Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti

GRAAFINEN OHJEISTO
tunnus ja visuaaliset elementit

Lomakkeisto

sovelluksia

JOHDANTO
Yhtenäinen ja laadukas visuaalinen ilme helpottaa sekä erottuvuutta että viestintää ja vahvistaa toivottua mielikuvaa organisaatiosta.
Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti (myöhemmin Matkailuinstituutti tai instituutti) on osa Lapin Korkeakoulukonsernia, joten
instituutin ilme on sovellus konsernin ilmeestä.
Omaksi yksikökseen Matkailuinstituutti identifioituu muista erottuvalla purppuralla värillä, sekä konsernin logoon liitettävällä Matkailu /
Tourism -yksikkötunnuksella. Kuvituksena käytetään elämyksellisiä,
matkailualaan liittyviä imagokuvia. Tyyliltään instituutin graafiset
elementit noudattavat samaa linjaa konsernin elementtien kanssa.
Matkailuinstituutin merkin, logon ja muiden graafisten elementtien
hallittu käyttö on olennainen osa instituutin viestintää. Graafinen
ohjeisto opastaa käyttämään uutta tunnusta sekä muita keskeisiä
elementtejä yhtenäisellä tavalla. Ohjeisto tarjoaa viestinnän avuksi
myös valmiita malleja visuaalisen ilmeen käyttöönotosta esimerkkisovellusten myötä. Graafisen ohjeiston avulla halutun ilmeen säilyttäminen onnistuu myös ihmisten ja tehtävien vaihtuessa.
Kirjallisen graafisen ohjeiston lisänä on cd, jolta löytyy tunnus eri
medioihin sopivana sekä painovalmiit tiedostot keskeisistä lomakkeista.

Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti

graafinen ohjeisto

Graafinen ohjeisto on tuotettu Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutin käynnistämishankkeen varoilla. Hankerahoituksella tuotetuissa materiaaleissa tulee käyttää rahoittajalogoja sopimuksissa
määrätyn ajan loppuun asti.

tunnus ja
visuaaliset
elementit
Logo, merkki, yksikkötunniste
Värimaailma
Typografia
Tunnuksen käyttö
visuaaliset elementit

LOGO,
MERKKI,
yksikkötunniste
Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutin
visuaalinen ilme perustuu tunnukseen, joka
on yhdistelmä jäkälämerkistä, LUC -logosta,
Lapin Korkeakoulukonserni -tekstistä sekä
MATKAILU -yksikkötunnisteesta.
Kansainvälisesti viestittäessä käytetään instituutin merkin englanninkielistä versiota.

logo ja merkki
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Matkailuinstituutin tunnus on Lapin Korkeakoulukonsernin tunnuksesta jatkotyöstetty
palvelubrändilogo. Jäkälämerkki, LUC -logo
sekä Lapin Korkeakoulukonserni -teksti yhdistävät instituutin ilmeen osaksi Lapin korkeakoulukonsernia. Yksikkötunnus MATKAILU
erottaa tunnuksen kuitenkin muista konsernin tunnuksista.

Ote Lapin korkeakoulukonsernin graafisesta
ohjeistosta
Jäkälälogon perusteita
teemavalinnan näkökulmasta:
Monimuotoinen jäkälä muodostaa kauniita, monen eri lajin värikkäitä kasvustoja korkeimmillekin tunturihuipuille eli sinne, missä muut elolliset
eivät pärjää. Jäkälä edustaa Lappia, pohjoisuutta
yleensä, kestävyyttä (laatua), kukoistusta ja yhdessä toimimisen voimaa. Hennonvihreänä, elävänä organismina se kertoo jatkuvasta kasvusta
ja kehittymisestä.

Jäkälälogon perusteita
VISUAALISUUDEN näkökulmasta:
Lapinkorkeakoulukonserni on monipuolinen yhteisö, joka toimii eri puolilla Lappia ja viestii maailmanlaajuisesti. Kaikkia konsernin osia kuvaava ja
kaikille sopiva visuaalinen ilme on sidottu abstraktilla tasolla esitettyyn jäkälään. Merkin teho
perustuu kahden visuaalisen muotokielen yhdistämiseen. Typografian geometriset ja modernit
muodot ilmentävät konsernin uskottavuutta
yhteiskunnallisena ja kansainvälisenä toimijana,
korkealaatuisen koulutuksen tarjoana ja yritysmaailman kumppanina.
Typografian tavoiteltuja mielleyhtymiä: nykyaikainen, bisnes, ammattimainen.
Jäkälän orgaaniset muodot puolestaan tuovat
merkkiin omaleimaisuutta konsernin erottuvuustekijöiden mukaisesti. Merkitystasolla jäkälä sitoo
tunnuksen Lappiin, muotokielen assosiaatioiden
tasolla luovuuteen, onhan jäkälä kuin siveltimellä
maalattu. Lisäksi epätäydellinen (vrt. geometrinen, symmetrinen) muoto tuo tunnukseen inhimillisyyttä.
Merkkiosan tavoiteltavia mielleyhtymiä: luonto,
raikkaus, luovuus, persoonallisuus.

tunnuksen osat

< konserni-teksti
100% musta

< merkki
PMS 381 U

< logo
60% musta

< yksikkötunniste
100% musta

Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutin visuaalinen ilme perustuu tunnukseen, joka on yhdistelmä jäkälämerkistä, LUC -logosta,
Lapin Korkeakoulukonserni -tekstistä sekä MATKAILU -yksikkötunnisteesta.
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Kansainvälisesti viestittäessä käytetään instituutin merkin englanninkielistä versiota.

