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Sisältö



Hyvä ohjeiston käyttäjä

Forssan kaupunki on uudistanut tunnustaan ja visuaalista ilmettään.
Uusi graafinen ohjeisto luo yhtenäisen perustan kaupungin
graafisen ja visuaalisen ilmeen ylläpitämiseksi.

Graafinen ohjeisto on tarpeellinen ja helppokäyttöinen työkalu
kaikille, jotka vastaavat Forssan kaupungin ulkoisesta ja sisäisestä
tiedottamisesta ja markkinointiviestinnästä.

Ohjeiston johdonmukaisella noudattamisella tuemme yhtenäistä
visuaalista mielikuvaa kaupungistamme ja vahvistamme viestien
perillemenoa. Selkeä tavoitteemme on se, että Forssan kaupungin
tiedotus- ja markkinointimateriaali on tunnistettavaa, yhden-
mukaista ja laadukasta viestintää, jolla on oma ja erottuva
visuaalinen identiteettinsä.

Forssassa 1.9.2005

Tapani Venho
Kaupunginjohtaja



Forssa on  elinvoimainen, kehittyvä  ja kult-
tuuriperinteitään vaaliva kaupunki. Axel
Wilhelm Wahrenin perustama teollisuusyh-
teisö on kasvanut talousalueensa merkittäväk-
si keskukseksi. Osin hyvien yhteyksiensä
vuoksi sen elinkeinoelämä on monipuolista,
kivijalkoinaan elintarvike-, rakennustuote- ja
elektroniikkateollisuus. Ympäristötekno-
logialla ja elämisen laadulla on Forssassa
erityisasema.

Kaupunki panostaa koulutukseen esiope-
tuksesta ammatilliseen korkeakoulutukseen
asti. Kaupunki pitää huolen, että kaikkien
ikäluokkien palvelut toimivat ja talous on
kunnossa. Forssa tarjoaa viihtyvyyttä ja tur-
vallisuutta.

Miksi muuttaa graafista ilmettä?

Forssassa perinteet ovat vahvoja, mutta katseet
on suunnattu tulevaisuuteen. Tämän strate-
giassa painotetun seikan tulee näkyä myös
graafisessa ilmeessä ja siksi se uudistetaan.

Kaupungin ytimessä
sykkii joki

Loimijoen koskien voima on ollut perusta
elinkeinoelämän synnylle Forssaan, sen
nimikin on koskesta syntynyt. Joen ja kosken
symbolinen merkitys on Forssalle sydämen
asia.

Mitä uusi ilme viestii Forssasta?

Tumma sininen väri heijastaa vedestä kum-
puavaa alkuvoimaa ja kaupungin vaakunaan
sisään kirjoitettua perinnettä. Sininen väri
vaaletessaan vie ajatukset kohti pilviä ja
pumpulienkeleitä. Vihreä väri kuvastaa tuo-
reutta ja puhtautta. Hento, mutta ulospäin
vahvistuva vihreä väri luo mielleyhtymää
lapsiin ja nuoriin ja sitä myötä tulevaisuuteen.

Sininen ja vihreä väri yhdessä kuvastavat
perinteistään ylpeää, eteenpäin katsovaa
Forssaa, jossa eletään ja asutaan puhtaan
luonnon ja veden läheisyydessä.

Tunnus luo ajatuksen aktiivisesta ja alati
osaamisessaan voimistuvasta kaupungista.
Se kuvastaa tasapainoa, vakautta ja mielen-
rauhaa, yhdellä kuvalla ja yhdellä sanalla
sanottuna Forssaa.

Forssan visio
ja strategia pähkinänkuoressa



1. Tunnus
Forssan kaupungin uusi tunnus muodostuu
kahdesta elementistä: sinivihreästä ja
valkoisen “joen” halkomasta soikeasta
liikemerkistä sekä tummansinisestä  nimi-
logosta.

Tunnus symboloi Forssaa modernina,
rohkeasti tulevaisuuteen katsovana

kaupunkina. Tunnuksen elementtejä ja
niiden suhteita ei saa muuttaa ja niiden
tulee aina olla ohjeistuksen mukaiset.
Elementtejä ei myöskään saa käyttää
erikseen muutoin kuin joissain poikkeus-
tapauksissa. Tunnuksesta tulee aina käyttää
graafisen ohjeiston CD:llä olevia sähköisiä
originaaleja.



1. Tunnus

Uuden tunnuksen mittasuhteissa käytetään
yksikkönä nimilogon Forssa-sanan o-kirjai-

men korkeutta, johon
muita mittoja verrataan.
Näin oikeat suhteet on
tarvittaessa helppo tarkistaa

tunnuksen koosta riippumatta.

Tunnuksen ympärille on määritelty suoja-
alue, jonka sisäpuolelle ei saa sijoittaa tekstiä,

kuvia tai muita graafisia elementtejä. Lievä
vaihtelu taustan värissä on suoja-alueen sisällä
sallittua, mikä mahdollistaa tunnuksen käytön
valokuvan päällä. Tällöinkin on kuitenkin
varmistettava, että tunnus erottuu taustasta
riittävän selvästi. Suoja-alueen käyttö varmis-
taa sen, että Forssa-tunnus on joka tilanteessa
välittömästi tunnistettavissa ja että se saa aina
ansaitsemansa painoarvon.

0,65x

1x

1x

1x

1x

1x

1x6,6x1x

suoja-alue

1.1   Tunnuksen mittasuhteet ja suoja-alue
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1. Tunnus
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1.2   Tunnuksen värit

Tunnuksen värit on määritelty nelivärisarjasta
nk. CMYK-väreinä. Koska tunnuksen liike-
merkkiosa muodostuu liukuvista värisävyistä,
erikseen on määritelty vain liukuvärien ää-
ripäiden värit, jotka samalla ovat Forssan
graafisen ilmeen tunnusvärit. CMYK-väreille
on valittu myös vastaavat sekoitettavat värit
Pantone Solid Coated -värisarjasta esim. silk-
kipainolla toteutettavia painotöitä varten.

