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alkusanat
ensimmäinen askel on tärkein
Palkansaajien hyvinvointi ja terveys PHT ry aloitti
toimintansa 1.1.2012. Uusi yhdistys on perustettu
palkansaajien ja heidän perheidensä terveyden ja
hyvinvoinnin edistämiseen. Yhdistykselle on suunniteltu oma, erottuva visuaalinen ilme ja sen graaﬁset
elementit.
PHT:n visuaalista ilmettä kuvaavat sanat aktiivisuus,
persoonallisuus ja raikkaus. Värit, typograﬁa ja
muodot on valittu niin, että niistä muodostuu helposti
lähestyttävä, inhimillinen kokonaisuus. Järjestön ilme
viestii kannustusta ja rohkaisua: Ensimmäinen askel on
tärkein!

3

LogO
helppo lähestyttävyys
Palkansaajien hyvinvointi ja terveys ry:n graaﬁsen
ilmeen perusta koostuu nimilogosta ja siihen liittyvästä ovaalista elementistä.
Logon vakiomuodossa yhdistyksen nimilyhenne ja
koko nimi sijoittuvat rinnakkain ovaalin elementin
keskelle asemoituna. Sijoittuminen rinnakkain mahdollistavat logon käytön pienessäkin koossa ja tilassa
(ks. tarkemmin s. 6).
Nimilogo esiintyy pääsääntöisesti aina perusvärissään
purppurana. Tarvittaessa siitä voidaan käyttää myös
mustavalkoista tai negatiiviversiota. Lisäksi logosta
voidaan käyttää harkiten tarvittaessa muita väriversioita (ks. s. 7).
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LogO: logon versiot ja käyttötarkoitukset
kaksi versiota
Logosta on olemassa kaksi eri versiota, perusversio ja
riisuttu versio. Logoa ei saa muokata, vaan kaikissa
viestintä- ja markkinointimateriaaleissa tulee käyttää
alkuperäisiä logotiedostoja.

perusmalli
Perusversiota tulee käyttää aina kun
mahdollista, sekä painotuotteissa että
sähköisessä käytössä. Perusversio paitsi
avaa nimilyhenteen, myös lanseeraa uuden
yhdistyksen nimeä ja nimilyhennettä.

riisuttu malli
Riisuttua logoversiota eli pelkkää nimilyhennettä käytetään
tarvittaessa pienissä painotuotteissa, esimerkiksi kynässä tai
muistitikussa. Riisuttua versiota tulee käyttää, jos logolle varattu
tila on alle 25 mm leveyssuunnassa (ks. s. 6). Minimikoko logon
käytölle on 5 mm leveyssuunnassa.
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LogO: suojaalueet ja minimikoot
monipuolinen käyttö
Logon ovaali muoto ja selkeä design mahdollistavat
laajat käyttömahdollisuudet sekä yksin että osana
muita visuaalisia toteutuksia.

kuvan kanssa myös
Logoa voidaan käyttää rohkeasti myös kuvan
tai kuvituksen päällä. Tällöin on huomiotava,
että käytetty logon väri poikkeaa riittävästi
taustasta että kontrasti taustaan on tarpeeksi
suuri.

25mm

plusmiinus 25 millimetriä
Leveyssuunnassa alle 25 mm tilassa käytetään aina
logosta riisuttua versiota. Muulloin käytetään aina
logon perusversiota.

suojaalue
Logon lähelle ei saa sijoittaa häiritseviä kuvatai tekstielementtejä (suoja-alue määritelty
yllä). Logon yhden H-kirjaimen leveys
määrittää suoja-alueen jokaiselle sivulle.
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LogO: logon värivariaatiot
Päävärillä selkeä linja

logon Pääväärit

Logo esiintyy aina pääsääntöisesti perusvärissään.
Ensisijainen pääväri on purppura. Lisäksi on määritelty
kuusi tukiväriä, joita voidaan hyödyntää materiaaleissa
harkitusti tehosteena ja esim. lyhytaikaisiin, kampanjamaisiin tarkoituksiin päävärin ja perusilmeen lanseerauksen jälkeen.
PHT-purppura

