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3Keski-Pohjanmaan liitto

Tähän Keski-Pohjanmaan liitolta Jukka Ylikarjulalta 
tekstiä......
 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipisc-
ing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt 
ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut 
wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci 
tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex 
ea commodo consequat. Consequat, vel illum dolore 
eu feugiat nulla facilisis at vero eros et et iusto odio 
dignissim qui blandit praesent luptatum zzril.

 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipisc-
ing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt 
ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut 
wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci 
tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex 
ea commodo consequat. Consequat, vel illum dolore 
eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et 
iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum 
zzril. Consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla 
facilisis at vero eros et accumsan.

ESIPUHE
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YRITYSTUNNUS JA SUOJA-ALUEET
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VÄRIT

TYPOGRAFIA

Painotöissä käytetään pääsääntöisesti Rotis Semi Sans -kirjasimen allaolevia leikkauksia

Rotis Semi Sans 45 Light ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ 
  abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö

Rotis Semi Sans 46 Light italic ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ 
  abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö

Rotis Semi Sans 56 Italic ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ 
  abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö

Rotis Semi Sans 65 Bold ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ 
  abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö 

Rotis Semi Sans 75 ExtraBold ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ 
  abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö 

Adobe Garamond Pro Regular ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ 
  abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö

Sähköisessä mediassa pääsääntöisesti Arial -kirjasimen allaolevia leikkauksia

Arial Bold ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ 
  abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö

Arial Regular ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ 
  abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö

PMS: 
361 CVC 

CMYK: 
C=76 Y=91

45 % musta

PMS: 
285 CVC 

CMYK: 
C=91 M=43

75 % musta

PMS: 
Warm Cray 8 CVC

CMYK: 
K=56

100 % musta

PMS ja CMYK

Mustavalkoinen
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KÄYNTIKORTTI JA SAATE A5

Käyntikortti, ladontaohje:
Nimi:
Rotis Semi Sans 75 Extra bold 
10,5 pistettä
Titteli:
Rotis Semi Sans 56 Italic
9/10 pistettä
Muut tiedot: 
Rotis Semi Sans 45 Light 
7,5/8,5 pistettä

Saate, ladontaohje:
Rotis Semi Sans 45 Light 

8/9 pistettä

Rantakatu 14, 67100 KOKKOLA
Strandgatan 14, 67100 KARLEBY

Puh./Tel. 040 160 5700
www.keski-pohjanmaa.fi
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10 1063

GSM 044 725 0002 
jukka.ylikarjula@keski-pohjanmaa.fi

Rantakatu – Strandgatan 14
67100 KOKKOLA – KARLEBY

www.keski-pohjanmaa.fi

JUKKA YLIKARJULA
Maakuntajohtaja
Landskapsdirektör

Mobile +358 44 725 0002 
jukka.ylikarjula@keski-pohjanmaa.fi

Rantakatu14
FIN-67100 KOKKOLA

www.keski-pohjanmaa.fi

JUKKA  YL IKARJULA
Region Mayor
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KIRJELOMAKE A4

Ladontaohje:
Rotis Semi Sans 45 Light 
8/9 pistettä

Rantakatu 14, 67100 KOKKOLA
Strandgatan 14, 67100 KARLEBY
Puh./Tel. 040 160 5700
Fax (06) 868 0308
www.keski-pohjanmaa.fi

20 76

10

9

21
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KIRJEKUORET C4 JA C5

Ladontaohje:
Kuori C4:
Rotis Semi Sans 45 Light 
11,5/13 pistettä
Kuori C5:
Rotis Semi Sans 45 Light 
8/12,5 pistettä

Rantakatu 14 
67100 KOKKOLA

Strandgatan 14
67100 KARLEBY

13

13

18

13 108

Rantakatu 14 
67100 KOKKOLA

Strandgatan 14
67100 KARLEBY

10

10

10

12

10 76
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ALUETAPAHTUMAILMOITUKSET

Ladontaohje:
OTSIKKO:
Rotis Semi Sans 65 Bold
LEIPIS:
Rotis Semi Sans 45 Light 
9/9,5-10,5 pistettä

”

