
Graafinen ohjeisto
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Tunnus
VAKEn visuaalisuus kulminoituu sille 

suunniteltuun tunnukseen, joka koostuu 

tekstiosasta ja liiketunnuksesta.

Päätunnus on muodoltaan 

vaakasuuntainen ja siitä on versiot 

kaksikielisenä sekä suomeksi, ruotsiksi 

ja englanniksi. Ensisijaisesti käytetään 

aina kaksikielistä tunnusta riippumatta 

dokumentin kielestä.

Pystysuuntaista tunnusta käytetään 

tilanteissa, joissa tilanpuutteen vuoksi 

vaakatunnusta ei ole mahdollista käyttää. 

Tunnusta käytetään ensisijaisesti 

väriversiona. Tunnusta käytettäessä tulee 

varmistaa riittävä kontrasti tunnuksen 

ja taustan välillä. Mustaa ja valkoista 

tunnusta voidaan käyttää esimerkiksi 

saavutettavuus- tai painoteknisistä syistä. 

Vaakasuuntaisen tunnuksen minimikorkeus 

on 8,5 mm, suoja-alueen kanssa 17,6 mm.

Pystysuuntaisen tunnuksen minimikorkeus 

on 10 mm, suoja-alueen kanssa 21 mm.

Suoja-alue on tunnusta ympäröivä tyhjä tila, johon ei saa laittaa muita graafisia elementtejä, esimerkiksi tekstiä tai logoja. 

Hyvinvointialueen tunnuksen suoja-alue on kooltaan 1/2 liikemerkin korkeudesta.

Vaakasuuntainen tunnus Pystysuuntainen tunnus

1/2 x 1/2 x

1/2 x

x

1/2 x

1/2 x

x
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Tunnuksen 

käyttö

Logoa ei saa muokata Logoa ei saa venyttää Logon asettelua ei saa muuttaa Logon tulee erottua taustasta
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Tunnus ja 

slogan
Tunnuksesta on tehty myös versio, johon on 

liitetty VAKEn slogan. 

Tunnuksen ja sloganin yhdistelmää 

käytetään harkiten, esimerkiksi tilanteissa 

joissa VAKE esitellään ensimmäistä kertaa 

tai puhutaan sloganiin liittyvistä teemoista. 

Ensisijaisesti tulee käyttää päätunnusta ilman 

slogania.

Liikemerkki
Tunnuksessa esiintyvää liikemerkkiä 

käytetään myös yksinään esimerkiksi 

dokumenttien ylänurkassa tunnisteena 

tai nettisivun faviconina. Liikemerkkiä 

voidaan käyttää väriversion lisäksi mustana 

(yksiväripainatukset) tai valkoisena versiona 

(tilanteet, joissa värillisen liikemerkin kontrasti 

ei riitä).

AUTAMME HOIDAMME PELASTAMME
AUTAMME HOIDAMME PELASTAMME
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Typografia
VAKEn typografia perustuu Poppins-kirjasinperheen eri leikkauksiin. 

Poppins on päätteetön, selkeä fontti, joka on tarkoitettu käytettäväksi 

kaikissa brändimateriaaleissa, markkinoinnissa sekä VAKEn 

verkkosivuilla.

Poppins on ladattavissa Google Fonts -palvelusta.

https://fonts.google.com/specimen/Poppins

Pääotsikossa, ingressissä ja nostoissa käytetään aina Poppins 

Bold -leikkausta. Leipäteksteissä käytetään pääasiassa Poppins 

Light -leikkausta, mutta myös Regularin käyttö on sallittua. Tekstin 

luettavuus on varmistettava. 

Pääotsikon, ingressin ja leipätekstin suhde brändimateriaaleissa 

määritellään pääasiassa niin, että ingressin pistekoko on leipätekstiin 

nähden kaksinkertainen, ja vastaavasti pääotsikon pistekoko 

on ingressin pistekokoon nähden kaksinkertainen (esim. 20 pt 

– 40 pt – 80 pt). Tätä suhdetta sovelletaan käyttötarkoituksen 

mukaan. Väliotsikkojen ja noston pistekoko on leipätekstiin nähden 

1,5-kertainen.

