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ÄHTÄRI

Ähtäri on kaupunki Etelä-Pohjanmaalla, joka tunnetaan 
ennen kaikkea eläinpuistostaan Ähtäri Zoosta ja puiston 
ympärille kehittyneestä monipuolisesta matkailuelinkei-
nosta. Vahva matkailuteollisuus on tuonut paikkakunnal-
le myös monipuoliset puitteet kulttuuri- ja vapaa-ajan 
harrastuksiin. Eläinpuiston ja matkailun lisäksi Ähtäri 
tunnetaan muun muassa korkeatasoisesta metallialan 
teollisuudesta, kuten alumiiniveneiden valmistuksesta.

Mielikuvat Ähtäristä yhdistyvät automaattisesti eläin-
puistoon ja sitä kautta luontoon. Ähtärin graafisessa 
ilmeessä pyritään vahvistamaan tätä mielikuvaa.
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OHJEISTON KÄYTTÖ

Tämän graafisen ohjeiston tarkoituksena on toimia yleisohjeena Ähtärin kaupungin markkinointi- ja muuta viestintää 
suunniteltaessa. Ohjeistossa esitellään Ähtärin visuaalisen ilmeen keskeiset elementit ja neuvotaan kuinka niitä tulisi 
käyttää. Ohjeiston ei ole tarkoitus olla tiukka sääntökirja vaan yleisohje, jonka avulla pyritään pitämään viestintä 
yhtenäisenä ja näin varmistamaan halutunlainen brändimielikuva. 

Tutustuthan ohjeistoon huolella, ja huomiot siinä esitetyt ohjeistukset.
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ÄHTÄRI-TUNNUS

Ähtärin tunnuksena toimii Ilves-logo, jossa on ilvespiir-
ros, Ähtäri-teksti ja epäsymmetrinen viiva tekstin alla.

Älä tee tunnuksesta omia versioita, vaan käytä aina 
alkuperäistä tunnusta. Mikäli käytössäsi ei ole alku-
peräistä tunnusta,  voit tiedustella niitä sähköpostitse 
Ähtärin kaupungin viestintä- ja toimistosihteeri Irma 
Kuoppalalta, irma.kuoppala@ahtari.fi

Logon lisäksi eri toteutuksissa, kuten tässä graafisessa 
ohjeistossa, voidaan käyttää erillistä Ilves-tunnusta. 
Ilves-tunnus on pelkistetty versio kaupungin tunnuk-
sessa olevasta ilvespiirroksesta, joka on käännetty 39º 
vastapäivään.
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TUNNUKSEN KÄYTTÖ

Tunnus voi esiintyä erilaisilla taustavaihtoehdoilla. 
Ensisjaisesti tulisi kuitenkin käyttää tunnuksen orans-
sia versiota valkoisella taustalla. Negatiiviversiota tuli-
si käyttää joko mustalla tai logon oranssilla taustalla. 
Logo voi olla myös mustavalkoinen, jos värillistä logoa 
ei ole mahdollista käyttää (esim. mustavalko-julkaisut). 
Oranssi logo mustalla taustalla on myös mahdollinen.

Värimäärityksistä tarkemmin sivulla 7.

Tunnus rauhoitetaan muista graafisista elementeistä 
alla olevan piirroksen mukaisella suoja-alueella.
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VÄRIMÄÄRITYKSET

Ähtärin viestinnässä käytetään logon oranssia yhdistettynä 
mustaan ja valkoiseen. Apuvärinä käytetään luontoon 
viittaavaa vihreää.

Oranssi

PMS 1655
C:0 M:80 Y:95 K:0
R:241 G:90 B:41

#f15a29

Vihreä

PMS 361
C:70 M:0 Y:100 K:0

R:81 G:184 B:72
#51b848
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TYPOGRAFIA

Ähtärin markkinointiviestinnässä käytetetään Sanchez-
kirjasinperhettä.

Toimistokäytössä käytetään joko Arial- tai Calibri-
kirjasinperhettä.

Markkinointiviestintä (printti & digi)

Toimistokäyttö

Sanchez ExtraLight
Sanchez ExtraLight Italic
Sanchez Light
Sanchez Light Italic
Sanchez Regular
Sanchez SemiBold
Sanchez SemiBold Italic
Sanchez Bold
Sanchez Bold Italic
Sanchez Black
Sanchez Black Italic

Arial Regular
Arial Italic
Arial Bold
Arial Bold Italic
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Calibri Regular
Calibri Italic
Calibri Bold
Calibri Bold Italic
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KIRJASINVÄRIT

Typografiassa voidaan käyttää neljää eri väriä. Huolehdi 
kuitenkin aina, että teksti säilyy helposti luettavana ja 
kokonaisuus rauhallisena.

