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Kuurojen Liiton tunnus muodostaa 
kokonaisuuden, jonka osia ei saa 
käyttää lähtökohtaisesti muilla kuin  
tässä ohjeistossa esitetyillä tavoilla.

Oikeudet tunnukseen
Kuurojen Liitolla on yksinomai-
nen oikeus käyttää tunnusta  
kaikessa viestinnässään. Tun-
nuksen tekijän oikeudet kuuluvat 
Hahmo Design Oy:lle.

Tunnuksen käytöstä
Tunnusta ei saa muuttaa tai käyt-
tää tästä graafisesta ohjeistosta 
poikkeavalla tavalla ilman erillis-
lupaa oikeuksien haltijoilta. 

Tunnuksesta ei myöskään saa 
irrottaa osia ja käyttää niitä  
irrallisina elementteinä ilman  
em. erillislupaa.

Tunnusta ympäröi kaikissa 
käyttökohteissaan suoja-alue 
(ks. seuraavat sivut), jolle ei saa 
sijoittaa muita elementtejä.

Ohjeiden vastainen käyttö hei-
kentää Kuurojen Liiton brändiä, 
rikkoo tunnuksen suunnittelijan 
tekijänoikeuksia ja oikeuttaa 
oikeudenhaltijat korvaukseen.

Tunnus

Väripinnoilla käytettynä 
tunnus on joko valkea tai 
musta, taustapinnan tum-
muudesta riippuen.

Värillistä tunnusta käyte-
tään valkoisella pohjalla.
Tunnusvärit on määritel- 
ty tämän ohjeiston sivulla 5.
Tunnusta ympäröi kaikissa 
käyttökohteissaan suoja-
alue, jolle ei saa sijoittaa 
muita elementtejä.
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Tunnustiedostot, suomi
Värijärjestelmistä
CMYK-järjestelMää käytetään pai-
notöissä. Siinä värisävyt koostu-
vat neljästä perusväristä: syaani 
(C), magenta (m), keltainen (y) ja 
musta (k). Eri värit muodostuvat, 
kun näitä neljää perusväriä paine-
taan päällekkäin rasteroituina.

PANtONe-järjestelMässä jokainen 
painoväri sekoitetaan erikseen 
ennen painamista. Pantone u  
on päällystämättömälle ja  
Pantone C päällystetylle paperil-
le painettaessa käytettävä väri.

rGB-järjestelMä on kuvaruutujen 
ja internetin värijärjestelmä.  
Siinä värisävyt koostuvat kolmes-
ta perusväristä: punainen (r), 
vihreä (g) ja sininen (B).

Tiedostomuodoista
AI (AdOBe IllustrAtOr) -tunnukset 
avautuvat Adobe Illustrator 
-ohjelmalla. Ns. työpöytäkäyt-
töön (tekstin käsittely ym.) ai ei 
ole sopiva. HuOM. Tässä ohjeis-
tossa listattujen mustien ja  
valkeiden ai-tunnusten tausta  
on läpi näkyvä.

PdF (POrtABle dOCuMeNt FOrMAt) 
-tunnuksia käytetään pääasiassa 
painotöissä (Cmyk, Pantone). 
PDf-tunnuksen kokoa voi muuttaa 
laadun kärsimättä.

ePs (eNCAPsulAted POstsCrIPt) 
-tunnuksia käytetään pääasiassa 
painotöissä (Cmyk, Pantone). 
ePs-tunnuksen kokoa voi muuttaa 
laadun kärsimättä. HuOM. Tässä 
ohjeistossa listattujen mustien ja 
valkeiden ePs-tunnusten tausta 
on läpi näkyvä.

PNG (POrtABle NetwOrK GrAPHICs) 
-tunnukset on tarkoitettu netti-
käyttöön. Png-tunnusta ei saa 
suurentaa, koska suurennettaes-
sa sen laatu kärsii. HuOM. Tässä 
ohjeistossa listattujen mustien ja 
valkeiden Png-tunnusten tausta 
on läpi näkyvä.

tIF (tIFF, tAGGed IMAGe FIle FOrMAt) 
-tiedostot sopivat ns. työpöytä-
käyttöön (tekstinkäsittely ym.). 
tiff-tunnusta ei saa suurentaa, 
koska suurennettaessa sen  
laatu kärsii.
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kl_fin_vaaka_1

kl_fin_vaaka_1_Cmyk.ai/pdf/eps/tif
kl_fin_vaaka_1_Pantone_C.ai/pdf/eps
kl_fin_vaaka_1_Pantone_u.ai/pdf/eps
kl_fin_vaaka_1_rgB.ai/pdf/png

kl_fin_vaaka_1_musta.ai/pdf/eps/png/tif

kl_fin_vaaka_1_valkea.ai/eps/png

kl_fin_vaaka_2_Cmyk.ai/pdf/eps/tif
kl_fin_vaaka_2_Pantone_C.ai/pdf/eps
kl_fin_vaaka_2_Pantone_u.ai/pdf/eps
kl_fin_vaaka_2_rgB.ai/pdf/png

kl_fin_vaaka_2_musta.ai/pdf/eps/png/tif

kl_fin_vaaka_2_valkea.ai/eps/pngkl_fin_vaaka_2

kl_fin_pysty

kl_fin_pysty_Cmyk.ai/pdf/eps/tif
kl_fin_pysty_Pantone_C.ai/pdf/eps
kl_fin_pysty_Pantone_u.ai/pdf/eps
kl_fin_pysty_rgB.ai/pdf/eps/png

kl_fin_pysty_musta.ai/pdf/eps/png/tif

kl_fin_pysty_valkea.ai/eps/png
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Värijärjestelmistä
CMYK-järjestelMää käytetään pai-
notöissä. Siinä värisävyt koostu-
vat neljästä perusväristä: syaani 
(C), magenta (m), keltainen (y) ja 
musta (k). Eri värit muodostuvat, 
kun näitä neljää perusväriä paine-
taan päällekkäin rasteroituina.