Pääotsikoissa riviväli on 1,2-kertainen pistekokoon nähden. 

Tekstinostoissa ja suurissa typografisissa elementeissä riviväliksi 

suositellaan 1,2-kertainen riviväli. Esimerkiksi fonttikoon 80 pt riviväli = 

80 pt x 1,2 = 96 pt.

Ingressissä, nostoissa, väliotsikoissa ja leipätekstissä riviväli on 

1,5-kertainen. Esimerkiksi fonttikoon 20 pt riviväli = 20 pt x 1,5 = 30.

Microsoft Office -ohjelmissa (mm. Powerpoint, Word ja Excel) 

käytetään fonttina Calibria automaattisella rivivälillä (1,0). 

Suositeltavat leikkaukset Poppins-kirjasimesta.

Poppins Bold
abcdefghijklmnopqrstuvwyxzåäö
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYXZÅÄÖ

1234567890%€&@*(.,;:#!?)

Poppins Regular
abcdefghijklmnopqrstuvwyxzåäö
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYXZÅÄÖ

1234567890%€&@*(.,;:#!?)

Poppins Light
abcdefghijklmnopqrstuvwyxzåäö
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYXZÅÄÖ

1234567890%€&@*(.,;:#!?)

Suositeltavat leikkaukset Calibri-kirjasimesta.

Calibri Bold
abcdefghijklmnopqrstuvwyxzåäö
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYXZÅÄÖ
1234567890%€&@*(.,;:#!?)

Calibri Regular
abcdefghijklmnopqrstuvwyxzåäö
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYXZÅÄÖ
мнопрстуфл҈ϵϧϪϝόΦΣΤΥІΗΚύ
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Hyva, parempi, paras

Senis iur apero et estibus etur rest ut 

dia et et, teceaquo et asseritas eseris 

perrovidunt atempos.

“Ita debis et, offic te diorum atus quam la cuptatis 

consequi blaudam.”

Ne volum quatemodis quaspis et lab in cupienduci rest odiscie nieniscit ommolu-

pictus ulliciatetus maximus antiatest fuga. Ita debis et, offic te diorum atus quam la 

cuptatis consequi blaudam. Eossi volorpos eicia veri occus nobitate re pra volupi-

et odignim et et, ut eniendi as et ulpa prorem quamus rem endita vendae erepedio 

delesse comnis quia presciti nis dolore expernatquas dem aspelli genisqu undipsu 

mquist, ut exeribus.

Qui nihilla ndant, exero coreriam volent atius niam, exero ellabo. Et fuga. Nam ipitas 

ant, nonse vernatur? Quia con cum eatiusam etus et verrum intium quatis acest qui 

iur reriorum est utem. Itae. Nihitatur velenimporem nus repudae pudipsum arum es 

sum velestrum incimi, od que quia sint digenimin plant perumquiam volorrovid mo 

officim renis explitis entecaborem quatium ra sus nitistiur.

Pääotsikko

Poppins Bold, fonttikoko 80 pt

Nosto

Poppins Bold, fonttikoko 30 pt

Ingressi

Poppins Bold, fonttikoko 40 pt

Leipäteksti

Poppins Regular, fonttikoko 20 pt

Esimerkki typografian hierarkiasta ja pistekooista Poppins-kirjasinperheessä
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Hyva, parempi, paras

Senis iur apero et estibusetur rest ut dia et et, 
teceaquo et asseritaseseris perrovidunt.

“Ita debis et, offic te diorum atus quam la cuptatis 
consequi blaudam, corem vel ipiciundion nust ad 

quisquiae.”

Ne volum quatemodis quaspis et lab in cupienduci rest odiscie nieniscit ommolu-
pictus ulliciatetus maximus antiatest fuga. Ita debis et, offic te diorum atus quam 
la cuptatis consequi blaudam. Eossi volorpos eicia veri occus nobitate re pra 
volupiet odignim et et, ut eniendi as et ulpa prorem quamus rem endita vendae 
erepedio delesse comnis quia presciti nis dolore expernatquas dem aspelli genis-
qu undipsu mquist, ut exeribus.