Kirjasinväri 2
C:0 M:80 Y:95 K:0
R:241 G:90 B:41

#f15a29

Kirjasinväri 1
C:0 M:0 Y:0 K:100

R:0 G:0 B:0
#000000

Kirjasinväri 3
C:0 M:0 Y:0 K:0

R:0 G:0 B:0
#FFFFFF
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Kirjasinväri 3
C:70 M:0 Y:100 K:0

R:81 G:184 B:72
#51b848



Esimerkkejä
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ILMOITUKSET
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Loppuelämän koti pikkukaupungin sydämessä

ahtari.fi 

  Monipuolinen tonttitarjonta rantatonteista 
  asuinaluetontteihin.
  Kattava ammattiosaajien palvelutarjonta.
  Lapsiperheiden kaupunki.
  Hyvät harrastemahdollisuudet, vahva kulttuuritarjonta
  ja valtakunnallisesti tunnetut käyntikohteet.
  Yhteispalvelupiste ja kehittyvä sähköinen asiointipalvelu.

www-osoite kirjoitetaan oranssin logon yhteydessä mustalla
ja ilman www-etuliitettä. Osoitteetn leveyden tulee olla noin 1/3 
logon leveydestä ja se asemoideaan logon alle oikeaan laitaan.

Kuvamaailman tulee 
tuoda esiin eläimiä 
(Ähtäri Zoo), luontoa 
ja perhe-elämää.

Ähtärin kaupungin sivistyslautakunta julistaa nuoriso-, kult-
tuuri- ja liikuntatoimen vuosi-ja kohdeavustukset haettavaksi 
seuraavasti:

1. Nuorisotoimen kohde- ja vuosiavustusta voivat hakea paikalli-
set nuorisoyhdistykset ja ryhmät.

2. Kulttuuritoimen kohdeavustusta voivat hakea paikalliset 
yhdistykset ja toimintaryhmät

3. Liikuntatoimen vuosiavustusta voivat hakea paikalliset urhei-
luseurat.

Hakemuksen liitteenä tulee olla edellisen vuoden toimintaker-
tomus ja tilinpäätös sekä toimintasuunnitelma ja talousarvio 
vuodelle 2015.

Yhdistyksen, joka on edellisenä vuonna saanut avustusta, on 
toimitettava selvitys tämän avustuksen käytöstä, vaikka ei nyt 
hakisikaan avustusta.

Sivistyslautakunnalle osoitetus hakemukset ja selvitykset on toi-
mitettava 27.3.2015 mennessä osoitteeseen Ostolantie 17, 63700 
Ähtäri.

Lisätietoja: Ulla Akonniemi, 040 544 2537 
ja Osmo Sivén, 040 086 9481

Avustuksia haetaan kunnallisliiton lomakkeella nro. 6295.
Lomakkeita saa kaupungin keskuksesta, liikunta- ja kulttuuri/
nuorisotoimistoista sekä (sähköiset lomakkeet - hakemus kunnan 
avustuksesta seuralle/yhditykselle.)

Ähtäri 23.2.2015 
Ähtärin Sivistyslautakunta

Ähtärin kaupungin 
sivistyslautakunnan 
avustukset vuodelle 2015

Ostolantie 17, 63700 Ähtäri | 040 139 6127 | www.ahtari.fi

Kuntamarkkinointi Viralliset ilmoitukset/kuulutukset

Yhteystiedot sijoitetaan virallisissa 
ilmoituksissa mustaan kehykseen 
ja alalaitaan.

Virallisissa ilmoituk-
sissa (kuulutukset) 
käytetään logon 
sijaan vaakunaa.
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Tervetuloa 
Ähtäriin
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WWW-SIVUT, BANNERIT

www-sivut Banneri

Etusivu   Matkailu   Asuminen   Palvelut   Vapaa-aika   Koulutus   Sosiaali ja terveys   Lapset ja nuoret

Ajankohtaista

Pihlajalinna Kuusiokuntien
sote-kumppaniksi
Lue lisää....

Sivistyslautakunnan
avustukset haettavana
Lue lisää....

