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AUTTAJIEN VERKOSTO



1.1. VISUAALISEN ILMEEN PERUSELEMENTIT

Tunnus
Vapaaehtoisen pelastuspalvelun tunnus muo-
dostuu sinisellä pohjalla olevasta valkoisesta
risti- ja nuolikuviosta sekä mustasta tekstistä.
Tunnus ja teksti ovat aina viereisen kuvan
osoittamassa muodossa, niiden visuaalista
muotoa ei saa muuttaa. Vapaaehtoisen pelas-
tuspalvelun alkuperäisen tunnuksen on suun-
nitellut Ahti Hammar vuonna 1965.

Mustavalkoisessa käytössä tunnus on harmaa,
teksti musta. Kokonaan mustaa tai sinistä
versiota voi käyttää vain poikkeustapauksessa,
esimerkiksi teknisten rajoitusten vuoksi.

Tunnuksesta on olemassa  suomen-, ruotsin
ja englanninkielinen versio. Sähköiset tiedosto-
originaalit eri käyttösovelluksiin löytyvät Va-
paaehtoisen pelastuspalvelun viestinnän työ-
kalusta (ks. kohta 4.1.).

Värit
Vapaaehtoisen pelastuspalvelun värimaailma
on voimakas ja raikas. Keskeiset värit ovat
sininen, musta ja huomiovärinä käytetty vih-
reänkeltainen. Oheisen mallin mukaisia muita
lisävärejä voi käyttää ilmettä elävöittämään
esimerkiksi sovelluksissa, joissa ei ole kuvitusta.

Typografia
Vapaehtoisen pelastuspalvelun tekstityyppi
painettavissa materiaaleissa on Signa Column.
Sitä käytetään niin leipätekstissä kuin otsikois-
sa ja kuvateksteissäkin. Sähköisessä ympäris-
tössä käytetään Verdana- tekstityyppiä.

Tunnuksen väri on
PMS 300, teksti on
musta.

Erikseen koordinaat-
torin kanssa sovitta-
vissa  poikkeustapauk-
sissa myös tekstiosa
voi olla sininen.

Järjestötunnuksen ym-
pärillä on tunnuksen
ristin sakaran levyinen
suoja-alue, jolla ei saa
olla muuta tekstiä tai
kuviota. Suoja-alue on
merkitty tunnuksen eri
versioiden tiedosto-
originaaleihin.

Mustavalkoisessa
käytössä tunnus on
joko harmaa (40%
musta) tai kokonaan
musta.

Järjestötunnuksen
kaikista kieliversioista
on olemassa myös
viereisen kuvan
mukainen päällekkäin
aseteltu versio.
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PMS 300
98C50M

R0G110B199

PMS 3965
7C98Y

R232G222B18

PMS 116
17M100Y

R247G209B23

PMS 144
59M100Y

R222G135B3

PMS 675
21C100M

R181G38B112

PMS 272
62C60M

R130G115B186

PMS 3278
92C60Y

R0G158B130

Valkoinen
Ylin värikoodi on
käytössä kaksivärisissä
painotöissä, esimer-
kiksi lomakkeissa.
Keskimmäinen väri-
koodi on käytössä
kaikissa monivärissä
painotöissä ja alin vä-
rikoodi on tarkoitettu
sähköisen ympäristön
sovelluksiin.

40% musta

Musta

Painettavissa materi-
aaleissa Signa Column
LIght on pääasiallinen
tekstityyppi pitkiin
tekstiosuuksiin kuten
leipätekstiin. Signa
Column Book voi
korvata sen silloin,
kun näkyvyyttä halu-
taan lisää. Book on
myös käytössä kuva-
teksteissä. Signa
Column Bold ja Black
ovat otsikoiden ja
muiden erityisesti
korostettavien teks-
tien tekstityyppejä.

Verdanaa käytetään
yleensä ilman liha-
vointia.

Signa Column Light
Signa Column Book
Signa Column Bold
Signa Column Black

Verdana
VerdanaTunnusta käytetään

yksinään vain lipussa,
viirissä, hälytystehtä-
vän selkämerkissä,
kaluston merkitsemi-
seen käytettävissä
tarroissa, lippalakissa
ja pinssissä.
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SEINÄJOKI

1.2. VISUAALISEN ILMEEN PERUSELEMENTIT

Tunnuksen pohjaväri
Vapaaehtoisen pelastuspalvelun tunnus esiin-
tyy värillisissä sovelluksissa pääsääntöisesti
vihreänkeltaisella taustalla. Muissa tapauksissa
pohja on valkoinen. Tunnusta ei käytetä mui-
den tunnusvärien päällä eikä negatiivisena.

Pinnanjako
Erilaisten julkaisujen, esitteiden ja muiden
dokumenttien aloitussivun perusrakenne muo-
dostuu yhdestä tai kahdesta kuva- tai väripin-
nasta ja niitä ympäröivästä valkoisesta tilasta.

