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Mattografiikka + tekstilogo = 
yritystunnus.

Mainiokodit -yritystunnuksen 
muodostavat mattokuvio ja tekstilogo. 
Elementtien välisiä mittasuhteita ei saa 
muuttaa.

Yritystunnusta käytetään ensisijaisesti 
värillisenä valkoisella tai violetilla 
pohjalla. Violetilla pohjalla tunnuksesta 
käytetään negatiiviversiota, jossa teksti 
ja maton hapsut ovat valkoiset.
 
Joissain poikkeustapauksissa voidaan 
käyttää myös pelkkää tekstilogoa ilman 
mattokuviota.

Tunnuksen mustavalkoversiot ovat  
aina ilman mattokuviota. 

Yritystunnus
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Yritystunnuksen  
suoja-alue
Suoja-alueen määrittää logon  
k-kirjaimen korkeus.

Älä sijoita mitään elementtejä  
suoja-alueen sisäpuolelle.
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Yksiköiden 
tunnukset
Tekstilogo + yksikön nimi
= yksikön tunnus

Käytetään ensisijaisesti kaksivärisiä versioita 
joko valkoisella tai violetilla pohjalla. 

Jos väriversioita ei voida käyttää, tunnuksista 
on olemassa myös musta ja valkoinen versio. Emilia ja Arvid

Emilia ja Arvid
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VIOLETTI
Pantone 7657
CMYK  47 94 0 36
RGB 110 43 98

VAALEANPUNAINEN
Pantone 709
CMYK  0 69 29 0
RGB 239 96 121

KELTAINEN
Pantone 2006
CMYK  0 22 77  0
RGB 235 188 78

HIEKKA
Pantone 2309
CMYK  3 15 29 0
RGB 231 206 181

SININEN
Pantone 290
CMYK  23 0 1 0
RGB 185 217 235

Päävärit
Mainiokodit-brändin 
pääväreinä ovat violetti ja 
vaaleanpunainen

Lisävärit
Lisävärejä ovat keltainen, 
hiekka ja sininen.

Väri- 
määritykset
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abcdefghijklmnop

Otsikot
Otsikoissa ja väliotsikoissa käytetään  
Quicksand-fontin Bold-leikkausta

Leipäteksti
Leipäteksteissä fontti on  
Noto Serif JP regular.

Korvaava kirjasintyyppi
Korvaavat kirjasintyypit ovat 
otsikoissa ja väliotsikoissa Calibri Bold  
ja leipätekstissä Georgia regular. 
 

Typografia abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
1234567890!?#@&

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
1234567890!?#@&

Noto Serif Jp

Toimintamme lähtökohtana 
on hyvä yksilöllinen elämä.
Se tarkoittaa sitä, että tarjoamme jokaisella asuk-
kaalle oman turvallisen paikan, josta voi tehdä 
itsensä näköisen ja jota voi kutsua kodiksi. Varmis-
tamme yksilöllisen hoivan tekemällä asukkaan ja 
läheisten kanssa yhdessä yksilöllisen elämäntapa-
suunnitelman, jossa perehdytään asukkaan histo-
riaan ja nykytilanteeseen. 

Pyrimme huomioimaan tavat ja tottumukset sekä 
mahdolliset mielipuuhat ja toiminnat niin, että 
arki tuntuisi omalta. Iso osa hyvää arkea on myös 
ravinto. Panostammekin siihen, että tarjolla on sel-
laista terveellistä ja maukasta ruokaa, jota kotona 
syödään. Meille on tärkeää, että jokainen kokee  
olonsa turvalliseksi. Ympärivuorokautisen läsnä-
olon lisäksi, asukkaille nimetään omahoitaja,  
joka sitoutuu huolehtimaan tämän asioista.

Koko henkilöstömme on koulutettu turvalliseen 
työskentelyyn sekä tarvittavien apuvälineiden 
käyttöön. Ja tilamme ovat suunniteltu niin, että 
niissä on helppoa liikkua. Tilat on myös suunnitel-
tu tukemaan yhteisöllisyyttä, jotta seuraan on aina 
mahdollisimman helppo tulla, eikä kukaan jäisi 
yksin.

123456789

Esimerkki Kirjasinperheet

Quicksand
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Kuvamaailma
Mainiokodit -kuvamaailmassa 
korostuu hyvä yksilöllinen elämä. 
Tunnelma on elämäniloinen, 
valoisa ja kodikas. Kuvista välittyy 
turvallinen kotona asuminen, 
empatia ja hyvinvointi.

Toimintamme lähtökohtana on hyvä yksilöllinen elämä.


