
JÄSENYHDISTYKSILLE
GRAAFINEN OHJEISTO



Aivoliitto eli entinen Aivohalvaus- ja dysfasialiitto on kansanterveys-, vammais- ja potilasjärjestö, joka  

tukee edustamiensa ryhmien arjessa selviytymistä. Liiton toiminnan piirissä on noin 30 AVH-yhdistystä ja noin  

20 SLI-yhdistystä sekä näiden alueellisia kerhoja yli 100 paikkakunnalla. Jäseniä yhdistyksissä on noin 10 000.

” Haluamme uudella tunnuksella
muistuttaa ihmisille, että aivot 
luovat pohjan kaikelle inhimilliselle 
vuorovaikutukselle. Tyylitellyn 
aivot-tunnuksen voi nähdä myös 
puhekuplana. Se kertoo osuvasti 
tehtävästämme toimia uuden 
iskulauseemme mukaisesti 
Aivojen ja puheen asialla.  „
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Aivoliitto ry:n tunnus muodostuu kahdesta ele-
mentistä: liikemerkistä ja Aivoliitto-nimi logosta. 
Liikemerkkiä ja nimilogoa tulee aina käyttää 
yhdessä tässä ohjeistossa esitetyllä tavalla. 
Liikemerkki symboloi aivotoimintaa ja kommuni-
kaatiota.  Aivoliitto-nimilogo on muodoltaan selkeä,
mutta samalla moderni. 

Harmaa väri tuo siihen rauhalli suutta ja uskot-
tavuutta. Tunnuksen elävä punainen ja pysyvä 
harmaa antavat yhteiselle toiminnalle selkeät 
ominaisvärit, jotka viestivät asiantuntijuutta, avoi-
muutta, välittämistä sekä luotettavuutta.  

Huomioitavaa: Aivoliiton tunnus tässä 
muodossa on ainoastaan liiton käytössä!

Liiton tunnus 
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Yhdistyksille on valmistettu omat tunnukset.  Tunnus 
tilataan Aivoliitosta. Myös nämä tunnukset muodostuvat 
kahdesta elementistä: liikemerkistä ja yhdistyksen 
nimi logosta. Liikemerkkiä ja nimilogoa tulee aina 
käyttää yhdessä tässä ohjeistossa esitetyllä tavalla. 

Liikemerkkiä ei saa venyttää. 

Yhdistyksen tunnus
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Jäsenyhdistystunnus Yhdistykset voivat käyttää oman logonsa lisäksi 
myös jäsenyhdistysversiota. Sitä tulee käyttää 
aina tässä ohjeistossa esitetyllä tavalla.
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Mallilomakepohja

Esimerkiksi näin voi käyttää yhdistyksen omaa logoa ja 
Aivoliiton jäsenyhdistyslogoa samassa yhteydessä. 



Tunnusten käytössä on pyrittävä käyttämään aina ensisi-
jaisesti värillistä versiota. Tunnusten eri osissa tulee aina 
käyttää alla määriteltyjä värisävyjä. Poikkeustapauksissa 
tunnusta voidaan käyttää myös mustana. 
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CMYK:   30, 100, 0, 0  
Sanomalehti:  10, 100, 0, 0

CMYK:   0, 0, 0, 65  
Sanomalehti:  0, 0, 0, 55 

CMYK:   0, 0, 0, 100 
Sanomalehti:  0, 0, 0, 100

RGB: 191, 34, 150
HEX: #BF2296 

RGB: 116, 118, 120
HEX: #747678 

RGB: 0, 0, 0
HEX: #000000 

PANTONE: 
 240

PANTONE: 
Cool Gray 9

PANTONE: 
Process  Black

1

2

3

Mustan tunnuksen käyttö:  
Versiota voidaan käyttää, jos käytössä ei ole 
värikopiokonetta tai kopioitava määrä on 
liian suuri  kopioitavaksi värillisenä.

Värit
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Tunnuksen asettelu ja mittasuhteet ovat aina vakiot 
ja sijoittelussa tulee versiosta riippumatta jättää 
ympärille alla olevan ohjeen mukainen tyhjä tila. 
Tämän alueen sisälle ei saa sijoittaa muita graafisia 
elementtejä, jos niistä ei ole tässä ohjeistossa erikseen 
mainittu. Tunnus tulee sijoittaa valkoiselle pohjalle.  

Yhdistyksille toimitetuissa tunnuksissa on 
valmiiksi huomioitu suoja-alueen mitat.

1x 1x

1x

1x

1,5x

Suoja-alue
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Typografialla tarkoitetaan painotuotteiden ja 
muiden materiaalien yhtenäistä kirjasinten käyttöä. 
Toimistokäytössä Myriad Pro voidaan korvata 
Verdanalla, joka löytyy oletuksena useimmista 
tietokoneista. Jos erikoistapauksessa ei ole käy-
tössä Verdanakaan, voidaan se korvata Arialilla
tai Helveticalla. 

abcdefghijkmnopqrstuvwxyzåäöABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ1234567890!”#&%&/()=?
Myriad Pro Light, Light Italic

Myriad Pro Regular, Italic

Myriad Pro Bold, Bold Italic

Myriad Pro Black, Black Italic

Verdana Regular,  Italic, Bold, Bold Italic

abcdefghijkmnopqrstuvwxyzåäöABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ1234567890!”#&%&/()=?

abcdefghijkmnopqrstuvwxyzåäöABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ1234567890!”#&%&/()=?
abcdefghijkmnopqrstuvwxyzåäöABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ1234567890!”#&%&/()=?

abcdefghijkmnopqrstuvwxyzåäöABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ1234567890!”#&%&/()=?

abcdefghijkmnopqrstuvwxyzåäöABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ1234567890!”#&%&/()=?

abcdefghijkmnopqrstuvwxyzåäöABCDEFGHIJKLMNOPQRSTVWXYZÅÄÖ1234567890!”#&%&/()=?

abcdefghijkmnopqrstuvwxyzåäöABCDEFGHIJKLMNOPQRSTVWXYZÅÄÖ1234567890!”#&%&/()=?

abcdefghijkmnopqrstuvwxyzåäöABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ1234567890!”#&%&/()=?

abcdefghijkmnopqrstuvwxyzåäöABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ1234567890!”#&%&/()=?

abcdefghijkmnopqrstuvwxyzåäöABCDEFGHIJKLMNOPQRSTVWXYZÅÄÖ1234567890!”#&%&/()=?

abcdefghijkmnopqrstuvwxyzåäöABCDEFGHIJKLMNOPQRSTVWXYZÅÄÖ1234567890!”#&%&/()=?

Typografia
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