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Tunnus 
Kuuloliiton tunnus koostuu korvan muotoa 
kuvaavasta merkistä ja Kuuloliitto-logosta. 

Korvanlehden muotoisessa merkissä näkyy 
myös puhekuplan muoto, mikä viittaa ihmisten 
väliseen kommunikaatioon, yhteisöllisyyteen 
ja tiedottamiseen.

Tunnuksesta käytetään aina sähköistä 
originaalitiedostoa. Tunnusta ei saa 
valokuvata tai skannata käyttöä varten.
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Tunnuksen suoja-alue
Suoja-alue on pienin määritelty alue 
tyhjää tilaa tunnuksen ympärillä. Siihen 
ei saa sijoittaa mitään tekstiä tai graafisia 
elementtejä.

Kuuloliiton tunnuksen suoja-alue on 
K-kirjaimen leveys tunnuksen joka sivulla.
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Tunnuksen käyttö
Valkoista versiota käytetään tummilla 
taustoilla ja valokuvan päällä.

Tunnuksen mittasuhteita ei saa muuttaa.

Tunnuksen värejä ei saa muuttaa.

Värillistä tunnuksen versiota ei saa käyttää 
värillisellä taustalla.

Tunnuksen tulee aina erottua taustasta 
kunnolla.
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Esimerkkejä ilmeen käytöstä

Bisto beatiunt 
libusam 
endelen
Natur, volupicab is ne sit et, cus 
cusciducimi, il maximpo rehent. 
Deliqui distrum recta num es vid. 
Adissum idis rest aut di to estia.

Bisto beatiunt libusam 
endelen demquinum

”On cusciur, ad qui 
num fugiam, aut a 
sae cum estorerum re 
nulpa qui!” 

Omni debis et 
officimi, aperum.
Ime dolorum estrund itatis quassi nes accupta

Sunt quae 
sam, occuptat 
la doluptati
Ime dolorum estrund itatis quassi nes accupta

Omni debis et 
officimi, aperum.
Ime dolorum estrund itatis quassi nes accupta
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8 / 10

Värit
Ilmeessä on neljä väriä mustan ja valkoisen 
lisäksi. Grafiikkojen elävöitykseen käytössä on  
myös vaaleampia sävyjä väreistä.

Värien käyttö on runsasta, mikä tuo ilmeeseen 
rohkeutta ja mielenkiintoa. Väriyhdistelmät 
ovat kuitenkin harmoniset ja antavat 
luotettavan vaikutelman.

Vaaleat apusävyt tuovat ilmeeseen 
raikkautta ja niiden avulla voidaan elävöittää 
kopiokoneella ja tulostimella printattavia 
materiaaleja värikasetteja säästäen. 

Vaalean harmaa väri on käytössä erityisesti 
digitaalisissa materiaaleissa. Sen tarkoitus 
on pehmentää väripaletin kontrasteja ja 
toimia tarpeen mukaan kirkkaan valkoisen 
korvaajana.

Väripalettia on käytettävä ohjeiston 
mukaan, jotta harmonia pysyy ja 
saavutettavuusvaatimukset täyttyvät.

Valkoinen 
#FAFAFA 

C=0 M=0 Y=0 K=0

Musta 
#000000 

C=0 M=0 Y=0 K=100 (tekstit) 
C=70 M=50 Y=30 K=100 (isot pinnat)

Turkoosi
+ Sävyt 10–60 % 

C=100 M=35 Y=40 K=0 
R=0 G=139 B=155 

#00829b

Punainen
+ Sävyt 10–60 %

C=20 M=85 Y=60 K=0 
R=198 G=77 B=90 

#c64d5a

Sininen
+ Sävyt 10–60 %

C=100 M=70 Y=35 K=30 
R=0 G=61 B=89 

#003d59

Vaalea harmaa

C=3 M=3 Y=0 K=0 
R=249 G=249 B=251 

#f9f9fb



9 / 10

Värien käyttö

TEKSTEISSÄ

Isoissa otsikoissa voi käyttää: Leipätekstissä ja 
väliotsikoissa voi käyttää:

Nostoteksteissä voi käyttää:

Tumman tekstin 
taustavärinä voi käyttää:

TAUSTOISSA / GRAFIIKOISSA

Valkoisen tekstin 
taustavärinä voi käyttää:

Grafiikoissa ja tehoste-
elementeissä voi käyttää:
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Typografia

Typografia on tunnuksen ja värien lisäksi 
yksi visuaalisen ilmeen peruselementeistä. 
Fonttien yhtenäinen käyttö luo tunnistettavan 
esitystavan kirjoitetulle viestille.

Kuuloliiton ensisijaiseksi kirjasintyypiksi on 
valittu tunnuksessakin esiintyvä, selkeä ja 
ilmainen Sen. 

Sen-kirjasintyyppiin kuuluu kolme fonttia 
(Regular, Bold ja ExtraBold). 

Fontit voidaan ladata alla olevasta linkistä: 
https://fonts.google.com/share?selection.
family=Sen:wght@400;700;800

Otsikoissa fonttina toimii Sen ExtraBold. 
Sitä voidaan käyttää ilmeen värissä Sininen 
(vaalealla taustalla) ja Valkoinen (tummalla 
taustalla tai valokuvan päällä)

Väliotsikoissa fontti on Sen Bold. Käytetään 
vain mustana (vaalealla taustalla) tai 
valkoisena (tummalla taustalla). 

Leipätekstin fontti on Sen Regular.  
Käytetään vain mustana (vaalealla taustalla) 
tai valkoisena (tummalla taustalla). 

Visuaalisuutta rytmittävissä nostoissa 
fonttina on Sen Regular ilmeen värissä 
Turkoosi tai Valkoinen.

Leipäteksti: Sen Regular. Käytetään ilmeen väriä: Musta tai Valkoinen, riippuen taustan tummuudesta.

Natur, volupicab is ne sit et, cus cusciducimi, il maximpo rehent. Deliqui distrum 
recta num es vid. Adissum idis rest aut di to estia aut aliam vercium quaes perum 
qui  odis autam, ut a iur? Busa dolorem ut laboreh enimpedis assim.

Väliotsikkofontti: Sen Bold. Käytetään ilmeen väriä: Musta tai Valkoinen, riippuen taustan tummuudesta.

Ime dolorum estrund itatis quassi nes accupta

Otsikkofontti: Sen ExtraBold. Käytetään ilmeen väriä: Sininen (vaaleilla taustoilla), Valkoinen (tummalla tai monivärisellä 
taustalla, esim. valokuva).

Bisto beatiunt libusam endelen 
demquinum explige

Nosto/blockquote: Sen Regular. Käytetään ilmeen väriä Turkoosi (vaaleilla taustoilla) tai Valkoinen (tummilla taustoilla)

Bisto beatiunt libusam endelen demquinum
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