PANtONe-järjestelMässä jokainen 
painoväri sekoitetaan erikseen 
ennen painamista. Pantone u  
on päällystämättömälle ja  
Pantone C päällystetylle paperil-
le painettaessa käytettävä väri.

rGB-järjestelMä on kuvaruutujen 
ja internetin värijärjestelmä.  
Siinä värisävyt koostuvat kolmes-
ta perusväristä: punainen (r), 
vihreä (g) ja sininen (B).

Tiedostomuodoista
AI (AdOBe IllustrAtOr) -tunnukset 
avautuvat Adobe Illustrator 
-ohjelmalla. Ns. työpöytäkäyt-
töön (tekstin käsittely ym.) ai ei 
ole sopiva. HuOM. Tässä ohjeis-
tossa listattujen mustien ja  
valkeiden ai-tunnusten tausta  
on läpi näkyvä.

PdF (POrtABle dOCuMeNt FOrMAt) 
-tunnuksia käytetään pääasiassa 
painotöissä (Cmyk, Pantone). 
PDf-tunnuksen kokoa voi muuttaa 
laadun kärsimättä.

ePs (eNCAPsulAted POstsCrIPt) 
-tunnuksia käytetään pääasiassa 
painotöissä (Cmyk, Pantone). 
ePs-tunnuksen kokoa voi muuttaa 
laadun kärsimättä. HuOM. Tässä 
ohjeistossa listattujen mustien ja 
valkeiden ePs-tunnusten tausta 
on läpi näkyvä.

PNG (POrtABle NetwOrK GrAPHICs) 
-tunnukset on tarkoitettu netti-
käyttöön. Png-tunnusta ei saa 
suurentaa, koska suurennettaes-
sa sen laatu kärsii. HuOM. Tässä 
ohjeistossa listattujen mustien ja 
valkeiden Png-tunnusten tausta 
on läpi näkyvä.

tIF (tIFF, tAGGed IMAGe FIle FOrMAt) 
-tiedostot sopivat ns. työpöytä-
käyttöön (tekstinkäsittely ym.). 
tiff-tunnusta ei saa suurentaa, 
koska suurennettaessa sen  
laatu kärsii.

Tunnustiedostot, ruotsi
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kl_sve_vaaka_1

kl_sve_vaaka_1_Cmyk.ai/pdf/eps/tif
kl_sve_vaaka_1_Pantone_C.ai/pdf/eps
kl_sve_vaaka_1_Pantone_u.ai/pdf/eps
kl_sve_vaaka_1_rgB.ai/pdf/png

kl_sve_vaaka_1_musta.ai/pdf/eps/png/tif

kl_sve_vaaka_1_valkea.ai/eps/png

kl_sve_vaaka_2_Cmyk.ai/pdf/eps/tif
kl_sve_vaaka_2_Pantone_C.ai/pdf/eps
kl_sve_vaaka_2_Pantone_u.ai/pdf/eps
kl_sve_vaaka_2_rgB.ai/pdf/png

kl_sve_vaaka_2_musta.ai/pdf/eps/png/tif

kl_sve_vaaka_2_valkea.ai/eps/pngkl_sve_vaaka_2

kl_sve_pysty

kl_sve_pysty_Cmyk.ai/pdf/eps/tif
kl_sve_pysty_Pantone_C.ai/pdf/eps
kl_sve_pysty_Pantone_u.ai/pdf/eps
kl_sve_pysty_rgB.ai/pdf/eps/png

kl_sve_pysty_musta.ai/pdf/eps/png/tif

kl_sve_pysty_valkea.ai/eps/png
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Värijärjestelmistä
CMYK-järjestelMää käytetään pai-
notöissä. Siinä värisävyt koostu-
vat neljästä perusväristä: syaani 
(C), magenta (m), keltainen (y) ja 
musta (k). Eri värit muodostuvat, 
kun näitä neljää perusväriä paine-
taan päällekkäin rasteroituina.

PANtONe-järjestelMässä jokainen 
painoväri sekoitetaan erikseen 
ennen painamista. Pantone u  
on päällystämättömälle ja  
Pantone C päällystetylle paperil-
le painettaessa käytettävä väri.

rGB-järjestelMä on kuvaruutujen 
ja internetin värijärjestelmä.  
Siinä värisävyt koostuvat kolmes-
ta perusväristä: punainen (r), 
vihreä (g) ja sininen (B).

Tiedostomuodoista
AI (AdOBe IllustrAtOr) -tunnukset 
avautuvat Adobe Illustrator 
-ohjelmalla. Ns. työpöytäkäyt-
töön (tekstin käsittely ym.) ai ei 
ole sopiva. HuOM. Tässä ohjeis-
tossa listattujen mustien ja  
valkeiden ai-tunnusten tausta  
on läpi näkyvä.

PdF (POrtABle dOCuMeNt FOrMAt) 
-tunnuksia käytetään pääasiassa 
painotöissä (Cmyk, Pantone). 
PDf-tunnuksen kokoa voi muuttaa 
laadun kärsimättä.

ePs (eNCAPsulAted POstsCrIPt) 
-tunnuksia käytetään pääasiassa 
painotöissä (Cmyk, Pantone). 
ePs-tunnuksen kokoa voi muuttaa 
laadun kärsimättä. HuOM. Tässä 
ohjeistossa listattujen mustien ja 
valkeiden ePs-tunnusten tausta 
on läpi näkyvä.