Visuaalista yhtenäisyyttä lisää sininen – mus-
tavalkoisessa käytössä harmaa – nauha. Se
on pääsääntöisesti dokumentin kuvapinnan
yläreunassa, mutta sitä voidaan käyttää myös
sopivassa kohdassa jakamaan kahta kuva-
pintaa.

Vapaaehtoisen pelastuspalvelun tunnus sijoi-
tetaan julkaisujen yläkentän vasempaan laitaan.

Siniseen nauhaan voi liittää valkoisella tekstillä
esimerkiksi julkaisun sisältöön sopivan ajan-
kohtaisen sloganin tai muun viestin.

Valkoisen kehyksen koko
määräytyy käytettävän
sivun korkeuden
mukaan:
A6: x = 2 mm
A5: x = 3 mm
A4: x = 4 mm
A3: x = 5 mm
<700 mm: x = 8 mm
< 1200 mm: x = 15 mm
< 2000 mm: x = 25 mm

Nauhaan voidaan kirjoit-
taa myös toimikunnan
tai muun yksikön nimi.
Tekstityyppi on Signa
Column Black.



2.1.    ESIMERKKEJÄ VISUAALISEN ILMEEN SOVELLUKSISTA

Julkaisujen taitossa pyritään valoisuuteen ja
ilmavuuteen. Selkeiden valkoisten marginaalien
lisäksi käytetään riittävän suurta riviväliä. Sama
visuaalinen ilme toistuu kaikissa sovelluksissa,
mutta aina sovelluksen ehdoilla.

Eri tekstien väliset kokoerot ovat
kokonaisilmeessä hienovaraisia.
Oheisessa 105 x 210 mm:n kokoisessa
esitteessä tekstityypit ja -koot ovat
seuraavat:
Slogan: Signa Column Black xx pt.
Otsikko: Signa Column Bold xx pt.
Ingressi: Signa Column Light xx pt.
Leipäteksti: Signa Column LIght xx pt.
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Vapaaehtoinen pelastuspalvelu on

avun tarpeessa olevia ihmisiä varten.

Vapepan jäsenet toimivat viran-

omaisten alaisuudessa edistäen oman

elinympäristönsä turvallisuutta.

Osaaminen hyödynnetään Vapaaehtoisessa

pelastuspalvelussa

Suuronnettomuuksissa, paljon pelastushenkilöstöä

vaativissa pelastus- ja ensihuoltotehtävissä, evaku-

oinneissa ja etsinnöissä viranomaisten voimat eivät

yksin riitä. Motivoituneet, koulutetut ja hyvin johdetut

vapaaehtoiset tukevat viranomaisia maalla, merellä

ja ilmassa.

Vapepaan kuuluu 30 000 vapaaehtoista, jotka toimivat

noin 1700:ssa hälytysryhmässä ympäri Suomen.

Perustehtävänä auttaminen

Vapepa toimii siellä, missä apua tarvitaan.

Yhteistoimintaan harjaantuneet vapaaehtoiset toimivat

hälytystilanteissa viranomaisten apuna koulutetun

Vapepa-johtajan johdolla.

Toiminta on koordinoitua, luotettavaa, pyyteetöntä.

Vapepalaiset valmennetaan tehtäviinsä. Koulutukset

ja harjoitukset kartuttavat käytännön pelastuspalve-

lutaitoja ja opettavat yhteistyötä viranomaisten ja

muiden vapaaehtoisten kanssa. Lisäksi ne antavat

valmiuksia huolehtia autettavista, omasta ryhmästä

ja itsestä myös kriisitilanteen jälkeen.

Banderolli on yksikielinen.
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Vapaaehtoinen pelastuspalvelu
Uusimaa
Toimintaa koordinoi Suomen Punaisen Ristin
Helsingin ja Uudenmaan piiri

Postiosoite PL 186, 00141 Helsinki
Puhelin vaihde (09) 129 31
Puhelin (09) 129 3510
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Käyntiosoite Pihlajistonkuja 3, 00710 Helsinki
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Nimen täydenne Liite

Päivämäärä Asiatunnus

Kirjataan Luottamuksellinen

Oy Yritys Ab
Katuosoite
Postitoimipaikka
Vararivi 1
Vararivi 2
Vararivi 3

OTSIKKO

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad
minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip
ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate
velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros
et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue
duis dolore te feugait nulla facilisi.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam
erat volutpat.

Väliotsikko

Quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo
consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse
molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan
et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore
te feugait nulla facilisi.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed
diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie
consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et
iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore
te feugait nulla facilisi.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed
diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure
dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu
feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit
praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait.