Värejä ei saa missään tilanteessa muuttaa,
vaikka tavoitteena olisikin tunnuksen parempi
erottuminen. Tunnukselle on erikseen mää-
ritelty versiot, jotka mahdollistavat sen erot-
tuvuuden eri tilanteissa.

A
C

D

25c 0m 100y 0k100c 60m 0y 10k 80c 0m 0y 0k 45c 0m 100y 0k

A Tumma sininen B Kirkas sininen C Vaalea vihreä D Kirkas vihreä

B

A

Vaihtoehtoiset sekoitettavat värit (Pantone Solid Coated):

A: PANTONE 293 C
B: PANTONE 2995 C
C: PANTONE 389 C
D: PANTONE 368 C
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1.3  Tunnuksen sovellukset eri käyttötarkoituksiin

1.  Tunnus

Nelivärinen versio tunnuksesta on aina suo-
siteltavin. On kuitenkin tilanteita, joissa tun-
nuksen pieni koko tai tekniset rajoitukset
estävät nelivärisen version käytön. Näitä
tapauksia varten on ohessa määritelty tun-
nuksesta 2-värinen, mustavalkoinen sekä
yksivärinen muunnos (positiivi- ja negatiivi-
versiot).

Näiden lisäksi neliväriselle ja mustavalkoiselle
tunnukselle voidaan joissain erikoistapauk-

sissa tehdä niin, että Forssa-teksti muutetaan
valkoiseksi. Tätä tapaa käytetään harkiten
erikoistilanteissa, joissa logon taustalla olevan
kuvan tai muun väripinnan värit ovat tum-
muudeltaan tai sävyltään liian lähellä Forssa-
tekstin väriä. Lähtökohtaisesti on kuitenkin
pyrittävä siihen että tunnus ei koskaan olisi
tällaisella taustalla.

Mustavalkoinen tunnus
Käytetään mustavalkoisissa ilmoituksissa ja
muissa mustavalkoisissa, mutta muutoin laa-
dukkaissa painotuotteissa. Sen sijaan musta-
valkokopiokoneella kopiotaviin materiaaleihin
suositellaan käytettäväksi yksiväristä mustaa
tunnusta.

2-värinen tunnus
Käytetään vain hyvin pienikokoisissa pai-
notöissä, esim. silkkipainetuissa kynissä tms.
joissa useamman värin käyttö saattaisi näyttää
suttuiselta tai olisi liian kallista.

Sininen: PANTONE 293 C
Vihreä: PANTONE 382 C

Nelivärisen tunnuksen värien tilalla
olevat harmaasävyt

Tumman sininen: 100% musta
Kirkas sininen: 60% musta
Vaalea vihreä: 20% musta
Kirkas vihreä: 45% musta



1. Tunnus
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Yksivärinen tunnus
Käytetään huonolaatuisissa mustavalkoisissa
materiaaleissa, joissa mustavalkoisen liike-
merkin harmaasävyt eivät toistuisi tyydyt-
tävästi. Mustavalkokopiokoneella kopioitavat

ja faksattavat dokumentit ovat tavallisimmat
tämän tyyppiset materiaalit.

Yksivärinen tunnus – negatiivi
Käytetään vastaavissa tilanteissa kuin yksivä-
risen tunnuksen positiiviversiotakin silloin
kun tunnuksen pitää olla tummalla taustalla.
Lisäksi negatiiviversiota voidaan käyttää

värillisissäkin materiaaleissa graafisena ele-
menttinä. Tällaisissa tilanteissa on kuitenkin
suositeltavaa että tunnuksen nelivärinenkin
versio löytyy samasta materiaalista.



q u i s q u e  a c c u m s a n  o r c i

1.  Tunnus

1.4  Tunnuksen käyttö pienessä koossa
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Aina on pyrittävä siihen, että tunnus on tilan-
teeseen sopivan kokoinen – erottuva mutta
ei kuitenkaan niin suuri, että se vie huomion
pääasialta, eli esim. ilmoitusten aiheelta.
Tunnuksen minimikoossa  Forssa-sanan

o-kirjaimen korkeus on 2 mm, tätä pienem-
mässä koossa tunnusta ei saa koskaan käyttää.

2 mm

1.5  Tunnuksen väärä käyttö

Tunnuksen osia ei saa sijoittaa eri tavalla eikä
niiden suhdetta muuttaa. Tässä ohjeistossa
on määritelty tunnuksen kaikki käyttökelpoi-
set muunnokset.



2. Typografia
Typografia on tärkeä osa Forssan kaupun-
gin ilmettä ja yhdenmukaista laadukasta
viestintää. Sopivasti persoonalliset mutta
selkeät kirjasimet varmistavat erottuvuuden
ja tehostavat siten kaupungin markkinointi-
viestintää.

Forssan typografiassa käytetään kahta
kirjasinperhettä, Adobe Delta Jaegeria ja
ITC Usherwoodia. Delta Jaeger (entiseltä
nimeltään Delta) on pääsääntöisesti
käytössä otsikkoissa, ingresseissä ja muissa

lyhyissä teksteissä. ITC Usherwoodia
puolestaan käytetään suurissa teksti-
määrissä eli leipäteksteissä.

Kaikessa kaupungin viestinnässä on
pyrittävä käyttämään näitä kirjasinperheitä
mahdollisimman yhtenäisen viestinnän
takaamiseksi. Käytännön syistä on kuitenkin
määritelty korvaavat vaihtoehdot Trebuchet
MS (otsikot) ja New Century Schoolbook
(leipäteksti).



ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890

Delta Jaeger Light / Light Italic
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2. Typograf ia

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890

Delta Jaeger Book / Book Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890

Delta Jaeger Medium / Medium Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890

Delta Jaeger Bold / Bold Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890

Delta Jaeger Outline

2.1  Delta Jaeger -kirjasinperheen eri leikkaukset

Delta Jaeger Light sopii
ingresseihin  ja muihin
melko lyhyisiin teks-
teihin, joissa voi kuiten-
kin olla useampia
lauseita. Voidaan jois-
sain tilanteissa käyttää
myös lyhyehköihin
leipäteksteihin.

Delta Jaeger Book on
pääotsikoiden suositel-
tavin kirjasintyyppi ja
sopii myös väliotsikoi-
hin. Ingresissä sitä voi
käyttää, jos teksti on
negana.

Delta Jaeger Medium
sopii hyvin lyhyisiin
pääotsikoihin, vähän
pidempiin negana ja
väliotsikoihin.

Delta Jaeger Bold sopii
lyhyisiin otsikoihin
joissain erikoistilan-
teissa. Laajaa käyttöä
tulisi välttää raskaan
vaikutelman välttä-
miseksi.

Delta Jaeger Outline
sopii vain erikois-
tapauksiin visuaali-
sena huomion-
kiinnittäjänä.



13

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890
ABCDEFGHIJKLMNOPQRS TUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890

Usherwood Book / Book Italic

2.2  Usherwood -kirjasinperheen eri leikkaukset

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890
ABCDEFGHIJKLMNOPQRS TUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890

Usherwood Medium / Medium Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890

Usherwood Bold / Bold Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890

Usherwood Black / Black Italic

Usherwood Bookia
voidaan käyttää leipä-
tekstiin, jos pistekoko
on hiukan tavallista
suurempi, yli 12 pt.
Muutoin Usherwood
Medium on suositelta-
vin leipätekstin kirjasin.

Usherwood Medium
on varmin valinta leipä-
tekstin kirjasimeksi
ja sitä tulee käyttää
varsinkin silloin kun
tekstin kirjasinkoko
on pieni.

Usherwood Boldia
käytetään leipätekstin
sisällä oleviin otsikon-
omaisiin sanoihin tms.
Kun vain halutaan
erottaa esim. henkilön
nimi tekstissä, kursiivi
(Italic) on suositeltavin
vaihtoehto.

Usherwood Blackia
käytetään samaan
tapaan kuin Usherwood
Boldia, jos koetaan että
Bold ei erotu riittävästi
muusta tekstistä.

2. Typograf ia
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2. Typograf ia

2.3  Esimerkkiladelma

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, quis nostrud exerci tation ullam-corper suscipit
lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in
vulputate velit esse Veikko Forssalainen molestie con-
sequat, 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.

Väliotsikko processus dynamicus

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 nobis videntur parum clari, fiant
sollemnes in futurum.

Väliotsikko molestie consequat

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit 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.

Claritas est etiam processus dynamicus, qui sequitur
mutationem consuetudium lectorum. Mirum est notare
quam littera gothica, quam nunc sollemnes in futurum.

Otsikko liber
tempor cum soluta
Ingressi autem vel eum iriure dolor in
hendrerit in vulputate velit esse molestie
consequat, vel illum dolore eu feugiat
nulla facilisis at vero.

Pääotsikko, Delta Book 28 pt

Ingressi, Delta Light 14 pt

Leipäteksti,
Usherwood Medium 9 pt

Kursivointi leipätekstissä,
Usherwood Medium Italic 9 pt

Väliotsikko, Delta Medium 10 pt



3. Sovellukset
Forssan kaupungin uuden ilmeen myötä
on kaupungille suunniteltu uusi lomak-
keisto ja muita sovelluksia, joiden kautta
uusi ilme ottaa paikkansa tärkeänä osana
Forssan viestintää.

Uuden tunnuksen muoto- ja värimaailma
toistuu kaikissa sovelluksissa. Näin lomak-
keiston käyttöönotto tuo päivitetyn ilmeen
nopeasti osaksi kaupungin työntekijöiden
ja sidosryhmien arkea.
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Veikko Forssalainen
Esimerkkityöntekijä

puh. (03) 030 3030
gsm 050 505 0505
fax   (03) 030 3030
veikko.forssalainen@forssa.fi

Forssan kaupunki
Turuntie 18
30100 Forssa
www.forssa.fi

3.1  Käyntikortit

Käyntikortit ovat asettelultaan selkeitä ja
niissä pyritään raikkaaseen ja ilmavaan yleis-
vaikutelmaan. Forssan tunnus on kortin va-
semmassa yläkulmassa, henkilön tiedot ovat
oikeassa reunassa ja kaupungin tiedot vasem-
malla. Tarvittaessa voidaan “Forssan kaupunki”
-tekstin alle lisätä rivi, jossa mainitaan toimi-

paikka. Tällöin myös osoite voi olla toimi-
paikan mukainen.

Kortin kääntöpuolella on liikemerkin värejä
ja muotokieltä hyödyntävä sinivihreä kuvio,
joka osaltaan lisää kortin tunnistettavuutta ja
uuden ilmeen näkyvyyttä.