Lapin korkeakoulukonsernin graafisesta ohjeistosta:
logojen sijoittuminen konsernirakenteeseen >
PÄÄBRÄNDI

YKSIKKÖBRÄNDI
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PALVELUBRÄNDI

VÄRIMAAILMA
VIHREÄ
Useissa kulttuureissa vihreä on elämän ja kasvun merkki, se liitetään vehreään luontoon ja luonnon henkiin heräämiseen. Politiikassa
vihreä yhdistetään ekologisiin näkökohtiin. Sanotaan, että vihreä on ihmissilmälle kaikkein rauhallisin väri.
LUC:n vihreä on kirkas tehosteväri, jonka voi toistaa painotuotteissa oikein vain PMS -värejä käyttämällä, sähköisissä medioissa värin
käyttö ei ole rajoitettu. Juuri oikean sävyn löydät kun vaellat sateen
jälkeen Lapin tunturirakoilla, mustan harmaassa maassa kiven pinnalla oleva jäkälä on melkein luonnottoman kirkas.
Sanomalehti-ilmoituksissa ym. kohteissa, joissa PMS -värin käyttö ei
ole mahdollista, käytetään CMYK vihreää.

HARMAA
Kahden ääripään, mustan ja valkoisen, sekoituksena harmaasta on
tullut kompromissiväri. Ittenin mukaan harmaa saa merkityksensä
vain vieressä olevilta väreiltä - esim. musta tekee siitä elegantin.
Harmaa on yksittäisenä värinä tavallinen ja yllättämätön. Samalla se
on varma, tekninen ja luotettava. Pukeutumisessa harmaa puku miehillä on melko varma valinta, jos ei tiedä, millaisia tilanteita päivällä
on tulossa.
Lapin Korkeakoulukonserni -teksti on 100% musta. LUC -teksti on
60% musta.

Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti

graafinen ohjeisto

Matkailuinstituutin värikoodi on purppura
Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutin identifioiva väri on
purppura. Väri erottaa instituutin Lapin Korkeakoulukonsernin ja sen
muiden yksiköiden visuaalisesta ilmeestä.
Purppura on aktiivinen, jännittävä sekä eloisa väri ja kuvastaa hyvin
matkailualan luonnetta.

< 60% musta

< 100% musta

< PANTONE 381 U

< Cmyk 27/0/97/0

< 95% magentaa

< Cmyk 0/95/0/0

TYPOGRAFIA
Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutin tekstityypit noudattavat LUC-konsernille määriteltyjä tekstityyppejä.
LUC:n virallinen logotyyppi on Neo Sans Regular versaalina ladottuna. Logon väri on 60% mustaa. “Lapin Korkeakoulukonserni” -sana on
ladottu Neo Sansin Light -leikkauksella.
Typografi Sebastian Lester sai toimeksiannon suunnitella “ultramodernin” kirjasimen, joka on futuristinen ja aikaa kestävä. Lester itse
kuvailee Neo Sansia sanoin “luettava, muttei neutraali, viimeistelty,
muttei pikkutarkka ja ilmaisultaan vahva, muttei häiritsevä”

painomateriaaleissa käytettävät
Neo Sans -fontin leikkaukset
Neo Sans Light
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890€%&/()=?`,.;:
Neo Sans Regular
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890€%&/()=?`,.;:
Neo Sans Italic
abcdefghijklmnop qrstuvwxyzåäö
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890€%&/()=?`,.;:
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Neo Sans Bold
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890€%&/()=?`,.;:

Nettisivuilla käytettävä tekstityyppi arial
arial Regular
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890€%&/()=?`,.;:
arial bold
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890€%&/()=?`,.;:

TUNNUKSEN
KÄYTTÖ
Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutin visuaalinen tunnus on
ulkoasultaan nykyaikainen ja aktiivinen. Jotta tunnus toimii suunnitellulla tavalla, on sen käytössä otettava huomioon tunnuksen
suoja-alue ja tausta, jolle tunnus asetetaan. Tunnuksen elementtien
(merkki, logo, Lapin Korkeakoulukonserni -teksti ja lisämääre) lisäksi
tunnuksessa neljäs olennainen elementti on tyhjä tila merkin yläpuolella.
Tunnusta käytettäessä olennaista ei ole niinkään laskea tarkkoja
mittasuhteita suoja-alueelle vaan huolehtia, että merkki saa riittävästi tilaa ympärilleen, etenkin tunnuksen oikealla- ja yläpuolella.
Tunnuksen pienin käytettävä koko on leveydeltään 15 mm. Tätä
pienemmissä käyttökohteissa sovelletaan pelkkää LUC MATKAILU
-logoa. Se on aina mustavalkoinen. Tummalla väripohjalla tunnus
voi olla myös yksivärinen valkoinen tai mustavalkoinen, jolloin LUC
-teksti on harmaalla värillä. (Katso esimerkit seuraavalta sivulla.)
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x
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y

0,2y

1,6y

Ohjeellinen suoja-alue

1,7x

Logon pienet koot >

oikeanlainen logon soveltaminen

Tunnus valkoisella
pohjalla.

Tunnus värillisellä
pohjalla. Konsernin nimiosa on aavistuksen
vahvemmalla viivalla.

Tunnus mustavalkoisena vaalealla pohjalla, merkki 20%
mustaa.

Tunnus vaalealla
kuvapohjalla.

Tunnus yksivärisenä
tummalla kuvapohjalla.

Tunnus mustavalkoisena mustalla pohjalla.

Huom. vahvempi nimiosa!
Tähän TARKOITUKSEEN ON
suunniteltu oma ERILLINEN
logoVERSIONSA.

