
Hengitysyhdistykset 
2020-luvulla

Hengitysliiton graafinen ohje yhdistysten käyttöön



Tästä paketista löydät graafisia ohjeita ja neuvoja 

materiaalien tuottamiseen oman yhdistyksesi tarpeisiin.

Ohjeiden tarkoitus on auttaa viestintämateriaalin 

tuottamisessa. Jokaisen esitteen, ilmoituksen ja verkkosivun 

perusteella luodaan kuvaa niin Hengitysliitosta kuin 

yhdistyksestä. Ohjeet auttavat tuottamaan helposti yhteisen 

ilmeen mukaisia, selkeitä ja luettavia materiaaleja.

Hengitysyhdistyksen tunnus

Hengitysyhdistyksen tunnus muodostuu silmumerkistä ja 

yhdistyksen nimestä. Tehdessäsi materiaalia, käytä aina 

alkuperäistä merkkiä. Voit ladata sen Yhdistysnetin 

kuvapankista. Alkuperäisen merkin käyttäminen on tärkeää 

sen vuoksi, että merkki tulostuu oikein ja on riittävän 

laadukas eri painotuotteissa tai muissa käyttöyhteyksissä. 

Jätä tunnuksen ympärille riittävä suoja-alue, eli tilaa tunnuksen 

ja sitä ympäröivän tekstin välille kuvan osoittaman määrän.
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Oman yhdistyksesi tunnusversiot 

ladattavissa Yhdistysnetin palvelusta 

osoittesta yhdistysnetti.hengitysliitto.fi

Hengitysliitto

Tunnuksen versiot

Tunnuksesta on olemassa värillinen, musta ja valkoinen versio. 

Valitse sopivin versio käyttökohteen mukaan. 

Esimerkki hengitysyhdistyksen logosta

Hengitysliiton tunnus



Tunnuksen käyttö

Tunnus sijoitetaan käyttökohteen vasempaan ylälaitaan tai 

oikeaan alalaitaan. Painatuksissa käytetään pdf-tiedosto-

muotoa, sähköisessä käytössä jpg- tai png-tiedostomuotoa. 

Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing 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. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in 

culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing 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. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in 

culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing 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. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in 

culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing 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. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in 

culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing 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. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in 

culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing 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. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in 

culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing 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. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in 

culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Mikäli samassa yhteydessä 

käytetään Hengitysliiton 

tunnusta, sijoitetaan se 

yhdistystunnuksen oikealle 

puolelle samaan linjaan. Lisäksi 

sen tulee olla väreiltään ja 

mittasuhteiltaan saman arvoinen 

yhdistystunnuksen kanssa.

Esimerkki 
tunnuksen 
käytöstä 
esitteessä/
kirjeessä. 

«

«Esimerkki tunnuksen 
käytöstä lehti-ilmoituksessa/
tapahtumailmoituksessa.

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Lorem ipsum dolor 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectur lorem ipsum 

dolor sit amet lorem ipsum dolor sit amet lorem ipsum 
dolor sit amet lorem ipsum dolor sit amet. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectur lorem ipsum 
dolor sit amet lorem ipsum dolor sit amet lorem ipsum 

dolor sit amet lorem ipsum dolor sit amet. 
 
Lorem ipsum dolor LOREM IPSUM consectur lorem 

ipsum dolor sit amet lorem XX.XX.XXXX sit amet 
lorem ipsum dolor klo XX–XX amet lorem ipsum dolor 

sit amet.  
 

Ipsum dolor sit amet sit amet lorem ipsum dolor  
klo XX–XX amet lorem ipsum dolor sit amet. 

 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectur lorem ipsum! 

 
www.hengitysyhdistys.fi/XXXX 

 
 

 
 



Kirjasintyyppien käyttö

Hengitysyhdistyksen viestinnässä käytetään Georgia-kirjasinta 

tai vaihtoehtoisesti Arial-kirjasintyyppiä. Molemmat kirjasimet 

löytyvät kaikilta tietokoneilta. 

Kirjasintyyppien 
värit

70 % 
musta

100 % 
musta

Arial regular (+ Italic & bold)

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
1234567890!?”#%&/()=?+;:

KORVAAVA

Georgia regular (+ Italic & bold)

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
1234567890!?”#%&/()=?+;:

  LEIPÄTEKSTIT

OTSIKOT JA NOSTOT

Georgia regular 

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
1234567890!?”#%&/()=?+;:

Valkoinen



Värimaailma

Värimaailma koostuu seitsemästä lämpimän raikkaasta 

sävystä. Tarpeen mukaan voidaan käyttää kustakin sävystä 

vaalennoksia (esimerkiksi 10 %, 20 % tai 40 % vaalennos).  

Kirjapainot tarvitsevat alla olevat värikoodit.   

Hengitysyhdistys 1
HEX: #ea545b
RGB: 234, 84, 91
CMYK:C:0%, M:79%, Y:55%, K:0%

100%

Hengitysyhdistys 2
HEX: #f7b196
RGB: 247, 177, 150
CMYK:C:0%, M:39%, Y:40%, K:0%

100%

Hengitysyhdistys 3
HEX: #c16c84
RGB: 193, 108, 132
CMYK:C:22%, M:66%, Y:29%, K:6%

100%

Hengitysyhdistys 4
HEX: #c0d886
RGB: 192, 216, 134
CMYK:C:32%, M:0%, Y:59%, K:0%

100%

Hengitysyhdistys 5
HEX: #1dafbe
RGB: 29, 175, 190
CMYK:C:73%, M:5%, Y:27%, K:0%

100%

Hengitysyhdistys 6
HEX: #ffea43
RGB: 255, 234, 67
CMYK:C:0%, M:4%, Y:80%, K:0%

Hengitysyhdistys 7
HEX: #d4e1ea
RGB: 212, 225, 234
CMYK:C:20%, M:7%, Y:7%, K:0%

100%

100%



Kuvamaailma

Hengitysyhdistyksen kuvamaailmassa esiintyvät ihmiset 

kuvastavat hengitysyhdistyksen jäseniä. Kuvissa on 

myönteinen, toiveikas ja eteenpäin katsova tunnelma. Kuva-

maailmaa elävöitetään innostavilla abstrakteilla kuvilla mm. 

luonnosta. Huom. Yhdistysnetin kuvapankista löytyvät kuvat 

on tarkoitettu verkkokäyttöön. Kuvat eivät ole painokelpoisia.

Jos käytätte itse hankkimianne tai ottamianne kuvia, muistakaa huolehtia 

tarvittavista kuvien käyttöoikeuksista ja kuvausluvista.



Hengitysliiton tunnus

Liiton tunnus koostuu silmumerkistä ja Hengitysliitto–sanasta. Tehdessäsi materiaalia käytä aina alkuperäistä merkkiä. Voit ladata sen osoitteesta  
www.hengitysliitto.fi/tunnus. Alkuperäisen merkin käyttäminen on tärkeää sen vuoksi, että merkki tulostuu oikein ja on riittävän laadukas eri  
painotuotteissa tai muissa käyttöyhteyksissä. Varmista että tunnus sijoitetaan riittävän vaaleaan ja selkeään taustaan, jotta se erottuu.

 

 Miltä Hengitysliitto näyttää ja kuulostaa | tunnus

Teemme työtä, jotta jokaisen on helpompi hengittää. 

Lisätietoja saa Hengitysliiton viestinnästä:
tiedotus@hengitysliitto.fi

020 757 5000




