
BRANDBOOK
Syttyy

Sydämessä



BRÄNDIN YDIN



Tarkoitus ja asemointi

Kenelle?
Asukkaille, työntekijöille ja yrittäjille – kaikille,  

jotka syttyvät kehittyvästä, positiivisesta ja 

lämmöllä ihmiset kohtaavasta kunnasta.

Keitä me 
olemme?
Olemme yhteen hiileen puhaltava ja rohkeasti 

tulevaisuuteen katsova kunta Suomen sydämessä. 

Olemme useista kylistä ja taajamista koostuva 

yhteisöllinen sekä lämminhenkinen paikka asua, 

kasvaa ja yrittää.

Mitä me 
teemme?
Luomme edellytykset arkeen, joka lämmittää 

ja tuntuu sydämessä – niin asukkaillemme, 

työntekijöillemme kuin työyhteisöillekin. 

Rakennamme vastuullista ja kasvunmahdollistavaa 

toimintaympäristöä myös yrittäjille ja yrityksille.



Brändiattribuutit

Sydämellinen
Laukaa on Suomen liekehtivä sydän, jonka 

lämminhenkinen ja välitön tunnelma kutsuu 

luokseen niin asukkaita, työelämän osaajia  

kuin yrityksiäkin. Laukaassa eletään arkea,  

joka lämmittää ja tuntuu sydämessä.

Kehittyvä
Meillä on katse tiukasti tulevaisuudessa.  

Näemme mahdollisuuksia, etsimme ratkaisuja  

ja teemme vastuullisia päätöksiä.  

Yhdessä laukaalaisten yrittäjien ja yritysten  

kanssa kehitämme ja rakennamme 

elinvoimaista, ketterää ja kasvun 

mahdollistavaa toimintaympäristöä, 

joka sytyttää liekkimme roihuun. 

Maanläheinen
Laukaassa eletään urbaanisti maalla, sillä täällä 

kylämäinen maalaisidylli ja nykypäivän palvelut 

kohtaavat. Asukkaidemme ja työyhteisöjemme 

hyvinvointi on liekkimme ydin. Se on asia, jota 

vaalimme aktiivisesti ja jonka puolesta teemme 

töitä arjessamme. 



Bränditarina
Ihmiset ovat vuosisatojen saatossa jättäneet 

jälkensä maailmaamme. Aikoinaan esi-isät maalasivat 

hirvisymboleita Saraakallion seinämiin ja kertoivat 

nuotiolla heimotarinoita liekkien loimun värittäessä 

kertomuksia. Liekkien lämpö veti puoleensa yhä 

enemmän ihmisiä, syntyi yhteisöjä,  

kyliä ja lopulta kaupunkeja ja kuntia.

Niin syntyi myös Laukaa – Suomen liekehtivä sydän, 

jonka lämminhenkinen ja välitön tunnelma kutsuu 

luokseen niin asukkaita, työelämän osaajia  

kuin yrityksiäkin. 

Yhteen hiileen puhaltava yhteisö, laukaalaiset ihmiset, 

saavat Laukaan liekin kunnolla roihuamaan. Laukaassa 

eletään urbaanisti maalla, sillä täällä kylämäinen 

maalaisidylli ja nykypäivän palvelut kohtaavat. 

Asukkaidemme ja työyhteisöjemme hyvinvointi on 

liekkimme ydin. Se on asia, jota vaalimme aktiivisesti  

ja jonka puolesta teemme töitä arjessamme. 

Lisää liekkiä Laukaaseen tuovat myös alueen yritykset ja 

yrittäjät. Monet upeat menestystarinat ja kansainväliset 

innovaatiot luovat pohjan nykypäivän nuotiotarinoille. 

Tätä perintöä haluamme vaalia myös jatkossa. Siksi 

kehitämme ja rakennamme yhdessä yritystemme 

kanssa elinvoimaista, ketterää ja kasvunmahdollistavaa 

toimintaympäristöä.

