Graafinen
ohjeistus

Painotuotteet
Yhdistyksen jäsenlehdessä sekä muissa yhdistyksen painotuotteissa
tulee olla yhdenmukainen graafinen linjaus. Alla on koottuna Pihauksessa käytetyt
kirjasintyypit, joita voidaan käyttää myös muissa yhdistyksen painotuotteissa.

Otsikkofontti

Open Sans
-fonttiperheestä Pihaus-lehden otsikoinnissa käytetään
eniten tyylejä extrabold ja Semibold Italic. Myös muita leikkauksia
voi tapauskohtaisesti käyttää. Fontin koko vaihtelee, tärkeintä kuitenkin
erottua selvästi isompana.
Open Sans

Ingessi

Myriad Pro
Myriad Pro Semibold (koko 12 pt, väli 14 pt)

Väliotsikot

Myriad Pro
Myriad Pro Semibold, isoilla kirjaimilla (koko 8 pt, väli 12 pt)

Leipäteksti

Minion Pro

Minion Pro Regular (koko 9 pt, väli 12 pt).
Leipätekstissä esiintyvät nostot (esimerkiksi webbisivut /
mailiosoitteet) käyttämällä leikkausta Italic ja Semibold Italic

Kuvateksti

Myriad Pro
Myriad Pro Italic ( koko 8 pt, väli 10 pt)

Teksti
ja kuvat

Myriad Pro
Myriad Pro Regular, ISOILLA KIRJAIMILLA ( koko 7 pt)

Nostot

Segoe Print

Nostoissa käytetään leikkisää Segoe Print Regular ja Bold leikkauksia. Fontin koko vaihtelee käyttökohteen mukaan.

Aineiston toimittaminen
• Tekstiaineisto tulee olla tallennettu rtf- tai word-muotoon.
• Lehteen tulevat ilmoitukset tulee lähettää painovalmiina .PDF:nä. Painovalmiin tiedoston sisältämät
kuvat ja värit tulee olla cmyk-väriprofiilissa ja kuvien koko vähintään 300 dpi.
Sivun ylittäville ilmoituksille leikkuuvara 3 mm.
• Jos tämä ei ole mahdollista, tulee ilmoitusten materiaali lähettää toimitukselle siten, että ilmoituksiin tuleva teksti on suoraan taitto-ohjelmaan kopioitavassa muodossa (word tai rtf), jotta toimituksen ei tarvitse kirjoittaa uudelleen jo kertaalleen kirjoitettua tekstiä.
• Kuvat toimitetaan erillisinä .jpg tiedostoina (kuvia ei siis tule liittää mukaan sisälle tekstitiedostoon). Älä mielellään muokkaa tai käsittele kuvia millään tavalla. Riippuu sivun taitosta ja muista
tekijöistä, miten kuvia käsittellään.
• Kuvatiedoston nimessä tulee olla sekä kuvan ottajan että kuvassa esiintyvän koiran nimi.

Yhdistyksen logo

Värillinen
CMYK-väreissä
K100
C25 M 60 Y 100 K50
M85 Y85
RGB-väreissä
R0 G0 B0
R110 G75 B29
R200 G70 B51

Mustavalkoinen
CMYK-väreissä
K100
K60
RGB-väreissä
R0 G0 B0
R128 G128 B128

Logon eri versiot

x

Ylin
Yksivärinen musta logo, toimii valkoisella/
vaaleansävyisellä pohjalla.

Keskellä
Yksivärinen valkoinen logo, toimii mustalla ja
tummasävyisillä pohjalla.

x
x

Voidaan käyttää tapauskohtaisesti myös ilman tekstiä erilaisissa tuotepainatuksissa.

Alhaalla
Värillistä logoa voidaan käyttää erivärisillä
pinnoilla tapauskohtaisesti joko valkoisen
ympyrän sisällä tai ilman ympyrää.

Tärkeää!
Logo tulee aina sijoittaa kohteeseensa
selkeästi ja tarpeeksi erottavasti.
Lisätietoja logon käytöstä:
elisa@elisahelea.net

