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INLEDNING

EN NY TID BEHÖVER ETT NYTT FACKFÖRBUND,
SOM BEHÖVER EN NY TIDSENLIG IMAGE

INNEHÅLL

BILDENS GRUNDELEMENT
Förbundets märke

Ett nytt fackförbund har bildats i Finland: JHL - Förbundet
för den offentliga sektorn och välfärdsområdena. En ny
aktör som bygger på en stark grund och på medlemmar från
många olika branscher. JHL:s mål är att trygga det finländska
välfärdssamhället. Förbundet och dess medlemmar är med
i livets alla faser.

Förbundets märke
De olika versionerna av märket
Blankutrymme kring märket
Ringelement

En ny visuell bild föds av förbundets starka sidor. Imagen
har flera skikt, den är modern och dynamisk. Elementen
i affärsmärket blir en del av helheten.

Färgvärld
Typografi
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Färger och typografi
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TILLÄMPNINGAR
Färgvärlden betonar värme, trygghet och styrka. Livscykeln
framträder starkt i cirkel- och ringdevisen.
En enhetlig visuell bild inverkar på hur samarbets- och
målgrupper ser på förbundet. Dessa grafiska anvisningar
ska ge riktlinjer för hur en enhetlig visuell identitet skapas.
Det är viktigt att den visuella bilden används konsekvent
genast från början av verksamheten. Dessa första anvisningar
omfattar förutom de visuella grundelementen även exempel
på olika tillämpningar. Anvisningarna uppdateras i framtiden
för olika ändamål.
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Blanketter
Kuvert och brevblanketter
Visitkort och följebrev
PowerPoint
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Andra tillämpningar
Flaggor och standar
Skärmar för mässor
T-tröja, penna och keps
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DE OLIKA VERSIONERNA AV MÄRKET

FÖRBUNDETS MÄRKE
Märket för JHL - Förbundet för den offentliga sektorn och
välfärdsområdena består av bokstavsförkortningen JHL
och av en cirkel/ringsymbol samt av förbundets finska eller
svenska namnlogo. Namnet och symbolen presenteras alltid
på det sätt som visas nedan, deras form får inte ändras.

1.

2.

Förbundets märke har två versioner; symbolen och förkortningen (1) samt symbolen och namnlogon (3 och 4). Dessa
grundversioner används huvudsakligen.
Symbolen och förkortningen eller namnet kan inte användas
separat (med undantag av ringelementet som kan användas
ensamt som ett grafiskt element).

3.

Märkets lodräta version (2) används bara i undantagsfall,
om grundversionerna inte kan användas på grund av utrymmesbrist.
4.
Förhållandet mellan de olika elementen i förbundets märke är
konstant. Man kan inte ändra avståndet mellan bokstäverna
och placeringen av symbolen.
Namnlogon får aldrig sättas, utan den ska kopieras elektroniskt av det ursprungliga originalet.
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BLANKUTRYMME KRING MÄRKET

RINGELEMENT
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Kring märket ska lämnas ett tillräckligt stort blankutrymme. Av bilderna ovan framgår minimistorleken av blankutrymmet kring respektive version. I blankutrymmet får inte placeras text,
foton eller andra grafiska element.
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Ringelementet ska alltid placeras på ytan enligt modellen ovan.
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FÄRGVALD

TYPOGRAFI
Förbundets märke framställs alltid i de färger som finns
i dessa anvisningar. Färgerna bör vara enhetliga med
anvisningarnas färgbestämning som tryckerierna och andra
producenter av olika tillämpningar bör följa.

JHL:s textstil är Rotis Semi Sans, och dess fyra bokstavssnitt
är (light, regular, bold och extra bold).

När märkets ring används som ett grafiskt element, framställs
den antingen i orange eller i vitt.

Rotis Semi Sans bold och Rotis Semi Sans extra bold
används för rubriktext i annonser och broschyrer.

Rubriktext

Brödtext

JHL RÖDA
JHL:s röda färg är: PMS 193
Fyrfärgstryck; C: 0, M:100, Y:60, K:15
Elektroniska tillämpningar: R: 207, G:7; B:59
HEX: #CF073B
Målfärger och industriella tillämpningar: RAL 3027
JHL ORANGE
JHL:s orangefärg är: PMS 1505
Fyrfärgstryck; C: 0, M: 65, Y: 100, K: 0
Elektroniska tillämpningar: R: 246, G: 133; B:53
HEX: #F68535
Målfärger och industriella tillämpningar: RAL 2003
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ABCDEFGH
IJKLMNOPQR
STUVWXYZÄÖ
abcdefghijkl
mnopqrs
tuvwxyzäö
1234567890
ROTIS SEMI SANS

Rotis Semi Sans light och Rotis Semi Sans används för
brödtext i publikationer, annonser, meddelanden och andra
tillämpningar med längre texter.
Färger och typografi
Om man inte har Rotis Semi Sans kan man istället använda
Arial.
Tydligheten bör beaktas vid användning av olika snitt. Man
ska inte i samma publikation använda för många olika
bokstavssnitt eller –storlek.
För att man ska kunna få en tillräcklig kontrast mellan olika
textavsnitt, bör skillnaden mellan de olika bokstavsstorlekarna vara minst två, till exempel 8-10-12-14.
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KUVERT OCH
BREVBLANKETTER

Grundmärket (röd PMS 193 och orange PMS 1505) och det
ljusare ringelementet (orange PMS 1505 10 %) används
i JHL:s kuvert och brevblanketter. Ringelementet placeras på
högra sidan av kuvertet och blanketten. Kontaktuppgifterna
finns på den slutande fliken på kuvertet och i nedre kanten
av blanketten, tryckfärgen är röd.

