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Miksi ohjeisto?

Enontekiön kunnan tavoite: Son rohki soma paikka ellää – tarkoittaa, 
että haluamme olla toimija, jolla on hyvä maine. 

Graafinen ohjeistus osaltaan tekee tästä totta. 
Usein kunta näyttäytyy ihmisille visuaalisten aineistojen: 
verkkosivujen, kirjeiden, kokousasiakirjojen, sähköpostien ja ilmoitusten, 
kautta. Näissä yhteyksissä visuaalisen ilmeen johdonmukaisuus 
herättää luottamusta ja luo hyvää mainetta. 
Yhtenäinen ilme auttaa kuntalaista helpommin erottamaan kunnan asiat 
muusta informaatiovirrasta, tämä on asiakaspalvelua. 
Ohjeistuksen tarkoitus on myös helpottaa kunnan työntekijöiden arkea, 
kun graafiset toimintatavat ovat valmiiksi mietittyinä, 
niitä voi helposti soveltaa omissa työtehtävissä.

Heli Nurmi
Viestintä- ja kulttuurikoordinaattori
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Logo

Logo muodostuu nimilogosta, Enontekiö, 
sekä visuaalisesta elementistä, revontulista tunturien takana.

Logo luo voimakkaita mielikuvia pohjoisen villistä ja värikkäästä luonnosta.
Pyöreät tunturien laet erottuvat pehmeinä revontulien edessä, näin katsojalle 
avautuu mahdollisuus oivaltaa tunturit ilman, että niitä on korostettu 
mitenkään.

Värit ovat valikoituneet pohjoisen värikylläisestä luonnosta: 
kaamoksen vähäisen valon luomat värivaihtelut oranssista punaisen kautta 
sinipunaiseen ja siniseen.

Tässä logo on perusmuodossaan:
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Logon suoja-alue

Suoja-alue auttaa hahmottamaan sen tilan, 
jonka tunnus tarvitsee vähintään ympärilleen erottuakseen hyvin. 

Suoja-alueen koko on määritelty käyttäen mittayksikkönä 
kaksi kertaa O-kirjaimen korkeutta (2 x O). 
Suoja-alueelle ei sijoiteta mitään muita elementtejä.

2 x O

2 x O

SUOJA-ALUE

2 x O2 x O
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Logo sloganilla

Logoon voi yhdistää sloganin, joka on käännetty myös Saameksi.

Logon ja sloganin yhdistelmää käytettäessä tulee varmistua siitä, 
että sitä ei käytetä pienempänä kuin 25 mm (leveys). Näin varmistetaan 
sloganin luettavuus. 

Slogania voidaan käyttää myös erikseen, tällöin logon tulee olla näkyvillä 
jossain lähellä (esim. kirjepohjassa ja sähköpostin allekirjoituksessa).

25 mm 15 mm

Minimikoko logolle,
jossa solgan
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Logon sovellukset, värit

Logosta käytetään ensisijaisesti väriliukuma versiota.

Jos logoa käytetään tummalla väripohjalla, sen on oltava valkoinen. 

VÄRILIUKUMA VERSIO

SININEN VERSIO ORANSSI VERSIO

PUNAINEN VERSIO MUSTA VERSIO

Muita logon värisovelluksia käytetään sellaisissa tapauksissa, joissa se on 
erottovuuden kannalta välttämätöntä (logon pieni koko tai painotekniikasta
johtuen).
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Logon sovellukset, versiot

Logosta on tehty myös tiiviimpi sovellus, käytettäväksi 
mm. somekanavien profiilikuviin. 
Ohessa muutamia esimerkkejä tämän logoversion käytöstä:

VÄRILIUKUMA 
VERSIO

ORANSSI VERSIOSININEN VERSIOPUNAINEN VERSIO

ESIMERKKI TARRA-ARKISTA
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Logon käytöstä

Kun logoa käytetään esim. valokuvan päällä, pidä huoli, että tunnus 
erottuu taustasta selkeästi. Tähän voi vaikuttaa mm. siten, että käyttää 
logon eri värivaihtoehtoja, logo sijoitetaan kuvaan sellaiseen kohtaan, 
josta se erottuu hyvin. On myös hyvä miettiä, soveltuuko logo laisinkaan 
kuvan päälle, esim. jos kuvassa on suuret kontrasti tai jos kuvassa on paljon 
yksityiskohtia. Tällöin logo kannattaa sijoittaa valkoiselle alueelle.
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Värit

Käytettävissä olevat värit ovat: sininen, oranssi ja punainen.
Näitä värejä voidaan käyttää esim. taustojen pohjaväreinä sekä
tehosteväreinä erilaisissa painotöissä ja esityksissä.
Väreistä voidaan myös käyttää niistä johdettuja vaaleampia värisävyjä, 
niitä tulee käyttää kuitenkin harkiten. Käytä aina näitä värimäärityksiä.

