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Johdanto
Graafinen yhdenmukaisuus

Euroopan parlamentin EPP-ryhmän graafisella ohjeistolla on tarkoitus
määritellä kaikissa viestintävälineissä (internet, painotuotteet ja pikkutavarat)
käytettävä yhdenmukainen graafinen asu selkeän visuaalisen identiteetin
varmistamiseksi. Ryhmän graafinen ohjeisto on yhdenmukainen Euroopan
kansanpuolueen (EPP) visuaalisen ilmeen kanssa.
Tässä tyylioppaassa määritellään:
• logo: sen värit, sijoittaminen, mittasuhteet, eri kieliversiot, vaihtoehdot
valkoista taustaa ja värillisiä taustoja vasten, käyttö yhdessä muiden
logojen kanssa ja niin edelleen;
• käytettävät kirjasinlajit;
• eri tiedotusmateriaaleissa käytettävät erilaiset väripaletit;
• kuvien ja kuvituksen valintaa ohjaavat periaatteet.
Ohjeiston tavoitteena on olla helposti ymmärrettävä, kattaa EPP-ryhmän
monenlaiset viestintävälineet ja mahdollisimman monet asiayhteydet, joissa
on noudatettava grafiikan käyttöön liittyviä sääntöjä, mutta jättää samalla
riittävän liikkumavaran ajan myötä tapahtuvaa kehitystä ajatellen.
Tämä tyyliopas on EPP-ryhmän kanssa työskenteleville suunnittelijoille ja
painotyöntekijöille tarkoitettu käsikirja. Se toimii myös perustana EPP-ryhmän
uutiskirjemalleille.
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Johdanto
Yhtenäinen identiteetti

Ohjeet – yhtenäisen identiteetin säilyttäminen kaikessa viestinnässä ja
sen noudattamisen merkitys.
Tässä asiakirjassa annetaan ohjeita, joiden avulla pystyt:
1. Ymmärtämään, keitä olemme
Opit, mikä erottaa meidät muista, mitä asioita me pidämme mahdollisuuksina,
miten me toimimme ja miksi tämä on tärkeää.
2. Saamaan tietoa brändimme elementeistä
Tutustut brändimme elementteihin, joiden avulla erottaudumme muista
poliittisista ryhmistä ja luomme yhteyden yleisöömme.
3. Vastaamaan viestinnän tarpeisiin
Käytä näitä elementtejä brändättyjen sovellusten tehokkaaseen luomiseen ja
hallinnointiin koko organisaatiossa.
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Johdanto
Yhteinen logo

Yhteinen logo EPP-puolueperheelle
Euroopan kansanpuolue on poliittinen puolueperhe, jolla on rikas ja vahva
menneisyys ja nykyhetki. EPP muodostuu siihen kuuluvien ihmisten,
yhteisen historian ja yhteisten haasteiden tiiviisti yhteen tuomista erilaisista
organisaatioista, jotka heijastavat ryhmän monimuotoista luonnetta. Nämä
organisaatiot ovat viime vuosikymmeninä käyttäneet viestinnässään erilaisia
logoja, kirjasintyyppejä ja visuaalisia symboleja.
Nykyisin EPP-ekosysteemin eri osat tekevät yhteistyötä useilla rintamilla ja
haluavat tuoda tämän yhtenäisyyden esiin visuaalisesti ottamalla käyttöön
yhteisen logon ryhmän kahdelle pääelimelle: puolueelle ja ryhmälle. Tämä
on avaintekijä edistettäessä EPP:n yhtenäisyyttä ja yhdenmukaisuutta, minkä
avulla yleisö pystyy tunnistamaan EPP:n yhtenäisenä organisaationa, jolla on
yhteiset tavoitteet ja aatteet. Tämä on merkittävä askel kohti EPP:n tekemistä
vahvaksi ja ymmärrettäväksi brändiksi.

yepp

epp

ppe
evp

group in the committee of the regions

youth of the european people’s party
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Brändimme ääni
Helposti lähestyttävä
• Puhuttele yleisöä suoraan käyttäen tarvittaessa pronomineja.
• Käytä aktiivimuotoja ja lämmintä ja inhimillistä äänensävyä kertoessasi
tarinan ja osallistuessasi mielekkäisiin keskusteluihin.
• Ilmaise itsesi tiiviisti ja keskity pääajatukseen otsikoissa ja toissijaisiin
seikkoihin itse tekstissä.

