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Rakas tulevaisuudentekijä,
olet varmaan huomannut, että maailma
on monen, yhtäaikaisen ja toisiinsa
kietoutuneen mullistuksen kourissa. Teollisen
vallankumouksen jälkeinen jatkuvan
materiaalisen kasvun aika on tullut tiensä
päähän. Ilmastonmuutos on totta. Taloutta
hallitsee disruptio. Yhteiskunnallinen keskustelu
on polarisoitunut. Toiveikasta tulevaisuutta on
toisinaan vaikea kuvitella.
Paremman huomisen kuvittelu ei ole ehkä
koskaan ihmisen historiassa ollut tärkeämpää
kuin juuri nyt. Kauas katsovia visioita,
toiveikkaita tarinoita ja vaikuttavia toimia
tarvitaan enemmän kuin koskaan ennen.
Olemassaolomme saattaa jopa riippua siitä.

Tulevaisuustalo Sitra tarjoaa faktatietoon
kiinnitetyn tarttumapinnan tulevaisuuteen joka
on kuvittelemisen ja tavoittelemisen arvoinen.
Siksi ajattelemme että brändikirjamme
on enemmän kuin pelkkä kokoelma
Tulevaisuustalon brändielementtejä ja
tyylisääntöjä. Se on Sitran sisällä muhinut
ja kumppaneidemme kanssa yhteistyön
kautta kehittynyt opas erottuvaan, kuuluvaan
ja inhimilliseen viestintään joka kykenee
käsittelemään suomalaisen arjen ja koko
maailman suurimpia haasteita, vajoamatta
synkkyyteen.
Toivoa on aina. Annetaan se yhdessä eteenpäin.
Hyvää huomista.
Veera Heinonen, Viestintäjohtaja
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MIKÄ SITRA?

Brändistrategia lyhyesti
Mitä Sitra on? Sitra on suomalaisten tulevaisuustalo. Ennakoija, innostaja,

tulevaisuuden airut, yhteiskunnan unilukkari, tulevaisuudentekijä.

Miksi Sitra on? Jotta suomalaiset eläisivät tulevaisuudessa hyvää elämää

maapallon rajoissa. Jotta Suomi menestyisi kestävän hyvinvoinnin
edelläkävijänä.

Miten Sitra on? Rohkeasti, rakentavasti, oivalluttavasti, asiantuntevasti,

ihmisläheisesti, uskottavasti, innostavasti – useimmiten yhdessä muiden
kanssa.
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MIKÄ BRÄNDI?

Tunnistettavasti uskottava
Brändin ydin syntyy organisaatiossa sisällä, mutta herää eloon, rakentuu ja
kehittyy kohtaamisissa, puheissa, suhteissa – vastaanottajan mielessä. Brändi
on ikään kuin mututuntuma, mielikuva jonka ihminen luo vajailla tiedoilla.
Brändi on myös lupaus arvosta: mitä suomalaisten tulevaisuustalo tarjoaa
sidosryhmilleen ja miten? Millainen mututuntuma toiminnastamme syntyy?
Olemmeko uskottava, luottamuksen arvoinen?
Vahva brändi on Sitralle tärkeä. Tunnistettavuus avaa ovia ja helpottaa

yhteistyötä. Siksi toimimme aina Sitra-brändin alla, emmekä brändää
esimerkiksi hankkeitamme Sitran toiminnasta irrallisiksi osiksi.

Brändi ei siis ole vain viestintää, eikä se varsinkaan ole vain visuaalinen ilme.
Mielikuva Sitrasta rakentuu jatkuvasti dialogissa erilaisten ihmisten kanssa.
Silloin jokainen sitralainen teko ja jokainen kohtaaminen on merkityksellinen.
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MIKÄ SITRA?

Sitra 		

6

tulevaisuus

Sitra on suomalaisten tulevaisuustalo. Ennakoimme yhteiskunnan

muutoksia, selvitämme kehitysvaihtoehtoja, teemme kokeiluja, kehitämme
toimintamalleja ja tuomme ihmiset ja organisaatiot yhteen, jotta uudistuminen
onnistuu. Keski-ikäisenä, ketteränä tulevaisuustalona meillä on käytössämme
monipuolinen työkalupakki muutostarpeiden tunnistamiseen ja muutosten
toteuttamiseen.
Suuria uudistuksia kukaan ei tee yksin. Siksi sytymme innostuneesta yhdessä
tekemisestä.
Suomi, joka menestyy kestävän hyvinvoinnin edelläkävijänä on yhteinen
intohimomme – ja kyllä, otamme visiomme ihan tosissaan, ja teemme työtä sen
eteen kaikin keinoin.
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MIKÄ SITRA?