”Meillä on jo kaikkea

R a k e n n a m m e  m a a k u n n a n  t u l e v a i s u u t t a

Keski-Pohjanmaan tämän kesän helmi on Kala-
joen loma-asuntomessut. Loma-asuntomessujen 
ja asemansa jo vakiinnuttaneiden kesän kärki-
tapahtumien tuoma julkisuus antaa positiivista 
kehityskierrettä koko Keski-Pohjanmaalle. 
Alueen tunnettuus, vetovoimaisuus ja kilpailu-
kyky vahvistuvat.
  Tekemisen kirjo ja laajuus yllättävät: Kaustisen 
festarit, Kokkolan musiikkitapahtumat ja Neristan, 
Kalajoen Särkät ja Plassin alue, kylä- ja kuntata-
pahtumat, rannikon matkailureitti ja saaristo, Met-
säpeuranmaa ja urheilutapahtumat – muutamia 
mainitaksemme. Ei tarvitse keksiä mitään uutta. 
Meillä on jo kaikkea, joista voimme ylpeinä kertoa 
myös muille.

Keski-Pohjanmaan kesä!

C
R

EA
M

ED
IA

  Ainutlaatuista on Keski-Pohjanmaan yritysten, 
yhdistysten, kylien ja kuntien muodostamat kehittä-
jäverkostot. Meillä on tekemisen meininkiä, alueen 
markkinointi perustuu vahvuuksiimme. Pärjätäksem-
me kilpailussa meidän on panostettava tunnettuu-
den parantamiseen. Pitää näkyä ja kuulua.
  Uuden maakuntastrategiamme tavoitteena 
on luoda yhdessä parempaa menestystä. Olemme 
yrittävä, osaava, hyvinvoiva ja toimiva maakunta. 
Meillä on oikeanlaista kemiaa, yritykset ja maaseutu 
menestyvät monella rintamalla, jokilaaksoissa on 
yhteisöllistä voimaa. Keski-Pohjanmaalla viihtyy. 

Nauttikaamme yhdessä Keski-Pohjanmaan 
tapahtumarikkaasta kesästä!

 Levollista ja 
 viihtyisää kesää
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Rakennamme maakunnan tulevaisuutta

Elämyksiä Lohtajalla

C
R

EA
M

ED
IA

Lohtajan Kirkkomusiikkijuhlat ovat aito 
ja vahva keskipohjalainen menestys-
tarina. Tänä kesänä tapahtuma järjes-
tetään jo 36. kerran. Suuria elämyksiä, 
läheistä musiikkia, upeita konsertteja ja 
tunnelmointia yhdessä.
 Maakunnan kesän monet tapahtumat 
ovat vakiinnuttaneet paikkansa. Kärki- 
tapahtumien tuoma julkisuus antaa 
po- sitiivista kehityskierrettä kullekin 
paikka-kunnalle, mutta myös laajemmin 
Keski-
Pohjanmaalle. Tapahtumat vahvistavat 
alueen tunnettuisuutta ja samalla alueem-
me vetovoimaisuutta ja kilpailukykyä. 
 Keski-Pohjanmaan uuden maakun-
tastrategian päämääränä on tavoitella 

yhdessä parempaa menestystä. 
Haluamme olla yrittävä, osaava, hyvin-
voiva ja toimiva maakunta. Meiltä löytyy 
oikeanlaista kemiaa, yritykset ja maa-
seutu menestyvät monella rintamalla ja 
jokilaaksot luovat yhteisöllistä voimaa. 
Keski-Pohjanmaalla viihtyy! 
 Alueiden välisessä kilpailussa 
pär-jäämiseksi myös meillä on panostet-
ta-
va tunnettuisuuden parantamiseen. 
Pitää näkyä ja kuulua paremmin. Tarvi-
taan yhteistä tekemisen meininkiä. 
Olennaista on kertoa vahvuuksistamme. 
Keski-Pohjanmaalla on jo kaikkea, josta 
voimme ylpeinä kertoa muille.
 
Nautitaan yhdessä 
elämyksistä Lohtajalla!