3. Sovel lukset

Koko:
90 mm x 50 mm

Paperi:
Terreus Style Pure White 210 g

Värillisyys:
molemmin puolin 4-värinen

Kirjasimet:
Delta Jaeger Book ja Delta Jaeger Light,
10 pt ja 7,5 pt

Tekstin väri:
Tumma sininen (100c 60m 0y 10k)



Koko:
A4 (210 mm x 297 mm)

Paperi:
hohtavan valkoinen
Conqueror Texture Laid 80 g

Värillisyys:
yksipuolinen 4-värinen

Kirjasimet:
Delta Jaeger Light 7,5 pt

Viivan väri:
Vaalea vihreä (25c 0m 100y 0k)

Tekstin väri:
Tumma sininen (100c 60m 0y 10k)
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3.2  Kirjepaperi ja kirjeen asettelumalli

3.  Sovel lukset

Forssan kaupunki, Turuntie 18, PL 62, 30101 Forssa     puh. (03) 41 411 (vaihde)     fax (03) 422 6583     kirjaamo@forssa.fi     www.forssa.fi

Kirjepaperi on pelkistetty ja kiinnittää huo-
mion kirjeen sisältöön. Vasemmassa ylä-
kulmassa on Forssa-tunnus ja paperin alareu-
nassa ohuen vihreän viivan alla kaupungin
tärkeimmät yhteystiedot.
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3. Sovel lukset

Kirjeitä kirjoitettaessa käytetään New Century
Schoolbook -kirjasinta, joka on leipätekstin
kirjansinperhe ITC Usherwoodin vaihtoehto.
Tämä siksi, että kirjeet voidaan kirjoittaa
kaikissa laitteistoissa samannäköisiksi ja

samoilla kirjasimilla. Oheisessa kaaviokuvassa
on esitetty kirjeen asetteluohje. Siihen on
merkitty kirjasinkoot tekstin eri osille, rivivälit
ja sisennykset.

Forssan kaupunki, Turuntie 18, PL 62, 30101 Forssa     puh. (03) 41 411 (vaihde)     fax (03) 422 6583     kirjaamo@forssa.fi     www.forssa.fi

Tapio Tarvainen
Esimerkkikatu 33
PL 123
30333 FORSSA

Otsikko accumsan orci

Väliotsikko vestibulum urna blandit

Quisque accumsan orci. Maecenas at orci et wisi sollicitudin laoreet. Sed sed
tortor egestas leo venenatis laoreet. Duis congue purus eu risus. Sed faucibus
eros. Mauris vulputate, justo sit amet suscipit molestie, magna nulla aliquet
massa, ut pharetra ligula augue eu erat. Aliquam vestibulum urna blandit
odio. Cras egestas. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus
et malesuada fames ac turpis egestas. Pellentesque purus.

Väliotsikko auctor neque non metus

Vivamus tincidunt faucibus ligula. Aenean justo. Donec eros metus, molestie
non, tincidunt sit amet, fringilla non, justo. Curabitur vestibulum. Maecenas
eget sem. Aliquam erat volutpat. Nam nec nisl. Mauris auctor neque non 
metus. Aenean tincidunt turpis viverra lectus. Praesent non justo.

Morbi luctus, urna nec euismod aliquam, diam ante pharetra erat, vehicula
interdum est erat vel velit. Sed mauris wisi, facilisis sed, lacinia vitae, ornare
aliquam, mi. Etiam non felis eget tortor tincidunt hendrerit.

ystävällisin terveisin,

Forssan kaupungin kulttuuritoimi

Veikko Forssalainen,
yleismies

ESIMERKKIKIRJE

1.9.2005

Maija Forssalainen,
yleisnainen

20 mm

30 mm

20 mm

35 mm

40 mm

Osoite, kirjeen
laji ja päivämäärä:
New Century
Schlbk 12/12 pt

7 tyhjää riviä 12/12 pt

Otsikko:
New Century
Schlbk 22/22 pt 3 tyhjää riviä 12/12 pt
Väliotsikko:
New Century Schlbk
Bold 12/12 pt

1 tyhjä rivi 12/12 pt

2 tyhjää riviä 12/12 pt

1 tyhjä rivi 12/12 pt

1 tyhjä rivi 10/15 pt

Leipäteksti:
New Century
Schlbk 10/15 pt

2 tyhjää riviä 10/15 ptAllekirjoitus, taho:
New Century
Schlbk Bold 10/15 pt 3 tyhjää riviä 10/15 pt

Allekirjoitus,
henkilö:
New Century Schlbk
Italic 10/15 pt
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3. Sovel lukset

3.3  Fax-saate

päiväys: . . . . . . . . . . . . . . . . . . sivuja: 1 + . . . . . . . . . . .

lähettäjä:

vastaanottaja: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

fax: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Forssan kaupunki, Turuntie 18, PL 62, 30101 Forssa     puh. (03) 41 411 (vaihde)     fax (03) 422 6583     kirjaamo@forssa.fi     www.forssa.fi

Fax-saate on lähetettävien faksien ensimmäi-
nen sivu. Yläreunassa on merkityt paikat
kriittisimmille tiedoille: päiväykselle, sivu-
määrälle, lähettäjälle, vastaanottajalle ja fak-
sinumerolle. Vasemmalla ylhäällä on musta
alue, josta löytyy Forssan tunnus negana.
Suuri osa sivusta on tyhjää valkoista tilaa,

johon mahtuu hiukan pidempikin viesti
vastaanottajalle joko käsin tai koneella kirjoi-
tettuna.

Saate on toteutettu pelkällä mustalla värillä,
jotta se toistuisi aina mahdollisimman sel-
keänä käytettävästä laitteistosta riippumatta.

Koko:
A4 (210 mm x 297 mm)

Paperi:
Aineisto toimitetaan
sähköisenä, jolloin saatetta
voi tulostaa ja kopioida
vapaasti tarpeen mukaan.

Värillisyys:
yksipuolinen 1-värinen

Kirjasimet:
Delta Jaeger Light 7,5 pt



Fo r s s an  k aupunk i ,  Tu run t i e  18 ,  P L  62 ,  30101  Fo r s s a       puh .  ( 03 )  41  411  ( v a i hde )       f a x  ( 03 )  422  6583       k i r j a amo@fo r s s a . f i       www. f o r s s a . f i
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3.  Sovel lukset

3.4  Kirjekuoret

Kirjekuoria on kolmea eri mallia: E5, C5 ja
C4, joista E5 on ikkunallinen. Kaikkien ulko-
asu on pieniä mittakaavaeroja lukuunottamat-
ta hyvin samanlainen: vasemmalla ylhäällä

on Forssan tunnus, alhaalla tunnuksen väreistä
muodostuva pehmeäkaarinen kuvio ja alhaal-
la kuvion sinisellä väripinnalla on kaupungin
yhteystiedot valkoisella.

Koot:
E5 (220 mm x 156 mm)
C5 (229 mm x 162 mm)
C4 (353 mm x 250 mm)

Kuoret:
Turun Kirjekuoritehtaan valkoiset
kuoret kostutettavalla liimalla

Värillisyys:
yksipuolinen 4-värinen

Kirjasimet:
Delta Jaeger Light
8,5 pt (C5, E5) ja 10 pt (C4)

Forssan kaupunki, Turuntie 18, PL 62, 30101 Forssa     puh. (03) 41 411 (vaihde)     fax (03) 422 6583     kirjaamo@forssa.fi     www.forssa.fi

Forssan kaupunki, Turuntie 18, PL 62, 30101 Forssa     puh. (03) 41 411 (vaihde)     fax (03) 422 6583     kirjaamo@forssa.fi     www.forssa.fi
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tiedoksi

allekirjoitettavaksi

hyväksyttäväksi

tarkistettavaksi

palautettava

kiireellinenLähettäjä

Viesti

Vastaanottaja

Forssan kaupunki, Turuntie 18, PL 62, 30101 Forssa     puh. (03) 41 411 (vaihde)     fax (03) 422 6583     kirjaamo@forssa.fi     www.forssa.fi

3.5  Saate

Saate voidaan liittää sekä sisäisten että ulkois-
ten aineistojen oheen ohjeistamaan vastaan-
ottajaa toimenpiteistä. Siihen on merkitty
yleisimmät lähetyksien vaatimat toimenpiteet
rastitettavina vaihtoehtoina ja myös viestille
on riittävästi tilaa. Suhteellisen värikkäänä
se myös löytyy helposti paperien joukosta.

Vasemmalla ylhäällä on Forssan tunnus ja
sen alapuolella tyhjät rivit vastaanottajalle,
viestille ja lähettäjälle. Oikealla ovat rastitet-
tavat toimenpiteet ja niiden alla sinivihreä
kuvio, joka jatkuu myös kortin alareunaan.
Alhaalta löytyvät kaupungin yhteystiedot.

Koko:
A5 (210 mm x 148 mm)

Paperi:
Print Speed 120 g

Värillisyys:
yksipuolinen 4-värinen

Kirjasimet:
Delta Jaeger Book (10 pt ja 7,5 pt) ja Delta Jaeger Medium (10 pt)

Tekstin väri:
Tumma sininen (100c 60m 0y 10k)



Koko:
A4 (210 mm x 297 mm)

Paperi:
Kuulutuksen pohja toimitetaan
sähköisenä, jolloin kuulutuksia
voidaan tehdä ja tulostaa
tarpeen mukaan.

Värillisyys:
yksipuolinen 1-värinen

Kirjasimet:
Trebuchet MS Bold
(otsikot 28 pt, väliotsikot 13 pt)
New Century Schlbk 10 pt
(leipäteksti)
New Century Schlbk
Bold 12 pt (allekirjoitus)
Delta Jaeger Light 7,5 pt
(yhteystiedot)
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3. Lomakkeisto

3.6  Virallinen kuulutus

Virallinen kuulutus muistuttaa ulkonäöltään
melkoisesti kirjepaperia, paitsi että kuulutus
on mustavalkoinen. Ulkoasu on virallinen ja
selkeä. Samoin kuin kirjeitä kirjoitettessa

kuulutuksessakin käytetään vaihtoehtoisia
kirjasimia. Leipätekstin kirjasin on siten New
Century Schoolbook ja otsikoiden Trebuchet
MS Bold.
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3. Sovel lukset

Otsikko ac turpis egestas

Quisque accumsan orci. Maecenas at orci et wisi
sollicitudin laoreet. Sed sed tortor egestas leo
venenatis laoreet. Duis congue purus eu risus. Sed
faucibus eros. Mauris vulputate, justo sit amet
suscipit molestie, magna nulla aliquet massa, ut
pharetra ligula augue eu erat. Aliquam vestibulum
urna blandit odio. Cras egestas. Pellentesque
habitant morbi tristique senectus et netus et
malesuada fames ac turpis egestas. Pellentesque
purus.

Donec eros metus
Nam lectus enim, imperdiet quis, tempor vel,
commodo vel, odio. Vivamus tincidunt faucibus
ligula. Aenean justo. Donec eros metus, molestie
non, tincidunt sit amet, fringilla non, justo. Curabitur
vestibulum. Maecenas eget sem. Aliquam erat
volutpat. Nam nec nisl. Mauris auctor neque non

metus. Aenean tincidunt turpis viverra lectus.
Praesent non justo. Morbi luctus, urna nec euismod
aliquam, diam ante pharetra erat, vehicula interdum
est erat vel velit. Sed mauris wisi, facilisis sed,
lacinia vitae, ornare aliquam, mi. Etiam non felis
eget tortor tincidunt hendrerit. Maecenas ut ipsum.
Pellentesque habitant morbi tristique senectus et
netus et malesuada fames ac turpis egestas. Sed
tempus, nisl a fringilla gravida, felis mauris suscipit
justo, mollis tristique purus nisl id elit. Suspendisse
risus urna, ultrices ut, facilisis a, dictum pretium,
lacus. Sed ut nisl. Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit.