Värijärjestelmistä:  
CMYK-värijärjestelmää käytetään painotuotteissa, esim. esitteet, lomakkeet.
PMS-värejä käytetään sellaisissa painotöissä, jossa painetaan erikoismateriaalille, 
kuten kankaalle. Esim. t-paidat, kynät, muovit.
RGB-värijärjestelmää käytetään esim. tietokoneiden näytöissä ja mobiililaitteissa.
HEX-värikoodia käytetään esim. kun määritetään väri nettisivulla otsikolle.

SININEN
C100 M93 Y0 K13
R39 G44 B124
HEX #272c7c
PMS Blue 072

80 % 80 % 80 %

60 % 60 % 60 %

ORANSSI
C0 M60 Y100 K0
R239 G125 B0
HEX #ef7d00
PMS 137

PUNAINEN
C6 M80 Y60 K0
R225 G80 B84
HEX #e15054
PMS 1788

40 %

20 %

40 %

20 %

40 %

20 %
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Typografia

Logon fonttina on Brandon Grotesque Black ja sloganissa Brandon Grotesque 
medium. Logon fontit on konvertoitu poluiksi, näin ne eivät pääse muuttumaan.

Erilaisissa materiaaleissa, esim. Word- ja Powerpoint-pohjissa sekä sähköpostin 
allekirjoituksessa käytetään Calibri-fonttia, leikkauksia regular ja bold.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890

BRANDON GROTESQUE BLACK

BRANDON GROTESQUE BLACK

CALIBRI REGULAR

CALIBRI BOLD



12LO GO | WORD -LOM AKEP OH JA 

Word-lomakepohja, A4

Word-lomakepohjassa on markkinointilogon lisäksi sivun alareunassa 
graafisena elementtinä osa renvontulitunnusta sekä slogan ja yhteystiedot.
Nämä elementit on sijoitettu Wordissa ylä- ja alatunnukseksi, 
näin ne eivät pääse liikkumaan pois paikoiltaan. Tekstityypiksi on valittu 
Calibri, ja siitä leikkaukset regular ja bold.

 

 

    Asiakirjan tyyppi  
    00.00.2019 
 
 
 
Vastaanottajan nimi  
  
 
 

 
Asiaotsikko  
 
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Sed posuere inter
  dum 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 hendrer
  it mollis, ipsum erat vehicula risus, eu suscipit sem libero nec erat. Aliquam 
  erat volutpat. Sed congue augue vitae neque. Nulla consectetuer porttitor 
  pede. Fusce purus morbi tortor magna condimentum vel, placerat id blandit
  sit amet tortor. 
 
Sivuotsikko   Mauris sed libero. Suspendisse facilisis nulla in lacinia laoreet, lorem velit ac
  cumsan 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, vesti
  bulum ullamcorper venenatis augue. Aliquam tempus nisi in auctor vulputate, 
  erat felis pellentesque augue nec, pellentesque lectus justo nec erat. Aliquam 
  et nisl. Quisque 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 tin
  cidunt tempor est. Ut suscipit nisi eu purus. Proin ut pede mauris eget ipsum. 
  Integer vel quam nunc commodo consequat. Integer ac eros eu tellus dignis
  sim viverra. Maecenas erat aliquam erat volutpat. Ut venenatis ipsum quis tur
  pis. Integer cursus scelerisque lorem. Sed nec mauris id quam blandit conse
  quat. Cras nibh mi hendrerit vitae, dapibus et aliquam et magna. Nulla vitae 
  elit. Mauris consectetuer odio vitae augue. 

