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Logo

Tunnuksen käyttö ja eri versiot
- Valitse oikea logoversio käyttökohteen mukaan. Pääsääntöisesti käytetään punaista logoa.
- Älä muuta logon väritystä tai tekstejä. Logon värimääritykset löydät tämän ohjeen omalta aihealueeltaan.
- Logoa voidaan käyttää ammattikorkeakoulu tekstin kanssa tai ilman, käyttökohteesta riippuen.
esim. palveluiden myynnissä käytetään usein pelkkää liikemerkkiä ilman erillistä tekstiä ja mustaa versiota.
- Jätä logon ympärille riittävästi tilaa, skaalauksen mukaan. Nyrkkisääntönä vähintään puolet logon
korkeudesta piirtoalan reunaan nähden. Esimerkki alla.

Minim ad volutpat
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 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.

- Minimikoko logolle alatekstin kanssa, leveys 25 mm. Alle tämän koon käytä ilman alatekstiä

25mm

Värit

RGB, CMYK ja PANTONE

Savonian ilmeen värejä (magentaa, keltaista, oranssia, fuksiaa, turkoosia ja vihreää) ei ole jaoteltu alakohtaisesti - värejä voi siis käyttää vapaasti.
Yleispäävärinä on käytetty magentaa, sitten esimerkiksi yrityspalveluissa on suosittu sinisiä sävyjä.
CMYK-nelivärijärjestelmää käytetään tavallisissa painotöissä. CMYK-värisävyt koostuvat neljästä perusväristä:
syaanista (=C), magentasta (=M), keltaisesta (=Y) ja mustasta (=K). Muut sävyt saadaan aikaan painamalla yllämainittuja sävyjä päällekäin.
RGB-järjestelmä on värijärjestelmä, jota käytetään näytöillä. RGB-järjestelmässä värisävyt koostuvat kolmesta perusväristä:
punainen (=R), vihreä (=G) ja sininen (=B). RGB-värejä voi käyttää esimerkiksi tekstinkäsittelyohjelmissa.

CMYK
Magenta
Tumma mag.
Keltainen
Oranssi
Fuksia
Turkoosi
Vihreä

M90, Y10
C30, M100, Y47, K12
M25, Y100
M60, Y100
C20, M100
C75, Y20
C50, Y100

RGB
Magenta
236, 0, 140
Tumma magenta 164, 28, 86
Keltainen
255, 203, 5
Oranssi
245, 130, 32
Fuksia
180, 30, 142
Turkoosi
0, 172, 205
Vihreä
141, 198, 63

HEX #
Magenta
Tumma mag.
Keltainen
Oranssi
Fuksia
Turkoosi
Vihreä

#ec008c
#a41c56
#ffcb05
#f58220
#b41e8e
#00accd
#8dc63f

PANTONE (PMS)
Keltainen:
Pantone 115 CP
Magenta:
Pantone Process Magenta
Oranssi:
Pantone 151 CP
Fuksia:
Pantone 247 CP
Turkoosi:
Pantone 2995 CP
Vihreä:
Pantone 361 CP
Musta:
Pantone Black

PANTONE-järjestelmässä jokainen painoväri sekoitetaan erikseen ennen painamista. Pantone U (Uncoated) on päällystämättömälle ja
Pantone C (Coated) päällystetylle paperille painettaessa käytettävä väri. PANTONE värit ovat yleisiä tekstiilipainatuksissa ja yksiväriteippauksissa.
LOGON VÄRIT: PMS/Pantone, CMYK ja RGB
Savonian logossa käytetty magenta väri voidaan erityisissä painotuotteissa painaa pantone -värillä.
Älä luo uusia värejä logoille äläkä vaihda logon alle satunnaista tekstiä AMK-tekstin tilalle.
Pantone magenta: Pantone Process Magenta
Pantone musta: Pantone Black
CMYK Magenta: M90, Y10
RBG Magenta: R236, G0, B140

Typografia

FONTIT

Energiatekniikan ekosysteemiin miljoona euroa
SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN SIDOSRYHMÄLEHTI 1/2020

Savonia-ammattikorkeakoulun vetämä energiatekniikan
hanke käynnistettiin Varkaudessa järjestetyssä
aloitusseminaarissa maaliskuun puolessa välissä.
Miljoonan euron projekti varmistui, kun Pohjois-Savon
liitto myönsi hankkeelle 560 000 euron rahoituksen.