• Älä käytä liikaa poliittista slangia – jos se kuitenkin on tarpeen, anna asianmukainen
konteksti ymmärtämisen varmistamiseksi.
• Älä hämärrytä pääviestiäsi.
• Älä anna epäasiallista tai liian tunteellista vaikutelmaa, mutta osoita, että välität.

Optimistinen ja välittävä
• Aktiivimuodon käyttäminen tekee tekstistäsi ymmärrettävämmän ja
tiiviimmän.
• Aktiivimuoto: ”Puolue kasvoi.”
• Passiivimuoto: ”Jäsenmäärää kasvatettiin puolueen toimesta.”
• Muotoile lauseesi ja käsittele aihettasi humaanilla ja välittävällä tavalla.
• Teitittele tai sinuttele tilanteen mukaan.

• Vältä Euroopan kansalaisten kohtaamien haasteiden vähättelyä.
• Älä käytä vahvistavia adverbeja kuten ”erittäin” tai ”todella”.
• Älä yritä luoda väkinäistä innostusta tarpeettomilla adjektiiveilla tai huutomerkeillä.

Yhteistyöhakuinen
• Lähesty asiaa laajasta näkökulmasta ja keskity kokonaiskuvaan pitäen
mielessä, että viestintä tavoittaa laajan yleisön.
• Muista aina, että me EPP-ryhmässä uskomme ihmisiin ja ratkaisujen
löytämiseen yhdessä.
• Käytä kollektiivisia pronomineja, kuten ”me” ja ”meitä”.
• Käytä intuitiivista mutta silti suoraa kieltä.

• Älä luennoi tai puhu alentuvasti yleisöllesi.
• Älä oleta, että kaikki ymmärtävät viestisi tai ovat siitä samaa mieltä.
• Pidä aina kirjoittaessasi mielessä ”EU-kupla”, sillä viestinnän olisi oltava
mahdollisimman osallistavaa.
• Älä eksy tavoitteestasi tai viestisi aiheesta.
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Voimaa johdonmukaisuudesta
Eri brändielementtejä voidaan käyttää koko EPP-ryhmän piirissä johdonmukaisen
brändi-imagon luomiseksi ja identiteettimme vahvistamiseksi.

Logo

Väripaletti

Peruslinja
Euroopan parlamentissa

Typografia

Kuosi

Graafinen elementti
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Visuaalinen identiteetti
EPP-ryhmän logo

TAI

1

Logon vähimmäiskoko:

12 mm

1

16 px

Glyyfin vähimmäiskoko:

Verkkojulkaisuja varten
30 mm

2

Painotuotteiden graafisena elementtinä

Käytä tätä logotyyppiä aina kuin mahdollista.

Logon suoja-alue (tyhjä tila):

2

TAI

TAI

Glyyfi: käytä glyyfiä koriste-elementtinä tai kuvakkeena (kuten sosiaalinen
media tai osoiterivillä näkyvä favicon-kuvake) ainoastaan EPP:n sinisellä
taustalla tai EPP:n kuosin päällä.

Suoja-alue

Virallisen nimen käyttö

Logon ympärillä olisi oltava tietyn suuruinen tyhjä
tila, joka erottaa sen muista graafisen suunnittelun
elementeistä. Tämän suoja-alueen avulla logon
luettavuus ja visuaalinen vaikutus säilytetään.

Viitattaessa EPP-ryhmään ”EPP” on kirjoitettava isoin kirjaimin ja
”ryhmä” pienin kirjaimin.