Yhdessä parempaa     
menestystä

Pitää näkyä ja 
kuulua

 Yhdessä parempaa     
 menestystä
”

”Pitää näkyä ja kuulua

R a k e n n a m m e  m a a k u n n a n  t u l e v a i s u u t t a

Keski-Pohjanmaan kesän helmi on Kalajoki ja 
erityisesti Hiekkasärkät. Kesän loma-asuntomes-
sut nostavat Särkät valokeilaan. Julkisuus antaa 
positiivista kehityskierrettä Kalajoelle ja koko 
Keski-Pohjanmaalle.
  Kalajoen Särkkien alue on ainutlaatuinen. 
Meri, hiekkapakat, Kallan saaristo, liikuntapaikat, 
turismi ja jokisuun Leton linnustoalue ovat ver-
taansa vailla. Ainutlaatuista on myös yritysten 
ja kunnan muodostama yhteinen kehittäjä-ver-
kosto.
  Keski-Pohjanmaan uuden maakuntastra-
te-gian tavoitteena on luoda yhdessä parempaa 
me-

Kesähelmi Kalajoki!

C
R
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M
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nestystä. Olemme yrittävä, osaava, hyvinvoiva ja 
toimiva maakunta. Meillä on oikeanlaista kemiaa, 
yritykset ja maaseutu menestyvät monella rin-
tamalla, ja jokilaaksoissa on yhteisöllistä voimaa. 
Keski-Pohjanmaalla viihtyy!
  Alueiden välisessä kilpailussa pärjäämiseksi 
myös meillä on panostettava tunnettuuden 
parantamiseen. Pitää näkyä ja kuulua. Tarvitaan 
yhteistä tekemisen meininkiä. Olennaista 
on kertoa vahvuuksistamme. Ei tarvitse keksiä 
mitään uutta. Keski-Pohjanmaalla on jo kaikkea, 
josta voimme ylpeinä kertoa myös muille.
 
Viihtykäämme yhdessä 
Kalajoen loma-asuntomessuilla!

ALUETAPAHTUMAILMOITUKSET

Rakennamme maakunnan tu levai suut ta

Kaustisen kansanmusiikkijuhlat ovat yksi 
keskipohjalaisia menestystarinoita. Mikä 
muu tapahtuma saa alueemme osaamisen 
joka vuosi yhtä paljon esille kansallisessa 
julkisuudessa? 
 Maakunnan kesän monet tapahtumat 
ovat vakiinnuttaneet paikkansa. Kärki-
tapahtumien tuoma julkisuus antaa posi-
tiivista kehityskierrettä kullekin paikka-
kunnalle, mutta myös laajemmin Keski-
Pohjanmaalle. Tapahtumat vahvistavat 
alueen tunnettuisuutta ja samalla alueem-
me vetovoimaisuutta ja kilpailukykyä. 
 Keski-Pohjanmaan uuden maakuntastra-
tegian päämääränä on tavoitella yhdessä pa- 
rempaa menestystä. Haluamme olla yrittävä, 

Kaustisen Tarina!

C
R
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M
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osaava, hyvinvoiva ja toimiva maakunta. 
Meiltä löytyy oikeanlaista kemiaa, yritykset 
ja maaseutu menestyvät monella rintamalla 
ja jokilaaksot luovat yhteisöllistä voimaa. 
Keski-Pohjanmaalla viihtyy! 
 Alueiden välisessä kilpailussa pärjäämi-
seksi myös meillä on panostettava tun-
nettuisuuden parantamiseen. Pitää näkyä 
ja kuulua paremmin. Tarvitaan yhteistä 
tekemisen meininkiä. Olennaista on kertoa 
vahvuuksistamme. Keski-Pohjanmaalla on 
jo kaikkea, josta voimme ylpeinä kertoa 
muille.
 
Viihtykäämme yhdessä Kaustisilla 
levollisesti ja nautiskellen!

Yhdessä parempaa     
 menestystä

Pitää näkyä ja kuulua
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MUU ILMOITTELU

 Building the 
Regions Future
”

Rakennamme maakunnan tu levai suut ta

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat. 
Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis 
nisl ut aliquip ex ea commodo 
consequat. Consequat, vel illum 
dolore eu feugiat nulla facilisis 
at vero eros et accumsan et 
iusto odio dignissim qui blandit 
praesent luptatum zzril.

Eodem modo typi, qui nunc 
nobis videntur clari, fiant 
sollemnes in claritatem. 