Rohkea tulevaisuudentekijä
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BOILERPLATE
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Sitra on aktiivinen tulevaisuuden tekijä joka tutkii,
selvittää ja ottaa kumppanit eri sektoreilta mukaan
ennakkoluulottomiin kokeiluihin ja uudistuksiin.
Tulevaisuustyön tähtäimessä on Suomi, joka
menestyy kestävän hyvinvoinnin edelläkävijänä.
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PÅ SV EN S K A

IN E N GL ISH

Sitra är en aktiv framtidsaktör
som undersöker och
utreder samt engagerar
samarbetsparter från olika
sektorer i fördomsfria
experiment och förnyelser. I
fokus för framtidsarbetet finns
Finland, som är en framgångsrik
föregångare inom hållbar

Sitra is a future fund that
collaborates with partners from
different sectors to research,
trial and implement bold new
ideas that shape the future. Our
aim is a Finland that succeeds
as a pioneer in sustainable wellbeing.
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VIESTINTÄ
Tekee ja toimii.
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Tieto + teot + tunne = viesti
Viestinnässämme yhdistyvät terve ylpeys menneestä, intohimo tulevaan ja
nöyrä ote yhdessä tekemiseen. Uskomme siihen että laadukas sisältö erottuu ja
kiinnostaa – ja synnyttää dialogia ja toimintaa, johon pyrimme.
Ylevästä ja välillä vaikeasta tulevaisuustyöstä viestitään kiinnostavasti
yhdistämällä tieto, teot ja tunne.
Viestintämme on kuten Sitrakin: rohkeaa, rakentavaa, oivalluttavaa,
asiantuntevaa, ihmisläheistä, uskottavaa ja innostavaa. Viestimme
monikanavaisesti ja otamme etunojaa viedä viestiä uusilla tavoilla.
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VIESTINTÄ
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Viestistä oivaltavaan toteutukseen
Sitran viestinnällinen identiteetti rakentuu selkeäsanaisen rohkeasta puheesta,
sekä kuvien ja sanojen oivaltavasta liitosta. Kaikki lähtee kuitenkin viestistä ja
sen pohjalta syntyvästä luovasta ideasta. Jos viesti on epäselvä tai ideaa ei ole,
tulevaisuustalon viestintää ei synny. Toisinsanoen, perustukset kuntoon ensin.
Kun idea on kirkas, tulevaisuustalon brändin saa soimaan viimeistellyllä
toteutuksella: rohkean inhimillisellä äänensävyllä, mietityllä kuvituksella,
harkituilla väreillä ja vahvoilla typografisilla valinnoilla.
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Sitralaisen viestinnän periaatteet
Viestintä on avointa ja vuorovaikutteista. Vaikuttava viestintä perustuu jatkuvaan

vuorovaikutukseen sidosryhmien ja yleisöjen kanssa sekä omien sidonnaisuuksien
läpinäkyvyyteen.
Suunnitelmallisuus antaa raamit mahdollisuuksiin tarttuvalle viestinnälle.

Strategisuus ja toimintaympäristön tuntemus ovat tärkeä osa ammattimaista viestintää.
Rehellisyys tuo eri näkökulmat esiin. Ammattimainen ja vaikuttava viestintä on

aina totuudenmukaista. Tuomme aktiivisesti eri näkökulmia mukaan keskusteluun
ja puhumme vaikeistakin asioista. Erotamme näkemykset ja mielipiteet tosiasioita
koskevista väitteistä.

Luottamus ja arvostus ovat toimivien sidosryhmäsuhteiden perusta. Olemme

hyvä yhteistyökumppani – myös viestinnällisesti. Kunnia sille, jolle kunnia kuuluu.

Noudatamme toiminnassamme hyvän hallinnon periaatteita, julkisuuslakia ja kielilakia. Viestintämme nojaa viestinnän eettisen
neuvottelukunnan (VEN) määrittelemiin viestinnän eettisiin ohjeisiin, Sitran arvoihin sekä sitralaisen kulttuurin tahtotilaan.
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ÄÄNI
Sitra soikoon!
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Tulevaisuuden sanoittaja
Sitralta kysytään ja Sitraa kuunnellaan, kun tulee kysymys tulevaisuudesta. Sitra
on tulevaisuuden sanoittaja, ja silloin sanavalinnoilla on väliä.
Viestinnässämme monimutkaisistakin aiheista leivotaan inspiroivaa,
kiinnostavaa ja motivoivaa esittämällä asiat selkeästi, napakan nasevasti ja
arkisia esimerkkejä käyttäen. Kapulakieli, vaikeat ilmaisut ja tutkijaslangi ovat
paha tapa, mutta yritämme siistiä suumme!
Jos Sitra olisi ihminen, hän olisi positiivinen, ystävällinen, innostunut ja
tasapuolinen. Asiantunteva, rohkea ja työssään intohimoinen, mutta samaan
aikaan nöyrä ja muita kunnioittava. Kielellisesti naseva ja nokkelakin,
sortumatta kuitenkaan tyhjiin sloganeihin tai perustelemattomiin heittoihin.
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Kommenttiraita
Kommenttiraita on verbaalinen makupala tai mauste, joka haastaa, ilahduttaa,
yllättää, selittää tai parhaimmillaan pysäyttää miettimään asiaa tai aihetta
uudessa valossa.
Kommenttiraita rytmittää joskus painavaksikin taipuvaa asiatekstiä (mm.
artikkelin kuvituskuvassa), kannustaa dialogiin, kyseenalaistaa ja antaa
mahdollisuuden irrotella.
Kommenttiraitaa käytetään Sitran logon, otsikoiden, kuvien tai graafisten
elementtien yhteydessä. Se on napakka, pituudeltaan noin kolmen sanan
mittainen. Joskus yksikin sana riittää.

Etsitkö esimerkkiä? Eteenpäin!
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VAIKUTTAVUUSINVESTOIMINEN
Tulevaisuus tehdään yhdessä.