Suoja-alueen
vähimmäiskoko
logon
kaikilla
puolilla on yhtä suuri kuin tekstissä ”EPP” olevan
e-kirjaimen korkeus.

© Copyright XXXX-2015 EPP-ryhmä. Kaikki oikeudet pidätetään.
EPP-ryhmän käyttö
Älä kirjoita ryhmän koko nimeä vain isoin tai vain pienin kirjaimin.
Lorem ipsum dolor sit amet EPP-ryhmä.
Lorem ipsum dolor sit amet EPP-RYHMÄ.

Vähimmäiskoko

Lorem ipsum dolor sit amet epp-ryhmä.

Logo on suunniteltu siten, että se on luettavissa
hyvin eri kokoisena. Skaalattaessa logoa pienempiä
sovelluksia varten on kuitenkin otettava huomioon
tähän liittyvät luettavuutta koskevat rajoitukset.

Kun nimeä käytetään hyperlinkissä (eppgroup.eu), se on
kirjoitettava kokonaan pienin kirjaimin (ryhmän nimi on linkeissä
englanninkielinen).
Lorem ipsum dolor sit amet eppgroup.eu
Lorem ipsum dolor sit amet EPPGROUP.eu
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Visuaalinen identiteetti
Logon versiot

Käytetään valkoisella taustalla, vaaleanharmaalla taustalla ja kuvissa.

Yksivärinen Pantone: 3015 C

Valkoista logoa tulisi käyttää vain EPP:n sinisellä taustalla,
EPP:n kuosin päällä ja valokuvissa.
Yksivärinen
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Visuaalinen identiteetti
Logon virheellinen käyttö

Älä vaihda logon eri elementtien paikkoja.

Älä vinouta logoa tai yritä tehdä siitä
kolmiulotteista millään tavalla.

Älä muuta logon väriä.

Älä käytä mitään tehosteita.

group
Älä kierrä logoa.

Älä poista ”epp”-tekstiä.

Älä muuta kirjasinlajia.

HUOM. Huomaa, että voit ladata logosta eri versioita (värit ja kielet).
Jos haluat käyttää logoa jollain toisella kielellä, seuraa alla olevaa
linkkiä ja lataa tarvitsemasi versio. Älä muuta logoa, vaan käytä sitä
sellaisenaan.
www.eppgroup.eu/logos
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Visuaalinen identiteetti
Logon käyttö muiden logojen rinnalla

Käyttö muiden logojen rinnalla:
Vaikka logosta on kolme versiota ja sen ulottuvuudet vaihtelevat
suhteellisesti eri kieliversioissa, se ei saa olla pienempi kuin muut sitä
ympäröivät logot.

Poikkeukset:
Jos EPP-ryhmän logoa on tarpeen käyttää kolmannen osapuolen
verkkosivustolla tai painaa muiden logojen joukossa, voit muuttaa
mustan logon väriä siten, että sen opasiteetti on pienempi.
Tämä on yksi esimerkki niistä harvoista tilanteista, joissa EPP:n logon
värin muuttaminen on sallittua, jotta se sopii yhteen muiden kumppanien
logojen kanssa.
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Visuaalinen identiteetti
Logon kieliversiot

BG

CS

DA

DE

EL

EN

ES

ET

FI

FR

HR

HU

IT

LT

LV

MT

NL

PL

PT

RO

SK

SL

SV

EPP-ryhmän logo on saatavilla 23 eri kielellä:
BG, CS, DA, DE, EL, EN, ES, ET, FI, FR, HR, HU, IT, LT, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, SV.
Ne ovat ladattavissa verkko-osoitteesta: www.eppgroup.eu/logos
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Visuaalinen identiteetti
EPP TV

Ne ovat ladattavissa verkko-osoitteesta: www.eppgroup.eu/logos
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Visuaalinen identiteetti
Ensisijainen väripaletti

