PÄÄSTELIIT
VISUAALSE IDENTITEEDI KÄSIRAAMAT 2016 VOL 2

SISUKORD
SÜMBOLID

SÜMBOLID

3
4

5
LOGOTÜÜP
6
PEAMISE ASETUSEGA LOGO
7
ALTERNATIIVSE ASETUSEGA LOGO
8
PÄÄSTELIIDU LIIKME LOGO
9
MEREPÄÄSTE MEREL KASUTATAV LOGO 10
LOGO KEELATUD KASUTUS
11

LOGO

LOGO VÄRVID

LOGO VÄRVID

12
13

VÄRVIPALETT

14
15

KIRJATÜÜBID

16
17

GRAAFIKA

18
19

VÄRVIPALETT
KIRJATÜÜBID
GRAAFILISED LISAKUJUNDID

TRÜKISTE KUJUNDUSVÕTTED

21
22

KUJUNDUSNÄITED

24
25
26
27
28
29
30
31
32

TRÜKISTE ÜLDISED KUJUNDUSVÕTTED
KIRJABLANKETT
VISIITKAART
KOMPLIMENDIKAART
TAVALINE ÜMBRIK
AKNAGA ÜMBRIK
PIDULIK ÜMBRIK
DOKUMENDIKAANED
KUTSE

2

PÄÄSTELIIT

PRESENTATSIOONIPÕHI

PRESENTATSIOONIPÕHI
MEREPÄÄSTE PRESENTATSIOONIPÕHI

33
34
35

UUDISKIRI

36
37

E–KIRI

38
39

LOGOPITSAT

40
41

MEENED

42
43
44

UUDISKIRI
E-KIRI
LOGOPITSAT
PASTAPLIIATS
PLIIATSITE KINKEKOMPLEKT
PASTAPLIIATS LASERI JA PUUTETUNDLIKU
OTSIKUGA
TERMOSKRUUS
TAHVLIPINNAGA KRUUS
TIKANDIGA RÄTIKUD
NUTIKINDAD
MÄRKMIK
HELKURRIBAD
TASKULAMP
SEINAKELL
MÕTTEMÄNGUDE KOMPLEKT
TASS
RIIDED - TRIIKSÄRK
KOTT

45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

UJUV SELJALAUD

58
59

BANNERID

60

UJUV SELJALAUD

BANNERID
ROLL-UP

61
62

LIPUD

63
64
66
67
70

TÄNUKIRI JA KAANED

72
73
74

ÕNNITLUSKAARDID

75
76

SÕIDUKID

77
78
79
80

RIIETUS

81
82
83
93
96
97

PAGUNID PARAADMUNDRILE

98
99

LOGOLIPUD
ESINDUSLIPP
KOHALIKU KOMANDO LIPP
AUTOLIPP
TÄNUKIRI
TÄNUKIRJA KAANED
ÕNNITLUSKAARDID
LOGOKLEEBISED SÕIDUKITEL
ENNETUSTÖÖBUSS
HAAGIS
VABAAJARIIDED
MEESTE VORM
NAISTE VORM
NÖÖP
TAKJAPAEL
PAGUNID

TEENETEMÄRGID

TEENETEMÄRGID

100
101

SÜMBOLID

3

PÄÄSTELIIT

SÜMBOLID

Vabatahtliku pääste logo sümbol koosneb
rahvusvaheliselt ja ajalooliselt tuntud
päästeteenistust ja tuletõrjet tähistavatest
elementidest - tuletõrjuja kiivrist ja kirvestest,
mis on ümbritsetud loorberi-tammepärjaga.

VABATAHTLIK
PÄÄSTE

Viimane rõhutab vabatahtliku päästeteenistuse
üllaid põhimõtteid ning kangelaslikku ajalugu.
Vabatahtliku merepääste logo sümboli aluseks
on Malta rist, mis on ülemaailmselt kasutusel
päästeorganisatsioonide sümboolikas.
Ankrud on rahvusvaheliselt tuntud
merendusalane sümbol. Sümbolit ümbritsev köis
koondab eeltoodud elemendid üheks tervikuks.

VABATAHTLIK
MEREPÄÄSTE

Risti keskel olevad tähed SAR moodustavad
lühendi päästeteenistuse rahvusvahelisest
nimetusest Search and Rescue.
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SÜMBOLID

LOGO
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PÄÄSTELIIT

LOGOTÜÜP

Logotüüp koosneb sõnast PÄÄSTELIIT ja selle
all asuvast nimetusest EESTI VABATAHTLIKE
PÄÄSTEORGANISATSIOONIDE ÜHENDUS.
Nimetus on sõnaga PÄÄSTELIIT samas laiuses.

E S T O N I A N V O L U N T E E R R E S C U E A S S O C I AT I O N

Kasutatav kirjatüüp on Myriad Pro Semibold
Condensed.
Logotüüpi võib kasutada kujunduses nii
eraldiseisvana kui ka koos sümbolitega.
Logotüübi peamine värviversioon on must
valgel/heledal taustal.
Lubatud on tumedal taustal kasutamine
negatiivis.
Logotüübi soovituslik minimaalne kõrgus on
11 mm.
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LOGO

E S T O N I A N V O L U N T E E R R E S C U E A S S O C I AT I O N

PEAMISE
ASETUSEGA
LOGO

E S T O N I A N V O L U N T E E R R E S C U E A S S O C I AT I O N

Kindla asetusega sümbol ja logotüüp
moodustavad kokku logo.
Kui tehniliselt ja kujunduslikult on võimalik,
tuleb eelistada peamise asetusega logo.
Vastavalt vajadusele või soovile võib logotüübi
juures kasutada kas ühte või kahte sümbolit.
Näiteks maapääste võib kasutada vaid kiivriga
sümbolit ja merepääste vaid ankruga sümbolit.
Värviversioonid on ära toodud lk 15.
Väliskülalistele mõeldud meenetel või
presentatsioonidel asendatakse sõna
PÄÄSTELIIT all olev tekst ingliskeelse
versiooniga - Estonian Volunteer Rescue
Association.
Logod on CVI-s kujutatud näidistena. Logo
konkreetseks kasutamiseks tuleb aluseks võtta
originaalfail (formaadid .ai, .eps, .pdf).

7

PÄÄSTELIIT

LOGO

ALTERNATIIVSE
ASETUSEGA
LOGO
Alternatiivse asetusega logo koosneb sümbolitest
ja nende all asuvast logotüübist.
Need variandid on kasutamiseks eeskätt
pindadel, kus ei ole võimalik kasutada peamise
asetusega logo.
Vastavalt vajadusele või soovile võib logotüübi
juures kasutada kas ühte või kahte sümbolit.
Näiteks maapääste võib kasutada vaid kiivriga
sümbolit ja merepääste vaid ankruga sümbolit.
Värviversioonid on ära toodud lk 15.

1/3
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LOGO

PIHTLA VPK
PÄÄSTELIIDU LIIGE

PÄÄSTELIIDU
LIIKME
LOGO

PIHTLA VPK
PÄÄSTELIIDU LIIGE

Päästeliidu liikme logos on sümbolid vasakul
ning komandode nimed nendest paremal pool.

PIHTLA VPK

Eelistada tuleb peamise asetusega logo. Kui ei ole
tehniliselt ja kujunduslikult võimalik kasutada
peamise asetusega logo, võib kasutatada
alternatiivse asetusega logo.

PÄÄSTELIIDU LIIGE

Ümmargust tekstiilile tikitud Päästeliidu
liikme logo on võimalik takjapaelaga kinnitada
vabaajariietuse varrukale spetsiaalselt selleks
mõeldud kohale.
Riietel ja aksessuaaridel kasutatava logo
läbimõõt on 100 mm.
Värviversioonid on ära toodud lk 15.