  Ystävällisin terveisin  
 
  Oma nimi  
 
 



 

 

  Pöytäkirja    Sivu  
  KUNNANHALLITUS    1/35 
 
 
Kokousaika   Maanantai 00.00.2019 klo 00.00-00.00  
Kokouspaikka  Kunnanhallituksen huone  
 
Saapuvilla   
olleet jäsenet Etunimi Sukunimi pj  
  Etunimi Sukunimi I vpj (etä, poistui klo 00.00)  
  Etunimi Sukunimi II vpj  
  Etunimi Sukunimi  j  
  Etunimi Sukunimi j  
  Etunimi Sukunimi j  
  Etunimi Sukunimi j  
  Etunimi Sukunimi vj  
 
  Etunimi Sukunimi kvalt pj  
  Etunimi Sukunimi kvalt I vpj  
  Etunimi Sukunimi kvalt II vpj  
 
Muut saapuvilla   
olleet  Etunimi Sukunimi esittelijä 
  Etunimi Sukunimi pöytäkirjanpitäjä  
  Etunimi Sukunimi rakennustarkastaja § 49  
  Etunimi Sukunimi Enontekiön Vesihuolto Oy,  
    toimitusjohtaja, § 50  
  Etunimi Sukunimi Kiinteistö Oy Enontekiön kunnan asunnot 
    ym. kiinteistöyhtiöt, toimitusjohtaja, § 50  
  Etunimi Sukunimi Enontekiön Sähkö Oy, toimitusjohtaja, § 50  
  Etunimi Sukunimi Enontekiön Kehitys Oy, toimitusjohtaja, § 50  
 
Asiat  45 § - 58 §  
 
Pöytäkirjan    
allekirjoitus  Etunimi Sukunimi Etunimi Sukunimi 
  puheenjohtaja  pöytäkirjanpitäjä  
 
Pöytäkirjan  
tarkastajat   Etunimi Sukunimi Etunimi Sukunimi 
 
 
Pöytäkirja on  Enontekiön kunnan verkkosivulla www.enontekio.fi  
nähtävänä   00.00.2019 klo 00.00 
 
 
 

 

 

 

  Pöytäkirja    Sivu  
  KUNNANHALLITUS  00.00.2019  3/35 
 

 
45 § Kunnanhallituksen kokouksen järjestäytyminen  
 
Päätös    Puheenjohtaja totesi yksimielisesti kokouksen lailliseksi ja  
  päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin yksimielisesti  
  Etunimi Sukunimi ja Etunimi Sukunimi. Kunnanhallitus hyväksyi  
  yksimielisesti esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.  
 
Käsittely   Todettiin, että kunnanhallituksen kokous alkoi klo 00.00.  
  Todettiin, että tämän kokouksen puheenjohtajana toimii Etunimi  
  Sukunimi, koska Etunimi Sukunimi on etänä. Etunimi Sukunimi esitti 
  pöytäkirjantarkastajaksi Etunimi Sukunimeä ja Etunimi Sukunimeä.  
 
Päätösehdotus 
(kunnanjohtaja)  Kunnanhallituksen puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja  
  päätösvaltaiseksi ja kunnanhallitus päättää valita pöytäkirjantarkasta-
  jiksi kaksi kunnanhallituksen jäsentä tarkastamaan kokouksen  
  pöytäkirja viimeistään nähtävilläpitopäivänä klo 00.00 mennessä.  
  Edelleen kunnanhallitus päättää hyväksyä tämän kokouksen 
  työjärjestyksen. 
  
Selostus   Kuntalain 103 §:n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on 
  päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.  
  Puheenjohtajan tehtävänä on todeta kokouksen laillisuus ja  
  päätösvaltaisuus. Kunnanhallitus on päättänyt 3.7.2017 (§ 220), että 
  kunnanhallituksen kokouksen pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä  
  viimeistään kaksi arkipäivää kokouksen päättymisen jälkeen klo 15  
  alkaen kunnan kotisivulla. Kunnanhallituksen kokouksen pöytäkirja  
  pidetään julkisesti nähtävillä em. aikana Enontekiön kunnan verkkosi
  vulla www.enontekio.fi. Ennen nähtävilläpitoa pöytäkirjan tulee olla  
  puheenjohtajan, pöytäkirjanpitäjän ja pöytäkirjantarkastajien allekir
  joittama. Mikäli heidän tilalleen on esteellisyyden tai estyneisyyden 
  vuoksi valittu kokouksen osan ajaksi muita kokouksen osanottajia,  
  tulee myös näiden allekirjoittaa pöytäkirja omalta osaltaan.  
  Jotta vältyttäisiin ylimääräisten pöytäkirjantarkastajien valinnalta,  
  tulisi heti kokouksen alussa valita tarkastajiksi osanottajia, jotka 
  eivät ole käsiteltävien asioiden osalta esteellisä ja joilla on mahdollisuus 
  osallistua kokoukseen sen päättymiseen saakka. 
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Word-lomakepohja, A4, virallinen asiakirjapohja

Word-lomakepohjassa on vasemmassa yläkulmassa, ylätunnisteessa Enontekiön 
kunnan vaakuna ja alatunnisteessa tila todistajien allekirjoituksille. Näitä kohtia ei 
muuteta. Tekstityyppinä on Calibri, ja siitä leikkaukset regular ja bold.
Käytä Word-lomakepohjaan määriteltyjä sisennyksiä.

