Suomi 100 viestintäopas
juhlavuoden hankkeille ja
rakentajille
Marraskuu 2016
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Tervetuloa viestimään
juhlavuodesta!
suomi100@vnk.fi

Sinä olet viestijänä tärkeä juhlavuoden tunnelman ja tekojen sytyttäjä.
Tämä lyhyt opas sekä lukuisat erilaiset materiaalit on tehty
viestijöiden avuksi Suomen itsenäisyyden juhlavuodesta kertomiseen.
Juhlavuoden perustieto löytyy verkkosivuilta suomifinland100.fi.

Viestintään liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä Suomi 100 –
sihteeristöön valtioneuvoston kansliassa sekä juhlavuoden
viestintäkumppanina toimivaan SEKiin.

suomifinland100.fi
#suomi100
#finland100

Päivi Pirttilä
viestintäpäällikkö
p. 0295 160 133
paivi.pirttila@vnk.fi

Aija Kaijärvi
viestintäkonsultti
p. 040 709 8483
aija.kaijarvi@sek.fi
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Onnistunut Suomi 100 -juhlavuosi syntyy teemansa mukaan yhdessä –
avoimessa ja elävässä vuoropuhelussa. Viestintä on juhlavuoden punainen
lanka, joka sitoo yhteen tuhannet teot ja tarinat.

Visuaalinen ilme ja käyttöoikeudet
Juhlavuoden keskeiset visuaaliset elementit
ovat tunnus, värimaailma, typografia ja
kasvoista koostuva kuvituskuosi. Tutustu
graafiseen ohjeistoon huolellisesti ennen
materiaalien käyttöä.
Juhlavuoden tunnus on käytössäsi, kun
viestimälläsi asialla on yhteys juhlavuoteen:
•
•
•

Juhlavuoden
tunnus ja
kuvitus
taipuvat
erilaisiin
sovelluksiin.

ohjelmahankkeesi on osa Suomi 100 –
ohjelmaa,
kerrot juhlavuodesta (journalistinen käyttö)
tai
innostat ja kannustat omia sidosryhmiäsi
mukaan osallistumaan juhlavuoteen.

Suomi 100 -sihteeristö hallinnoi toimijoille
suunnattuja materiaaleja ja
aineistopankkeja ja ohjeistaa niiden
käytöstä.
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Juhlavuoden tunnus
Tunnus on juhlavuoden visuaalisen ilmeen
arvokkain elementti, jota käytetään
graafisen ohjeiston mukaisesti.
Tunnuksen oikeudet omistaa
valtioneuvoston kanslia, eikä niitä saa
luovuttaa kolmansille osapuolille ilman
omistajan lupaa.
Tunnuksen käyttö on kielletty
•

•
•
•
•

ilman selkeää yhteyttä Suomen
itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoteen,
lakien tai hyvien tapojen vastaiseen
tarkoitukseen,
yhdessä-teeman vastaiseen
tarkoitukseen (mm. poissulkeva tai
syrjivä),
kaupallisissa yhteyksissä ilman erillistä
kirjallista sopimusta,
graafisen ohjeiston vastaisesti.
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Tunnuksen käyttö sovelluksissa
Tunnuksesta käytetään aina
originaalitiedostoa.
Tunnukseen tai sen suoja-alueeseen ei saa
lisätä uusia elementtejä, eikä siitä saa
poistaa mitään.
Tunnus on väriltään sininen. Valkoista
versiota käytetään, jos sininen ei erotu
taustasta riittävästi.
Sijoitetaan erilleen toisista tunnuksista:
Esimerkiksi vastakkaisiin kulmiin.
Tunnusta ei käytetä osana tunnusjoukkiota eli
logomerta.
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Suomi 100 -kuvapankki
Suomi 100 -kuvapankin kuvituskuvia voit
hyödyntää juhlavuoteen liittyvissä
sisällöissä.
Noudata seuraavia ohjeita
•

•

•
•

Kuvia ei saa manipuloida ilman lupaa
eikä käyttää laittomalla tai hyvän tavan
vastaisella tavalla. Niitä ei saa käyttää
kaupallisiin tarkoituksiin.
Kuvia ei saa käyttää ilman yhteyttä
Suomi 100 -juhlavuoteen.
Julkaisuoikeutta ei saa siirtää
kolmannelle osapuolelle.
Kuvien käyttöoikeudet näkyvät kunkin
kuvan lisätiedoista.
Kuvaoikeuksien haltija ja valokuvaaja
tulee ilmoittaa kuvan käytön yhteydessä:
Kuva: Suomi 100/KUVAAJAN NIMI

