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Tunnuslogo

Kansas – Kati-Annika Ansas -tunnuslogosta on vain yksi versio, mutta tunnusta Kansas ja logotekstiä Kati-Annika
Ansas voidaan käyttää joko yhdessä tai erikseen.

Yhdessä käytettynä tunnus on aina nimen päällä viivalla erotettuna. Tällöin tunnus ja logo ovat yhtä leveitä.



Tunnuslogon käyttö

Kansas – Kati-Annika Ansas -tunnuslogossa käytetty fontti on Quicksand Light muokattuna.

Tunnuslogon välissä olevan vaakaviivan ylä- ja alapuolinen etäisyys on 4,5 mittayksikköä (tässä koossa 4,5 mm).
Tunnuslogon ympärille jätetään vähintään 10 mittayksikköä vapaata tilaa. Tunnuslogoa voidaan käyttää myös 
valkoisena värillisellä pohjalla.
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Slogan

Kansas – Kati-Annika Ansas -tunnuslogoa voidaan käyttää joko sloganin kanssa tai ilman. Slogan on aina yhtä 
leveä kuin tunnuslogo ja yhtä suurella fontilla kuin logon ansas-sana (n- ja s-kirjaimet saman kokoiset).

Sloganissa käytetty fontti on Quicksand Light . Tunnuslogon ja sloganin väliin jätetään D-kirjaimen korkeuden 
verran tilaa. Käytettäessä pelkkää tunnusta tai pelkkää logoa, väliin jäävä tila on alla olevan mallin mukaan 4,5 
mittayksikköä viivan kanssa samoin kuin tunnuslogossa. Slogania voidaan käyttä myös www-osoitten kanssa 
alla olevan mallin mukaisesti.
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Slogan

Slogan on valkoisella pohjalla harmaa ja värillisellä pohjalla valkoinen. Www-osoitten kanssa käytettynä slogan 
voi olla myös musta. Myös esimerkiksi valokuvan päällä slogan voi olla musta, mikäli se erottuu siten paremmin.
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Typogfrafia

Painetut materiaalit sekä verkkosivut ensisijainen:

Playfair Display Regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö 1234567890
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Sed posuere interdum sem.

Playfair Display Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö 1234567890
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Sed posuere interdum sem.

Muut sähköiset materiaalit ensisijainen:

Myriad Pro Regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö 1234567890
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Sed posuere interdum sem.

Verkkosivut ja muu sähköinen materiaali vaihtoehtoinen:

Arial Regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö 1234567890
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Sed posuere interdum sem.



Värit

Kansas – Kati-Annika Ansas -tunnuslogoa käytetään mustana tai valkoisena. Pääsääntöisesti graafisen ilmeen 
väritys on mustavalkoista, mutta tarvittaessa korostevärinä voidaan käyttää murrettua sinistä.

Musta         Harmaa
CMYK: 91c 79m 62y 97k      CMYK: 25c 18m 19y 1k
RGB:  R0 G0 B0       RGB:  R200 G200 B200
web:  #000000       web:  #c8c8c8

Valkoinen         
CMYK: 0c 0m 0y 0k       
RGB:  R255 G255 B255      
web:  #ffffff        

Sininen:         
CMYK: 80c 29m 6y 0k      
RGB:  R1 G144 B200      
web:  #0190c8       



Kuvamaailma

Kuvitusmaailman kantava idea on ilmavuus ja yksinkertaisuus. Tunnelmakuvat ovat mustavalkoisia tai harmaan 
sävyisiä värikuvia, mutta ne voidaan tarvittaessa sävyttää myös korostevärin mukaisesti sinisiksi. Tunnelmakuvia 
voidaan käyttää esimerkiksi blogitekstien kuvituksessa tai verkkosivujen yleisilmeen kuvituksessa, kuten
headerissa taustakuvana.

Omat tunnelmakuvat        Kuvapankin tunnelmakuvat (pixabay.com)



Kuvamaailma

Kuvamaailman muunnoksia
ja lisävärin käyttöä.



Kuvamaailma

Esimerkiksi verkkosivuille tulevat työnäytekuvat ovat 
kuitenkin aina alkuperäisen mukaisia.