PÄÄOTSIKKO
sijoitetaan vaakunan viereen,
lomakkeen ylöosaan.

VÄLIOTSIKOT sijoitetaan 
sivun vasempaan reunaan.

VARSINAINEN TEKSTI 
sisennetään alkamaan samasta 
kohdasta kuin pääotsikko.
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Enontekiön vaakuna

Kunnan vaankuna on kunnan arvokkain tunnus. 
Sitä käytetään virallisissa ja arvokkaissa yhteyksissä kuten esim. 
kunnan pöytäkirjoissa, viireissä, lipuissa, onnitteluissa, kunniakirjoissa, 
kylteissä sekä muussa edustuksellisessa käytössä.

Vaakunan värimäärityksistä löytyy erillinen ohjeistus.
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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. Quisque 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.  
Maecenas erat aliquam erat volutpat. 

Etunimi Sukunimi
Titteli
Puhelinnumero

Allekirjoitus eng
Allekirjoitus 1

ALLEKIRJOITUKSEN  JA 
YHTEYSTIETOJEN HARMAA 
SÄVY

Allekirjoitus eng
Allekirjoitus 1

SLOGANIN VÄRIN MÄÄRITYS: R39 G44 B124

Sähköpostin allekirjoitus

Sähköpostin allekirjoituksessa käytetään logon 4-väristä versiota, ilman slogania.
Suositeltava tekstityyppi allekirjoitukseen on Calibri regular, koko 11 p ja omassa 
nimessä leikkaus bold, nimen ja tittelin jälkeen oma työpuhelinnumero. 
Allekirjoituksen väri on harmaa. 
Slogan sijoitetaan alimmaiseksi Calibri regular, 11 p, ja väriksi tumman sininen.
 

39
44

124
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Word-pohja, kutsu

Kunnan sisäisiin tiedotteisiin, mm. erilaiset kutsut ja tapahtumat, 
on tehty muutamia erilaisia pohjia. Näissä pohjissa voi tekstin 
vaihtaa sopivaksi kulloiseenkin tarkoitukseen.
Fonttina käytetään Calibria, leikkauksia regular ja bold.



Etunimi Sukunimi | 00.00.2019

Tähän otsikko ja otsikko
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Powerpoint-pohjat

Powerpoint-esityksessä on mietitty valmiiksi asettelumalleja helpottamaan 
esityksen tekemistä. Valmiit pohjat on luotu, jotta esitykset pysyvät
visuaalisen linjan mukaisina, tiivistettyinä ja helposti luettavassa muodossa.

Fontiksi on valittu Calibri ja siitä leikkaukset regular ja bold.
Värit noudattavat valittua linjaa.

Etunimi Sukunimi | 00.00.2019

Tähän otsikko ja otsikko

KUVALLISIA ALOITUSSIVUJA on tehty kaksi erilaista. Niihin voi vapaasti vaihtaa kuvan  
(esim. luontokuva vuodenajan vaihtelun mukaisesti) ja tekstit. 
Huomioi kuvan valinnassa, että logo erottuu taustakuvasta selkeästi.
Kunnan vaakunaa voidaan käyttää virallisemmissa esityksissä.

GRAAFISIA-ALOITUSSIVUJA on myös kaksi, toisessa on oikeassa alareunassa logo sinisellä.
Näissä sivuissa voi muokata ainoastaan tekstiä.

Etunimi Sukunimi | 00.00.2019

Lorem ipsum dolor sit, 
consectetuer adipiscing elit

Etunimi Sukunimi | 00.00.2019

Lorem ipsum dolor sit, 
consectetuer adipiscing elit



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. Sed congue augue vitae neque. Nulla consectetuer
porttitor pede. Fusce purus morbi tortor magna condimentum vel, 
placerat id blandit sit amet tortor.

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. Sed congue augue vitae neque. Nulla consectetuer
porttitor pede. Fusce purus morbi tortor magna condimentum vel, 
placerat id blandit sit amet tortor.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. Sed congue augue vitae neque. Nulla consectetuer
porttitor pede. Fusce purus morbi tortor magna condimentum vel, 
placerat id blandit sit amet tortor.
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TEKSTISIVUJA on tehty useampi
versio. Näihin pohjiin ei tule 
liittää kuvia.