Kansainvälisissä
hankkeissa oppii ja tuotetaan monenlaisia asioita
TEKSTI MARJA SILÉN-LIPPONEN | KUVA SAVONIA AMK

TEKSTI JOUNI VORNANEN
KUVAT SAVONIA JA SHUTTERSTOCK

Sertiﬁoidusti hyvä
työyhteisö - GPW
SIVULLA 4

Miljoona euroa hankkeelle, jossa keskiössä ovatkin
muun muassa ympäristöystävällisen polttotekniikan,
kiertotalouden sekä akkumateriaalien kehittäminen.

DigiCenter
North Savo
SIVULLA 10

M

uina rahoittajina toimivat
Savonia, Itä-Suomen yliopisto, Varkauden kaupunki sekä hankkeessa mukana olevat 16

antuotannosta kohti hajautettua uusiutuvan energian tuotantoa. Koulutusvastuupäällikkö Markku Huhtinen
avaa kuviota.

muassa:

yritystä.

Valaistussuunnittelu
on kysytty koulutus
SIVULLA 15

Merkittävä osa hankkeen kokeellisesta tutkimustyöstä tehdään Savonian
Varkauden yksikön Energiatutkimuskeskuksessa, jossa tutkitaan muun

Pohjois-Savon talouden kannal-

– Hankkeen keskiössä ovatkin muun
muassa ympäristöystävällisen polt-

- Uudella pilottikokoluokan lämpö-

ta merkittävin toimiala on kone- ja
energiateollisuus, joka globaalistikin
on murroksessa. Energia-alalla ollaan

totekniikan, kiertotalouden sekä akkumateriaalien kehittäminen yhdessä
energiatekniikan innovaatiotoimin-

käsittelykoelaitteistolla raskasmetallien erottamista tuhkasta arvokkaiden metallien talteenottamiseksi ja

siirtymässä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi keskitetystä fossiilisiin
polttoaineisiin perustuneesta energi-

taan liittyvien tutkimus-, kehitysja innovaatiotoiminnan palveluiden
kanssa.

tuhkan hyödynnettävyyden parantamiseksi

1 2 1 / 2020 Savonian Sanomat

Kansainvälinen
hanketoiminta on yksi
Savonian tavoitteista ja
strategian painopisteistä.
Hankkeiden avulla voidaan
lisätä tutkimus-, kehitysja innovaatiotoiminnan
osaamista ja rahoitusta sekä
kehittää mahdollisuuksia
tarjota opiskelijoille
laadukasta opetusta.
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S

avonian opettajat, TKI-asiantuntijat ja opiskelijat toteuttavat
vuosittain lukuisia kansainvälisiä hankkeita, joihin integroituu
opetuksen kehittäminen ja koulutuksen tutkimus. Aina hank-

keissa myös luodaan uusia tai vahvistetaan jo olemassa olevia yhteistyöverkostoja.
Erasmus+ -ohjelman kumppanuushankkeet edistävät korkeakoulujen kansainvälistymistä ja koulutuksen laatua. Savonian Terveysalla on
parhaillaan menossa kaksi Erasmus+ hanketta ja yksi päättyi vuoden
2019 lopussa.
Optimizing patient safety through culturally competent simulationbased education with health professionals (Sim-Versity) hankkeen tarkoituksena on kehittää simulaatiopetusta integroimalla siihen kult-