Huom. vahvempi nimiosa!
Tähän TARKOITUKSEEN ON
suunniteltu oma ERILLINEN
logoVERSIONSA.
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ei näin !!

tk
ma
Tunnuksen värejä, sijainteja tai mittasuhteita ei
saa muuttaa.

ailu

Tunnusta tulee käyttää
suorassa.
Typografiaa ei saa
muuttaa.

Tunnuksen alla olevan
valokuvan tulee olla riittävän rauhallinen, jotta
logo erottuu.

visuaaliset
elementit
Visuaalinen ilme tulee olla nähtävänä kaikissa Matkailuinstituutin
materiaaleissa. Yksikkö viestii omalla visuaalisella ilmeellään, mutta
LUC näkyy “allekirjoittajana” kunkin liikemerkin yhteydessä. Logo on
ulkoasultaan neutraali ja sopii siten hyvin yhdistettäväksi osaksi erilaisia ilmeitä ja tunnuksia.
Konsernin visuaalisista elementeistä kalliojäkälätekstuuri mustavalkovalokuvana kulkee kaikkien yksiköiden mukana ns. alatunnisteen
yhtenä laatikkovisuna (kts. lomakkeisto). Matkailuinstituutin alatunnisteessa konsernin vihreä väri on korvattu valitulla värikoodilla,
purppuralla.
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Matkailuinstituutin vahvin visuaalinen elementti sekä painotuotteissa, että netissä ovat vahvat ja elämyksellinet imagokuvat.

alatunniste >

alatunniste ja tunnus >
Kun on tarve yhdistää Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutin virallinen nimi ja tunnus. Esimerkki nettisivuilla, esitteessä ja kansiossa.
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imagokuvat >

lomakkeisto
Käyntikortti
kirjekuori C5
kirjekuori C4
kirjelomake A4
sähköinen kirjelomake
laskulomake A4
saatelomake A4 ja A5
sähköinen uutiskirje
powerpoint-pohja

KÄYNTIKORTTI
50x90mm
Matkailuinstituutin käyntikortti on kaksikielinen siten, että toisella
puolella on suomenkielinen ja toisella englanninkielinen tunnus ja
tekstit. Erikseen on vielä kortti, johon on lisätty rahoittajalogot.
Käyntikortin typografia
Nimi versaalina, Neo Sans Bold 8 pt
Titteli, Neo Sans Regular 7 pt
Yksikkönimet, Neo Sans Light Italic 7 pt,
Osoitetiedot, Neo Sans Light 7 pt
Nettiosoite, Neo Sans Regular 7 pt
Rivinväli 8 pt
visuaaliset elementit
Tunnus minimikoossaan, leveys 15 mm. Pelkistetty alatunniste,
johon sijoitettuna nettiosoite.
Käyntikortin paperi
Päällystämätön kirkkaanvalkoinen käyntikorttikartonki, + 260g/m2

kaksikielinen käyntikortti >

ETUNIMI SUKUNIMI
Titteli suomeksi
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Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Lapin yliopisto
Osoitteenkatu 6, 96XXX Rovaniemi
050 123 4567
etunimi.sukunimi@osoite.fi
www.luc.fi/matkailu

ETUNIMI SUKUNIMI
Title in English

Lapland Institute for Tourism Research and Education
Faculty of Social Sciences
University of Lapland
Osoitteenkatu 6, FI-96XXX Rovaniemi, Finland
+358 50 123 4567
etunimi.sukunimi@osoite.fi
www.luc.fi/tourism

15 mm

7 mm

ETUNIMI SUKUNIMI
Titteli suomeksi

29 mm

Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Lapin yliopisto
Osoitteenkatu 6, 96XXX Rovaniemi
050 123 4567
etunimi.sukunimi@osoite.fi

4 mm

www.luc.fi/matkailu

7 mm

kortti
rahoittajalogoilla >

ETUNIMI SUKUNIMI
Titteli suomeksi
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Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Lapin yliopisto
Osoitteenkatu 6, 96XXX Rovaniemi
050 123 4567
etunimi.sukunimi@osoite.fi
www.luc.fi/matkailu

KIRJEKUORI C5
Kirjekuoren typografia
Läppä: osoite, Neo Sans Regular 10 pt.
Internet-osoite, Neo Sans Bold 10 pt
Etupuoli: nimi, Neo Sans Regular 7,5 pt.
visuaaliset elementit
Tunnus, läpässä alatunniste, johon sijoitettuna yhteystiedot.
Kirjekuoren paperi
Kirkkaan valkoinen, 90g/m2.
Kuoresta on sekä suomenkielinen, että kansainvälinen versio.
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www.luc.fi/matkailu
Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti

Viirinkankaantie 1, FI-96300 Rovaniemi, Finland

(mallin koko 70% originaalista)

Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti

www.luc.fi/matkailu
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kuori
rahoittajalogoilla >

(mallin koko tässä
40% originaalista)
Viirinkankaantie 1, FI-96300 Rovaniemi, Finland

12,5 mm
Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti

www.luc.fi/matkailu
Viirinkankaantie 1, FI-96300 Rovaniemi, Finland

Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti

22 mm

18 mm

45 mm

12,5 mm

(mallin koko 70% originaalista)

KIRJEKUORI C4
Kirjekuoren typografia
Läppä: osoite, Neo Sans Regular 10 pt.
Internet-osoite, Neo Sans Bold 10 pt
Etupuoli: nimi, Neo Sans Regular 9 pt.
visuaaliset elementit
Tunnus, läpässä alatunniste, johon sijoitettuna yhteystiedot.
Kirjekuoren paperi
Kirkkaan valkoinen, 90g/m2.
Kuoresta on kansainvälinen versio, jossa englanninkieliset tekstit ja
tunnus.

Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti/ Lapland Institute for Tourism Research and Education
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www.luc.fi/matkailu

Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti

Viirinkankaantie 1, FI-96300 Rovaniemi, Finland

(mallin koko 50% originaalista)

Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti/ Lapland Institute for Tourism Research and Education
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kuori
rahoittajalogoilla >

(mallin koko tässä
28% originaalista)
www.luc.fi/matkailu
Viirinkankaantie 1, FI-96300 Rovaniemi, Finland

12,5 mm
Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti/ Lapland Institute for Tourism Research and Education

www.luc.fi/matkailu
Viirinkankaantie 1, FI-96300 Rovaniemi, Finland
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22 mm

18 mm

48 mm

13 mm

(mallin koko 50% originaalista)

KIRJELOMAKE A4,
painettava
Painettavasta kirjelomakkeesta on 3 eri tunnuksellista lomaketta,
sekä jatkolomake.
1. Suomenkielinen tunnus, nimi suomi ja englanti, osoite englanti
2. Suomenkieliset tunnus ja tekstit
3. Englanninkieliset tunnus ja tekstit
Kirjelomakkeen typografia
Nimi ja osoite, Neo Sans Regular 7,5 pt
Internet-osoite, Neo Sans Bold 7,5 pt
visuaaliset elementit
Tunnus, alatunniste ja rahoittajalogot.

kirjelomake
rahoittajalogoilla >

Viirinkankaantie 1, FI-96300 Rovaniemi, Finland

www.luc.fi/matkailu

Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti/ Lapland Institute for Tourism Research and Education

(mallien koko 27% originaalista)

Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti/ Lapland Institute for Tourism Research and Education
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Viirinkankaantie 1, FI-96300 Rovaniemi, Finland

www.luc.fi/matkailu

Kirjelomakkeen paperi
Kirkkaan valkoinen, +90g/m2.
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Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti/ Lapland Institute for Tourism Research and Education
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Viirinkankaantie 1, FI-96300 Rovaniemi, Finland

www.luc.fi/matkailu

22 mm

45 mm

11 mm

11 mm

(mallin koko 40% originaalista)

KIRJELOMAKE A4,
sähköinen
Sähköinen kirjelomake on Word-tiedostoksi tehty pohja. Siitä on
samat versiot kuin painettavasta kirjelomakkeesta, eli 3 eri tunnuksellista lomaketta, sekä jatkolomake.
1. Suomenkielinen tunnus, nimi suomi ja englanti, osoite englanti
2. Suomenkieliset tunnus ja tekstit
3. Englanninkieliset tunnus ja tekstit
Typografia ja visuaaliset elementit ovat samat kuin painetuissa
kirjelomakkeissa.

www.luc.fi/matkailu
Viirinkankaantie 1, FI-96300 Rovaniemi, Finland

(mallien koko 27% originaalista)

sähköinen kirjelomake
rahoittajalogoilla >

Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti/ Lapland Institute for Tourism Research and Education
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Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti/ Lapland Institute for Tourism Research and Education

Viirinkankaantie 1, FI-96300 Rovaniemi, Finland

www.luc.fi/matkailu

Reunoihin on jätetty noin 10 mm tulostinmarginaali.

laskulomake A4,
painettava
Laskulomake eroaa painettavasta kirjelomakkeesta ainoastaan oikeaan yläreunaan lisätystä sanasta LASKU / INVOICE.
Laskulomakkeesta on samat versiot kuin kirjelomakkeestakin, eli 3
eri tunnuksellista lomaketta, sekä jatkolomake.
1. Suomenkielinen tunnus, nimi suomi ja englanti, osoite englanti
2. Suomenkieliset tunnus ja tekstit
3. Englanninkieliset tunnus ja tekstit
typografia
Lasku /Invoice -sana, Neo Sans Light, versaali, 14 pt, 60 % mustaa,
vasen liehu. Sijoitus 15 mm oikeasta reunasta, yläreuna tunnuksen
korkeudella.
laskulomakkeen paperi
Kirkkaan valkoinen, +90g/m2.

lasku | Invoice

Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti/ Lapland Institute for Tourism Research and Education

Viirinkankaantie 1, FI-96300 Rovaniemi, Finland

www.luc.fi/matkailu

lasku | Invoice

(mallien koko 27% originaalista)

laskulomake
rahoittajalogoilla >

Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti/ Lapland Institute for Tourism Research and Education
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Viirinkankaantie 1, FI-96300 Rovaniemi, Finland

www.luc.fi/matkailu

lasku | Invoice

saate A4,
(tarvittaessa sähköinen)
Saate A4 on suunniteltu siten, että se toimii tarvittaessa sähköisenä, eli Word-tiedostona. Siihen on jätetty 10 mm tulostinmarginaalit.
typografia
Nimi ja osoite, Neo Sans Regular 8 pt
Internet-osoite, Neo Sans Bold 8 pt
Saate -sana, Neo Sans Light, versaali, 14 pt, 60 % mustaa
Lomaketieto-osan tekstit, Neo Sans Regular 8 pt, 60 % mustaa
visuaaliset elementit
Tunnus, alatunniste, rahoittajalogot ja ”viestilaatikko” (20% mustaa).

Saate

saate
rahoittajalogoilla >

Vastaanottaja
Lähettäjä
Päiväys					

Liitteet

kpl

Tiedoksi			

Hyväksytään		

Soittopyyntö

Sopimuksen mukaan

Toimenpiteitä varten			

Saate

Vastaanottaja
Lähettäjä

Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti/ Lapland Institute for Tourism Research and Education
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Päiväys					
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Tiedoksi			

Hyväksytään		

Soittopyyntö

Sopimuksen mukaan

Toimenpiteitä varten			

saate A5,
painettava
typografia
Nimi ja osoite, Neo Sans Regular 6 pt
Internet-osoite, Neo Sans Bold 6 pt
Saate -sana, Neo Sans Light, versaali, 14 pt, 60 % mustaa
Lomaketieto-osan tekstit, Neo Sans Regular 7 pt, 60 % mustaa
visuaaliset elementit
Tunnus, alatunniste, rahoittajalogot ja ”viestilaatikko” (20% mustaa).
saatteen paperi
Kirkkaan valkoinen, +90g/m2.