PNG (POrtABle NetwOrK GrAPHICs) 
-tunnukset on tarkoitettu netti-
käyttöön. Png-tunnusta ei saa 
suurentaa, koska suurennettaes-
sa sen laatu kärsii. HuOM. Tässä 
ohjeistossa listattujen mustien ja 
valkeiden Png-tunnusten tausta 
on läpi näkyvä.

tIF (tIFF, tAGGed IMAGe FIle FOrMAt) 
-tiedostot sopivat ns. työpöytä-
käyttöön (tekstinkäsittely ym.). 
tiff-tunnusta ei saa suurentaa, 
koska suurennettaessa sen  
laatu kärsii.

Tunnustiedostot, englanti
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kl_eng_vaaka_1

kl_eng_vaaka_1_Cmyk.ai/pdf/eps/tif
kl_eng_vaaka_1_Pantone_C.ai/pdf/eps
kl_eng_vaaka_1_Pantone_u.ai/pdf/eps
kl_eng_vaaka_1_rgB.ai/pdf/png

kl_eng_vaaka_1_musta.ai/pdf/eps/png/tif

kl_eng_vaaka_1_valkea.ai/eps/png

kl_eng_vaaka_2_Cmyk.ai/pdf/eps/tif
kl_eng_vaaka_2_Pantone_C.ai/pdf/eps
kl_eng_vaaka_2_Pantone_u.ai/pdf/eps
kl_eng_vaaka_2_rgB.ai/pdf/png

kl_eng_vaaka_2_musta.ai/pdf/eps/png/tif

kl_eng_vaaka_2_valkea.ai/eps/pngkl_eng_vaaka_2

kl_eng_pysty

kl_eng_pysty_Cmyk.ai/pdf/eps/tif
kl_eng_pysty_Pantone_C.ai/pdf/eps
kl_eng_pysty_Pantone_u.ai/pdf/eps
kl_eng_pysty_rgB.ai/pdf/eps/png

kl_eng_pysty_musta.ai/pdf/eps/png/tif

kl_eng_pysty_valkea.ai/eps/png
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Kuurojen Liiton värit
Värijärjestelmistä
CMYK-järjestelMää käytetään pai-
notöissä. Siinä värisävyt koostu-
vat neljästä perusväristä: syaani 
(C), magenta (m), keltainen (y) ja 
musta (k). Eri värit muodostuvat, 
kun näitä neljää perusväriä paine-
taan päällekkäin rasteroituina.

PANtONe-järjestelMässä jokainen 
painoväri sekoitetaan erikseen 
ennen painamista. Pantone u  
on päällystämättömälle ja  
Pantone C päällystetylle paperil-
le painettaessa käytettävä väri.

rGB-järjestelMä on kuvaruutujen 
ja internetin värijärjestelmä.  
Siinä värisävyt koostuvat kolmes-
ta perusväristä: punainen (r), 
vihreä (g) ja sininen (B).

Tiedostomuodoista
AI (AdOBe IllustrAtOr) -tunnukset 
avautuvat Adobe Illustrator 
-ohjelmalla. Ns. työpöytäkäyt-
töön (tekstin käsittely ym.) ai ei 
ole sopiva. HuOM. Tässä ohjeis-
tossa listattujen mustien ja  
valkeiden ai-tunnusten tausta  
on läpi näkyvä.

PdF (POrtABle dOCuMeNt FOrMAt) 
-tunnuksia käytetään pääasiassa 
painotöissä (Cmyk, Pantone). 
PDf-tunnuksen kokoa voi muuttaa 
laadun kärsimättä.

ePs (eNCAPsulAted POstsCrIPt) 
-tunnuksia käytetään pääasiassa 
painotöissä (Cmyk, Pantone). 
ePs-tunnuksen kokoa voi muuttaa 
laadun kärsimättä. HuOM. Tässä 
ohjeistossa listattujen mustien ja 
valkeiden ePs-tunnusten tausta 
on läpi näkyvä.

PNG (POrtABle NetwOrK GrAPHICs) 
-tunnukset on tarkoitettu netti-
käyttöön. Png-tunnusta ei saa 
suurentaa, koska suurennettaes-
sa sen laatu kärsii. HuOM. Tässä 
ohjeistossa listattujen mustien ja 
valkeiden Png-tunnusten tausta 
on läpi näkyvä.

tIF (tIFF, tAGGed IMAGe FIle FOrMAt) 
-tiedostot sopivat ns. työpöytä-
käyttöön (tekstinkäsittely ym.). 
tiff-tunnusta ei saa suurentaa, 
koska suurennettaessa sen  
laatu kärsii.

Sininen
Sininen on tunnuksen väri 
ja viestinnän pääväri.

CMYK 85, 0, 0, 0
PANtONe Process Cyan U/C
rGB 0, 183, 235 (#00B6eC)

Oranssi
CMYK 0, 55, 100, 0
PANtONe 158 U/C
rGB 247, 123, 55 (#f77B37)

Violetti
CMYK 30, 80, 0, 20
PANtONe 235 U / 249 C
rGB 144, 70, 132 (#904684)

Vihreät
CMYK 30, 0, 100, 0
PANtONe 381 U / 390 C
rGB 177, 205, 67 (#B1CD43)

Lämmin harmaa
CMYK 0, 0, 10, 25
PANtONe Pantone Warm Grey 4 U/C 
rGB 224, 217, 199 (#e0D9C7)
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Valkoinen
Kaikissa sovelluksissa esiintyy  
runsaasti raikasta valkoista.

tä
Yd
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t 

lI
sä
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t

Musta
CMYK 0, 0, 0, 100
PANtONe Process Black U/C
rGB 0, 0, 0 (#000000)

CMYK 60, 0, 90, 0
PANtONe 360 U / 360 C
rGB 95, 190, 40 (#5fBe28)
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Kuurojen Liiton typografia
Värijärjestelmistä
CMYK-järjestelMää käytetään pai-
notöissä. Siinä värisävyt koostu-
vat neljästä perusväristä: syaani 
(C), magenta (m), keltainen (y) ja 
musta (k). Eri värit muodostuvat, 
kun näitä neljää perusväriä paine-
taan päällekkäin rasteroituina.

