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Epilepsialiitto tukee epilepsiaa sairastavia ja 

heidän läheisiään tasa-arvoiseen ja oma- 

ehtoiseen elämään. Tarjoamme vertaistukea 

ja mahdollisuuden vaikuttaa epilepsiaa  

sairastavien ihmisten hyväksi. Yhdessä  

epilepsiayhdistysten ja Suomen epilepsia-

Epilepsiayhteisö välittää ja tukee

Edistämme yhdenvertaisuutta ja 
ehkäisemme syrjäytymistä

Välittämme tietoa epilepsiasta ja 
sen kanssa elämisestä

Tuemme epilepsiaa sairastavia 
ihmisiä ja heidän läheisiään

Edistämme vertais- ja vapaa- 
ehtoistoimintaa

Hankimme resursseja epilepsia- 
työhön

seuran kanssa muodostamme välittävän 

epilepsiayhteisön. Yhteisöömme ovat  

tervetulleita epilepsiaa sairastavat ihmiset  

ja heidän perheenjäsenensä, ammattilaiset 

ja opiskelijat sekä kaikki epilepsiasta  

kiinnostuneet henkilöt.
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Tähän ohjeistoon on koottu Epilepsialiiton tunnukset ja visuaalisen ilmeen  
elementit, värit ja typografia sekä ohjeita niiden käyttöön. Ohjeisto sisältää  
myös esimerkkejä käytännön sovelluksista.

Graafinen ohjeisto helpottaa liiton viestinnän ja markkinoinnin visuaalisuuden  
parissa työskenteleviä ja auttaa pitämään liiton visuaalisen ilmeen yhtenäisenä.  
Ohjeistoa noudattamalla ilme säilyy helposti tunnistettavana niin sisäisessä kuin  
ulkoisessakin viestinnässä.

Yhtenäinen visuaalinen ilme vaikuttaa vahvasti siihen, miten jäsenet, eri yhteistyötahot 
ja kohderyhmät kokevat Epilepsialiiton. Ilme tuotteissamme, painotöissämme ja  
sähköisissä medioissamme on raikas ja miellyttävä. Selkeät ohjeistukset, monipuolinen 
värimaailma ja käytettävät fontit tukevat arvojamme ja kertovat välittämisestä. 

Visuaalista ilmettä koskevissa asioissa voit olla yhteydessä  Epilepsialiiton tiedotukseen.

Epilepsialiiton tiedotus
puh. 09 350 8230
epilepsialiitto@epilepsia.fi

Graafisen ohjeiston on suunnitellut Roihu Inc. 

Tämä ohjeisto sekä ladattavat tiedostot ovat saatavissa osoitteessa www.epilepsia.fi

Yhtenäinen visuaalisuus
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Liiton tunnus
Vihreä ilme on lämmin, ihmisläheinen ja 
asiantunteva. Liiton arvojen mukaisesti ilme 
viestii tasa-arvoa, ihmisen kunnioittamista, 
asiakaslähtöisyyttä ja jatkuvaa kehittymistä. 
Symbolissa voidaan nähdä liekin lisäksi jotakin 
versomaista, joka kuvaa kasvua ja toiveikasta, 
uudistuvaa henkeä. 

Tunnuksen logo-osa kuvaa järjestön asiantunti-
juutta: suoralinjainen fontti ja lihavoitu alkuosa 
kertoo toiminnan ytimen. Pienellä alkukirjai- 
mella kirjoitettuna nimilogo viestii myös siitä, 
että epilepsia on yksi neurologinen pitkä- 
aikaissairaus muiden joukossa.

Tunnuksessa on käytetty yhden vihreän eri  
sävyjä. Värin elävyys ja liike muistuttaa myös 
epilepsioiden monimuotoisuudesta.

Tunnusta käytetään aina värillisenä,  
jos se on mahdollista.

Vanhaa, sinistä liekkitunnusta käytettiin  
samanmallisena vuodesta 1969 lähtien, ja  
se on toiminut myös nykyisen tunnuksen  
suunnittelun pohjana. Nykyisen tunnuksen  
on suunnitellut AD Anu Niiranen vuonna 2009. 

Tunnustiedostot ovat ladattavissa  
www.epilepsia.fi

Logo

Symboli
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Tässä vain muutama esimerkki paikallisten yhdistysten tunnuksista.

Yksiväriset tunnukset

Paikallisten epilepsia- 
yhdistysten tunnukset

Harmaasävy

Musta Valkoinen/negatiivi

Harmaasävytunnusta käytetään aina  
mustavalkopainatuksissa, joissa pystytään  
käyttämään sävyjä.