Saate

saate
rahoittajalogoilla >

Vastaanottaja
Lähettäjä
Päiväys			

	Liitteet
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Päiväys			

	Liitteet

kpl

Tiedoksi

Hyväksytään		

Soittopyyntö

Sopimuksen mukaan

Toimenpiteitä varten		

sähköinen
uutiskirjelomake
Sähköinen uutiskirjelomake on Word-tiedostoksi tehty pohja.
Typografia
Uutiskirje -sana, Neo Sans Light, versaali, 14 pt, valkoinen, vasen
liehu. Sijoitus oikean reunan purppurassa laatikossa.
Nimet suomi ja englanti, Neo Sans Regular, 7 pt
Internet-osoite, Neo Sans Bold, 7 pt
visuaaliset elementit
Yläosaa hallitsee vahva kuvaelementti ja purppura laatikko. Sen
alla on alatunniste ja alaosassa tunnus. Kuvan korkeus on 53 mm,
alatunnisteen korkeus 5,5 mm ja tunnuksen leveys on 23 mm.
Reunoihin on jätetty 15 mm tulostinmarginaalit.
Uutiskirjeitä on kolmella eri kuvalla.

uutiskirje

uutiskirje
rahoittajalogoilla >
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POwerpointpohja
Valmiiksi muotoiltu Powerpoint-pohja on helppokäyttöinen työkalu
presentoimiseen ja kokoustamiseen. Pohjassa on aloitussivu ja sisältösivu. Pohjassa on valmiiksi mietitty typografia.
Powerpoint-pohjasta on kaksi kieliversiota. Kieliversioon vaihtuvat
elementit ovat logo ja internet-osoite.
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Typografia
Pohjaan on valmiiksi asemoitu tekstien paikat ja valittu tekstityyppi.
Käyttöön on valittu Arial -fontti ja sen leikkaukset bold ja regular,
jotka löytyvät useimmista tietokoneista.

sovelluksia
koulutusesite
roll-up
folder / kansio
internet
oviopasteet

koulutusesite
Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutin koulutusesite tehtiin
tammikuussa 2010.
faktat
Koko 210 x 230 mm
Laajuus 8 sivua
painopaperi
Edixion, 140/m2
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Polun
p oikki
Matkailualan koulutusta
Lappia laajemmasta
näkökulmasta

Lapin matkailuinstituutti

(mallin koko 70% originaalista)

takakansi

etukansi

Lapin matkailuinstituutti
lyhyesti:
LAPIN MATKAILUINSTITUUTIN muodostavat
Lapin yliopiston (LaY) matkailututkimuksen
oppiaine, Rovaniemen ammattikorkeakoulun
(RAMK) matkailu-, ravitsemis- ja talousala sekä
Lapin ammattiopiston (LAO) matkailu-, ravitsemis- ja talousala.
Koulutusyksiköt sijaitsevat Rovaniemellä,
Kittilässä ja Sodankylässä.
Opiskelijoita on yhteensä n. 1400.
Instituutin yhteistyökumppaneita ovat
Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus
(LEO) Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia, Itä-Lapin ammattiopisto (ILO) ja
Saamelaisalueen koulutuskeskus (SAKK).
Lapissa matkailualaa voi opiskella toisen
asteen perustutkinnosta tohtorin tutkintoon
saakka.

Lapin matkailuinstituutti
on osa Lapin korkeakoulukonsernia. | www.luc.fi

Polun

p o i kki

Tutustu
tarkemmin!

Lapin matkailuinstituutti
Viirinkankaantie 1
96300 Rovaniemi
www.lapinmatkailuinstituutti.fi

| 2010

Matkailualan koulutusta
Lappia laajemmasta
näkökulmasta

ajatus

Lisätietoja tutkinnoista ja hakuajoista
löydät Lapin matkailuinsituuttiin kuuluvien
oppilaitosten omilta www-sivuilta.
www.ulapland.fi
www.ramk.fi
www.lao.fi
Lisätietoja yhteistyökumppaneiden
koulutustarjonnasta.
www.lappia.fi
www.sogsakk.fi
www.kemijarvi.fi/ilo

La p i n m at ka i l u i n st i t u u t t i
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Kohtaamisia
oppimispoluilla
Lapin matkailuinstituutti on ainutlaatuinen kokonaisuus matkailualasta kiinnostuneelle.
Voit suorittaa ammattitutkinnon tai kolmen eri tason korkeakoulututkinnon. Usean oppilaitoksen muodostamassa inspiroivassa yhteisössä hyödyt kaikkien osaamisesta matkalla alasi
asiantuntijaksi - vaikkapa eräoppaasta tohtoriksi asti.
Matkailu on yksi Lapin pääelinkeinoista, mikä tarjoaa alan opiskelijoille erityisen oppimisympäristön. Pääset nopeasti asian
ytimeen mielekkäissä harjoittelupaikoissa, pystyt pureutumaan
opinnäytetöissäsi paperia syvemmälle ja työllistyt juuri sinne,
minne haluat.