Musta

Negatiivi

Värivariaatiot

Logosta voidaan käyttää purppuran ohella tarvittaessa
muita väriversioita: sininen, punainen, oranssi, ruskea,
vihreä ja keltainen. Väriyhdistelmät ja hierarkiat on
määritelty sivulla 8. Lisävärejä kannattaa käyttää
säästeliäästi.
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VÄRit: Päävärit ja tukivärit sekä värivariaatioryhmät
violetti, keltanen, vihreä

Pääväärit

PHT:n ilmeen perusvärit ovat pääväri purppura ja
tukivärit keltainen sekä vihreä. CMYK-värejä käytetään
painotuotteissa ja vastaavia RGB-värejä sähköisessä
käytössä. Painotuotteissa on mahdollista käyttää tarvittaessa myös kansainvälisen Pantone Matching System -järjestelmän mukaisia värejä (PMS).
Värit toistuvat eri tavoin erilaisilla paperilaaduilla
sekä myös tietokonemonitoreissa on eroja. Myös painotekniikka vaikuttaa lopputulokseen. Tämän vuoksi
painotyötilauksissa värisävyt täytyy aina aina tarkistaa
huolellisesti vedosvaiheessa.

CMYK
PMS
C 85 2597
M 100
Y 0
K 0

Pht-purppura

PMS
CMYK
123
C 0
M 25
Y 100
K 0

RGB
R 236
G 191
B 0

Värivariaatioryhmät kulkevat
kolmen värin ryhmissä

RGB
R 76
G 30
B 139

keltainen
PMS
CMYK
C 69 361
M 0
Y 100
K 0

RGB
R 126
G 175
B 53

vihreä

Tapauskohtaisesti voidaan määritellä esim. kampanjakäyttöön värivariaatioryhmiä, jotka koostuvat yhdestä
pääväristä ja kahdesta lisäväristä samoin kuin PHT:n
perusväreissä.
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muotokieli: peruslinjaukset
käsityötä ja persoonallinen
jalanjälki.
Visuaalisen ilmeen elementit koostuvat elämänmakuisesta, inhimillisestä kynänjäljestä. Pehmeät
linjat ja muodot, käsintehdyn oloinen tyyli sekä pienet
epätäydellisyydet luovat helposti lähestyttävän tunteen. Tällaista tyyliä voidaan hyödyntää myös esim.
piirroskuvissa ja muussa kuvituksessa.

Käsintehtyä

Pieniä epätäydellisyyksiä
Pehmeitä linjoja
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typografia: printti ja Sähköinen
maanläheinen tekstityyli
teissä. Myriad Pro:ta käytetään leipäteksteissä ja muissa pitkissä
PHT:n pääkirjasintyypit ovat Populaire ja Myriad Pro teksteissä sekä kaavioissa.
painokäytössä sekä Calibri sähköisissä välineissä.
Calibria käytetään sähköisissä materiaaleissa, esim. verkkosivujen
Käsikirjoitetun omaista Populairea käytetään paino- leipätekstissä sekä Power Point -presentaatioissa ja muissa Oﬃcetuotteissa otsikoissa, väliotsikoissa, ingresseissä ja ohjelmilla luoduissa tiedostoissa. Lisäksi Populairesta on olemassa
nostoissa. Populairesta on olemassa vain versaalit kir- versio verkkokäyttöön, joten sitä voidaan harkitusti hyödyntää
jasinleikkaukset, joten sitä ei tule käyttää pitkissä teks- myös verkkosivujen otsikoissa ja muissa lyhyissä teksteissä.

painotuotteet

sähköiset välineet

populaire - otsikot ja lyhyet tekstit
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
!”#€%&/()=+?*°§

Calibri - sähköiset käytöt
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo
Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz Åå Ää Öö
!”#€%&/()=+?*°§