Better
together

Ladontaohje:
OTSIKKO:
Rotis Semi Sans 65 Bold
LEIPIS:
Rotis Semi Sans 45 Light 
9/9,5-10,5 pistettä

Building the Regions 
Future”

The Regional Council of Central Ostrobothnia is a joint municipal authority 
consisting of thirteen member municipalities. The main responsi bility 
areas are regional development and the regulation of area usage. 
 Promoting regional interests e.g. on welfare and culture is another 
impor tant dimension. The Regional Council is also responsible for a wide 
range of international issues and co-operation. It is involved in developing 
the EU’s regional policy and in drawing up the programmes required 
for the granting of support from EU structural funds to the region. 
 The goal of the Regional Council of Central Ostrobothnia is to provide 
high-quality life and wellbeing to its inhabitants, as well as development 
opportunities to the whole region. 

Better together 
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KUULUTUSILMOITTELU

Ladontaohje:
OTSIKKO:
Rotis Semi Sans 65 Bold
LEIPIS:
Rotis Semi Sans 45 Light 
9/9,5-10,5 pistettä

Keski-Pohjanmaan 4. vaihemaakuntakaavan ehdotus ase-
tetaan maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n ja maankäyt-
tö- ja rakennusasetuksen 12 §:n mukaisesti nähtäville 
Keski-Pohjanmaan liiton virastoon ja jäsenkuntiin (Halsua, 
Kannus, Kaustinen, Kokkola, Lestijärvi, Perho, Toholampi 
ja Veteli) 9.9.–8.10.2014 väliseksi ajaksi. Kaavaluonnos ja 
siihen liittyvä keskeinen valmistelumateriaali on saatavil-
la myös Keski-Pohjanmaan liiton kotisivuilta osoitteessa 
www.keski-pohjanmaa.fi kohdasta alueidenkäyttö, valmis-
teilla oleva maakuntakaava.
 Maakuntakaavan 4. vaihekaava täydentää aikaisemmin 
vahvistettuja vaihekaavoja. Valmisteilla olevalla maakun-
takaavalla ohjataan maakunnallisesti merkittävän tuulivoi-
marakentamisen sijoittumista. Lisäksi korvataan arvokkaita 
maisema-alueita ja merkittäviä rakennettuja kulttuuriym-
päristöjä koskevat merkinnät ja kumotaan kaksi aikaisem-
missa vaihekaavoissa vahvistunutta merkintää.
 Osallisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä ehdo-
tuksesta Keski-Pohjanmaan liittoon ennen nähtävillä olon 
päättymistä. Kirjalliset mielipiteet voi lähettää osoitteella 
kirjaamo@keski-pohjanmaa.fi tai Keski-Pohjanmaan liitto, 
Rantakatu 14, 67100 KOKKOLA.
 Lisätietoja antavat aluesuunnittelija Janna Räisänen, 
puh. 040 168 1490 (Keski-Pohjanmaan liitto) ja projekti-
päällikkö Minna Vesisenaho, puh. 050 537 4491 
(Ramboll Finland Oy).

KESKI-POHJANMAAN 4. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN 
EHDOTUSVAIHEEN KUULEMINEN

Kokkolassa 25.8.2014
KESKI-POHJANMAAN MAAKUNTAHALLITUS

Keski-Pohjanmaan 4. vaihemaa-
kuntakaavan ehdotus asetetaan 
maankäyttö- ja rakennuslain 65 
§:n ja maankäyttö- ja raken-
nusasetuksen 12 §:n mukaisesti 
nähtäville Keski-Pohjanmaan 
liiton virastoon ja jäsenkuntiin 
(Halsua, Kannus, Kaustinen, 
Kokkola, Lestijärvi, Perho, Toho-
lampi ja Veteli) 9.9.–8.10.2014 
väliseksi ajaksi. Kaavaluonnos 
ja siihen liittyvä keskeinen val-
mistelumateriaali on saatavilla 
myös Keski-Pohjanmaan liiton 
kotisivuilta osoitteessa www.
keski-pohjanmaa.fi kohdasta 
alueidenkäyttö, valmisteilla ole-
va maakuntakaava.
 Maakuntakaavan 4. vaihekaa-
va täydentää aikaisemmin vah-
vistettuja vaihekaavoja. Valmis-
teilla olevalla maakuntakaavalla 
ohjataan maakunnallisesti mer-
kittävän tuulivoimarakentamisen 
sijoittumista. Lisäksi korvataan 
arvokkaita maisema-alueita 
ja merkittäviä rakennettuja 
kulttuuriympäristöjä koskevat 
merkinnät ja kumotaan kaksi 
aikaisemmissa vaihekaavoissa 
vahvistunutta merkintää.
 Osallisilla on mahdollisuus 
esittää mielipiteensä ehdotuk-
sesta Keski-Pohjanmaan liittoon 
ennen nähtävillä olon päätty-
mistä. Kirjalliset mielipiteet voi 
lähettää osoitteella kirjaamo@
keski-pohjanmaa.fi tai Kes-
ki-Pohjanmaan liitto, Rantakatu 
14, 67100 KOKKOLA.
 Lisätietoja antavat aluesuun-
nittelija Janna Räisänen, puh. 
040 168 1490 (Keski-Pohjan-
maan liitto) ja projektipäällikkö 
Minna Vesisenaho, puh. 050 537 
4491 (Ramboll Finland Oy).