Lappilaiset polut ovat täynnä
elämyksiä. Tee niistä oma opintiesi.
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LAPIN
yliopisto

Rovaniemen
ammattikorkeakoulu

www.ulapland.fi

Lapin yliopisto Rovaniemellä tarjoaa monitieteistä matkailualan tutkintoon johtavaa koulutusta
ainoana yliopistona Suomessa. Matkailututkimuksen pääaine tarkastelee matkailua yhteiskunnallisena, taloudellisena, kulttuurisena sekä luontoon
ja muuhun ympäristöön vaikuttavana ilmiönä.
Matkailututkimuksesta valmistuu matkailualan
asiantuntijoita kunnallisiin, valtiollisiin ja kansainvälisiin organisaatioihin sekä elinkeinoelämän
palvelukseen. Työtehtäviä ovat esimerkiksi koulutus ja konsultointi, tiedotus- ja järjestötoiminta,
yritysten johto- ja markkinointitehtävät, suunnittelu- ja kehittämistyö sekä matkailun tutkimus.

www.ramk.fi

Opiskelu Rovaniemen ammattikorkeakoulun matkailu-, ravitsemis- ja talousalan koulutusohjelmissa antaa restonomiopiskelijalle laajan ja monipuolisen pohjoisen matkailu- ja ravitsemisalan
osaamisen. Asiakaslähtöisyys, yrittäjähenkisyys
ja ympäristövastuullisuus ovat valmistuneen restonomin tunnusmerkkejä. Opinnoissa korostuvat
oma-aloitteisuus ja kehittävä työote.

kehitystä ja menestyvää kulttuuritaloutta. Luontomatkailun opinnoissa keskitytään matkailun
ympäristökysymyksiin alueelliset ja paikalliset
näkökohdat huomioiden.
Yhteiskuntatieteiden tohtori, 240 op
Maisterin tutkinto ja jatkotutkinto-ohjelma tarjoavat tieteellisen jatko-opiskelun mahdollisuuden.
Tieteelliset jatko-opinnot syventävät asiantuntemusta, ja niistä tie vie tieteelliselle uralle ammattitutkijaksi tai uusiin vaativiin tehtäviin muualla
työelämässä.

ovat esimerkiksi vuorovastaava, ravintola- ja hotellipäällikkö tai yrittäjä.
Matkailun koulutusohjelma tarjoaa valmiudet
toimia matkailualan erityisosaamista vaativissa
asiantuntija- ja esimiestehtävissä esimerkiksi
matkailuneuvojana, tapahtumanjärjestäjänä, projektipäällikkönä tai yrittäjänä.

Restonomi (AMK), 210 op
Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelmasta opiskelija saa valmiudet ravitsemus- ja majoitusalan
palvelu-, asiantuntija- ja esimiestehtäviin, jollaisia

Yhteiskuntatieteiden kandidaatti, 180 op
Monitieteiset, akateemiset kandidaattiopinnot
perehdyttävät matkailuun toimialana ja eri tieteenalojen tutkimuskohteena. Lisäksi opiskellaan
työelämän taitoja ja tutustutaan aiempaan matkailun tutkimukseen.

Bachelor of Hospitality Management,
Restonomi (AMK), 210 ects
Matkailun englanninkielisestä koulutusohjelmasta valmistunut opiskelija on kansainvälinen toimija, jonka taidoissa ja tiedoissa painottuvat matkailun markkinoinnin, sähköisen kaupankäynnin ja
tuotekehityksen osaaminen, matkailukohteiden
kestävän kehityksen mukainen liiketoiminta sekä
alueellinen ja kansainvälinen verkostoituminen.

Restonomi (ylempi AMK), 90 op
Yhteiskuntatieteiden maisteri, 120 op
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Maisteriopinnot kouluttavat matkailun tutkimukseen ja tutkimuksen hyödyntämiseen. Opintoja
voi painottaa matkailun liiketoimintaosaamiseen,
matkailun kulttuuri- ja yhteiskuntatutkimukseen
tai luontomatkailuun. Liiketoimintaosaamisen
opinnot antavat valmiudet matkailutalouden ja
yritysten markkinoinnin johtamiseen. Matkailun
kulttuuri- ja yhteiskuntatutkimuksessa paneudutaan matkailuun osana yhteisöjen kestävää

Restonomi (ylempi AMK) on työelämäläheinen,
ylempi korkeakoulututkinto. Matkailualan koulutusohjelmasta valmistuva opiskelija osaa käyttää
soveltaen toimialan tutkittua tietoa matkailu- ja
ravitsemisalan vaativissa esimies-, asiantuntija- ja kehittämistehtävissä. Hänellä on valmiudet
asiantuntijuutensa ja ammatillisen osaamisensa
jatkuvaan kehittämiseen matkailun kansainvälisessä ja pohjoisessa toimintaympäristössä.

lapin
ammattiopisto

www.lao.fi

Lapin ammattiopisto kouluttaa, kehittää ja palvelee koko Pohjois-Suomea. Tarjolla on monipuolista
koulutusta niin nuorille kuin aikuisillekin. Ammatillinen peruskoulutus on suunnattu peruskoulun
tai lukion päättäville nuorille. Aikuiskoulutus on
ammatillista perustutkintokoulutusta, ammatillista lisä- tai täydennyskoulutusta. Opiskelijoita
Lapin suurimmassa ammatillisessa oppilaitoksessa on vuosittain noin 8000, joista 3000 on ammatillista perustutkintoa suorittavia nuoria. Lapin
ammattiopiston kahdeksan kiinteää toimipistettä
sijaitsevat Rovaniemellä, Kittilässä ja Sodankylässä.
Matkailualan perustutkinto, 120 ov
Matkailupalvelujen tuottaja suunnittelee, markkinoi, myy ja toteuttaa matkailun ohjelma- ja
oheispalveluja sekä muita asiakkaan hyvinvointiin liittyviä tehtäviä. Koulutuspaikkakunnat ovat
Rovaniemi, Kittilä ja Sodankylä.
Matkailuvirkailija tuotteistaa ja myy erilaisia matkailupalveluja sekä neuvoo ja opastaa asiakkaita.
Tutkinnon koulutuspaikkakunta on Kittilä.
Hotelli-, ravintola- ja catering-alan
perustutkinto,120 ov
Tutkinnon suorittaneet työskentelevät matkailun
monipuolisissa asiakaspalvelu- tuotannollisissatai suunnittelutehtävissä vastaanottovirkailijana, kokkina tai tarjoilijana. Koulutuspaikkakunnat
ovat Rovaniemi, Kittilä ja Sodankylä.

