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Suomi-Venäjä-seuran uusi värimaailma koostuu kolmesta pääväristä (SVS-mustikansininen,
SVS-vadelmanpunainen, SVS-turkoosi) ja kolmesta lisäväristä (SVS-tummanharmaa, SVSvaaleanpunainen, SVS-vaaleanharmaa). Näillä väreillä on tarkat värikoodit, jotka löydät alta
graafisista ohjeista. Graafisissa ohjeissa on erikseen merkitty saavutettavat väriparit.

Värit määritellään erilaisilla koodeilla eri käyttötarkoituksia varten
CMYK-värijärjestelmää käytetään pääasiassa painotuotteita varten tehtävissä kuvissa ja
aineistoissa.
PMS-värijärjestelmä (Pantone Matching System) on muodostunut alan standardiksi
painoteollisuudessa.
RGB-värijärjestelmää käytetään värien esittämiseen esimerkiksi tietokoneen näytöissä,
televisioissa ja puhelimissa.
HEX eli heksakoodi on merkitty #-merkillä ja toimii kotisivulla ja useissa ohjelmissa.

Suomi-Venäjä-seuran eri värit ja niiden värikoodit

Päävärit
Mustikansininen:
CMYK 100 / 72 / 30 / 25
PMS 540 C
RGB 16 / 50 / 77
HEX #10324d
Vadelmanpunainen:
CMYK 22 / 98 / 24 / 8

PMS 215 C
RGB 170 / 46 / 102
HEX #aa2e66
Turkoosi:
CMYK 74 / 0 / 30 / 0
PMS 319 C
RGB 78 / 177 / 185
HEX #4eb1b9

Lisävärit

Tummanharmaa
CMYK 0 / 0 / 0 / 90
PMS Black 7 C
RGB 60 / 60 / 59
HEX #3c3c3b
Vaaleanpunainen
CMYK 3 / 20 / 6 / 0
PMS 705 C
RGB 241 / 218 / 225
HEX #f1dae1
Vaaleanharmaa
CMYK 12 / 10 / 13 / 0
PMS Cool Gray 1 C
RGB 229 / 226 / 222
HEX #e5e2de

Seuran värien käyttö Microsoftin ohjelmissa (esim. Word ja PowerPoint)
Fonttien ja elementtien värin vaihtaminen
1. Klikkaa valikosta fontin värivalitsinta ja sieltä avautuvasta valikosta Lisää värejä:

2. Valitse avautuvasta valikosta Mukautetut välilehti ja syötä haluamasi värin #heksakoodi
Vinkki: jos heksakoodin syöttämisen jälkeen käytät hiiren yläpuolella olevassa ”Sininen”koodiruudussa, saat näkyville RGB-koodit, sekä viereen ”Uusi”-väriruutuun ilmestyy
haluamasi väri. Hyväksy väri, klikkaamalla OK.

3. Elementtien värit muutetaan vastaavalla tavalla. Valitset muokattavaksi elementin ja sitten
avautuvaan värivalikkoon Mukautetut-välilehdelle syötät halutun värin heksakoodin.
Esim. klikkaa Muodon täyttö ja Muodon ääriviiva klikkaamalla saa
näkyville muodon värin vaihtamisikkunat.

Seuran värien käyttö Google Docs, Slides
Fonttien ja elementtien värin vaihtaminen
1. Klikkaa valikosta fontin värivalitsinta ja sieltä avautuvasta valikosta Oma-tekstin alla
näkyvää +-merkkiä:

2. Syötä avautuvaan valikkoon haluamasi seuran värin heksakoodi:

3. Elementtien värit muutetaan vastaavalla tavalla. Valitset muokattavaksi elementin ja sitten
syötät värivalikkoon kohtaan Oma+ halutun värin heksakoodin.

Seuran värien käyttö Canvassa
Canva on kätevä ilmainen selainpohjainen taitto-ohjelma (koulutusta tulossa). Se löytyy osoitteesta
canva.com. Canvassa fonteille ja eri elementeille pääsee valitsemaan seuran värit valitsemalla
haluamansa tekstin tai elementin ja syöttämällä valitun seuran värin heksakoodin seuraavasti:

