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GRAFISK MANUAL
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DETTA ÄR KRISTINESTADS

GRAFISKA MANUAL,
SOM HJÄLPER DIG I KNEPIGA GRAFISKA SITUATIONER.
Den grafiska manualen ger vägledning i hur man ska använda de formgivna visuella elementen, så att innehavaren av logotypens marknadsföring, kommunikation och annan framställning känns igen och är enhetlig. .

Att följa denna grafiska manual är en viktig del av ryggraden i stadens varumärke och image och syftet med manualen är att berätta en historia om vad
som ligger bakom den grafiska framtoningen och fungera som ett arbetsredskap
för alla dem som deltar i kommunikationen och marknadsföringen av Kristinestad samt stadens övriga anställda och invånarna i staden. Den grafiska
formgivningen bär alltid på ett budskap.
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1. LOGOTYP
Logotypen fungerar som Kristinestads varumärke och är ett grundläggande element i all visuell formgivning.
Ankaret är en symbol för Kristinestad eftersom staden har flera hundra år av sjöfartstraditioner. Ankaret
symboliserar också hopp och framtidstro.

Logotyp nummer 1 används alltid i första hand. Denna logotyp används alltid för exempelvis stadens officiella meddelanden.
Av de andra versionerna av logotypen används nummer 2 i Kristinestads officiella marknadsförings- och kommunikationsmaterial, såsom reklam, blanketter och andra grafiska tillämpningar avsedda för personlig kommunikation.Ett undantag från detta är
alltid när logotypen

placeras på en mörk eller färgad bakgrund eller en bakgrund med många detaljer – då bör man välja den

ljusa varianten av logotypen (version 1).
Version 3 och 4 är förutom för svartvitt material även avsedda för vissa ändamål där de stilmässigt är lämpliga. Logotypen
av version 4 – liksom även den färgade version 1 – ska man alltid välja när bakgrunden är mörk och innehåller mycket detaljer.
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2. SKYDDSOMRÅDE
Med logotypens skyddsområde menar man det minimiområde som man ska lämna fritt för övriga visuella element, som andra logotyper, grafik, text och bilder eller ytterkanten på arket och ytan.

Logotypens skyddsområde lyfter fram logotypen och ger den en transparent inramning, vilket ger logotypen värdighet och kraft
i kommunikationen. Genom att följa det fastställda skyddsområdet betonas logotypens viktiga status. Storleken på skyddsområdet fastställs i förhållande till storleken på logotypen; skyddsområdet för Kristinestads logotyp bestäms i enlighet med
diametern på ringen runt ankaret. Minimimåttet för skyddsområdet är hälften av denna. En genomsynlig ram går runtomkring
ankarringen i samma storlek i alla riktningar.
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CMYK 	 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

3. FÄRGER
Kristinestads färger förstärker den havsbetonade logotypen. En av dem är den klara, somriga och lekfulla röda färgen, som ser ut som en målarfärg. Den röda färgen mjukas upp av det klara solbrända krämvita.
Stadens namn skrivs med svart. För att säkerställa att namnet syns tillräckligt väl mot bakgrunden kan
man i undantagsfall även skriva namnet i krämvitt (exempelvis på omslaget av tidningen Citta!). Om logotypen ska placeras i form av en gråskalig färgkarta används 80 procent svart istället för rött.
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OCRB
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåÄÖ
1234567890!”#€%&/()=?

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ

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

BASE MONO
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
1234567890!”#€%&/()=?
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4. TYPOGRAFI
Typografin bidrar till att förstärka Kristinestads visuella framtoning. Vid sidan om logotypen utstrålar
de valda typsnitten en känsla av hav och sorglös nostalgi. Typsnittet i logotypen är

OCRB, som påminner

om det typsnitt som används till registreringsnummer på segel. OCRB ska inte användas någon annanstans
än för ortografin för staden. Rubriktypsnittet är

STEELFISH , som är stadig och personlig. Det typsnittet an-

vänds alltid i möjligaste mån i rött. Steelfish åtföljs i brödtexter inom marknadsföring av

lane E,

som

ger det häftigare Steelfish-typsnittet den uppmärksamhet det förtjänar; Lane E är en elegant, behärskad
följeslagare som fint intar sin plats på sidan. I brödtexten ger

Base Mono motvikt och stabilitet.