(mallien koko 30% originaalista)

Matkailun ohjelmapalvelujen
ammattitutkinto
Tutkinnon osaamisalat ovat ohjelmapalvelutuottajan osaamisala ja tapahtumatuottajan osaamisala. Ohjelmapalvelutuottajan osaamisalan
osat ovat ohjelmapalvelujen suunnittelu, liiketoiminnan suunnittelu ja ohjelmapalvelujen markkinointi sekä ohjelmapalvelujen myynti ja toteuttaminen. Tapahtumatuottajan osaamisalan osat
ovat tapahtuman suunnittelu sekä tapahtuman
tuottaminen ja toteuttaminen. Tutkinnon koulutuspaikkakunta on Kittilä.
Matkaoppaan ammattitutkinto
Tutkinto kouluttaa matkailualan yleistuntemukseen, neuvontapalveluihin sekä opastustehtäviin.
Tutkinto sisältää lisäksi valinnaisia kokonaisuuksia, kuten paikallis- ja kotimaan kohdeoppaana
toimiminen, matkanjohtajana toimiminen tai
ulkomaan kohdeoppaana toimiminen. Koulutuspaikkakunnat ovat Rovaniemi ja Kittilä.

Yhteistyöoppilaitokset
Ammattiopisto Lappia

www.lappia.fi
Ammattiopisto Lappia tarjoaa monialaista koulutusta kahdeksalla toimipaikalla Länsi-Lapissa. Lappian pääpaikka on Torniossa.
Matkailualan osaajia koulutetaan Tunturi-Lapissa Muoniossa ja
Kemi-Torniossa, jossa kaupan voimakas kehittyminen on lisännyt
matkailupalvelujen kysyntää. Ammattiopisto Lappiassa voi opiskella matkailu- ja ravitsemisalaa perustutkintoina, ammattitutkintoina tai lisäkoulutuksena mm. matkailuoppaaksi.
Matkailualan perustutkinto, 120 ov
Kemi-Torniossa voi opiskella matkailuvirkailijaksi tai matkailupalvelujen tuottajaksi. Suoritettavat tutkinnon osia ovat mm. matkailualan asiakaspalvelu, opastuspalvelut, erä- ja retkiruokailupalvelut, matkailupalvelujen tuotteistaminen ja matkailupalvelujen
toteuttaminen tai matkailupalvelujen neuvonta ja myyntityö.
Erä- ja luonto-oppaan ammattitutkinto
Näyttötutkinto suoritetaan osoittamalla ammattitaito aidoissa
työelämän palvelutilanteissa. Koulutuksessa tutustutaan Lapin
matkailualueella toteutettaviin aktiviteetteihin ja opitaan niihin
liittyvien laitteiden, koneiden ja eläinten käsittelyä sekä turvallisuuden hallintaa. Opiskelupaikkana on Muonio.

Itä-Lapin ammattiopisto

www.kemijarvi.fi/ilo
Itä-Lapin ammattiopisto on monialainen oppimiskeskus Suomen
pohjoisimmassa kaupungissa Kemijärvellä. Luonto, harrastusmahdollisuudet sekä Pyhä-Luoston, Suomun ja Sallatunturin
tunturikeskukset tarjoavat ILO:n opiskelijalle viihtyisän oppimisympäristön.
Matkailualan perustutkinto, 120 ov
Matkailupalvelujen tuottaja suuntautuu matkailukeskustyöhön
ja tuottaa monipuolisia matkailupalveluja ja -elämyksiä. Työpaikkana toimii matkailukeskuksessa toimiva yritys.
Hotelli- ja ravintola-alan perustutkinto, 120 ov
Ravintolakokki toimii ruokatuotannon parissa ja työtehtävät
vaihtelevat elintarvikkeiden hankinnasta ja varastoinnista ruokien suunnitteluun ja esille laittoon. Liittämällä lukio-opinnot
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ja ylioppilastutkinnon ravintolakokin koulutukseen saa yleissivistyksen ja kielitaidon, joilla selviää hyvin myös kansainvälisissä
ravintola-alan työtehtävissä.