Jatkumona ikiaikaisille jäljille haluamme myös 

me nykyiset laukaalaiset jättää jälkemme alueen 

kulttuurihistoriaan. Hirvimaalausten sijaan jälkemme 

näkyvät esimerkiksi digitaalisena perintönä tai siinä, 

että jätämme mahdollisimman pienen jäljen ja teemme 

kestäviä valintoja, joista tulevat sukupolvet  

voivat olla ylpeitä. 

Ennen kaikkea haluamme jättää jokaisen laukaalaisen tai 

Laukaassa vierailevan sydämeen jäljen loimuavan liekin 

lämmöstä. Laukaa syttyy sydämessä.



Syttyy
Sydämessä

Pääviesti
Viestin kaksoismerkitys kätkee  
sisäänsä ajatuksen sydämessä  
syttyvästä lämmöntunteesta.  
 
Toisaalta se viestii myös  
Laukaasta kehittyvänä 
kuntana Suomen sydämessä.



Kohderyhmäviestit

ASUKAS
Kestävä arki asukkaillemme: 

lämpö, inhimillisyys, sydämellisyys

YRITTÄJÄ
Elinvoimainen yrittäjyys:  

elinvoima, kehittyminen, ketteryys

TYÖNTEKIJÄ
Hyvinvoivat ja uudistumiskykyiset työyhteisöt: 

hyvinvointi, inhimillisyys, kehittyminen

Arkea, joka lämmittää  
ja tuntuu sydämessä

Sytytetään 
liekkisi roihuun

Täällä tehdään sydämellä 
ja kohdataan lämmöllä

Tone  
of voice
Laukaan tapa puhua on 
välitön, lämminhenkinen 
ja helposti lähestyttävä. 

Viestit henkivät 
positiivisuutta ja 
inhimillisyyttä.



VISUAALISUUS



VALOKUVAT

Laukaan valokuvat ovat lämminhenkisiä,  

paikallisia ja niiden funktio on tukea valittua 

viestiä. Kuvia käytetään harkitusti ja ne ovat 

laadukkaita ja selkeitä. 

Brändivärejä voidaan tuoda esille myös 

valokuvissa, esimerkiksi vaatetuksessa  

tai kuvissa näkyvissä esineissä.

Kuvan päälle voidaan tuoda 
puna-keltainen liukuvärikalvo 
korostamaan liekehtivää 
tunnelmaa. Liukuvärikalvoa 
voidaan käyttää esimerkiksi 
silloin, kun kuvan päälle ollaan 
sijoittamassa tekstiä tai se 
sopii muuten kokonaisuuteen. 
Ihmisten kasvot jätetään 
värikalvon ulkopuolelle.



ESIMERKKEJÄ  
BRÄNDI-ILMEEN  
KÄYTÖSTÄ





GRAAFINEN  
OHJEISTUS



Laukaan tunnistettavana elementtinä toimivat 

eripituiset väripalkit. Palkit kuvastavat 

dynaamista ja muuntautumiskykyistä Laukaata.

Elementit asetetaan materiaalien vasempaan 

tai oikeaan reunaan siten, että ne näyttävät 

jatkuvan myös kuvan ulkopuolelle. Yhdessä 

kokonaisuudessa käytetään aina vain yhtä 

väriparia kerrallaan. Pääsääntöisesti käytössä 

ovat väriparit: hehku ja kipinä, vesi ja taivas 

sekä metsä ja liekki.

Liekkielementti on monikäyttöinen grafiikka, 

jota voidaan käyttää esimerkiksi nostotekstien 

korostamiseen ja kuvakehyksenä. Toistamalla 

liekkielementtiä voidaan myös varioida erilaisia 

tapettipintoja.

Vinkki!   
Voit sijoittaa myös kuvia

korostuselementin sisälle.

Sytytetään  
liekkisi  

roihuun!

Graafiset elementit



VÄREISSÄ LIEKKIÄ  
JA LÄMPÖÄ

Värimaailma on rikas. Brändiviestinnässä  

käytetään pääsääntöisesti graafisessa  

ohjeistossa määriteltyjä värejä.

Pääväreinä toimivat punaisen ja oranssin sävyt, 

niihin voidaan yhdistää myös muita ohjeiston värejä.