UUTTA
Vai kaikenko oot jo nähny?
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Rakkaalla lapsella saa olla pitkä nimi.

TULEVAISUUS
Edelleen edessä.

TERMIT

UUSI TALOUS

Laitetaan käyttöön tai uusiksi.

Se on jo täällä.

RIIHIKUIVA

SITRA 50 VUOTTA!

Meneekö se kaikille?

Mitä näitä kriisejä nyt on..

KOMMENTTIRAITA
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Saitko kiinni?
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KUVA
Mieti sitä.
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Kuva on viesti
Kuva on tehokas tapa jättää muistijälki. Kuvalla välitämme jotain sellaista, mikä
ei ainoastaan tekstin tai keskustelun kautta avaudu: näkökulmaa, tilannetta tai
tunnetta. Tuomme monimutkaisen asian arkeen tai arkisen asian laajempaan
yhteiskunnalliseen kontekstiin.
Sitralaisessa viestinnässä kuva ei ole vain kaunis visuaalinen elementti, vaan sitä
käytetään jotta viesti menisi tehokkaammin perille. Ei siis sorruta täytekuviin.
Jos kuva ei tehosta viestiä, synnytä ahaa-elämystä tai herätä tunnetta, sitä ei
käytetä.
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Tulevaisuus ei mahdu valokuvaan
Tulevaisuutta ei voi vangita valokuvaan. Siksi Sitran visuaalinen ilme nojaa
paljolti kuvitukseen, joka rakennetaan olemassa olevista kuvista leikaten ja
liimaten. Kuvamateriaali voi olla uutta, vanhaa, eri tekijöiltä ostettua, lainattua
tai varta vasten tarpeeseen kuvattua. Kuten tulevaisuus rakentuu jatkumoksi
tälle päivälle, myös tulevaisuuskuvitus rakentuu tämän päivän tai menneen
kuvista.
Sitralainen tulevaisuuskuvitus on rohkeaa, oivaltavaa ja välillä leikkisääkin.
Siinä on useimmiten positiivinen pohjavire.
Verkossa kuvamaailma täydentyy dokumentaarisilla tilannekuvilla, vaikuttavilla
henkilökuvilla sekä ilmiöitä kuvaavilla maisema- tai yksityiskohtavalokuvilla.
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KUVITUSKUVAT

Tulevaisuudenkuva rakentuu osista
1. Tutustu aiheeseen. Mikä viesti kuvalla halutaan välittää?
2. Aloita luovasta ideasta. Mikä metafora tai uusi näkökulma saisi viestin

loistamaan? Mikä idea sytyttää lampun vastaanottajan päässä?
3. Kun idea kirkas, kokoa kuvan elementit ("näyttelijät") leikkelemällä
vanhoista tai varta vasten otetutuista valokuvista.
4. Mieti värit. Onko kuvan maailma mustavalkoinen vai haluatko korostaa
jotain kohtaa värillä. Jos, millä?
5. Yhdistä kuvaan teksti tai kommentti. Huomioi, että kuva ja teksti ovat
toisistaan erottamaton kokonaisuus (ehkä haluat siis aloittaa ykköskohdan
ideoinnin kimpassa tekstintekijän kanssa).
6. Testaa kollegoilla! Mitä kuva tuo mieleen, millaisen tarinan se kertoo? Jos
lopputulos on dadaa tai viestii väärään suuntaan, palaa kohtaan 1.
+1. Tutustu olemassaolevaan aineistoon. Jos kuva on osa kokonaisuutta,
selvitä mitä vakiintuneita elementtejä on ollut käytössä. Jos ne toimivat, älä
ohita vaan ota käyttöön.
12/2018
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Seuraava erä -julkaisusarjan ensimmäisen osan "Katse ylös kuopasta kohti mahdollisuuksia" takakansi.
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Tapahtuma: Ilmastoaamiainen SuomiAreenalla

Artikkeli: Populismin aikakausi – kausivaihtelua vai pysyvämpi muutos?

Artikkeli: Digitalisaatio ja verotuksen tulevaisuus
12/2018

Sitra.fi -sivu: Sitra sijoittajana
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Hanke: Alueellinen kestävä ruokajärjestelmä

Tapahtuma: WCEF 2018 majoitusta käsittelevän artikkeilin kuvitus

Tapahtuma: Seuraava erä: työ ja demokratia – opiskelijoiden
lukuvuoden startti

Artikkeli: Keskustelun vetäjän parhaat ohjaustoimet
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Seuraava erä -julkaisusarjan viimeisen osan sisäkansi.
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Seuraava erä -julkaisusarjan viimeisen osan takakansi.
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Usein kuvitusta uusiokäytetään tai sovelletaan eri
materiaaleihin ja medioihin. Näytteitä kuvituksen
käytöstä Sitran vuosikertomuksessa.
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VÄRIT
Hyviä värinöitä.
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Värien käyttö
Sitran värimaailman pohja on rohkeasti mustavalkoinen. Kuvatkoon se
vaikkapa kaiken tekemisemme taustalla olevaa tietoon perustuvaa vahvaa
näkemystä.
Kun siihen lisätään intohimoinen draivi yhdessä tekemiseen, kuva täydentyy
monipuolisella väripaletillamme. Värien tehtävä on kiinnittää huomio ja
korostaa, maalata aiheet ja sitoa niitä harmonisesti yhteen – tai erottaa ne
vahvasti toisistaan. Värillä rauhoitetaan tai kiihotetaan. Kuten sanoilla, myös
väreillä on väliä.
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VÄRIT

