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GRAAFINEN OHJEISTO

2

3

TÄMÄ ON KRISTIINANKAUPUNGIN

GRAAFINEN OHJEISTO,
JOKA AUTTAA SINUA KINKKISISSÄ GRAAFISISSA TILANTEISSA
Graafinen ohjeisto antaa ohjeet, miten suunniteltuja visuaalisia
elementtejä tulee käyttää, jotta tunnuksen haltijan markkinointi, viestintä ja muu ulosanti on tunnistettavaa ja yhdenmukaista.

Tämän graafisen ohjeiston noudatus on tärkeä osa brändin ja imagon selkärankaa, ja sen tehtävä on kertoa tarina graafisen ilmeen takana ja toimia työkaluna kaikille Kristiinankaupungin viestinnässä ja markkinoinnissa mukana
oleville, mutta myös muille kaupungin työntekijöille ja kaupunkilaisille.
Graafinen suunnittelu on aina viesti.
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1. TUNNUS
1.					  2.					    3.					  4.

TUNNUS TOIMII KRISTIINANKAUPUNGIN TAVARAMERKKINÄ JA ON PERUSELEMENTTI KAIKELLE VISUAALISELLE SUUNNITTELULLE.
Koska Kristiinankaupungilla on satavuotiset merenkulkuperinteet, ankkuri symboloi kaupunkia. Ankkuri kuvastaa
myös toivoa ja tulevaisuudenuskoa.

Tunnus numero 1 on käytössä aina ensisijaisena tunnuksena. Tätä tunnusta käytetään aina esimerkiksi kaupungin virallisissa ilmoituksissa. Muista tunnuksen versioista tunnus numero 2 on käytössä Kristiinankaupungin virallisissa markkinointi- ja
viestintämateriaaleissa, kuten mainonnassa, lomakkeissa ja muissa henkilökohtaiseen viestintään tarkoitetuissa graafisissa
sovelluksissa.Poikkeuksena tästä aina, kun tunnus asetetaan tummalle, runsaasti yksityiskohtia sisältävään tai värikkäälle
pinnalle, tulisi valita tunnuksen vaalea versio (versio 1).
Tunnuksen versiot 3 ja 4 on tarkoitettu paitsi musta-valkoisiin materiaaleihin, myös tiettyihin tyylillisesti sopiviin kohteisiin. Tunnusversio 4 on – kuten värillisessäkin versiossa (1) tulee aina valita, kun sen alla oleva pinta on tumma ja
paljon yksityiskohtia sisältävä.
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2. SUOJA-ALUE

X

Tunnuksen suoja-alueella tarkoitetaan minimialuetta, joka tulee jättää muihin visuaalisiin elementteihin,
kuten muihin tunnuksiin, grafiikkaan, tekstiin ja kuviin tai arkin ja pinnan ulkoreunaan.

Tunnuksen suoja-alue nostaa tunnuksen esiin, antaa sille läpinäkyvän kehyksen, jolla tunnus saa arvokkuutta ja voimaa viestinnässä. Noudattamalla suunniteltua suoja-aluetta tunnuksen tärkeä status korostuu.

X

Suoja-alueen koko määrittyy suhteessa tunnuksen kokoon; Kristiinankaupungin tunnuksen suoja-alue määrittyy ankkurirenkaan

X

X

halkaisijan mukaan. Suoja-alueen minimimitta on tästä puolet. Läpinäkyvä kehys kulkee ankkurirenkaan ympärillä kaikissa
suunnissa samassa koossa.
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3. VÄRIT
kristiinankaupungin värimaailma tukee merellistä tunnusta. värinä on kirkas, kesäinen ja leikkisä maalarin punainen. punaista pehmentää heleä auringon polttama, kermainen valkoinen. kaupungin nimi kirjoitetaan aina musCMYK 0 - 100 - 100 - 0
RGB

241 - 61 - 55

# f13d37
pantone warm red

CMYK 0 - 0 - 0 - 100
RGB

0-0-0

# 000000
pantone black

CMYK 0 - 0 - 10 - 0

CMYK 0 - 0 - 0 - 80

RGB

RGB

255 - 252 - 230

84 - 77 - 72

# fffce6

# 544d48

pantone 1205 C

pantone 80% black

talla. mikäli tunnus pitää esittää harmaavärikartalla, käytetään punaisen tilalla 80 % mustaa.
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OCRB
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåÄÖ
1234567890!”#€%&/()=?

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
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4. TYPOGRAFIA
TYPOGRAFIA TUKEE OSALTAAN KRISTIINANKAUPUNGIN VISUAALISTA ILMETTÄ. VALITUT KIRJASINTYYPIT HENKIVÄT TUNNUKSEN OHEL-

OCRB

LA MERELLISYYTTÄ JA KEPEÄÄ NOSTALGIAA. LOGOFONTTINa on                 joka muistuttaa purjeissa käytettävää rekisterinumerokirjaisinta. OCRB:TÄ EI TULE KÄYTTÄÄ MISSÄÄN MUUALLA, KUIN KAUPUNGIN KIRJOITUSASUSSA.

STEELFISH
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö  ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
1234567890!”#€%&/()=?
LANE E
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
1234567890!”#€%&/()=?
BASE MONO
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
1234567890!”#€%&/()=?

