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Vesilahden seurakunta haluaa olla uskonyhteisö ja turvapaikka erilaisille
ihmisille muuttuvassa maailmassa.
Uusi graaﬁnen ilme tukee Vesilahden seurakunnan strategian arvoja
nostaen esiin seurakunnan kauimmas näkyvän merkin, kirkon katolla
sijaitsevan kattoratsastajan, joka luo valoaan ihmisten arkeen ja pyhään.
Tunnuksen valaistuista ikkunoista hohtaa kirkon keskeinen ilosanoma ja
peuran väristä kirkkoa reunustavat arkisen ruskeat nurkkalaudat.
Avoin toinen seinä tuo esiin sen, että kirkkoon ovat kaikki tervetulleita.
Ylinnä logossa on risti. Siihen saa turvata aina.
Vesilahden seurakunnan päävärinä on kirkon sisältä löytyvä tähtitaivaan
sininen, joka nostaa katseet ja ajatukset kohti taivasta. Tehostevärinä on
saarnastuolin ja kirkon käytävän punainen, joka kutsuu osallistumaan,
kuuntelemaan sanaa ja käymään kohti alttaria.
Graaﬁsessa ilmeessä on seurakunnan strategian esille nostamaa joustavuutta,
elävyyttä, rohkeutta ja ajankohtaisuutta kuvaavat kaaret; veden, arjen,
kultareunaisten pilvien ja Vesilahden paikkakunnan luonnon myötä.
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LOGO

Ensisijaisesti käytettävä logo

Vesilahden seurakunnan logo muodostuu
kattoratsastajasymbolista ja Vesilahden
seurakunta -tekstistä, joita käytetään aina
yhdessä.
Logon värit ovat kutsuvan keltainen, kirkon
katon harmaa ja nurkkalaudan ruskea.
Logoa voi käyttää myös leveänä versiona
ja kapeana korkeana versiona.

Sallitut logoversiot

Seurakunta käyttää tiedotuksessaan uutta
logoa. Seurakunnan perinteistä vaakunakuvaa
käytetään vain tilanteissa, joissa muutkin
käyttävät vaakunaa.
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LOGON KÄYTTÖ
Logoa voi käyttää mustana vaalealla pohjalla
tai valkoisena tummalla pohjalla.
Logon pituus- ja korkeussuhteita ei saa
muuttaa.
Suoja-alue on ristimerkin verran logon
ympärillä. Poikkeuksena ovat logon
alapuolella oleva Vesilahden seurakunnan
motto tai www-osoite.
26 x 10 mm

Pienin sallittu logon koko on sellainen,
että kirkon ikkunaruudut vielä erottuvat
toisistaan.
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VÄRIT
Vesilahden seurakunnan pääväri on kirkon
tähtitaivaan sininen. Lisäväreinä ovat keltainen,
punainen, ruskea ja tummanharmaa.
Väreistä voi käyttää myös
prosenttisävyjä 50 % ja 30 %.

Ev.lut. kirkon keltainen
CMYK 1, 14, 100, 0
HEX #FFD600
RGB 255, 214, 0

Tähtitaivaan sininen
CMYK 67,21,14, 3
HEX #5592AB
RGB 85, 146, 171

Saarnastuolin punainen
CMYK 18, 76, 57, 5
HEX #C33840
RGB 196, 56, 64

50 %

30 %

Vuorilaudan ruskea
CMYK 32, 41, 55, 17
HEX #906D4D
RGB 144, 109, 77
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Tummanharmaa
CMYK 0, 0, 0, 80
HEX #333333
RGB 51, 51, 51

KUVIOT
Kaarikuviossa ovat taivaan pilvet, siniset
laineet, ruskea maa, lumi, harmaat kivet tai
kallio eri prosenttisävyissään.
Kaarikuvion voi alareunassa täyttää värillä.
Suosituksena on enintään kahden eri värin
sävyjen käyttö samassa julkaisussa.
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TYPOGRAFIA
Vesilahden seurakunnan viestinnässä
käytetään Martti-kirjaintyyliä.
Suomen evankelisluterilaisella kirkolla on
täydet käyttö- ja levitysoikeudet Marttikirjaintyyliin ja sen voi ladata osoitteesta
evl.ﬁ/plus/kirkon-viestinta/kirkon-graaﬁnen-ilme.
Verkkoviestinnässä käytetään päätteetöntä
kirjaintyyliä.
Otsikoissa voi käyttää Martti regular -kirjaintyyliä
tai mitä tahansa tyyliä, joka sopii viestinnän
aiheeseen - vaikka käsialakirjoitusta.

Martti regular, otsikot ja leipätekstit

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
Martti italic, korostukset (esimerkiksi teosten nimet)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
Martti bold, väliotsikot ja korostukset

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
Otsikon tyyli on myös valittavissa asian ja kohderyhmän mukaan

Aiheeseeen sopiva otsikkotyyli
ON VAPAASTI VALITTAVISSA

-7-

ESITTEET, ILMOITUKSET
Vesilahden seurakunnan ilme on valoisa,
hyväntuulinen ja kutsuva.

Tervetuloa ostamaan
kässäkerhon tuotteita

Logo on sijoitettu ilmavasti vasempaan
yläkulmaan ja kaarikuvioita voi käyttää
eri muodoissa ja väriyhdistelmissä.

LÄHETYSTYÖN
HYVÄKSI

Valokuvat ovat värikkäitä ja esittävät
hyvää mieltä tuottavia asioita, ihmisiä tai
luontoaiheita.
Tekstit ja kuvat saa sommitella vapaasti.
Viestinnässä käytetään seurakunnan
valmiita pohjia.

Avoimet ovet ja torstaikahvit
PAPPILASSA KLO 13–15. TERVETULOA!

Vesilahden pappilassa joka
toisella viikolla kokoontuu
kässäkerho, jossa
askarrellaan pieniä
myyntituotteita
lähetyksen
hyväksi.
Pappilassa
parillisina
keskiviikkoina
klo 14-16.
Yhteyshenkilö:
Merja Viljanen 040 8049111
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Pappilantie 1, 37470 Vesilahti

2020
NUORTENILTA

PERJANTAINA 17.1. klo 17–21
VESILAHDEN PAPPILASSA

TOTEUTETAAN JÄLLEEN
VAPAAEHTOISVOIMIN!
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing elit. Sed posuere interdum sem.
Quisque ligula eros ullamcorper quis, lacinia
quis facilisis sed sapien.
Mauris varius diam vitae arcu. Sed arcu lectus auctor vitae,
consectetuer et venenatis eget velit. Sed augue orci, lacinia eu
tincidunt et eleifend nec lacus. Donec ultricies nisl ut felis,
suspendisse potenti. Lorem ipsum ligula ut hendrerit mollis,
ipsum erat vehicula risus, eu suscipit sem libero nec erat.
Aliquam erat volutpat. Sed congue augue vitae neque.
Nulla consectetuer porttitor pede.

Olet tervetullut mukaan nuorteniltoihin, jos olet
7-luokkalainen tai vanhempi. Vapaamuotoista
yhdessäoloa. Ohjelmaosuus noin klo 18.30–19.30.
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KÄYNTIKORTIT,
KIRJEPAPERIT JA -KUORET

Kirjepaperi

Kirjekuori

Käyntikortti on kaksipuoleinen.

Pappilantie 1, 37470 Vesilahti
www.vesilahdenseurakunta.ﬁ

Harri Henttinen
Kirkkoherra

050 521 0327
harri.henttinen@evl.ﬁ
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