HUOMIOI!
Printissä muista lisätä

satamustaan myös muita
värejä painokoneen "rich
black" suositusten mukaisesti.
Blend modeista

hyödynnämme pääsääntöisesti
multiplytä.
Harmaita emme käytä

suurina, tasaisina pintoina.
Ei ole yhtä oikea tapaa
käyttää värejä, kunhan käyttö
on perusteltua, selkeää ja
jokseenkin johdonmukaista.
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ESIMERKKI:
JUHLAVUOSI
& KELTAINEN
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Vuona 2017 Sitra täytti 50
vuotta.
Julkisen oman selän taputtelun
sijaan halusimme herätellä
ihmisiä ajattelemaan
tulevaisuutta.
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Sitran 50-vuotis juhlatunnus.
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HYVÄÄ
HUOMISTA,
SUOMI!

Juhlavuoden slogan
näkyi ja kuului läpi
vuoden.

SuomiAreena näkyvissä. Maria Okkosen (Nórr Design) kuvitukset
johdattelivat Sitra.fi:n kävijöitä sekä sähköpostikutsun vastaanottajia
"Hyvää huomista, Suomi!" -aamutapahtumien "kevyisiin" aiheisiin
kuten globaaleihin, kaikkia koskettaviin megatrendeihin.

12/2018
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SuomiAreenaan liittyvissä somekuvissa keltaisen prosenteilla saatiin pehmeyttä ja yhtenäisyyttä.
12/2018
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Agressiivinen värinkäyttö erottuvuustekijänä.
Sitran kuntamarkkina-mainos ilmestyi
Kuntalehden numerossa 9/2017 (vas).
Markkinoilla jaettiin jäätelön lisäksi esitteitä
jotka sisälsivät lisättyä todellisuutta (alla).
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LOGO
Esim. nurkassa.
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MUSTA LOGO
RGB = 0, 0, 0
HTML = 000000
CMY K = C?/M?/Y?/K100*

12/2018

*Muista printissä lisätä satamustaan tarvittaessa muita sävyjä.

VALKOINEN LOGO
RGB = 255, 255, 255
HTML = FFFFFF
CMYK = C0/M0/Y0/K0

LOGO
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Musta vai valkoinen logo?

Käyttörajoitukset

Asettaessasi logoa kuvan päälle ota
huomioon käyttämäsi kuvan yleissävy.
Kontrasti logon värin ja taustan välillä
tulisi olla tarpeeksi suuri, jotta logo
erottuu selvästi.

Selkeän erottuvuuden takia logon ei tule
olla asetettuna levottoman kuvan tai
väripinnan päälle.

Yhteistyökumppanien logot
Kun yhteistyökumppanin logo esiintyy
Sitran logon kanssa, suositellaan siitä
käytettävän samaa väriversiota kuin
Sitran logosta (eli valkoista tai mustaa).
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Logon muotoa ei saa muuttaa niin, että se
menettää alkuperäiset muotosuhteensa.
Elementtien lisääminen logoon on
kiellettyä. Tämä tarkoittaa, että suojaalueen sisällä ei tule olla erikoisefektejä
tai lisäelementtejä, jotka muuttavat logon
alkuperäistä rakennetta.

LOGO
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LOGON SUOJA-ALUE
Vähintään 1/2-osa logon s-kirjaimen
leveydestä.

LOGON KOKO
Vähintään 20 mm.

LOGON SIJOITTAMINEN
Mihin tahansa nurkkaan tai keskelle
vaakalinjaa.
Mikäli logo on pinnan pääelementti, se
sijoitetaan sloganin kanssa keskelle.
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Keskittyy tulevaisuuteen.
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MUODOT,
VIIVAT JA PINNAT
Jotain rajaa hei.
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MUODOT, VIIVAT JA PINNAT

Muodot. Leikekuvien rinnalla käytämme graafisina elementteinä

lähinnä geometrisia perusmuotoja. Suosimme etenkin ympyröitä,
kolmioita ja nelikulmioita, mutta muutkin säännönmukaiset muodot
mahtuvat mukaan.
Viivat. Sitran brändissä hiusviiva rajaa alueita ja osoittaa yhteyksiä.

Käytämme hiusviivaa esimerkiksi kartoissa, taulukoissa, kaavioissa sekä
Sitra.fi:ssä erotellaksemme elementtejä toisistaan.
Pinnat. Yksittäisellä pinnalla on aina yksi väri. Emme käytä liukuvärejä

emmekä varta vasten teksturoi pintoja.
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MUODOT, VIIVAT JA PINNAT
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Viiva joka kehystää
pintaa menee, pinnasta
aina vähän “ohi”.
Kestävän hyvinvoinnin edistäminen
tarkoittaa syvää tietoisuutta maapallon
rajoista ja globaalin yhteistyön
tarpeesta.
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Yksinkertainen
verkosto.
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TYPOGRAFIA
Kirjaimellisesti kaunista.
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TYPOGRAFIA
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Moderni Rational yhdistyy
perinteiseen Minioniin
Voimakas typografia on keskeinen osa Sitran visuaalista linjaa.
Printissä ja netissä käytössä ovat uudehko, ilmeikäs Rational-fontti sekä
pidempien leipätekstien perinteinen Minion Pro. Rationalista käytetään
useimmiten Black ja/tai Light -leikkauksia.
Powerpoint-esityksissä ja muissa toimisto-ohjelmissa käytetään Arial
Blackia, Arialia sekä Georgiaa.
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TYPOGRAFIA
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Fontit printissä ja verkossa
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Rational Black