PANtONe-järjestelMässä jokainen 
painoväri sekoitetaan erikseen 
ennen painamista. Pantone u  
on päällystämättömälle ja  
Pantone C päällystetylle paperil-
le painettaessa käytettävä väri.

rGB-järjestelMä on kuvaruutujen 
ja internetin värijärjestelmä.  
Siinä värisävyt koostuvat kolmes-
ta perusväristä: punainen (r), 
vihreä (g) ja sininen (B).

Tiedostomuodoista
AI (AdOBe IllustrAtOr) -tunnukset 
avautuvat Adobe Illustrator 
-ohjelmalla. Ns. työpöytäkäyt-
töön (tekstin käsittely ym.) ai ei 
ole sopiva. HuOM. Tässä ohjeis-
tossa listattujen mustien ja  
valkeiden ai-tunnusten tausta  
on läpi näkyvä.

PdF (POrtABle dOCuMeNt FOrMAt) 
-tunnuksia käytetään pääasiassa 
painotöissä (Cmyk, Pantone). 
PDf-tunnuksen kokoa voi muuttaa 
laadun kärsimättä.

ePs (eNCAPsulAted POstsCrIPt) 
-tunnuksia käytetään pääasiassa 
painotöissä (Cmyk, Pantone). 
ePs-tunnuksen kokoa voi muuttaa 
laadun kärsimättä. HuOM. Tässä 
ohjeistossa listattujen mustien ja 
valkeiden ePs-tunnusten tausta 
on läpi näkyvä.

PNG (POrtABle NetwOrK GrAPHICs) 
-tunnukset on tarkoitettu netti-
käyttöön. Png-tunnusta ei saa 
suurentaa, koska suurennettaes-
sa sen laatu kärsii. HuOM. Tässä 
ohjeistossa listattujen mustien ja 
valkeiden Png-tunnusten tausta 
on läpi näkyvä.

tIF (tIFF, tAGGed IMAGe FIle FOrMAt) 
-tiedostot sopivat ns. työpöytä-
käyttöön (tekstinkäsittely ym.). 
tiff-tunnusta ei saa suurentaa, 
koska suurennettaessa sen  
laatu kärsii.

Virallinen tekstityyppi (painotuotteet)

Kuurojen liiton virallinen tekstityyppi  
on Neutraface Text 2, josta käytetään  
yllä olevia leikkauksia.

ABCDEFGHIJ 

KLMNOPQRS 

TUVWXYZÅÄÖ

abcdefghijklmno

pqrstuvwxyzåäö

1234567890”,.–?!

Neutraface Text 2 Light

Neutraface Text 2 Book

Neutraface Text 2 Demi

AaBbCc123

AaBbCc123

AaBbCc123

Korvaava tekstityyppi (sähköiset sovellukset)

Mikäli Neutraface ei ole käytettävissä 
(www, sähköiset dokumentit jne.),
käytetään korvaavana tekstityyppinä  
Arialia.

ABCDEFGHIJ 

KLMNOPQRS 

TUVWXYZÅÄÖ

abcdefghijklmno

pqrstuvwxyzåäö

1234567890”,.–?!

Arial Regular

Arial Bold

AaBbCc123

AaBbCc123
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Kuurojen Liiton visuaalinen kieli

Kuurojen Liiton visuaalinen kieli rakentuu 
tunnuksen merkkiosan vahvasta läsnäolosta, 
väripinnoista ja laadukkaista valokuvista.

Värejä käytetään pintoina tuomaan 
ilmettä ja selkeyttämään sisällön jakoa.

Tunnuskuviota voi käyttää 
rajattuna värillisellä pinnalla.

Kuvituskuvat 
yhdenmukaistetaan
värikäsittelyin.

Kuurojen Liiton viestintään 
soveltumattomat kuvat
Erityishuomiota tulee kiinnittää 
viittomakuviin. Niitä ei saa rajata 
pelkästään viittoviin käsiin, vaan 
myös kasvojen tulee näkyä.

Vain toimituksellinen 
kuvamateriaali voi olla 
neliväristä. (Esimerkit 
vuosikirjan taittopohjasta.)

65Kuurojen Liitto ry:n julkaisuja

Alaotsikolla tarkennetaan 
pääotsikkoa tarvittaessa 

Tanja ToimiTTaja

Pääotsikko tähän

Pääotsikko tähän —
Alaotsikolla tarkennataan 
pääotsikkoa tarvittaessa

Julkaisusarjan formaatti on A4 ja 
sen väritys on tämän dokumentin 
mukainen. Käytetyt värisävyt sekä 
typografia-asetukset on määri-
telty Indesign-pohjaan kl-julkaisu-
sarjan-kannet.indt.

