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VÄRIT JA TYPOGRAFIA
KELTAINEN PÄÄVÄRI:
C0 M0 Y100 K0 (Yellow 100%)
R255 G255 B0
Pantone Process Yellow

OTSIKOT: Raleway Black.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvxyz
1234567890 • 1234567890
LEIPÄTEKSTIN KORSTUKSET: Raleway Bold.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvxyz
1234567890 • 1234567890
LEIPÄTEKSTI: Raleway Light.

TEHOSTEVÄRI:
C0 M100 Y80 K0
R255 G80 B0
Pantone Warm Red

OTSIKOT:
C0 M0 Y0 K100
R0 G0 B0
Pantone Process Black

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvxyz
1234567890 • 1234567890

Kirjasintyyppinä Raleway Google Fonts -kirjasinkokoelmasta.
Kirjasimesta on tarjolla runsaasti myös muita leikkauksia
ja sen voi ladata ilmaiseksi osoitteesta fonts.google.com
Kirjasintyyppiä suositellaan käytettäväksi sekä painetussa,
että digitaalisessa mediassa.

SUOMALAINEN ENSIN -KAMPANJATUNNUS

Perusversio painotuotteisiin ja

Pienessä koossa ja tekstiileissä

someen

käytettävä versio

ESIMERKKEJÄ KAMPANJAMATERIAALISTA
Käyntikortti kuvalla ja ilman
ALUEVAALIT 2022 • PAIKKAKUNTA

Etunimi
Sukunimi-Toinen

Käyntikortin kääntöpuoli
ALUEVAALIT 2022 • PAIKKAKUNTA

Etunimi Sukunimi-Toinen
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142

Nimi
Sukunimi
24

Yhteystietoja tai muuta sälää max neljälle riville
Puhelin 050 1234567
etunimi.sukunimi@verkko-osoite.fi
www.etunimi.sukunimi/perusehdokkaat.fi

Puhelin 050 1234567
etunimi.sukunimi@verkko-osoite.fi
www.etunimi.sukunimi/perusehdokkaat.fi

Lehti-ilmoitus

Rintanappi

Muutamia vaaliteemoja lyhyesti
tähän näin, muutamalle riville.
Vastaavasti tähän voi naputella
jonkun hyvän sloganin.

Flaijeri edestä

Flaijeri takaa

ALUEVAALIT 2021 • EHDOKAS

HUOMIO!

PUOLUEJOHTOA EETTERISSÄ.
MERKITSE MERKITTÄVÄ VERKKOTAPAHTUMA KALENTERIIN

Etunimi
Sukunimi-Toinen

MITÄPÄ JOS TÄLLÄ KERTAA
ÄÄNESTÄISIT
PERUSSUOMALAISTA?
Olo blate si acia cus aut perumqui beri nimust et hario eturi audam si venditatem
quae dolupta nate eliquibus inctotatur?
Ant, ut aut volestr uptatur, es adi dit asit excesequas sitios alicius, consenem quunti
consed quas ilitetu remolup tatasse odis millor sunt alicili tionserum quam, quuntet
lam doluptas aut ea volest as atiosam usapelibus, sit re nullautatur audi comnia velis
il etur, si ium, sequi bla coreper ovidem asped et abo. Am si dolum is ad eris num
quidunt, quam, aborum quias ea alia saeperrore nis es explignimus eiumquo ea cor
sam quibus doluptaquo esenis sit ut quameni enienis quaspero moloruntus.
Im dis est idel in nem seque volorum volecum quodignatent eatias aut ipit aut fugitio
nsequaectiam explab inverum fugitiae peribusapic tem isti dit arcillab ide verorem et
aut denda qui officidellam restrum harum fugit mo to que cus dolorrum quis ut laut

Riikka Purra

Riikka Purra

molliquam aspient, solupidem qui anis volorit ent, qui blaceratate peliquat.

Leena Meri

SUORA LÄHETYS PIIRITOIMISTOLTA 16.3.2021
KLO 09.00 ALKAEN
Tervetuloa seuraamaan suoraa lähetystä piiritoimistoltamme,
jossa vieraana puoluejohtoa. Voit lähetyksen aikana osallistu kes-

Äänestä kerrankin viisaasti

142

kusteluun chatissa ja esittää sinua askarruttavia kysymyksiä.

velitat ureptae. Et mod modiae imus eum cum faceatur adi init ipis cum.

Etunimi Sukunimi-Toinen • 142
P. 050 123 4567

Tarjoamme hyviä juttuja ja iloista mieltä!

etunimi.sukunimi@perussuomalaiset.fi

Muutamia vaaliteemoja lyhyesti tähän näin,
muutamalle riville. Vastaavasti tähän voi naputella
jonkun hyvän sloganin.

ÄÄNESTÄ SUOMI TAKAISIN

Xerum eossuntes ratur? Nequi sunt facea explam ra que corundis etustia turibus

PAIK K AK UN N AN PE RUS S UO MALAIS E T

perussuomalaiset.fi/etunimi.sukunimi
facebook.fi/etunimi.sukunimi4
twitter.com/etunimi.sukunimi

PAIK K AK UN N AN PE RUS S UO MALAIS E T

RYHMÄKUVA- JA SELFIETAULU
Kun otat valokuvia tapahtumista julkaistaksesi ne sosiaalisessa mediassa, pidä tätä tulostetta kädessäsi, kun kuva otetaan.
Tulosta paikallisyhdistyksesi nimellä varustettu A-standardikoon taustakuva ja pohjusta tai laminoi se, jolloin taulu pysyy
siistinä ja voit käyttää sitä useammin. Voit kirjoittaa selfietauluun tietenkin myös oman nimesi ja ehdokasnumerosi.

PAIKKAKUNNAN
PERUSSUOMALAISET

ÄÄNESTÄ SUOMI TAKAISIN

RYHMÄKUVA- JA SELFIETAULU B
Kun otat valokuvia tapahtumista julkaistaksesi ne sosiaalisessa mediassa, pidä tätä tulostetta kädessäsi, kun kuva otetaan.
Tulosta paikallisyhdistyksesi nimellä varustettu A-standardikoon taustakuva ja pohjusta tai laminoi se, jolloin taulu pysyy
siistinä ja voit käyttää sitä useammin. Voit kirjoittaa selfietauluun tietenkin myös oman nimesi ja ehdokasnumerosi.

VAATETUS JA HENKILÖKOHTAISET ESINEET
Kuntavaalikampanjaa käydään kylmänä vuodenaikana, joten pukeudu lämpimästi. Suosi mahdollisuuksien mukaan väriltään
keltaisia ulkoiluvaatteita, jotka erottuvat hyvin sateisesta ja harmaasta ympäristöstä. Myös PS-kaupasta on mahdollista tilata
joitain Perussuomalaisten tunnusväreillä varustettuja vaatteita ja ulkoiluvarusteita.