Qui nihilla ndant, exero coreriam volent atius niam, exero ellabo. Et fuga. Nam 
ipitas ant, nonse vernatur? Quia con cum eatiusam etus et verrum intium quatis 
acest qui iur reriorum est utem. Itae. Nihitatur velenimporem nus repudae pu-
dipsum arum es sum velestrum incimi, od que quia sint digenimin plant perum-
quiam volorrovid mo officim renis explitis entecaborem quatium ra sus nitistiur.

Nosto

Calibri Bold, fonttikoko 35 pt

Pääotsikko

Calibri Bold, fonttikoko 80, pt

Ingressi

Calibri Bold, fonttikoko 42 pt

Leipäteksti

Calbri, fonttikoko 24 pt

Esimerkki typografian hierarkiasta ja pistekooista Calibri-kirjasinperheessä
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Värit
Hyvinvointialueen visuaalinen 

identiteetti perustuu kolmeen 

pääväriin: siniseen, vihreää ja 

fuksiaan.

Niiden raikas yhdistelmä valkoisen 

kanssa luo helposti lähestyttävän ja 

energisen identiteetin.

Pääväreistä voidaan käyttää 

murrettuja sävyjä suhteessa 

60–40–20 %. Sävyjä käytettäessä on 

varmistettava riittävä kontrasti. 