Myriad Pro - leipätekstit ja kaaviot
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo
Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz Åå Ää Öö
! ”# € % & / ( ) = + ? * ° §
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sovelluksia: käyntikortti
Käyntikortti on stanssattu koosta 50x90 mm. Käyntikortin muoto toistaa PHT:n logon ”rantakivimäistä”
muotoa.
Käyntikortissa käytetyt fontit, leikkaukset ja pistekoot,
etupuoli: nimi: Populaire 20 pt, rv 20 pt, titteli ja yhteystiedot: Myriad Pro Condensed 9pt, rv 12. Värit: PMS
2597 (purppura) + C69 M0 Y100 K0 (vihreä) tai vaihtoehtoisesti PMS 361 (vihreä).
Kääntöpuol en www-osoite: Populaire 32,4 pt,
Palkansaajien hyvinvointi ja terveys ry:
Myriad Pro Bold Condensed 8 pt, rv 9,
Osoite Myriad Pro Condensed 8 pt, rv 9. Kääntöpuolen
väri: PMS 2597 (purppura).

Erikoistilanne!
Muotoon leikatuissa pienissä painotuotteissa logon
suoja-alue voi poiketa yleisohjeesta. Sen ei kuitenkaan
missään sovelluksessa tule olla pienempi kuin
Palkansaajien-sanan P-kirjaimen korkeus.

pasi
ylitalo

Toiminnanjohtaja
puh. 020 144 1316
gsm 050 344 0909
pasi.ylitalo@pht.ﬁ

www.pht.fi
Palkansaajien hyvinvointi ja terveys PHT ry
Lintulahdenkatu 10, 00500 Helsinki. Y-tunnus 2446352-8
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Normaali suoja-alueen
käytäntö pätee.

sovelluksia: saate
Saate on stanssattu koosta A5. Se noudattaa PHT:n
logon ja käyntikorttien ”rantakivimäistä” muotokieltä.
Näin tuo luonnonläheinen muoto viestii vastaanottajalle persoonallista ensikontaktia järjestöön: käyntikortti henkilökohtaisissa tapaamisissa ja saate postitse
lähetettävien materiaalien yhteydessä.
Paperi on 200 g/m2, kirkkaanvalkoinen Terreus
Smooth. Painatus 1-värinen, PMS 2597 (purppura).

www.pht.fi

Palkansaajien hyvinvointi ja terveys PHT ry
Lintulahdenkatu 10, 00500 Helsinki | Puhelin 020 144 1311
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sovelluksia: kirjekuori
C4-kirjekuoressa toistuu PHT:n logon tyyli alareunan väripintana.
Väripinta painetaan kuoren reunaan saakka.

Normaali suoja-alueen
käytäntö pätee.

Paperi Terreus Smooth kirkkaanvalkoinen. 3-väripainatus PMS 2597
(purppura) + musta + Joutsenmerkki PMS tai CMYK-painatuksella.
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Kun logo on pääroolissa
on suositeltavaa, että suoja
alue tuplataan.

sovelluksia: kansio
Kansion viusuaalinen ilme toistaa PHT:n perustyyliä ja käyttää
perusvärejä. Logon muotokieli toistuu kannen alla olevissa läpissä.
Purppuraan läppään voidaan tarvittaessa sijoittaa käyntikorttiviillot.
Kannessa kerrotaan PHT:n slogan ja takakannessa www-osoite sekä
yhteystiedot. Paperi on 270 - 330 g/m2 kirkkaanvalkoinen Terreus
Smooth.

Ulkopuoli

ENsiMMÄIneN ASkeL On TÄRKeiN

www.pht.fi
Palkansaajien hyvinvointi ja terveys PHT ry
Lintulahdenkatu 10, 00500 Helsinki | Puhelin 020 144 1311

Painatus 2 värillä, PMS 2597 (purppura) + PMS 361 (vihreä).
Läpät kiinni

Sisäpuoli
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sovelluksia: dokumenttipohja
Normaali suoja-alue

A4-dokumentissa käytetyt fontit ja niiden leikkaukset
sekä pistekoot seuraavasti. Otsikko: Populairea 22 pt,
väliotsikko: Myriad Pro Regular 12 pt, vastaanottajan
tiedot: Myriad Pro Regular 11 pt, leipäteksti ja alatunniste: Myriad Pro Light 10 pt.
Alatunnisteeseen sijoitetaan PHT:n yhteystiedot
ja Y-tunnus.