STEELFISH

otsikkofonttina on               

mukaan punaisena.                    	

  , joka on ryhdikäs ja persoonallinen. tätä fonttia käytetään aina mahdollisuuksien
STEELFISHIn vastaparina markkinoinnillisissa leipäteksteissä on                     ,
lane E joka

antaa räväkämmälle steelfishille ansaitsemansa huomion; lane e on tyylikäs, hillitty ja kauniisti sivulle taittuva

Base

vastapari. Leipäteksteissä vastapainoa ja ryhtiä antaa	   .
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HELVETICA NEUE CONDENSED
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
1234567890!”#€%&/()=?
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4. TYPOGRAFIA
KRISTIINANkaupungin OMASSA VIESTINNÄSSÄ VOIDAAN KÄYTTÄÄ EDELLÄMAINITTUJA KIRJASIMIA, MUTTA VAIHTOEHTONA ESIMERKIKSI PITKISSÄ virallisissa DOKUMENTEISSA JA TILANTEISSA, JOISSA AIEMMIN MAINITTUA TYPOGRAFIAA EI VOIDA KÄYTTÄÄ, KÄYTE-

HELVETICA CONDENSED

Bell Gothic

TÄÄN OTSIKOISSA                                                             :ia ja leipäteksteissä Base monon puuttuessa                        .

BELL GOTHIC
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
1234567890!”#€%&/()=?
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5. KUNNAN TUNNUKSEN, CITTASLOW-TUNNUKSEN JA VAAKUNAN YHTEISKÄYTTÖ

OSOITEKATU 1 A 1
000000 KRISTIINANKAUPUNKI
tfn / puh. 000 000 0000
nimi.sukunimi@kristiinankaupunki.fi

WWW.

kristiinankaupungin tunnus on suunniteltu ensisijaisesti imagollisiin käyttötarkoituksiin, kuten internet-si-

kristinestad.fi
kristiinankaupunki.fi

vuille ja lehtimainontaan, näin ollen tunnusta kristiinankaupunki-nimineen tulee käyttää ensisijaisesti kaikki-

LOREM IPSUM DOLOR SIT

LOREM�IPSUM�DOLOR�SIT
LOREM IPSUM

alla. poikkeuksena tietyissä kohteissa, kuten kaupungin virallisissa pöytäkirjoissa, käytetään kristiinankaupungin vaakunaa tai vaakunan ja tunnuksen yhdistelmää.

Kristiinankaupungin tunnus sijoittuu esimerkiksi virallisissa ilmoituksissa ja kuullutuksissa aina vasempaan ylänurkkaan,
ja Cittaslow-tunnus tasattuna vasemmasta reunastaan saman reunan ala nurkkaan. Vaakunan paikka määrittyy tunnuksen alareu-

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

�LOREM�IPSUM�DOLOR

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. Nam liber
tempor cum soluta nobis eleifend
option congue nihil imperdiet doming
id quod mazim placerat facer possim
assum. Typi non habent claritatem insitam; est usus legentis in iis qui facit eorum claritatem. Investigationes demonstraverunt lectores legere me lius quod ii legunt saepius. Claritas est etiam
processus dynamicus, qui sequitur mutationem consuetudium lectorum. Mirum est
notare quam littera gothica, quam nunc putamus parum claram, anteposuerit litterarum formas humanitatis per seacula quarta decima et quinta decima. Eodem modo.

TÄHÄN�JOKU�NOSTO�LOREM�
IPSUM�DOLOR�SIT�AMET

IN VULPUTATE VELIT ESSE MOLESTIE CONSEQUAT,
VEL ILLUM DOLORE EU FEUGIAT NULLA FACILISIS
AT VERO EROS ET ACCUMSAN ET IUSTO ODIO DIG-

nan mukaan; sen paikka on oikeassa ylänurkassa asemoituna alareunaltaan tunnuksen tekstiosan kanssa samaan tasoon. Vaakunaa
käytetään aina harmaasävyissä, jotta Kristiinankaupungin tunnus saa isoimman huomioarvon; kaupingin tunnus on pääelementti.
Vaakunan koko on korkeussuunnassa 2:3 verraten kaupungin tunnuksen korkeuteen.
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6. LOMAKKEISTO JA TAITTOPOHJAT (VERSIOINTI ERI TOIMIALOILLE)
KAIKISSA LOMAKKEISTOISSA NÄKYVÄT YHTEISINÄ ELEMENTTEINÄ TUNNUKSEN LISÄKSI VÄRIELEMENTIT PUNAINEN JA KERMAN SÄVYT. TÄMÄN LISÄKSI LOMAKKEISIIN ON PAINETTU KRISTIINANKAUPUNGIN YHTEYSTIEDOT. EROTTUVANA YKSITYISKOHTANA PAINETUISSA LOMAKKEISSA ON PUNAINEN LEIKKAUSPINTA JA PUNAINEN ÄÄRIVIIVA

19

20

1/2 Y

Y

1/5 Y

x
x

Y
OSOITEKATU 1 A 1

21

6.1 KIRJE- JA JATKOLOMAKE

000000 KRISTIINANKAUPUNKI
tfn / puh. 000 000 0000
nimi.sukunimi@kristiinankaupunki.fi

WWW.

kristinestad.fi
kristiinankaupunki.fi

Kirjelomakepohja on suunniteltu ensisijaisesti viralliseen, henkilökohtaiseen viestintään, ja kirjelomakkeessa
onkin otettu huomioon sen soveltuvuus asiakirjamalliin.

