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JÄRVAMAA
Järvamaa asetseb nii geograafiliselt kui kultuuriruumi mõttes Eesti keskel. Siin on mõjutusi nii Põhja-Eesti, Lõuna-Eesti, Lääne-Eesti ja Ida-Eesti maastikest, seega on Järvamaa looduslikult väga mitmekesine piirkond – mägine Pandivere,
metsa- ja soorikas Kõrvemaa, voortega rikastatud ja Pärnu jõe madalikuks üle minev Lõuna-Järvamaa.
Ajalooliselt läbib Järvamaad ka kunagine Eestimaa ja Liivimaa piir. Kultuuriliselt puutuvad Järvamaal kokku lõuna- ja
põhja-Eesti keeleala, ka on Järvamaa rahvakunstis mõjutusi nii põhja kui lõuna poolt.
Järvamaa omapära peitub osalt tema nimes – Järvamaa, järvederikas maa, Tallinna poolt vaadates järvede tagune
maa, soode ja rabade rikas maa, allikate maa.
Vanal aal on Järvamaa pailu järvesi old. Kus praegu sood ja rabad on, sial on järved old. Sellepärast
on hakatud teda Järvamaaks hüitama.
H II 39, 881/2 (778) Koeru KHK 1892
Järvamaa viljakad põllumaad olid mõisate tiheda asustuse põhjus. Mõisate olemasolu Järvamaal tõi siiakanti ka välismaa kultuuri mõjutusi. Seega on Järvamaa erinevate maastike ja kultuuride kokkupuutepunkt.
Tänast Järvamaad läbib Tallinna-Tartu maantee, tänu millele kirjeldatakse Järvamaad kui kiiresti läbisõidetavat kohta.
Teisalt on Järvamaa plussiks keskne geograafiline asukoht- suuremad keskused – Tallinn, Tartu, Pärnu – jäävad 100 km
kaugusele.
Järvamaaga seostatakse traditsiooniks saanud sündmusi – Türi lillelaat, Arvamusfestival, märksõnadeks on ka kevadpealinn Türi, Põhjaka mõis, Sämmi Grill, suured põllumassiivid, kaasaegne põllumajanduslik tootmine, Mäo ringristmik.
Eesti keskse asendi tõttu on kinnistunud Järvamaale Eesti südamaa nimetus.
Südamaa on see, mis ikka avastatakse kõige viimasena. Ääred tunduvad alati huvitavamad: need
saared ja setud ja põhjarannik ja Lõuna-Eesti kuplid. Keskelt sõidetakse läbi, teel kas sinna või tagasi.
Kui paljude eestlaste jaoks tähendab Järvamaa vaid Tallinn-Tartu maanteed, neid igavavõitu põlde
ja kuusikumüüri, saaks need juba rutem läbi! Aga aina läbi ja läbi sõites ei saa kunagi midagi teada.
Südamaa, maa südame saladus mitte ainult et jääb avastamata, selle olemasolugi ei tule pähe. Ei
tule pähegi, et seal midagi võiks olla…
Tõnu Õnnepalu
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LOGO EESMÄRGID
Järvamaa logo on loodud märgina, mis määratleb ära
Järvamaa geograafilise asukoha, kinnistab siinsete elanike kohatunnet ja turundab Järvamaad kui positiivset
elukeskkonda ning logistiliselt mugavat paika.
Logo kasutusalad:
• Järvamaa väärtuste hoidmisega seotud ametkondade
tegevus
• Järvamaa esitlused
• Järvamaa veebileht ja trükised
• teadaanded ajakirjanduses
• Järvamaa reklaamkingitused ja esindusmeened
• Järvamaa ettevõtted ja organisatsioonid oma
turundusmaterjalides (pakendid, reklaamid jne)
• Järvamaa kogukonnad ja kolmas sektor
• Järvamaal toimuvad üritused ja ettevõtmised
• Järvamaa sõbrad
Järvamaa logo koosneb kahest komponendist:
Piltsümbol koos kohanimega JÄRVAMAA –
logo kohustuslik osa
Tunnuslause – Eesti südamaa – logo valikuline osa

Järvamaa logo täisversioon
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LOGO SÜMBOLID
Piltsümbol