PIHTLA VPK

PIHTLA VPK

JÄRVA-JAANI
VPK

JÄRVA-JAANI
VPK

Riietel ja aksessuaaridel
kasutatavad logod

JÄRVA-JAANI
VPK

JÄRVA-JAANI
VPK

JÄRVA-JAANI
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Riietel ja aksessuaaridel
kasutatavad logod

JÄRVA-JAANI
VPK

LOGO

UE
C I ATI O N
SO

NT

E E R R ESCU

Vastavalt rahvusvahelistele tavadele ja
kokkulepetele kasutab merepääste neid
logosid ja värve merel - paatidel, lippudel ja
varustusel. Antud logosid ja värve võib kasutada
ka meenetel, eeldusel, et neil ei kasutata
samaaegselt must-kuldset sümboolikat ja
eestikeelset teksti.
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AS

LU

O

Juhul kui ülemist logo ääristav kiri võib
muutuda logo väiksuse tõttu loetamatuks, siis
kasutatakse alternatiivina alumisi variante, kus
on eraldi välja toodud kas maa või kohaliku
üksuse nimetus.

ND
CH A RESC
AR

E STO IA N V
N

Värvivaliku (sinine, punane, valge) juures on
lähtutud kehtivatest rahvusvahelistest normidest,
tavadest ja kokkulepetest.

SE

MEREPÄÄSTE
MEREL KASUTATAV
LOGO

LOGO

E

LOGO
KEELATUD
KASUTUS
Logo ei tohi kasutada käsiraamatus sätestamata
värvides.
Sümbolid ei tohi olla teineteise suhtes erinevate
suurustega.
Logotüüp ei tohi asetseda sümbolitest vasakul.
Logo ei tohi pöörata.
Logo või selle elementide sees ei tohi kasutada
pilte, faktuure või mustreid.
Logotüüpi ei tohi asendada teise kirjatüübiga.
Logole ei tohi lisada kujundeid, kontuure, varje
või muid efekte.
Logo ei tohi kasutada kujundustes kasutatavate
piltide, fotode kireva või kirju taustaga aladel.
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LOGO

LOGO VÄRVID
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LOGO VÄRVID

Logo eelistatud värviversioon on värviline
logo positiivis, kus valgel taustal on sümbolite
põhivärvid kuld ja must ning logotüüp must.
Mustvalged versioonid on kasutamiseks juhul,
kui tehniliselt pole võimalik kasutada
värvilist logo.
Negatiivversioonides on sümbolid ning logotüüp
valged. Negatiivversiooni kasutatakse
tumedate taustade puhul, samuti juhul,
kui logo esitatakse pildi pinnal. Viimasel juhul
peab pildi pind olema piisavalt ühtlane, et oleks
tagatud logo loetavus.
Erandjuhtudel on negatiivversioonis sümbolit ja
logotüüpi lubatud kasutada ka kuldsena.
Samad värviskeemid kehtivad alternatiivse
asetusega logo puhul.
Samad värviskeemid kehtivad ka Päästeliidu
liikmete logode puhul.
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LOGO VÄRVID

VÄRVIPALETT
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VÄRVIPALETT

Värvipalett jaguneb fikseeritud põhivärvideks
ning nendega sobivateks lisatoonideks.
Põhivärvid on ära näidatud Pantone Matching
Systemi trükivärvikataloogi alusel täisvärvi(spot) ja neljavärvitrüki (process CMYK)
vääringutes, RGB vääringutes arvuti ja
telemonitoride tarbeks ning HEX vääringus
veebilahenduste tarbeks.
Lisaks on ära toodud kujundustes kasutatavad
lisatoonid.
Arvesse tuleb võtta kaetud ja katmata paberile
trükkimisel ning neljavärvi- ja täisvärvitrükil
tekkivaid toonide erinevusi.
Sümbolid ja logod on CVI-s esitatud
informatiivsel kujul. Trükistel, veebis ja mujal
esitamiseks tuleb kasutada spetsiaalseid
logofaile.
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PÕHIVÄRVID:
KULD
Pantone		
CMYK		
RGB		
Hex		
Web-safe Hex

872
20 30 70 15
67 5 42
#D4AF37
#C90

MUST
Pantone		
CMYK		
RGB		
Hex		
Web-safe Hex

Black
0 0 0 100
000
#000000
#000000

SININE
Pantone		
CMYK		
RGB		
Hex		
Web-safe Hex

281
100 72 0 32
0 40 104
#002868
#003366

PUNANE
Pantone 		
CMYK		
RGB		
Hex		
Web-safe Hex

185
0 91 76 0
232 17 45
#E8112D
#FF0033

LISATOONID:
KULD 25% ja 60%

VÄRVIPALETT

KIRJATÜÜBID
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KIRJATÜÜBID

KIRJATÜÜP JA STIILID:

Myriad Pro Regular
Myriad Pro Regular
Peamiseks kirjatüübiks on Myriad Pro Regular.
Erineva rõhuga tekstide juures kasutatakse sama
fondiperekonna eri tugevusega stiile.
Elektrooniliste dokumentide sisutekstide juures
(presentatsioonid, e-kirjad, veebikeskkond),
kus tehniliselt ei ole võimalik kasutada peamist
kirjatüüpi, asendatakse see kirjatüübiga Verdana.
Ülaltoodud tingimused kehtivad ka venekeelsete
tekstide kohta.

Myriad Pro Regular

Myriad Pro Semibold Condensed
Myriad Pro Condensed
Основной шрифт
Другой стиль
Другой стиль
ELEKTROONILISED DOKUMENDID:
Verdana
Verdana Bold
Verdana Italic
Основной шрифт
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KIRJATÜÜBID

GRAAFIKA
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GRAAFILISED
LISAKUJUNDID
Graafiliseks lisakujundiks on sümboli osa – pärja - neli
erineva asetusega varianti.

1.

1 - ÜHEOSALINE ORNAMENT
NURGAS
Ülal vasakus nurgas asetsevat graafilist kujundit
kasutatakse plakatitel, blankettidel, diplomitel.
Samuti saab seda kasutada ka pastapliiatsitel.
15% või 25% transparent

2 - ÜHEOSALINE ORNAMENT
KESKEL

2.

Ülal keskel asetsevat graafilist kujundit 		
kasutatakse kutsetel, õnnitluskaartidel.
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GRAAFIKA

GRAAFILISED
LISAKUJUNDID

3.

3 - KAHEOSALINE ORNAMENT
Ülal vasakus nurgas asetsevat graafilist kujundit
kasutatakse presentatsioonipõhjadel,
ümbrikel ja õnnitluskaartide sisekülgedel.
25% transparent

4 - KAHEOSALINE ORNAMENT
NEGATIIV

4.

Ülal keskel asetsevat graafilist kujundit 		
kasutatakse dokumendikaantel,
aukirjakaantel.
25% transparent
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GRAAFIKA

TRÜKISTE
KUJUNDUSVÕTTED
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TRÜKISTE ÜLDISED
KUJUNDUSVÕTTED
Foto valikul on soovitatav eelistada punaste
pindade või detailidega fotosid. Punane toon
seostub Eestis traditsiooniliselt tuletõrje,
päästeteenistuse ja ohutundega (nt tuletõrjeauto,
tulekahju jms).
Fotodest tuleb eelistada neid, mis moodustavad
nähtava värvipinna.
Teksti ja logo jaoks on soovitatav tekitada valge
taustaga pind.
Eelistatud pealkirjavärviks tumeda foto puhul
on valge. Põhitekstivärviks on must.

IQUE RE NOBISTIBUS
EOS ET AD.

Ique re nobistibus eos et ad modicidit quam am
sit, ut assunto quunt verrum, in pa nit modictet
mo eost faccum sum aut fugitibus, ut alignatquae consenis volo con parunt experit, ullame dit
officia musam, undebisciant mollabo ribus,
volore, qui unde dolendem rerectiam culparcil
id quodi doluptur sum eosape inctia comnimolut adis que doloreri offic to quia coriasimilla
velenis eseque velluptaque nis am, sum volorerumet reped quiatias aute sit pa volesti diciet
evelibus se laut od que sum quiscil id qui ommo
bea consed que noneturiam, conessunt reptia
non pa sitae consect oreribus, vel ipsuscilique
estiur simil et essitat erum aute nonsequo et
labor sae is autatur repro etum ellut il estruntiamet aut odia dis aute est, sit hiliquostiis aliquam
facereperro idus.

