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LOMAKKEET

Tämä ohjeisto sisältää Riihimäen
brändi-identiteetin määritykset sekä
käytäntöön sovellettavat viestinnän
tyylin ohjeistukset ja esimerkit.
Noudattamalla näitä määrittelyjä ja
ohjeistusta, brändistä rakentuu eheä
ja vetovoimainen kokonaisuus.

BRÄNDIMÄÄRITYKSET

4

YDINLUPAUS

Suuri pikkukaupunki

1
2
3

Luo mielikuvan kokoaan suuremmasta kaupungista,
joka pitää sisällään paljon enemmän kuin asukasluvun perusteella voisi päätellä.
Viestii kaupungista, jota ei mitata koolla, vaan
mahdollisuuksilla: Riihimäellä pikkukaupungin
helppo ja turvallinen elämä yhdistyy suuren
kaupungin palvelu-, elämys- ja harrastustarjontaan.
Ilmaisee riihimäkeläisten tervettä ylpeyttä kaupungistaan: Riihimäki on kooltaan pieni, mutta arvoltaan,
asenteeltaan ja sydämeltään suuri.

Ydinlupaus ei ole vain slogan, vaan lupaus,
joka tulee lunastaa. Se on asenne ja
ajattelumalli. Se on positiivinen voima, joka
ohjaa ajattelua, toimintaa ja tekoja.
Viestinnässä ja markkinoinnissa lupaus on
keskeinen kohderyhmälle viestittävä sanoma,
jonka asiakas odottaa brändin lunastavan.

5

ARVOMAAILMA

Uskallamme
Meitä ajaa rohkeus etsiä, kokeilla ja kehittää uutta.
Uskallamme uudistaa ja uudistua. Vaalimme kaavoja
rikkovia ideoita ja uutta luovaa ajattelua.

Huolehdimme
Rakennamme asukkaiden, yritysten ja ympäristön hyvinvointia.
Haluamme olla tasa-arvoinen, salliva ja vihreä kaupunki,
jossa jokaisen on turvallista elää omana itsenään.

Yhdistämme
Luomme kohtaamisia ja dialogia. Lisäämme ihmisten
välistä yhteenkuuluvuutta. Pysymme osallistavana ja
yhdessä tekevänä yhteisönä, johon kaikki ovat kutsuttuja.

Arvomaailma on tärkeä identiteetin
osatekijä. Se määrittää, mikä Riihimäelle
on tärkeää ja keskeistä. Arvomaailma
vaikuttaa markkinointiin ja viestintään,
mutta tärkeintä on, että se välittyy myös
arjen jokapäiväisessä tekemisessä.
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VETOVOIMATEKIJÄT

Kaikki hyvin Riihimäellä

Kaupunki kaikille aisteille

Paremman elämänlaadun vilkas tukikohta,
jossa kaikki on kävelymatkan päässä. Meillä
on helppoa ja turvallista asua, liikkua, kokea
ja harrastaa – elää itsensä näköistä elämää.

Huikeat liikuntamahdollisuudet, kuhiseva
kulttuurielämä, pursuava elämystarjonta ja
kaikkialla ihastuttava moni-ilmeinen luonto.
Riihimäki tekee hyvää keholle ja mielelle.

Sijainti, sijainti, sijainti

Rohkeasti kehittyvä

Sijaintimme pääradan varrella, alle tunnin
päässä Helsingistä, avaa ainutlaatuisia mahdollisuuksia elämiseen ja työntekoon. Olemme
pendelöijän taivas, joka on lähellä kaikkea.

Euroopan johtava robotiikkakampus,
vahva kiertotalousosaaminen, modernit
toimintaympäristöt ja helpoksi tehty
yrittäminen. Riihimäellä rakennetaan
tulevaisuutta jo tänään.

Yhteisön voimaa
Avoin, aktiivinen ja suvaitsevainen yhteisö,
jonne kaikki ovat tervetulleita juuri sellaisina
kuin ovat. Meillä jokainen saa elää sellaista
elämää kuin todella haluaa.

