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Graafinen ohjeistus, miksi?
Heaven TV7 on kasvanut voimakkaasti lyhyen ajan sisällä ja nyt yhteisen viestinnän ohjeistukselle
on tullut myös tärkeä rooli. Heaven TV7 Median mainonnan ohjeistus on annettu siinä
tarkoituksessa, että siitä on apua viestinnässä kaikkialla ja jokainen työntekijä ymmärtää
mainonnan tarkoituksen ja tärkeyden. Graafista oheistusta tulee noudattaa jokaisessa
toimipaikassa jotta viestintä pysyy yhtenäisenä joka maassa. Kun kaikki viestivät samoilla tavoin
sisäisesti ja ulkoisesti niin kokonaisviesti pysyy yhtenäisenä. Olipa henkilö sitten Suomessa tai
Virossa, niin sama mediatalo on tunnistettavissa samaksi toimijaksi kummassakin maassa
yhteneväisellä ulkoasulla. Ulkoasussa tulee näkyä, että kyseinen kanava kuuluu osana suurempaa
mediataloa.
Mainonnan ohjeistusta tulee noudattaa jokaisessa maassa. Kielikulttuuri saattaa vaikuttaa ihmisten
tapaan ottaa vastaan viestimme. Tiettyjen raamien sisällä voi maakohtaisesti toimia ottaen
huomioon kyseisen maan ja kielen kulttuurilliset tavat toimia ja viestiä. Kyseisessä kieliryhmässä
voidaan esimerkiksi esitteessä painottaa niitä asioita jotka kyseiselle kohderyhmälle
merkityksellisempiä kuin vastaavasti joissain toisessa kieliryhmässä. Mikäli materiaalien ulkoasuun
halutaan vaikuttaa enemmän kuin mitä tässä dokumentissa on mainittu, tulee siitä ennen
toteuttamista keskustella johdon kanssa (Martti ja Mirja Ojares).
Viestinnän tulee olla yksilöä ja yhteisöä kunnioittavaa. Viestien ei saa sisältää halveksuntaa,
väheksyntää tai panettelua toista osapuolta kohtaan.
Heaven TV7 median viesti
Heaven TV7 media haluaa viedä evankeliumia eteenpäin ja tukea uudestisyntyneitä
kristittyjä kasvussa.
Heaven TV7 median tunnuslause:
Tunnuslause Suomeksi: ”Kun sisältö ratkaisee”
Tunnuslause ruotsiksi: ”När innehållet avgör”
Tunnuslause viroksi: ”Kui sisu on oluline”
Tunnuslause englanniksi: ”When content matters”
Tunnuslause venäjäksi: ”Когда содержание имеет значение”
Heaven TV7 median tunnus kertoo kanavan Raamattuun pohjautuvista arvoista. Tunnuksen
taivaansininen väri viittaa kanavan nimeen. Numero 7 puolestaan on Raamatussa täydellisyyttä
kuvaava luku. Yhteisömerkin ympyrän sisällä oleva kuvio muistuttaa valkeaa kyyhkyä, joka on
Pyhän Hengen symboli. Kyyhky muodostaa siivillään numeron 7. Kanavan tunnuslause eli slogan
on: Kun sisältö ratkaisee. Mediatalo pyrkii kaikessa ohjelmatarjonnassaan tuomaan esille
kristinuskon perusviestin. Tätä graafista ohjeistoa on noudatettava kaikessa Heaven TV7
mediataloon liittyvässä visuaalisessa viestinnässä.
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Logo

Emoyhtiön tunnus
Heaven TV7 Media nimeä käytetään emoyhtiöstä. Kansainvälinen tunnus Heaven TV7 on
rekisteröity tavaramerkki ulkomailla. Tunnusta voi ja tulee käyttää aina kun se sopii
käyttötarkoitukseensa. Englanninkielistä Heaven TV7 -tunnusta on mahdollista käyttää joko
kokonaan mustana tai mastertunnuksen tavoin värillisenä. Israelissa tunnukseen on lisätty
maakohtainen tunnusgrafiikka: Jerusalem (Israel). Maakohtaista Heaven TV7 -tunnuksen käyttöä
tulee aina priorisoida Israelin työn yhteydessä.