Ique re nobistibus eos et ad modicidit quam am
sit, ut assunto quunt verrum, in pa nit modictet
mo eost faccum sum aut fugitibus, ut alignatquae consenis volo con parunt experit, ullame dit
officia musam, undebisciant mollabo ribus,
volore, qui unde dolendem rerectiam culparcil
id quodi doluptur sum eosape inctia comnimolut adis que doloreri offic to quia coriasimilla
velenis eseque velluptaque nis am, sum volorerumet reped quiatias aute sit pa volesti diciet
evelibus se laut od que sum quiscil id qui ommo
bea consed que noneturiam, conessunt reptia
non pa sitae consect oreribus, vel ipsuscilique
estiur simil et essitat erum aute nonsequo et
labor sae is autatur repro etum ellut il estruntiamet aut odia dis aute est, sit hiliquostiis aliquam
facereperro idus.

IQUE RE NOBISTIBUS
EOS ET AD.

It, ea acepelectem venihil eos de officae offictia
voloratus ditae nonemquis magnati atatem ut
re pro quae velessus nonsequi.

PÄÄSTELIIT
Sirge 2, 10618 Tallinn, Estonia + 372 508 8882
info@paasteliit.ee, www.paasteliit.ee

PIHTLA VPK
PÄÄSTELIIDU LIIGE

IQUE RE NOBISTIBUS EOS ET AD MODICIDIT
quam am sit, ut assunto quunt verrum, in pa nit modictet mo eost
faccum sum aut fugitibus, ut alignatquae consenis volo con parunt
experit, ullame dit officia musam, undebisciant mollabo ribus,
volore, qui unde dolendem rerectiam culparcil id quodi doluptur
sum eosape inctia comnimolut adis que doloreri offic to quia
coriasimilla velenis eseque velluptaque nis am, sum volorerumet
reped quiatias aute sit pa volesti diciet evelibus se laut od que sum
quiscil id qui ommo bea consed que noneturiam, conessunt reptia
vel ipsuscilique estiur simil et essitat erum.sae is autatur repro etum
ellut il estruntiamet aut odia dis aute est.

22

PÄÄSTELIIT

TRÜKISTE ÜLDISED KUJUNDUSVÕTTED

PIHTLA VPK

TRÜKISTE ÜLDISED
KUJUNDUSVÕTTED
Trükise taustaelemendina on pildi puudumisel
kasutusel graafiline lisakujund.
Eelistatud pealkirjavärviks on valge/heleda
tausta puhul punane. Teksti põhivärviks on
must.

IQUE RE NOBISTIBUS
EOS ET AD.
IQUE RE NOBISTIBUS EOS ET AD MODICIDIT
quam am sit, ut assunto quunt verrum, in pa nit modictet mo eost faccum sum aut fugitibus, ut
alignatquae consenis volo con parunt experit, ullame dit officia musam, undebisciant mollabo
ribus, volore, qui unde dolendem rerectiam culparcil id quodi doluptur sum eosape inctia comnimolut adis que doloreri offic to quia coriasimilla velenis eseque velluptaque nis am, sum
volorerumet reped quiatias aute sit pa volesti diciet evelibus se laut od que sum quiscil id qui
ommo bea consed que noneturiam, conessunt reptia vel ipsuscilique estiur simil et essitat
erum.sae is autatur repro etum ellut il estruntiamet aut odia dis aute est.
sit hiliquostiis aliquam facereperro idus.
Ique re nobistibus eos et ad modicidit quam am sit, ut assunto quunt verrum, in pa nit modictet
mo eost faccum sum aut fugitibus, ut alignatquae consenis volo con parunt experit, ullame dit
officia musam, undebisciant mollabo ribus, volore, qui unde dolendem rerectiam culparcil id
quodi doluptur sum eosape inctia comnimolut adis que doloreri offic to quia coriasimilla velenis
eseque velluptaque nis am, sum volorerumet reped quiatias aute sit pa volesti diciet evelibus se
laut od que sum quiscil id qui ommo bea consed que noneturiam, conessunt reptia non pa sitae
consect oreribus:
• it, ea acepelectem venihil eos de officae offictia voloratus ditae nonemquis magnati re
atatem ut re pro quae velessus nonsequi.
• non pa sitae consect oreribus.

IQUE RE NOBISTIBUS
EOS ET AD.
VEL IPSUSCILIQUE ESTIUR SIMIL ET ESSITAT

• it, ea acepelectem venihil eos de officae offictia voloratus ditae nonemquis magnati
atatem ut re pro quae velessus nonsequi.

PÄÄSTELIIT Sirge 2, 10618 Tallinn, Estonia + 372 508 8882 info@paasteliit.ee, www.paasteliit.ee

erum aute nonsequo et labor sae is autatur
repro etum ellut il estruntiamet aut odia dis
aute est, sit hiliquostiis aliquam facereperro
idus.
Ique re nobistibus eos et ad modicidit quam
am sit, ut assunto quunt verrum, in pa nit
modictet mo eost faccum sum aut fugitibus,
ut alignatquae consenis volo con parunt
experit, ullame dit officia musam, undebisciant mollabo ribus, volore, qui unde dolendem rerectiam culparcil id quodi doluptur
sum eosape inctia comnimolut adis que
doloreri offic to quia coriasimilla velenis
eseque velluptaque nis am, sum volorerumet reped quiatias aute sit pa volesti diciet
evelibus se laut od que sum quiscil id qui
ommo bea consed que noneturiam, conessunt reptia non pa sitae consect oreribus.
It, ea acepelectem venihil eos de officae
offictia voloratus ditae nonemquis magnati
atatem ut re pro quae velessus nonsequi.

PÄÄSTELIIT
Sirge 2, 10618 Tallinn, Estonia + 372 508 8882
info@paasteliit.ee, www.paasteliit.ee
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TRÜKISTE ÜLDISED KUJUNDUSVÕTTED

KUJUNDUSNÄITED
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KIRJABLANKETT

20 mm

20 mm

15 mm

Myriad Pro Semibold
10 pt

Paremal on äratoodud kasutatavate kirjatüüpide
ja tekstisuuruste näidised.

PIHTLA VPK

Nimi Perekonnanimi
Päästeliit
Sirge 2, 10618 Tallinn, Estonia

PÄÄSTELIIDU LIIGE

Et incia doloribus, arum invenditaqui ad molupic totat.
Nimi Perekonnanimi
Uptionsequia nostruptam nonse veris ellest aut eosant ut quid eic temporumqui
Pihtla VPK
quam auta dolorpore natibus.
Sirge 2, 10618 Tallinn, Estonia