Kirjelomakkeessa elementteinä on Kristiinankaupungin punapohjainen tunnus, vasempaan alanurkkaan asetettu Cittaslow-tunnus
ja oikeaan alanurkkaan sijoitetut yhteystiedot, sekä punaiset ulkoreunat ja raidat

tunnuksen molemmilla sivuilla. Jatkolo-

makkeessa pääasiallinen tunnus on sijoitettu vasempaan ylänurkkaan ja yhteystiedot tunnuksen viereen, ja Cittaslow-tunnus
vasempaan alanurkkaan samaan paikkaan kirjelomakkeen Cittaslow-tunnuksen kanssa. Kristiinankaupungin tunnusta ja yhteystietoja erottaa samat kaksi punaista linjaa lyhyempänä pystysuunnassa, kuin kirjelomakkeessa. Painettava kirjelomake on ilmeeltään samanlainen kuin sähköinen kirjelomake ja niiden tekstinasettelua koskevat ohjeet ovat yhtenäiset. Kirjelomake painetaan kermansävyiselle 90g/m2 -paperille, ja lomakkeiden ulkoreunat sekä leikkauspinnat ovat punaiset.

OSOITEKATU 1 A 1
000000 KRISTIINANKAUPUNKI
tfn / puh. 000 000 0000

Z

z

nimi.sukunimi@kristiinankaupunki.fi

WWW.

kristinestad.fi
kristiinankaupunki.fi

1/3 Y
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1/5 Y
OSOITEKATU 1 A 1
000000 KRISTIINANKAUPUNKI
tfn / puh. 000 000 0000
nimi.sukunimi@kristiinankaupunki.fi

WWW.

6.2 LASKULOMAKE

kristinestad.fi
kristiinankaupunki.fi

laskulomake pohjautuu jatkolomakkeeseen, ja on visuaalisilta elementeiltään ja niiden sijoittelulta täysin samanlainen.

Laskulomakkeessa pääasiallinen tunnus on sijoitettu vasempaan ylänurkkaan ja yhteystiedot tunnuksen viereen, ja Cittaslowtunnus vasempaan alanurkkaan. Kristiinankaupungin tunnusta ja yhteystietoja erottaa kaksi punaista linjaa pystysuunnassa.
Painettava laskulomake on ilmeeltään samanlainen kuin sähköinen laskulomake ja niiden tekstinasettelua koskevat ohjeet ovat
yhtenäiset. Kirjelomake painetaan kermansävyiselle 90g/m2 -paperille.
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6.3 SAATELOMAKE

X

Saatteet on tarkoitettu lähetysten liitteiksi. Saatteesta selviävät lähettäjä, lähetyksen aihe ja vastaanottaja.

OSOITEKATU 1 A 1
000000 KRISTIINANKAUPUNKI
tfn / puh. 000 000 0000

X

X

nimi.sukunimi@kristiinankaupunki.fi

WWW.

Näiden otsikoiden lisäksi saatteessa on Kristiinankaupungin tunnus vasemmassa ylänurkassa ja kaupungin yleiset yhteystiedot

X

kristinestad.fi
kristiinankaupunki.fi

sen vieressä erotettuna punaisilla linjoilla. Cittaslow-tunnus on sijoitettu alareunaltaan samaan tasoon oikeaan ylänurkkaan. Saatelomakkeen koko on A6.

för kännedom

för åtgärder

för godkännande

tiedoksi

toimenpiteitä varten

hyväksyttäväksi

for your information

for measures

for approval

vänligen returnera

bilagor

st

pyydetään palauttamaan

liitteitä

kpl

please return

enclosed

pages

MOTTAGARE
VASTAANOTTAJA
RECIPIENT

DATUM
PVM
DATE

AVSÄNDARE
LÄHETTÄJÄ
SENDER

TFN
PUH.
TEL.

MEDDELANDE
VIESTI
MESSAGE
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1/2 Y

Y
x
x

Y
OSOITEKATU 1 A 1
000000 KRISTIINANKAUPUNKI
tfn / puh. 000 000 0000
nimi.sukunimi@kristiinankaupunki.fi

WWW.

6.4 TIEDOTELOMAKE

kristinestad.fi
kristiinankaupunki.fi

Tiedotelomake pohjautuu täysin visuaalisuudeltaan kirjelomakkeeseen. tiedotelomakepohja on suunniteltu ensisijaisesti viralliseen, henkilökohtaiseen viestintään, ja lomakkeessa on myös otettu huomioon sen soveltuvuus
asiakirjamalliin.