Kuvapankin osoite:
http://kuvapankki.valtioneuvosto.fi/suomi100
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Suomi 100 -verkkokauppa
Tulevan päivänsankarin juhlavarusteet ovat
saatavilla Suomi 100 -verkkokaupasta.
Materiaaleja voi käyttää monipuolisesti
ulkona ja sisällä, yksityisissä ja julkisissa
tiloissa, koko juhlavuoden ajan tai
kertaluonteisissa tilaisuuksissa.
Verkkokaupan osoite:
http://suomi100.grano.fi/fi/
Tutustu myös Suomi 100 –
näkyvyysmateriaalit oppaaseen
http://kuvapankki.valtioneuvosto.fi/l/f2jhh
kvcHmks
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Ohjelmaikkuna ja tapahtumakalenteri
•

Suomi 100 -ohjelmaan hyväksytyt
hankkeet saavat käyttö- ja
päivitysoikeuden suomifinland100.fi sivustolla olevaan ohjelmaosioon.

http://suomifinland100.fi/tehdaanyhdessa/tulevaa-ohjelmaa/
•

Ohjelmahankkeet voivat
• laatia perusesittelyn
• lisätä omia tapahtumia kalenteriin
• linkittää sivustolle kuvia, videoita,
tiedotteita, uutisia…

•

Henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen
saa hankkeen ilmoittama yhteyshenkilö
ja se toimitetaan hyväksymiskirjeen
mukana.
9

Termejä kolmella kielellä
Juhlavuoden nimi

Lyhyempi muoto, kun konteksti tuttu

Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuosi

Suomi 100

Finlands 100 -årsjubileum

Finland 100

Centenary of Finland’s independence

Finland 100 years

100 years of Finland´s independence
Juhlavuoden ohjelma

Lyhyempi muoto, kun konteksti tuttu

Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden ohjelma

Suomi 100 -ohjelma

Programmet för Finlands 100 -årsjubileum

Finland 100 -programmet

Programme on the centenary of Finland’s
independence

Programme on Finland 100 years

Sanallinen tunnus / pääteema
Yhdessä / Tillsammans / Together
1.11.2016
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Kivijalkatekstejä käyttöösi
Valmis vakioteksti esimerkiksi lehdistötiedotteeseen, kutsuun tai artikkeliin
Itsenäinen Suomi täyttää sata vuotta vuonna 2017. Se on Suomen suuri vuosi, joka rakennetaan yhdessä.
Juhlavuosi synnyttää tekoja, elämyksiä ja ohjelmaa. Se elää koko Suomessa, koko vuoden 2017. Tekojen
kautta tarkastellaan Suomen itsenäisyyden vuosisataa, nykyhetkeä ja tulevaisuutta.
Lue lisää: suomifinland100.fi

Suomi 100 -ohjelmassa mukana olevan ohjelmahankkeen vakiolause
Xxx on osa Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden ohjelmaa vuonna 2017.
Tai kun yhteys on tuttu:
Xxx on osa Suomi 100 -ohjelmaa vuonna 2017.

Tietoa juhlavuoden toimijoista
Suomen itsenäisyyden juhlavuosi 2017 rakennetaan kansalaisten ja organisaatioiden yhteistyönä.
Juhlavuoden ohjelma on avoin kaikille ja siihen voi hakea mukaan lokakuun 2017 loppuun asti. Yrityksille
on rakennettu oma osallistumisen polkunsa. Lisätietoa ja haku verkkosivuilla suomifinland100.fi.
Valtioneuvoston kansliassa työskentelevä sihteeristö vastaa juhlavuoden valmistelusta ja koordinoinnista.
Juhlavuoden yleiset linjat hyväksyy pääministerin johtama laaja valtuuskunta sekä hankkeen hallitus.
Suomi 100 -alueverkosto vie viestiä juhlavuodesta kaikkialle Suomeen, ministeriöiden viestintäyksiköt
valtionhallintoon, ja Suomen edustustot maamme rajojen ulkopuolelle. Ohjelmahankkeet innostavat
omia sidosryhmiään ja suurta yleisöä osallistumaan juhlavuoteen.