7.3.2012
Etunimi Sukunimi
Osasto/Käsittelijä
00000 POSTITOIMIPAIKKA

Otsikko consectetur adipiscing elit.
PHT Leipäteksti, vitae congue nulla. Nunc id nisi lorem, sit amet condimentum libero. Mauris scelerisque
venenatis justo, ut porttitor tellus vestibulum id. Aenean placerat nisi quis quam pulvinar tristique tincidunt
augue hendrerit. Aliquam eros felis, pulvinar faucibus faucibus et, consequat vel augue. Integer vehicula ante
ac lacus volutpat ornare. Fusce non facilisis est. Morbi ornare, neque in Etunimi Sukunimi sagittis sollicitudin, metus purus varius est, suscipit posuere metus tellus ut odio. Donec facilisis, elit sed condimentum ultricies, magna magna interdum lectus, a molestie elit ipsum a odio. Cras eleifend nulla eget justo scelerisque ut
fermentum leo scelerisque. Aenean dui dui, accumsan vel commodo ac, hendrerit quis felis. Nullam quis
quam urna, eu aliquet ante. Donec egestas porttitor iaculis.

PHT Väliotsikko rutrum lacus sit amet odio porta pretium.
Palkansaajien hyvinvointi ja terveys PHT ry; tuttavallisemmin PHT; perustettiin vuonna 2011. Toiminnan aloitettiin vuoden 2012 alussa.
PHT:n toiminnan tarkoituksena on työikäisten ja heidän perheidensä terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen. Lisäksi tavoitteena on heidän toimintakykynsä ylläpitäminen ja parantaminen sekä elämänhallinnan
tukeminen.
PHT:n tuotteet, jotka auttavat sinua tavoitteeseen pääsemisessä löytyvät kohdasta Palvelut.

Palkansaajien hyvinvointi ja terveys PHT ry
Lintulahdenkatu 10, 00500 Helsinki

puhelin 020 144 1310
faksi 020 144 1319

Y-tunnus
2446352-8

www.pht.fi
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sovelluksia: tiedotepohja
Normaali suoja-alue

Tiedotteessa käytetyt fontit ja niiden leikkaukset sekä
pistekoot seuraavasti. Otsikko: Populairea 22 pt, väliotsikko: Myriad Pro Regular 12 pt, vastaanottajan tiedot:
Myriad Pro Regular 11 pt, leipäteksti ja alatunniste:
Myriad Pro Light 10 pt, tiedote-teksti: Populaire 22 pt.
Alatunnisteeseen sijoitetaan PHT:n yhteystiedot
ja Y-tunnus.

TIedOTe
7.3.2012
Etunimi Sukunimi
Osasto/Käsittelijä
00000 POSTITOIMIPAIKKA

Otsikko consectetur adipiscing elit.
PHT Leipäteksti, vitae congue nulla. Nunc id nisi lorem, sit amet condimentum libero. Mauris scelerisque
venenatis justo, ut porttitor tellus vestibulum id. Aenean placerat nisi quis quam pulvinar tristique tincidunt
augue hendrerit. Aliquam eros felis, pulvinar faucibus faucibus et, consequat vel augue. Integer vehicula ante
ac lacus volutpat ornare. Fusce non facilisis est. Morbi ornare, neque in Etunimi Sukunimi sagittis sollicitudin, metus purus varius est, suscipit posuere metus tellus ut odio. Donec facilisis, elit sed condimentum ultricies, magna magna interdum lectus, a molestie elit ipsum a odio. Cras eleifend nulla eget justo scelerisque ut
fermentum leo scelerisque. Aenean dui dui, accumsan vel commodo ac, hendrerit quis felis. Nullam quis
quam urna, eu aliquet ante. Donec egestas porttitor iaculis.