Tunnuksen koko
Tunnuksen minimikoko painettuna ilman nimeä Jerusalem, maatunnusta on 25 mm x 3,5 mm.
Tunnuksen minimikoko painettuna Jerusalem nimellä, maatunnuksella on 25 mm x 6 mm. Jos
minimiin ei päästä, käytetään master-tunnusta.

Tunnuksen suoja-alue
Suoja-alue on puolet yhteisötunnuksen korkeudesta. Erikoistapauksissa suoja-alue voi olla
neljäsosa yhteisötunnuksen korkeudesta. Tarkista tämä tapauskohtaisesti.

Heaven TV7 -tunnuksen suoja-alueelle eli tunnuksen jommallekummalle puolelle tai sen ylä- ja
alapuolelle ei saa lisätä mitään määritteleviä sanoja, jotta niiden ei luultaisi virheellisesti olevan osa
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tunnusta. Kuitenkin ”Heaven TV7 Media” ja ”Part of Heaven TV7 Media since 2003” ovat sallittuja
käyttää kun niitä käytetään havainnollistamaan mediatalon kokonaisuutta.
Heaven TV7 Media nimeä voidaan käyttää yleisesitteissä kertoessa koko suuresta
kanavakokonaisuudesta ja helpottamaan hahmottamaan koko tuoteperhettä joka on kasvanut
lyhyessä ajassa suureksi, usean kanavan ja kustannustoiminnan kattavaksi kokonaisuudeksi.

Taivas TV7 – suomenkielinen kanava
Taivas TV7:n tunnus koostuu kahdesta elementistä: logotyypistä eli nimiosuudesta (TV7-sana)
sekä yhteisömerkistä eli ympyrästä, jonka sisällä on figuuri. Figuuri esittää sekä kyyhkystä että
numeroa seitsemän. Tunnuksen on TV7:lle vuonna 2003 suunnitellut Santtu Korpela.
Master-tunnuksen minimikoko ruudussa on 9 mm x 3,3 mm ja painotuotteessa
3,8 mm.

on 10,35 mm x

Tunnuksen suoja-alue
Suoja-alue on puolet yhteisötunnuksen korkeudesta. Erikoistapauksissa, kuten painettaessa logoa
kuulakärkikynään, suoja-alue voi olla neljäsosa yhteisötunnuksen korkeudesta. Suoja-alueella ei
saa olla muita tunnuksia, logoja, kuvia tai kirjoitusta, joka voidaan virheellisesti yhdistää kanavan
tunnukseen.
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Tunnusten käyttö
Kaikkiin TV7:n tunnuksiin pätevät samat käyttösäännöt. Ensisijaisesti käytetään aina värillistä
versiota, kun se on mahdollista. Poikkeustapauksissa tunnuksesta käytetään mustavalkoista
versiota tai valkoista negatiiviversiota. Tunnus esiintyy läpinäkyvänä ainoastaan videokuvan
vesileimana. Sanomalehtipaperille painettaessa kaikista tunnuksista käytetään spesifioitua
versiota, jonka värit ovat erikseen määritellyt. Mikäli tunnuksen käytöstä on epäselvyyttä, ota
yhteyttä Suomen konttoriin, miten sitä tulisi kyseisessä tilanteessa käyttää.
Master-tunnusta käytetään aina kun se on mahdollista. Mikäli ympäröivään grafiikkaan on
mahdollista vaikuttaa niin, että voidaan käyttää master-tunnusta, on siihen suositeltavaa pyrkiä.
Mustavalkoista logoa, jossa lintu on valkoinen ja läpinäkymätön, käytetään silloin kun värillisen
master-tunnuksen käyttö ei ole mahdollista. Lintu voi olla läpinäkymätön mikäli se sopii tuotteeseen
painettavaksi.
Tunnuksen negatiiviversiota käytetään, kun tunnusta ei ole muutoin mahdollista erottaa taustasta.
Lintu on negatiiviversiossa läpinäkyvä ja siksi tulee varmistaa, ettei taustalla oleva grafiikka häiritse
tai vääristä linnun muotoa. Linnun väri tulee aina olla musta, valkoinen, tunnuksensininen tai
läpinäkyvä.
Ruutunnus, joka näkyy kanavalla ohjelmien yhteydessä vesileimana, on poikkeus tunnuksen
käytössä ruututunnuksena. Tätä poikkeusta ei tule ilman lupaa soveltaa muuhun tarkoitukseen.
Alla olevaa logokuva on esimerkki miten logon lintua voidaan käyttää läpinäkyvänä.