14

HELVETICA NEUE CONDENSED
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
1234567890!”#€%&/()=?

BELL GOTHIC
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
1234567890!”#€%&/()=?

4. TYPOGRAFIA
I Kristinestads egen kommunikation kan man använda ovan nämnda typsnitt, men ett alternativ för exempelvis långa officiella dokument och situationer då den nämnda typografin inte kan användas använder
man

HELVETICA NEUE CONDENSED till rubrikerna och till brödtexten Bell Gothic om man inte har tillgång till Base

Mono.
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LOREM IPSUM DOLOR SIT

LOREM�IPSUM�DOLOR�SIT
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

�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 typi, qui nunc .

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-

5. SAMTIDIG ANVÄNDNING AV KOMMUNENS LOGOTYP,
CITTASLOW-LOGOTYPEN OCH STADSVAPNET
Kristinestads logotyp har utformats främst för användning i imageskapande syfte, som på webbsidor och i reklamannonser i tidningar, och därmed ska Kristinestad-logotypen med namn i första hand användas överallt.
I undantagsfall, som på stadens officiella skrivbord, används Kristinestads vapen eller en kombination av
stadsvapnet och logotypen.

Kristinestads logotyp placeras exempelvis på officiella meddelanden och kungörelser alltid i det övre vänstra hörnet och
Cittaslow-logotypen justeras in från vänstermarginalen i den nedre hörnet i samma marginal. Var vapnet placeras bestäms av
nederkanten på logotypen; den ska sättas i det övre högra hörnet och placeras i nivå med texten i nederkanten på logotypen.
Vapnet ska alltid vara i gråskala så att Kristinestads logotyp får den största uppmärksamheten; stadens logotyp är huvudelementet. Vapnets storlek är i höjdförhållandet 2:3 i förhållande till höjden på stadens logotyp.
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6. BLANKETTER OCH LAYOUTMALLAR
(VERSIONERING FÖR OLIKA VERKSAMHETSOMRÅDEN)
På alla blanketter syns förutom logotypen färgelement i form av rött och krämvitt Utöver detta står kontaktuppgifterna till Kristinestads stad tryckta på blanketterna. En framträdande detalj på de tryckta blanketterna är den röda skärningsytan och röda konturen.
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6.1 BREVPAPPER OCH TILLÄGGSBLAD
Brevpappersmallen är utformad främst för officiell, personlig kommunikation och när det gäller brevpappret
har man tagit hänsyn till att den ska passa in i dokumentmallen.

Brevpappret består av elementen Kristinestads logotyp på röd botten, Cittaslow-logotypen i det nedre vänstra hörnet och
kontaktuppgifterna i det nedre högra hörnet samt de röda ytterkanterna och ränderna på båda sidor om logotypen. På tilläggsbladet är den centrala logotypen placerad i det övre vänstra hörnet, kontaktuppgifterna bredvid logotypen och Cittaslow-logotypen i det nedre vänstra hörnet på samma plats som Cittaslow-logotypen på brevpappret. Kristinestads logotyp och kontaktuppgifter åtskiljs i lodrät riktning av samma dubbla röda linjer, men linjerna är kortare än på brevpappret. Det brevpapper
som är för tryck ser likadant ut som det elektroniska brevpappret och anvisningarna för textplaceringen är desamma för båda.
Brevpappret trycks på krämfärgat 90 g/m² papper. Ytterkanterna och skärningsytorna på båda bladen är röda.
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6.X FAKTURABLANKETT
Fakturablanketten bygger på tilläggsbladet och ser precis likadan ut vad beträffar de visuella elementen och
deras placering.