PHT Väliotsikko rutrum lacus sit amet odio porta pretium.
Palkansaajien hyvinvointi ja terveys PHT ry; tuttavallisemmin PHT; perustettiin vuonna 2011. Toiminnan aloitettiin vuoden 2012 alussa.
PHT:n toiminnan tarkoituksena on työikäisten ja heidän perheidensä terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen. Lisäksi tavoitteena on heidän toimintakykynsä ylläpitäminen ja parantaminen sekä elämänhallinnan
tukeminen.
PHT:n tuotteet, jotka auttavat sinua tavoitteeseen pääsemisessä löytyvät kohdasta Palvelut.

Palkansaajien hyvinvointi ja terveys PHT ry
Lintulahdenkatu 10, 00500 Helsinki

puhelin 020 144 1310
faksi 020 144 1319

Y-tunnus
2446352-8

www.pht.fi
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sovelluksia: lomake

MATKALASKU
PALKKIOLASKU
MUU LASKU



  

Sukunimi

Henkilötunnus
Lähiosoite

Lomakkeessa tulisi käyttää PHT:n purppuraa otsikkopalkkien taustavärinä, viivoituksessa käytetään
mustaa.

   

Postinumero



Pankin ja konttorin nimi
Pankkitilin täydellinen nro.
Matka alkoi

.

Matka päättyi

201
.

klo

201

klo

Matkan aihe/suorituksen peruste

Logo tulisi sijoittaa oikeasta reunasta linjaan lomakkeen reunaviivan kanssa. Lomakkeen yläreunassa
tulisi olla samansuuruinen marginaali kuin lomakkeen
oikeassa reunassa.

Matkareitti

MATKAKULUT

KPL

EUROA

Rautatiematka
Lentomatka
Linja-automatka
Paikkalippuja/makuupaikkalippuja
Majoituskulut (liite)
Muut kulut (liite)

Lomakkeen alaosan yhteystiedot tulisi sijoittaa seuraavasti omille riveillen, pilkuilla erotettuna: yhdistyksen
nimi / osoitetiedot / puhelinnumero ja www-osoite /
y-tunnus.

Yhteensä
    
Oman auton käyttö

km

Kotimaan kokopäiväraha, yli 10

kpl

á
á

kpl -50 %

á -50 %

Kotimaan osapäiväraha, yli 6 h

kpl

á

kpl -50 %

á -50 %

Ulkomaan päiväraha

kpl

á

kpl -50 %

á -50 %

VEROTETTAVAT KORVAUKSET JA PALKKIOT





EUROA YHT

 







kp-tili euroa

  

%
% Ennakko
Maksetaan, euroa

MUUT KULUT

KPL

EUROA

Yhteensä
Allekirjoitus

Päiväys

Hyväksynyt


Palkansaajien hyvinvointi ja terveys PHT ry Lintulahdenkatu 10, 3 krs., 00500 Helsinki Puhelin 020 144 1310
Y-tunnus 2446352-8 www.pht.fi
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sovelluksia: presentaatiopohja
Presentaatiot rakentuvat kansilehdestä ja alasivuista.
Kansilehteä voidaan käyttää myös esityksen päätössivuna. Päätössivulla kerrotaan PHT:n slogan ja
yhteystiedot.
Pohjan ilmeessä hyödynnetään logon muotokieltä.
Presentaatiopohja on neutraali ja rauhallinen, ja sen
pohjalle rakennetaan kulloisenkin tarpeen mukaan
sisältö ja viesti. Lisäilmettä voi tarvitatessa tuoda
sisältöalueelle sijoitettavilla kuvituskuvilla. Tällöin
kuvituskuvina voidaan hyödyntää esimerkiksi verkkopalvelussa käytettyjä kuvia ja vastaavantyylisiä muita
valokuvia.
Sisällön tekstityylit on määritelty kolmelle tekstitasolle
saakka ja presentaatioiden yleisten suunnitteluperiaatteiden mukaisesti useampia tasoja ei tulisi käyttää,
vaan mieluummin jakaa sisältöä useammalle sivulle.
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sovelluksia: uutiskirje
Uutiskirjeen elementeiksi on määritelty yläpalkki, alapalkki ja keskialueen kuvana tehty nosto. Yläpalkissa
on PHT:n logo ja logon muotoa mukaileva kaareva
väripinta (PHT:n vihreä), jossa lukee PHT:n slogan
”Ensimmäinen askel on tärkin”. Alapalkissa on PHT:n
yhteystiedot ja RAY tukee -logo.
Uutiskirjeen leipätekstissä, otsikossa ja väliotsikossa
käytetään fonttina Calibria. Kuvanostossa käytetään Populairea. Kuvanoston taustavärinä on PHT:n
keltainen.