Tummansininen

100 % 60 % 40 % 20 %

100 % 60 % 40 % 20 %

100 %

100 %

100 %

100 %

60 %

60 %

60 %

60 %

40 %

40 %

40 %

40 %

20 %

20 %

20 %

20 %

Vaaleansininen Vaaleanvihreä Vaalea fuksia

Tummanvihreä Tumma fuksia

PMS Blue 072 C

CMYK: 100 100 0 0

RGB: 49 31 131

HEX/HTML: #312783

PMS 297 C

CMYK: 55 0 0 0

RGB: 118 203 243

HEX/HTML: #76CBF3

PMS 376 C

CMYK: 60 0 100 0

RGB: 116 183 43

HEX/HTML: #74B72B

PMS 212 C

CMYK: 0 80 0 0

RGB: 234 82 151

HEX/HTML: #EA5297

PMS 335 C

CMYK: 85 10 100 0

RGB: 0 152 58

HEX/HTML: #00983A

PMS 226 C

CMYK: 0 100 0 0

RGB: 230 0 126

HEX/HTML: #E6007E
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CMYK RGB

Värit

100%

RGB: 49 31 131
#312783

60%

RGB: 131 121 181
#8379b5

40%

RGB: 173 165 205
#ada5cd

20%

RGB: 214 210 230
#d6d2e6

100%

RGB: 230 0 126
#e6007e

60%

RGB: 240 102 178
#f066b2

40%

RGB: 245 153 203
#f599cb

20%

RGB: 250 204 229
#facce5

100%

RGB: 116 183 43
#74b72b

60%

RGB: 172 212 128
#acd480

40%

RGB: 199 226 170
#c7e2aa

20%

RGB: 227 241 213
#e3f1d5

100%

RGB: 118 203 243
#76cbf3

60%

RGB: 173 224 248
#ade0f8

40%

RGB: 200 234 250
#c8eafa

20%

RGB: 228 245 253
#e4f5fd

100%

RGB: 234 82 151
#ea5297

60%

RGB: 242 151 193
#f297c1

40%

RGB: 247 186 213
#f7bad5

20%

RGB: 251 220 234
#fbdcea

100%

RGB: 0 152 58
#00983a

60%

RGB: 102 193 137
#66c189

40%

RGB: 153 214 176
#99d6b0

20%

RGB: 204 234 216
#ccead8

PMS: Blue 072 C
CMYK: 100 100 0 0

60% 40% 20%

PMS: 226 C
CMYK: 0 100 0 0

60% 40% 20%

PMS: 376 C
CMYK: 60 0 100 0

60% 40% 20%

PMS: 297 C
CMYK: 55 0 0 0

60% 40% 20%

PMS: 212 C
CMYK: 0 80 0 0

60% 40% 20%

PMS: 335 C

CMYK: 85 10 100 0

60% 40% 20%
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Saavutettavuus

Väripinnoilla käytetään ainoastaan 

mustaa tai valkoista väriä teksteissä. Näin 

varmistetaan mahdollisimman selkeä 

kokonaisuus sekä tekstin ja taustan 

välinen kontrasti.

Valkoisella pohjalla voidaan käyttää 

värisävyjä, jotka täyttävät riittävät 

kontrastivaatimukset. Esimerkiksi otsikko 

voi olla värisävyllä ja leipäteksti mustalla, 

jolloin kokonaisuus säilyy kuitenkin 

harmonisena.

100%

RGB: 49 31 131

#312783

12 pt

14 pt bold

18 pt

60%

RGB: 131 121 181

#8379b5

14 pt bold

18 pt

12 pt

14 pt bold

18 pt

40%

RGB: 173 165 205

#ada5cd

12 pt

14 pt bold

18 pt

20%

RGB: 214 210 230

#d6d2e6

12 pt

14 pt bold

18 pt

12 pt

14 pt bold

18 pt

12 pt

14 pt bold

18 pt

12 pt

14 pt bold

18 pt

12 pt

14 pt bold

18 pt

100%

RGB: 116 183 43

#74b72b

60%

RGB: 172 212 128

#acd480

40%

RGB: 199 226 170

#c7e2aa

20%

RGB: 227 241 213

#e3f1d5

12 pt

14 pt bold

18 pt

12 pt

14 pt bold

18 pt

12 pt

14 pt bold

18 pt

12 pt

14 pt bold

18 pt

12 pt

14 pt bold

18 pt

100%

RGB: 230 0 126

#e6007e

60%

RGB: 240 102 178

#f066b2

40%

RGB: 245 153 203

#f599cb

20%

RGB: 250 204 229

#facce5

12 pt

14 pt bold

18 pt

12 pt

14 pt bold

18 pt

12 pt

14 pt bold

18 pt

12 pt

14 pt bold

18 pt

100%

RGB: 118 203 243
#76cbf3

60%

RGB: 173 224 248
#ade0f8

40%

RGB: 200 234 250
#c8eafa

20%

RGB: 228 245 253
#e4f5fd

14 pt bold

18 pt

12 pt

14 pt bold

18 pt

12 pt

14 pt bold

18 pt

12 pt

14 pt bold

18 pt

12 pt

14 pt bold

18 pt

100%

RGB: 0 152 58
#00983a

60%

RGB: 102 193 137
#66c189

40%

RGB: 153 214 176
#99d6b0

20%

RGB: 204 234 216
#ccead8

14 pt bold

18 pt

12 pt

14 pt bold

18 pt

12 pt

14 pt bold

18 pt

12 pt

14 pt bold

18 pt

12 pt

14 pt bold

18 pt

100%

RGB: 234 82 151
#ea5297

60%

RGB: 242 151 193
#f297c1

40%

RGB: 247 186 213
#f7bad5

20%

RGB: 251 220 234
#fbdcea

14 pt bold

18 pt

14 pt

18 pt

14 pt

18 pt

12 pt

14 pt bold

18 pt

12 pt

14 pt bold

18 pt

AA-luokka (WCAG)
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Väriteemat

Ammattilaisille suunnatuissa markkinointimateriaaleissa päävärinä 

toimii vaaleanvihreä. Vihreän sävyjä käytetään esimerkiksi suurina 

väripintoina tai graafisessa tunnuselementissä. Myös muita värejä 

saa käyttää harkinnan ja viestinnän ohjauksen mukaan esimerkiksi 

tehostevärinä.

