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Graafinen ohjeisto

Monetran graafinen ilme on suunniteltu yhtenäistämään brändin visuaalista ilmettä johdonmukaisen
kokonaiskuvan luomiseksi. Yhtenäinen graafinen ilme
viestii Monetran toiminnan ytimestä, joka kiteytyy
kolmeen lupaukseen:

Luotettava kumppani
Kuntakentän moniosaaja
Taloudellisesti tehokas
Tämän graafisen ohjeiston tehtävänä on helpottaa
tunnuksen, brändivärien ja typografian käyttöä yhtenäisen brändi-ilmeen synnyttämiseksi ja erottamiseksi
muista toimijoista viestinnän eri tasoilla.
Ohjeistossa käydään läpi miten Monetran logoa ja
liikemerkkiä tulee käyttää eri tilanteissa. Katsaukset
brändiväreihin ja typografisiin valintoihin määrittävät
ilmeen rakentumista hieman syvemmin. Ohjeiston lopussa on nähtävissä esimerkkejä siitä, miten ilmettä on
sovellettu käytännössä.
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Logo
Monetran uudistettu tunnus koostuu
vanhasta logotyypistä eli kirjoitusasusta
ja sen yhteydessä olevasta liikemerkistä.
Lisäksi tunnuksesta on erotettu poikkiviiva eli nuoleke, jota käytetään tunnuksenomaisesti. Sen käytöstä enemmän
sivulla 6.
Tunnuksen yhteydessä voidaan käyttää
myös Monetran slogania: Meistä on moneksi. Kokonaisuudesta on sekä neliöettä vaakaversiot.
Tunnuksen kokoa muutettaessa tulee
huolehtia, etteivät korkeuden ja leveyden
keskinäiset mittasuhteet muutu.
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Logon suoja-alueet
Monetran tunnuksen ympärille tulee jättää tarpeeksi tilaa. Ohessa on kuvattu ns.
suoja-alue, jolla pyritään määrittämään
logon ympärille sopivasti tilaa. Näin varmistetaan tunnuksen hyvä näkyvyys ja
erottuminen muista lähellä olevista graafisista elementeistä.
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Logon peruskäyttö
Monetran tunnusta käytetään vaaleilla,
tummilla ja värillisillä taustoilla esimerkkien mukaisesti. Nuolineliötunnuksen
väli eli nuoleke on läpinäkyvä ja logoteksti on valkoinen neliöversiossa ja vaakaversiossa valkoinen tai musta riipuen
taustan väristä. Sellaisessa tilanteessa,
jossa logon alle jäävä tausta on sekava tai
lähellä logon väriä voidaan nuolekkeen
väriksi valita valkoinen (ks. esimerkki).
Monetran tunnuksen pääväri on punainen, mutta tunnuksesta on myös musta
ja valkoinen versio. Niiden käyttöä tulee
harkita ja niiden paikka onkin erikoistapauksissa, kuten esimerkikisi kutsuissa
tai muissa jokapäiväisestä markkinoinnista eroavissa käyttökohteissa. Myöskin
hopean tai kromin värinen vaihtoehto on
mahdollinen.

PMS
CMYK
RGB

1805 C / 200 U
30 / 100 / 90 / 0
178 / 0 / 25

PMS
CMYK
RGB

Black 6
30 / 20 / 20 / 100
0/0/0
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Nuoleke
Monetran tunnuksen nurkkanuolta
erottavaa nuoleketta voidaan hyödyntää
valmiiksi suunnitelluissa pohjissa ja sen
liiallinen käyttö ei ole suositeltavaa, ettei
sen teho kärsisi.
Esimerkiksi PowerPoint-pohjissa on käytetty nuoleketta hyväksi tuomaan esitykseen yhtenäisyyttä.

Nuoleke

MONETRA OY:N ESITTELY
Mikä ihmeen Monetra Oy?
17.1.2017 Toimitusjohtaja Päivi Pitkänen
Monetra on voittoa tavoittelematon, Oulun kaupungin ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin
kuntayhtymän perustama talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus

Me olemmme

 Monetra toimii in house -periaatteella, jossa asiakkaat ovat myös omistajia
 asiakkaita noin 30

Monetra aloitti toimintansa vuonna 2012
 Monetran päätoimipiste sijaitsee Limingantullissa, os. Nuottasaarentie 5, Oulun keskustan tuntumassa
 sivutoimipisteet Sodankylässä ja Haapavedellä
 tulkkipalvelutoimistot Oulussa ja Jyväskylässä

KUNTAKENTÄN
MONIOSAAJA
”Meiltä löytyy Suomen monipuolisin
palveluvalikoima kunta-alan tarpeisiin”