Läpinäkyvä negatiivilogo: Käytetään vain videokuvan vesileimana tai painomateriaalin taustalla.

Tunnusten väärinkäyttö
Ole huolellinen tunnuksen käytössä ja noudata ohjeita. Tunnuksesta ei saa irrottaa osia tai käyttää
niitä irrallaan, ellei toisin mainita. Mikäli olet epävarma siitä, kuinka tunnusta tulisi käyttää, ota
yhteyttä web-suunnittelija Toni Lehtimäkeen.
Mikään osa ei saa sekoittua taustaan vaan tunnuksen tulee aina selkeästi erottua taustasta.
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Tunnuksen värejä ei saa muuttaa. Aina tulee käyttää määriteltyjä värejä.

Tunnuksen osia ei saa irrottaa toisistaan eikä niiden suhteita saa muuttaa.

Tunnukseen ei saa liittää mitään ylimääräistä, vaan kaiken tunnuksen tunnistamista vaikeuttavan
grafiikan pitää olla riittävän etäällä tunnuksesta, vähintään suoja-alueen ulkopuolella.

Älä muuta tunnuksen väriprofiilia tai muokkaa värejä itsellesi sopivaan muotoon vaan käytä aina
originaalia täsmätunnusta.

Himlen TV7 – ruotsinkielinen kanava
Ruotsinkielistä Himlen TV7 -tunnusta on mahdollista käyttää joko kokonaan mustana tai mastertunnuksen tavoin värillisenä.
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Tunnuksen koko
Tunnuksen minimikoko painettuna on 25 mm x 3,5 mm. Jos minimiin ei päästä, käytetään mastertunnusta. Suoja-alue on puolet yhteisötunnuksen korkeudesta. Erikoistapauksissa suoja-alue voi
olla neljäsosa yhteisötunnuksen korkeudesta. Tarkista tämä tapauskohtaisesti.

Tunnuksen suoja-alue
Himlen TV7 -tunnuksen suoja-alueelle eli tunnuksen jommallekummalle puolelle tai sen ylä- ja
alapuolelle ei saa sijoittaa mitään määritteleviä sanoja, jotta niiden ei luultaisi virheellisesti olevan
osa tunnusta.

TV7 Plus – herätys- ja nuoret -kanava
TV7 Plus -tunnusta käytetään aina kun on kyse osoitteessa www.TV7 Plus.fi sijaitsevasta nettiTV:stä. Tunnuksen yhteydessä oleva risti kuuluu tunnukseen eikä sitä saa jättää pois.
Tunnuksesta käytetään aina värillistä versiota kun se on mahdollista. Poikkeustapauksissa
tunnuksesta käytetään mustavalkoista versiota tai valkoista negatiiviversiota. Kaikkia Taivas TV7:n
tunnuksia koskevat yhteiset värimääritelmät. Tunnukset esiintyvät kokonaan läpinäkyvänä
ainoastaan videokuvan vesileimana. Poikkeuksena TV7 Plus suunnattuna nuorille ja herätykselle.
Tunnusta voidaan poikkeuksellisesti käyttää läpinäkyvänä niin, että taustalla oleva kuva näkyy.
Tätä ei tule käyttää usein vaan ainoastaan niissä tilanteissa on lupa käyttää kun tapahtuman
luonne sopii siihen. Sanomalehtipaperille painettaessa kaikista tunnuksista käytetään spesifioitua
versiota, jonka värit ovat erikseen määritellyt. Jos tarvitset sanomalehtipaperille sopivan
tunnuksen, ota yhteyttä Heaven TV7:n pääkonttoriin.
Tunnuksesta käytetään värillistä versiota aina kun se on mahdollista. Mikäli ympäröivään
grafiikkaan on mahdollista vaikuttaa niin, että voidaan käyttää värillistä tunnusta, on siihen
suositeltavaa pyrkiä.

Mustavalkoista tunnusta, jossa lintu on valkoinen ja läpinäkymätön, käytetään silloin kun värillisen
master-tunnuksen käyttö ei ole mahdollista.
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Tunnuksen negatiiviversiota käytetään, kun tunnusta ei ole muutoin mahdollista erottaa taustasta.
Lintu on negatiiviversiossa läpinäkyvä ja siksi tulee varmistaa, ettei taustalla oleva grafiikka häiritse
tai vääristä linnun muotoa. Linnun väri tulee aina olla musta, valkoinen tai tunnuksensininen.