Tiedotelomakkeessa elementteinä on Kristiinankaupungin punapohjainen tunnus, vasempaan alanurkkaan asetettu Cittaslow-tunnus
ja oikeaan alanurkkaan sijoitetut yhteystiedot, sekä punaiset ulkoreunat ja raidat tunnuksen molemmilla sivuilla. Kuten tavallisessa kirjeviestinnässäkin, otetaan tiedotteen jatkolomake käyttöön tarvittaessa. Jatkolomakkeessa pääasiallinen tunnus on sijoitettu vasempaan ylänurkkaan ja yhteystiedot tunnuksen viereen, ja Cittaslow-tunnus vasempaan alanurkkaan samaan
paikkaan tiedotelomakkeen Cittaslow-tunnuksen kanssa. Kristiinankaupungin tunnusta ja yhteystietoja erottaa samat kaksi
punaista linjaa lyhyempänä pystysuunnassa, kuin tiedotelomakkeessa. Painettava tiedotelomake on ilmeeltään samanlainen kuin
sähköinen tiedotelomake ja niiden tekstinasettelua koskevat ohjeet ovat yhtenäiset. Tiedotelomake painetaan kermansävyiselle
90g/m2 -paperille, ja lomakkeiden ulkoreunat sekä leikkauspinnat ovat punaiset.

OSOITEKATU 1 A 1
000000 KRISTIINANKAUPUNKI
tfn / puh. 000 000 0000

Z

z

nimi.sukunimi@kristiinankaupunki.fi

WWW.

kristinestad.fi
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1/3 Y
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1/6 Y
1/6 Y

Y

Y
OSOITEKATU 1 A 1
000000 KRISTIINANKAUPUNKI
tfn / puh. 000 000 0000
nimi.sukunimi@kristiinankaupunki.fi

OSOITEKATU 1 A 1
000000 KRISTIINANKAUPUNKI

WWW.
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7.  KIRJEKUORET

tfn / puh. 000 000 0000
nimi.sukunimi@kristiinankaupunki.fi

WWW.

kristinestad.fi
kristiinankaupunki.fi

Kirjekuoria painetaan C4- ja C5 -kokoihin, ikkunallisiin ja ikkunattomiin malleihin.

Kuoret ovat kirjelomakkeiden mukaisia; ikkunattomassa kuoressa Kristiinankaupungin tunnus sijoittuu vasempaan ylänurkkaan,
jonka vieressä ovat yhteystiedot erotettuna kahdella punaisella linjalla tunnuksesta. Ikkunakuorissa tunnus on ikkunan yllä,
josta vastaanottajan yhteystiedot näkyvät, ja yhteystiedot sijottuvat samalla lailla tunnuksen oikealle puolelle punaisin
linjoin erotettuna. Itellan jakelumerkinnät ovat tarvittaessa mustalla oikealla ylhäällä. Kuoret on painettu lomakkeissa
käytettävää kermanväristä paperia vastaavalle paperille.
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8.  KÄYNTIKORTTI (90MM X 40 MM)
käyntikortit painetaan kerman sävyiselle kartongille, ja korttien leikkauspinta painetaan punaiseksi. korttien
reunoilla on punainen ääriviiva.

Kortteja on kaksi erilaista versiota; toinen versio on ruotsin- ja suomenkielinen, ja toinen englanninkielinen. Englanninkieleissä kortissa toisella puolella on Kristiinankaupungin punapohjainen tunnus, ja Cittaslow-tunnus löytyy kortin faktapuolelta.Suomen- ja ruotsinkielisessä kortissa tunnus on kortin tietojen kanssa samalla puolella vasemmassa ylänurkassa,
jonka alla on Cittaslow-tunnus.
Kortin taitossa on tarkoituksella korostettu nimeä ja puhelinnumeroa; nämä tiedot ovat punaisella Steelfish-fontilla.
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9.  KUTSUKORTTI
Kristiinankaupungin virallinen kutsukortti on suunniteltu viestimään suunnitellulla visuaalisella ilmeellä yksinkertaista tyylikkyyttä. Siksi yhteystiedot, ja muut elementit on karsittu minimiin, ja tyhjälle tilalle on annettu tilaa.

Kortti sopii 220x100mm:n kuoreen pituussuunnassa taitettuna, sen fyysinen koko on 210x105mm. Kutsukortin kannessa ainoina
elementteinä ovat materiaaleissa toistuvat punaiset viivat ja sanat inbjudan - kutsu - invitation. Kortin sisäpinnalle, vasempaan reunaan, sijoittuvat Kristiinankaupunki-ja Cittaslow-tunnukset. Kutsut painetaan samalle kermansävyiselle paperille,
kuin lomakkeet, mutta paperi on paksumpaa, 200-250g/m2. Paperin reunassa kulkee sama punainen kehys, kuin muissakin materiaaleissa, ja paperin leikkauspinta on myös painettu punaiseksi.
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10. KUTSUKUORI
Kristiinankaupungin virallinen kutsukuori on suunniteltu viestimään suunnitellulla visuaalisella ilmeellä
yksinkertaista tyylikkyyttä. Siksi yhteystiedot, ja muut elementit on karsittu myös kuoressa minimiin. tyhjälle
tilalle on annettu tilaa.

