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Elämisen elementit.



Tällä ohjeistolla ohjeistetaan kunnan visuaalista viestintää, niin että Toivakan brändi näyttäytyy samankaltaisena eri  sovelluksissa. Tätä helpottamaan on luotu 
käyttöesimerkkejä ilmeen sovelluksista. Yhtenäinen ilme auttaa kuntalaisia ja eri sidosryhmiä tunnistamaan Toivakan ja palvelut sekä mieltämään ne osaksi 
yhtä ja samaa johdonmukaista kokonaisuutta, josta voi olla ylpeä.  

Ohjeisto on tarkoitettu kunnan, sen työntekijöiden ja mahdollisten kolmansien osapuolien käyttöön.

GRAAFINEN OHJEISTO
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Elämisen elementit.
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Toivakan vaakunan Vakka-Ukon tuohivirsujen punosviiva kirjoittaa Toivakan uuden logon. Siinä yhdistyvät moderni design ja vanha perinne.
Kirjainten vankka jaloillaan seisominen tukee ajatusta vahvoista sijoista, joille elämän voi rakentaa.

"Elämisen elementit" edustaa abstraktia ideatasoa, ja sen eloisa  kirjasintyyppi tuottaa kontrastin tukevan logon kanssa.
Näin nämä kaksi muodostavat parin, joka keskustelee keskenään. 

LOGO JA BRÄNDIKITEYTYS
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Elämisen elementit.



Tuohivirsujen punos on muutoinkin vahvasti esillä Toivakan identiteetissä, niin logossa kuin Toivakan kuosissakin. 
Näin ne muistuttavat elämisen elementeistä, kun ne oivaltaa. 

VISUAALINEN IDENTITEETTI
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LOGOVARIAATIOITA

Toivakan logo on muodoltaan niin tunnistettava, että sille ei ole määritelty "ainoaa oikeaa" väriä.
Logo voi siis esiintyä eri sovelluksissa eri värisenä, pysytään ohjeistuksen mukaisessa väriskaalassa.
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LOGON SUOJA-ALUE

Logolle on tärkeää antaa hengitystilaa erilaisissa materiaaleissa. Sille on luotu turvarajat,
joiden sisäpuolelle ei tulisi asetella ylimääräistä tekstiä tai grafiikkaa. Näin tunnuksen luettavuus säilyy hyvänä.
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Elämisen elementit.

LOGO ja VIRSUT

Suoja-alueen osalta on olemassa yksi poikkeus: kun käytetään Vakka-Ukon tuohivirsuja logon yhteydessä ,virsut saavat ylittää turvarajat.
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Tuohipunos muodostaa pohjan modernille kuosille, joka on osa Toivakan uutta visuaalista identiteettiä.
Se muistuttaa, miten hyvä elämä punoutuu Toivakassa ja kuinka se voi kantaa ja kestää läpi vuosien, vuosikymmenten – ja elämän. 

TOIVAKAN KUOSI

Toivakka-nauha

Toivakka sydämellisesti

Toivakka-kuosi
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Otsikot
Adagio Sans – bold

Alaotsikot
Adagio Sans – semibold

Leipäteksti ja muut tyylit
Adagio Serif – regular, regular italic, semibold, semibold italic

  

Otsikot
Adagio Serif – bold

Alaotsikot
Adagio Sans – semibold

Leipäteksti ja muut tyylit
Adagio sans – regular, regular italic, semibold, semibold italic

  

Otsikot
Calibri, bold

Alaotsikot
Calibri, bold

Leipäteksti ja muut tyylit
Calibri – regular, regular italic, bold, bold italic

  
Toivakassa on Suomen suurin mänty, mielipiteitä jakavat kirkkomaalaukset sekä metsä, 
jossa kuningatar Elisabeth on kulkenut kypärä kädessään. Nämä merkittävät asiat eivät 
kuitenkaan ole sillä tavoin vahvoja, muistettavia ja samastuttavia, että niille rakentuisi 
Toivakan brändin ydin.

Mitä Toivakalla siis on?
 
Mitä ihminen hakee elämänsä perustaksi?
Mitkä ovat niitä asioita, joista merkityksellinen, hyvä elämä rakentuu. 

Toivakalla on tarjota kolme hyvän elämän elementtiä –
perustarpeiden tyydyttäminen, turvallisuus ja yhteisöllisyys.

Kun ihminen saapuu Toivakkaan, osaksi tätä kokonaisuutta, hän voi sidostaa oman 
näköisensä hyvän elämän näistä elementeistä.

Näin rakentuu Toivakan vahva ydin, hyvän elämän ydin, jossa tapahtuu oivallus siitä, 
mitä hyvä elämä on. Tämä on Toivakan vahvuus – elämisen elementit.

Toivakassa on Suomen suurin mänty, mielipiteitä jakavat kirkkomaalaukset sekä metsä, 
jossa kuningatar Elisabeth on kulkenut kypärä kädessään. Nämä merki�ävät asiat eivät 
kuitenkaan ole sillä tavoin vahvoja, muiste�avia ja samastu�avia, e�ä niille rakentuisi 
Toivakan brändin ydin.

Mitä Toivakalla siis on?
 