Otsikko
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus pharetra, neque at placerat
vulputate, ipsum tortor malesuada est, id convallis dui dui eleifend nisl. Mauris sed augue elit, ut
semper sem. Vivamus quis pretium nulla. Fusce molestie facilisis porta. Etiam aliquet, augue at
commodo iaculis, elit magna vulputate ligula, a porttitor augue magna in quam. Aenean vestibulum fringilla blandit.
Curabitur sollicitudin blandit purus, at suscipit leo porta et. Phasellus pretium sapien quis nibh
pretium dictum. Phasellus ut dignissim risus. Nunc lacus ante, iaculis vel aliquet ac, sollicitudin sit
amet lacus.

NOstOTEksTi lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
etiam rhoncus faucibus scelerisque posuere.
Integer imperdiet vulputate odio, gravida ullamcorper urna dictum eget. Phasellus eleifend purus
sit amet sapien tempus facilisis. Nunc tincidunt dignissim faucibus. Integer laoreet nulla eu erat
interdum faucibus. Proin eget suscipit augue.

Väliotsikko
massa quis pulvinar dignissim, velit quam blandit dolor, vitae placerat eros velit bibendum arcu.
Morbi vitae nulla dolor. Curabitur a dolor eros. Sed dolor quis gravida tempus, tellus nisi dignissim
lacus, ac consequat velit dolor ut velitsum non enim rutrum fringilla. Etiam egestas consequat dui,
et vulputate tortor elementum ac. Quisque scelerisque vestibulum enim, sit amet ultrices quam
vestibulum dapibus.

Palkansaajien hyvinvointi ja terveys PHT ry,
Lintulahdenkatu 10, 00500 Helsinki.
Puh. 020 1441310
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sovelluksia: asiakaslehti

loma: ryhmämatkat kuusamoon koskenlaskuun

|

ravitsemus: kalaa napaan niin jaksat

|

liikunta: nyt pulkkamäkeen

#1

2012
Asiakaslehden visuaalisessa suunnittelussa keskeistä
on helposti lähestyttävän touch and feel -tunnelman
säilyttäminen. Lehdessä se ilmenee ilmavana taittona,
keveytenä, isoina, selkeinä kuvina sekä tarvittaessa
yleisilmeen mukaisten piirroselementtien (ks. kohta
Muotokieli: Peruslinjaukset) hyödyntämisenä.

kuntopizza
5 tapaa
s.16 valitse täytteet vapaasti

vastustaa sohvan
s.7 vetovoimaa

hyvä paha

s.4 työpaikkalounas

Kannessa on kolme päänostoa ja kolme yläreunan pikkunostoa. Kannessa käytetään vain Populaire-fonttia.
Kannen kuvituksen tulisi kuvata aktiviteettia, joka
tapahtuu mahdollisuuksien mukaan aina ulkona.
Lehden sisältösivuilla otsikoissa ja väliotsikoissa käytetään Populairea. Leipätekstifonttina, kuvateksteissä ja
kaavioissa käytetään Myriad Prota. Lehden perusvärityksessä käytetään lanseerausvaiheessa PHT:n purppuraa, mutta jatkossa hyödynnetään muita värikartan
värejä sesonkien mukaan.
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KUVA Minna Sirkka TEKSTI Mindy Sircka

hyvä
paha
työpaikkalounas
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Etiam consectetur, sapien
non rutrum mattis, nunc lectus.