VISITKORT OCH
FÖLJEBREV

Grundmärket och det ljusare ringelementet används i JHL:s
visitkort och följebrev. Ringelementet placeras på högra sidan
av kortet och följebrevet.
Visitkortets baksida är orange. På vänstra sidan finns ringelementet och www-adressen med vitt. Kontaktuppgifterna
har tryckts med rött på följebrevets nedre kant.

JHL - Julkisten ja hyvinvointialojen liitto Kolmas linja 4, PL 101, 00531 Helsinki
JHL - Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena Puhelin 010 770 31, Faksi 010 770 3397

www.jhl.fi

Leena Nätti
Graafinen suunnittelija
JHL
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto
Viestintä- ja yhteiskuntasuhteiden osasto

www.jhl.fi

Kolmas linja 4, PL 101
00531 Helsinki
Puhelin 010 770 3326
GSM 040 503 7956
Faksi 010 770 3410
leena.natti@jhl.fi

VISITKORT
54 x 85 mm

KUVERT C5

BREVBLANKETT A4
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JHL - Julkisten ja hyvinvointialojen liitto
JHL - Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena

Uudenmaan aluetoimisto, Kultasepänkatu 4,
04250 Kerava, puhelin 010 770 3680, faksi 010 770 3681

www.jhl.fi

JHL - Julkisten ja hyvinvointialojen liitto
JHL - Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena

FÖLJEBREV A5

Uudenmaan aluetoimisto, Kultasepänkatu 4,
04250 Kerava, puhelin 010 770 3680, faksi 010 770 3681

www.jhl.fi
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POWERPOINT

FLAGGOR OCH STANDAR
På första sidan av JHL:s PowerPoint-förevisning används
märket i negativ på rött botten. Sidan med rubrik är orange
och texten vit.

I flaggor och standar används undantagsvis en lodrät
version av JHL-förbundsmärket.
Det finns två typer av flaggor, en vit med JHL-märket
och en orange med ringelementet. Flaggorna används
jämsides, så att varannan flagga är vit och varannan
orange. Man använder bara den vita flaggan, om man
har bara en flaggstång.

Förevisningssidan är på vitt botten, rubriktexten är röd och
texterna i förevisningen är svarta. JHL:s märke finns på
mitten på förevisningssidans nedre kanten. Ringelementet
finns på högra sidan av sidorna.

Standaren är dubbelsidiga; framsidan är vit och baksidan är orange.

FÖRSTA SIDAN

Otsikko 30 pt

Otsikko 30 pt tulee tähän

Teksti taso 1 24 pt

Alaotsikko 24 pt tulee tähän, plus
muut selvennykset

FÖREVISNINGSSIDAN

Teksti taso 2 20 pt
Teksti taso 3 18 pt

1

käsittelijä

00.00.2005

RUBRIKSIDAN
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käsittelijä

00.00.2005

1

FLAGGOR

STANDAR
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SKÄRMAR FÖR MÄSSOR
I mässkärmen används undantagsvis en lodrät version
av JHL-förbundsmärket.
Det finns två typer av skärmen: en vit med JHL-märket
och en orange med ringelementet. Skärmarna kan också
användas bredvid varandra, så att den ena är vit och den
andra är orange.

T-TRÖJA, PENNA
OCH KEPS

Det finns två versioner av JHL:s t-tröja; en vit-orange och
en röd. I t-tröjorna används antingen grundversionen eller
lodräta versionen av JHL-märket. Ringelementet är tryckt
antingen i orange eller vitt.
Kepsen och pennan är tryckta på vitt botten och i dem
används antingen grundversionen eller lodräta versionen
av JHL-märket samt ringelementet placerat enligt exemplen
nedan.

www.jhl.fi

LOREM IPSUM DOLOR
Amet, consectetuer adipiscing elit,
sed diam nonummy nibh euismod
tincidunt ut laoreet dolore magna
aliquam erat volutpat.
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Innehållet i cd-rom: 1. grafiska anvisningar 2. anvisningar
för blanketter 3. originalkarta 4. märken i original

Mera information om den visuella bilden för JHL - Förbundet för den offentliga sektorn och
välfärdsområdena ges av avdelningen för information och samhällsrelationer
tfn 010 770 31.
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