RGB-arvot

CMYK-arvot

Pantone-arvot

R221 G231 B240
#DDE7F0

C16 M6 Y4 K0

R153 G153 B153
#999999

C0 M0 Y0 K40

EPP:n keltainen
R251 G176 B52
#FBB034

EPP:n keltainen
C0 M36 Y84 K0

R64 G64 B64
#404040

C66 M56 Y53 K57

EPP:n sininen
R1 G85 B160
#0155A0

EPP:n sininen
C96 M66 Y3 K0

R28 G67 B135
#1C4387

C99 M78 Y15 K3

EPP:n keltainen
Pantone 1365 C

EPP:n sininen
Pantone 3015 C

Värien yhdenmukaisuuden säilyttämiseksi kaikissa medioissa olemme laatineet määritelmät
PANTONE®-, CMYK-, RGB- ja HTML-formaatteja varten. Suosittelemme että tarkistatte asian
painotalonne kanssa värien asianmukaisen toistumisen varmistamiseksi.
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Visuaalinen identiteetti
Väriliuku

RGB-arvot

CMYK-arvot

Väriliuku

Toissijainen väri

Toissijainen väri
R255 G230 B0
#FFE600
EPP:n keltainen
R251 G176 B52
#FBB034

Toissijainen väri
C3 M4 Y91 K0

Kulma: –60°
liukuma: 30 %

EPP:n keltainen
C0 M36 Y84 K0
EPP:n keltainen

Toissijainen väri
Toissijainen väri
R54 G154 B157
#369A9D

Toissijainen väri
C74 M19 Y39 K3

EPP:n sininen
R1 G85 B160
#0155A0

EPP:n sininen
C96 M66 Y3 K0

Kulma: –60°
liukuma: 30 %

EPP:n sininen

HUOM. Vanhassa organisaation identiteettiä koskevassa aineistossa esitetyt
värien nimet ja arvot eivät enää ole voimassa eikä niitä pitäisi käyttää.
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Visuaalinen identiteetti
EPP-ryhmän osastot ja värit

Yksiköt

RGB-arvot

CMYK-arvot

EPP-ryhmän yleisesti käyttämä väri

R1 G85 B160
#0155A0

1

C96 M66 Y3 K0

1

Puheenjohtajiston väri

R140 G151 B204
#8C97CC

2

C51 M39 Y0 K0

2

Parlamentaarisen työn osasto

R200 G160 B60
#C8A03C

3

C21 M33 Y84 K8

3

Ulkoiset politiikat ja valiokunnat –osasto

R54 G154 B157
#369A9D

4

C74 M19 Y39 K3

4

Suhteista kansallisiin parlamentteihin vastaava
osasto

R252 G128 B55
#FC8037

5

C0 M60 Y80 K0

5

Välimeri-politiikasta sekä uskontojen välisestä
vuoropuhelusta ja kulttuurien välisistä toimista
vastaava osasto

R55 G170 B100
#37AA64

6

C74 M2 Y76 K0

6

Lehdistö- ja viestintäosasto

R251 G176 B52
#FBB034

7

C0 M36 Y84 K0

7

Euroopan kansanpuolue*

R41 G189 B221
#29BDDD

8

C69 M0 Y12 K0

8

Sisäinen organisaatio –
Ulkoisten kokousten järjestäminen

R232 G31 B141
#E81F8D

9

C4 M92 Y0 K0

9

Tapahtumista ja ulkoisista kokouksista
vastaava jaos*

R138 G35 B123
#8A237B

10

C55 M99 Y9 K2

10

Sisäinen organisaatio

R90 G75 B152
#5A4B98

11

C77 M77 Y1 K0

11

* Nämä värit eivät liity osastoihin.
HUOM. Vanhassa graafisessa ohjeistossa esitetyt värien nimet
ja arvot eivät enää ole voimassa eikä niitä pitäisi käyttää.
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Visuaalinen identiteetti
Typografia

Otsikko
Alaotsikot
Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipisicing elit, sed
do eiusmod tempor incididunt ut
labore et dolore magna aliqua. Ut
enim ad minim veniam, quis nostrud
exercitation ullamco laboris nisi ut
aliquip ex ea commodo consequat.
Duis aute irure dolor in reprehenderit
in voluptate velit esse cillum dolore eu
fugiat nulla pariatur.