Quundam qui volendi gendis 
ium nistis dolupictur. Ferum vita-
tur sit, erro et que voluptio inime. 
Nonem veniet lantio blation 
sequam ium quas et volo bero dis 
aute cora comnis que dem iunt.
Tatione molore eossimin pro 
nimin pe volut ut od que inciae 

sume maio. Mus quias rem et 
utamet quos que sequam fugia 
conse diti dolecum voluptatem. 

Lestrupt inverch illore lam 
serro et eaquis minullu ptatas 
nostorehenes am ditiumquunt 
fugitat emolupit, consequi non-
sed quident. Ceratest fugiantium 
non consedias moluptiis et eve-
lique ne consequibus sequiae. 
Tur rehent. Utendae nitationecus 
maio cumqui te cor ad mosanis 
sintio il ipis esto blacest iusdae 
seque. Olorum qui nim eserio tem 
fugias consequatur.
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ISSN 1457-1099
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Eläköön
viittomakieli!
Edunvalvontaa, 
asiantuntijuutta  
ja palveluja

Julkaisut: kansipohjat

Neliöesite

Julkaisusarja
INdesIGN-tIedOstO:
kl_julkaisusarjan_kannet.indt

Suurissa otsikoissa 
käytetään kirjain-
leikkauksena Neutra-
face 2 Text Lightia.

Tietosisältö (otsikko, 
ala otsikko, kirjoittaja 
jne.) jäsennetään 
käyttämällä väripintoja.

65Kuurojen Liitto ry:n julkaisuja

Alaotsikolla tarkennetaan 
pääotsikkoa tarvittaessa 

Tanja ToimiTTaja

Pääotsikko tähän

Pääotsikko tähän —
Alaotsikolla tarkennataan 
pääotsikkoa tarvittaessa

Julkaisusarjan formaatti on A4 ja 
sen väritys on tämän dokumentin 
mukainen. Käytetyt värisävyt sekä 
typografia-asetukset on määri-
telty Indesign-pohjaan kl-julkaisu-
sarjan-kannet.indt.

Quundam qui volendi gendis 
ium nistis dolupictur. Ferum vita-
tur sit, erro et que voluptio inime. 
Nonem veniet lantio blation 
sequam ium quas et volo bero dis 
aute cora comnis que dem iunt.
Tatione molore eossimin pro 
nimin pe volut ut od que inciae 

sume maio. Mus quias rem et 
utamet quos que sequam fugia 
conse diti dolecum voluptatem. 

Lestrupt inverch illore lam 
serro et eaquis minullu ptatas 
nostorehenes am ditiumquunt 
fugitat emolupit, consequi non-
sed quident. Ceratest fugiantium 
non consedias moluptiis et eve-
lique ne consequibus sequiae. 
Tur rehent. Utendae nitationecus 
maio cumqui te cor ad mosanis 
sintio il ipis esto blacest iusdae 
seque. Olorum qui nim eserio tem 
fugias consequatur.
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KaNNeN Kuva: Kalle Kuvaaja

Pääotsikko tähän —
Alaotsikolla tarkennataan 
pääotsikkoa tarvittaessa

65Kuurojen Liitto ry:n julkaisuja

Pääotsikon taustalla 
voi olla sävykuva

Tanja ToimiTTaja

Pieni esite
INdesIGN-tIedOstO:
kl_pienen_esitteen_kansipohja.indt
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Venis enda dolo eatquiatatum qui am 
ipsande nis assum evernam rerum 
eosandantum volupta tquae. Ut lantur, 
omnimin natio. Nam harchil invende 
stotatus, sitem et que mos exceaquodit 
utem. Olor resequi id unde vel invel 
maxim eariscia verum voloruptatur 
most, consequatur am repta sequam qui 
comnis quia dolorecae cume dis qui blaut 
atis nis molupta turiostempe solorpo 
recaborro consed enet est is aliquunt 
veliberuptae expelenisit. Et officae et, 
corumquias alianim inciam.
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Venis enda dolo eatquiatatum qui am 
ipsande nis assum evernam rerum 
eosandantum volupta tquae. Ut lantur, 
omnimin natio. Nam harchil invende 
stotatus, sitem et que mos exceaquodit 
utem. Olor resequi id unde vel invel 
maxim eariscia verum voloruptatur 
most, consequatur am repta sequam qui 
comnis quia dolorecae cume dis qui blaut 
atis nis molupta turiostempe solorpo 
recaborro consed enet est is aliquunt 
veliberuptae expelenisit. Et officae et, 
corumquias alianim inciam.

Untincim 
harum qua 

dolorep
harum qua 

dolorep
harum qua 

kansipo
hja : hahm

o
 design, w

w
w

.hahm
o.fi  |  kuva : jo

hner bildbyrå

Yleistä julkaisuista
Kaikkien julkaisujen 
yleisilme rakentuu 
Kuurojen Liiton tunnuksen 
läsnäolosta, Kuurojen Liiton 
typografi asta (Neutraface 2 
Text), valokuvista sekä 
Kuurojen Liiton väreistä 
(värimääritykset tämän 
ohjeiston sivulla 5).

KOOt
Julkaisusarja: A4 (pysty)
Neliöesite: 150 x 150 mm
Pieni esite: 85 x 148,5 mm

MAterIAAlI
Kirkkaan valkoinen 
päällystämätön off set-
paperi, esim. Edixion.

KANsIKuvA
Kaikissa formaateissa on 
mahdollista käyttää väri-
käsiteltyä kansikuvaa tai 
pelkkää tekstiotsikkoa.

tYPOGrAFIA jA MItOItuKset
Kirjain- ja kappaletyylit 
ja tarkemmat mitoitukset 
Indesign-tiedostopohjassa.