Saamelaisalueen koulutuskeskus
www.sogsakk.fi
Saamelaisalueen koulutuskeskus on ainutlaatuinen toisen asteen oppilaitos, jonka toiminnan keskuspaikkana on monikulttuurinen Inari. Koulutus- ja tutkimusyhteistyö ulottuu saamelaisalueen valtioiden lisäksi erityisesti pohjoisten alkuperäiskansojen
maailmaan. Opetuskielet ovat suomi ja saame, myös muut kielet
ovat mahdollisia.
Matkailualan perustutkinto, 120 ov
Matkailualan perustutkinnossa panostetaan Pohjoiskalotin, Pohjois-Lapin ja Saamelaisalueen paikallis-, kulttuuri- ja perinnäistietoon. Kansainvälistymistä edistetään yhteistyössä Pohjois-Norjan, Pohjois-Ruotsin ja Luoteis-Venäjän suuntaan. Projektitöinä
suunnitellaan ja järjestetään tapahtumia sekä kehitetään ohjelmapalvelutuotteita. Koulutuspaikkana on Ivalo (1.1.2011 lähtien
Inari).
Hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkinto, 120 ov
Kokkiopintojen erityispiirteenä ovat alueen puhtaat ja laadukkaat
raaka-aineet esim. poronliha saadaan koulun omalta teurastamolta. Koulutuspaikkana on Ivalo.
Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto, 120 ov
Suomen laajimmat kansallispuistot, Inarijärvi, laajat erämaa-alueet ja elävä saamelaiskulttuuri tarjoavat mahtavat puitteet koulutukselle sekä mahdollisuudet vapaa-ajan retkeilyyn, kalastukseen ja metsästykseen. Koulutuspaikkana on Toivoniemi.
Erä- ja luonto-oppaan ammattitutkinto
Koulutusohjelmaan sisältyy opintoja erätaidoista ja turvallisuudesta, asiakaspalvelu- ja vuorovaikutustaidoista, luonnontuntemuksesta ja ympäristötietoudesta sekä alueen kulttuurista.
Lemmenjoen kansallispuisto, Kevon kanjoni, Inarijärvi sekä Hammaskairan ja Muotkatunturin erämaa-alueet tarjoavat loistavan
ympäristön luonnossa liikkumiseen. Koulutuspaikkana on Toivoniemi.

roll-up
Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutille tehtiin kaksi roll-uppia
tammikuussa 2010. Rollupit nostivat esille koulutusesitteen teemoja.
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Roll-upin koko on 850 x 2020 mm

folder / kansio
Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutille tehtiin folder tammikuussa 2010.
Folderin koko on 220 x 305 mm

etukansi

takakansi

Kannen aukosta näkee
vilauksen sisäpuolen
lipareessa olevasta
kuvasta.
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lipare

käyntikortti
viillot

sisäpuoli

internet
Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutin internet-sivut ilmestyvät syksyllä 2010.

Lapin matkailuinstituutti

A
opiskelijalle >>
tiedeyhteisölle >>
matkailualan
yrittäjälle >>
Etusivu

ETUSIVU
INSTITUUTTI
OPISKELU
PALVELUT
AJANKOHTAISTA
YHTEYSTIEDOT

Mikä on Lapin Matkailuinstituutti?
Leipis: Kerrotaan mistä on kyse ja miten voi osallistua kehittämiseen. mistä on kyse ja
miten voi osallistua kehittämiseen. Leipis: Kerrotaan mistä on kyse ja miten voi osallistua
kehittämiseen. mistä on kyse ja miten voi osallistua kehittämiseen. Leipis: Kerrotaan
mistä on kyse ja miten voi osallistua kehittämiseen. mistä on kyse ja miten voi osallistua
kehittämiseen.
Leipis: Kerrotaan mistä on kyse ja miten voi osallistua kehittämiseen. mistä on kyse ja
miten voi osallistua kehittämiseen. Leipis: Kerrotaan mistä on kyse ja miten voi osallistua
kehittämiseen. mistä on kyse ja miten voi osallistua kehittämiseen. Leipis: Kerrotaan
mistä on kyse ja miten voi osallistua kehittämiseen. mistä on kyse ja miten voi osallistua
kehittämiseen.

A

a

in english >>

oikopolkuja >>
Kirjasto
Leo | Lapin elämysteollisuuden
osaamiskeskus
Fazer Amica
Lounasravintola Hilla

HAKU | kirjoita sana

banneri
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banneri

Copyright Lapin matkailuinstituutti 2010

Lapin matkailuinstituutti
on osa Lapin korkeakoulukonsernia. | www.luc.fi

Lapin ammattiopisto >>

Lapin yliopisto >>

Rovaniemen ammattikorkeakoulu >>

Medialle | Palaute | Sivukartta

internet
hankkeiden sivupohja
Matkailuinstituutin hankkeille tehtiin riisutumpi internet-sivupohja,
johon sisältö on helppo tuottaa nopeasti.

HANKKEEN NIMI ISOLLA
- ja jatkoselite alla vähän pienemmällä
Matkailualan tutkimus- ja koulutustinstituutti

A

Murupolku/ Etusivu / Opiskelu...

ETUSIVU
linkki 1
linkki 2
linkki 3
linkki 4
linkki 5

A

a

in english >>

otsikko: lorem ipsum vihdoin suomeksi
Leipis: 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.
Mauris sed libero. Suspendisse facilisis nulla in lacinia laoreet, lorem velit accumsan 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.
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ETUSIVU
linkki 1
linkki 2
linkki 3
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linkki 5

Leipis: 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.
Mauris sed libero. Suspendisse facilisis nulla in lacinia laoreet, lorem velit accumsan
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.
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in english >>

otsikko: lorem ipsum vihdoin suomeksi
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Oviopasteet
Matkailuinstituutin tiloja tullaan visuaalisesti yhdenmukaistamaan
tunnuksen ja muiden valittujen visuaalisten elementtien suuntaan.
Instituutin näkyvin sisustuksellinen elementti on valittu värikoodi,
purppura.
Oviopasteet tehdään Word-tiedostoksi, johon työtilassa työskentelevät voivat itse kirjoittaa tarvittavat tiedot ja kiinnittää oven ulkopuolelle sille varattuun paikkaan.
Oviopasteita on vaaka- ja pystyversiot ja kutakin neljällä eri kuvalla.
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yhteystiedot
Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti
Postiosoite: Viirinkankaantie 1, 96300 Rovaniemi
Käyntiosoite: Viirinkankaantie 1, 96300 Rovaniemi
www.luc.fi/matkailu
www.luc.fi/tourism
Tiina Kaksonen, viestinnän koordinaattori
puh 0207 985 784