Rational Black Italic

Rational ExtraBold

Rational ExtraBold Italic

Rational Medium

Rational Medium Italic

Rational Light

Rational Light Italic

Minion Pro Regular

Minion Pro Regular Italic

Minion Pro Bold

Minion Pro Bold Italic

TYPOGRAFIA

Otsikot
Printissä ja verkossa
otsikointiin käytetään
pääsääntöisesti Rational
blackia ja lightia.
Ylätason otsikoinneissa kuten
julkaisujen kansissa, teemojen
otsikoissa sitra.fi:ssä, hankkeen
tunnuksissa käytetään
suuraakkosia.
Otsikon tulee pysäyttää,
erottua ja luoda kontrastia
sisällölle, joka sitä edeltää ja
seuraa.
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ISON ASIAN
OTSIKKO
Suuraakkosin kirjoitettuja otsikoita käytetään esimerkiksi julkaisujen ja
esityskalvojen kansissa sekä verkossa pääsivujen ja sisältöosioiden otsikoinnissa.
Lisää voimaa otsikointiin voidaan tuoda kasvattamalla kirjainväliä tai pakottamalla
merkit koko rivin leveyteen.

Jymy-jutun otsikko
on aina suuri ja
mahtava
Useimmiten otsikoita ei kirjoiteta suuraakkosin. Esimerkiksi esityksissä
väliotsikoinnit, selitteiden otsikot, uutisten otsikot sitra.fi:ssä ja väliotsikointi
yleisesti näyttävät tältä.

Ja sitten yllätys:
Kaksiportainen
otsikko
Dynaamisempaan otsikointiin päästään, kun käytetään Rational Blackin ohella
Light-leikkausta. Näin otsikko voi ikäänkuin kommentoida itseään tai asettaa
lihavoidun osan tarjottimelle.
Kaksiportaisilla otsikoila voidaan luoda dynamiikkaa myös kansikäytössä.
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TYPOGRAFIA

Ingressi
Rational Light

Leipäteksti
Minion Pro Regular, Italic, Bold

Boldaus
Rational ExtraBold (Italic)

Lainaus

Ingressitekstin tehtävä on avata
nopeasti mistä on kyse ja tämän osion
tehtävä on kertoa tekstityyppien
rooleista.
Leipäteksti on Minion Pro Regularia ja luo sopivaa kontrastia
geometrisemmalle Rationalille. “Sitaateissa voidaan käyttää
kursiivia”.
Leipätekstin boldaukseen käytetään Rational ExtraBoldia.
Boldauksen tekstikoko on 0.9 suhteessa leipätekstiin.

Rational Light Italic

“Päädyimme siihen, että keskitetty
Ratonal Light Italic välittää parhaalla
tavalla ajatuksen tärkeästä lainauksesta.”

Aputeksti

Tarvitseeko vielä kertoa jotain pientä pääviestin ohella? Esimerkiksi
päivämäärät, kirjoittajien nimet, kuvatekstit ja muut meta-tiedot
kirjoitetaan aputeksteinä.

Rational Medium
12/2018
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TYPOGRAFIA

Fontit
esityskalvoissa

Fontit MS
Office -asiakirjoissa
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OTSIKOT

Arial Black
LEIPÄTEKSTI

Georgia Regular

Georgia Regular Italic

Georgia Bold

Georgia Bold Italic

OTSIKOT

Arial Bold
LEIPÄTEKSTI

Arial Regular
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Arial Bold Italic
Arial Regular Italic

TYPOGRAFIA
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Typografia elementtinä kollaasikuvituksessa. Kuvitus: Zeeland
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TYPOGRAFIA
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Toisinaan typografia yksinään voi olla tarpeeksi välittämään halutun viestin. Poikkihallinnollista
yhteistyötä julkisella sektorilla edistävän Siilonmurtajat-kokeiluhankkeen tunnus.
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TYPOGRAFIA

Tunnukset
Emme luo projekteillemme omia, erillisiä brändejä. Strategisesti tärkeälle
tekemiselle, kuten joillekin hankkeille, kilpailuille, tapahtumille tai tuotteille
voidaan kuitenkin luoda oma tunnus. Parhaimmillaan tunnus toimii
kuten onnistunut kuvitus, se ilmentää jollain tavalla tekemisen sisältöä tai
tavoitetta, luo merkityksiä – vähimmillään se antaa asialle tunnistettavan
persoonallisuuden.
Tunnukset perustuvat Sitran typografiaan ja niitä voidaan toteutuksissa käyttää
osana kuvitusta.

12/2018

52

TYPOGRAFIA
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Viisikymppisiään Sitra juhlisti
paitsi työn merkeissä, myös
Heurekassa järjestetyissä
juhlissa. Tapahtumassa käytettiin
50-vuotis-juhlatunnusta.

