


Logo idee 

Kostivere kooli identiteet on tugevalt seotud koolihariduse ja kirjaoskuse levikuga 
Eestimaal.  Jõelähtme kihelkonnas hakati kooliharidust andma 17. sajandil.  
Aastaarv 1687 märgib kooli asutamist Jõelähtmel - mille järjepidevust tänane 
Kostivere kool edasi kannab. Esimese õpetajana töötas Jõelähtme koolis 
Forseliuse õpilane Marten. 
Bengt Gottfred Forselius (1660-1688),  oli tuntud muuhulgas selle poolest, 
avaldas 1686 aasta paiku uue õppemeetodiga aabitsa. 
Kooli logol kujutatud aabitsakukk pärineb siiski uuemalt, 1819. aastal välja antud 
aabitsa kaanelt. Logo esimese variandi kavandas Raimo Sau. Teise tegi  Jussi 
Mõttus.  Praegusel logol olen aluseks võtnud R.Sau variandi,  varasemaga 
võrreldes muutnud kirja paigutust, kirjatüüpi ja kuke kehakuju. 

Merle Kannus, november 2015



Logo kirjeldus

Logo on kavandatud kahes variandis - horisontaalne ja vertikaalne. Nendest omakorda on 
kummastki neli varianti: kontuuriga ja täidisega, kontuuriga ilma täidiseta, ilma kontuurita valge 
ja ilma kontuurita must. Lisaks on vertikaalset logo võimalik kasutada koos rohelise vapikilbiga.

Milline variant konkreetsel juhul valida, on kujundaja otsustada, kuid allpool on logo variantide 
kõrvale lisatud mõned üldised soovitused. Tasub teada, et kontuurita logo vorm erineb paaris 
üksikasjas (kuke pea ja jalad) kontuuriga variandist - seetõttu nt mustal taustal tuleks eelistada 
ilma kontuurita valget logo.

Logo võib kasutada värvilisel või kirjul taustal juhul, kui see ei kahjusta loetavust ega hägusta 
logo kontuure. 

Trükistel tuleb logo ümber jätta igasse külge vaba ruumi vähemalt kahe K-tähe laiuselt 
(horisontaalne logo) või kolme K-tähe laiuselt (vertikaalne logo).

Logo minimaalne suurus trükistel võiks olla selline, et K-täht on vähemalt 1 cm kõrgune. 
Erandiks on plastikkaardid jm pisiesemed.

Värvid

Must   CMYK: 0-0-0-100; RGB: 0-0-0

Valge   CMYK 0-0-0-0 ; RGB 255-255-255 

Roheline  CMYK 70-0-100-0; RGB 82-174-50 

Kirjatüüp

Logol kasutatud kirjatüüp on Cabin Condensed Bold, mis on saadaval vabavarana Google Fonts 
kollektsioonis.



Vertikaalne logo
Kasutamiseks suurematel pindadel (lipp, t-särk, meened).
Joondus soovitatavalt keskel.

Kontuuri ja täidisega

Kontuuriga, täidiseta

Kontuurita - valge

Kontuurita - must



Horisontaalne logo
Kasutamiseks väiksematel pindadel (dokumendid, meened).
Joondus soovitatavalt vasakul.

Kontuuri ja täidisega
Sobib kasutamiseks värvilisel 
või hallil taustal.

Kontuuriga, täidiseta
Sobib kasutamiseks must-
valgetel trükistel (blanketid, 
tunnistused)ja graveerimisel.

Kontuurita - valge
Sobib kasutamiseks mustal
ja värvilisel taustal, kirjul 
taustal võib lisada varju 
(nt veebilehel).

Kontuurita - must
Kasutamiseks eriti väikeste
mõõtude puhul (nt 
plastkaardid) ja graveerimisel.



Logo vapikilbiga
Kasutamiseks ainult värvilisena suurtel pindadel (lipp, t-särk, 
meened).