Kokomustaa tunnusta käytetään vain tapauk- 
sissa, joissa sävyjä ei saada eroteltua. 

Tummalla pohjalla tunnusta käytetään  
valkoisena.

Paikallisilla epilepsiayhdistyksillä on kullakin oma, 
liiton vihreästä liekkisymbolista muokattu  
yhdistystunnus.

Tunnustiedostot ovat ladattavissa  
www.epilepsia.fi
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Tunnuksen suoja-alue
Tunnuksen erottuvuuden takaamiseksi kaikissa 
tilanteissa tulee tunnuksen ympärille jättää ns. 
suoja-alue. Epilepsialiiton ja -yhdistysten tunnuk-
sen suoja-alue on viimeisen kirjaimen (o ja s) 
korkeus. 

Tunnuksen suoja-alueelle ei tule sijoittaa muita 
teksti- tai graafisia elementtejä. Tämä ei koske 
mahdollista hillittyä taustaväriä tai valokuvaa.
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Tunnuksen käyttö Sallitut käyttötavat

Kielletyt käyttötavat

Symbolin ja logon värejä ei saa muuttaa.
Tunnukseen ei saa lisätä efektejä, 
esimerkiksi heittovarjoa.

Tunnuksen mittasuhteita 
eikä asettelua saa muuttaa.

Värillistä logoa ei saa käyttää sellaisen 
taustakuva tai -värin päällä josta se ei 
selkeästi erotu.

Yhdenmukaisuuden ja selkeyden vuoksi kaikissa 
toteutuksissa on huolehdittava siitä, että tunnus 
erottuu sitä ympäröivistä elementeistä.

Liitettäessä tunnusta värilliselle pinnalle, tulee 
tunnuksen ja taustan väliseen kontrastiin 
kiinnittaa erityistä huomiota. 

• Värillistä tunnusta käytetään valkoisella tai  
 mahdollisimman vaalealla taustalla.

• Tummalla taustalla käytetään 
 valkoista tunnusta.

• Vaalealla taustalla, josta värillinen tai valkoinen 
 tunnus ei erotu, käytetään mustaa tunnusta.

 
Tunnuksesta tulee aina käyttää originaali-
tiedostoa, eli tunnusta ei saa itse rakentaa.

Tunnustiedostot ovat ladattavissa 
www.epilepsia.fi
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PANTONE 376 C
CMYK  C:59 M:0 Y:100 K:0
RGB  R:122 G:185 B:41
HEX  #79b829

PANTONE Black C 70%
CMYK  C:0 M:0 Y:0 K:70
RGB  R:112 G:111 B:111
HEX  #6f6f6e

CMYK  C:59 M:0 Y:100 K:15
RGB  R:109 G:165 B:37
HEX  #6da425

80 %  (RGB R:122 G:185 B:41)
RGB  R:148 G:199 B:84
HEX  #94c653

60 %  (RGB R:122 G:185 B:41)
RGB  R:175 G:213 B:127
HEX  #afd47e

80 % 60 %

Liiton päävärit
Epilepsialiiton kolme pääväriä tulevat liiton 
liekki-symbolista ja logosta. Symbolin raikkaan 
vihreän lisäksi käytetään tummempaa vihreää 
sekä tummanharmaata. Väreistä voidaan tarvit-
taessa käyttää myös vaaleampia osavärejä.

Esimerkiksi Liekki-symboli muodostuu yhden 
vihreän kolmesta eri sävystä. Sävy on tunnuk- 
sessa 100 % , 80 % ja 60 %. Logon harmaa on  
70 % musta.

Painotuotteissa käytetään CMYK- ja PMS-värejä. 
Sähköisissä materiaaleissa käytetään
värien RGB- ja HEX-määrityksiä.

Huomioi, että CMYK- ja RGB-värijärjestelmien 
tuottamat värisävyt poikkeavat toisistaan jonkin 
verran. Samoin on luonnollista, että värit voivat 
toistua erilaisina, kun ne painetaan eri  
materiaaleille.
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CMYK  C:2 M:24 Y:99 K:0
RGB  R:251 G:197 B:0
HEX  #fac400

CMYK  C:6 M:94 Y:100 K:35
RGB  R:160 G:34 B:10
HEX  #a02109

CMYK  C:14 M:70 Y:97 K:3
RGB  R:209 G:99 B:28
HEX  #d1631c

CMYK  C:40 M:15 Y:0 K:0
RGB  R:163 G:197 B:233
HEX  #a3c4e8

CMYK  C:62 M:92 Y:0 K:0
RGB  R:139 G:22 B:155
HEX  #8b169b

CMYK  C:81 M:98 Y:4 K:0
RGB  R:90 G:41 B:130
HEX  #5a2982

Liiton lisävärit
Päävärien lisäksi liiton visuaalisessa ilmeessä  
toivotaan käytettäväksi ohessa määriteltyjä 
lisävärejä ja harkiten näiden vaaleampia  
osavärejä. Vaaleat osavärit eivät saa hallita  
kokonaisuutta.

