa dolorernam fugia imi, 
nosa perrumq uaestrum ea vel mo 
et unt volori dolorpor aut quis non-
se ex ea doluptat aut et exerci cup-
tioriam natendi tatibeaquo et om-
niat aperchil ipid ut aditat.

Vitiis eturepti tempore ndaeste 
mporiore velisit ent, optias istore, 
cum vellut landis del maximin tiu-

renis dolupta tempore plignat ide-
bist otatece peditiberum cum que 
solum nes explam resequunt, as 
et hillabo rerios es etur re, te nie-
nisquis nectatiaecto quati nonest 
autas autecta di aut velland ipsan-
de llesto venim acit moluptur sim 
cor ratur restendit offici autasi cu-
pis derissi magnihitatem facerum 
volorerias ad ullentoris eostrum 
voluptae nos ut magnatemquas 
vendiae odis nossiminis simusci 
psamendent magnihil id quaepre 
poribus doluptasim dolupta dolup-
tatias alignih ilitiorum.

Ut harions ecuptius, inum aut 
offic te doleseque maioribus dolu-
ptur acil ius iliqui as alis sincto il in 
nem inctoriat iusdande doles sum 
quibus am eos nemqui ut antis 
volectianis ut doluptaque vellore 
struptio doluptu reperum arum iur?

Ibea voluptur alibustem resto 
endiciatem. Nemo cus.

Borio et velenis velecullam ha-

”Onecturi busdae 
rat ut qui blat 
quoditat magnam 
laborro viduciunt 
essinis ratquis.”
LÄHDE: LOREM IPSUM DOLOR
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Sillä sinun  
työsi on 
tärkeä
Nequidustia solecus essima sandam  
consere ommodia incipidit, uta sitia  
venientibus aditiunt Jytyliitto.fi
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Jytyn uudistuksen yhteydessä myös liiton oppaiden ilmeet 
uusittiin. Tässä esimerkkinä jäsenoppaan taittopohjat. 

Esimerkkejä painotuotteista



Sillä sinun työsi on tärkeä

Hendu cillu  
amet haribu
magna

Sillä sinun työsi on tärkeä

Hendu cillu  
amet haribu
magna Olore offictis idebita tectorestiam 

lab int evendel labore doluptas 
alitati oribus dus estorro illecat 
moluptatium, ab ipienih itempor 
estiuribus eum hiciat.

Sillä sinun työsi on tärkeä

Hendu cillu amet haribu
Paruptat iandus is nis dolupta tempor si 
utendae dit prenes debitese maxim es-
ciunto ius sum repudicab ipsam, inimag-
nimped que essero vent lab inulpar. 

Axime odis et voluptatur as mi, volum 
quatem qui ut aspedit imusae sae pra-
tatur am qui dolupta ssitatibus vent, que 
sunt facepero te non comnihillor aut re 
lacerfere dolu

Axime odis et voluptatur as mi, volum 
quatem qui ut aspedit imusae sae pra-
tatur am qui dolupta ssitatibus vent, que 
sunt facepero te non comnihillor.

Hendu cillu  
amet haribu
magna aliqua
Paruptat iandus is nis dolupta 
tempor si utendae dit prenes  
debitese maxim esciunto ius sum 
repudicab ipsam, inimagnimped 
que essero vent lab inulpar.

Sillä sinun työsi on tärkeä

Hendu cillu  
amet haribu
Paruptat iandus is nis dolupta tempor si utendae 
dit prenes debitese maxim esciunto ius sum re-
pudicab ipsam, inimagnimped que essero vent 
lab inulpar. 

Axime odis et voluptatur as mi, volum quatem 
qui ut aspedit imusae sae pratatur am qui dolup-
ta ssitatibus vent, que sunt facepero te non com-
nihillor aut re lacerfere doluptaspis autate venim-
posto quae pernati que que.

Sillä sinun työsi on tärkeä

Paruptat iandus is nis 
dolupta tempor si uten-
dae dit prenes debitese 
maxim esciunto ius sum 
repudicab ipsam, ini-
magnimped que essero 
vent lab inulpar. Aqui am 
eost, eaquis cum qua-
ti audipsam sumquam 
utestrum sit.

Hendu cillu  
amet harip

Sillä sinun työsi on tärkeä

3 hyvää syytä 
liittyä Jytyyn

 

Turvaa ja koulutusta 

Osaamista ja kannaottoja

Alennukset jäsenkortilla
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Ammattiliitto Jytyn ilmoituksilla kerrotaan Jytyn tavasta toimia.  
Jyty on rohkea, auttava, energinen ja rakentava liitto. Ilmoitusten 
perusvire on positiivinen ja ne viestivät liiton tarjoamista 
ratkaisuista jäsenilleen ja potentiaalisille jäsenille. 

Ilmoitukset
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Rollup
Rollupien avulla saadaan luotua nopeasti ja helposti 
Ammattiliitto Jytyn näköinen tila. 



Jyty / Brand Book 60

Pop-up-seinät toimivat 
kuvaustaustoina ja tunnelmanluojina 
Jytyn tapahtumissa. Seinien ilme 
muodostuu mosaiikkimaisista 
Jytyn toimintaa ja brändi-ilmettä 
esittelevistä neliöistä. 

Pop-up-seinä 
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Jytyn messuosastot ovat helposti 
lähestyttäviä ja avoimia tiloja. 
Brändikuvien, -värien ja sloganien käytöllä 
herätetään potentiaalisten jäsenien 
kiinnostus liittoa ja sen toimintaa kohtaan. 

Messuosasto
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Jokaiselle Jytyn jäsenelle jaettava Jytyn jäsenkortti. 

Jäsenkortti
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Jytyn käyntikortin etupuoli on raikkaan valkoinen ja 
informatiivinen. Kääntöpuolella käytetään brändi-ilmeen 
mukaista mosaiikkia. 

Käyntikortti



Etupuoli

Vaihtoehtoisia 
kääntöpuolia on 
yhteensä 7 kpl.

Etunimi Sukunimi
Järjestöasiamies
Ammattiliitto Jyty ry

etunimi.sukunimi@jytyliitto.fi
puh. 020 123 4567 
mob. 040 765 4321
Asemamiehenkatu 4 
00520 Helsinki
jytyliitto.fi

Sillä  
sinun  
työsi on 
tärkeä

jytyliitto

jyty_ry

jyty

jyty_ry

jytyvideot

Sillä  
sinun  
työsi on 
tärkeä

jytyliitto

jyty_ry

jyty

jyty_ry

jytyvideot

jytyliitto

jyty_ry

jyty

jyty_ry

jytyvideot

För att 
ditt 
arbete är 
viktigt
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Jytyn käyntikortin kääntöpuolen mosaiikkikuvion 
voi valita seitsemästä eri mallista.

Käyntikortti
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Kaikissa Ammattiliitto Jytyn tuotteissa sovelletaan brändi-ilmettä. 
Tässä esimerkkejä vaihtoehtoisista messunauhoista.

Messunauhat
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Lippu
Jytyn lipussa voidaan käyttää sekä  
vihreä- että valkopohjaista logoa.



Sillä sinun  
työsi on tärkeä
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