Asukkaille suunnatuissa markkinointimateriaaleissa päävärinä 

toimii tumma fuksia. Fuksian sävyjä käytetään esimerkiksi suurina 

väripintoina tai graafisessa tunnuselementissä. Myös muita värejä 

saa käyttää harkinnan ja viestinnän ohjauksen mukaan esimerkiksi 

tehostevärinä.
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Graafiset 

elementit
Tunnuksessa esiintyvää 

mosaiikkisydäntä hyödynnetään 

paitsi liiketunnuksena myös 

graafisena elementtinä. Mosaiikkia 

voi jakaa osiin ja käyttää esimerkiksi 

koristeena tai vastaavasti yhtenä 

suurena kokonaisuutena. Mosaiikkia 

voidaan tarvittaessa soveltaa eri 

käyttötarkoituksien mukaan. Mosaiikkia 

käytettäessä on erityisen tärkeää 

huolehtia neliöiden välisestä tyhjästä 

tilasta. Tilan on oltava tasainen pysty- ja 

vaakasuunnassa, eikä tilan ja neliöiden 

suhdetta tule muuttaa.

Mosaiikin sisälle voidaan tarvittaessa 

upottaa kuva.

Käytettäessä mosaiikkia esimerkiksi 

markkinointimateriaaleissa tulee 

värityksen olla mahdollisuuksien 

mukaan ainoastaan yhtä pääväriä 

ja tarvittaessa sen eri sävyjä 

(pl. kokonainen mosaiikkisydän 

liiketunnuksena.)
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Kuvitustyyli
VAKEn kuvitustyyli on yksinkertainen ja muotokieleltään 

pehmeäpiirteinen kokonaisuus. Kuvituksessa näkyy erilaisia 

ihmisiä arkisissa tilanteissa sekä hyvinvointialueen eri työntekijöitä. 

Yksinkertaisessa tyylissä hyödynnetään VAKEn väripalettia 

monipuolisesti.

Ihmishahmot ovat helposti lähestyttäviä ja lämpimiä. Kuvitushahmoja 

voidaan käyttää osana sisältöjä, kun esimerkiksi valokuvia ei ole 

saatavilla. 
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Kuvamaailma
VAKEn kuvamaailmassa kuvataan 

hyvinvointialueen toimintaa niin asukkaan 

kuin työntekijän näkökulmasta. Kuvissa esiintyy 

erilaisia ihmisiä eri elämäntilanteissa, jotka 

liittyvät jollain tapaa hyvinvointialueen eri 

osa-alueisiin. Kuvissa esiintyvien ihmisten 

tulee edustaa eri ikäluokkia, sukupuolia, etnisiä 

taustoja ja elämäntilanteita.

Kuvien tulee olla hyvälaatuisia ja 

sommittelultaan yksinkertaisia. Kuvien 

värisävyjen tulee olla luonnollisia eli vältetään 

paitsi ylisaturoituneita myös liian haaleita kuvia. 

Kuvien tulee olla realistisia mutta samalla 

sävyltään lämpimiä.

Kuvien rajaus voi olla hyvinkin tarkka. Tällöin 

kuvassa on hyvä olla selkeä painopiste, 

esimerkiksi kuvassa esiintyvässä ihmisessä.

Poikkeuksena VAKEn ilmeen ja kuvamaailman 

käytössä esiintyy pelastuslaitos. Pelastuslaitos 

käyttää hyvinvointialueen graafista ilmettä 

vain rajoitetusti, sillä se toimii kahden 

hyvinvointialueen pelastuslaitoksena, ja sillä on 

oma graafinen ilme.
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Ikonit
Osana tekstisisältöjä voidaan käyttää harkiten ikoneita, esimerkiksi tiedon visualisoinnin 

yhteydessä. Ikonien käytössä on tärkeää huomioida, etteivät ne sisällä tärkeää tietoa, joka ei 

kävisi muualta esille, vaan viestin on tultava selkeästi esille tekstissä. Ikoneita ja kuvitustyyliä ei 

pääsääntöisesti käytetä samaan aikaan.

