
Lauletaan! Soitetaan! 
Puhtaasti

Ohjemateriaali kuoroille, orkestereille, yhtyeille
ja muille Puhtaasti-toimijoille



Lauletaan! Soitetaan! Puhtaasti –graafiset materiaalit

Milloin ja miksi

Kaikkia graafisia materiaaleja koskee sama käyttökriteeri:

Puhtaasti-materiaaleja voi käyttää, kun
● sitoutuu tekemään tekijänoikeuksien eteen ainakin yhden asian enemmän kuin aiemmin.

Ainoa käyttökriteeri on tekoina näkyvä pyrkimys parempaan.
● haluaa näyttää julkisesti rakkautensa musisoimiseen sekä arvostuksensa musiikintekijöitä kohtaan.

Materiaalit viestivät, että niiden käyttäjä
● on sitoutunut tekemään töitä tekijänoikeuksien eteen omassa toiminnassa ja pyrkii parempaa (jos kaikki ei ole vielä kunnossa)
● rohkaisee muita: "Kyllä, voimme olla tinkimättä tekijänoikeuksista!" (jos kaikki on jo kunnossa)
● kutsuu muita mukaan yhteiseen missioon ja haluaa muistuttaa muita tarjolla olevasta tiedosta ja tuesta
● Haluaa välittää kuoro- ja orkesteriharrastuksen iloa!

Kuka

● Logoa, animoitua logoa, profiilikehystä ja kansikuvaa voi käyttää kuka tahansa, joka on tehnyt edellä kuvatun Puhtaasti-
sitoumuksen, esim. kuoro, orkesteri, laulaja, soittaja, johtaja, yhdistys, tapahtuma

● FB- ja IG-julkaisupohjat on tarkoitettu Sulasolin, Puhtaasti-ydintoteuttajien, partnereiden ja puolestapuhujien käyttöön.
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Lauletaan! Soitetaan! Puhtaasti –logo ja animoitu logo

Kuka

Logoa ja animoitua logoa voi käyttää
● kuka tahansa, joka sitoutuu tekemään tekijänoikeuksien eteen ainakin yhden asian enemmän kuin aiemmin.

Ainoa käyttökriteeri on tekoina näkyvä pyrkimys parempaan.
● esim. kuoro, orkesteri, laulaja, soittaja, johtaja, yhdistys, tapahtuma

Voit käyttää itsellesi soveltuvaa viestiä
1. Lauletaan! Soitetaan! Puhtaasti
2. Lauletaan! Puhtaasti
3. Soitetaan! Puhtaasti
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Logon käyttö

Värisyys

● Käytä sinistä logoa kampanjavärin päällä tai valkoisella taustalla
● Käytä valko-mustaa leimaa kuvan päällä

Koko

● Koko painotuotteissa on vähintään 25 mm
● Koko somejulkaisuissa on vähintään 10% kuva-alan leveydestä ja vähintään 100 px

Suoja-alue ja sijoittelu

● Sijoita logo omalle rivilleen tekstin alle, tai kuvan päälle
● Suoja-alue on 50% leiman koosta
● Logoon liittyvän mahdollisen selitetekstin suoja-alue on 25% leiman leveydestä
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YouTube-videot

Liitetään videotiedoston loppuun

1920 x 1080 px

Animoitu logo
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Instagram

Liitä video osaksi Instagram-/Facebook-storyä tai 
monen kuvan sarjan viimeiseksi kuvaksi

1080 x 1920 px
1080 x 1350 px
1080 x 1080 px

https://sulasol.sharepoint.com/:f:/s/Puhtaasti/EkGivPV9vC1GsNhXp7ZTrD4BdYz4I_eoo9I_V2dKaQNfRA?e=3466Hu
https://sulasol.sharepoint.com/:f:/s/Puhtaasti/EkGivPV9vC1GsNhXp7ZTrD4BdYz4I_eoo9I_V2dKaQNfRA
https://sulasol.sharepoint.com/:f:/s/Puhtaasti/EkGivPV9vC1GsNhXp7ZTrD4BdYz4I_eoo9I_V2dKaQNfRA
https://sulasol.sharepoint.com/:f:/s/Puhtaasti/EkGivPV9vC1GsNhXp7ZTrD4BdYz4I_eoo9I_V2dKaQNfRA
https://sulasol.sharepoint.com/:f:/s/Puhtaasti/EkGivPV9vC1GsNhXp7ZTrD4BdYz4I_eoo9I_V2dKaQNfRA


Logo videokuvan päällä
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Png-tiedosto liitetään videotiedoston päälle. Lisää kuvan ja logon väliin tumma overlay (~40% musta). 
Älä käytä heittovarjoa



Facebook kansikuva (Facebook cover photo)

Kuka

Facebook-kansikuvaa voi käyttää
● kuka tahansa, joka sitoutuu tekemään t

ekijän-oikeuksien eteen ainakin yhden 
asian enemmän kuin aiemmin. Ainoa käy
ttökriteeri on tekoina näkyvä pyrkimys 
parempaan.