In massa enim, bibendum quis, elementum eget,
lobortis quis, dolor. Class aptent taciti sociosqu ad
litora torquent per conubia nostra, per inceptos
hymenaeos.

KUULUTUS

Forssan kaupunki
1.9.2005

Forssan kaupunki, Turuntie 18, PL 62, 30101 Forssa     puh. (03) 41 411 (vaihde)     fax (03) 422 6583     kirjaamo@forssa.fi     www.forssa.fi
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3. Sovel lukset

3.7  Powerpoint-pohja

Otsikko malesuada fames
• Praesent non justo. Morbi luctus.
• Urna nec euismod aliquam, diam ante
    pharetra erat, vehicula interdum.

    Alaotsikko habitant

• Morbi tristique senectus et netus.
• Ac turpis egestas. Sed tempus.
• Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
 adipiscing elit.

Veikko Forssalainen, 1.9.2005

Veikko Forssalainen, 1.9.2005

Otsikko vehicula interdum

Powerpoint-pohjaan on erikseen määritelty
ulkonäkö aloitussivulle ja muille sivuille.
Tummansinisellä aloitussivulla on vain Fors-
san tunnus negana, esityksen nimi, esityksen
pitäjän nimi ja päiväys. Muut sivut ovat val-
kopohjaisia ja toistavat mm. kirjekuorista

tuttua sinivihreää kaarikuviota. Tunnus on
näillä sivuilla värillinen, mutta samassa koh-
dassa kuin aloitussivulla eli vasemmassa ylä-
kulmassa. Teksteihin käytetään vaihtoehtoisia
kirjasimia (New Century Schoolbook ja
Trebuchet MS).
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3. Lomakkeisto

3.8  Ilmoitukset

24

3. Sovel lukset

Forssan ilme näkyy myös ilmoittelussa. Eri-
tyisen tärkeää on hyödyntää näkyvyys valta-
kunnanlaajuisissa medioissa, esim. rekrytointi-
ilmoituksien yhteydessä.

Rekrytointi-ilmoitukset pyritään pitämään
ilmavina ja niissä on paljon valkoista tilaa.
Forssan tunnus löytyy vasemmalta ylhäältä
ja alosassa käytetään mm. kirjekuorista tuttua
sinivihreää kaarikuviota. Kuvitukseksi suosi-
tellaan haettavaan työtehtävään liittyvää
kuvaa syvättynä valkoiselle taustalle.

Forssan kaupungin tiedotusilmoitukset sovel-
tavat samaa ulkoasua kuin rekrytointi-
ilmoituksetkin, mutta mustavalkoisina. Lisäksi
ne ovat suuren tekstimäärän ansiosta huo-
mattavasti ahtaampia. Mahdollisuuksien mu-
kaan nekin tulisi kuitenkin pitää tilavina.

Vaakailmotuksissa (kuten mallin tontti-
ilmoituksessa) alaosan sininen väri jatkuu
kuvan päälle ja yhteystiedot puolestaan tämän
sinisen värin päälle.

Puutarhuri
Quisque accumsan orci. Mae-
cenas at orci et wisi sollicitudin
laoreet. Sed sed tortor egestas
leo venenatis laoreet. Duis
congue purus eu risus. Sed
faucibus eros. Mauris vulputate,
justo sit amet suscipit molestie,
magna nulla aliquet massa,
ut pharetra ligula augue eu erat.

Sed faucibus eros. Mauris vul-
putate, justo sit amet suscipit
molestie, magna nulla aliquet
massa. Cras egestas. Pellentes-
que habitant morbi tristique
senectus et netus et malesuada
fames ac turpis egestas. Pellen-
tesque purus.

Lisätietoja: Veikko Forssalainen,
puh. (03) 030 3030forssa.fi

Forssan kaupunki, Turuntie 18, PL 62, 30101 Forssa     puh. (03) 41 411
fax (03) 422 6583     www.forssa.fi     kirjaamo@forssa.fi

Helsingin Sanomien rekrytointi-ilmoituksen malli
2 palstaa x 150 mm



Forssan kaupunki, 1.9.2005

Forssan kaupunki tiedottaa

w w w . f o r s s a . f i / a j a n k o h t a i s t a

Nam lectus enim
imperdiet quis tempor
Quisque accumsan orci Maecenas
at orci et wisi sollicitudin laoreet. Sed
sed tortor egestas leo venenatis
laoreet. Duis congue purus eu risus.
Sed faucibus eros.
Mauris vulputate justo Sit amet
suscipit molestie, magna nulla aliquet
massa, ut pharetra ligula augue eu
erat. Aliquam vestibulum urna
blandit odio.
Cras egestas Pellentesque habitant
morbi tristique senectus et netus et
malesuada fames ac turpis egestas.
Pellentesque purus.

Mauris vulputate justo sit
amet suscipit molestie
Nam lectus enim Imperdiet quis,
tempor vel, commodo vel, odio.
Vivamus tincidunt faucibus ligula.
Aenean justo. Donec eros metus,
molestie non, tincidunt sit amet.
Curabitur vestibulum  maecenas
Eget sem. Aliquam erat volutpat. Nam
nec nisl. Mauris auctor neque non
metus. Aenean tincidunt turpis
viverra lectus. Praesent non justo.
Morbi luctus Urna nec euismod
aliquam, diam ante pharetra erat,
vehicula interdum est erat vel velit.
Sed mauris wisi, facilisis sed, lacinia
vitae, ornare aliquam, mi.
Etiam non felis eget tortor
Tincidunt hendrerit. Maecenas ut
ipsum. Pellentesque habitant morbi
tristique senectus et netus et
malesuada fames ac turpis egestas.
Sed tempus, nisl a fringilla gravida,

felis mauris suscipit justo, mollis
tristique purus nisl id elit.
Suspendisse risus urna, ultrices ut,
facilisis a, dictum pretium, lacus. Sed
ut nisl. Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit.