På fakturablanketten är den centrala logotypen placerad i det övre vänstra hörnet, kontaktuppgifterna bredvid logotypen och
Cittaslow-logotypen i det nedre vänstra hörnet. Kristinestad-logotypen och kontaktuppgifterna separeras av två lodräta röda
linjer. Den fakturablankett som är för tryck ser likadan ut som den elektroniska fakturablanketten och anvisningarna för
textplaceringen är desamma för båda. Fakturablanketten trycks på krämfärgat 90 g/m² papper.
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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

6.3 FÖLJEBREV
Följebrev är avsedda att användas som bilagor till utskick. På följebrev står avsändaren, vad utskicket gäller
och mottagaren.

Utöver dessa rubriker är följebrevet försett med Kristinestads logotyp i det övre vänstra hörnet och de allmänna kontaktuppgifterna till staden bredvid denna åtskilda genom röda linjer. Cittaslow-logotypen är placerad på samma nivå som den nedre
kanten på logotypen upp mot det övre högra hörnet. Följebrevets storlek är A6.
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6.4 MEDDELANDEBLANKETT
Meddelandeblanketten bygger till sin visuella utformning helt på brevpappret. Meddelandeblankettmallen är
utformad främst för officiell, personlig kommunikation och man har också tagit hänsyn till att den ska passa in
i dokumentmallen.

Meddelandeblanketten består av elementen Kristinestads logotyp på röd botten, Cittaslow-logotypen i det nedre vänstra hörnet
och kontaktuppgifterna i det nedre högra hörnet samt de röda ytterkanterna och ränderna på båda sidor om logotypen. Precis
som i vanlig brevledes kommunikation använder man tilläggsblad till meddelandet vid behov. På tilläggsbladen är den centrala logotypen placerad i det övre vänstra hörnet, kontaktuppgifterna bredvid logotypen och Cittaslow-logotypen i det nedre
vänstra hörnet på samma plats som Cittaslow-logotypen på meddelandeblanketten. Kristinestads logotyp och kontaktuppgifter
åtskiljs av samma dubbla lodräta röda linjer, men linjerna är kortare än på meddelandeblanketten. Den meddelandeblankett som
är för tryck ser likadan ut som den elektroniska meddelandeblanketten och anvisningarna för textplaceringen är desamma för
båda. Meddelandeblanketten trycks på krämfärgat 90 g/m² papper. Ytterkanterna och skärningsytorna på blanketterna är röda.
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7. KUVERT
Kuverten trycks i storlekarna C4 och C5, i varianter med och utan fönster.

Kuverten är anpassade till brevpappret; på de fönsterlösa kuverten placeras Kristinestads logotyp i det övre vänstra hörnet.
Bredvid står kontaktuppgifterna separerade från logotypen genom två röda linjer. På fönsterkuverten är logotypen placerad
ovanför fönstret och kontaktuppgifterna på samma sätt till höger om logotypen åtskilt från logotypen med röda linjer. Itellas portobeteckningar anges vid behov i svart överst till höger. Kuverten är tryckta på krämfärgat papper av samma sort som
blanketterna.
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8. VISITKORT (90 X 40 MM)
Visitkorten trycks på krämfärgad kartong och skärningsytan på korten trycks i rött. Korten har en röd kontur
på kanterna.

Korten finns i två olika versioner: den ena är på svenska och finska och den andra på engelska. Det engelska kortet har
Kristinestads logotyp i rött på baksidan och Cittaslow-logotypen är på faktasidan på kortet. På det finsk- och svenskspråkiga kortet är logotypen på samma sida som uppgifterna i det övre vänstra hörnet och under den Cittaslow-logotypen. I layouten
på kortet framhävs namn och telefonnummer; dessa uppgifter är tryckta i rött Steelfish-typsnitt.
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9. INBJUDNINGSKORT
Kristinestads officiella inbjudningskort har utformats för att ge ett intryck av enkel elegans. Därför har man
hållit kontaktuppgifterna och övriga element till ett minimum, och det tomma utrymmet har getts större betydelse.

