Vasemmistonaisten
lehti-ilmoittelu,
ohjeistus 10.3.2017

Aika toimia,
sisko!

Tule mukaan
ideoimaan!

Liite: InDesign -tiedostot
vasnaiset_99x100_02.indd
vasnaiset_99x100_02.idml ja
vasnaiset_99x100_02.pdf

la 28.3. klo 15.30

la 28.3. klo 15.30

Ryppylän keskustorin eteläkulma
FORMAATTI. Ilmoituspohjaa voit
muokata Adobe InDesign -ohjelmalla.
Adobe Illustrator -ohjelmalla pääset
käsiksi korkearesoluutio-pdf:ään.
KOKO. Ilmoituspohja on tehty kokoon
99mmx100mm, joka vastaa yleistä
2x100mm ilmoituskokoa. Varmista
julkaisumediasta millimetrikoko ja
muokkaa ilmoitus sen mukaiseksi.

Ryppylän keskustori

Minimoidaan yksityistämisen haitat. SOTE-ratkaisuissa
on oltava tarkka ja taitava. Kuntalaisille ei riitä maksajan rooli.
Kaikki hyvinvoinnin puolesta! Lopetetaan yksisilmäinen
talouskeskustelu – yhteiskunta on meitä kaikkiai varten.

Jääkö kuntalaisille vain maksajan rooli?
Yksityistämistä voidaan valvoa ja haittoja
minimoida. Tule mukaan toimimaan!
Ehdokkaat Saimaliisa Sinnikäs ja
Tellervo Toivonvalo vastaavat kysymyksiin.

Ehdokkaat Saimaliisa Sinnikäs ja Tellervo Toivonvalo
keskustelevat ja vastaavat kysymyksiin.

Aloitamme tilaisuuden torilla klo 15.30 ja siirrymme
yhdessä klo 16 kahvila Punaruusuun. Pullakahvit.
Paikalla myös puheenjohtaja ja muita aktiiveja.

Aloitamme tilaisuuden torilla klo 15.30 ja siirrymme yhdessä klo 16 kahvila
Punaruusuun, jossa juomme pullakahvit. Paikalla aktiiveja ja taiteilijoita.
Klo 21 jatkot ravintola Rilluraisassa.
Tutustu meihin!

vasemmistonaiset.fi/kuntavaalit-2017/vasemmistonaisten-kuntavaaliteesit/

GRAFIIKKA. Vasemmistonaisten logo,
nauhaelementti ja pieni osoitteleva käsi
grafiikkana taittotiedostossa.
LATAA FONTIT
https://fonts.google.com/specimen/
Open+Sans
MUOKKAA TEKSTIÄ. Malleista näet,
minkä verran tekstiä mukavalukuiseen
ilmoitukseen mahtuu.

Teksti on esimerkinomainen, eli voi tuottaa sen tyyppisen tekstin
kuin haluat. Merkkimäärä on hyvä pitää mielessä.

Ilmoituspohjassa on kappaletyylit otsikolle,
leipätekstille, ajankohdalle ja lisätiedoille.
TUOTA PAINOKELPOINEN PDF
julkaisumedian ohjeiden mukaisesti.
RVOA!

TASA-A

ILMOITUKSEN RAKENNE
Otsikko on tiivistetty ja kiintoisa. Tarvittaessa käytä esiriviä.
Tarkenne, esimerkiksi aika ja paikka nauhaelementissä.
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Leipätekstin korostetut kohdat helpottavat lukemista ja tuovat elävyyttä,
merkkityyleissä oma tyyli.
Logo-osio on syytä pitää ilmoituspohjan mallin mukaisena.
Värejä voit yhdistellä vasemmiston väripaletista omien mieltymysten mukaan.
Lisäelementit: Pikkuisia tekstejä ja osoittelevaa käyttä voi käyttää halutessaan elävöittämään.
Jos ne tuntuvat tarpeettomilta, jätä pois.
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