Vetovoimatekijät ovat todellisia, olemassa
olevia ja merkityksellisiä etuja ja hyötyjä,
jotka puhuttelevat kohderyhmiä ja joiden
halutaan erottavan brändin kilpailijoista
kohderyhmien silmissä.
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PERSOONA

Rohkea mahdollistaja
Riihimäki on vastuullinen visionääri ja paremman elämän
spesialisti, joka rakastaa yllättää ja luoda uutta. Hän on
iloinen ja älykäs, vilpitön ja avoin. Hän luottaa luovuuteen
ja rohkeuteen, kohtaamisiin ja vuoropuheluun.
Riihimäki avaa silmiä ja keskustelua, ilahduttaa ja innostaa.
Hän on salliva seremoniamestari ja ennakkoluuloton yhdistäjä,
joka luo ympärilleen onnellisuutta, merkityksiä ja yhdenvertaisuutta.
Hän uskoo ihmiseen, ihmisyyteen ja elämään – koko sen kirjoon
ja kaikkiin sen väreihin.
Riihimäki on ikuinen optimisti, joka on vakuuttunut siitä, että
yhdessä tekemällä voimme luoda sen huomisen, jonka haluamme.

Brändin tapa puhua on yksi identiteetin
osa. Se, mitä ja miten brändi puhuu,
kertoo maailmalle brändin persoonasta
ja arvoista, asenteesta ja energiasta. Se
erottaa brändin kilpailijoista ja tekee siitä
tunnistettavan ja ainutlaatuisen.

8 VIESTITYYLI

Viestiesimerkkejä

Rakkaimmat muistot alkavat R:llä.
Kaikkea paitsi merta.
Päiväksi tai loppuelämäksi.
Riihimäen brändin markkinoinnissa käytettävät viestit ilmentävät
brändin persoonaa, asennetta ja arvomaailmaa. Viestien
äänensävy on iloinen, älykäs ja oivaltava; viesteistä kuvastuu
riihimäkeläinen kotiseuturakkaus, avoimuus ja lämpö. Käytettävät
viestit valikoidaan aina kohderyhmän ja asiayhteyden mukaan.

Elämä alkaa R:llä
Luonnostaan avoin.
Yhdessä on ihana paikka olla.

GRAAFINEN OHJEISTO

10 LOGO

Riihimäen tunnus on selkeä ja yksinkertainen Riihimäki-tekstilogo.
Tätä logoversiota käytetään ensisijaisena tunnuksena kaikessa
visuaalisessa viestinnässä ja markkinoinnissa.

11 LOGO / VARIAATIOT

Logoa pääviestillä käytetään sellaisissa
yhteyksissä, joissa on tarpeen korostaa
Riihimäen ydinlupausta, eikä se
toteutuksesta muulla tavalla ilmene.

Logoa englanninkielisellä pääviestillä
käytetään sellaisissa yhteyksissä, joissa on
tarpeen korostaa Riihimäen ydinlupausta
vieraskielisille kohderyhmille.

Logoa englanninkielisellä selitteellä
käytetään kansainvälisissä yhteyksissä
silloin, kun Riihimäki ei ole kohderyhmälle
entuudestaan tuttu.

Riksu-logoa käytetään, kun halutaan rennolla
tavalla puhutella etenkin Riihimäen omia
joukkoja ja asukkaita. Logoa ei tule käyttää,
mikäli Riksu-lempinimi on kohderyhmälle vieras.

12 LOGO / KÄYTTÖ

Logoa ei saa muokata eikä sen mittasuhteita
saa muuttaa. Logoa tulee käyttää määritellyn
värisenä, eli ensisijaisesti punaisena
valkoisella pohjalla tai valkoisena punaisella
pohjalla. Logo voidaan sijoittaa kuvan päälle
ilman väritaustaa silloin, kun se erottuu
riittävästi. Logoon ei tule lisätä varjostusta tai
muuta tehostetta.
Logon ympärille tulee jättää riittävästi
tilaa, jotta se näkyy ja erottuu muusta
informaatiosta.
Logon koko tulee suhteuttaa toteutuksen
mukaan, kuitenkin niin, että se säilyy
luettavana.