Vältä tuomasta sivua täyteen tekstiä  – älä saata 
yleisöä informaatioähkyyn!

Pidä tekstin pistekoko tarpeeksi suurena,
jotta sen lukeminen ei rasita yleisöä.

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. Sed congue augue vitae neque. Nulla consectetuer
porttitor pede. Fusce purus morbi tortor magna condimentum vel, 
placerat id blandit sit amet tortor. 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. Sed congue augue vitae neque. Nulla consectetuer
porttitor pede. Fusce purus morbi tortor magna condimentum vel, 
placerat id blandit sit amet tortor.



Lorem ipsum dolor sit amet
Mauris varius diam vitae arcu. Sed arcu lectus auctor vitae, consectetuer et 
venenatis eget velit. 
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Luokka 1 Luokka 2 Luokka 3 Luokka 4

Kaavion otsikko

Sarja 1 Sarja 2 Sarja 3Lorem ipsum dolor sit amet
Mauris varius diam vitae arcu. Sed arcu lectus auctor vitae, consectetuer et 
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GRAAFEILLE on myös suunniteltu omia ehdotuksia. Graafit pidetään yksinkertaisina ja 
selkeinä, ilman ”kikkailuja” esim. varjot, kolmiulotteisuus jne.

Väreinä käytetään määriteltyjä 
värejä ja tarvittaessa niistä 
johdettuja sävyjä (esim. 40 % 
oranssista).

Lorem ipsum dolor sit amet
Mauris varius diam vitae arcu. Sed arcu lectus auctor vitae, consectetuer et 
venenatis eget velit. 
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Jos saman aiheen graafeja tulee sivulle esim. 3 kpl, niin tuo sivulle 
yksi asia kerrallaan, hyödyntämällä Powerpointin animaatio-ominaisuutta.

Lorem ipsum dolor sit amet
Mauris varius diam vitae arcu. Sed arcu lectus auctor vitae, 
consectetuer et venenatis eget velit. 

Myynti

1. neljännes 2. neljännes

3. neljännes 4. neljännes
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Kuitenkin mielummin kolme sivua kuin yksi, joka on täynnä kolmesta asiasta.



Lorem ipsum dolor
sit ametconsectetu
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. 

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. Sed congue augue vitae neque. Nulla consectetuer
porttitor pede. Fusce purus morbi tortor magna condimentum vel, 
placerat id blandit sit amet tortor.

Lorem ipsum dolor
sit ametconsectetu
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. 
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KUVASIVUT elävöittävät esitystä ja ne tukevat esityksen sisältöä.
Kuvia ei kannata laittaa sekaisin tekstin joukkoon, vaan kuville määritellään selkeät paikat. 
Mieti kuvan aihetta: miten kuva tukee esityksen teemaa?
Mitä kuvasta tulee ensimmäisenä mieleen?

On aina parempi käyttää vähemmän 
kuvia kuin useampia.

Jos kuvia kuitenkin on useampia, 
niin ne kannattaa sijoittaa tiiviiseen 
asetelmaan, jolloin kuvat muodostavat 
yhtenäisen kokonaisuuden ja
näin lopputulos pysyy selkeänä.



Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetuer
• 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. Sed congue augue vitae 
neque. Nulla consectetuer porttitor pede. 

• Fusce purus morbi tortor magna condimentum vel, 
placerat id blandit sit amet tortor.

Donec
ultricies nisl ut

felis suspendisse
250 t€

?
Fusce purus morbi tortor
magna condimentum vel, 

placerat id blandit.

!
Fusce purus morbi

tortor magna condimentum
vel, placerat id 

blandit.
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Powerpoint-pohjissa on myös 
HUOMIOPALLO -SIVUJA, joilla 
voi rytmittää esitystä. 
Näissä palloissa kannattaa esittää 
asioita, jotka ovat tärkeitä ja 
joihin halutaan kiinnittää 
huomiota.

Pallojen värit noudattavat 
valittuja värejä.

Myös tekstipitoisiin sivuihin voi 
sijoittaa huomiopallon, jossa 
nostetaan tärkeä asia huomionar-
voiseksi.



Kiitos!
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LOPETUSSIVU on esityksessä viimeinen, mutta ei välttämättä vähäisin sivu.
Lopetukseen voi tehdä yhteenvedon esityksestä, esittää kysymyksen tai
vaikka laittaa yleisö miettimään, mitä tapahtuu seuraavaksi.

Kohtelias tapa on myös kiittää yleisöä esityksen lopussa.