L

orem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla auctor sagittis vulputate.
Proin imperdiet, turpis ac mollis consectetur, felis sem lobortis ante, id varius ipsum
est sit amet turpis. Cras ligula lectus, suscipit quis
rhoncus at, consequat non ipsum. Nunc mauris
ante, fermentum sit amet semper sit amet, cursus
eu nisl. Vivamus tempus erat ut nibh tempor convallis. Ut vel purus augue. Nullam posuere mauris
at mauris dignissim imperdiet. Proin mollis erat
nec arcu ullamcorper convallis.
Fusce id ante est. Nam nec sem ac libero posuere
facilisis sit amet vel nibh. Sed gravida laoreet purus, mattis egestas tortor suscipit varius. Duis ac
justo velit, eu accumsan ante. In nec enim vitae
mi ultrices feugiat in ut ligula. Maecenas in lorem
erat, vel aliquam leo. Etiam nec tellus est, vel mollis tortor. Mauris pulvinar tellus ac nibh auctor
lacinia viverra urna porta. Quisque in urna turpis,
eu euismod libero. Curabitur molestie neque
purus. Quisque lacinia enim sed nisl sagittis et
lacinia orci pharetra. Cras nulla lacus, scelerisque
sit amet blandit vitae, pellentesque in turpis. Nam
accumsan auctor est.

nam tempor erat feugiat
Arcu accumsan ullamcorper. Nam gravida
mi eget est ullamcorper eget eleifend quam
luctus. Nulla non augue sed quam malesuada
euismod id et elit. Sed faucibus sodales auctor.
Aliquam erat volutpat. Aliquam lobortis, dui quis
placerat consectetur, lacus nunc hendrerit purus,
quis feugiat erat tortor nec sem. Aenean purus
nisi, porta eget pharetra ut, congue quis augue.
Aenean porttitor imperdiet eros a vehicula. Fusce
magna purus, malesuada a porta ac, placerat eu

interdum varius nibh. Nulla rhoncus venenatis felis, accumsan posuere mauris elementum
non. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Suspendisse vel porta nisl. Suspendisse porta urna dui, nec vehicula orci.
purus. Vivamus

Aliquam eu accumsan tellus. Nullam rhoncus
quam at enim euismod cursus. Sed vestibulum
placerat augue, a hendrerit justo commodo
eget. Aenean id velit tellus, accumsan sagittis
metus. Maecenas tristique tempus tortor, a
sodales tortor fermentum quis. Etiam ultrices
blandit purus, non volutpat lacus ullamcorper in.
Phasellus volutpat odio vitae ante ultricies convallis. Nulla facilisi.

duis sed ipsum in lorem
Volutpat faucibus vitae gravida neque. Phasellus
non dolor magna, ac auctor nulla. Sed accumsan,
ligula in egestas consectetur, urna libero pretium
risus, sit amet blandit mi mi sed nulla. Nunc pellentesque aliquet auctor. Vivamus ultrices, risus
at interdum lobortis, nulla tellus interdum est,
id tincidunt velit justo sed neque. Maecenas volutpat hendrerit lorem, sit amet consequat risus
laoreet non. Maecenas gravida ante sed justo
sollicitudin vitae tristique dui rhoncus. Duis elit
nunc, euismod et hendrerit nec, ornare ac neque.

aliquam varius dictum
libero non imperdiet.
Integer malesuada ipsum sed magna consequat
ullamcorper. Morbi enim felis, pharetra eu dapibus ac, commodo nec ligula. Donec vel massa
nec lorem dapibus vulputate. Sed ac nibh quis
ante varius molestie. Nulla diam tortor, tempor
et scelerisque a, faucibus vel metus. Maecenas
tincidunt, lacus eu ultrices elementum, nisi nulla
interdum ipsum, vel varius tortor tellus et magna.
Nullam arcu risus, ultrices sed egestas interdum,
mollis quis neque. Nulla facilisi. Vestibulum
gravida posuere est quis tempus.
Donec in nisi sit amet enim accumsan molestie
malesuada dictum quam. Praesent urna libero,
tincidunt at imperdiet quis, placerat molestie
quam. Morbi molestie, dolor non blandit condimentum, sapien mi tempor mi, quis suscipit lacus
elit eget felis. Phasellus dignissim massa ut lectus
dictum iaculis quis sed purus. Quisque sodales
commodo tempus. Phasellus pellentesque nulla
quis enim laoreet ullamcorper. Donec ipsum
ligula, vehicula id malesuada in, fringilla vel orci.
Donec eros nulla nullam.

