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LOGO

KAIKUmedian logosta on kolme värimallia.
Vihreä logo on päälogo, jota käytetään ensisijaisesti.

Joskus voi olla perusteltua käyttää logosta pelkkää
tekstiosiota, mutta tätä pyritään välttämään.

Logosta voidaan irrottaa pyöreä kuvake esimerkiksi
profiilikuvaksi sosiaaliseen mediaan. Tällöin käytetään
vihreää versiota.

Harmaasävyistä logoa saa käyttää vain, jos se on
painoteknisistä syistä välttämätöntä.
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LOGO

Logoista on myös negaversiot tummalle taustalle.

Mikäli tausta on kuviollinen, logo tulee sijoittaa mustan
tai valkoisen laatikon sisään tai vaihtoehtoisesti käyttää
mustaa tai valkoista reunaviivaa. Reunaviivan tulee olla
yhtä korkea kuin media-sanan m-kirjain ja kulmista pyöristetty. 
 

Logon suoja-alue on puolet Kaiku-sanan i-kirjaimesta.
Tätä suoja-aluetta ei saa alittaa.
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VÄRIT

KAIKUmedian visuaalinen ilme sisältää kolme väriä,
joiden lisäksi käytetään mustaa ja valkoista teksteissä
ja taustoina. Pääväreistä on myös tummemmat varjostussävyt.

Väriversiot on kytketty mediatyyppeihin:
 vihreä = ääni
 pinkki = video
 keltainen = teksti
 musta = valokuvat

C 66  M 0  Y 55 K 0
R 65  G 177  B 131
#41b183

C 1  M 97  Y 4 K 0
R 228  G 0 B 111
#e4006f 

C 4  M 19  Y 92 K 0
R 246  G 196 B 1
#f6c401 

C 71  M 16  Y 61 K 2
R 51  G 145 B 108
#33916c

C 19  M 100  Y 19 K 5
R 187 G 0  B 89
#bb0059

C 25  M 23  Y 99 K 6
R 189  G 164  B 1
#bda401
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GRAFIIKKA

KAIKUmedian visuaaliseen ilmeeseen sisältyy graafisia
elementtejä, jotka liittyvät mediatyyppeihin.

Jokaiselle mediatyypille on vastaanottamista sekä tuottamista
kuvaavat elementit.

Elementeistä tulee käyttää mediatyypin yhteydessä
omaa värimalliaan. 

Yleisessä yhteydessä voidaan käyttää tilanteeseen 
sopivaa väriä, kuitenkin niin, että tällöin kaikki 
rinnakkaiset elementit ovat keskenään samanvärisiä.

ääni video

teksti valokuva
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GRAFIIKKA

KAIKUmedia on sisältöpainotteinen, joten muuta kuvitusta ei
juurikaan tarvita. 

Visuaalisuutta tuomaan on luotu kaupunkinäkymä,
jossa on kaupungin monivärinen silhuetti sekä mustavalkoinen
poutapilvitaivas. Tehosteena taivaalla on vaaleanvihreä kolmio
kohdentamassa huomiota.

Kaupunkinäkymästä voidaan tarpeen mukaan irrottaa osia
tai sitä voidaan pidentää. Sen tulisi kuitenkin aina jatkua
vaakasuunnassa julkaisun reunasta reunaan ja alla tulee olla
“maana” musta palkki, jonka korkeus määritetään tarpeen 
mukaiseksi.

Poutapilvitaivasta voidaan käyttää myös ilman tehostekolmiota.
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TYPOGRAFIA

KAIKUmedialle on valittu kaksi fonttia.

Rubik Bold -fonttia käytetään otsikoissa.

Lora Regular -fonttia käytetään leipätekstissä.

Otsikkotyylejä:

Rubik Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö

1234567890 !?”#%&/()=+-,. ; :<>

Lora  Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghi jklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890 !?”#%&/()=+-, . ; :<>

MIKÄ KAIKU? MIKÄ KAIKU?
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HUOMIOITAVAA

KAIKUmedia on Pohjois-Kymen Kasvun hanke, joka saa
rahoitusta EU:lta ja Kouvolan kaupungilta. 

Näiden tahojen logot tulee näkyä KAIKUmedian markkinoinnissa.
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