KESKI-POHJANMAAN 
4. VAIHEMAAKUNTA-
KAAVAN EHDOTUSVAI-
HEEN KUULEMINEN

Kokkolassa 25.8.2014

KESKI-POHJANMAAN 
MAAKUNTAHALLITUS
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POWERPOINT-POHJA

Kaikissa sähköisissä materiaaleissa käytetään Arial-kirjasintyyppiä.

Lorem ipsum dolor
sit amet”

Päivämäärä, Esittelijän Nimi

Lorem ipsum dolor sit amet
•  Lorem ipsum dolor sit amet ipsum dolor sit amet
•  Ipsum dolor sit amet ipsum dolor sit amet
•  Dolor sit amet ipsum dolor sit amet, sit amet ipsum dolor sit   
 amet dolor sit amet ipsum dolor sit amet
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SÄHKÖINEN UUTISKIRJE -POHJA

Kaikissa 
sähköisissä 
materiaaleissa 
käytetään 
Arial-kirjasin-
tyyppiä.

Uutiskirje 2/2014

Katso viesti selaimessa.

Lorem ipsum dolor sit amet
Phasellus sed rutrum mi. Phasellus a nulla libero, sit amet cursus arcu. Nullam eu lectus augue, id 
pharetra massa. Praesent nunc nibh, ullamcorper et viverra vitae, aliquet ut felis. Mauris ac vulputate 
purus. Nunc feugiat erat ut velit rhoncus mattis. In quis neque sed nunc pretium

Lue lisää »

Phasellus sed rutrum mi. Sit amet cursus arcu. Nullam eu 
lectus augue, id pharetra massa. Praesent nunc nibh, 
ullamcorper et viverra vitae, aliquet ut felis. Mauris ac 
vulputate purus. Nunc feugiat erat ut velit rhoncus mattis. In 
quis neque sed nunc pretium

Lue lisää »

Phasellus sed rutrum mi. Sit amet cursus arcu. Nullam eu 
lectus augue, id pharetra massa. Praesent nunc nibh, 
ullamcorper et viverra vitae, aliquet ut felis. Mauris ac 
vulputate purus. Nunc feugiat erat ut velit rhoncus mattis. In 
quis neque sed nunc pretium

Lue lisää »

Nullam eu lectus augue vulputate

Nullam eu lectus augue vulputate

Keski-Pohjanmaan liitto
Rantakatu 14

67100 Kokkola
Puh. 040 160 5700

www.keski-pohjanmaa.fi

Ovatko yhteystietosi muuttuneet? Päivitä tiedot.
Jos et halua meiltä enempää postia, poistu postituslistalta.
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JULKAISUT JA RAPORTIT -KANSI

Lorem ipsum dolor sit 2014–2015

Lorem ipsum dolor
sit amet”
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KANSIO

KESKI-POHJANMAAN LIITTO
MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND
Rantakatu 14, 67100 KOKKOLA
Strandgatan 14, 67100 KARLEBY
Puh./Tel. 040 160 5700
Fax (06) 868 0308
www.keski-pohjanmaa.fi
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ONNITTELUKORTTI

Etukansi 200 x 100

Takakansi 200 x 100
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PÖYTÄSTANDAARI