Kortets storlek är 210 x 105 mm och det passar i stående format till ett kuvert på 220 x 100 mm. På framsidan av inbjudningskortet är de enda elementen de röda streck som förekommer på allt material och orden inbjudan – kutsu – invitation.
Inuti kortet, vid vänsterkanten, hittar man Kristinestad- och Cittaslow-logotyperna. Inbjudningskorten trycks på samma krämfärgade papper som blanketterna, men pappret är tjockare, 200–250 g/m². Vid kanten på pappret finns samma röda ram som på de
övriga trycksakerna och papprets skärningsyta är också tryckt i rött.
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10. INBJUDNINGSKUVERT
Kristinestads officiella inbjudningskuvert har utformats för att ge ett intryck av enkel elegans. Därför har
man hållit kontaktuppgifterna och övriga element till ett minimum även på kuvertet. Det tomma utrymmet har
getts större betydelse.

Kuvertet är smalt och har måtten 220 x 100 mm. Röda linjer löper över kuvertet och i vänstra hörnet står orden inbjudan –
kutsu – invitation. På baksidan av kuvertet upprepas samma sneda linjer och den centrerade Kristinestad-logotypen bryter
dessa linjer i enlighet med skyddsområdet. Cittaslow-logotypen är i det nedre vänstra hörnet precis som på det övriga materialet. Kuverten är krämfärgade.
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11. FOLDER
Syftet med foldern är att samla allt marknadsförings- och/eller kommunikationsmaterial för utskick i en och
samma pärm. I foldern ryms alla ark i A4-storlek och mindre.

En synlig plats för visitkortet finns på en flik som kan vikas över utskicksmaterialet, där kortet hålls fast med halvcirkelformade stansar. I det övre vänstra hörnet på framsidan av foldern sitter Kristinestads logotyp och i det nedre vänstra
hörnet Cittaslow-logotypen. På baksida av pärmen finns stadens logotyp och allmänna kontaktuppgifter åtskilda genom röda
linjer. Foldern trycks på krämfärgat 200 g/m² papper och längs alla kanter (viklinjer) och ytterkanter på pärmen går det en
röd ram. Folderns skärningsytor är tryckta i rött.
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12. MALL FÖR PROSPEKT ÖVER TOMTER TILL SALU,
BROSCHYR- OCH INFOHÄFTESMALL (A5)
Infohäftesmallen har många användningsområden som mall för olika typer av utskicksmaterial och broschyrer.
Layouten kan göras i programvaran Word.

På framsidan av infohäftet löper röda linjer som bryts av en centrerad Kristinestad-logotyp i enlighet med skyddsområdet.
Under logotypen finns det plats för en rubrik. De inre bladen i häftet är enkla så att de rymmer så mycket information,
text, grafik och bilder som möjligt. Det ger minimalt med pappersspill. På den övre kanten på innersidorna löper röda linjer
och samma version av logotypen bryter av dem på mitten. Infohäftet trycks på krämfärgat papper på > 100 g/m².
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HALUTAAN 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
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TÄMÄ ON OSOITETTU TEILLE

�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-

LOREM�IPSUM�DOLOR�SIT

LOREM�IPSUM�DOLOR�SIT

LOREM�IPSUM�DOLOR�SIT

LOREM�IPSUM�DOLOR�SIT
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13. REKRYTERINGSANNONS
Rekryteringsannonserna signalerar samma enkla elegans och havsbetonade lockelse som Kristinestads övriga
visuella profil till dem som söker efter nytt arbete.

Mallen till rekryteringsannonsen kan se lite olika ut beroende på annonsstorleken och om man söker folk till en eller flera
tjänster i samma annons. De grundläggande elementen är den röda linjen som inramar annonsen samt Kristinestad-logotypen och
kontaktuppgifterna i övre hörnet av annonsen som åtskiljs av två tunna lodräta streck samt Cittaslow-logotypen nederst, under Kristinestads logotyp.
Den utannonserade tjänsten står i stort Steelfish-typsnitt i rött i annonsen. Ingresstexten och den mer detaljerade beskrivningen samt sökkriterierna och -anvisningarna är åtskilda från varandra genom en röd linje under den förra. Om man söker
efter folk till flera olika tjänster i annonsen presenteras varje tjänst i en egen kolumn.