Meiltä saat talous- ja henkilöstöhallinnon lisäksi hallinto-, hankinta-, rekrytointi-, viestintä-, painatus- ja tulkkipalvelut.
Uskallammekin väittää, että näin pystymme tarjoamaan alan laajimman valikoiman osaamista kätevästi yhdestä osoitteesta.
Julkispuolen asiantuntijoina hallitsemme säädökset ja muutkin päätöksenteon kiemurat. Meille on kunnia-asia olla
tekemässä hyvää suomalaista hallintoa. Osaamisemme on paitsi laajaa myös erinomaisen syvää!
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Logon virheellinen käyttö
Ohessa esitetty muutamia esimerkkejä siitä miten Monetran tunnusta ei saa
muokata tai käyttää. Tunnusta ei saa venyttää eikä sen värejä muuttaa. Logo asemoidaan aina vaakasuoraan. Merkin eri
osia ei saa erottaa ja sen turvaetäisyyttä
tulee noudattaa.
Seuraavalla sivulla on esitetty lisävärejä, joilla voidaan elävöittää visuaalista
viestintää ja samat värit löytyvät myös
muunmuassa Monetran omasta PowerPoint-pohjasta.
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Värit
Eri väriavaruuksia käytetään värien tarkkaan määrittämiseen ja toistamiseen eri
medioissa ja käyttöympäristöissä. Käytettävä väriavaruus määräytyy siis käyttökohteen mukaan.
Painoaineistossa, kuten käyntikorteissa,
esitteissä ja ilmoituksissa käytetään neljästä osaväristä koostuvia CMYK-värejä.
RGB-väriavaruutta käytetään ainoastaan
sähköisessä viestinnässä, kuten websivuilla tai PowerPoint-esityksissä. Molemmille väriavaruusvaihtoehdoille on
ohessa määritelty käytettävät väriarvot.
Offset-painamisessa on otettava huomioon eri pererimateriaalin ominaisuudet
parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi.
Monetran pääväreinä yritysilmeessä
ovat kuitenkin vain punainen, valkoinen
ja musta.
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CMYK
RGB

25 / 80 / 72 / 0
155 / 34 / 43

CMYK
RGB

40 / 0 / 10 / 0
179 / 215 / 229

CMYK
RGB

44 / 8 / 70 / 5
163 / 183 / 108

CMYK
RGB

30 / 100 / 90 / 0
178 / 0 / 25

CMYK
RGB

100 / 0/ 30 / 5
63 / 161 / 176

CMYK
RGB

65 / 14 / 100 / 7
107 / 149 / 31

CMYK
RGB

30 / 100 / 90 / 30
120 / 28 / 33

CMYK
RGB

85 / 50 / 20 / 20
21 / 89 / 132

CMYK
RGB

80 / 14 / 100 / 40
66 / 108 / 31

CMYK
RGB

46 / 54 / 13 / 11
144 / 127 / 160

CMYK
RGB

0 / 9 / 35 / 0
250 / 232 / 182

CMYK
RGB

5/0/0/5
237 / 241 / 245

CMYK
RGB

66 / 77 / 19 / 15
96 / 72 / 120

CMYK
RGB

0 / 35 / 85 / 0
231 / 177 / 66

CMYK
RGB

5 / 0 / 0 / 15
219 / 223 / 226

CMYK
RGB

73 / 85 / 19 / 30
75 / 52 / 99

CMYK
RGB

0 / 50 / 100 / 0
220 / 145 / 27

CMYK
RGB

5 / 0 / 0 / 85
72 / 72 / 73

8

Typografia
Monetralle on määritelty primääri- ja sekundäärikirjasinperheet.
Ensisijaisina kirjasinperheenä tulee käyttää Haboro Slab ja Museo Sans -kirjasinperheiden leikkauksia, jotka soveltuvat
hyvin sekä painettaviin että sähköisiin
ympäristöihin. Haboro Slab on pääkirjasintyyppi ja Museo Sans on varattu
otsikkotason kirjasintyypiksi. Lisäksi käytössä on korostustekstityyli, jota on käytetty Monetran sloganissa ja sitä voidaan
käyttää harkitusti nostamaan esiin, joku
aivan erityinen lause tai sisältö.
Mikäli käytössä on vain rajattu valikoima
kirjasimia, kuten esimerkiksi Office-ohjelmistojen yhteydessä, tulee tuolloin käyttää kirjasintyyppeinä Georgiaa ja Arialia.

Primäärikirjasinperheet: Haboro Slab ja Museo Sans
Haboro Slab Normal Book		

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖabcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö1234567890

Haboro Slab Normal Book Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖabcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö1234567890

Haboro Slab Normal Bold		

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖabcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö1234567890

Haboro Slab Normal Bold Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖabcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö1234567890

Museo Sans 500			ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖabcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö1234567890
Museo Sans 500 Italic		

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖabcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö1234567890

Museo Sans 700			ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖabcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö1234567890
Museo Sans 700 Italic		

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖabcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö1234567890

Korostustekstityyli: Eds Market Main Script
Eds Market Main Script		

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖabcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö1234567890

Sekundäärikirjasinperhe: Georgia ja Arial
Georgia				ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖabcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö1234567890
Georgia Italic			

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖabcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö1234567890

Arial Regular			

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖabcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö1234567890

Arial Italic			 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖabcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö1234567890
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Ilmeen soveltaminen
Seuraavilla sivuilla on esitetty muutamia
tapoja soveltaa Monetralla suunniteltua
yhtenäistä brändi-ilmettä.