Väreistä on mahdollista käyttää myös vaaleampia 

sävyjä erikoistapauksissa harkinnan mukaan.

VALKOINEN

cmyk 0, 0, 0, 0

rgb 255, 255, 255

HEX #ffffff

JÄÄ

cmyk 10, 0, 0, 10

rgb 217, 229, 236

HEX #d9e5ec

PANTONE 642 C

KIPINÄ

CMYK 0, 60, 60, 0

RGB 240, 130, 98 

HEX #f08262

PANTONE 1635 C

HEHKU

CMYK 0, 86, 43, 10

RGB 215, 60, 92

HEX #d73b5c

PANTONE 7636 C

LIEKKI

CMYK 12, 0, 100, 0

RGB 238, 227, 0

HEX #eee300

PANTONE 395 C

TAIVAS

CMYK 70, 0, 30, 0

RGB 49, 183, 188

HEX #31b7bc

PANTONE 7710 C

VESI

CMYK 86, 0, 34, 24

RGB 0, 138, 146

HEX #008a92

PANTONE 321 C

METSÄ

CMYK 86, 0, 63, 0

RGB 0, 164, 125

HEX #00a47d

PANTONE 3278 C

Värit



TUOTANTO

Painotuotteissa käytetään otsikoissa  

Bw Surco, Black tai Light -fontteja. 

Pääsääntöisesti on käytössä vahvempi 

Black, mutta mikäli sisältö kaipaa 

kevyempää ilmettä, vaihtoehtona on Light. 

Mikäli otsikossa käytetään light-leikkausta, 

All Caps on suositeltavaa. 

Otsikko toimii visuaalisesti voimakkaana ja 

isona elementtinä painotuotteissa. Mikäli 

otsikkoa tahdotaan korostaa, voi otsikon 

kirjoittaa kokonaan isoilla kirjaimilla ja 

asettaa merkkiväliksi 200.

Leipätekstissä käytetään Bw Surcon Book 

-leikkausta. Tekstin seassa olevat väliotsikot 

tulee olla Boldilla. Tekstin seassa olevissa 

nostoissa voi käyttää Book Italic -leikkausta. 

Typografia

Pääotsikot

Bw Surco, Black / Bw Surco, Light

Otsikot tekstissä 

Bw Surco, Bold

Leipäteksti

Bw Surco, Book  
(Regular tarpeen mukaan)

Nostotekstit

Bw Surco, Book Italic  
(Regular Italic tarpeen mukaan)

TOIMISTO

Toimistokone- ja www-ympäristöissä 

otsikkofonttina on Calibri, Bold ja  

leipätekstinä Calibri, Regular.

Nämä ovat käytössä aina silloin  
kun Bw Surco ei ole saatavilla.

Pääotsikot

Calibri, Bold
Otsikot tekstissä

Calibri, Bold
Leipäteksti

Calibri, Regular
Nostotekstit

Calibri, ItalicKorostukset 

Ice Cream, Slant



LOGO SYMBOLOI  
LAUKAATA

Logo on visuaalisen ilmeen keulakuva ja muodostaa tärkeimmän 

symbolimme. Hirvi kuvastaa Laukaan vahvuutta ja sen muotokieli 

korostaa pitkää historiaa kalliomaalauksista lähtien. 

VAAKUNALLA  
VIRALLISEMPI LAUKAA

Vaakuna on käytössä silloin, kun kunta viestii viranomaisen 

roolissa. Vaakunaa käytetään esimerkiksi virallisessa  

kirjepohjassa ja kuulutusilmoituksissa.

Logo ja vaakuna  



Logon käyttäminen

KÄYTTÖVARIAATIOT

Logoa ja sen sovelluksia käytetään kaikissa muissa paitsi  

virallisissa yhteyksissä (ks. ohjeet vaakunan käytöstä).

Logosta on olemassa kolme väriversiota: 

graniitin sininen, tummanharmaa ja valkoinen. Graniitin sinistä logoa käytetään 

aina valkoisella tai todella vaalealla pohjalla. Mikäli ympäristö on kovin värikäs, 

valitaan mielummin käyttöön tummanharmaa versio. Tummanharmaa logo on 

tarkoitettu käytettäväksi vaalealla pohjalla ja valkoinen logo tummalla pohjalla. 

