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Se löytyi



JOHDANTO  |  SISÄLTÖ

Se löytyi -missio on kristittyjen yhteinen, kirkkohistoriallisestikin mer-
kittävä hanke evankeliumin välittämiseksi suomalaisille. Sadat seu-
rakunnat ja järjestöt valmistautuvat yhdessä kolmekymmentä päivää 
kestävään mediakampanjaan, jonka aikana järjestetään myös satoja 
tapahtumia ja tempauksia. Missio luo erinomaiset edellytykset hen-
kilökohtaisiin kohtaamisiin sekä kiinnittää huomion yksinäisyydestä 
kärsivien lähimmäisten auttamiseen.

TÄMÄN GRAAFISEN OHJEEN tarkoituksena on helpottaa henkilöitä, 
jotka työskentelevät Se löytyi -mission viestinnän kanssa. Tapahtuman 
visuaalinen ilme kumpuaa monimuotoisuudesta pehmeine muotoi-
neen. Yhtenäinen visuaalinen ilme antaa luotettavan ja ammattimaisen 
kuvan tapahtumasta.

Se löytyi -missio 
tavoittaa suomalaiset



TUNNUS JA SEN KÄYTTÖ

Tunnuksia voidaan käyttää kokonaisena tai sitten se voidaa rajat mallin mukaan vasemmalta tai oikealta.
Tunnuksen mittasuhteita ei saa muutta. Katso sovellutusesimerkit.

Rajaus vasemmalta Rajaus oikealta



TUNNUKSEN VÄRIT

ORANSSI (ensisijainen käyttö)

CMYK 00-73-83-00
RGB 235-97-50
HEX eb6032

MUSTAVALKEA

K100
RGB 0-0-0
HEX 000000

MUSTAVALKEA (harmaasävyt)

K70
RGB 112-111-111
HEX 6f6f6e



GRAAFISET ELEMENTIT JA VÄRIT

Eri värisiä graafisia elementtejä voidaan käyttää kuvien rajaamiseen tai värillisinä pohjina. Tunnuksen pääväri on oranssi.

ORANSSI

CMYK 00-73-83-00
RGB 235-97-50

TURKOOSI

CMYK 77-18-35-00
RGB 31-156-167

SININEN

CMYK 80-30-10-00
RGB 6-142-194



TYPOGRAFIA

Se löytyi -missio 
tavoittaa suomalaiset
Se löytyi -missio on kristittyjen yhteinen, kirkkohistoriallisestikin merkittävä 
hanke evankeliumin välittämiseksi suomalaisille. Sadat seurakunnat ja järjestöt 
valmistautuvat yhdessä kolmekymmentä päivää kestävään mediakampanjaan, 
jonka aikana järjestetään myös satoja tapahtumia ja tempauksia. Missio luo 
erinomaiset edellytykset henkilökohtaisiin kohtaamisiin sekä kiinnittää huo-
mion yksinäisyydestä kärsivien lähimmäisten auttamiseen.

Mission keskeiset sisällöt 

MEDIA 

Kysymys on monimediakampanjasta, johon liittyvät televisio, radio, printtimedia, 
internet, sosiaalinen media (some) sekä ulkomainonta. Eri mediavälineet kertovat 
evankeliumin sanomaa henkilökohtaisten kertomusten avulla. Yhtenä mediakärkenä 
toimii 2,3 miljoonaan kotitalouteen jaettava Se löytyi -missiokirja, jossa tunnetut 
henkilöt kertovat, miten he ovat kokeneet evankeliumin voiman elämässään ja mitä 
he ovat Jumalasta löytäneet. Myös eri ikäryhmät, kuten lapset ja nuoret, huomioidaan. 

Mikäli aineiston tekijällä ei ole käytettävissä 
Adobe-ohjelmia ja sen mukana tulevia fontteja, 
voidaan korvaavina fontteina käyttää seuraavia 
fontteja.

Ilmaiseksi ladattavat Google-fontit:

Otsikoihin

Roboto Black
Roboto Bold
Roboto Medium
Teksteihin (leipäteksti)

Roboto Light
Roboto Regular

>> Robotoa käytetään 
verkkosivujen fontteina.

Office-ohjelmissa käytettävät fontit:

Word ja PowerPoint -ohjelmissa käytetään Calibri, 
Helvetica tai Arial -fonttivalikoimia.

Löysin
onnen

Vaihtoehtoiset fontit

Vahva otsikko
Acumin Variable Concept Black 

Otsikko
Acumin Variable Concept Black 

Ingressi tai johdantoteksti
Acumin Variable Concept Semibold 

Väliotsikko
Acumin Variable Concept Black 

Pieni väliotsikko / aiheotsikko
Acumin Variable Concept Semibold 

Leipäteksti
Acumin Variable Consept Light 
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Löydä Sinäkin. 
Ota rohkeasti yhteyttä.

Löydä Sinäkin. 
Ota rohkeasti yhteyttä.
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Versio A: Tunnus vasemmalla Versio B: Tunnus oikealla



SOVELLUTUKSET  |  Ulkomainonta

Adshel-julisteet, biglight, jättitaulut, pilarit, pylväsbanderollit, pylvästaulut, bussipysäkit jne.



SOVELLUTUKSET  |  Pop up -tilat

Ikkunateippauksissa tunnus vahvasti näkyvillä. 



SOVELLUTUKSET  |  Bussimainonta

0800 135 135 
selöytyi.fi  |   info@missio2022.fi

Haluatko keskustella omaan
elämääsi liittyvistä asioista.
Ota rohkeasti yhteyttä.

Minna Hertteli  |  fysioterapeutti

Se
löytyi

Bussin perä ja kyljet.



Yhteystiedot: IRR-TV medialähetysjärjestö  |  Jäspilänkatu 2b, 04250 Kerava
Lisätietoa: Onni Haapala, missiokoordinaattori  |  onni@irrtv.fi