Mitä ihminen hakee elämänsä perustaksi?
Mitkä ovat niitä asioita, joista merkityksellinen, hyvä elämä rakentuu. 

Toivakalla on tarjota kolme hyvän elämän elemen�ä –
perustarpeiden tyydy�äminen, turvallisuus ja yhteisöllisyys.

Kun ihminen saapuu Toivakkaan, osaksi tätä kokonaisuu�a, hän voi sidostaa oman 
näköisensä hyvän elämän näistä elementeistä.

Näin rakentuu Toivakan vahva ydin, hyvän elämän ydin, jossa tapahtuu oivallus siitä, mitä 
hyvä elämä on. Tämä on Toivakan vahvuus – elämisen elementit.

Toivakassa on Suomen suurin mänty, mielipiteitä jakavat kirkkomaalaukset sekä 
metsä, jossa kuningatar Elisabeth on kulkenut kypärä kädessään. Nämä merkittävät 
asiat eivät kuitenkaan ole sillä tavoin vahvoja, muistettavia ja samastuttavia, että 
niille rakentuisi Toivakan brändin ydin.

Mitä Toivakalla siis on?
 
Mitä ihminen hakee elämänsä perustaksi?
Mitkä ovat niitä asioita, joista merkityksellinen, hyvä elämä rakentuu. 

Toivakalla on tarjota kolme hyvän elämän elementtiä –
perustarpeiden tyydyttäminen, turvallisuus ja yhteisöllisyys.

Kun ihminen saapuu Toivakkaan, osaksi tätä kokonaisuutta, hän voi sidostaa oman 
näköisensä hyvän elämän näistä elementeistä.

Näin rakentuu Toivakan vahva ydin, hyvän elämän ydin, jossa tapahtuu oivallus siitä, 
mitä hyvä elämä on. Tämä on Toivakan vahvuus – elämisen elementit.

Toivakan uudessa tyylimäärittelyssä on määritelty kolme erilaista viestintätyyliä: Viestintä, Viestintä virallinen ja Viestintä yleinen. Kaksi 
ensimmäistä on tarkoitettu niille henkilöille, joille on asennettu käyttöön erikseen hankittu Adagio Sans - ja Adagio Serif -kirjasinperheet. 
Kolmas typografinen tyyli on luotu Windows-ympäristöön, ja siinä käytetään Windowsin omia fontteja.
Tällä pohjalla luodaan kaikki muut kunnan dokumentit ja esitykset.

Kaikista eri tyyleistä on koottu pohjatiedostot Office-ympäristöön. Pääsääntöisesti kaikki kunnan dokumentit toteutetaan jatkossa näillä 
dokumenttipohjilla. 

Viestintä

TYPOGRAFIA

Viestintä virallinen Viestintä yleinen Windows-ympäristö
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Värimaailma on kiteytetty kahteen pääväriin sekä kolmeen apuväriin ja niiden sävyihin – väreihin, joista hyvän Elämisen elementit rakentuvat.
Näiden värien lisäksi luonnollisesti valkoinen ja musta ovat käytössä. 

PMS 7596 C
#5C3D31

PMS 7409 C
#F6B221

PMS 187 C
#AB162B

PMS 357 C
#1C5631

PMS 540 C
#003057

Päävärit Apuvärit

Järvi #F9F7EDTuohiKaarna Ilta-aurinko PuolukkaHavu

VÄRIMAAILMA
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Myös Toivakan kuvamaailma kertoo Elämisen elementeistä – niistä fragmenteista, joista hyvä elämä rakentuu.
Hyvää elämää ei anneta valmiina, vaan tarjotaan paloja, joista rakennetaan hyvää elämää.

Kuvissa ihmiset eivät esiinny kasvoillaan, vaan kasvot ovat rajautuneet pois tai henkilöt ovat kääntyneet poispäin
– näin he ovat samastuttavampia katsojalle, joka voi kuvitella itsensä kuvaan. 

TOIVAKAN KUVAMAAILMA
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Elämisen elementit.

Helena Vuopionperä-Kovanen 
kunnanjohtaja

+358 50 3076 114

Iltaruskontie 2, 41660 Toivakka

Elämisen elementit.

helena.vuopionpera-kovanen@toivakka.fi

Toivakan kunta

Iltaruskontie 2,
41660 Toivakka
kirjaamo@toivakka.fi
p. (014) 267 4000

Elämisen elementit.

Toivakan kunta Iltaruskontie 2,  41660 Toivakka

Toivakasta löytyvät elämisen elementit

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 
minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut 
aliquip ex ea commodo consequat. 

ELÄMISEN ELEMENTIT

Elementit
Lorem ipsum dolor sit amet, consectet  
uer adipiscing elit, sed diam nonummy   
nibh euismod tincidunt ut laoreet   
dolore magna aliquam erat volutpat. 

Elementit
Lorem ipsum dolor sit amet, consecte  
tuer adipiscing elit, sed diam nonum  
my nibh euismod tincidunt ut laoreet   
dolore magna aliquam erat volutpat. 

MALLIPOHJAT

ELÄMISEN ELEMENTIT
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat volutpat. 

Elämisen elementit.Elämisen elementit.

Office-ympäristöön on luotu omat mallipohjat, joiden avulla on helppo toteuttaa viestintää. 
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