Kohanimi JÄRVAMAA

JÄRVAMAA
• Sõna JÄRVAMAA on logotüübi kohustuslik detail ja
moodustab piltsümboliga ühtse terviku.
• Kirjatüüp Neo Tech Bold annab vihje Järvamaa innovaatilisusele.
Tunnuslause EESTI SÜDAMAA
• Järvamaa sümboliks valitud puu iseloomustab Järvamaad parimal ja ehedamal kujul ehk südamekujulise
võraga puu kannab sõnumit puhta loodusega ning
loodusest hoolivast maakonnast.
• Puu kujund peidab endas nii Tammsaare tamme, Türi
südamekujulist õuna. Puu keskmes asetsev süda viitab
Järvamaa asukohale Eesti keskel.
• Puu tugevad juured viitavad Järvamaa viljakatele muldadele ja ka siinsetele inimestele, kelle juured siin on
ning kes Järvamaad oma koduks peavad.

• Tunnuslause on järvamaalaste ja külaliste seas kinnistunud juba varem tänu Järvamaa kesksele asendile ja
pikka aega Tallinna-Tartu maanteed ääristanud südamekujulistele reklaamviitadele.
Tunnuslause kannab endas järgmisi sõnumeid:
• Järvamaa paikneb Eesti keskel, siin ristuvad olulisemad teed
• Südamaa nimetus viitab kindlas rütmis kulgevale piirkonnale, Eesti südamele, ilma milleta ümbritsev ei saaks
toimida
• Südamaa on rahulik, turvaline ja PUHAS paik
• Südamaal tehakse asju südamega
• Tunnuslause kirjafont on Halis GR Light.
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LOGO TUGILAUSED
Järvamaa tugilaused toetavad tunnuslauset.
Neid võib kasutada viidates maakonna täiendavatele
tugevustele või kõnetades uusi sihtgruppe.
AVATUD

SÜDAMEGA

AVATUD SÜDAMEGA
Kasutatav kohaturunduslikul eesmärgil. Lause on suunatud Järvamaa külastajale, nii turistidele kui sündmuste külastajaile, sõnapaaris on viide külalislahkusele

SÜDAMAAL TEHTUD
Tugilause on kasutatav Järvamaa nii suuremate kui
väiksemate ettevõtete turunduskampaaniates. Väärtustab kohalikku puhtas looduskeskkonnas kasvanud
ja toodetud toitu ning Järvamaal toodetud kaupu.

SÜDAMEGA LOODUD
Lause toetab Järvamaal nii minevikus kui ka tänapäeval
loodud kultuurilisi väärtusi ning rikast pärandit, aga ka
tänapäevaseid nutikaid ja innovatiivseid lahendusi, mis
Järvamaalt alguse on saanud.

SÜDAMAAL

SÜDAMEGA

TEHTUD

LOODUD
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LOGO ERINEVAD VERSIOONID
Tunnuslauseta, lihtsustatud kujul logo on kasutatav puhkudel, kui pilt on tähtsam kui sõna või kui tunnuslause
tekst muutub trükitehnilistel põhjustel loetamatuks.

Kolmevärvilisena on logo kasutus soovitatav suureformaadilistel trükistel vastavalt kujundaja nägemusele.

Must-valgena on logo kasutatav lihtsustatud kujunduste puhul või kui trükitehniline lahendus näeb ette võimalikult vähest värvikasutust.
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LOGO NEGATIIVIS
Logo kasutamine negatiivis (valgena tumedal taustal)
on soovitatav vaid erandjuhtudel, kui trükivõimalused
on piiratud.

LOGO TURVAALA
Logo turvaala on ala logo ümber, kuhu ei tohi kujunduses sattuda kõrvalisi elemente. Logo vaba ruumi ehk
kaitsud ala piirab ära kahekordne A-tähe kõrgus logo
igast küljest.
Kui kujunduses pole võimalik kasutada kujundusega
ühenduvat valget tausta logo eksponeerimiseks, tuleb
logo asetada turvaala suuruse valge ristküliku taustale.
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LOGO MINIMAALNE SUURUS
Kaitsmaks logo visuaalset selgust, ei kasutata Järvamaa
logo täisversiooni puhul väiksemana kui 25 mm ning
ilma tunnuslauseta versiooni puhul väiksemana kui 15
mm. Logo väiksemal esitlemisel võivad selle detailid
trükitehnilistel jms põhjustel kaotsi minna.
Väikestel suurustel on soovitatav kasutada logo ühevärvilisi versioone.