Nam lectus enim
imperdiet quis tempor
Quisque accumsan orci Maecenas
at orci et wisi sollicitudin laoreet. Sed
sed tortor egestas leo venenatis
laoreet. Duis congue purus eu risus.
Sed faucibus eros.
Mauris vulputate justo Sit amet
suscipit molestie, magna nulla aliquet
massa, ut pharetra ligula augue eu
erat. Aliquam vestibulum urna
blandit odio.
Cras egestas Pellentesque habitant
morbi tristique senectus et netus et
malesuada fames ac turpis egestas.
Pellentesque purus.

Mauris vulputate justo sit
amet suscipit molestie
Nam lectus enim Imperdiet quis,
tempor vel, commodo vel, odio.
Vivamus tincidunt faucibus ligula.
Aenean justo. Donec eros metus,
molestie non, tincidunt sit amet.
Curabitur vestibulum  maecenas
Eget sem. Aliquam erat volutpat. Nam
nec nisl. Mauris auctor neque non
metus. Aenean tincidunt turpis
viverra lectus. Praesent non justo.
Morbi luctus Urna nec euismod
aliquam, diam ante pharetra erat,
vehicula interdum est erat vel velit.
Sed mauris wisi, facilisis sed, lacinia

Forssan kaupunki, 1.9.2005

Quisque accumsan orci Maecenas at orci et wisi sollicitudin
laoreet. Sed sed tortor egestas leo venenatis laoreet. Duis
congue purus eu risus. Sed faucibus eros.
Mauris vulputate justo Sit amet suscipit molestie, magna
nulla aliquet massa, ut pharetra ligula augue eu erat. Aliquam
vestibulum urna blandit odio.
Cras egestas Pellentesque habitant morbi tristique senectus
et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Pellentesque
purus.

Nam lectus enim Imperdiet quis, tempor vel, commodo vel,
odio. Vivamus tincidunt faucibus ligula. Aenean justo. Donec
eros metus, molestie non, tincidunt sit amet.
Curabitur vestibulum  maecenas Eget sem. Aliquam erat
volutpat. Nam nec nisl. Mauris auctor neque non metus.
Aenean tincidunt turpis viverra lectus. Praesent non justo.
Morbi luctus Urna nec euismod aliquam, diam ante pharetra
erat, vehicula interdum est erat vel velit. Sed mauris wisi,
facilisis sed, lacinia vitae, ornare aliquam, mi.
Etiam non felis eget tortor Tincidunt hendrerit. Maecenas
ut ipsum. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et
netus et malesuada fames ac turpis egestas. Sed tempus, nisl
a fringilla gravida, felis mauris suscipit justo, mollis tristique
purus nisl id elit. Suspendisse risus urna, ultrices ut, facilisis
a, dictum pretium, lacus. Sed ut nisl. Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetuer adipiscing elit.

Forssan kaupunki tiedottaa

w w w . f o r s s a . f i / a j a n k o h t a i s t a

Nam lectus enim imperdiet quis tempor
vel commodo vel odio

Mauris vulputate justo sit amet
suscipit molestie

Tiedotusilmoituksia, Forssan Lehti
2 palstaa x 150 mm

3. Sovel lukset
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Oma piha jo ensi kesäksi

Quisque accumsan orci. Mae-
cenas at orci et wisi sollicitudin
laoreet. Sed sed tortor egestas
leo venenatis laoreet. Duis
congue purus eu risus. Sed
faucibus eros. Mauris vulputate,
justo sit amet suscipit molestie,
magna nulla aliquet massa,
ut pharetra ligula augue eu erat.
Sed faucibus eros. Mauris vul-
putate, justo sit amet.

Magna nulla aliquet massa. Cras
egestas. Pellentes-que habitant
morbi tristique senectus et
netus et malesuada fames ac
turpis egestas. Pellen-tesque
purus.
    Cras egestas. Pellentesque
habitant morbi tristique se-
nectus et netus et malesuada
fames ac turpis egestas. Pellen-
tesque purus.

Lisätietoja: Veikko Forssalainen,
puh. (03) 030 3030ww.forssa.fi

Forssan kaupunki, Turuntie 18, PL 62, 30101 Forssa     puh. (03) 41 411 (vaihde)     fax (03) 422 6583     kirjaamo@forssa.fi     www.forssa.fi

Tonttimyynnin malli-ilmoitus
4 palstaa x 120 mm



3. Lomakkeisto3.  Sovel lukset

3.9  Esitteet

Uuden ilmeen visuaalisia elementtejä hyö-
dynnetään esitteissä, mutta niihin liittyy pal-
jon myös muita haasteita. Esitteet ovat ilmoit-
telun ohella tärkein foorumi, jolla rakennetaan
ilmeelle ja tunnukselle sisältöä – asioita jotka
esitteiden lukijat jatkossa liittävät mielessään
tunnukseen. Siksi esitteiden kuvien käyttö,
elementtien asettelu ja tekstien sisältö ovat
myös osa Forssan kaupungin ilmettä vaikka
ne eivät olekaan yhtä konkreettisia kuin esim.
tunnuksen  väritys.

