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 Põhilogo

Maapäeva logo on valminud Eesti Külaliikumise Kodukant tellimisel ja koostöös.

Eesti Külade MAAPÄEV on külaliikumise suursündmus, mille eesmärgiks on koondada oma liikmed, maakondade külade esindajad, 
koostööpartnerid ja võimuorganid ühistesse mõttetalgutesse maaelu arendamise teemal. Maapäeva kaudu jõuab maa- ja külaelu 

edendajate hääl kogukondadesse, omavalitsustesse, Riigikokku ja ministeeriumidesse ning rahvusvahelisele tasandile.

Maapäeva logo võib kasutada ainult kooskõlastatult Eesti Külaliikumisega Kodukant.



Logo varjandid ja logo laiendiga 

XII Eesti Külade Maapäev 2017

Eesti küla elab!

Estonian Rural Parliament

Põhiogo koosneb märgist.

Logo kasutatakse  tervikuna.

Laiendiga logotüüp koosneb põhi 
logotüübist ja selle all olevast täpsustavast
tekstist, mis on paigutatud põhilogo alla 
visuaalselt keskse asetusega.

Logo peab alati säilitama oma esialgse 
vormi. Keelatud on teksti omavoliline
ümber paigutamine või kirjastiili muut-
mine, logo värvide muutmine, või muul
moel logo mõjutamine.

Logo peab olema taustast selgesti eristatav.



Mustvalge logo

Logotüübi mustvalges versioonis esitatakse
kõik selle elemendid mustaga või negatiivis

valgena mustal taustal



Logo kaitseala ja suurus

Logo peab alati olema igast küljest ümbrit-
setud kaitsealaga, kus ei ole teisi elemente. 

Kaitstud ala miinimumsuurus tuletatakse, 
kasutades graa�list elementi.

Sama tuletuspõhimõttega moodustatakse
kaitstud ala ka laiendiga logotüübile.

Logo minimaalne suurus trükkimisel:
20 mm / pikem külg

XII Eesti Külade Maapäev 2017
a

20 mm



Pantone P 153-16 C 
RGB 44 95 45
HEX/ HTML 2C5F2D
CMYK 71 0 100 60

Pantone 662 C
RGB 0 26 112
HEX/ HTML 001A70
CMYK 100 87 0 20

Pantone 7548 U
RGB 255 201 21
HEX/ HTML FFC915
CMYK 0 12 98 0

Logo värvid

Roheline - elujõud
                     igihaljus
                     puu
                     maa
                     elukestev õpe
                     kasvamine.

Kollane  -  säde
                    loovus
                    uudishimu
                    avatus uutele ideedele.

Sinine -     ausus
                    avatus
                    uuenduslikkus
                    vabadus
                    usaldusväärsus 



Kirjatüüp

Peamiseks kirjatüübiks on Myriad Pro. 

Myriad Pro on moderne, lihtne, selge ja 
kergesti loetav.

Erineva rõhuga tekstide juures kasutatakse
sama fondiperekonna eri jämedusega stiile.

Myriad Pro Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÕÄÖÜ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzõäöü
1234567890

Myriad Pro Semibold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÕÄÖÜ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzõäöü
1234567890

Myriad Pro Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÕÄÖÜ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzõäöü
1234567890



Korporatiivmaterjalid - A4 dokumendid, mapp, pastakas, mälupulk



Logo kasutus T särgil



Logo meenetel - tass, kott



Kaelakaart