LOGO KEELATUD KASUTUS
Logo kui Järvamaa märgi loetavuse seisukohalt ei
tohiks logo kasutada venitatult, keerata viltu, püsti ega
deformeerida mingil teisel moel.

25 mm

15 mm
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LOGO VÄRVID
Logos on kaks põhivärvi. Vastavalt kujundaja maitsele
võib kasutada ka kolmevärvilist varianti, soovitatavalt
suurematel pindadel.

C 60 | M 0 | Y 100 | K 50
R 70 | G 112 | B 31

pantone 575

C 0 | M 100 | Y 100 | K 0
R 223 | G 27| B 33

pantone red 032

C 40 | M 10 | Y 90| K 20
R 147| G 160 | B 57

pantone 583

11

LOGO KIRJATÜÜP
Järvamaa logo kohanime kirjatüüp on Neo Tech Std Bold

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, Õ, Ä, Ö, X. Y
a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, õ, ä, ö, x. y
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, @,€, ?, !, %
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, Õ, Ä, Ö, X. Y
a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, õ, ä, ö, x. y
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, @,€, ?, !, %
Järvamaa logo kohanime kirjatüüp on Neo Tech Std Regular

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, Õ, Ä, Ö, X. Y
a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, õ, ä, ö, x. y
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, @,€, ?, !, %
Tekstides ja plakatitel on soovitatav kasutada fonti Myriad Pro

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, Õ, Ä, Ö, X. Y
a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, õ, ä, ö, x. y
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, @,€, ?, !, %
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, Õ, Ä, Ö, X. Y
a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, õ, ä, ö, x. y
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, @,€, ?, !, %
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LOGO TEISTES KEELTES
Logo kasutamisel teistes keeltes muutub ainult
tunnuslause tekst.

HEARTLAND

OF ESTONIA

CREATED

WITH HEART
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Kirjablankett

LISAD
Visiitkaart

Eesnimi Perenimi
amet
Järva maavalitsus
Rüütli 25, Paide 72713
Tel: +372 385 9601
Fax: +372 385 0519
e-post: info@jarva.maavalitsus.ee
www.jarva.ee

Ümbrik C65

Järva maavalitsus
Rüütli 25, Paide 72713
Tel: +372 385 9601
Fax: +372 385 0519
e-post: info@jarva.maavalitsus.ee
www.jarva.ee
Registrikood: 70001188
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TAUSTAMUSTER
Taustamustri kasutusvõimalused
on piiramatud: tänukirjade, plakatite, kutsete, esitlusstendide põhjad jms.
Taustamustri värvi võib kohandada vastavalt vajadusele.
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POWERPOINT SLAIDIPÕHI
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ÕNNITLUSKAART
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See maa, niipea kui sa oled ennast justkui tema tagasihoidliku ja väheütleva mõju valdusse andnud, niipea kui
sa oled mitte midagi mõtlemata suurelt teelt kasvõi kõrvale põiganud – see maa hakkab kohe sinuga tegema
oma salapärast tööd. Meelitab sind edasi, veel natuke, ja veel natuke. Millega ta meelitab? Ma ei oska seda teisiti
öelda kui ikka: saladusega. Mis saladusega? Aga saladus sellepärast ongi saladus, et ta ei ütle oma nime ega
aadressi. Aga ta tõmbab, ta meelitab, ta teeb sind ära. Sa pole enam sugugi nii kindel, et jutud nõiutud lossist või
kõnelevast metsast on lihtsalt muinasjutud ja reaalsus on just see, mida sa selleks oled harjunud pidama.
Tõnu Õnnepalu

INSPIRATSIOON
Järvamaa Muuseumi teadusjuhi Ründo Mültsi ettekanne Järvamaa Kultuuriruumist
“Arad veed ja salateed. Järvamaa kohapärimus”. Mari-Ann Remmel. Tartu 2004
“Teel siia. Järvamaa pildiraamat”. Saara kirjastus 2006
“Vana kannel X. Paide ja Anna regilaulud” Ottilie Kõiva, Jaanika Oras. Tartu 2012
“Järvamaa. Maa. Kodu. Jõud. Vaim” Saara kirjastus 2014
Järvamaa kohaturunduse strateegia 2020
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