Toteutuksissa on sallittua käyttää useaa väriä 
samanaikaisesti, mutta suurin osa kokonai- 
suudesta tulee olla valkoista, jotta lopputulos  
on raikas ja selkeä.

Lisävärit sopivat hyvin muun muassa korostuk-
seen, informaation jäsentämiseen ja käytet-
täväksi päävärin omaisesti esimerkiksi erilaisissa 
Epilepsialiiton kampanjoissa.

Huomioi, että CMYK- ja RGB-värijärjestelmien 
tuottamat värisävyt poikkeavat toisistaan jonkin 
verran. Samoin on luonnollista, että värit voivat 
toistua erilaisina, kun ne painetaan eri  
materiaaleille.
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Tunnuksen johdonmukaisen käytön ohella 
typografia eli tekstin muotoilu vaikuttaa olen-
naisesti Epilepsialiiton visuaaliseen ilmeeseen. 
Liiton virallisessa viestinnässä (sekä sähköisessä 
että painetussa) käytetään Source Sans Pro 
-kirjasinperhettä.  Kirjasinta käytetään sekä 
otsikoissa että leipäteksteissä.  

Kirjasinperheen eri leikkaukset antavat mah-
dollisuuden mielenkiintoiseen ja vaihtelevaan 
typografiaan. Eri leikkausten käytössä tulee 
huomioida kokonaisuuden selkeys.

Source Sans Pro -kirjasinperhe ovat ladattavissa 
osoitteesta www.google.com/fonts

BEBAS NEUE Regular -kirjasin on tarkoitettu 
harvoin ja harkiten käytettäväksi korostussanoi-
hin tai muutaman sanan otsikoihin.  Esimerkiksi 
Epilepsialehden nimilogossa on käytetty BEBAS 
NEUE -kirjasinta. Huomioi, että tekstityypissä on 
vain versaaleja merkkejä.

BEBAS NEUE Regular ovat ladattavissa  
osoitteesta www.dafont.com/bebas-neue.font

Source Sans Pro
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYXZÄÖÅ
abcdefghIjklmnopqrstuvwyxzäöå
123456789!“#¤%&/()=?`^*

ExtraLight AaBbCc123 ExtraLight Italic AaBbCc123
Light AaBbCc123 Light Italic AaBbCc123 
Regular AaBbCc123 Italic AaBbCc123
Semibold AaBbCc123 Semibold Italic AaBbCc123
Bold AaBbCc123 Bold Italic AaBbCc123
Black AaBbCc123 Black Italic  AaBbCc123

Bebas Neue regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYXZÄÖÅ

123456789!“#%&/()=?`^*

Typografia

Windows-ympäristössä käytetään otsikko- ja 
leipätekstityyppinä Calibri-kirjasinperhettä. 

Kirjasinperhe löytyy valmiina Windows-käyttö- 
järjestelmään kuuluvana kirjasimena.

Calibri
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYXZÄÖÅ
abcdefghIjklmnopqrstuvwyxzäöå
123456789!“#¤%&/()=?`^*

Light AaBbCc123
Regular AaBbCc123
Italic AaBbCc123
Bold AaBbCc123 
Bold Italic AaBbCc123

Typografia toimisto- /  
Windows-ympäristössä
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Liiton visuaalinen 
elementti
Elementin tarkoitus on elävöittää materiaaleja 
etenkin jos muuta sisältöön liittyvää kuvitusta 
ei ole saatavilla. Lisäksi toistuva visuaalinen 
elementti tekee liiton materiaaleista keskenään 
sukunäköiset ja tunnistettavat.

Epilepsialiiton tunnuksessa oleva liekki-symboli 
toistuu liiton toteutuksissa visuaalisena element-
tinä puolittain rajattuna ylä- tai alareunaan.

Elementissä on tasainen yksi väripinta eli 
yhdessä elementissä ei saa olla vaaleampia 
osavärejä kuten on liiton virallisessa symbolissa. 
Väreinä käytetään Epilepsiliiton päävärejä ja 
niiden osavärejä.

Elementin koko määräytyy muun sisällön  
mukaan, se ei saa olla liian huomiota herättävä 
vaan sisällön tulee nousta ensisijaisesti esiin.
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Elementin voi myös yhdistää väripalkkiin. 
Palkin pinta-alan tulee olla isompi kuin 
elementin ja elementti sijoitetaan aina palkin 
oikeaan reunaan.