Otsikko
Alaotsikot
Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipisicing elit, sed
do eiusmod tempor incididunt ut
labore et dolore magna aliqua. Ut
enim ad minim veniam, quis nostrud
exercitation ullamco laboris nisi ut
aliquip ex ea commodo consequat.
Duis aute irure dolor in reprehenderit
in voluptate velit esse cillum dolore eu
fugiat nulla pariatur.

Ensisijainen kirjasinlaji – PF Beau Sans Pro – Otsikot

Toissijainen kirjasinlaji – Garamond – Painettu leipäteksti

PF Beau Sans Pro Light
PF Beau Sans Pro Regular
PF Beau Sans Pro Bold

Garamond Regular

PF Beau Sans Pro kattaa monia kieliä, koska tämä
kirjasinlaji sisältää kolme tärkeintä kirjaimistoa eli
latinalaisen, kreikkalaisen ja kyrillisen kirjaimiston.
Tätä kirjasinlajia suositellaan ehdottomasti
käytettäväksi otsikoissa.

Kuten kaikissa vanhantyylisissä kirjasinlajeissa, Garamondin
leikkauksen vaihtelu on rajoitettua niin, että se muistuttaa
käsinkirjoitettua tekstiä, mikä antaa elävän ja yksinkertaisen
vaikutelman. Vaikka luettavuustutkimuksista ei ole saatu
varmaa näyttöä asiasta, Garamondia pidetään paperille
painettuna yhtenä selkeimmistä ja luonnollisesti
luettavimmista antiikvakirjasinlajeista.

Ensisijainen kirjasinlaji – Open Sans
Verkkojulkaisut – Leipäteksti – Alaotsikot

Open Sans Light

Open Sans Light Italic
Open Sans Regular
Open Sans Italic
Open Sans Semibold
Open Sans Semibold Italic
Open Sans Bold
Open Sans Bold Italic
Open Sans Extrabold
Open Sans Extrabold Italic
Open Sans tukee nykyisin monia latinalaista
kirjaimistoa käyttäviä kieliä. Kursivoimattomat
kirjasinlajit tukevat myös modernia ja polytoonista
kreikkaa ja kattavat lisäksi laajennetun kyrillisen
kirjaimiston glyyfit.

Garamond Italic
Garamond Bold

Toissijainen kirjasinlaji – Trebuchet MS –
PowerPoint, Word-asiakirjat ja uutiskirje

Trebuchet MS Regular
Trebuchet MS Italic
Trebuchet MS Bold
Trebuchet MS Bold Italic
Toissijaisen kirjasinlajin tarkoituksena on taata kaikkien eri
asiakirjatyyppien yhdenmukaisuus. Esimerkiksi Word- tai
PowerPoint-asiakirjoissa on joskus helpompaa käyttää
turvallista kirjasinlajia (sama kirjasinlaji aukeaa kaikissa
tietokoneissa).
Trebuchet MS sisältyy Windows 2000/XP käyttöjärjestelmään
ja myös IE-fonttipakettiin (ja muihin MS-sovelluksiin), joten se
on varsin yleinen Windows 98 järjestelmissä.
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Visuaalinen identiteetti
EPP-ryhmän kuosi

EPP-ryhmän kuosi
EPP-ryhmän kuosi on vektoripohjainen, ja sitä voidaan suurentaa
täysin vapaasti. Sitä käytetään tavallisesti tapahtumien yhteydessä, esimerkiksi rullattavissa ja kehikkomainostelineissä, puhujapöydissä, edestä valaistavissa bannereissa, verkkobannereissa,
takaa valaistavissa mainoskankaissa.

Kuosia olisi aina käytettävä valkoisella
painetun EPP:n logon kanssa.