World Circular Economy Forum
on kansainvälisesti tunnustettu
ja odotettu kiertotalouden
huippufoorumi.

Megatrendit ovat maailmaa muokkaavia ilmiöitä jotka koskettavat
kaikkia. Megatrendikortit ovat
Sitran suosituin painotuote.

Seuraava erä -hankkeessa luotiin
Sitran visio, "Hyvinvoinnin
seuraava erä".

Työelämäpalkinto jaettiin
parhaille työelämän uudistamisen
resepteille.

Fiksu arki -kilpailussa sparrattiin
ja palkittiin pienyritysten kestävää
arkea tukevia innovaatioita.

TYPOGRAFIA
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Tunnus kuvituksen elementtinä.
12/2018
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BRÄNDIHIERARKIA
Valinnan paikka.
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BRÄNDIHIERARKIA

Yhteistyön tekijä
Yhteistyö on sitralaisessa tulevaisuustyössä oletusasetus, ei yksittäinen
kuriositeetti. Isoja muutoksia kukaan ei saa aikaan yksin, vaan kaikilla
on oma roolinsa.
Panostamme tulevaisuustyön resurssimme aina tärkeimpään, eli
sisältöön, joten emme tuota erillisiä hanke- tai tapahtumailmeitä.
Uskomme, että muutos on mahdollista saada aikaan, vaikka
käyttäisimme olemassa olevien organisaatioiden visuaalisia elementtejä
– yhteistyön ja hyvän hengen siitä kärsimättä.
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BRÄNDIHIERARKIA

Kenen ilmeellä tehdään?
Hanke- ja tapahtumaviestinnän pääperiaatteena on käyttää aina

hankkeen tai tapahtuman päävastuullisen ilmettä ja lisätä
siihen yhteistyökumppanit mukaan logoina tai tekstinä. Logosta

valitaan yhteneväisyyssyistä joko musta tai valkoinen versio, jos suinkin
mahdollista.
Tarvittaessa suurella hankkeella tai tapahtumalla voi olla
Sitran typografiaan perustuva tunnus. Tällöin nimi esiintyy
materiaaleissa otsikkona tai aiheena, ei koskaan toimijana eikä
tasavertaisena tunnuksena Sitran tai muiden logojen kanssa. Tässä
ajattelussa hanke on sisältöä ja tekemistä ja organisaatiot sekä niiden
työntekijät toimijoita.
Kun sitralainen esiintyy, hän edustaa aina Sitraa, ei hanketta tai
avainalueta.
12/2018
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BRÄNDIHIERARKIA

Omistaja

Vastuullinen

Kumppani

Tukija

Meidän omia juttuja.

Ei tapahtuisi ilman meitä.

Tasavertaiset yhdessä.

Menossa mukana.

Sitran ilmeellä, kumppanit mukana
sovitulla tavalla.

Sovitaan kenen ilmeellä mennään.
Sitralainen kantaa Sitraa mukanaan.

Omistajan ilmeellä.
Sitra mukana sovitulla tavalla.

Täysin Sitran ilmeellä.
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TAPAHTUMAT
Kun jokin muuttuu.
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TAPAHTUMAT

Hetki, jolloin jokin muuttuu
Sitralla on usein tärkeä rooli ihmisten ja organisaatioiden verkottajana ja
yhteentuojana. Kohtaamisista, puhuttelevasta sisällöstä ja laadukkaasta
toteutuksesta syntyy hetkiä, jolloin asiat muuttuvat. Siksi tapahtumat ovat yksi
tärkeä sitralaisen tulevaisuustyön väline.
Tapahtumien järjestämisessä teemme niin kuin opetamme: suunnittelun
johtotähtinä ovat kestävyys ja vastuullisuus. Panostamme sisältöön ja oikeisiin
osallistujiin, fasilitoimme taidolla ja toteutamme viimeistä piirtoa myöten
ajatellusti. Höystämme tilaisuutemme ajattelua kutkuttavalla visuaalisuudella
ja kekseliäillä tilaratkaisuilla. Tilavalinnoissa suosimme omia tilojamme ja
tarjoiluissa vähähiilistä ja terveellistä kasvisruokaa. Kestävyys ja vastuullisuus
tarkoittavat meille myös taloudellisuutta.
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Sitra täydellä teholla kuntamarkkinoilla 2016.
Messuosasto suunniteltiin raikkaaksi keitaaksi
keskelle roll-uppien merta.
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Messuständin sisustuksessa pyritään ratkaisuihin jotka ovat
hyödynnettävissä myös tulevaisuudessa.