Jos tunnus asetetaan valokuvan päälle, kuvan täytyy tarjota riittävästi kontrastia 

tunnuksen erottumiseksi.

Logon hirveä voidaan käyttää yksin ainoastaan silloin, kun asiayhteys Laukaaseen 

on todella selkeä: esimerkkinä Facebook-sivun profiilikuva.

Kunniotamme logoamme ja esitämme sen aina  

edustavasti ja ohjeistuksen mukaisesti.

GRANIITIN 
SININEN
CMYK 45, 0, 0, 60
RGB 78, 114, 130
HEX #4d7282
PANTONE 5405 C

TUMMAN- 
HARMAA
CMYK 0, 0, 0, 85
RGB 74, 74, 73
HEX #4a4a49
PANTONE Cool Gray 11 C

VALKOINEN
CMYK 0, 0, 0, 0
RGB 255, 255, 255
HEX #ffffff



MINIMIKOKO

Logoa ei saa käyttää liian pienenä vaan logon 

tekstin tulee olla aina luettavissa. 

Suositus: tekstiosan leveys min. 10 mm

RAJOITUKSET
 
Logoa käytettäessä on otettava huomioon sille 

asetetut rajoitteet. Logoa, sen mittasuhteita tai väriä 

ei saa muuttaa, eikä sitä saa sijoittaa sellaisen kuvan 

tai pinnan päälle, jossa logon luettavuus kärsii. 

Valokuvia käytettäessä logon taustan tulee olla 

mahdollisimman rauhallinen.
Logon asettelua 
ei saa muuttaa.

Logon alle ei saa  
kirjoittaa itse  
keksittyä lisätekstiä.

Logon väriä ei  
saa muuttaa.

Mittasuhteita
ei saa muuttaa.

Logoa ei saa  
kirjoittaa millään 
muulla fontilla.Laukaa

Logoa ei saa  
sijoittaa sekavalle 
taustalle.

Paikoista paras

Vanhaa logoa ei tule  
käyttää enää missään.



Hirvilogosta on myös erikoisversio, jossa hirvi ja 

Laukaa -teksti ovat samankorkuiset. Tämän logo 

käyttö harkitusti poikkeustilanteissa, jossa logon 

huomiarvo voi olla huonompi. 

Näitä ovat esim. kynään tai avainnauhaan tehtävät 

painatukset jolloin logo tulee pienellä (kapea tila) tai 

tienvarsikyltit (nopeasti havainnoitava).  

Logon
erikoisversio

GRANIITIN 
SININEN
CMYK 45, 0, 0, 60
RGB 78, 114, 130
HEX #4d7282
PANTONE 5405 C

TUMMAN- 
HARMAA
CMYK 0, 0, 0, 85
RGB 74, 74, 73
HEX #4a4a49
PANTONE Cool Gray 11 C

VALKOINEN
CMYK 0, 0, 0, 0
RGB 255, 255, 255
HEX #ffffff



Vaakuna ja sen 
käyttäminen

VIRALLISEMPI LAUKAA

Vaakuna on käytössä silloin, kun kunta viestii viranomaisen roolissa. 

Vaakunaa käytetään virallisissa ja tarkkaan harkituissa tilanteissa. 

Lomakkeista tällaisia ovat esimerkiksi kokouksien asiakirjat, 

tarjouspyynnöt ja tarjoukset, viralliset päätökset, sopimukset sekä työ- 

ja koulutodistukset.

Laukaan vaakunan aihe viittaa kunnan runsaisiin havumetsiin ja 

sijaintiin Suomen sydämessä. Vaakunan selitys on ”hopeakentässä 

punainen sydän, josta kasvaa kolmihaarainen vihreä havunoksa.” 

Vaakunan on suunnitellut Olof Eriksson, ja Laukaan kunnanvaltuusto 

hyväksyi sen kokouksessaan 6. kesäkuuta 1955. Sisäasiainministeriö 

vahvisti vaakunan käyttöön 5. syyskuuta samana vuonna.