Ikoneita käytettäessä on huomioitava erottuvuus taustasta.
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Roll-up

Lorem  

ipsum dolor 

sit amet

Lorem  

ipsum dolor 

sit amet

Lorem  

ipsum dolor 

sit amet
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Esite

Lorem ipsum 

dolor sit

Fugit harumquo cullupt 

atessi tent aut aut volesto 

debit occatum veliquo 

que es molorectur.

Ute et voluptatem exerumqui consedi gendisc 

imuscil lenimus eatur? Inisiminto tet et ulparci 

ministiis si quost volorume dio. Et quae. Nem ium 

facepud anisit facim re, nemodip icienda ectiore 

icilitate. Dolorec ererio occus sincium quossincium 

nus endigenis aut ligni res doleceatur alitios 

estions equatia exeremq uatur?

Ehendunt am facersp eliqui dic tendeseque 

nosae ditatur, officil lautet essunt raest res nus 

sant lant odis atis acculli quassimus, sime plignihil 

mi, nobis ent.

Debite omnimus iusapid ma aut voluptiaes 

maionsecata doluptatur, ut od et in et a nobis 

reptas venestias natem aliquam, santur autenis 

dolorum ent et pre nimus as quam ad que reium 

rem sit iureruptae solupta dita im dit etus eum 

quo occae volla doluptatur rectias.

Maxim es ea volorrovit uta as et autamet, 

aut venda nemporia volupta tumqui cor 

modita nus nustio beat ex eat 

veniminctium esecti quas asped 

ullupitium quamust, offici to earis arit, 

odigenditio occum eveliquas viditiis 

nit hicid mi, sed mint estotatem

Fugit harumquo cullupt atessi tent aut aut volesto 

debit occatum veliquo que es molorectur, im est, 

consed qui il imagnisquo imaximpos sinveres 

resequunt.

Ximusanis aut vero veles etur restisimus solorem 

qui dolupta sitatem as es que lisi bea doluptas et 

officid min nobit, erume lique sum, aut que nam, 

exerupturis re, nimoloribus, quatusae incimus 

molupta temporibea que voluptae porerib 

usandes equiam qui in plitat ped mo il idunde 

incte nis nullupi endaest, ium re nem et ped 

quaspella dolesequis eos in nat ant.

Ulparios moditatio. Ut od eosam, od et ut unt, sima 

doluptatiure corem facimi, odi dunt.

Atur, ipsam voloratur, qui quati comnim ea dis 

aceaqui remoloratem ut evelit et dem sum, conet 

dolor sae voluptati ommo evendandanim.

Nem ium facepud anisit 

facim re, nemodip icienda 

ectiore icilitate.
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Esite

Lorem ipsum 

dolor sit

Fugit harumquo cullupt 

atessi tent aut aut volesto 

debit occatum veliquo 

que es molorectur.

Lorem ipsum dolor sit 

Ute et voluptatem exerumqui consedi gendisc 

imuscil lenimus eatur? Inisiminto tet et ulparci 

ministiis si quost volorume dio. Et quae. Nem ium 

facepud anisit facim re, nemodip icienda ectiore 

icilitate. Dolorec ererio occus sincium quossincium 

nus endigenis aut ligni res doleceatur alitios 

estions equatia exeremq uatur?

Ehendunt am facersp eliqui dic tendeseque 

nosae ditatur, officil lautet essunt raest res nus 

sant lant odis atis acculli quassimus, sime plignihil 

mi, nobis ent.

Debite omnimus iusapid ma aut voluptiaes 

maionsecata doluptatur. Ut od et in et a nobis 

reptas venestias natem aliquam. Santur autenis 

dolorum ent et pre nimus as quam ad que reium 

rem sit iurerupta.

Ugitas alit aut rem. Caeptur estrum harum volo 

inimolu ptatiam simpos sapidebis aborporro 

quae rem rectiam fugiae porrorror sam que 

Ovidit officipsa conet intemqui cum qui officidus 

ditate vellant otaspiti blam, eiusdae pernatusame 

qui rerum quas nis endit, sus repelen danderio 

exeruntius deles debiti volloru ntescitam 

fugit officidenit faciis consequ iatus, quaepre 

nimincient vid quatibus molore. Solupta dita im dit 

etus eum quo occae volla doluptatur rectias.