Uututunnus, joka näkyy kanavalla ohjelmien yhteydessä vesileimana, on poikkeus tunnuksen
käytössä. Tätä poikkeusta ei tule ilman lupaa soveltaa muuhun tarkoitukseen.
Älä muuta tunnuksen väriprofiilia tai muokkaa värejä itsellesi sopivaan muotoon vaan käytä aina
originaalia täsmätunnusta.

Taevas TV7 – vironkielinen kanava
Vironkielistä Taevas TV7 -tunnusta on mahdollista käyttää joko kokonaan mustana tai mastertunnuksen tavoin värillisenä.

Tunnuksen koko ja suoja-alue
Tunnuksen minimikoko painettuna on 25 mm x 3,5 mm. Jos minimiin ei päästä, käytetään mastertunnusta. Suoja-alue on puolet yhteisötunnuksen korkeudesta. Erikoistapauksissa suoja-alue voi
olla neljäsosa yhteisötunnuksen korkeudesta. Tarkista tämä tapauskohtaisesti. Taevas TV7
-tunnuksen suoja-alueelle eli tunnuksen jommallekummalle puolelle tai sen ylä- ja alapuolelle ei
saa sijoittaa mitään määritteleviä sanoja, jotta niiden ei luultaisi virheellisesti olevan osa tunnusta,
kts. Himlen TV7 suoja-alue.

NebesaTB7 – venäjänkielinen kanava
Venäjänkielistä NebesaTB7 -tunnusta on mahdollista käyttää joko kokonaan mustana tai mastertunnuksen tavoin värillisenä.
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Tunnuksen koko ja suoja-alue
Tunnuksen minimikoko painettuna on 25 mm x 3,5 mm. Jos minimiin ei päästä, käytetään mastertunnusta. Suoja-alue on puolet yhteisötunnuksen korkeudesta. Erikoistapauksissa suoja-alue voi
olla neljäsosa yhteisötunnuksen korkeudesta. Tarkista tämä tapauskohtaisesti. NebesaTB7
-tunnuksen suoja-alueelle eli tunnuksen jommallekummalle puolelle tai sen ylä- ja alapuolelle ei
saa sijoittaa mitään määritteleviä sanoja, jotta niiden ei luultaisi virheellisesti olevan osa tunnusta,
kts. Himlen TV7 suoja-alue.

Kyyhkymerkin käyttö
TV7:n yhteisömerkkiä, kyyhkystä, saa käyttää irrallaan tunnuksesta valkoisena, tunnuksensinisenä
tai vesileimana. Kyyhkyä voidaan käyttää myös graafisena elementtinä. Esimerkiksi DVD:n tai
kirjan selässä TV7:n sinisenä. Vesileimana sitä käytetään muun muassa käyntikorteissa,
esitteissä, Power Point -esityksessä sekä nimikylteissä.
Sininen kyyhky. Sininen väri on sama kuin yhteisötunnuksen pallon väri.

Valkoinen kyyhky. Valkoinen väri on
puhdas valkoinen samoin kuin
yhteisötunnuksessa.
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Kustannustoiminnan tunnukset ja niiden käyttö

Tunnuksesta käytetään värillistä versiota aina kun se on mahdollista. Poikkeustapauksissa
tunnuksesta käytetään mustavalkoista versiota tai valkoista negatiiviversiota. Kaikkia Heaven
TV7:n tunnuksia koskevat yhteiset värimääritelmät. Tunnukset esiintyvät kokonaan läpinäkyvänä
ainoastaan videokuvan vesileimana ellei toisin ole johdon kanssa tapauskohtaisesti sovittu.
Mahdollisissa rajatapauksissa tulee aina käyttää ensisijaisesti master-tunnusta.