Myriad Pro Regular
10 pt

15 mm

Pient dipitat empora pa nat la sumquas quatume nduscii ssinti corereicias doloreptas
aut magnit omnihitate porero molum quaturero qui consend itasinum estorum
esenda sequas eaquam que cuptatem vit qui reptas archill aborem. Nam quae
quisint, inullupta de etum que provita sperciis exerferit eosam num accab is molum
Etqui
incia doloribus, arum invenditaqui ad molupic totat.
in nimpeliqui nonsed ut litiistio im venihil molorepudam volorum enditatur, tet
dolorepre quundis sequas et estinto testis dis quiatur sa nitaqui acia nobit, con nobit
derem et veniscid ea vitatiis ipicilic tempos dionsedis aut hilia non rest, conestibus.
Uptionsequia nostruptam nonse veris ellest aut eosant ut quid eic temporumqui
quam auta dolorpore natibus.
Ovitiis nonsequasit quam, si audi occulla que id qui di a demodicia volore, si doluptas
reprere soluptatiam, sam eum sed min nusdae voluptatis ma dionsequis mod ea quos
ut odicatquat et volupid molori cuptatur rerum essum dolorum fugia natur adPient
quis-dipitat empora pa nat la sumquas quatume nduscii ssinti corereicias doloreptas
aut magnit omnihitate porero molum quaturero qui consend itasinum estorum
quam volecaeptas et unt ut quibus derovit et quia net occaturit lanti nus et endicit
acepudita nonsequiam, solorpore natio. Nam id quia voloriae sequae explatus,esenda
occati sequas eaquam que cuptatem vit qui reptas archill aborem. Nam quae
quisint, inullupta de etum que provita sperciis exerferit eosam num accab is molum
dolo omnim entio. Ut od es utamet hiciis re eumquas andigen ihilita dolut eserume
in nimpeliqui nonsed ut litiistio im venihil molorepudam volorum enditatur, tet qui
ndignis simolorest volut maximus eatemperfera et aut alitium sition res ut minumque
dolorepre
quundis sequas et estinto testis dis quiatur sa nitaqui acia nobit, con nobit
autem. Et expliae occaborupta si desequidipit iuntur sit deratem vel mosapidit,
quid
derem et veniscid ea vitatiis ipicilic tempos dionsedis aut hilia non rest, conestibus.
molupta turemos alis apid quis doluptur, ullaborentio ipicient, sitaspe rumquate
millor a nam vendis venection pratus ero dolupta tectature sum quam et liatur aut
Ovitiis nonsequasit quam, si audi occulla que id qui di a demodicia volore, si doluptas
ommolup tatusam rempori nempe num eosam, tempore stiost maxim quis quodis
reprere soluptatiam, sam eum sed min nusdae voluptatis ma dionsequis mod ea quos
minveles explab impos et fuga. Et res aut aborum et explitae pratiat ibusda dolupta
odicatquat et volupid molori cuptatur rerum essum dolorum fugia natur ad quisetur sit, et reptatatur, quissinimust ut explique qui optas ut lisque ipiende lab ut
impos
quam volecaeptas et unt ut quibus derovit et quia net occaturit lanti nus et endicit
in nihilitam, nus, omnienis molumqui vidunt.
acepudita nonsequiam, solorpore natio. Nam id quia voloriae sequae explatus, occati
dolo omnim entio. Ut od es utamet hiciis re eumquas andigen ihilita dolut eserume
Lugupidamisega
ndignis simolorest volut maximus eatemperfera et aut alitium sition res ut minumque
Nimi Perekonnanimi
autem. Et expliae occaborupta si desequidipit iuntur sit deratem vel mosapidit, quid
ametinimetus
molupta turemos alis apid quis doluptur, ullaborentio ipicient, sitaspe rumquate
millor a nam vendis venection pratus ero dolupta tectature sum quam et liatur aut
ommolup tatusam rempori nempe num eosam, tempore stiost maxim quis quodis
minveles explab impos et fuga. Et res aut aborum et explitae pratiat ibusda dolupta
etur sit, et reptatatur, quissinimust ut explique qui optas ut lisque ipiende lab impos
PÄÄSTELIIT Sirge 2, 10618 Tallinn, Estonia + 372 508 8882, info@paasteliit.ee, www.paasteliit.ee
in nihilitam, nus, omnienis molumqui vidunt.
Lugupidamisega
Nimi Perekonnanimi
ametinimetus

25% Pantone 872
PIHTLA VPK PÄÄSTELIIDU LIIGE Sirge 2, 10618 Tallinn, Estonia + 372 508 8882, info@paasteliit.ee, www.paasteliit.ee
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PÄÄSTELIIT

KUJUNDUSNÄITED

VISIITKAART

Paremal on äratoodud kasutatavate kirjatüüpide
ja tekstisuuruste näidised.
Teisel küljel on äratoodud QR-kood, mis
sisaldab visiitkaardi omaniku elektroonilist
infot.

Myriad Pro
Semibold Condensed
9 pt

Myriad Pro
Semibold Condensed
11 pt

Myriad Pro
Condensed
8 pt

TARMO OJA

Nõukogu liige
Memeber of the Council
Sirge 2, 10618 Tallinn, Estonia
+ 372 508 8882, tarmo.oja@paasteliit.ee

WWW.PAASTELIIT.EE
Myriad Pro
Semibold Condensed
9 pt

26

PÄÄSTELIIT

Estonian
Volunteer
Rescue
Association

Eestin
Vapaaehtoisen
Pelastusalan
Liitto

Verband
der Estnische
Freiwillige
Feuerwehr

Союз
Эстонских
Добровольных
Спасателей

KUJUNDUSNÄITED

KOMPLIMENDIKAART

Paremal on äratoodud kasutatavate kirjatüüpide
ja tekstisuuruste näidised.

Myriad Pro
Semibold Condensed
9 pt

Myriad Pro
Semibold Condensed
14 pt

Myriad Pro
Condensed
8 pt

Lugupidamisega

Sirge 2, 10618 Tallinn, Estonia
+ 372 508 8882, tarmo.oja@paasteliit.ee

WWW.PAASTELIIT.EE
Myriad Pro
Semibold Condensed
9 pt
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PÄÄSTELIIT

Estonian
Volunteer
Rescue
Association

Eestin
Vapaaehtoisen
Pelastusalan
Liitto

Verband
der Estnische
Freiwillige
Feuerwehr

Союз
Эстонских
Добровольных
Спасателей

KUJUNDUSNÄITED

TAVALINE ÜMBRIK

C5 ümbrik
Paremal on äratoodud kasutatava kirjatüübi ja
tekstisuuruse näidis.

PÄÄSTELIIT
Sirge 2, 10618 Tallinn
Estonia

Myriad Pro
Regular
10 pt

28

PÄÄSTELIIT

KUJUNDUSNÄITED

AKNAGA ÜMBRIK

C5 ümbrik
Paremal on äratoodud kasutatava kirjatüübi ja
tekstisuuruse näidis.

PÄÄSTELIIT
Sirge 2, 10618 Tallinn
Estonia

Myriad Pro
Regular
10 pt
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PÄÄSTELIIT

KUJUNDUSNÄITED

PIDULIK ÜMBRIK

C5 ümbrik
Paremal on äratoodud kasutatava kirjatüübi ja
tekstisuuruse näidis.

PÄÄSTELIIT
Sirge 2, 10618 Tallinn
Estonia

Myriad Pro
Regular
10 pt

30

PÄÄSTELIIT

KUJUNDUSNÄITED

DOKUMENDIKAANED
489 mm

Dokumendikaaned on ettenähtud A4 formaadis
paberite jaoks.
Paremal on äratoodud kasutatavate kirjatüüpide
ja tekstisuuruste näidised.

383 mm

PÄÄSTELIIT
Sirge 2, 10618 Tallinn, Estonia + 372 508 8882, info@paasteliit.ee, www.paasteliit.ee

Myriad Pro
Regular
12 pt

31

PÄÄSTELIIT

KUJUNDUSNÄITED

KUTSE

VÄLISKÜLG

Kutse
Keskelt pooleks volditav kutsekaart.
Materjaliks soovitatavalt tugevam eripaber
(min 200 g).

420 x 99 mm
Myriad Pro
Semibold Italic
36 pt

Paremal on äratoodud kasutatavate
kirjatüüpide ja tekstisuuruste näidised.

SISEKÜLG
Nimi Perenimi,

ullame dit officia musam, undebisciant mollabo ribus, volore, qui unde dolendem rerectiam culparcil
id quodi doluptur sum eosape inctia comnimolut adis que doloreri offic to quia coriasimilla velenis
eseque velluptaque nis am.
Päästeliit Pihtla VPK

PIHTLA VPK
PÄÄSTELIIDU LIIGE

Myriad Pro
Italic
14 pt

32

PÄÄSTELIIT

Myriad Pro
Regular
10 pt

KUJUNDUSNÄITED

PRESENTATSIOONIPÕHI

33

PÄÄSTELIIT

PRESENTATSIOONIPÕHI
ESITLUSE PEALKIRI

ALATEEMA PEALKIRI

Esitluse pealkiri on vajadusel mitmel real.

2012

1. ALAPEALKIRI

Alapealkirjade tekst on põhitekstist suurem.

Ique re nobistibus eos et ad modicidit quam am sit, ut
assunto quunt verrum, in pa nit modictet mo eost faccum
sum aut fugitibus, ut alignatquae consenis.

Presentatsiooni põhjal saavad liikmed
päästeliidu üldise sümboli ja logotüübi
asendada lokaalse tähistusega nt. PIHTLA
VPK PÄÄSTELIIDU LIIGE ning kasutada oma
esitlustes.