Ebitas volupta volor andae late que officiaerum 

volupti officto il et officipid ma esectias 

explaborpor aligend anihici re quo quasimus aut.

Ne re apieture, inveritis aute consequiatur 

apitatur ratur? Lore, samet eum nos dolorro tem 

volupicatem sandae volest, cumquia seque 

dolupta nit hitionse quam ipsam, omni alit, 

ommolecto tem im quid quis dolor arum facid 

quo qui re cus excersp iendunt.

Nem ium facepud anisit 

facim re, nemodip icienda 

ectiore icilitate.

Ut od et in et a nobis reptas 

venestias natem aliquam.
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Julisteet

TERKKARILLE 
KESÄLOMALLAKIN!

Kesäterkkari koululaisille ja opiskelijoille Vantaan aikuisopistolla 27.6.–29.7.2022. Suun 

terveydenhuolto myös mukana! Kesäterkkarilta myös rokotukset ja seurantakäynnit.

Juhannukseen saakka (6.ς23.6.) ja elokuun alussa (1.ς5.8.) Kesäterkkari on tavattavissa kouluissa ja oppilaitoksissa. 

Vastaanotolle voi tulla ilman ajanvarausta jokaisena arkipäivänä klo 12ς13.

Tule juttelemaan mielialasta, kaverisuhteista, kotioloista, uniongemista ja vuorokausirytmistä, seurustelusta, 

ehkäisy- ja seksuaaliterveyteen liittyvistä asioista, syömiseen liittyvistä asioista, tupakasta ja muista päihteistä, 

pelaamisesta tai muista mieltä askarruttavista asioista

YHTEYSTIEDOT:

Vantaan aikuisopisto, Lummetie 5, 

01300 Vantaa

Puhelin 09 8395 0025

Avoinna: ma 10ς18, tiςto 8ς16, pe 8ς15

vantaa.fi/ kesäterkkari (terkkarichat 27.6. alk.)

#kesäterkkari.vantaa

TERKKARILLE
KESÄLOMALLAKIN!

Kesäterkkari koululaisille ja opiskelijoille Van-

taan aikuisopistolla 27.6.–29.7.2022. Suun ter-

veydenhuolto myös mukana! Kesäterkkarilta 

myös rokotukset ja seurantakäynnit.

Juhannukseen saakka (6.–23.6.) ja elokuun alussa (1.–5.8.) Kesäterkkari on tavattavissa kouluissa 

ja oppilaitoksissa. Vastaanotolle voi tulla ilman ajanvarausta jokaisena arkipäivänä klo 12–13.

Tule juttelemaan mielialasta, kaverisuhteista, kotioloista, uniongemista ja vuorokausirytmistä, 

seurustelusta, ehkäisy- ja seksuaaliterveyteen liittyvistä asioista, syömiseen liittyvistä asioista, 

tupakasta ja muista päihteistä, pelaamisesta tai muista mieltä askarruttavista asioista.

Yhteystiedot

Vantaan aikuisopisto, Lummetie 5, 01300 Vantaa

Puhelin 09 8395 0025

Avoinna: ma 10–18, ti–to 8–16, pe 8–15

vantaa.fi/kesäterkkari (terkkarichat 27.6. alk.)

#kesäterkkari.vantaa
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Messuseinä

Kaksi kaupunkia, monta kylää,  

4 800 työntekijää, 280 000 asukasta,  

yksi hyvinvointialue

Hyva, parempi, paras
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Messuseinä

Hyva, parempi, paras

Kaksi kaupunkia, monta kylää,  

4 800 työntekijää, 280 000 asukasta,  

yksi hyvinvointialue

Vantaan ja Keravan hyvinvointialue – Brändikirja 35



Somekuvat

#hyvantekijät
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Somekuvat
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