Tulostettaviin toteutuksiin väripalkki kannattaa 
laittaa arkin sisäpuolella siten, että ympärille jää 
tasaisesti valkoista.

Sähköisissä toteutuksissa palkin voi sijoittaa 
reunoihin asti ja painotöissä ”leikkuisiin”.

Väripalkkiin yhdistettynä kokonaisuuden 
väri voi olla ohjeistoon määritelty pää- tai 
lisäväri.

Jos elementti yhdis-
tetään väripalkkiin
se rajataan alimman 
liekin puolesta välistä.

vaikeat epilepsiat
-opas

Esimerkkejä materiaaleista
Vaikeat epilepsiat -opas ja Epilepsialehti

Sallan
tulevaisuuden haaveet

Epilepsialiitto ry  •  YHTEISÖ VÄLITTÄÄ

1

2018EPILEPSIALEHTI

Internat
Epilepsy Day

ional Kansainvälinen  
epilepsiapäivä 12.2.
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C5 kirjekuori, käyntikortti ja A4 lomake

ASIAKIRJANNIMI
Päivämäärä
Yksilöintitiedot  x(x)

Epilepsialiitto
Epilepsiförbundet
Finnish Epilepsy Association

Puh. (09) 350 8230   |   Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki   |   Y-tunnus: 0221136-2
epilepsialiitto@epilepsia.fi   |   www.epilepsia.fi

www.epilepsia.fi

Epilepsialiitto
Epilepsiförbundet
Finnish Epilepsy Association

Puh. (09) 350 8230  |  Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki  |  Y-tunnus: 0221136-2  |  www.epilepsia.fi

Virallisessa lomakkeistossa elementti on 
harmaan osaväri ja rajautuu materiaalien 
alaraunaan.

Lomakkeisto

www.epilepsia.fiwww.epilepsia.fiwww.epilepsia.fiwww.epilepsia.fiwww.epilepsia.fi

Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki
Puh. 050 512 6617
jani.takkunen@epilepsia.� 

facebook.com/epilepsialiitto

JANI TAKKUNEN
Yhteisövalmentaja
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Epilepsialiiton roll-up Paikallisten epilepsiayhdistysten roll-up omilla tunnuksilla

Roll-upit
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A4 julistepohja

www.epilepsia.fi

YHTEISÖ VÄLITTÄÄ

Ucipitiatur, quae sed experuptint rem aut eaquuntem volore 
sequis nate et volupta experup taspero bea venimus maiore-
henet ium verum voloreped ea cone rem sed quis alia dit, qui 
sit apid mod exero incidip iciendi dolores derior magnat rerem 
enimus am simodi consequam, sed que volupta tiorit essitiu.

Vid mo to el ma qui idel idelenihit reptatur molorerum idis-
sum lautam volo molorpore odit ab inverita ducipsuntur

Ucipitiatur, quae sed experuptint rem aut eaquuntem 
sequis nate et volupta experup taspero bea venimus.

Ugit anisto eserfer
molutec aerovit

23.4.2018 LACERRO TE SIT ET

23.4.2018 LACERRO TE SIT ET
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www.epilepsia.fi
YHTEISÖ VÄLITTÄÄ

Faccaborum volu
busda eum

A4 4-sivuinen esitepohja
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Yhteisö välittää

epilepsia.fi

Alkuplanssi

Tunnuksen leveys puolet kuvan leveydestä (kuvasuhde 16:9, 1920x1080 px > tunnus 960 px))

Tunnuksen leveys noin 80 % alkuplanssin tunnusta pienempi.

Loppuplanssi

Videot

Epilepsialiiton videoissa käytettävät visuaaliset 
elementit:

Alkuplanssi (videon alussa voidaan käyttää 
alkuplanssia)
-  valkoinen tausta
-  liiton värillinen tunnus
-  videon nimi keskitetysti tunnuksen alle
  käyttäen liiton päävärejä

Loppuplanssi
-  harmaa tausta
-  Epilepsialiiton slogan Yhteisö välittää
 (sloganin saa kuvana liiton viestinnästä)
-  valkoinen tunnus (noin 80 % pienempi kuin  
 alkuplanssissa) 
-  verkkosivuosoite keskitetysti tunnuksen alle

Videoplansseissa käytetään Epilepsialiiton 
päävärejä.

Plansseissa käytetään Calibri-kirjasinta.

Videon nimi keskitetysti tunnuksen alle
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www.epilepsia.fi

©Epilepsialiitto 2018