1

• Volo con parunt experit, ullame dit officia musam
• Undebisciant mollabo ribus, volore, qui unde
• Dolendem rerectiam culparcil id quodi

EESTI VABATAHTLIKE PÄÄSTEORGANISATSIOONIDE ÜHENDUS

In pa nit modictet mo eost faccum sum aut fugitibus, ut
alignatquae consenis.

2

EESTI VABATAHTLIKE PÄÄSTEORGANISATSIOONIDE ÜHENDUS

2. ALAPEALKIRI
• Ique re nobistibus

eos et ad modicidit quam am
sit, ut assunto quunt verru.

3

• In pa nit modictet
mo eost faccum sum aut
fugitibus, ut alignatquae
consenis.

EESTI VABATAHTLIKE PÄÄSTEORGANISATSIOONIDE ÜHENDUS

3

34

PÄÄSTELIIT

PRESENTATSIOONIPÕHI

EESTI VABATAHTLIKE PÄÄSTEORGANISATSIOONIDE ÜHENDUS

MEREPÄÄSTE
PRESENTATSIOONIPÕHI
Esitluse pealkiri on vajadusel mitmel real.
Alapealkirjade tekst on põhitekstist suurem.

•

Busae cusam - tem nullent exeria dem unt asped excera quiat re
vel eror adigeni maiore sit facepe renduci aeptatem volorro idit
as rest

•

Vonsecuscia quibus - pre etum re, ent pressi untio eoste
exceaquo quis disquunt lantia et inctoria quam

•

Suntiis - anitas dusaepel estiat esequae voloribus

PÄÄSTELIIT

35

PÄÄSTELIIT

PRESENTATSIOONIPÕHI

UUDISKIRI

36

PÄÄSTELIIT

UUDISKIRI
PÄÄSTELIIT

UUDISKIRI

Päises vahetuvad kuupäevad.
Fotodel on soovitatav peenike must raam.
Tekstisisesed lingid/viited vastavatele lõikudele
on veebilehel – et mitte paigutada liiga pikki
tekste uudiskirja.
Uudiskirja kõrgus ei ole fikseeritud, laieneb
allapoole vastavalt infohulgale. Laius on
fikseeritud – 600 px.

PÄÄSTELIIT Sirge 2, 10618 Tallinn, Estonia + 372 508 8882, paasteliit@paasteliit.ee
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PÄÄSTELIIT

UUDISKIRI

E–KIRI

38

PÄÄSTELIIT

E-KIRI
Nimi Perekonnanimi
Perenimi

Et incia doloribus,

Tere, Nimi Perekonnanimi

Kasutatav kirjatüüp on Verdana, päiseteksti
suurus 10 pt, sisuteksti suurus 10 pt.

uptionsequia nostruptam nonse veris ellest aut eosant ut quid eic temporumqui quam auta dolorpore natibus.
Pient dipitat empora pa nat la sumquas quatume nduscii ssinti corereicias doloreptas aut magnit omnihitate porero molum quaturero qui
consend itasinum estorum esenda sequas eaquam que cuptatem vit qui reptas archill aborem. Nam quae quisint, inullupta de etum que
provita sperciis exerferit eosam num accab is molum in nimpeliqui nonsed ut litiistio im venihil molorepudam volorum enditatur, tet qui
dolorepre quundis sequas et estinto testis dis quiatur sa nitaqui acia nobit, con nobit derem et veniscid ea vitatiis ipicilic tempos dionsedis aut
hilia non rest, conestibus.
Lugupidamisega,
Nimi Perenimi
Perekonnanimi
ametinimetus

EESTI VABATAHTLIKE PÄÄSTEORGANISATSIOONIDE ÜHENDUS
Sirge 2, 10618 Tallinn, Estonia
+ 372 508 8882
info@paasteliit.ee
www.paasteliit.ee

Nimi
Nimi Perenimi
Perekonnanimi

Et incia doloribus,

Tere, Nimi Perekonnanimi

uptionsequia nostruptam nonse veris ellest aut eosant ut quid eic temporumqui quam auta dolorpore natibus.
Pient dipitat empora pa nat la sumquas quatume nduscii ssinti corereicias doloreptas aut magnit omnihitate porero molum quaturero qui
consend itasinum estorum esenda sequas eaquam que cuptatem vit qui reptas archill aborem. Nam quae quisint, inullupta de etum que
provita sperciis exerferit eosam num accab is molum in nimpeliqui nonsed ut litiistio im venihil molorepudam volorum enditatur, tet qui
dolorepre quundis sequas et estinto testis dis quiatur sa nitaqui acia nobit, con nobit derem et veniscid ea vitatiis ipicilic tempos dionsedis aut
hilia non rest, conestibus.
Lugupidamisega,
Nimi
Nimi Perenimi
Perekonnanimi
ametinimetus

PIHTLA VPK
PÄÄSTELIIDU LIIGE

PIHTLA VPK
PÄÄSTELIIDU LIIGE
Sirge 2, 10618 Tallinn, Estonia + 372 508 8882
info@paasteliit.ee
www.paasteliit.ee
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PÄÄSTELIIT

E–KIRI

LOGOPITSAT

40

PÄÄSTELIIT

LOGOPITSAT

Kasutatakse sümboleid ilma logotüübita.

Kasutatakse komando logo.

PIHTLA VPK

Kasutatakse ainult logotüüpi.

41

PÄÄSTELIIT

LOGOPITSAT

MEENED

42

PÄÄSTELIIT

PASTAPLIIATS

Kasutusel tekst PÄÄSTELIIT ja võimaluse korral
ka graafiline kujund.

PIHTLA VPK

Pastapliiats on punase värvitooniga.
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PÄÄSTELIIT

MEENED

PLIIATSITE KINKEKOMPLEKT

Pliiatsite kinkekomplekt, mille karbile ja
pliiatsitele on trükitud logotüüp ja sümbolid.
Pastapliiats ja ekraanipliiats on kirjutamiseks ja
kasutamiseks puuteekraaniga seadmetega.

44

PÄÄSTELIIT

MEENED

PASTAPLIIATS LASERI JA
PUUTETUNDLIKU OTSIKUGA
Pastapliiats laseri ja puutetundliku otsaga,
millele on trükitud logotüüp ja sümbolid.

45

PÄÄSTELIIT

MEENED

TERMOSKRUUS

Lekkekindel termoskruus, millele on trükitud
logotüüp ja sümbol.

46

PÄÄSTELIIT

MEENED

TAHVLIPINNAGA KRUUS

47

PÄÄSTELIIT

PÄÄSTELIIT

Tahvlipinnaga kruusi saab kaasasoleva
kriidiga muuta isikupäraseks. Logotüüp koos
sümbolitega on trükitud mustale tahvlipinnale
valgelt.

MEENED

TIKANDIGA RÄTIKUD

48

PÄÄSTELIIT

PÄÄSTELIIT

Erinevas suuruses rätikud ja saunalinad, millele
on tikitud logotüüp ja/või sümbol.

MEENED

NUTIKINDAD

Kindad puutetundliku ekraani jaoks, millel on
logotüübi ja sümboliga silt.

49

PÄÄSTELIIT

MEENED

MÄRKMIK

A5 suuruses hõbedane märkmik kõvade kaante
ja järjehoidjaga, millele on trükitud logotüüp ja
sümbolid.

50

PÄÄSTELIIT

MEENED

HELKURRIBAD

Jalgadele ja kätele kinnitatav helkurriba, millel
on logotüüp.
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PÄÄSTELIIT

MEENED

TASKULAMP

Alumiiniumist taskulamp LED valgusega.
Logotüüp on trükitud käepidemele.
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PÄÄSTELIIT

MEENED

SEINAKELL

11

12

1

10

2

9

3
8

4
7
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PÄÄSTELIIT

MEENED

6

5

MÕTTEMÄNGUDE
KOMPLEKT
Puidust kolmeosaline mõttemängude
komplekt kinkekarbis, millel on logotüüp koos
sümbolitega.
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PÄÄSTELIIT

MEENED

TASS

Tass on eelistatavalt punase värvitooniga.