Logon minimikorkeus on
painotuotteissa 5 mm ja
verkossa 20 px.

Logon suoja-alue on R-kirjaimen korkeus.

SININEN

13 VÄRIT
MAAUIMALA

Riihimäen värit ovat saaneet inspiraationsa
paikallisesti tunnetuista elementeistä.
Riihimäen pääväri punainen kuvastaa
rakkautta Riksua kohtaan.
Lisävärit mahdollistavat väreillä
leikittelyn ja muodostavat brändistä
värejä hallitusti vaihtelemalla
monipuolisen ja monikäyttöisen
kokonaisuuden.

RGB		35 / 90 / 160
HEX		#235aa0
CMYK		 90 / 60 / 0 / 5
PMS
7685 C

RIKSU

VIHREÄ

PUNAINEN

RGB		90 / 210 / 190
HEX		#5ad2be
CMYK 50 / 0 / 30 / 0
PMS		338 C

RGB		235 / 5 / 75
HEX		#eb054b
CMYK		 10 / 100 / 65 / 0
PMS		206 C

PUISTO

KELTAINEN

AURINGONKUKKAPELTO

RGB		245 / 220 / 20
HEX		#f5dc14
CMYK		 5 / 10 / 85 / 0
PMS		107 C

VAALEANPUNAINEN

EKSYNYT-PATSAS
RGB
HEX
CMYK
PMS

väriarvo sähköisiin kanaviin (sRGB)
väriarvo web-käyttöön
väriarvo printtituotantoihin
Pantone-väriarvo painotuotteisiin

RGB		255 / 140 / 155
HEX		#ff8c9b
CMYK		 0 / 55 / 20 / 0
PMS		177 C

VIOLETTI

ROBOTTI

RGB		155 / 0 / 115
HEX		#9b0073
CMYK		 35 / 100 / 0 / 10
PMS		2415 C

14 TYPOGRAFIA

RALEWAY
Raleway-kirjasinta käytetään
ensisijaisesti Riihimäen
brändiviesteissä, otsikoissa
ja nostoissa.

OPEN SANS
Open Sans -kirjasinta
käytetään leipäteksteissä.

AaBbCc
123456
!?#@&%
AaBbCc
!?#@&%
123456

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö

Typografia on tärkeä osa visuaalista identiteettiä. Johdonmukainen linja typografiassa viestii laadukkaasta brändin hallinnasta.
Raleway ja Open Sans -kirjainperheiden leikkausvalikoima tarjoaa viestinnän käyttöön monipuolisen ja eheän typografisen paletin.
Kirjasimia käytettäessä tulee aina taata riittävä riviväli ja kirjasinvälistys, jotta tekstimassa ei muodostu liian raskaaksi.
Molemmat kirjainperheet ovat Open Font -lisenssioituja, eli niiden käytöstä ei tarvitse maksaa erillistä lisenssimaksua.

15 TYPOGRAFIA / ESIMERKKI

”Raleway
Black Italic
lorem ipsum”
Raleway Medium Italic. Dolorep ellaboreped
que voluptatur rem re nem quo nostrud
anim volore quis dolum quis volora quatus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do
eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut
enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris
nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in
reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla
pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in
culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Raleway light
lorem ipsum
Open Sans Regular qui occus.
Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit,
sed do eiusmod tempor
incididunt ut labore et
dolore magna aliqua Ro eum
explaute aut am, as dolupta
sincia quoditiae que pos acest
omniet mi.
Ut enim ad minim veniam,
quis nostrud exercitation
Ro eum explaute aut am, as
dolupta sincia quoditiae que
pos acest omniet mi, omnimin
usapidit et inctio occae
nonsequiae eos ullique milit,
officii sciati nimoluptat.

Open Sans Regular magnimo
lorrum que optate sitibusci
voluptatur, quasi am, sus,
Open Sans Bold ipsum ima
dolore quas consequiae
labores everatiam vendus re.