● esim. kuoro, orkesteri, laulaja, 
soittaja, johtaja, yhdistys

Facebook Cover Photo 820 x 360
Voit laatia kansikuvan tämän työpohjan avulla
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Huomaa suoja-alue! Facebook rajaa kansikuvasi eri tavalla pöytäkoneessa ja 
puhelimessa.

https://sulasol.sharepoint.com/:p:/s/Puhtaasti/EYYsj3gzF1tBihxMPFxZ3qsBci71p-WiVMp3FMGEuVtnxw


Luo kehys profiilikuvaasi tämän työpohjan avulla

Voit lisätä kehystetylle kuvallesi kuvauksen.
Kun olet tuomassa kuvaasi Facebookiin, valitse kuva, klikkaa "Muokkaa" 
-> Vaihtoehtoinen teksti. Laita täppä kohtaan "Mukautettu 
vaihtoehtoinen teksti". Kirjoita tekstikenttään:
Rakastetaan musiikkia, arvostetaan musiikintekijöitä, 
välitetään yhdessä tekijänoikeuksista!
Paina "Tallenna".

Instagram- ja Facebook-profiilikuvakehys
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Kuka

Profiilikehystä voi käyttää
● kuka tahansa, joka sitoutuu tekemään tekijänoikeuksien eteen 

ainakin yhden asian enemmän kuin aiemmin.
Ainoa käyttökriteeri on tekoina näkyvä pyrkimys parempaan.

● esim. kuoro, orkesteri, laulaja, soittaja, johtaja, yhdistys, tapahtuma

https://sulasol.sharepoint.com/:p:/s/Puhtaasti/EXTzZfvUWQ9NjqKv-S0jkUgB7yDFqMopotbuNX4H1LeJIQ


Facebook-julkaisu (Facebook shared image)

Kuka

FB-julkaisupohjat on tarkoitettu Puhtaasti-
ydintoteuttajien, partnereiden 
ja puolestapuhujien käyttöön.

Facebook Shared Image 1200 x 630
Voit laatia julkaisuja tämän työpohjan avulla
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https://sulasol.sharepoint.com/:p:/r/sites/Puhtaasti/Jaetut%20asiakirjat/Puhtaasti-sivuston%20aineistot%20%C3%84L%C3%84%20MUUTA/Ty%C3%B6pohjat/Facebook%20Shared%20Image%201200%20x%20630.pptx?d=w2972a906e5eb47199094b4c35d3fb4a4&csf=1&web=1&e=Zylufo


Instagram- ja Facebook-julkaisut ja -tarinat

Kuka

FB- ja IG-julkaisupohjat on 
tarkoitettu Puhtaasti-ydintoteuttajien, 
partnereiden ja puolestapuhujien käyttöön.

Mitä

Julkaise kuvia, kuvasarjoja tai tarinoita näiden 
työpohjien avulla. Saat viestillesi 
vakuuttavuutta lisäämällä videon loppuun 
animoidun Lauletaan!/Soitetaan! Puhtaasti -
logon.

IG-/FB-photo 1080x1080px työpohja
IG-/FB-photo 1080x1350px työpohja
IG-/FB-story 1080x1920px työpohja
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https://sulasol.sharepoint.com/:p:/s/Puhtaasti/EVieVTi6wb5KvRABm9TJESkBWtBJTCn-GkZi9VhWM1ZW8Q
https://sulasol.sharepoint.com/:p:/r/sites/Puhtaasti/Jaetut%20asiakirjat/Puhtaasti-sivuston%20aineistot%20%C3%84L%C3%84%20MUUTA/Ty%C3%B6pohjat/Instagram_Fb%20-photo%201080x1350px.pptx?d=wa069d5c55216486c98134b5b4a89a523&csf=1&web=1&e=qtyP39
https://sulasol.sharepoint.com/:p:/s/Puhtaasti/EeUO5u4h3axJiizQCciJe9oByh3_2eTlZswi6KGZtcll2Q


Monen kuvan sarja (Instagram)

Instagram Story- tai Instagram-postaukset voit myös toteuttaa useamman kuvan sarjana, rytmittäen viestiä.

Lisää animoitu video kuvasarjan häntään allekirjoitukseksi.
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MUSIIKKI 

JATKUU TAAS!

…JA UUSI LEVY 

ON TEKEILLÄ



Värimääritykset

Sininen

● RGB 38 50 134
● Hex #263286
● CMYK 100 90 10 0
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Kampanjaväri

● RGB 229 255 136
● Hex #E5FF88
● CMYK 17 0 60 0