41

42
OSOITEKATU 1 A 1

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing
elit, sed diam nonummy nibh
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in hendrerit

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

WWW.

kristinestad.fi
kristiinankaupunki.fi

�LOREM�IPSUM�DOLOR

KRISTIINANKAUPUNKI ILMOITTAA:

TÄHÄN�TONTTIALUEEN�NIMI
ON NYT MYYNNISSÄ

in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat
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14. ANNONS OM TOMTER TILL SALU
Annonsen om tomter till salu består av en kort presentation av Kristinestad och beskrivningar av objekten som
är till salu.

I det övre vänstra hörnet på annonsen sitter alltid Kristinestad-logotypen och kontaktuppgifterna åtskilda genom två tunna
röda streck samt Cittaslow-logotypen i nedre hörnet på annonsen. Vänstra kolumnen i meddelandeutrymmet är reserverad för en
presentation av Kristinestad. På högra sidan om meddelandeutrymmet presenteras de aktuella objekten som är till salu. Bildutrymme har reserverats för tomterna. Genom typografi kan man framhäva varje tomts särskilda egenskaper.
I eventuella annonser i stående format placeras uppgifterna om objektet under presentationstexten om Kristinestad.
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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 typi, qui nunc .
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15. LAYOUTMALL FÖR OFFENTLIGA KUNGÖRELSER
Offentliga kungörelser riktar sig till invånarna i Kristinestad och är framträdande men visuellt eleganta och
lätta att uppfatta för läsarna.

I offentliga kungörelser syns alltid Kristinestads logotyp och tillhörande kontaktuppgifter åtskilda från varandra genom två
röda linjer samt en Cittaslow-logotyp i nedre hörnet. Det man vill informera om rubriceras vågrätt mitt i kungörelsen med
Steelfish-typsnitt i rött och i brödtexten kan man använda blänkare för att framhäva extra viktiga budskap.
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16. POWERPOINTBILDER
PowerPoint-mallen är i linje med den visuella profilen. Om man inte har tillgång till typsnitten Steelfish och
Base Mono kan man ersätta dem med Helvetica Neue Condensed i rubrikerna och Bell Gothic i brödtexten.

I rubrikbilden i PowerPoint är logotypen centrerad i det övre hörnet på bilden och på båda sidor om den löper röda linjer.
Under logotypen finns det plats för huvudrubriken. Cittaslow-logotypen är placerad i det nedre vänstra hörnet. I rutan med
brödtexten har logotypen och de röda strecken en mer nedtonad roll och är centrerade på den övre kanten av rutan. Cittaslowlogotypen sitter också i det nedre vänstra hörnet i rutan med brödtexten.
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VÄLKOMMEN TILL KRISTINESTAD!
TERVETULOA KRISTIINANKAUPUNKIIN!
WELCOME TO KRISTIINANKAUPUNKI!

17. ANNONSTAVLOR UTOMHUS
Det viktigaste budskapet på annonstavlor utomhus är att önska besökare välkomna och Kristinestads status
som Cittaslow-stad. Cittaslow-snigeln klättrar också på den övre kanten av annonstavlan och väcker uppmärksamhet och bryter den rektangulära formen.

Den rödbottnade Kristinestad-logotypen drar blickarna till sig och sticker ut från tavlan där den sitter i kanten på tavlan
i en röd ram. Välkommen-texterna på finska, svenska, engelska och tyska skrivs med Steelfish-typsnitt. Annonstavlan ska vara
krämfärgad i botten.
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18. BILDSTIL
Eftersom Kristinestad är en blandning av en sjöstad, en livfull stad à la Pippi Långstrump, en avslappnad stad
och en historisk stad följer även bildspråket denna stämningsfyllda linje. Bilderna är inte som högblanka bilder i ett magasin utan andas kärv livskraft, nostalgi och äventyrslusta.