Kuori on kapea, kokoa 220x100mm. Kutsukuore poikki kulkevat poikittain materiaaleissa toistuvat punaiset viivat ja vasemmassa kulmassa sanat inbjudan - kutsu - invitation. Kuoren läppä puolella samat vinot linjat toistuvat, ja Kristiinankaupunkitunnus leikkaa suoja-alueen mukaisesti keskitetysti nämä linjat. Cittaslow-tunnus löytyy vasemmasta alanurkasta, kuten muissakin materiaaleissa. Kuoret ovat kermansävyiset.
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11. FOLDERI
Folder on tarkoitettu kokoamaan jaettavat markkinointi- ja/tai viestintämateriaalit yksiin kansiin. Folderiin
mahtuvat kaikki A4-kokoiset ja sitä pienemmät arkit.

Käyntikortille on suunniteltu näkyvä paikka jakomateriaalin päälle taittuvalla läpällä, jossa kortti pysyy puoliympyrän
muotoisissa stansseissa. Folderin etukannessa vasemmassa yläkulmassa on Kristiinankaupungin tunnus, ja samassa alanurkassa
Cittaslow-tunnus. Kansion takakannesta löytyvät kaupungin tunnus ja yleiset yhteystiedot erotettuina punaisilla linjoilla.
Folder painetaan kerman väriselle 200 g/m2 -paperille, ja kaikkien nuuttauslinjojen (taitelinjojen) ympärillä, sekä kansion
ulkoreunoilla kulkee punainen kehys. Folderin leikkauspinnat ovat punaisella painetut.

kristinestad.fi
kristiinankaupunki.fi

Y
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12. TONTTIMYYNTIESITE-, ESITE- JA INFOVIHKOPOHJA (A5)

1/2Y

infovihkopohja soveltuu monipuolisesti erilaisten jako-ja esitemateriaalien pohjaksi, ja se voidaan taittaa wordohjelmalla.

1/5 Z
Y

Infovihkon kannessa kulkevat punaiset linjat, joiden keskellä sijaitsee keskitettynä kaupungin tunnus katkaisten suoja-alu-

1/2Y

een mukaisesti. Tunnuksen alapuolella on tila otsikolle. Vihkon sisäsivu on yksinkertainen, jotta sille saadaan mahdollisimman paljon informaatiota, tektiä, grafiikkaa ja kuvia, ja näin ollen paperihävikki on mahdollisimman pieni. Sisäsivun ylä-

1/3 Z

reunassa kulkevat punaiset linjat, ja sama tunnusversio katkaisten ne keskellä.

Z
Z
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13.  REKRYTOINTI-ILMOITUS

OSOITEKATU 1 A 1
000000 KRISTIINANKAUPUNKI
tfn / puh. 000 000 0000
nimi.sukunimi@kristiinankaupunki.fi

WWW.

kristinestad.fi
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rekrytointi-ilmoitus ������������������������������������������������������������������������������������������
viestii uutta työpaikkaa etsivälle samaa yksinkertaista tyylikkyyttä ja merellistä houkutHALUTAAN PALVELUKSEEN

TÄHÄN�ETSITTÄVÄ�TITTELI
TÄMÄ ON OSOITETTU TEILLE

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

televuutta kuin kristiinankaupungin muukin visuaalinen ilme.
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IN VULPUTATE VELIT ESSE MOLESTIE CONSEQUAT,
VEL ILLUM DOLORE EU FEUGIAT NULLA FACILISIS
AT VERO EROS ET ACCUMSAN ET IUSTO ODIO DIG-

kijää yhteen vai useampaan tehtävään. Peruselementit ovat ilmoitusta kehystävä punainen linja sekä Kristiinankaupunki-logo
ja yhteystiedot kahdella ohuella pystyviivalla toisistaan erotettuina ilmoituksen yläkulmassa sekö Cittaslow-tunnus Kristii-

TÄMÄ ON OSOITETTU TEILLE
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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. Nam liber
tempor cum soluta nobis eleifend
option congue nihil imperdiet doming
id quod mazim placerat facer possim
assum. Typi non habent claritatem insitam; est usus legentis in iis qui facit eorum claritatem. Investigationes demonstraverunt lectores legere me lius quod ii legunt saepius. Claritas est etiam
processus dynamicus, qui sequitur mutationem consuetudium lectorum. Mirum est
notare quam littera gothica, quam nunc putamus parum claram, anteposuerit litterarum formas humanitatis per seacula quarta decima et quinta decima. Eodem modo.

Rekryrointi-ilmoituksen pohja on hieman erilainen riippuen ilmoituskoosta ja siitä, haetaanko samassa ilmoituksessa työnte-

nankaupungin logon alapuolella.
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consectetuer adipiscing elit,
sed diam nonummy nibh euismod
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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
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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. Nam liber
tempor cum soluta nobis eleifend option
congue nihil imperdiet doming id quod
mazim placerat facer possim assum. Typi
non habent claritatem insitam; est usus
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congue nihil imperdiet doming id quod
mazim placerat facer possim assum. Typi
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Haettava toimi on ilmoituksissa kookkaalla punaisella Steelfish-kirjasimella. Ingressiteksti ja tarkempi kuvaus tehtävästä
sekä hakuvaatimukset ja -ohjeet on erotettu sen alla toisistaan punaisella linjalla. Haettaessa samalla ilmoituksella työntekijöitä usemapaan eri toimeen kukin työpaikka esitellään omalla palstallaan.
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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
v e n i a m ,
quis nostrud exerci tation
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea
commodo
consequat.
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autem vel eum iriure dolor
in hendrerit
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14.  TONTTIMYYNTI-ILMOITUS
Tonttimyynti-ilmoitus jakaantuu lyhyeen kristiinankaupungin perusesittelyyn ja myyntikohteiden kuvauksiin.
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KRISTIINANKAUPUNKI ILMOITTAA:

TÄHÄN�TONTTIALUEEN�NIMI
ON NYT MYYNNISSÄ

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. Nam liber tempor cum
soluta nobis eleifend option congue
nihil imperdiet doming id quod mazim
placerat facer possim assum. Typi non

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
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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. Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option
congue nihil imperdiet doming id quod mazim placerat facer
possim assum. Typi non habent claritatem insitam; est usus legentis in iis qui facit eorum claritatem. Investigationes

valla erotettuna sekä Cittaslow-logo ilmoituksen alakulmassa. Ilmoitustilan vasen palsta on varattu Kristiinankaupungin peLorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit, sed diam
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. Nam
liber tempor cum
soluta
nobis
eleifend option congue nihil imperdiet
doming id quod mazim placerat facer
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Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit, sed diam
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IN VULPUTATE VELIT ESSE MOLESTIE CONSEQUAT,
VEL ILLUM DOLORE EU FEUGIAT NULLA FACILISIS
AT VERO EROS ET ACCUMSAN ET IUSTO ODIO DIG-

Tontti-ilmoituksen vasemmassa yläkulmassa on aina Kristiinankaupugin logo ja yhteystiedot kahdella ohuella punaisella vii-

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. Nam liber tempor cum soluta nobis
eleifend option congue nihil imperdiet
doming id quod mazim placerat facer possim

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. Nam
liber tempor cum
soluta
nobis
eleifend
option
congue nihil imperdiet doming id quod
mazim placerat facer possim assum. Typi
non habent claritatem insitam; est usus
legentis in iis qui facit eorum claritatem. Investigationes demonstraverunt
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rusesittelyyn. Ilmoitustilan oikealla puolella esitellään kulloisetkin myyntikohteet. Tonteille on varattu kuvapaikat. Typografialla on mahdollista korostaa kunkin tontin erityisominaisuuksia.
Mahdollisissa pystyilmoituksissa kohdetiedot asemoidaan Kristiinankaupungin esittelytekstin alle.
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15. JULKISEN KUULUTUKSEN TAITTOMALLI

kristinestad.fi
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Julkiset kuulutukset tavoittavat kristiinankaupunkilaiset, kun ne ovat erottuvia mutta visuaalisesti tyylikkäitä
ja lukijalle helposti hahmotettavia.

LOREM IPSUM DOLOR SIT

TÄHÄN KUULUTETTAVA ASIA
LOREM IPSUM

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
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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. Nam liber
tempor cum soluta nobis eleifend
option congue nihil imperdiet doming
id quod mazim placerat facer possim
assum. Typi non habent claritatem insitam; est usus legentis in iis qui facit eorum claritatem. Investigationes demonstraverunt lectores legere me lius quod ii legunt saepius. Claritas est etiam
processus dynamicus, qui sequitur mutationem consuetudium lectorum. Mirum est
notare quam littera gothica, quam nunc putamus parum claram, anteposuerit litterarum formas humanitatis per seacula quarta decima et quinta decima. Eodem modo.

TÄHÄN�JOKU�NOSTO�LOREM�
IPSUM�DOLOR�SIT�AMET

IN VULPUTATE VELIT ESSE MOLESTIE CONSEQUAT,
VEL ILLUM DOLORE EU FEUGIAT NULLA FACILISIS
AT VERO EROS ET ACCUMSAN ET IUSTO ODIO DIG-

Julkisissa kuulutuksissa näkyy aina Kristiinankaupungin ankkurilogo yhteystietoineen kahdella punaisella linjalla toisistaan erotettuna sekä Cittaslow-logo ilmoituksen alakulmassa. Ilmoitettava asia otsikoidaan vaakasuunnassa keskelle ilmoitusta punaisella Steelfish-kirjasimella ja leipätekstin seassa voidaan käyttää nostoja korostamassa kulloinkin kyseessä olevan
aiheen tärkeimpiä viestejä.
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16. POWERPOINT-POHJAT
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powerpoint -pohja noudattelee suunniteltua visuaalista linjaa. presentaatioissa käytetään steelfish- ja base

1/4 Z

Z

-fonttien puuttuessa korvaavina fontteina otsikoissa helvetica neue condensed -kirjasinta ja leipätekstissä
bell gothicia.

Y

Powerpointin otsikkodiassa tunnus on keskitettynä dian yläreunaan, ja sen molemmilla puolilla kulkevat punaiset linjat. Tun-

1/2Y

nuksen alla on tila pääotsikolla.Cittaslow-tunnus on sijoitettu vasempaan alanurkkaan. Leipätekstislidessä tunnus ja puniaset viivat ovat pienemmässä roolissa dian yläreunassa keskitettynä. Cittaslow-tunnus on myös leipätekstidialla vasemmassa

1/7 Z

VÄLKOMMEN
TERVETULOA

alanurkassa.