55

PÄÄSTELIIT

MEENED

RIIDED - TRIIKSÄRK

Triiksärkidel kasutatakse vaid logotüüpe ilma
sümbolita kas embleemina või trükituna.
Värviversioonid on ära toodud lk 15.
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PÄÄSTELIIT

MEENED

KOTT

Kotil kasutada logo negatiivis kuldse
tooniga.
Logo trükitakse suurimas võimalikus
suuruses.
Soovitatavalt kasutada kohaliku
komando nimetusega takjapaela
takjaribal.
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PÄÄSTELIIT

MEENED

UJUV
SELJALAUD

58

PÄÄSTELIIT

UJUV SELJALAUD

Mõeldud inimese kandmiseks,
mitteuppuv.
Seljalaual kasutatakse kohaliku
komando logo ja sponsori infot.

Päästeliidu Päästeingel

Päästeliidu Päästeingel

59

PÄÄSTELIIT

UJUV SELJALAUD

BANNERID

60

PÄÄSTELIIT

BANNERID

HORISONTAALNE BANNER:
Mõõt:		

6000 x 2000 mm

RUUDUKUJULINE BANNER:
Mõõt:		
1000 x 1000 mm

61

PÄÄSTELIIT

PIHTLA VPK

BANNERID

ROLL-UP

Mõõt:		

1000 x 2000 mm

Roll-upi päis ja jalus jäävad alati
muutumatuks.
Päis: Päästeliidu logo
Jalus: kontaktinfo
Sisu alal on muutuv tekst: tutvustus,
üleskutse vastavalt vajadusele.
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PÄÄSTELIIT

LOREM IPSUM DOLOR AMET
Ro bla doloratecto doloremquia culpa alibus
experchit, officiae dolupta volores si nieniti bercia
vel molupta tectatur arcitas et.
Si solupidellor apelibeatet verum quaeper ioribea
nusamus iuscipsam laboribus.
Aquodi officab ipis dolupta que plique voluptas aut
dest aciis es aut verum, cuscilit, unt.

+ 372 508 8882
info@paasteliit.ee www.paasteliit.ee

LIPUD

63

PÄÄSTELIIT

LOGOLIPUD

VERTIKAALNE LOGOLIPP:

PÄÄSTELIIT

LIPUD

PÄÄSTELIIDU LIIGE

PÄÄSTELIIDU LIIGE

64

PIHTLA VPK

800 x 3800 mm

PIHTLA VPK

Mõõt:		

LOGOLIPUD

RUUDUKUJULINE MEREPÄÄSTE
LIPP
Lähtuvalt merenduses kehtivatest
tavadest ja rahvusvahelistest
kokkulepetest kasutatakse
ruudukujulist merepääste lippu ainult
merel. Mujal seda kasutada ei tohi.
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PÄÄSTELIIT

LIPUD

Esinduslipu kandja või kandjad
peavad olema paraadvormis.
Esinduslipu esimesel küljel (maapääste) domineerib punane värv,
servades jookseb diagonaalselt sinine
ja (merepääste) teisel küljel on värvid
vastupidised.

PÄÄSTELIIT

Päästeliidu esinduslippu kasutatakse
kogu Päästeliitu puudutavate pidulike
ürituste ja sündmuste puhul nagu
näiteks Eesti Vabariigi aastapäevale
pühendatud paraad, Päästeliidu
aastapäevale pühendatud paraad ja/
või aktus, pidulikud mälestusüritused,
Päästeliidu jaoks oluliste külaliste
vastuvõtud, kokkutulekute
avaüritused jms.

PÄÄSTELIIT

ESINDUSLIPP

Lipu külgede suhe on 2:1.
1. külg

66

PÄÄSTELIIT

2. külg

LIPUD

KOHALIKU
KOMANDO LIPP

PÄÄSTELIIDU LIIGE

PÄÄSTELIIDU LIIGE

Märgatavate ilmastiku- vms
kahjustustega või pleekinud lipp kuulub
väljavahetamisele vastavalt kohaliku
komando juhatuse otsusele. Kahjustatud
lipp tuhastatakse väärikalt komando
juhtkonna järelvalve all.

ALANSI VPK

Päästeliidu kohaliku komando lipp on
mõeldud Päästeliidu kohaliku komando
hoone asukoha tähistamiseks ja
eristamiseks. Lipp on paigaldatud hoonele
kinnitatud spetsiaalsesse hoidikusse,
mis peab olema juhuslikele möödujatele
jms kättesaamatu. Sümboliseerimaks
Päästeliidu kohaliku komando
katkematut valvel- ja kohalolekut, on lipp
eksponeeritud ööpäevaringselt.

ALANSI VPK

MAAPÄÄSTE LIPP

Lipu külgede suhe on 2:1.
1. külg
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PÄÄSTELIIT

2. külg

LIPUD

KOHALIKU
KOMANDO LIPP

PÄÄSTELIIDU LIIGE

PÄÄSTELIIDU LIIGE

Märgatavate ilmastiku- vms
kahjustustega või pleekinud lipp kuulub
väljavahetamisele vastavalt kohaliku
komando juhatuse otsusele. Kahjustatud
lipp tuhastatakse väärikalt komando
juhtkonna järelvalve all.

JUMINDA SAR

Päästeliidu kohaliku komando lipp on
mõeldud Päästeliidu kohaliku komando
hoone asukoha tähistamiseks ja
eristamiseks. Lipp on paigaldatud hoonele
kinnitatud spetsiaalsesse hoidikusse,
mis peab olema juhuslikele möödujatele
jms kättesaamatu. Sümboliseerimaks
Päästeliidu kohaliku komando
katkematut valvel- ja kohalolekut on lipp
eksponeeritud ööpäevaringselt.

JUMINDA SAR

MEREPÄÄSTE LIPP

Lipu külgede suhe on 2:1.
1. külg
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PÄÄSTELIIT

2. külg

LIPUD

KOHALIKU
KOMANDO LIPP

PÄÄSTELIIDU LIIGE

PÄÄSTELIIDU LIIGE

Märgatavate ilmastiku- vms
kahjustustega või pleekinud lipp kuulub
väljavahetamisele vastavalt kohaliku
komando juhatuse otsusele. Kahjustatud
lipp tuhastatakse väärikalt komando
juhtkonna järelvalve all.

KABERNEEME

Päästeliidu kohaliku komando lipp on
mõeldud Päästeliidu kohaliku komando
hoone asukoha tähistamiseks ja
eristamiseks. Lipp on paigaldatud hoonele
kinnitatud spetsiaalsesse hoidikusse,
mis peab olema juhuslikele möödujatele
jms kättesaamatu. Sümboliseerimaks
Päästeliidu kohaliku komando
katkematut valvel- ja kohalolekut on lipp
eksponeeritud ööpäevaringselt.

KABERNEEME

MAA- JA MEREPÄÄSTE LIPP

Lipu külgede suhe on 2:1.
1. külg
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PÄÄSTELIIT

2. külg

AUTOLIPP

Päästeliidu autolippe kasutatakse
Päästeliidu autode dekoreerimiseks
üldriiklike ja rahvuslike pühade puhul
toimuvatel paraadidel, ülevaatustel või
kohaliku mastaabiga üritustel või vastavalt
Päästeliidu juhatuse ja/või kohaliku
komando juhatuse äranägemisel.
Lipp kinnitatakse auto esiukse kohal
asuvasse teisaldatavasse hoidikusse.
Lipp eemaldatakse hoidikust kas
sündmuse lõppedes või päeva lõpus
vastavalt kokkuleppele Päästeliidu või
kohaliku komando juhatusega. Autolippe
hoiustatakse Päästeliidu ruumides
tingimustel, mis vastavad Päästeliidu
väärikusele.

PÄÄSTELIIT

EESTI VABATAHTLIKE PÄÄSTEORGANISATSIOONIDE ÜHENDUS

MAAPÄÄSTE AUTOLIPP
Lipu mõlemad küljed on ühesugused

PÄÄSTELIIT

EESTI VABATAHTLIKE PÄÄSTEORGANISATSIOONIDE ÜHENDUS

MEREPÄÄSTE AUTOLIPP
Lipu mõlemad küljed on ühesugused
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PÄÄSTELIIT

LIPUD

AUTOLIPP

KABERNEEME VPK
PÄÄSTELIIDU LIIGE

Määrdumise korral tuleb lipp esimesel
võimalusel puhastada. Kahjustatud
või esindusliku välimuse minetanud
lipp kuulub väljavahetamisele vastavalt
Päästeliidu või kohaliku komando juhatuse
otsusele. Kahjustatud lipp tuhastatakse
väärikalt komando juhtkonna järelvalve all.

