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ALUSTUS
Tähän graafiseen ohjeistukseen on koottuna tietoa kuinka 
Lasten Liikkeen kumppanit ja  toiminnantoteuttajat voivat 
käyttää Lasten Liike- tunnuksia, -kuvia ja -tekstiä 
toiminnasta viestiessä.

Tutustuthan ohjeistukseen.



1 VÄRIT



VÄRIT1

• Lasten Liikkeen värit ovat johdettuja Suomen Olympiakomitea ry:n 
väreistä ja ne on määritelty Olympiakomitean brändikirjassa.

• Sininen (04) on Lasten Liikkeen pääväri, loput tukivärejä.



2 FONTIT



FONTIT2

Riffic

• Lasten Liikkeen fontti on Riffic, jota käytettään kaikissa otsikoissa. 

• Tukifontti on Calibri, jota käytetään mm. pidemmissä teksteissä.

Calibri



3 LOGO JA TUNNUS



LOGO JA TUNNUS
Suoja-alue

Lasten Liikkeen virallinen logo on sininen 
Logosta löytyy myös valkoinen ja musta versio.

Sinistä logoa tulee käyttää aina kuin 
mahdollista. 

Väri- ja valokuvapinnoissa käytetään aina 
valkoista logoa. Logo voi myös olla musta, jos 
värejä ei ole käytettävissä.

Jotta tunnus erottuisi riittävän hyvin, sille on 
määritelty suoja-alue, jonka sisälle  ei saa 
sijoittaa kuvaa, tekstiä tai muita  elementtejä. 
Suoja-alue määräytyy ylimmän rivin kirjainten 
korkeudesta. 

Käytä aina alkuperäisiä tiedosto-originaaleja.

Älä muokkaa tai venytä logoa!

Suoja-alue



LOGO JA TUNNUS

Lasten Liikkeellä on myös tunnus, jossa 
esiintyvät hahmot Jimi ja Juulia.

Tunnusta voi käyttää esimerkiksi: julisteissa, 
banderolleissa, seinäkkeissä, taustoissa tai 
muissa tilanteissa, joissa halutaan korostaa 
Lasten Liikkeen leikkisyyttä.

Käytä aina alkuperäisiä tiedosto-originaaleja. 

Älä muokkaa, venytä tai rajaa kuvaa millään 
tavoin. 

Jätä kuvituksen ympärille hyvin tyhjää tilaa.



4 KUVITUSKUVAT



KUVITUSKUVAT

Lasten Liikkeen kuvituskuvissa esiintyvät Jimi ja 
Juulia eri liikuntalajeissa.

Kuvia voi käyttää tarvittaessa elävöittämään 
materiaaleja logon ja tunnuksen ohella. 

Jätä tarpeeksi tilaa kuvien ympärille. 



LINKKI LOGOIHIN JA KUVITUSKUVIIN 

Löydät Lasten Liike logot ja kuvituskuvat saat käyttöösi tämän linkin takaa:

https://olympiakomitea.kuvat.fi/i/GvyBdUurAPENw53ZMz2C4DnsTHfSktFb

https://olympiakomitea.kuvat.fi/i/GvyBdUurAPENw53ZMz2C4DnsTHfSktFb


5 AVAINVIESTIT



SLOGAN

Iloa ja liikettä iltapäiviin!



HISSIPUHE
Lasten Liike on koko liikuntayhteisön, koulujen sekä yritysten 
yhteinen ponnistus alakouluikäisten liikuntakerhotoiminnan 
lisäämiseksi. Toimintaa koordinoi Suomen Olympiakomitea.

Iltapäivien liikuntakerhot tavoittavat vain joka kolmannen 
lapsen. Vastaavasti enemmistö lapsista liikkuu terveytensä ja 
kehityksensä kannalta liian vähän.

Tavoitteenamme on tuoda iltapäivien liikuntakerhot jokaisen 
lapsen ulottuville ja tehdä tylsästä iltapäivästä päivän paras 
hetki!



ARVOT

Lasten Liike -kerhot ovat matalan kynnyksen 
liikuntakerhoja alakoululaisille. Toiminta on 
monipuolista, laadukasta ja edullista.

Kerhoihin tavoitellaan erityisesti lapsia, joilla 
ei ole muuta liikuntaharrastusta.
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