Teman för bilderna är exempelvis ankare, rep, båtar, fiskare, gamla trähus, idylliska tomter och glada Kristinestadsbor.
På bilderna får livets ”imperfektion” och ofullkomlighet synas samt det lite slitna utseendet på föremål och ytor som orsakas av naturen och människan. Spåren av vind, sol, salt, rost, regn, användning och tidens tand behöver alltså inte döljas,
förutsatt att de skapar en föreställning av livskraft och inte av stiltje. Detta gäller även bildbehandlingen: bilderna är
desaturerade men samtidigt färgstarka och små skönhetsfel får förbli synliga.
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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 veniam, quis nostrud
exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl
ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem
vel eum iriure dolor in hen

19. TRYCKREKLAM – HÄLSNINGAR FRÅN KRISTINESTAD!
I den tryckta reklamen är syftet att använda den visuella framtoningen på så sätt att den rena, krämfärgade
grunden livas upp med en bildyta i form av en imitation av gammalt papper. Stadens logotyp placeras där det är
som mest lämpligt, men det ska vara i något av hörnen på annonsen. Cittaslow-logotypen placeras på vit botten.
En tunn röd ram omringar innehållet. I huvuddelen finns en desaturerad cirkelformad bild och under denna en
kort brödtext med kontaktuppgifter nedskalade till ett minimum. Helhetsbilden ger en känsla av ett gammaldags
vykort..
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Cittaslow-staden

Kristinestad

ska

kommunikationen

ningar. Det här nyhetsbrevet, Citta!, som den kommunala
marknadsförings- och kommunikationsgruppen tagit initiativet till, är ett led i den strävan.

1/2011

I den lokala strategin (”Så formar vi Framtiden i Kristinestad.
En lokal strategi för 2010-2020,
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-

Nya logoN

Cittaslow-projekt

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

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.

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.

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.

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.

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.
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.

I Cittaslow gäller gräsrotsperspektivet.

För att bli tilldelad Cittaslow-status ska kommunen uppfylla
dryga 50 kriterier i fråga om miljö, ekologi, trafik och lokala engagemang i utvecklingen av hemorten med mera.
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 planeringen 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.

Cittaslow-projektets kontaktuppgifter:
Projektchef Ulf Grindgärds
+358 (0)44 320 6566, ulf.grindgards@krs.fi
Besöksadress: Kristinestads näringslivscentral,
Rådhusgatan 2
Postadress: PB 13, 64101 Kristinestad

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.

Cittaslow-tillfällen under 2011:
19.9., 10.10., 24.10., 7.11. och 14.11. Mera detaljer
i MI:s program.

Avsikten med Cittaslow är också att öka invånarantalet.

Foto: vastavalo.fi

I

löpa – mellan staden och stadsborna och, ja: i alla rikt-

a

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

Foto: Kajsa Snickars

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?

Foto: Kajsa Snickars
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Kristinestads guld.

Hallå Tennar!
STaden beräTTar om CiTTaSlow
KRISTINESTAD
KRISTIINANKAUPUNKI

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.
Ordförande: Carina Storhannus. Viceordförande: Sari-Milla Ingves. Medlemmar: Per-Elof Boström, Antonia
Ingves, Minna-Maria Mäenpää, Paavo Rantala, Kurt Roos.
cittaslow@krs.fi

Foto: Sara Bondegård

Foto: Jaakko Vähämäki

Cittaslow-rådet

Bordet är dukat. Välkommen!

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 broschyrer med information om lokala evenemang, turistmenyer med lokala råvaror.
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.
När det gäller infrastrukturerna ska där finnas rekreationsoch grönområden med offentliga och
kostnadsfria toaletter, det offentliga rummet ska vara handikappanpassat, det medborgarkontor,
som planeras, gör det lättare att

20. KRISTINESTADS INVÅNARTIDNING CITTA!
Kristinestads invånartidning tar upp aktuella händelser i staden. Citta! har en layout anpassad till innehållet
och bildytorna är stora.

Omslaget till Citta! är alltid uppseendeväckande. Namnet på tidningen är placerat på omslaget enligt gyllene snittet. I det
övre högra hörnet på omslaget sitter Kristinestads logotyp och i det nedre vänstra hörnet är Cittaslow-logotypen placerad. Citta! är indelad i tre spalter. Typsnittet för rubrikerna är Steelfish i rött och för brödtexten Base Mono Wide Thin
i svart.

Tidningen har en krämvit bakgrund och uppslagen är inramade med en röd linje. De högkvalitativa bilderna ger ett

fräscht intryck och täcker så stora ytor som möjligt.
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