Vaakasuuntainen

Pystysuuntainen

Kuosia ei saa koskaan venyttää.
Leikkaa tarvittaessa ylimääräinen osa pois.
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Visuaalinen identiteetti
Taustakuvat

Otsikko

Otsikko

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing
elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et
dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis
nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip
ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in
reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore
eu fugiat nulla pariatur.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing
elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et
dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis
nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip
ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in
reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore
eu fugiat nulla pariatur.

Alaotsikot

Alaotsikot

Taustakuvan avulla voidaan korostaa aihetta ja lisätä ryhdikkyyttä/
rakennetta sivuille, joilla on paljon tyhjää. Selkeyden ja
yhdenmukaisuuden vuoksi kuvaa ei pitäisi vain sijoittaa taustalle,
vaikka sen opasiteettia olisi vähennetty.
Paras tulos kuvalla saavutetaan lisäämällä siihen väri, kuten
oheisessa esimerkissä. Ensimmäisessä tapauksessa luettavuuden
säilyttämiseksi kontrastia suurennetaan lisäämällä kuvaan
EPP-ryhmän väripaletista tummempi väri, jonka opasiteetti on
85 prosenttia, ja käyttämällä valkoista kirjasinlajia. Toisessa
tapauksessa taustakuvaan lisätään kirkkaampi väri ja teksti
painetaan tummemmalla.
Kuvaa voidaan myös sumennuttaa luettavuuden parantamiseksi.

Otsikko

Otsikko

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing
elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et
dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis
nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip
ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in
reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore
eu fugiat nulla pariatur.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing
elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et
dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis
nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip
ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in
reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore
eu fugiat nulla pariatur.

Otsikko

Otsikko

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing
elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et
dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis
nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip
ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in
reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu
fugiat nulla pariatur.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing
elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et
dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis
nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip
ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in
reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu
fugiat nulla pariatur.

Alaotsikot

Alaotsikot

Alaotsikot

Suosittelemme olemaan käyttämättä taustakuvia suurten
tekstimassojen taustalla, koska tämä voi olla lukijoille hyvin
väsyttävää.

Alaotsikot
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Visuaalinen identiteetti
Sosiaalinen media

EPP-ryhmän sosiaalisen median yläbanneri
Älä lisää yläbanneriin liikaa informaatiota, vaan yritä pitää se yksinkertaisena.
Tarkista käyttämäsi sosiaalisen median alustan viimeisimmät koot ja suoja-alueet.
Käytä logoa tai lisää erityinen #aihetunniste.

EPP-ryhmän sosiaalisen median profiilikuva
Käytä glyyfikuvaketta EPP:n sinisellä taustalla.

Sosiaalisen median käyttö EPP-ryhmän viestinnässä
Käytä aina sosiaalisen median kuvakkeita yksivärisinä,
joko valkoisina tai EPP:n sinisinä.

Läpinäkyvä alue
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Visuaalinen identiteetti
Glyyfit/Favicon-kuvakkeet

Läpinäkyvä alue

Glyyfin suoja-alue:
Kuvakkeissa tulisi olla pieni tyhjä tila glyyfin
ja reunojen välissä.
32px

32 px ja 16 px kokoisissa favicon-kuvakkeissa
tällaista tyhjää tilaa ei käytetä.

16px

64px
128px

Glyyfin taustaväri kuvakkeissa:
Kuvakkeen taustan olisi aina oltava EPP:n sininen.
Poikkeuksena 16 px kokoinen favicon-kuvake:

32px

Luettavuussyistä glyyfin taustan olisi oltava valkoinen.

16px

64px
128px

Läpinäkyvä alue

32px

16px

64px
128px
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Visuaalinen identiteetti
Graafinen elementti

Logosydän graafisena elementtinä
Vaikka logon yhteydessä on käytettävä suoja-aluetta,
käytettäessä logoa graafisena elementtinä on vain yksi
sääntö: logoa ei saa vääristää (eli sitä ei saa venyttää,
sen päälle ei saa asemoida tekstiä, eikä sen yhteydessä
saa käyttää perspektiiviä) eikä kiertää, vaan sen on aina
säilyttävä tunnistettavana.
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