MONETRA
Roll-up 1

Esimerkit kertovat, miten Monetran
brändin värimaailma rakentuu ja miten
typografiaa on sovellettu eri tilanteissa.

850
Meistä on moneksi

PÄIVI PITKÄNEN

toimitusjohtaja
+358 40 574 8106
paivi.pitkanen@monetra.fi

MONETRA OY – kuntakentän moniosaaja
Nuottasaarentie 5, 90400 Oulu | www.monetra.fi

JUKOLAN TALO, ETELÄISESSÄ HÄMEESSÄ
Jukolan talo, eteläisessä Hämeessä, seisoo erään mäen pohjaisella rinteellä, liki Toukolan
kylää. Sen läheisin ympäristö on kivinen tanner, mutta alempana alkaa pellot, joissa,
ennenkuin talo oli häviöön mennyt, aaltoili teräinen vilja.

Meistä on moneksi

Peltojen alla on niittu, apilaäyräinen, halkileikkaama monipolvisen ojan; ja runsaasti antoi se
heiniä, ennenkuin joutui laitumeksi kylän karjalle. Muutoin on talolla avaria metsiä, soita ja
erämaita, jotka, tämän tilustan ensimmäisen perustajan oivallisen toiminnan kautta, olivat
langenneet sille osaksi jo ison-jaon käydessä entisinä aikoina. Silloinpa Jukolan isäntä, pitäen
enemmän huolta jälkeentulevainsa edusta kuin omasta parhaastansa, otti vastaan osaksensa
kulon polttaman metsän ja sai sillä keinolla seitsemän vertaa enemmän kuin toiset naapurinsa.
Mutta kaikki kulovalkean jäljet olivat jo kadonneet hänen piiristänsä ja tuuhea metsä kasvanut
sijaan. – Ja tämä on niiden seitsemän veljen koto, joiden elämänvaiheita tässä nyt käyn kertoilemaan.

2200

Veljesten nimet vanhimmasta nuorimpaan
Veljesten nimet vanhimmasta nuorimpaan ovat: Juhani, Tuomas, Aapo, Simeoni, Timo, Lauri ja
Eero. Ovat heistä Tuomas ja Aapo kaksoispari ja samoin Timo ja Lauri. Juhanin, vanhimman
veljen, ikä on kaksikymmentä ja viisi vuotta, mutta Eero, nuorin heistä, on tuskin nähnyt kahdeksantoista auringon kierrosta. Ruumiin vartalo heillä on tukeva ja harteva, pituus kohtalainen,
paitsi Eeron, joka vielä on kovin lyhyt. Pisin heistä kaikista on Aapo, ehkä ei suinkaan hartevin.
Tämä jälkimmäinen etu ja kunnia on Tuomaan, joka oikein on kuuluisa hartioittensa levyyden
tähden. Omituisuus, joka heitä kaikkia yhteisesti merkitsee, on heidän ruskea ihonsa ja kankea,
hampunkarvainen tukkansa, jonka karheus etenkin Juhanilla on silmään pistävä.
Heidän isäänsä, joka oli ankaran innokas metsämies, kohtasi hänen parhaassa iässään äkisti
surma, kun hän tappeli äkeän karhun kanssa. Molemmat silloin, niin metsän kontio kuin mies,
löyttiin kuolleina, toinen toisensa rinnalla maaten verisellä tanterella. Pahoin oli mies haavoitettu, mutta pedonkin sekä kurkku että kylki nähtiin puukon viiltämänä ja hänen rintansa kiväärin
tuiman luodin lävistämänä. Niin lopetti päivänsä roteva mies, joka oli kaatanut enemmän kuin
viisikymmentä karhua. – Mutta näiden metsäretkiensä kautta löi hän laimin työn ja toimen
talossansa, joka vähitellen, ilman esimiehen johtoa, joutui rappiolle. Eivät kyenneet hänen
poikansakaan kyntöön ja kylvöön; sillä olivatpa he perineet isältänsä saman voimallisen innon
metsä-otusten pyyntöön. He rakentelivat satimia, loukkuja, ansaita ja teerentarhoja surmaksi
linnuille ja jäniksille. Niin viettivät he poikuutensa ajat, kunnes rupesivat käsittelemään tuliluikkua ja rohkenivat lähestyä otsoa korvessa.

MONETRA OY – kuntakentän moniosaaja
Nuottasaarentie 5, 90400 Oulu | www.monetra.fi
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Erikoistapaukset
Tarvittaessa Monetran ilmettä voidaan
soveltaa graafisen ohjeiston pohjalta ja
sen hengessä.
Erikoistapauksissa tai ollessasi epävarma
logon oikeasta käyttötavasta voit ottaa
yhteyttä brand manageriin:
Anne Piikivi
p. 044 703 4005
anne.piikivi@monetra.fi
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