KOHALIKU MAAPÄÄSTE
KOMANDO AUTOLIPP
Lipu mõlemad küljed on ühesugused

JUMINDA SAR
PÄÄSTELIIDU LIIGE

KOHALIKU MEREPÄÄSTE
KOMANDO AUTOLIPP
Lipu mõlemad küljed on ühesugused
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PÄÄSTELIIT

LIPUD

TÄNUKIRI JA
KAANED

72

PÄÄSTELIIT

TÄNUKIRI

Formaat A4.

Myriad Pro
Condensed
100 pt

Paremal on äratoodud kasutatavate
kirjatüüpide ja tekstisuuruste näidised.
Materjaliks soovitatavalt tugevam eripaber
(nt 200 g).

Myriad Pro
Condensed Italic
46 pt

Värviversioonid on ära toodud lk 15.
Myriad Pro
Condensed
34 pt

Myriad Pro
Condensed
18 pt
Myriad Pro
Condensed
12 pt
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TÄNUKIRI JA KAANED

TÄNUKIRJA KAANED

Kaaned on ettenähtud A4 formaadis paberite
jaoks.
Materjaliks soovitatavalt tugevam eripaber
(nt 300 g).
Paremal on äratoodud kasutatavate kirjatüüpide
ja tekstisuuruste näidised.

Tänukiri

Myriad Pro
Semibold Italic
48 pt
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TÄNUKIRI JA KAANED

ÕNNITLUSKAARDID
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420 x 99 mm

ÕNNITLUSKAARDID
Õnnitlused

Myriad Pro
Semibold Italic
36 pt

Keskelt pooleksmurtav õnnitlus- või jõulukaart.
Paremal on äratoodud kasutatavate kirjatüüpide
ja tekstisuuruste näidised.
Lisa kirjatüüp RimiVivaldi Normal.
Materjalina eelistatav tugevam eripaber.

Rahulikke pühi ja turvatunnet algavaks aastaks!

RimVivaldi
Normal
23 pt

Ique re nobistibus eos et ad modicidit quam am sit, ut
assunto quunt verrum, in pa nit modictet mo eost faccum sum
aut fugitibus, ut alignatquae consenis volo con parunt to quia
coriasimilla velenis eseque velluptaque nis am.

Ut alignatquae consenis,

ullame dit officia musam, undebisciant mollabo ribus, volore, qui unde dolendem rerectiam culparcil
id quodi doluptur sum eosape inctia comnimolut adis que doloreri offic to quia coriasimilla velenis
eseque velluptaque nis am.
Päästeliit Pihtla VPK

PIHTLA VPK
PÄÄSTELIIDU LIIGE

RimVivaldi
Normal
14 pt
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Myriad Pro
Normal
14 pt

ÕNNITLUSKAARDID

Myriad Pro
Normal
10 pt

SÕIDUKID
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LOGOKLEEBISED
SÕIDUKITEL

1/3

1/5

Sõidukitel kasutatakse kahte kleebiste suurust.
Kleebise suurus on valitud vastavalt, et oleks
võimalik kleepida suurematele ja väiksematele
sõidukitele/ pindadele.

Myriad Pro Bold

Suurem kleebis on suuruses 300 mm, väiksem
kleebis suuruses 80 mm.

STANTSITAV ALA
300 x 300 mm
80 x 80 mm
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SÕIDUKID

ENNETUSTÖÖBUSS

2015 mm

450 mm

Ennetustööbussil on mõlemal esiuksel logotüüp
ilma sümbolita, bussi mõlemal küljel on
logotüüp koos sümboliga. Bussi tagaustel on
logotüüp ning Päästeliidu nimetused neljas
keeles. Tagauste alumisel äärel on toetajate logod
ning info toetajate koha.
Heleda värvitooniga bussidel on logo positiivis
ning tekstid musta värvitooniga.
Tumeda värvitooniga bussidel on lubatud logo ja
tekstide kasutamine negatiivis - kullaga.
Kõik bussile pandavad tekstid ja logod on
magnetkinnitusega, mis on vajadusel kergesti
eemaldatavad.

Myriad Pro
Semibold Condensed
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SÕIDUKID

HAAGIS

Päästeliidu haagisel on sinisel ribal Päästeliidu
logotüüp, kiri “REOSTUSTÕRJE” ning
sponsorite logod.
Katusel on ainult kiri “REOSTUSTÕRJE”.

REOSTUSTÕRJE

Logod kujutatakse negatiivis kuldse tooniga.
Kiri “REOSTUSTÕRJE” on samuti kuldse
tooniga.

Katus
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SÕIDUKID

RIIETUS
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PIHTL

A VPK

VABAAJARIIDED

T-SÄRGID
Pluusid on valdavalt punast, tumesinist ja
valget värvi.

PIHTLA VPK
PÄÄSTELIIDU LIIGE

Pluusil on kasutusel ka
komandonimedega logod.
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RIIETUS

MEESTE VORM

VAHERIIETUS
Vaheriietus on riietus, mida päästeliitlane
kannab oma valvekorra ajal, ennetustööl
või Päästeliidu üritustel ja sündmustel, kus
paraadvormi kandmine pole nõutav.
Vaheriietus EI ASENDA väljakutsele sõites
päästeliitlase spetsiaalset kaitseriietust, kuid
seda võib kasutada vabatahtliku päästealaga
seotud tegevustel ja abitöödel (nt koolitused,
ennetustöö, ruumide ja päästevahendite
korrastamine ja remont vms).
Vaheriietus koosneb pikkadest pükstest,
Päästeliidu logoga T-särgist, tuulejopest ning
nokkmütsist. Vaheriietus peab olema kandjale
sobivas suuruses. Vaheriietuse juurde käivad
jalanõud (saapad, sandaalid, spordijalanõud
vms) peavad olema ühevärvilised tumedad,
asjakohased, terved ning mitte silmatorkavad.
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Kavandi autor Madis Nurms

RIIETUS

MEESTE VORM

VAHERIIETUS
Päästeliitlane peab oma vaheriietust hoidma
puhta ja tervena, et määrdunud või korratu
välimusega mitte kahjustada organisatsiooni
mainet. Vaheriietust pestakse ja puhastatakse
vahetuste vahelisel ajal, et see näeks kasutamisel
korrektne välja. Vaheriietust ei kasutata vabal
ajal, koduste tööde või teistes töökohtades
tehtava töö juures. Vaheriietust ei kanta
alkohoolses joobes või muidu vääritus seisundis.
Päästeliidu vaheriietuses on keelatud:
• alkoholi või muude mõnuainete tarbimine
• suitsetamine avalikus kohas
• vääritu käitumine või väärtegude
toimepanemine
• päästevaldkonnaga mitte kokkupuutuvate
poliitiliste avalduste tegemine

Kavandi autor Madis Nurms

Peakatte kandmine on vabatahtlik ja vastab
ilmastikutingimustele. Siseruumides võtab
meessoost päästeliitlane reeglina mütsi peast.
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RIIETUS

MEESTE VORM

Vaheriietuse erinevaid komponente pole
lubatud komplekteerida erariiete või Päästeliidu
paraadvormi komponentidega.

Kavandi autor Madis Nurms
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RIIETUS

MEESTE VORM

Vahevormi kasutusaeg on tähtajatu.
Kasutuskõlbmatuks muutunud vahevormi
elemendid kuuluvad väljavahetamisele ja
uutega asendamisele.

