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Tone of Voice
SAMOKin Tone of Voice määrittää sen, millaisella äänensävyllä SAMOK viestii. 

SAMOKin viestintä
on luotettavaa,

helposti
lähestyttävää ja

rohkeaa.

SAMOKin viestintä
näyttää

ammattitaitoiselta,
raikkaalta ja

kiinnostavalta.

SAMOK viestii
kriittisesti,

vuorovaikutteisesti
ja asiantuntevasti.



Tunnusvärit
SAMOKin tunnusvärinä toimii luotettava oranssi. Oranssin vierellä toimii
kontrasti- ja korostusvärit vihreä, keltainen ja persikka. SAMOKin visuaaliseen
ilmeeseen kuuluu myös tutut musta (#000000) ja valkoinen (#FFFFFF).

 

Mustalla tekstillä ja
mustalla taustalla
käytettävät värit:

Valkoisella tekstillä ja
valkoisella taustalla
käytettävät värit:

Pääväri
#FF8300

#40B180

#FCC35F

#F3997B

#2F825E

#7D7500

#BA5807



Logot
Logot löytyvät sekä oranssi-mustana,
oranssi-valkoisena tai pelkästään
mustana ja valkoisena. 

Selitteet löytyvät sekä suomen, ruotsin ja
englanninkielisinä. On myös olemassa
versio kaikilla kolmella kielillä ja
pelkästään suomella ja ruotsilla joka sopii
hyvin esimerkiksi tiedoston
alatunnisteeksi.  

Logot pisteellä ja päällekkäin ovat
enemmän vapaamuotoisia. SAMOKin
liikemerkkiä voi myös käyttää
sellaisenaan, kunhan materiaaleista saa
selvää että kyseessä on SAMOK.



Logo pisteellä

Selitteet, kolmella eri kielillä

Logo päällekkäin



Selitteet, suomi, ruotsi ja englanti 

#AMKopiskelijat
#ylpeästiAMK
#siksiAMK

SAMOK pyrkii viestimään kaiken sekä
suomeksi että ruotsiksi. Tarpeen ja resurssejen
mukaan viestimme myös englanniksi. 

SAMOK käyttää viestinnässään avainsanoja,
jotta viestintä on yhtenäisempää ja
tunnistettavampaa. Lisäksi kampanjoilla on
omat avainsanansa ja SAMOKin vuosittain
toistuvissa tapahtumissa käytetään
vakiintuneita avainsanoja kuten #lähtölaukaus.

 SAMOKin käyttämät avainsanat:

Logon mittasuhteet

Jätä aina logon ympärille vähintään harmaiden elementtien
osoittama tyhjä tila. Älä muuta logon mittasuhteita, värejä tai
muita elementtejä.
Hyödynnä käyttötarkoitukseen sopivaa versiota. 



Selitteet, suomi ja ruotsi SAMOKin logoa käytetään ensisijaisesti
oranssilla liikemerkillä ja mustalla
tekstillä. Jos tausta on tumma käytetään
logoa oranssilla liikemerkillä ja valkoisella
tekstillä. Jos oranssi väri ei sovi yhteen
kokonaisuuteen niin voidaan myös
käyttää logoa pelkkänä mustana vaalealla
taustalla tai valkoisena tummalla
taustalla. Liikemerkkiä käytetään
virallisesti pelkästään oranssina,
valkoisena tai mustana.

SAMOK nimen taivuttaa esimerkiksi näin:
SAMOKin
SAMOKista
SAMOKilta
SAMOKkiin

Liikemerkki



Kirjasintyylit 
Fontit ovat ladattavissa Google Fonts -kirjastosta
osoitteesta fonts.google.com. Google Fonts -fontit ovat
ilmaisia. Ne näkyvät myös laitteilla, joille ei ole asennettu
kyseisiä fontteja. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor
incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud
exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure
dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt
mollit anim id est laborum.

Otsikot

Lato Bold
suosituskoko 28pt / 2,5–3 * leipäteksti

Ingressit
Lato 
suosituskoko 16pt / 1,5 * leipäteksti

Leipäteksti
Lato Light
Lato Regular
suosituskoko 11pt
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Lainaustekstillä voi
rytmittää esitteiden ja
verkkosivujen sisältöä 

Lainaustekstin ja launausmerkin
avulla voi nostaa esiin tärkeitä otteita
kannanotoista ja rytmittää sisältöä. 
Lainausmerkit löytyvät myös meidän
kaikissa eri väreissä



"Ollaksemme aidosti 
Vastuunsa kantava,

vahva ja vakaa Pohjola
tulee meidän kaikkien

äänemme kuulua”



Sosiaalisen median julkaisukuvissa on hyödynnetty visuaalisia
elementtejä ja valokuvia. SAMOKin eri värit on käytetty eri tavalla
ja antavat silloin värikkään ja enemmän kiinnostavan ulkonäön. 




