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

OTSIKOT: Raleway Black.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvxyz
1234567890 • 1234567890

LEIPÄTEKSTI: Raleway Light.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvxyz
1234567890 • 1234567890

LEIPÄTEKSTIN KORSTUKSET: Raleway Bold.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvxyz
1234567890 • 1234567890

EHDOKASNUMEROT: 
Ehdokasnumeroiden kirjasintyyppinä kannattaa suosia kavennettua (condensed 
tai compressed) -leikkausta. Nämä mahtuvat pienempään tilaan ja varsinkin  
3-numeroisina toimivat paremmin silloin, kun tilaa on käytössä vain vähän.
Tässä esimerkissä käytetty Bebas-kirjasintyyppiä:

KELTAINEN PÄÄVÄRI:
C0 M0 Y100 K0 (Yellow 100%)
R255 G235 B0
Pantone Process Yellow

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

TEHOSTEVÄRI:
C0 M80 Y100 K0
R255 G80 B0
Pantone Warm Red

Käytetään eduskuntavaalikampanjan värityksessä keltaista ja vältetään muiden värien käyttöä ainakin suurilla väripinnoilla. 
Keltainen toimii useissa medioissa varsin hienosti. Se on myös koleaan ja harmaaseen kampanja-aikaan hyvin erottuva, lämmin väri.

VÄRIT JA TYPOGRAFIA
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Tätä kampanjatunnusta voi käyttää vapaasti sellaisenaan tai lisäämällä se muuhun materiaaliin, kuten verkkobannereihin tai lehti-ilmoitteluun. 
Käytä sitä ensisijaisesti keltaisella taustavärillä. Mikäli taustana on esimerkiksi valokuva, voi tunnusta käyttää myös valkopohjaisena. 

KAMPANJATUNNUS

PERUSSUOMALAISET
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#PS2023

PERUSSUOMALAISET

Käytä pääasiallisesti tätä versiota tunnuksesta.

Kuva- tai väritaustaa vasten voit käyttää myös tätä versiota.

Esimerkki SoMe-mainonnasta: lisää mieleisesi teksti esimerkiksi ”Script”-fontilla

Kun tunnusta käytetään 
hyvin pienessä koossa, 
kannattaa sen yllä oleva 

kaariteksti jättää 
kokonaan pois.

Tunnuksesta voi hyvin käyttää myös 1-rivistä versiota, mikäli tilan käyttö sitä edellyttää.



ESIMERKKEJÄ TUNNUKSEN KÅYTÖSTÄ MAINONNASSA
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rappeutuvilta 
lähiöiltä

eurooppa-
fanaatikoilta

korruptoituneilta 
virkamiehiltä

PERUSSUOMALAISET

voimalaitosten
sulkijoilta

tekemällä Riikasta 
pääministeri

halpatyövoiman 
haalijoilta



Nouda Motonetista pari purkkia 
keltaista spray-maalia ja anna 

väsyneelle Teslallesi Perus-
suomalainen ilme!

Keltaiset korut piristävät kylmän 
vuodenajan vaatetusta ja saavat 

käyttäjänsä säteilemään 
positiivista energiaa. 

Keltainen sateenvarjo kiinnittää 
huomion aina missä ikinä liikutkaan, 

myös suljettuna. 

Suosi keltaista väriä vaatteissa ja pienissä yksityiskohdissa, toimii aina. Näitä ja paljon muuta löydät helposti marketeista ja verkkokaupoista.
Vain mielikuvitus on rajana ja mikäli et löydä valmista, voit aina tehdä vaikka itse. 

Keltaisella menopelillä kun täräytät kylille, saat punaisten poskien lisäksi huomattavan määrän kunnioitusta. Kilpailevien puolueiden vihreät, punaiset ja siniset esillepanot, kattaukset ja tarjoilut kalpenevat 
keltaisten rinnalla. Keltainen väri saa heidät hymyilemään väkinäisesti, jos lainkaan. 

Vaihda puseroosi tai takkiisi 
keltaiset napit.

Mitäpä jos kokeilisit välillä 
keltaista kynsilakkaa?

HENKILÖKOHTAISET KAMPANJA-ASUT, ESINEET JA TARVIKKEET

Pukeudu lämpimästi ja tyylikkäästi keltaiseen asuun 
niin ulkona, kuin sisälläkin. 