Kavandi autor Madis Nurms
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RIIETUS

MEESTE VORM

MEESTE PARAADVORM
Päästeliidu meeste kohustuslik paraadvorm
koosneb jakist, lipsust, pikkadest pükstest,
triiksärgist, peakattest ning lakk-kingadest.
Oluline tähelepanek ‑ püstkraed ei keerata
kunagi alla.
Paraadvorm peab alati olema korrektne,
triigitud, puhas ja terve, ilma nähtavate
parandusjälgedeta ning vastama kandjale
sobivale suurusele. Paraadvormi juurde
kantakse musti sokke ning musti lakknahast
kingi.
Kingad peavad olema madala kontsaga.
Kavandi autor Madis Nurms
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RIIETUS

MEESTE VORM

MEESTE PARAADVORM
Paraadvormi kandjal on korrektne välimus,
st korras soeng, piiratud habe ja/või vuntsid
või raseeritud lõug.

Kavandi autor Madis Nurms
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RIIETUS

MEESTE VORM

MEESTE PARAADVORM
Vabatahtliku päästja vormi kasutatakse
esindusfunktsioonideks sarnaselt Eesti
ühiskonnas juurdunud ülikonna ja fraki
kasutamise kommetega.
Vormi kantakse riiklike või kohalike
tähtpäevade puhul korraldatavatel paraadidel,
rivistustel jms sündmustel, valitsuse ja
teiste riiklike või eraorganisatsioonide poolt
korraldatavatel pidulikel vastuvõttudel,
samuti Päästeliidu poolt korraldatavatel
ametlikel ja pidulikel üritustel, vastuvõttudel ja
tseremooniatel ning ametlikel kohtumistel ja
koosolekutel.

Kavandi autor Madis Nurms

89

PÄÄSTELIIT

RIIETUS

MEESTE VORM

MEESTE PARAADVORM
Paraadvormi võib erandkorras kasutada ka
pidulikematel privaatsetel üritustel nagu
näiteks pulmad, juubelid jms. Samas ei tohi
paraadmundrit kanda, viibides avalikus kohas
joobeseisundis või muidu vääritus olekus.

Kavandi autor Madis Nurms
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RIIETUS

MEESTE VORM

MEESTE PARAADVORM
Päästeliidu paraadvormis on keelatud:
• alkoholi või muude mõnuainete tarbimine
• suitsetamine avalikus kohas
• vääritu käitumine või väärtegude
toimepanemine
• päästevaldkonnaga mitte kokkupuutuvate
poliitiliste avalduste tegemine

Kavandi autor Madis Nurms

91

PÄÄSTELIIT

RIIETUS

MEESTE VORM

MEESTE PARAADVORM
Paraadvormi erinevaid komponente pole
lubatud komplekteerida kokku erariiete või
Päästeliidu vabaajariietuse komponentidega.
Erandiks on talvisel hooajal soe üleriietus –
joped, mantlid. Üleriietus peab samuti olema
korrektne, terve ja puhas, võimaluse korral
tumedavärviline.
Paraadvormi peakatet kantakse välitingimustes.
Tubastes tingimustes võtab meessoost
päästeliitlane mütsi peast.
Paraadvormi kasutusaeg on tähtajatu.
Kasutuskõlbmatuks muutunud paraadvormi
elemendid kuuluvad väljavahetamisele ja
uutega asendamisele.
Kavandi autor Madis Nurms
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RIIETUS

NAISTE VORM

NAISTE PARAADVORM
Päästeliidu naiste paraadvorm koosneb jakist,
seelikust, triiksärgist ning peakattest.
Paraadvorm peab alati olema korrektne, triigitud,
puhas ja terve, ilma nähtavate parandusjälgedeta ning
vastama kandjale sobivale suurusele. Sinna juurde
kantakse ihuvärvi mustrita sukki või sukkpükse.
Kingadel võivad olla poolkõrged kontsad, mille kõrgus
ei ületa 6 sentimeetrit.
Oluline tähelepanek ‑ püstkraed ei keerata kunagi alla.
Paraadvormi erinevaid komponente pole lubatud
komplekteerida kokku erariiete või Päästeliidu
vabaajariietuse komponentidega. Erandiks on talvisel
hooajal soe üleriietus – joped, mantlid. Üleriietus peab
samuti olema korrektne, terve ja puhas, võimaluse
korral tumedavärviline.

Kavandi autor Madis Nurms

Paraadvormi peakatet kantakse välitingimustes.
Tubastes tingimustes võib naisterahvas jätta peakatte
pähe.
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RIIETUS

NAISTE VORM

NAISTE PARAADVORM
Vabatahtliku päästja vormi kasutatakse
esindusfunktsioonideks sarnaselt Eesti
ühiskonnas juurdunud piduliku riietuse
kasutamise kommetega.
Vormi kantakse riiklike või kohalike
tähtpäevade puhul korraldatavatel paraadidel,
rivistustel jms sündmustel, valitsuse ja
teiste riiklike või eraorganisatsioonide poolt
korraldatavatel pidulikel vastuvõttudel,
samuti Päästeliidu poolt korraldatavatel
ametlikel ja pidulikel üritustel, vastuvõttudel ja
tseremooniatel ning ametlikel kohtumistel ja
koosolekutel.

Kavandi autor Madis Nurms
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RIIETUS

NAISTE VORM

NAISTE PARAADVORM
Naiste jumestus, maniküür ja parfüüm
on tagasihoidlik, silmatorkavad ehteid ja
aksessuaare tuleb vältida.
Naistele on paraadvormi juurde lubatud
väikesemõõduline ning tagasihoidlikes
toonides käekott.
Paraadvormi võib erandkorras kasutada ka
pidulikematel privaatsetel üritustel nagu
näiteks pulmad, juubelid jms. Samas ei tohi
paraadmundrit kanda, viibides avalikus kohas
joobeseisundis või muidu vääritus olekus.
Paraadvormi kasutusaeg on tähtajatu.
Kasutuskõlbmatuks muutunud paraadvormi
elemendid kuuluvad väljavahetamisele ja
uutega asendamisele.

95

PÄÄSTELIIT

Kavandi autor Madis Nurms

RIIETUS

NÖÖP

SUUR NÖÖP:
Läbimõõt:		

24 mm

VÄIKE NÖÖP:
Läbimõõt:		
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15 mm

RIIETUS

100 mm
20 mm

TAKJAPAEL

100 mm

100 mm

Nimi valgete tähtedega sinisel/punasel
helkurtaustal.

Myriad Pro
Semibold
30 pt

KAIDO TABERLAND

PIHTLA

NAISSAARE

SAR

SAR

Maapääste on punasel taustal,
merepääste sinisel taustal.
Myriad Pro
Bold
70 pt

Myriad Pro
Bold
34 pt

KAIDO TABERLAND

PIHTLA

VPK
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NAISSAARE

VPK

RIIETUS

PAGUNID
PARAADMUNDRILE
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PAGUNID

0 TRIIPU – I astme koolitusega
vabatahtlik päästja või merepäästja
1 TRIIP – II astme koolitusega
vabatahtlik päästja või merepäästja
2 TRIIPU – meeskonnavanem, muu
juhtiv või vastutav amet ühingus,
ühingu auliige
3 TRIIPU – komandopealik,
Päästeliidu revisjonikomisjoni liikmed
4 TRIIPU – Päästeliidu nõukogu ja
juhatuse liikmed
4 KULDSET TRIIPU – Päästeliidu
nõukogu esimees
Kavandi autor Madis Nurms
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PAGUNID PARAADMUNDRILE

TEENETEMÄRGID
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Hõbemedal

Kuldmedal

Hõberist

Kuldrist

TEENETEMÄRGID

Vabatahtliku päästja hoolsusmärke
annetatakse vabatahtlikele päästjatele
hoolsa tegevteenistuse, eriliste teenete
ja elupäästmise ning traditsioonide
hoidmise ja edendamise eest.
Vabatahtliku päästja hoolsusmärgi
saajateks võib esitada nii kodukui ka välismaa vabatahtlikke
päästjaid. Erijuhtudel võib sarnastel
alustel vabatahtliku päästja
hoolsusmärke annetada ka riigi-,
omavalitsus- ja seltskonnategelastele.

Suur kuldrist

Fotograaf Tauno Tõhk
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TEENETEMÄRGID

PÄÄSTELIIT
EESTI VABATAHTLIKE PÄÄSTEORGANISATSIOONIDE ÜHENDUS
Sirge 2, 10618 Tallinn, Estonia, + 372 522 7987, paasteliit@paasteliit.ee
www.paasteliit.ee
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