Forssan esitteissä pyritään välittämään luki-
jalle samaa mielikuvaa kuin muullakin
ilmeellä, eli kuvaa modernista mutta perin-
teitään kunniottavasta pikkukaupungista, joka
katsoo rohkeasti tulevaisuuteen pyrkii alati
kehittämään elinkeinotoimintaa ja palvelui-
taan. Ohessa on esitetty 180mm x 297mm
malliesitteen kannet ja kaksi sisäaukeamaa.
Tämän ilmeen tulee olla Forssan esitteille
lähtökohta, josta erilaisia painotuotteita
sovelletaan.

Forssa
consectetuer

Nosto 1 ipsum dolor      Nosto 2 nibh euismod      Nosto 3 sequitur iis

Forssan kaupunki

Turuntie 18, PL 62, 30101 Forssa

puh. (03) 41 411 (vaihde)      fax (03) 422 6583

kirjaamo@forssa.fi      www.forssa.fi

Mallikannet
Kansissa tulisi pyrkiä käyttämään yhtä hyvää kuvaa, joka
kiinnittää huomion ja saa lukijan tarttumaan esitteeseen.
Forssan tunnusta voidaan etukannessa käyttää valkoisena

negaversiona, koska tunnus löytyy takakannesta värillisenä.
Välttämättä tunnusta ei tarvita etukannessa ollenkaan.
Etukannen alareunassa voidaan esitellä esitteen aihetta.
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3. Sovel lukset

Otsikko vel eum iriure
dolor in hendrerit
Ingressi mirum est notare quam
littera gothica, quam nunc putamus
parum claram, anteposuerit litterarum
formas humanitatis per seacula
quarta decima.

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, quis
nostrud exerci tation ullam-corper suscipit
lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo
consequat.

Duis autem vel eum iriure dolor in
hendrerit in vulputate velit esse Veikko
Forssalainen molestie con-sequat, 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.

Väliotsikko processus dynamicus

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 nobis videntur
parum clari, fiant sollemnes in futurum.

Väliotsikko molestie consequat

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit
in vulputate velit esse molestie consequat,
vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at

Kuvateksti mirum est notare
quam littera gothica, quam
nunc putamus parum.

Taulukko tms. molestie consequ

• lorem ipsum dolor sit amet
• consectetuer adipiscing elit
• sed diam nonummy
• nibh euismod tincidunt ut laoreet 

dolore magna aliquam erat
• ut wisi enim ad, quis nostrud exerci
• ullam-corper suscipit lobortis

• lorem ipsum dolor sit amet
• consectetuer adipiscing elit
• sed diam nonummy
• nibh euismod tincidunt ut laoreet 

dolore magna aliquam erat
• ut wisi enim ad, quis nostrud exerci
• ullam-corper suscipit lobortis

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, quis
nostrud exerci tation ullam-corper suscipit
lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo
consequat.

Duis autem vel eum iriure dolor in
hendrerit in vulputate velit esse Veikko
Forssalainen molestie con-sequat, 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.

Väliotsikko processus dynamicus

Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend
option congue nihil imperdiet doming id
quod mazim autem vel eum iriure dolor in
hendrerit 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.

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 nobis videntur
parum clari, fiant sollemnes in futurum.

Väliotsikko molestie consequat

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit
in vulputate velit esse molestie consequat,
vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at

“Sitaatti, nosto tai vastaava
mirum est notare quam
littera gothica, quam nunc
putamus parum clara.”

Claritas est etiam processus
dynamicus

Väliotsikko processus dynamicus

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 nobis videntur
parum clari, fiant sollemnes in futurum.

Väliotsikko molestie consequat

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit
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.

Väliotsikko processus dynamicus

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

Joku juttu...

Claritatem insitam
est usus legentis in
iis qui facit eorum
claritatem. Investi-
gationes demons-
traverunt lectores
legere me lius quod.

“Sitaatti, nosto tai vastaava
mirum est notare quam
littera gothica, quam nunc
putamus parum claram,
anteposuerit litterarum
formas humanitatis per
seacula quarta decima.”

Väliotsikko processus dynamicus

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 nobis videntur
parum clari, fiant sollemnes in futurum.

Väliotsikko molestie consequat

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit
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.

Claritas est etiam processus dynamicus,
qui sequitur mutationem consuetudium
lectorum. Mirum est notare quam littera
gothica, quam nunc sollemnes in futurum.
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit
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.

Väliotsikko processus dynamicus

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 nobis videntur
parum clari, fiant sollemnes in futurum.

Malliaukeama 1
Ilmeen kaariteema tois-
tuu esitteen sivuilla hil-
litysti. Kuvissa voidaan
toisinaan käyttää kaare-
via rajauksia ja aukea-
man alareunassa sini-
vihreää kaarikuviota.
Kuviota käytetään kui-
tenkin harkitusti ja
esim. pidempien esittei-
den jokaiselle aukea-
malle sitä ei pidä laittaa.
Syvättyjä kuvia käy-
tetään aina tilaisuuden
tullen, koska ne pitävät
ilmeen raikkaana ja
estävät asettelun liiallista
“laatikoitumista”. Teks-
tin kohtia tai haastatel-
tujen henkilöiden sitaat-
teja voidaan käyttää
myös tekstin välissä tai-
ton elävöittäjinä.

Malliaukeama 2
Tekstin joukossa voi-
daan käyttää myös
pieniä laatikoita, joissa
on esim. anekdootti
jostakin Forssalaisesta
henkilöstä ja hänen
kuvansa. Näitä laatikoita
voidaan käyttää
tilanteen mukaan eri
tarkoituksiin.

Kuvia voidaan käyttää
tilanteen salliessa myös
koko sivun korkuisina
ja kapeina sivun ulko-
reunassa sekä tietysti
myös koko sivun kokoi-
sina, jos vain tilaa riittää.
Kuvien päälle voidaan
myös laittaa samanlaisia
nostoja tai sitaatteja kuin
tekstin joukkoonkin.
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