Raleway Black
Duis aute irure dolor in
reprehenderit in voluptate
velit esse cillum dolore
eu fugiat nulla pariatur.
Excepteur sint occaecat
cupidatat non proident, sunt
in culpa qui officia deserunt
mollit anim id est laborum.

Rakkaimma

Kaikkea pai
16 R-ELEMENTTI

Päiväksi tai

Elämä alka

Luonnostaa

niin kuin ihana.
R-elementti on keskeinen osa Riihimäen
visuaalista identiteettiä. Vahva ja erottuva
R-kirjain ammentaa inspiraationsa
Riihimäen persoonasta ja asenteesta;
se on brändin persoonan “Rohkean
mahdollistajan” visuaalinen ilmentymä.
R-kirjain on tunnuksen jälkeen brändin
tärkein visuaalinen elementti.

niin kuin lämmin.

R-elementtiä voidaan käyttää monella
eri tapaa. Se voi toimia viestin osana,
itsenäisenä tunnuksenomaisena
elementtinä tai kuvituksena. Lisäksi
sen muotoja voidaan käyttää hyväksi
esim. erilaisten pintojen jakamiseen tai
rajaamiseen. R-kirjaimen perusmuoto
tulee pitää aina samana.

niin kuin salliva.

niin kuin yllättävä.
niin kuin lähellä.
niin kuin hauska.
niin kuin koti.
niin kuin avoin.
niin kuin Riihimäki.

Yhdessä on

17 R-ELEMENTTI

R-elementin käytössä vain mielikuvitus on rajana! Elementtiä voi rohkeasti varioida erilaisiin käyttötarkoituksiin – tyyli ja toteutustapa ovat vapaita.
R-kirjain on visuaalinen kehys, jonka sisälle jokainen voi luoda oman ideansa, näkökulmansa ja viestinsä.
Omia oivaltavia R-elementtejä voivat toteuttaa aivan kaikki lapsista vanhuksiin. Ainoa sääntö uusien R-variaatioiden luomisessa on, että alkuperäisen
kirjaimen muoto tulee olla niissä selkeästi tunnistettavissa. Näin jokainen uusi R-elementti tulee osaksi suurempaa, yhteistä kokonaisuutta.

18 KUVATYYLI

Riihimäen kuvamaailma on ylistys pienen suuren kaupungin elämälle. Kuvien keskiössä ovat ihmiset, ilo ja uskallus. Kuvat piirtävät positiivisella tavalla esiin riihimäkeläistä
elämisen asennetta ja elämän monimuotoisuutta. Ne kertovat dynaamisesta ja ainutlaatuisesta kaupungista, johon jokainen on tervetullut juuri sellaisena kuin on.
Kuvamaailma on rouhea, värikylläinen, lämmin ja tunteita herättävä – elämän makuinen. Aivan kuten Riihimäki, kuvamaailma ei sulaudu tylsään massaan, vaan uskaltaa
jäädä mieleen ja tehdä asioita totutusta poikkeavilla tavoilla. Kuvia kuvatessa ja valitessa tulee huolehtia niiden tasalaatuisuudesta. Esitellyt kuvat eivät ole Riihimäen
markkinoinnissa käytettäviä lopullisia kuvia, vaan esimerkkikuvia, joissa keskeisintä on kuvien välittämä tunnelma.

SOVELLUSESIMERKKEJÄ

Kaikkea
paitsi
merta

Yhdessä
on ihana
paikka olla

Itsesi
näköiseen
elämään

niin
kuin
koti

niin
kuin
luova

niin
kuin
ihana

niin
kuin
lämmin
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33 SOSIAALINEN MEDIA

Riksu
Riihimäen kaupunki

585 Likes

Riksu
Riihimäen kaupunki

585 Likes

Riksu
Riihimäen kaupunki

585 Likes

Riksu Ota doluptat modi consed enienestis quide idelent
ipsandant et eum iduntur auditat usapisque quaerovitia dem
doluptio. Abo. Ut eius, sentempor sitam cusae pro ist

Riksu Ota doluptat modi consed enienestis quide idelent
ipsandant et eum iduntur auditat usapisque quaerovitia dem
doluptio. Abo. Ut eius, sentempor sitam cusae pro isto

Riksu Ota doluptat modi consed enienestis quide idelent
ipsandant et eum iduntur auditat usapisque quaerovitia dem
doluptio. Abo. Ut eius, sentempor sitam cusae pro isto

#Riksu #Riihimäki #robotiikka #tulevaisuus

#Riksu #Riihimäki #hauskaa #lapset #asuminen

#Riksu #Riihimäki #hauskaa #lapset #asuminen

34 SOSIAALINEN MEDIA

Yhdessä
on ihana
paikka olla

Rakkaimmat
muistot
alkavat R:llä.