1.11.2016
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Kivijalkatekstejä ruotsiksi
Valmis vakioteksti esimerkiksi lehdistötiedotteeseen, kutsuun tai artikkeliin
År 2017 fyller det självständiga Finland 100 år. Det är Finlands stora år som vi bygger tillsammans. Under
jubileumsåret skapas handlingar, upplevelser och program. Jubileumsåret utspelar sig i hela Finland under
hela år 2017. I jubileumsårets program betraktas Finlands 100 år av självständighet, nutiden och
framtiden. Läs mera: suomifinland100.fi

Suomi 100 -ohjelmassa mukana olevan ohjelmahankkeen vakiolause
Xxx är en del av programmet för Finlands 100 -årsjubileum år 2017.
Tai kun yhteys on tuttu:
Xxx är en del av Finland 100 -programmet
Täydentävä teksti juhlavuoden organisaatiosta
Finlands 100-årsjubileum 2017 förverkligas som ett samarbete mellan medborgare och organisationer.
Jubileumsårets program är öppet för alla och det går att ansök till programmet fram till slutet av oktober
2017. För företag finns en egen samarbetsform. För mera information besök webbplatsen
suomifinland100.fi.
Sekretariatet för projektet Finland 100 år, vid statsrådets kansli, ansvarar för förberedelserna och
koordineringen av jubileumsåret. De allmänna linjedragningarna för jubileumsåret görs av delegationen,
under ledning av statsminister och projektets styrelse.
Regionnätverket för Finland 100 ser till att jubileumsåret förankras runt om i landet, ministeriernas
kommunikationsavdelningar är budbärare till statsförvaltningen och ambassaderna sköter
kommunikationen utanför Finlands gränser. Projekten i jubileumsårets program sporrar sina egna
intressegrupper och den breda publiken till att ta del av jubileumsåret.
1.11.2016
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Kivijalkatekstejä englanniksi
Valmis vakioteksti esimerkiksi lehdistötiedotteeseen, kutsuun tai artikkeliin
The year 2017 will mark Finland’s 100th anniversary as an independent state. It will be an important year for Finland
full of events created through joint efforts. The anniversary year will generate actions, experiences and an extensive
programme of events. It will be seen and heard across the country throughout 2017. Through these actions, we will
reflect on the past 100 years of Finland’s independence, assess its present and explore its future. Read more:
suomifinland100.fi

Suomi 100 -ohjelmassa mukana olevan ohjelmahankkeen vakiolause
Xxx is part of the programme for the centenary of Finland’s independence in 2017.
Tai kun yhteys on tuttu:
Xxx is part of the Finland 100 programme in 2017.

Täydentävä teksti juhlavuoden organisaatiosta
The centenary of Finland's independence in 2017 is built together by citizens and organisations. The centenary
programme is open for everyone and anyone can submit a project proposal until the end of October 2017. There’s
also a designated way for companies to be part of the programme. Apply and find more info at suomifinland100.fi.
The Finland 100 secretariat at the Prime Minister’s Office is in charge of the preparation and coordination of the
centenary year. The general outlines of the centenary celebrations are approved by the centenary board and centenary
commission led by the Prime Minister.
Finland 100 regional network brings the centenary year message across Finland, the communication units of the
ministries to the state administration and Finland’s diplomatic missions beyond our country’s borders. The centenary
programme projects inspire their own stakeholders and the public at large to participate in the celebrations.
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Suomi 100 -viestijän muistilista
Viesti proaktiivisesti ja säännöllisesti – aina ei tarvitse olla suurta uutista.
Räätälöi viestisi kiinnostavaksi kohderyhmälle, kiteytä, havainnollista.
Suomi 100:n sävynä sama silmänkorkeus – myönteinen, lämmin, lähestyttävä.
Valitse somekanavasi ja ole niissä aktiivinen.
Panosta kuviin ja videoihin, niitä jaetaan.
Linkkaa ja jaa, lisää mukaan jotain omaa.
Tee mediatyötä – auta toimittajia viestimään puolestasi.
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Tavataan täällä!
suomifinland100.fi
Suomi 100 -uutiskirje
Facebook
Twitter
Instagram
Snapchat
Youtube
Alueelliset Suomi 100 -kanavat:
suomifinland100.fi/yhteystiedot

#suomi100
#finland100
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suomifinland100.fi

#suomi100 #finland100