Lehdet
Sanomalehtipaperille painettaessa kaikista tunnuksista käytetään spesifioitua versiota, jonka värit
ovat erikseen määritellyt. Mikäli tunnusten käytöstä on epäselvyyttä, ota yhteyttä web-suunnittelija
Toni Lehtimäkeen.
TV7 Uutiset ja TV7 Ystävälehti -tunnuksia käytetään suomenkielisten samannimisten lehtien
nimiöissä sekä niiden mainonnassa. Sanomalehtipaperille painettaessa näillä tunnuksilla on
spesifioitu väriprofiili, joka poikkeaa sivulla 3 määritellyistä väreistä. Jos tarvitset
sanomalehtipaperille sopivan tunnuksen, ota yhteyttä Toni Lehtimäkeen.
TV7 Uudised -tunnusta käytetään vironkielisen samannimisen lehden nimiössä sekä sen
mainonnassa. Lehti painetaan päällystetylle paperille.
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Kustannus
TV7 Kustannuksen tunnusta käytetään Heaven TV7:n kustantamien julkaisujen ja kirjojen
ulkopinnassa sekä kirjojen selkämyksessä.

Heaven TV7 Kustannuksen nimikkeellistä tunnusta käytetään TV7:n kustantamien julkaisujen ja
kirjojen sisälehdillä sekä TV7 Kustannuksen mainonnassa. Vironkielistä TV7 Kirjastus -tunnusta
käytetään vain vironkielisten julkaisujen ja kirjojen sisälehdillä sekä näiden tuotteiden
mainonnassa.

TV7 Kauppa -tunnus kuuluu osoitteessa www.tv7.fi/kauppa toimivalle nettikirjakaupalle. Tunnusta
käytetään TV7-kanavalla sekä kanavan internetsivuilla ja lehdissä kaupasta kertovan mainonnan
yhteydessä.
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Jos tarvitset Heaven TV7:n tunnuksia, olethan ensin yhteydessä Suomen pääkonttoriin. Näin
pyrimme varmistamaan, että tunnusta käytetään oikein, oikeassa yhteydessä ja oikealla tavalla.

Ole logoasioissa yhteydessä
web-suunnittelijaan:
Toni Lehtimäki
toni.lehtimaki@tv7.fi
050 569 6087
tai jätä yhteydenottopyyntösi:
TV7 Keskus
tv7@tv7.fi
09 756 2510 (ark. 9–16)

Värimaailma
Taivas TV7:n tunnuksesta on olemassa värilliset ja mustavalkoiset versiot sekä negatiiviversiot.
Käytä vain näitä värejä. Älä käytä muita värejä kuin TV7:n määrittelemiä. Kyyhkyn väri on aina
musta, valkoinen, sininen tai läpinäkyvä.
Sanomalehtipaperille painettaessa kaikista tunnuksista käytetään spesifioitua versiota, jonka
väriprofiili on poikkeava. Värimääritelmät on ilmoitettu alla erikseen. Älä käytä sanomalehtipaperille
tarkoitettuja värimääritelmiä missään muussa yhteydessä kuin sanomalehtipainoon tarkoitetussa
printtituotteessa. Älä muuta tunnuksen väriprofiilia tai muokkaa värejä itsellesi sopivaan muotoon
vaan käytä aina originaalia täsmätunnusta. Jos olet epävarma värien käytön suhteen tai tarvitset
sanomalehtipaperille sopivan tunnuksen, ota yhteyttä Heaven TV7 mediaan, Suomen konttoriin.
Uusia tunnuksia suunnitellaan vain Heaven TV7:n johdon suostumuksella.

Päävärit
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Lisävärit viisi väriä
Vaalea beige

Tumma beige

RGB 237, 237, 237
CMYK 0,0,0,7.06

RGB 224, 224, 224
CMYK 0,0,0,12.16

Harmaa

Vihreä

RGB 64, 57, 53
CMYK 0,10.94,17.19, 74.9

RGB 228, 234, 177
CMYK 2.56,0,24.36,8.24

Punainen (pienessä määrässä käytettynä huomiovärinä)
RGB 254, 9, 49
CMYK 0,96.46,80.71,0.39