INdesIGN-
tIedOstO: 
kl_neliokansipohja
.indt
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 Keväällä 2012 Kuurojen Liiton kulttuurituotan-
nossa nähtiin sekä taikuutta että uutuutta. Taikuutta 
ja magiaa oli ilmassa Kuurojen 14. kansainvälisessä 
taikurifestivaalissa, joka pidettiin Helsingissä 
23.–28.4. Valkeassa talon loppuunmyydyissä tilai-
suuksissa nähtiin kolmen iltana kuurojen taikurien 
maailmanmestaruuksien kilpailuesityksiä. Kilpailusar-
joja oli useita: lava-, komedia-, lähi-, illuusio- ja nais-
ten sekä seniorien oma Merlin-sarja. 
Yhdestä kilpailuillasta toteutettiin 
myös suora verkkolähetys, jonka 
kautta katsojat ympäri maailmaa 
pääsivät mukaan nauttimaan taika-
tempuista. Alun perin mukana oli 
myös lastensarja, mutta sarjan ainoa 
osallistuja sijoitettiin aikuisten sar-
jaan. Kilpailuun ilmoittautui yhteensä 
30 kilpailijaa 10 eri maasta, kaukai-
simmat Intiasta ja Yhdysvalloista. 
Parhaat taikaesitykset esitettiin 
uudestaan festivaalin päätösgaa-
lassa Helsingin Messukeskuksessa.

Kilpailussa ei ollut tällä kertaa 
mukana yhtään suomalaista taikuria, 
mutta festivaalin ”henkisuojelija” 
Oskar Wetzell (1888–1928) oli paitsi innokas urheilu- 
ja kulttuuri-ihminen myös kuuluisa suomalaistaikuri. 
Hänen taikuriuraansa käsittelevä luento oli festivaalin 
yksi suosituimpia oheisohjelmia. Kilpailujen lisäksi 
viikon aikana ohjelmassa oli myös retkipäivä ja eri-
laisia kokouksia. Ennen festivaalia järjestettiin myös 
työpaja lapsille kuurojen kansainvälisen taikuriseuran 
puheenjohtaja Johnny Gappin johdolla.

Taikurifestivaalin perustaja Horst Bormannin 
mukaan ensimmäinen festivaali pidettiin vuonna 1986 
Leipzigissa silloisessa Itä-Saksassa. Festivaalit järjes-
tetään joka toinen vuosi ja vuodesta 1992 alkaen eri 

maissa. Festivaali on maailman kuurojen taikurei-
den kohtaamispaikka, ja tavoitteena on kannustaa 
enemmän nuoria ja naisia mukaan taikuuteen. Toi-
vottavasti näemme suomalaisen taikuriharrastajan 
jo seuraavissa maailmanmestaruuskisoissa Chica-
gossa 2014.

Uutuutta toimintavuoteen toi Kuurojen valtakun-
nallisten kulttuuripäivien kilpailun sääntöuudistus 

koskien näyttämöesitysten kilpai-
lusääntöjä. Uusia sääntöjä päästiin 
kokeilemaan ensimmäistä kertaa 
27. kulttuuripäivillä Oulussa 25.–
27.5.2012. Sääntöuudistuksen jäl-
keen kilpailuissa on kolme sarjaa, 
soolo-, ryhmä- ja pienoisnäytelmä-
esitykset, aiemman esityslajijaon 
sijaan. Lapset ja koululaiset kilpai-
levat omassa omaan sarjassaan 
ja aikuiset omassaan. Kilpailuissa 
nähtiin ensi kertaa myös viittoma-
kielisen tuomariston kommentit 
heti jokaisen esityksen jälkeen.  
Ensimmäisten esityspäivien par-
haat soolo- ja ryhmäesitykset jat-
koivat finaaliin, jossa ne esitettiin 

uudestaan eri tuomariston edessä. Yleisökin sai 
äänestää omat suosikkinsa.

Kulttuurituottaja Elina Pokin mukaan uudesta 
tuomarointitavasta saatiin hyvää palautetta, kun 
tuomarit kommentoivat viittomakielellä ja suorassa 
vuorovaikutuksessa kilpailijan kanssa. Seuraavilla 
kulttuuripäivillä jatketaan tätä uutta kilpailumuotoa, 
ja taide- ja kädentaitotöiden kilpailuja kehitetään 
edelleen.

HELEnA TOrBOLI

KULTTUUrI- JA HYVInVOInTIYKSIKön PääLLIKKö

Taikuutta ja uutuutta

Ku lt tu u r i päivät

tai Ku r i f e stiva alit

Morganin taikuripariskunta  
vei voiton kolmessa eri 
kilpailusarjassa.

Aku Karjalaisen 
tanssiesitys hurmasi 
yleisön.
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Kuurojen Liiton kulut 
8,2 milj. € vuonna 2012

Henkilöstökulut 59 %
Huoneisto ja laitteisto 16 %
Matkakulut 7 %
Kokous ja koulutus 2 %
Hankintakulut 9 %
Muut kulut 8 %

Halli nto

Kuurojen Liiton tuotot 
8,2 milj. € vuonna 2012

RAY-avustus 46 %
Avustukset 24 %
Keräystuotot 16 %
Muut tuotot 14 %

Hallintokertomus
Kuurojen Liiton hallinto-

osaston toimintaa on ohjannut 
vuodesta 2007 lähtien vuosittain 
vähentyneet tulot. Vuonna 2007 
liiton tulot olivat 9,6 milj. € ja viime 
vuonna 7,8 milj. €. Vähentyneistä 
tuloista huolimatta on liiton kulu-
puolta pystytty hallitsemaan niin, 
että vuodesta 2006 lähtien tilin-
päätökset ovat olleet ylijäämäisiä. 
niin myös viime vuonna.