TAPAHTUMAT
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Tulevaisuustalo
viritti, herätti ja
kävi keskustelua
tulevaisuudesta
SuomiAreenassa
vuonna 2017.
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Maailman kiertotalousfoorumi WCEF 2017
muutti Finlandia-talon kolmen päivän ajaksi
kiertotalousajattelun ja ratkaisujen näyteikkunaksi.
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Kestäviä ja verrattain kevyitä sisustusratkaisuja kiertotalouden
hengessä.
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TULEVAISUUSMEDIA
SITRA.FI
Tulevaisuus UI uutisvirtaasi.
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SOVELLUKSET

Sitra.fi elää ja hengittää Sitran brändiä
Sitran brändi näkyy monipuolisimmin tulevaisuusmedia Sitra.fi:ssä, jossa
tyylien ja elementtien koko kirjo on käytössä. Verkossa korostuu otsikoinnin
nasevuus ja rohkea kuvankäyttö.
Sitra.fi:lle on tehty oma, varsin kattava tekstityypittäinen kirjoitusohje, jonka
avulla Sitran ääni ja tyyli uivat verkkoon luontevasti.
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MUUT SOVELLUKSET
Viestejä itsessään.
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Infografiikka
Hyvä infografiikka tekee tiedosta helpommin hahmotettavaa ja nopeammin
sisäistettävää. Infografiikka kattaa yksinkertaiset symbolikuvat, kaaviot, kartat
ja tarinalliset visualisoinnit. Oivaltava infografiikka herättää ajattelemaan, jättää
muistijäljen ja innostaa jakamaan tiedon eteenpäin.
Infografiikan perustan muodostavat tekstin ja lukujen lisäksi perusmuodot,
hiusviivat sekä esimerkiksi palkit, piirakat ja trendikäyrät. Infografiikka herää
eloon, kun siihen yhdistää rohkeaa ja miksei hauskaakin kuvituskuvaa.
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DIAGRAMMIT

12/2018

71

KAAVIOT
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Vanha malli:
Ihmisten hyväksi

Nykyinen
jännite

Uusi malli:
ihmisten kanssa

Instituutiot toimivat
ihmiten hyväksi

Vaikutusvalta
siirtynyt ihmisille.
Vallitsevat instituutiot
kyseenalaistetaan.

Instituutiot toimivat ilman
siiloja ihmeisten kanssa.

Symbolista kaaviokuvaa yksinkertaisimmillaan. Lähde:
Trust Barometer (2017) Edelman (mukaillen)
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Kaaviot voi herättää eloon tuomalla mukaan leikekuvitusta.
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Esityskalvot
Valtava osa Sitran viestinnästä tapahtuu erilaisissa esitystilanteissa. Monesti
esitys tapahtuu muiden esitysten lomassa joten on tärkeää että sitralainen
puheenvuoro jää mieleen.
Tiukan asian saa tarttumaan paremmin kun esityksessä käytetään luovasti
leikekuvia ja säästellen kaavioita. Nyrkkisääntönä yksittäisen kalvon sisällön
osalta: vähemmän on enemmän - kunhan se kiteyttää asian oikein.
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ESITYSKALVOT
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POWER POINT –GRAAFIEN
PERUSELEMENTIT

Infograafit koostetaan Power Pointissa
yksinkertaisista peruselementeistä:
hiusviivoista (3/4), neliöistä, suorakulmioista
ja ympyröistä.
Värimaailma pidetään pääsääntöisesti
mustavalkoisena sisältösivuilla. Värejä
käytetään harkitusti korostamaan erityisen
tärkeää sisältöä.

FONTIT
Otsikot

Arial Black
Arial Regular
Leipätekti

Georgia Regular
Georgia italic
Georgia Bold
Otsikoinnissa voidaan yhdistellä Blackja Regular leikkauksia muotokontrastin
luomiseksi.
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ESITYSKALVOT
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PII-PAA!
Nämä brändipoliisin nyrkkisäännöt huomioimalla vältät
kalvotyylikatastrofin:
Älä käytä liukuvärejä. It ain't 1999.
Älä käytä pyöristettyjä kulmia. Sitra on terävä toimija jolla

on pehmeä sydän.

Älä käytä "clip-arttia" ja verkosta ladattuja ikoneita.

Leikekuvilla ja perusmuodoilla mennään.

Piirrä pallot ja muodot kaavioihin SHIFT-näppäin
pohjassa. Tämä säilyttää niiden alkuperäiset kokosuhteet.
Jätä ne Sitran vanhat kalvotyylit rauhaan. R.I.P.
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Julkaisut
Tulevaisuustalona Sitra tuottaa arkeen ja työhön tietoa, joka vie
muutosta eteenpäin kohti reilua ja kilpailukykyistä yhteiskuntaa.
Punnittu tulevaisuustieto toimii myös monissa tapauksissa
päätöksenteon apuna.
Julkaisumme kokoavat tutkitun tiedon ja työmme tulokset samaan
pakettiin: tuomme erilaisten hankkeiden opit ja uusien toimintamallien
vaikutukset lukijoiden ulottuville. Panostamme paitsi sisältöön myös
visualisointiin, kuvitukseen ja helppolukuiseen tekstiin.
Tavoittelemme julkaisuillemme isompaa yleisöä kuin ilmeinen
asiantuntijajoukko. Julkaisuihin tehtäviä visualisointeja käytetään
hyödyksi asian levittämisessä muissa kanavissa. Monet sisältömme
ja julkaisumme toimivat myös eri alojen oppilaitosten ja yliopistojen
oppimateriaaleina.
12/2018

JULKAISUSARJAT

Muistio -sarja on
pohdiskelevien ja
taustoittavien julkaisujen
sarja. Muistiot toimivat hyvin
esimerkiksi uuden aiheen
keskustelunavauksena tai
asiantuntijaryhmän ajattelun
sanoittajana. Muistiot
ovat tekstipainotteisia
ja parhaimmillaan noin
20-sivuisia. Julkaisun
formaatti on A4 ja teksti
ladotaan yhteen palstaan.
Muistiot taustoittavat
hiljaisia signaaleja ja nostavat
esiin nousussa olevaa
tulevaisuusajattelua.
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Työpaperi -sarja on
lyhyiden, räväköiden
ja tiivistelmätyyppisten
julkaisujen sarja,
joka toimii hyvin
konkretisoimaan
tulevaisuustyön etenemistä
ja sen suuntaa. Työpaperi
sisältää vahvan väitteen tai
uuden lähestymiskulman
ja on parhaimmillaan alle
10-sivuinen. Formaatiltaan
A4-julkaisussa teksti on
kahdessa palstassa.