Fontit
TV7:n tunnuksen (ja tunnuslauseen) fontti on Futura Medium.TV7 Plussan fontti on Birth of the
Hero. TV7 Kaupan ja TV7 Kustannuksen oheisfontti on Brush Script MT Italic. Times New Roman
fonttia voidaan käyttää julisteissa ja esitemateriaaleissa joissa tekstin tulee erottua selkeästi ja
helpottaa lukemista. Esimerkiksi roll-upeissa käytetään tekstiä ”Part of Heaven TV7 Est. 2013” ja
sana ”Part of” on italicsilla. Kaikki tunnukset tehdään vektorigrafiikalla ja niistä on aina tehtävä
vedokset sekä ruutuun (RGB) että printtiin (CMYK) sopiville väriprofiileille. Fonttien värit ovat
musta, TV7 sininen, valkoinen (tummalla taustalla) ja harmaalla poikkeuksella ”Media” -sana
Heaven TV7 emoyhtiöstä puhuttaessa.
Taivas TV7:n tunnuslause eli slogan on: ”Kun sisältö ratkaisee”. TV7 pyrkii kaikessa
ohjelmatarjonnassaan tuomaan esille kristinuskon perusviestin. Kun tunnuslausetta käytetään
mainonnassa tai muuten yksinään ilmaisemassa kanavan toiminta-ajatusta, on se kirjoitettava
Futura Medium -fontilla. Tunnuslausetta ei saa sijoittaa liian lähelle kanavan tunnusta.
Tunnuslauseeseen ei saa lisätä tai poistaa sanoja.
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Oikeinkirjoitus
Kun tunnuslausetta käytetään tekstin joukossa, lauseen sisällä, kirjoitetaan se suomen kielen
oikeinkirjoitussääntöjen mukaisesti. Jos tunnuslausetta käytetään yksinään esimerkiksi mainonnan
yhteydessä, tulee se aina kirjoittaa isolla alkukirjaimella. Oikeat kirjoitustavat
Kun sisältö ratkaisee
kun sisältö ratkaisee
Vääriä kirjoitustapoja
KUN SISÄLTÖ RATKAISEE
Kun SISÄLTÖ ratkaisee
Tunnuslause ruotsiksi
När innehållet avgör
Tunnuslause viroksi
Kui sisu on oluline
Tunnuslause englanniksi
When content matters
Tunnuslause venäjäksi
Когда содержание имеет значение

Kuvien valinta
Kuvien värimaailman tulee sointua yhdessä TV7 värimaailman kanssa. Mustavalkokuvat käyvät
netissä käytettäväksi, mutta esitteissä niitä ei tule käyttää. Esitteissä ja muissa painomateriaaleissa
kuvien tulee olla tarpeeksi valoisia, selkeitä ja teräviä. Sähköisessä muodossa käytettävät kuvat
voivat olla hämärämpiä, mutta niistä tulee erottaa kuvattu kohde. Ihmisiä suositaan kuvissa.
Kuvissa ihmisten kasvoja ei saa katkaista niin, että silmät jäävät pois. Kuvien tulee olla myös aitoja
oikeista ihmisistä otettuja. Henkilökuvista ei saa jäädä mallinvaikutelmaa tai poseerausta. Aitous
tulee näkyä. Kuvat eivät saa viestiä väkivaltaa, paljasta pintaa tai muita asioita jotka ovat
Raamatun sanan vastaisia. Kuva ei saa olla tärähtänyt tai sumea.
Facebookissa kuvien värimaailma saa vaihdella eikä sitä sido samalla tavalla rajallisuus kuin
esimerkiksi painotuotteissa. Facebook kuvat ovat näkyvillä ja käytössä lyhyemmän ajan kuin
esimerkiksi esitteissä olevat kuvat ja näin ollen niiden käyttö on lyhytaikaisempaa kuin esitteissä
olevat kuvat.
Kuvien tulee heijastaa ja linkittyä jotenkin Heaven TV7:ään tai sen sisältöön. Mikäli kuvassa
esiintyy joku yksityinen henkilö, hänen kuvaansa ei saa käyttää ilman asianomaisen lupaa. Lupa
tulee pyytää kirjallisesti siten, että meille jää kirjallinen suostumus asiasta. Lisäksi tulee sopia
missä saamme kuvaa käyttää (sosiaalinen media, kotisivut, mainoskuva, päivän sana) Tämä siitä
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syystä, että vältytään tulevaisuudessa mahdollisesti ikäviltä erimielisyyksiltä. Kuvista tulee ennen
kaikkea huokua sanoma ”lähellä ihmistä”.
Kuvissa ei saa esiintyä Jumalan vastaisia asioita ellei se käy kuvan käytön yhteydessä ilmi, että
kyseisen kuvan tapahtuma on Jumalan sanan vastainen ja on jollakin tavalla opetuksellista eikä
osoita minkäänlaista hyväksyntää asiaa kohtaan.
Kuvaesimerkkejä