KÄYTTÖVARIAATIOT

Vaakunasta on olemassa värillinen ja mustavalkoinen versio. 

Vaakunaa ei saa sijoittaa väripohjalle tai kuvan päälle.  

Vaakunan väristystä ei saa muuttaa, eikä sen mittasuhteita saa muuttaa.

SUOJA-ALUE

Vaakunan ympärillä on aina suoja-alue. Suoja-

alueen sisään ei tule sijoittaa muita elementtejä. 

Jos vaakunan yhteyteen halutaan sijoittaa 

tekstiä, kuvia tms., ne on sijoitettava suoja-alueen 

ulkopuolelle. Vaakunan suoja-alue on 1/5 osaa 

vaakunan leveydestä. 



Sidosryhmien
logot

TYTÄRYHTIÖIDEN LOGOT

Laukaan kunnan tytäryhtiöiden logoissa on käytössä sama 

fontti kuin kunnan logossa. Hirvi on asetettu o-kirjaimen 

muotoisen ”lätkän” sisään, jotta muotokieli eroaa kunnan 

logosta. Asiayhteyden tunnistaa, mutta logoja ei sotke 

toisiinsa. Kaikissa näissä tekstiosuuden väri on 85 % musta.

Logoista on olemassa kolme versiota: 

värillinen, tummanharmaa (85 % musta) ja valkoinen.  

Värillistä logoa käytetään aina valkoisella tai todella 

vaalealla pohjalla. Tummanharmaa logo on tarkoitettu 

käytettäväksi vaalealla pohjalla ja valkoinen logo 

tummalla pohjalla.  

Tytäryhtiöiden logoissa noudatetaan samoja  
ohjeita kuin kunnan logossakin.

Väriversiot (Tekstiosuus on tummanharmaa, 85 % musta)

Valkoinen

Tummanharmaa

Logo yksivärisenä versiona



LAUKAAN LUKION LOGO

Laukaan lukion logosta on olemassa kolme versiota:  

värillinen, harmaa (90 % musta) ja valkoinen.  

Logo muodostuu LL-elementistä ja tekstiosasta. 

 

Värillistä logoa käytetään aina valkoisella tai todella 

vaalealla pohjalla. Harmaa logo on tarkoitettu 

käytettäväksi vaalealla pohjalla ja valkoinen logo 

tummalla pohjalla.

SININEN 2
CMYK 86, 0, 34, 24
RGB 0, 138, 146

HEX #008a92

(Tekstiosuus on 90 % musta)

SININEN 1 
CMYK 70, 0, 30, 0
RGB 49, 183, 188
HEX #31b7bc

HARMAA
CMYK 0, 0, 0, 90
RGB 60, 60, 59
HEX #3c3c3b

VALKOINEN
CMYK 0, 0, 0, 0
RGB 255, 255, 255
HEX #ffffff

LL-ELEMENTTI
 
Logon LL-elementtiä voi käyttää yksin silloin, 

kun asiayhteys Laukaan lukioon on selkeä: 

esimerkiksi sosiaalisen median profiilikuvissa.



SUOJA-ALUE

Logon ympärillä on aina ns. näkymätön suoja-

alue, joka rauhoittaa logon ympäristöstään. 

Suoja-alueen sisään ei tule sijoittaa muita 

elementtejä. Jos logon yhteyteen halutaan 

sijoittaa tekstiä, kuvia tms., ne on sijoitettava 

suoja-alueen ulkopuolelle. Logon suoja-alue 

on LUKIO-sanan korkeus.

RAJOITUKSET
 
Logoa käytettäessä on otettava huomioon 

sille asetetut rajoitteet. Logoa, sen 

mittasuhteita tai väriä ei saa muuttaa, eikä 

sitä saa sijoittaa sellaisen kuvan tai pinnan 

päälle, jossa logon luettavuus kärsii. 

Valokuvia käytettäessä logon taustan tulee 

olla mahdollisimman rauhallinen.

Logon asettelua 
ei saa muuttaa.

Logoa ei saa  
kirjoittaa millään 
muulla fontilla.

Laukaan 
lukio

Mittasuhteita tai 
väriä ei saa muuttaa.