Fusce tempus lectus ut neque dapibus scelerisque porta purus aliquet. Pellentesque habitant
morbi tristique senectus et netus et malesuada
fames ac turpis egestas. Etiam id velit tortor,
at venenatis lorem. Ut condimentum arcu nec
mauris dapibus volutpat. Maecenas vestibulum
lacinia sollicitudin. Nullam dictum quam a augue
dapibus adipiscing.
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TUotELogO: ensimmäinen askel
Ensimmäinen askel -tuotelogoista on olemassa kaksi
eri versiota. Sinistä versiota käytetään perheille suunnattujen tuotteiden viestinnässä ja markkinoinnissa,
vihreää yksilöille suunnattujen tuotteiden viestinnässä ja markkinoinnissa. Näitä Ensimmäinen askel
-tuotteisiin liitettyjä värejä voidaan hyödyntää myös
viestinnän ja markkinoinnin materiaaleissa tuotekohtaisina tunnusväreinä.
Värillisistä logoista on sekä CMYK- että PMS-versiot.
CMYK-versioita käytetään pääsääntöisesti painotöissä.
PMS-logoja voidaan käyttää tarvittaeessa esim. painettaessa logoja give away -tuotteisiin ja kankaalle.
Logot esiintyvät pääsääntöisesti aina värillisinä.
Erikoistapauksissa on käytettävissä myös mustavalkoinen versio.
Logoja ei saa muokata, kaikissa materiaaleissa tulee
käyttää alkuperäisiä logotiedostoja.

CMYK

PMS

MUSTA

Yksilötuote, vihreä
Tausta
C35 M0 Y100 K0 / Pantone 382 C
Ensimmäinen
C11 M0 Y30 K0 / Pantone 382 C 30%
Askel
C80 M0 Y100 K20 / Pantone 356 C
Perhetuote, sininen
Tausta
C60 M0 Y0 K0 / Pantone 298 C
Ensimmäinen
C15 M0 Y0 K0 / Pantone 298 C 30%
Askel
C100 M35 Y0 K0 / Pantone 3005 C
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TUotEilmoitukset: perhe + yksilö
Ilmoitukset ovat pirteitä ja värikkäitä. Niissä käytetään tuoteryhmäkohtaista tunusväriä sekä aiheeseen soveltuvaa kuvaa aktiivisista ihmisistä tai perheestä toimintaa kuvaavassa miljöössä. Nostotekstejä (esim. otsikko ja
kehotus toimintaan) sijoitetaan Populaire-fontilla kirjoitettuna tuotelogon värien mukaisille muotoalueille.
Tuotelogo sijoitetaan ilmoituksen oikeaan yläkulmaan ja sitä käytetään ilmoituksissa aina yhdessä PHT:n logon
kanssa. Lisäksi ilmoitukseen sijoitetaan RAY tukee -logo.

yhteistä aikaa
perheen kanssa?

tutustu ja
jaksolle osoitthae
eess
www.pht.fi a

Ensimmäinen askel on koko perheen hyvinvointijakso,
jolla pääset matkalle kohti terveellisempiä elämäntapoja! PHT tarjoaa elämyksiä, onnistumisen iloa ja
hyvää oloa ympäri Suomen. Haku alkaa 1.5.2012.

ensimmäinen askel on tärkein.
PHT ry, Lintulahdenkatu 10, 00500 Helsinki. Puh. 020 144 1310

elämyksiä ja
liikunnan iloa!

a hae
tutustu j itteessa
oso
jaksolle .pht.fi
www

Ensimmäinen askel on hyvinvointijakso, jolla pääset matkalle kohti terveellisempiä elämäntapoja! PHT tarjoaa
elämyksiä, onnistumisen iloa ja hyvän olon mahdollisuuksia ympäri Suomen. Haku alkaa 1.5.2012.

ensimmäinen askel on tärkein.

PHT ry, Lintulahdenkatu 10, 00500 Helsinki. Puh. 020 144 1310
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