Vapaaehtoinen pelastuspalvelu
Uudenmaan piirin valmiuspäällikkö

2.2. KIRJELOMAKKEET JA -KUORET

Painettavissa lomakkeissa käytetään kaksi-
väristä tunnusta valkoisella pohjalla. Sähköi-
sessä kirjelomakkeessa tunnus on vihreänkel-
taisella pohjalla.
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Puhelin (09) 129 3510
Fax (09) 129 3501
Käyntiosoite Pihlajistonkuja 3, 00710 Helsinki

Vapaaehtoisen pelastuspalvelun lomakkeisiin
osoitetiedot tulostetaan valmiista lomake-
pohjasta Verdana tekstityypillä. Osoitetietoja
voidaan vaihtaa, mutta ne asetellaan aina
mallin mukaan.

Mustavalkoinen lomake sähköisessä muodossa

Värillinen lomake sähköisessä muodossa
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3.1. JÄSENJÄRJESTÖJEN TUNNUKSET VAPAAEHTOISEN PELASTUSPALVELUN MATERIAALISSA

Vapaaehtoisen pelastuspalvelun tunnus on
sen omassa viestintämateriaalissa aina ensi-
sijainen tunnus. Jäsenjärjestöt ja yhteistyö-
kumppanit esiintyvät materiaaleissa oheisten
mallien mukaisesti. Suositeltavaa on, että
tunnusten yhteydessä on myös tunnuksen
tekstiosa tai selittävä teksti.

www.vapepa.fi

x

Muiden tunnusten koko ei saa olla Vapepan tunnusta
suurempi. Yleisohjeena on, että tunnuksen korkeus ei
saa ylittää Vapepan tunnuksen korkeutta.
Huomaa: Punaisen Ristin tunnuksena on koko järjestö-
tunnus, pelkkää ristiä ei saa käyttää yksinään.

x x

x

www.vapepa.fi

Kun yhteistyökumppaneita on paljon, tunnuksien sijaan käytetään
pelkkiä nimiä tekstimuodossa.

Kurssin
järjestäjät

Ensiapukoulutusta vapaaehtoisille
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam
erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci
tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo
consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate
velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla
facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit
praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla
facilisi.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit,
sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore
magna aliquam erat volutpat.

Aikataulu
11.2.2005 Duis autem vel eum iriure dolor i
16.2.2005 Duis autem vel eum iriure dolor i
24.2.2005 Duis autem vel eum iriure dolor i

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit
esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis
at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit
praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla
facilisi.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit,
sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore
magna aliquam erat volutpat.

Vapaaehtoinen pelastuspalvelu
Uudenmaan piiri

Turvallisesti luonnossa -seminaari
Nuuksiossa
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam
erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci
tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo
consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate
velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla
facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit
praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla
facilisi.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit,
sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore
magna aliquam erat volutpat.

Aikataulu
11.2.2005 Duis autem vel eum iriure dolor i
16.2.2005 Duis autem vel eum iriure dolor i
24.2.2005 Duis autem vel eum iriure dolor i

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit
esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis
at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit
praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla
facilisi.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit,
sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore
magna aliquam erat volutpat.

Vapaaehtoinen pelastuspalvelu
Uudenmaan piiri

Kurssin
järjestäjä



3.2. VAPAAEHTOISEN PELASTUSPALVELUN TUNNUS JÄSENJÄRJESTÖJEN MATERIAALISSA

Vapaaehtoisen pelastuspalvelun tunnus esiin-
tyy jäsenjärjestöjen viestintämateriaaleissa
oheisen mallin mukaisissa kehyksissä. Tunnuk-
sen yhteydessä on selittävä teksti: Olemme
osa Vapaaehtoista pelastuspalvelua.

Jäsenjärjestöt voivat kertoa Vapaaehtoiseen pelastuspalveluun
kuulumisestaan oheisen kuvan mukaisella merkinnällä.

Lomakkeissa Vapepaan
kuulumisesta kertova
merkintä on ilman kehyksiä

Olemme osa Vapaaehtoista
pelastuspalvelua

Jäsenjärjestöjen sovelluk-
sissa käytettävä element-
ti oikeassa koossaan.
Elementti on saatavissa
sähköisessä muodossa
valmiina tiedostona.

Koordinoimme
vapaaehtoisen
pelastuspalvelun
toimintaa

Ut wisi enim ad minim
veniam, quis nostrud exercitation
ullamcorper suscipitlobod

Ut wisi enim
veniam, quis nostrud
ullamcorper suscipit

Ut wisi enim
veniam, quis nostrud
ullamcorper suscipit



4.1. VIESTINNÄN TYÖKALU

Vapaaehtoisen pelastuspalvelun viestinnän 
työkalu on osoitteessa
www.vapepa.fi/aineistopankki. 

Viestinnän työkalusta löytyvät graafisen ohjeen 
lisäksi tunnukset ja työpohjia eri 
viestintätilanteisiin (sähköinen kirjelomake, 
esitysmateriaali, esite).