Z
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17. ULKOMAINONTATAULU
ulkomainostaulussa tärkein viesti on tervetulotoivotus, ja kaupungin status citaslow-kaupunkina. Cittaslowetana kiipeileekin taulun yläreunassa kiinnittäen huomiota ja rikkoen perus suorakulmion.

Katseenkiinnittäjänä toimiva punapohjainen Kristiinankaupungin tunnus rajautuu ulos taulusta istuen taulun reunassa olevam
punaisen kehyksen sisään. Tervetuloa-tekstit suomeksi, ruotsiksi, englanniksi ja saksaksi kirjoitetaan steelfish-fontilla.
Taulu painetaan pohjaväriltään kerman sävyiseksi.

KRISTINESTAD – KRISTIINANKAUPUNKI
VÄLKOMMEN! TERVETULOA! WELCOME!
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18. KUVATYYLI
koska kristiinankaupunki on sekoitus merellistä, peppi pitkätossumaisen eloisaa, rentoa ja historiallista kaupunkia, noudattelee kuvamaailma tätä värikästä ja merihenkistä  linjaa. Kuvat ovat desaturoituja, mutta silti
värikkäitä. Kuvissa henkii nostalgia, rosoisuus ja seikkailuhenki.

Kuvien teemoina ovat esimerkiksi ankkurit, köydet, laivat, kalastajat, vanhat puutalot, idylliset pihat ja iloiset kristiinankaupunkilaiset.
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19. PRINTTIMAINOS – TERVEISIÄ KRISTIINANKAUPUNGISTA!
kristinestad
kristiinankaupunki

printtimainokseen on tarkoitus soveltaa visuaalista ilmettä siltä osin, että puhdasta, kermansävyistä pohjaa
elävöitetään vanhaa paperia imitoivalla kuvapinnalla. Tunnus sille kulloinkin parhaaksi soveltuvaan paikkaan,
kuitenkin johonkin ilmoituksen nurkista, ja cittaslow- tunnus valkoiselle pohjalle. ilmoituksissa on ohut punainen kehys sisällön ympärillä.

Ilmoituksessa pääosassa on ympyrämuotoon rajattu, desaturoitu kuva, jonka alle lyhyt leipäteksti karsittuine yhteystietoineen sijoittuu. Kokonaiskuvasta tulee henkiä vanhan postikortin tuntu.

LOREM IPSUM DOLOR
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 hen
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Itellan tarvitsemat tiedot

Cittaslow-staden

Kristinestad

ska

kommunikationen

löpa – mellan staden och stadsborna och, ja: i alla riktningar. Det här nyhetsbrevet, Citta!, som den kommunala
marknadsförings- och kommunikationsgruppen tagit initiativet till, är ett led i den strävan.

I den lokala strategin (”Så formar vi Framtiden i Kristinestad. En
lokal strategi för 2010-2020, som
sammanställd av och för stadsborna”) framhåller Kristinestadsborna
livskvaliteten, det goda livet och
en vilja att utveckla hemorten med
hjälp av egen viljekraft, optimism
och kreativitet.
Följaktligen sökte staden medlemskap i Cittaslow, som inbegriper städer med högst 50 000 invånare vilka satsar på det lokala,
unika och speciella: närproducerad
mat, traditionellt hantverk, lo-

1/2011

NYA LOGON

CITTASLOW-RÅDET

Som medlem i Cittaslow kan Kristinestad koppla Cittaslow-logon till
sitt namn. Därtill tar staden i bruk en ny logo som kännetecknar Kristinestad.

Kristinestad
har
tillsatt
ett
Cittaslow-råd
som
fortsätter
Cittaslow-arbetet genom att inspirera och bistå Kristinestadsborna
i strävan att på bästa sätt uppfylla Cittaslow-kriterierna och utveckla stan i den andan.

Den gamla kuststaden har en aktningsvärd sjöfartshistoria och präglas alltjämt av havet. Därför är ankaret en naturlig symbol för Kristinestad; som varumärke och som grundläggande element när staden framställer sig visuellt.
Hur logon används framgår av de nya instruktionerna för den kommunala visuella framställningen. Logon finns i två versioner: en ljusare
och en mörkare, och den kan vara antingen i färg (röd) eller svartvit.
Den röda färgen, som präglar också detta nummer av CITTA!, är från och
med nu genomgående i stadens egna trycksaker.
Cittaslow-logon är internationell, gemensam för Cittaslow-nätverket,
och föreställer en snigel som är stark nog att bära upp sin egen stad
och som ständigt är i rörelse. Även för hur den logon används finns klara regler.

21. KRISTIINANKAUPUNGIN ASUKASLEHTI CITTA!

B

li en eftertänksamhetens
och det målmedvetet framåtskridandets motvikt gentemot marknadsekonomins kortsiktiga
och
ytliga
slösaktighet ville de italienska städer som hösten 1999 bildade Cittaslow-rörelsen. Den lilla
staden skulle ta vara på sin egenart och skilja sig ur mängden på
ett positivt sätt.

kristiinankaupungin asiakaslehti kertoo ajankohtaisiata kuulumisista kaupungissa. citta!:n taitto elää suhtees-

I dag omfattar Cittaslow 141
städer i 23 länder. I Norden
norska Eidskog, Levander och Sokndal, svenska Falköping, danska
Svendborg samt finländska Kristinestad. Se www.cittaslow.org och
www.cittaslow.net.