Logoa ei saa  
sijoittaa sekavalle 
taustalle.



LAUKAAN  
KANSALAISOPISTON LOGO

Laukaan kansaslaisopiston logosta on  

olemassa kolme versiota:  

värillinen, harmaa (85 % musta) ja valkoinen.  

Logo muodostuu pöllö-elementistä ja tekstiosasta. 

 

Värillistä logoa käytetään aina valkoisella tai todella 

vaalealla pohjalla. Harmaa logo on tarkoitettu 

käytettäväksi vaalealla pohjalla ja valkoinen logo 

tummalla pohjalla.

CMYK 70, 0, 30, 0
RGB 49, 183, 188
HEX #31B7BC
PANTONE 7710 C

CMYK 0, 0, 0, 85
RGB 74, 74, 73
HEX #4a4a49
PANTONE Cool Gray 11 C

VALKOINEN
CMYK 0, 0, 0, 0
RGB 255, 255, 255
HEX #ffffff

Pöllöelementtiä  

voidaan käyttää  

graafisena elementtinä, 

yksittäin ilman tekstiosaa.



KUULUTUS

Kuulutukset ovat mustavalkoisia.  

Vaakunan muotokieli toistuu ilmoituspohjassa.

LAUKAAN RAKENNUSVALVONTA 
TIEDOTTAA
 
Ohjelmistojen vaihdon ja koulutusten vuoksi 
lupapäätöksiä ei voida tehdä 4.–17.4.2016 välisenä 
aikana, jolloin kuitenkin toimisto ja rakennustarkastajat 
palvelevat normaalisti lukuun ottamatta kolmea päivää 
4.–5.4. ja 12.4.2016, jotka rakennusvalvonta on kokonaan 
asiakkailta suljettu.

YHTEYSTIEDOT
Postiosoite: Laukaan kunta,rakennusvalvonta, PL 6, 
41341 Laukaa. Käyntiosoite: Laukaantie 14, Laukaa kk.
Telefax: 014 831 525. Sähköposti: kirjaus@laukaa.fi
Rakennustarkastajat: Pertti Ylönen, p. 0400 642 427 ja
Tapio Kainu, p. 0400 641 112. Henkilökohtaiset 
sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@laukaa.fi

KUULUTUS

Laukaassa 16.2.2016 RAKENNUSVALVONTA

Reunoilla on 4mm marginaali,  
kehys: 0,5 pt, väri: musta.

Otsikko: Bw Surco Bold 10 pt, All Caps

Vaakuna on vasemmassa ylälaidassa 
ja kuulutus-teksti on sijoitettu 
oikeaan laitaan graafisen elementin 
ääriviivamuodon sisään.

Leipäteksti: Bw Surco Book 8 pt, 
riviväli: auto

Väliotsikko: Bw Surco Bold 8 pt, All Caps

Nostot: Bw Surco Bold 8 pt

Alaosan erottava viiva: 0,5 pt, väri: musta.

Paikka ja aika: Bw Surco Bold 8 pt,  
(vasen reuna). Allekirjoittaja: Bw Surco 
Bold 8 pt, All Caps (oikea reuna).

4mm

4mm



KIRJEKUORI VAAKUNALLA 
 
Kirjekuoresta vaakunalla on versiot C4 ja C5 

koossa. C5 kokoisesta on myös ikkunallinen versio.



WORD-LOMAKE VAAKUNALLA

Lomakkeesta on värillinen ja mustavalkoinen versio.

	 	 Laukaan	kunta	 Asiakirjan	nimi	 	 1	(1)	
	
	 	 Yksikkö	 	 XX.XX.2016	
	

	
	

	
	
	
	
Laukaan	kunta	 	 014	267	5000	 	 www.laukaa.fi	 	 Y-tunnus	0176478-2	
Laukaantie	14,	PL	6	 	 	 etunimi.sukunimi@laukaa.fi	 	
41341	Laukaa	 	

Vastaanottaja/organisaatio	
(osasto/käsittelijä)	
Lähiosoite	
Postitoimipaikka	
	
	
	