Kansalaisopiston
kurssitarjonta keväällä 2015
Lue lisää....

Esikouluun ja kouluun
ilmoittautuminen. Päivähoitoon
ja koululaisten päivähoitoon
hakeminen
Lue lisää....

Talvilomaviikkojen 8 ja 9
ohjelma Ähtärissä
Lue lisää....

>> LISÄÄ AJANKOHTAISIA

Tulevat tapahtumat

24.-28.2.2015 Hiihtolomaviikoilla Ähtärin nuori-
sotoimi järjestää
Lue lisää....

16.2.-18.5.2015 Merikanto-opiston konsertit
Lue lisää....

25.2.2015 RÖLLI ja metsänhenki
Lue lisää....

28.2.2015 Moottorikelkkaenduro-kilpailu
Lue lisää....

7.3. 2015 Potkukelkkailun MM-kilpailut
Lue lisää....

>> LISÄÄ TAPAHTUMIA

Ähtärin kaupunki | Ostolantie 17, 63700 Ähtäri | 040 139 6127 | kirjaamo@ahtari.fi | www.ahtari.fi Web Design by  UN KKI
iimainostoimisto

Pikalinkit

>> KARTAT JA PAIKKATIETO
>> YHTEYSTIEDOT
>> PALAUTE

Kohtaa luontosi Ähtärissä
Koe eläinpuisto, Etelä-Pohjanmaan villi luonto 
ja elämä kauneimmilaan.       >> www.ahtari.fi
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LOMAKKEET, POWERPOINT

Kohtaa luontosi Ähtärissä
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, suspendisse potenti. Lorem ipsum ligula ut hendrerit mollis, ipsum erat vehicula risus, eu suscipit 
sem libero nec erat. Aliquam erat volutpat.

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 ullamcorper venenatis augue. Aliquam tempus nisi in 
auctor vulputate, erat felis pellentesque augue nec, pellentesque lectus justo nec erat. Aliquam et nisl. Quis-
que sit amet dolor in justo pretium condimentum.

Vivamus placerat lacus vel vehicula scelerisque, dui enim adipiscing lacus sit amet sagittis, libero enim vitae 
mi. In neque magna posuere, euismod ac tincidunt tempor est. Ut suscipit nisi eu purus. Proin ut pede mauris 
eget ipsum. Integer vel quam nunc commodo consequat. Integer ac eros eu tellus dignissim viverra. Mae-
cenas erat aliquam erat volutpat. Ut venenatis ipsum quis turpis. Integer cursus scelerisque lorem. Sed nec 
mauris id quam blandit consequat. Cras nibh mi hendrerit vitae, dapibus et aliquam et magna. Nulla vitae elit. 
Mauris consectetuer odio vitae augue.

Ähtärin kaupunki | Ostolantie 17, 63700 Ähtäri | 040 139 6127 | kirjaamo@ahtari.fi | www.ahtari.fi

15.2.2015
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Kohtaa luontosi Ähtärissä
•	Lorem	ipsum	dolor	sit	amet.
•	Sed	posuere	interdum	sem.	
•	Quisque	ligula	eros	ullamcorper	quis.	
•	Mauris	varius	diam	vitae	arcu.	

2.3.2015

Huom. lomakkeilla (Word/Writer) ja esityspohjilla 
(Powerpoint/Impress) käytetään Arial- tai Calibri-kirjasinperhettä.

Ilves-tunnusta käytetään lomakkeilla ja esitysmateriaalissa 
taustalla vesileimana (läpinäkyvyys 25%).
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KIRJEKUORET

C5, ikkunalla ja ilman C4
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KÄYNTIKORTIT

puh. (06) 252 56200 
gsm   +358 40 754 3735
hannu.tuppurainen@ahtari.fi
 
www.ahtari.fi 

Hannu Tuppurainen
Perusturvajohtaja

ÄHTÄrin kaupunki
Ostolantie 17, 63700 Ähtäri

1 puoli. 2 puoli.
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YHTEYSTIEDOT

Ähtärin kaupunki
Ostolantie 17
63700 Ähtäri

p. 040 139 6127
kirjaamo@ahtari.fi
www.ahtari.fi

Viestintä- ja toimistosihteeri
Irma Kuoppala

p. 0400 863 865
irma.kuoppala@ahtari.fi

Graafinen ohjeisto kehitetty yhteistyössä 
Mainostoimisto Uniikki Oy:n kanssa (www.uniikki.net)
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