Bild: Kajsa Snickars

CITTA!

I

A

kal tillverkning, livskvalitet och
hållbar utveckling. Kort sagt: det
goda livet.

Här nedan berättar vi kort vad
Cittaslow innebär i praktiken:
I fråga om lokal produktion ska
Kristinestadsborna alltså stöda
lokalt odlade livsmedel och tänka ekologiskt, uppmuntra växelverkan mellan producenter och konsu-

menter, uppmuntra lokal produktion
och lokalt hantverk som riskerar
att glömmas bort, utrotas eller
försvinna, oftare erbjuda lokal
mat i skolbespisning och i lokala
restauranger samt ha smaklära på
skolschemat.

na, att vi regelbundet informerar
media om olika aktiviteter, involverar lokala opinionsbildare och
företagare i Cittaslow-konceptet
samt dokumenterar och marknadsför initiativen via en interaktiv
webbplats.

I fråga om information och engagemang gäller gräsrotsperspektivet
nerifrån och upp, att öka Cittaslow-medvetandet bland stadsborna
(särskilt bland ungdomarna), att
tillvara ta och uppmuntra initiativ angående Cittaslow-kriterier-

I den fysiska splaneringen bevarar vi kommunens särprägel och
de
historiska byggnaderna, uppmuntrar varsam renovering, planterar vackra och väldoftande växter,
göra webben till en direktkontakt
mellan stadsbor och beslutsfattare, främjar utbyggnaden av bredband, distansarbetet och arbetspendlingen.

Ordförande
Carina Storhannus
Viceordförande
Sari-Milla Ingves
Medlemmar
Per-Elof Boström
Antonia Ingves
Minna-Maria Mäenpää
Paavo Rantala
Kurt Roos

cittaslow@krs.fi
cittaslowneuvosto@krs.fi

Avsikten med Cittaslow är att öka invånarantalet.

Lokalt odlade livsmedel.

HALLÅ TENNAR!
STADEN BERÄTTAR OM CITTASLOW
KRISTINESTAD
KRISTIINANKAUPUNKI

Bild: ?

Kristinestad ska inom ramen för ett tvåårigt projekt, som statliga Ely
finansierar med 150 400 euro och Kristinestad med 37 600 euro (sammantaget 188 000), planera och genomföra en profilering och marknadsföring
av Cittaslow-staden Kristinestad. För detta anställer staden en projektledare.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Till gästfriheten hör en välkomnande attityd och generositet,
god marknadsföring av lokala evenemang och produkter, en plan för
utbildning av lokala turistguider,
tydligt utmärkta turistleder, informativa turistbroschyrer med information om lokala evenemang, turistmenyer med lokala råvaror till
turistpriser.
I fråga om miljön kontrollerar vi kvaliteten på luft och vatten, har en plan för kompostering
och återvinning och för att minska
oestetisk och stötande reklam, talar om att stoppa ljusföroreningar (neonskyltar), uppmuntrar och
belönar initiativ med alternativa
energikällor och deltar i kvalitetsstyrningssystem.

CITTASLOW-PROJEKT

Jämsides med detta ska ett annat projekt, med en budget på 30 000
euro finansierad med Leader-pengar, befrämja de internationella kontakter som är nödvändiga i en Cittaslow-stad.

sa sisältöönsä ja kuvapinnat suuria.

I Cittaslow gäller gräsrotsperspektivet.

För att bli tilldelad Cittaslow-status ska kommunen uppfylla
närmare 60 kriterier i fråga om
miljö, ekologi, trafik och lokala
engagemang i utvecklingen av hemorten med mera.

Bild: Shutterstock

Nu lever vi
det goda livet

tt internationella Cittaslow-nätverket lördagen den
9 april 2011 upptog Kristinestad som medlem, den första i Finland – hur kom det
sig?

Bild: ?
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När det gäller infrastrukturerna ska där finnas rekreationsoch grönområden med offentliga och
kostnadsfria toaletter, det offentliga rummet ska vara handikappanpassat, det medborgarkontor,

Citta!:n kansi on huomiotaherättävä, ja mahdollisuuksien mukaan kannessa keskiteysti poseeraa aina joku kaupungin vaikuttajista, tai ihan tavallinen ihminen kristiinankaupunkiympäristössä. Lehden nimi sijoittuu vaakalinjassa keskelle kantta mutta
voi pystylinjassa liikkua kulloisenkin kuva-aiheen sommitteluun sopivalla tavalla. Kannen oikeassa ylänurkassa on Kristiinankaupungin tunnnus, ja kannen alanurkkaan on sijoitettuna Cittaslow-logo.
Citta! jakautuu kolmeen palstaan. Otsikkojen kirjasintyyppi on punainen Steelfish ja leipätekstin musta Base Mono WideThinleikkauksella. Lehden tausta on kermanvalkoinen ja aukeamat on kehystetty punaisella linjalla.
Korkealaatuisia ja ilmeeltään raikkaita kuvia käytetään mahdollisimman suurina pintoina.
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