Liiton tulot olivat 8,2 milj. € ja 
kulut 8,2 milj. € sekä tilinpäätöksen 
tulos 23 835 € ylijäämäinen. Liitolla 
ei ollut korollista lainaa vuoden 
aikana. Liiton omavaraisuusaste oli 
vuoden lopussa 37 %.

Vuoden aikana liiton kuluja 
jouduttiin supistamaan kaksilla 
Yt-neuvotteluilla. Kevään aikana 
käydyissä Yt-neuvotteluissa hen-
kilökunnan määrää supistettiin 
kahdeksalla toimihenkilöllä ja 
syksyn Yt-neuvotteluissa kahdella 
toimihenkilöllä.

Liiton omistaman osakeyhtiö 
Sign Line Oy:n toiminta kääntyi 
tappiolliseksi vuoden 2011 aikana 
ja tappioiden odotettiin kasvavan 
vuoden 2012 aikaan. Sign Linen 
talous ja liikevaihto olivat kasva-
neet suureksi suhteessa liiton toi-
mintaan, joten mahdollisen suuren 
tappion maksaminen olisi vaaran-
tanut liiton toiminnan jatkamisen. 
Tästä syystä päätettiin luopua Sign 
Line Oy:stä.

MArKKU TOrn

Vuoden aikana hallinto-osaston 
henkilökunnasta irtisanottiin viisi 
toimihenkilöä. ja tämän lisäksi 
hallinto-osastolle muodostettiin 
sihteeritiimi. Osaston melkeinpä 
kaikkien toimihenkilöiden työteh-
tävät organisoitiin vuoden aikana 
uudelleen.

Liiton yhdessä muiden järjes-
töjen kanssa omistama Kiinteistö 
Oy Valkea Talo tuottaa palveluja 
talossa toimiville järjestöiille. 
Vuoden 2012 suurimmat kehittä-
mispanokset laitettiin iCt-järjestel-
mien ja ravintola- ja kokoustilojen 
palvelujen kehittämiseen. Liittojen 
yhteiset tietokonehankinnat ja 
atk-koulutuspalvelut kilpailutettiin 
hankintalain mukaisesti. Valkean 
talon järjestöissä siirryttiin 
Windows 7 -käyttöjärjestelmään.

Liiton on mukana omistajana 
Suomen Humanistinen Ammatti-
korkeakoulussa Humak Oy:ssä. 
Humakin toimintaympäristössä 
tapahtui muutoksia, jotka vaikutti-
vat Humakin rakenteeseen ja toi-
mintaa. Toimipisteiden lukumäärä 
tulee vähenemään yhdeksästä 
kuuteen, minkä johdosta työnjako 
toimipisteiden kesken organisoi-
daan osittain uudelleen. Humakin 
tki-toiminta ja hallinto tulevat 
siirtymään Valkeaan Taloon. näitä 
uusia toimintoja varten joudumme 
remontoimaan tiloja toimintoihin 
paremmin sopiviksi.

K e H it täm i sto i m i nta

Vaikuttavaa ja 
monikanavaista 
Vaikuttavaa ja 
monikanavaista 
Vaikuttavaa ja 

viestintää

Viestinnän kehitys on toteut-
tanut monia viittomakielisten 
yhteisön toiveita ja unelmia. Se 
näkyy silloin kun viittomakieli elää 
medioissa luoden uutta tiedon-
välityksen ja vuorovaikutuksen 
maailmaa. Liiton viestintä osaltaan 
vaikutti parantaen viittomakielis-
ten asemaa, oikeuksia ja hyvinvoin-
tia. Se tapahtui sekä omakielisen 
tiedonvälityksen että edunvalvon-
taa lujittavan viestinnän tuloksena. 
Tärkeimmät kohderyhmät olivat 
viittomakielinen yhteisö ja päät-
täjät. Monikanavaisen viestinnän 
kärkiteemoja olivat lasten, nuorten 
ja perheiden asema ja viittomakieli 
yhteiskunnan palveluissa. Tärkeä 
teema oli myös monimuotoinen 
viittomakielinen yhteisö.

Omakielinen viestintä vaikutti 
kartuttaen tietoa viittomakielisten 
oikeuksista ja yhteiskunnan palve-
luista sekä osallistumismahdolli-
suuksista. Viestinnän kehittyessä 
yhä useampi yhteisön jäsen pääsi 
entistä läheisemmin osallistumaan 
liiton toimintaan esimerkiksi suo-
rien netti-tv-lähetysten välityksellä. 
Viestintä myös lujitti viittomakie-
listen yhteisöä tarjoamalla uusia 
vuorovaikutuksen kanavia.

Liiton tuotannot ottivat edis-
tysaskeleita muun muassa vakiin-
nuttamalla monikameratuotannot 
suoriin verkkolähetyksiin, joissa 
vuorovaikutteisuutta lisättiin osin 

myös Skype-yhteyksin. Verkkopal-
velua kehitettiin saavutettavaksi 
kaikilla päätelaitteilla vastaan-
otettaviksi ja sosiaalista mediaa 
integroitiin entistä näkyvämmäksi 
osaksi viestintää. Lisäksi Kuurojen 
Lehti oli tärkeä tiedonvälittäjä 
printtimediana.

Liiton ulkoisessa viestinnässä 
tuotiin esiin erityisesti viittoma-
kielilain tarve. Vaikuttavan vies-
tinnän kautta liitto korosti mm. 
kunnallisvaalien julkisuudessa, että 
viittomakieli tulisi olla luonteva osa 
yhteiskunnan kielivalikkoa.