50 %

35 ROLLUPIT

Viesti lorem
ipsum dolor
sit est amet

Viesti

50 %

Väripinta tai kuva

Logo alareunassa

36 KÄYNTIKORTTI

54 mm

86 mm

Eija Esimerkki
Titteli lorem ipsum
+358 10 123 4567
eija.esimerkki@riihimaki.fi
riihimäki.fi

37 LOMAKKEET

Asiakirjan nimi

1

1.1.2021

Viesti tähän
lorem ipsum
dolor sit est

Vastaanottaja
Osasto/Käsittelijä
Jakeluosoite
00000 Postitoimipaikka
MAA

ASIAKIRJAN PÄÄOTSIKKO

Väliotsikko

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad
minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip
ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in
voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur
sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt
mollit anim id est laborum.

Väliotsikko

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab
illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut
odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione
voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem
ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non
aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima veniam, quis nostrum
exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea
commodi consequatur? Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in
ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui
dolorem eum fugiat quo voluptas nulla pariatur?
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad
ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in
voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur
sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt
mollit anim id est laborum.

Riihimäen kaupunki

|

Asiakirjapohja

Osoite 1, 00000 Postitoimipaikka

TIEDOTTEEN PÄÄOTSIKKO
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor
incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud
exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt
mollit anim id est laborum.
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis
et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem
quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores
eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, voluptate
velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur qui dolorem ipsum quia
dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non aliquam quaerat suscipit
laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur? Quis autem vel eum iure
reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel
illum qui dolorem eum fugiat quo voluptas nulla pariatur?
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor
incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad ex ea commodo consequat.
Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat
nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

TIEDOTTEEN PÄÄOTSIKKO
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor
incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud
exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt
mollit anim id est laborum.
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis
et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem
quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores
eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem
suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur? Quis autem vel eum
iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur,
vel illum qui dolorem eum fugiat quo voluptas nulla pariatur?

www.riihimäki.fi

www.riihimäki.fi

Tiedotepohja, teksti

www.riihimäki.fi

Tiedotepohja, kuva ja teksti

38 POWERPOINT
2

3

Otsikko tähän
• Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et
dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco.
• Commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat
nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim
id est ratione voluptatem sequi laborum.

Esityksen nimi
lorem ipsum
dolor sit est

• Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur
magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem suscipit
laboriosam, lestiae consequatur, vel illum qui dolorem eum.
• Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est ratione
voluptatem sequi laborum.
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VÄLIOTSIKKODIA

• Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam
rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt laboris
nisi ut explicabo.
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Otsikko tähän
lorem ipsum
• Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing
elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et
dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis
nostrud exercitation ullamco.

KAKSIRIVINEN
VÄLIOTSIKKODIA

• Commodo consequat. Duis aute irure dolor in reperit
in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla.
Excepteur sint occaecat cupidatat anim id est ratione
voluptatem sequi laborum.

Tekstinosto
lorem ipsum

• Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit
voluptatem accusantium doloremque laudantium,
totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore
veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt
laboris nisi ut explicabo.
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Otsikko tähän
lorem ipsum

VÄLIOTSIKKODIA

• Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing
elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et
dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis
nostrud exercitation ullamco.
• Commodo consequat. Duis aute irure dolor in reperit
in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla.
Excepteur sint occaecat cupidatat anim id est ratione
voluptatem sequi laborum.
• Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit
voluptatem accusantium doloremque laudantium,
totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore
veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt
laboris nisi ut explicabo.