Kaaviot ja diagrammit

Kaavioissa ja diagrammeissa käytetään väreinä mustaa, valkoista, harmaata ja sinistä (katso kohta Värit) eri
sävyinä. Väripohjan päällä tekstit ovat valkoisella.
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Hei Etunimi!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Sed posuere interdum sem. 
Quisque ligula eros ullamcorper quis, lacinia quis facilisis sed sapien. Mauris varius 
diam vitae arcu. Sed arcu lectus auctor vitae, consectetuer et venenatis eget velit. Sed 
augue orci, lacinia eu tincidunt et eleifend nec lacus. Donec ultricies nisl ut felis, sus-
pendisse potenti. Lorem ipsum ligula ut hendrerit mollis, ipsum erat vehicula risus, 
eu suscipit sem libero nec erat. Aliquam erat volutpat. Sed congue augue vitae neque. 
Nulla consectetuer porttitor pede. Fusce purus morbi tortor magna condimentum vel, 
placerat id blandit sit amet tortor.

Mauris sed libero. Suspendisse facilisis nulla in lacinia laoreet, lorem velit accumsan 
velit vel mattis libero nisl et sem. Proin interdum maecenas massa turpis sagittis in, 
interdum non lobortis vitae massa. Quisque purus lectus, posuere eget imperdiet nec 
sodales id arcu. Vestibulum elit pede dictum eu, viverra non tincidunt eu ligula.

Nam molestie nec tortor. Donec placerat leo sit amet velit. Vestibulum id justo ut vitae 
massa. Proin in dolor mauris consequat aliquam. Donec ipsum, vestibulum ullamcor-
per venenatis augue. Aliquam tempus nisi in auctor vulputate, erat felis pellentesque 
augue nec, pellentesque lectus justo nec erat. Aliquam et nisl. Quisque sit amet dolor 
in justo pretium condimentum.

Ystävällisin terveisin,

Kati-Annika Ansas

Kirjepohja

Kirjepohjan koko on A4: 210mm x 297mm.

Kirjeen yläreunassa on keskitettynä tunnuslogo ja
alareunassa slogan sekä www-osoite.

Fontti: Playfair Display 11pt, riviväli 16 pt.
Otsikossa 16 pt.

Marginaalit: ylä 20mm, oikea 30mm, ala 25mm,
vasen 30mm.

Vapaa tila tunnuslogon alapuolella ja sloganin
yläpuolella 25mm. 

Kirjeen allekirjoitus kirjoitetaan käsin mustalla
kapeakärkisellä tussilla.

Sloganin yhteydessä verkko-osoite ja muut
yhteystiedot ovat aina samalla Quicksand-fontilla.



Kirjekuori

Kirjekuori on kokoa C4
324mm x 229mm.

Kirjekuori on perinteisen
mallinen ja väriltään
valkoinen. Kuoren läppä on 
väriltään harmaa.

Etupuolella vasemmassa 
yläkulmassa on tunnuslogo
ja läpässä slogan www-
osoitteella.

Sloganin yhteydessä
verkko-osoite ja muut
yhteystiedot ovat aina
samalla Quicksand-fontilla.
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Käyntikortti

Käyntikortin koko on 86 mm x 54 mm eli 
luottokorttikoko, jotta se mahtuu lompakon 
luottokorteille varattuun taskuun.

Paperi on 350mm paksua. Käyntikortti on 
mattapintainen, etupuoli valkoinen, taustapuoli musta.

Sloganin yhteydessä verkko-osoite ja muut
yhteystiedot ovat aina samalla Quicksand-fontilla.



Esite

Esite on neliön muotoinen ja 
taitettu keskeltä kahtia. Esite 
on vaakasuuntainen ja kokoa 
210mm x 210 mm.

Esite on suljettu alareunasta 
sinisellä pyöreällä tarralla.
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Esite

Esitteen sisäpuoli on jaettu
neljään neilöön.

Fontti: Playfair Display 9pt,
riviväli 12 pt ja kirjainvälistys
+50.
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Nam molestie nec tortor. Donec 
placerat leo sit amet velit. 
Vestibulum id justo ut vitae 
massa. Proin in dolor mauris 
consequat.

Donec ipsum, vestibulum 
ullamcorper venenatis augue. 
Aliquam tempus nisi in auctor 
vulputate, erat felis.

Nam molestie nec tortor. Donec 
placerat leo sit amet velit. 
Vestibulum id justo ut vitae 
massa.

Proin in dolor mauris 
consequat aliquam. Donec 
ipsum, vestibulum ullamcorper 
venenatis augue. Augue nec.



Juliste

Esimerkkijuliste koossa A3,
297mm x 420mm.

Fontti: Playfair Display.



Verkkosivut

Verkkosivut on toteutettu WordPress-alustalle valmiiseen teemaan, jota on kustomoitu tarpeen mukaan.