	
Viitetiedot	
	
Asiakirjan	otsikko	
	
Sivuotsikko	
	
	 Sisältöteksti…		

	
	

	
Toinen	sivuotsikko	
	
	 Tässä	on	tarkempaa	tietoa…	
	
	
	
	 Tervehdys	

	
Laukaan	kunta	
	
	
	
Etunimi	Sukunimi	
titteli	

	
Liitteet	 Suunnitelma	1	

Suunnitelma	2	
	
Jakelu	 Etunimi	Sukunimi	

Etunimi	Sukunimi2	
	
Tiedoksi	 Etunimi	Sukunimi	

Ylätunnisteessa on vaakuna  
ja asiakirjan tiedot.

Alatunnisteessa on Laukaan  
kunnan tarkemmat tiedot.

Fonttisuositukset: 12 pt
Leipäteksti: Calibri Regular
Otsikko: Calibri Bold

Otsikoiden on hyvä olla  
suurempia kuin leipäteksti, esimerkiksi:
Pääotsikko, 28 pt (tai 18 pt)
1. otsikko, 16 pt
2. otsikko, 13 pt

Huom! asiakirjassa voi myös käyttää 
Word-teeman tyylejä.



KIRJEKUORI LOGOLLA 
 
Kirjekuoresta logolla on versiot C4 ja C5 

koossa. Molemmista on myös versiot graafisella 

elementillä, erikoistapauksia kuten kutsut yms. 

varten.

Värillisiä versioita kuorista voidaan tehdä 

tapauskohtaisesti.



WORD-LOMAKE LOGOLLA

Lomakkeesta on värillinen ja mustavalkoinen versio.

	 	 Laukaan	kunta	 Asiakirjan	nimi	 	 1	(1)	
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Vastaanottaja/organisaatio	
(osasto/käsittelijä)	
Lähiosoite	
Postitoimipaikka	
	
	
	
	
Viitetiedot	
	
Asiakirjan	otsikko	
	
Sivuotsikko	
	
	 Sisältöteksti…		

	
	

	
Toinen	sivuotsikko	
	
	 Tässä	on	tarkempaa	tietoa…	
	
	
	
	 Tervehdys	

	
Laukaan	kunta	
	
	
	
Etunimi	Sukunimi	
titteli	

	
Liitteet	 Suunnitelma	1	

Suunnitelma	2	
	
Jakelu	 Etunimi	Sukunimi	

Etunimi	Sukunimi2	
	
Tiedoksi	 Etunimi	Sukunimi	
	

Ylätunnisteessa on vaakuna  
ja asiakirjan tiedot.

Alatunnisteessa on Laukaan  
kunnan tarkemmat tiedot.

Fonttisuositukset: 12 pt
Leipäteksti: Calibri Regular
Otsikko: Calibri Bold

Otsikoiden on hyvä olla  
suurempia kuin leipäteksti, esimerkiksi:
Pääotsikko, 28 pt (tai 18 pt)
1. otsikko, 16 pt
2. otsikko, 13 pt

Huom! asiakirjassa voi myös käyttää 
Word-teeman tyylejä.



VATTIUKKO SEIKKAILEE 
VAPAA-AIKATOIMEN 
YHTEYDESSÄ

Laukaan kunnan vapaa-aikatoimella on oma ”Vatti” 

-logo ja maskotti. Maskotti esiintyy vapaa-aikatoimen 

omissa materiaaleissa ja mainonnassa. Vattiukosta on eri 

variaatioita ja niitä käytetään asiayhteyden mukaan.

Laukaan kunnan logon tulee olla  
näissäkin materiaaleissa ”allekirjoittajana”.

ESIMERKKI KÄYTTÖTAVASTA

Esitteen kansi on Laukaan kunnan graafisen ilmeen  

mukainen, mutta siinä on mukana Vattilogo ja 

maskotti.

Tässä tapauksessa Vattiukon tulee olla kannessa  

pienemmässä roolissa kuin kunnan logo.

Kannen värimaailma muuttuu vuodenajan ja  

kuvan mukaan, mutta asettelu säilyy muuten samana.

Vapaa-aikatoimi  
ja Vattiukko
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