KIITOS

39 LEHTI-ILMOITUKSET
KUULUTUS

niin
kuin
avoin

Kuva

Ilmoituksen tyyppi
Kehysviiva
R-elementti,
viestinosto

OTSIKKO

Viestinosto

Sisältöteksti,
huomioi
negatekstissä
riittävän suuri
fonttikoko
erottuvuuden
takaamiseksi.

Logo ja ohjaus

Viesti lorem ipsum
dolor sit est amet
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit, sed do eiusmod tempor
incididunt ut labore et dolore magna
aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis
nostrud exercitation ullamco laboris nisi
ut aliquip ex ea commodo consequat.
Duis irure dolor reprehenderit ifugiat par
in culpa qui officia deserunt mollit anim
id est laborum.
LISÄTIEDOT
Etunimi Sukunimi
010 123 4567
etunimi.sukunimi@riihimaki.fi

www.riihimäki.fi

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing
elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et
dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis
nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex
ea commodo consequat. Duis irure dolor reprehenderit
ifugiat par in culpa qui officia deserunt mollit anim id
est laborum.

Sisältöteksti

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit
voluptatem accusantium doloremque laudantium,
totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore
veritatis et enim ipsam voluptatem quia voluptas sit
aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur
magni dolores

OTSIKKO
Quisquam est, voluptate velit esse cillum dolore eu
fugiat nulla pariatur. Excepteur qui dolorem ipsum quia
commoqui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui dolorem eum fugiat quo
voluptas nulla pariatur?
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit,
sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore
magna aliqua. Ut enim ad ex ea commodo consequat.
occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui
officia deserunt mollit anim id est laborum.

www.riihimäki.fi
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40 JULISTEET

Viesti lorem
ipsum dolor sit
est amet.

Viesti tähän
lorem ipsum
dolor sit est

Kuva

TAPAHTUMAN OTSIKKO
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod
tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim
veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea
commodo consequat. Duis officia deserunt mollit anim id est laborum.

LISÄTIEDOT
Etunimi Sukunimi
010 123 4567
etunimi.sukunimi@riihimaki.fi

www.riihimäki.fi

LOGO

Sisältöalue

Viesti lorem ipsum
dolor sit est amet.
TAPAHTUMAN OTSIKKO
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing
elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore
et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam,
quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut
aliquip ex ea commodo consequat. Duis officia
deserunt mollit anim id est laborum.

LISÄTIEDOT
Etunimi Sukunimi
010 123 4567
etunimi.sukunimi@riihimaki.fi

www.riihimäki.fi

LOGO

LOGO

LOGO

LISÄTIEDOT
Etunimi Sukunimi
010 123 4567
etunimi.sukunimi@riihimaki.fi

www.riihimäki.fi

LOGO

LOGO

TAPAHTUMAN OTSIKKO
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt
ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation
ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis officia deserunt mollit anim
id est laborum. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut
fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt
sunt in culpa qui officia deserunt mollitia animi, id est laborum et dolorum fuga.

LISÄTIEDOT
Etunimi Sukunimi
010 123 4567
etunimi.sukunimi@riihimaki.fi

www.riihimäki.fi

LOGO
LOGO

Alatunnisteessa Riihimäen logo sekä
mahdolliset yhteistyökumppanit/rahoittajat.

LOGO

Viesti tähän
lorem ipsum
dolor sit est

TAPAHTUMAN OTSIKKO
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing
elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore
et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam,
quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut
aliquip ex ea commodo consequat. Duis officia
deserunt mollit anim id est laborum. Nemo enim
ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut
odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores
eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt sunt
in culpa qui officia deserunt mollitia animi, id est
laborum et dolorum fuga.

LOGO

Kokosivun kuvaa käytettäessä huomioi
tekstin erottuminen kuvan päältä.

LOGO

LOGO

Juliste voidaan suunnitella myös vaakamallikseksi.

Riihimäen kaupunki
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Vaihde: 019 758 4000
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