No keltainenhan se täytyy kännykän 
kuoren väri olla. Tietenkin. 

Mikäs muukaan?

Ei ole muuten paha yksityiskohta 
lainkaan tuollaiset keltaiset 

kengännauhat tummissa 
ulkoilujalkineissa. 

Keltainen reppu selkään ja 
menoksi!



123

ESIMERKKEJÄ KAMPANJAMATERIAALISTA

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 fugi-

tio nsequaectiam explab inverum fugitiae peribusapic tem isti dit arcillab ide vero-

rem et aut denda qui officidellam restrum harum fugit mo to que cus dolorrum quis 

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

Näissä vaaleissa on syytä äänestää viisaasti

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

velitat ureptae. Et mod modiae imus eum cum faceatur adi init ipis cum.
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Muutamia vaaliteemoja lyhyesti tähän näin, 
muutamalle riville. Vastaavasti tähän voi naputella 

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

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

Etunimi Sukunimi-Toinen
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Puhelin 050 1234567 • etunimi.sukunimi@verkko-osoite.fi
www.etunimi.sukunimi/perusehdokkaat.fi

Etunimi
Sukunimi-Toinen
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Nimi
Sukunimi

123

Käyntikortti kuvalla ja ilman

Lehti-ilmoitus Flaijeri edestä Flaijeri takaa

Käyntikortin kääntöpuoli Rintanappi

Etunimi 
Sukunimi
123

 Im dis est idel in nem seque 

 Eatias aut ipit aut fugitio 

 Sequaectiam explab inverum 

 Fugitiae peribusapic tem 

 Volorum volecum quodignatent 

 Isti dit arcillab ide verorem 

123

123



ASETTELUMALLEJA PAINETTUUN JA SÄHKÖISEEN MEDIAAN

Etunimi 
Sukunimi
123

Etunimi 
Sukunimi
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 Im dis est idel in nem seque 
 Eatias aut ipit aut fugitio 
 Sequaectiam explab inverum 
 Fugitiae peribusapic tem 
 Volorum volecum quodignatent 
 Isti dit arcillab ide verorem 

Oma vaalislogan tähän näin
Etunimi Sukunimi Etunimi 

Sukunimi
123 123korruptoituneilta

virkamiehiltä

Toisinaan voit käyttää samaa aineistoa useissa eri medioissa. Tämä asettelu sopii bannereihin ja vaaka-muotoisiin lehti-ilmoituksiin. 
Tästä on myös mahdollista tulostuttaa auton takalasitarra tai vaikkapa jättikokoinen banderolli/lakana.



Edullinen ja huomiota herättävä kampanjamateriaali on ehdokkaan nimellä varustettu selfietaulu. Tulosta niitä kampanjaväellesi ja pidä aina esillä, missä ikinä liikutkaan.
Kirjakaupoista ja marketeista löydät myös eudllisesti laminointitarvikkeita, joilla saat tauluun kestävän pinnan.

RYHMÄKUVA- JA SELFIETAULUT

Etunimi 
Sukunimi

PERUSSUOMALAISET •  UUSIMAA



Ajoneuvoharrastus saa uutta puhtia, kun valjastat vanhan auton tai moottoripyörän kampanjakäyttöön. Perussuomalaiseen ilmeeseen rakennettu moottoripyörä näkyy 
ja kuuluu kaikkialla, missä sillä ikinä liikutkaan. Uteliaita ohikulkijoita kerääntyy juttelemaan huoltoasemilla ja toriteltoilla. Heille voit jakaa samalla vaikka käyntikortteja.

HARRASTEAJONEUVOT

Kuvissa esiintyvä Honda 650 FMX on alkujaan näyttänyt tältä. 
Hieman tylsässä ja tavanomaisessa pyörässä oli runsaasti sähkö- ja 

muita vikoja jotka kunnostettiin samalla, kun sille rakennettiin 
Perussuomalainen ilme. Vaikutteita otettiin 60- ja 70-lukujen 

motocross- ja enduropyöristä. 

Retro-henkistä kilpuria muistuttavan moottoripyörän suureen numerolaattaan on helppo teipata ehdokasnumero.

Ohjaustangon pehmusteeseen tulostettiin nimi ja ehdokasnumero.

Tuotesijoittelua ja piilomainontaa sosiaaliseen mediaan. 