Sitran selvityksiä
-sarja on uuteen asiaan
innostamisen ja käytännön
työhön kannustamisen
väline. Hyvin tehty selvitys
kokoaan tulevaisuustyön
tulokset yhteen ja
toimii pitkäaikaisena
taustamateriaalina, ja
siksi työmme konteksti ja
tavoitteet on tärkeä tuoda
esiin helposti lähestyttävässä
muodossa. Sitran selvityksiä
-sarja taitetaan A4taittopohjaan, jossa sijaa
saa myös tekstin merkitystä
laventava visuaalisuus.

Sitra-sarja on
Tulevaisuustalon
julkaisujen
kruununjalokivi
valtiopäiväasiakirjamme
ohella. Kansainvälisen
tason tutkimusten
oma sarja, jonka
julkaisut pääsääntöisesti
toteutetaan myös
perinteisenä
kirjaformaattina. Sarjan
julkaisuissa tehdään
tilanteen mukaan
yhteistyötä myös
kaupallisten kustantajien
kanssa.
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Videot
Sitra tuottaa monipuolisesti videoita eri kanaviin, hyödyntäen kuhunkin
kanavaan parhaaksi havaittuja käytäntöjä. Onnistuneen toteutuksen
taustalla on luova idea ja vahva konseptointi. Sitran brändille
ominainen leikkisyys, kokeilevuus ja napakkuus sopivat minkä tahansa
videokonseptin peruslähtökohdiksi. Kohderyhmän huomioon ottaen,
huumorista ja rosoisen räväkästä erottuvuudesta ei myöskään sakoteta.
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VIDEOT
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Sitran ihmislähtöinen datatalous -projekti pyrkii murtamaan muurit datan tuottajien käyttäjien välillä.

12/2018

VIDEOT
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Sitran vuoden 2017 megatrendikatsaus keskittyi etenkin pohjoismaisia hyvinvointivaltiota muovaaviin trendeihin.
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VIDEOT

Lyhyiden tietoiskuanimaatioiden sarjalla pyrittiin nostamaan
tietoisuutta Lapset-SIB -rahastosta kuntapäättäjien keskuudessa
Twitterissä.
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Tulevaisuustalon vierailu futuristisessa
kiertotalousravintola Ultimassa tarjoiltiin suorana
Facebookissa.
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ASI A NT U NT I JA

JENNI
S A RO L A HTI
VI EST I NTÄ JA
YHT EI ST YÖSU HT EET

+358 50 372 0828,
+358 294 618 268
jenni.sarolahti@sitra.fi

Käyntikortit
Kortin haltija voi itse
määritellä, mitkä somekanavat haluaa tuoda kortissa
ilmi.

@jennisarolahti

Suomalaisten
tulevaisuustalo.

@sitrafund

SUOMEN ITSENÄISYYDEN JUHLARAHASTO
S I T R A . F I / I T Ä M E R E N K A T U 1 1 -1 3 ,
PL/PO BOX 160, FI-00181
HELSINKI, FINLAND

SPECI A L I ST

Sitran ääni tulee esille kortin
kannessa, jossa Sitran logon
yhteyteen lisätään kommentti.

JENNI
S A RO L A HTI
COM M UNI CAT I ONS A N D
PU B L I C A FFA I R S

+358 50 372 0828,
+358 294 618 268
jenni.sarolahti@sitra.fi

@jennisarolahti
@sitrafund

F I N N I S H I N N O VAT I O N F U N D
S I T R A . F I / I T Ä M E R E N K A T U 1 1 -1 3 ,
PL/PO BOX 160, FI-00181
HELSINKI, FINLAND
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The future doesn’t happen,
it is made.
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Esitteet
Haluamme toimia ekologisen
kestävyyden mallina ja mm.
siksi vähennämme jatkuvasti
pienten käsiesitteiden ja
muiden ns. lippulappujen
tuottamista.
Jos lippulappu on kuitenkin
aivan ehdottoman välttämätön,
pyritään sen suunnittelussa
julistetaidemaiseen
ajattomuuteen. Toisinaan
kokeillen (lisätyn)
todellisuuden rajoja.
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Aineistot ja yhteystiedot
Logot ja muut visuaaliset elementtimme voit ladata osoitteesta sitra.fi/
aineisto

Muissa aiheissa kannattaa ladata viesti numeroon 040 548 0784 tai olla
yhteydessä suoraan alla patsastelevaan bränditiimiimme:

JENNI SAROLAHTI
Word director
050 372 0828
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TOPIAS DEAN
Art director
050 573 4556

SARI TUORI

Brand director
040 594 1441