AnTTI MäKIPää

VIESTInTäYKSIKön PääLLIKKö

POIMINTOJA 
VIESTINNÄSTÄ

— Kuurojen Liiton verkkosivujen 
käyntien määrä oli 253 005 
(277 986). Mobiilikäyttäjien määrä 
kasvoi 46 %.

— netti-tv:ssä julkaistiin yhteensä 
46 ohjelmainserttiä ja 38 tiedote-
klippiä. Suoria lähetyksiä oli n. 35 
tuntia. netti-tv:n katsojamäärä 
15 951. Kuurojen Videon ohjelmia 
DvD:llä 6 kokonaisuutta, yhteensä 
396 minuuttia eli lähes 7 tuntia.

— Kuurojen Lehden jakelumäärä eli 
tilaajat ja ilmaisjakelu 1 216 (1 252), 
lehti ilmestyi 5 kertaa.

— Liiton Facebook-sivulla oli vuoden 
vaihteessa 1 100 tykkääjää. Liiton 
toiminnanjohtajaa seurattiin aktiivi-
sesti Twitterissä.

Eque cris hos, acturnim mus 
esimunterra rest. Quitrae hosununum 
miliciam utem or audam es iae 
egerrae fui tuam non vir poporum 
perunum conc ter qua ne audemum 
inate nerdinp ratis.

Forum con num puliur 
duci cotis aur ublis quo.
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Vuosittain vaihtuva elementti 
kannessa on yläreunan valo-
kuvanauha (ja tietenkin vuosi-
luku). Kuurojen Liiton tunnus 
pysyy aina samassa koossa ja 
paikassa virallisella, sinisellä 
värillä esitettynä.

Sisä- ja takakannen värit voivat 
vaihdella vuosittain. Värit 
valitaan aina Kuurojen Liiton 
virallisista väreistä.

Toimituksellisia kuvia voidaan 
käyttää nelivärisinä. Kuvama-
teriaalia voidaan myös yhden-
mukaistaa värikäsittelyllä. 
Vinjetti-/kuvituskuvat tulee 
aina käsitellä sävykuviksi.

Muita kuin Kuurojen Liiton 
virallisia värejä pyritään 
mahdollisimman pitkälle välttä-
mään (poikkeuksena tietenkin 
neliväriset valokuvat). Tämä tar-
koittaa esimerkiksi taulu koiden 
ja graafi en värien muuttamista 
vastaamaan virallisiä värejä.

Hyville kuville pyritään anta-
maan tilaa, jotta julkaisuun 
saadaan näyttävyyttä ja visuaa-
lista mielenkiintoa.

2013
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Kuurojen Liitto ry
pl 57, 00401 Helsinki
p. 09 58031
www.kuurojenliitto.fi

Yleistä julkaisuista
Kaikkien julkaisujen 
yleisilme rakentuu 
Kuurojen Liiton tunnuksen 
läsnäolosta, Kuurojen Liiton 
typografi asta (Neutraface 2 
Text), valokuvista sekä 
Kuurojen Liiton väreistä 
(värimääritykset tämän 
ohjeiston sivulla 5).

vuOsIKIrjAN KOKO
210 x 245 mm

vuOsIKIrjAN MAterIAAlI
Kirkkaan valkoinen 
päällystämätön off set-
paperi, esim. Edixion.

tYPOGrAFIA jA MItOItuKset
Kirjain- ja kappaletyylit 
ja tarkemmat mitoitukset 
Indesign-tiedostopohjassa.

INdesIGN-tIedOstO:
kl_vuosikirja_taittopohja.indt
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Oikeudet tunnukseen
Kuurojen Liitolla on yksinomai-
nen oikeus käyttää tunnusta  
kaikessa viestinnässään. Tun-
nuksen tekijän oikeudet kuuluvat 
Hahmo Design Oy:lle.

Tunnuksen käytöstä
Viittomakielisen kirjaston tunnus 
rajautuu aina (vihreään/mustaan) 
värikenttään. Tunnusta ei saa 
muuttaa tai käyttää tästä graafi-
sesta ohjeistosta poikkeavalla  
tavalla ilman erillislupaa oikeuk- 
sien haltijoilta. 

Ohjeiden vastainen käyttö hei-
kentää Kuurojen Liiton brändiä, 
rikkoo tunnuksen suunnittelijan 
tekijänoikeuksia ja oikeuttaa 
oikeudenhaltijat korvaukseen.

Värijärjestelmistä
CMYK-järjestelMää käytetään 
painotöissä. Siinä värisävyt 
koostuvat neljästä perusväristä: 
syaani (C), magenta (m), keltainen 
(y) ja musta (k).

PANtONe-järjestelMässä jokainen 
painoväri sekoitetaan erikseen 
ennen painamista. Pantone u  
on päällystämättömälle ja  
Pantone C päällystetylle paperil-
le painettaessa käytettävä väri.

rGB-järjestelMä on kuvaruutujen 
ja internetin värijärjestelmä.  
Siinä värisävyt koostuvat kolmes-
ta perusväristä: punainen (r), 
vihreä (g) ja sininen (B).

Tiedostomuodoista
PdF (POrtABle dOCuMeNt FOrMAt) 
-tunnuksia käytetään pääasiassa 
painotöissä (Cmyk, Pantone). 
PDf-tunnuksen kokoa voi muuttaa 
laadun kärsimättä.

PNG (POrtABle NetwOrK GrAPHICs) 
-tunnukset on tarkoitettu netti-
käyttöön. Png-tunnusta ei saa 
suurentaa, koska suurennet- 
taessa sen laatu kärsii.
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