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 Finlandia-ilmeessä korostuvat 
osallistavuus ja dialogisuus 

kirjan tekijöiden ja lukijoiden välillä.

Brändi-ilme on sekä 
arvokas ja vahva että

helposti lähestyttävä ja raikas. 
 

Ilme on monipuolinen ja 
helppokäyttöinen.

1 Finlandia-palkinnon visuaalinen identiteetti
 
 
Tämä graafinen ohjeisto on tehty 
Finlandia-palkinnon viestinnän ja 
markkinoinnin tarpeisiin. 
 
Ohjeistoa voi hyödyntää  
Finlandia-ehdokkaiden ja voittajien 
markkinoinnissa sekä myymälöiden 
ja kirjastojen esillepanossa. 

Ohjeistossa on määritelty visuaalinen 
tyyli ja käyttöohjeet, joiden avulla 
brändi luo identiteettiään ja 
kommunikoi sidosryhmiensä kanssa.
 
On tärkeää noudattaa ohjeistuksen 
periaatteita, jotta johdonmukainen ja 
kestävä ilme voi säilyä.
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1.1 Visuaalinen identiteetin osat 
 

Finlandia-ilme muodostuu 
tunnuksesta, F-merkin käytöstä,  
väripaletista ja typografiasta.

Lukeminen  
avaa uusia
näkökulmia.

S U O M E N  K I R JA SÄ ÄT I Ö

Haluamme  
viestiä  
olevamme 
lukijan  
ja laadukkaan 
kirjallisuuden  
puolestapuhujia. 
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2. Tunnus 
 

Finlandia-tunnusta käytetään  
puhuttaessa yleisesti Finlandia- 
palkinnosta. Se on väriltään  
Kirjasäätiön sininen.  

Finlandia-tunnus koostuu  
F-merkistä ja logosta (Finlandia).  
 
F-merkki on tyylitelty F-kirjain.  
Kolmen eri muodon sommitelmassa 
voi myös nähdä kirjan kannen (kulma 
ja selkäkluutti) ja kokijan/lukijan kasvot 
(nenänvarsi, kulma ja silmä).  
 
F-merkkiä voidaan käyttää myös 
erikseen ilman logoa, esim. otsikon 
yhteydessä tai isossa koossa (ks. luvut 
2.6 ja 3).

Logo on muotoiltu  
Suisse Works -fontin pohjalta. 
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2.1 Kategoriatunnukset 
 

Kategoria-tunnusten värit ovat 
vihreä, oranssi ja violetti ja niitä 
käytetään tietyn kirjallisuus- 
kategorian yhteydessä. 

Ensisijaisesti käytössä ovat versiot, 
jotka sisältävät tekstilogon. Pieniä 
kategoriatunnuksia käytetään, 
kun tilaa on vähän, vain pienessä 
koossa.  

Kategoriatunnukset Pienet kategoriatunnukset
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2.2 Tunnustiedostot 
 

Eri versioista on valmiit tiedostot, 
rgb-, cmyk- ja negamuodossa 
sekä käyttövalmiina jpg-tiedosto-
na. Ohessa ”kartta” josta ilmenee, 
miten kukin versio on nimetty.

Cmyk-tunnukset on tarkoitettu 
painettaviin materiaaleihin ja 
Rgb-tunnukset sähköiseen  
käyttöympäristöön.

Negatiivisia versioita (valkoisia)  
käytetään joko tietyn kategorian 
värisellä taustalla, Kirjasäätiön 
sinisellä, mustalla tai riittävän  
tummalla ja rauhallisella taustalla 
esim. valokuvan päällä. 
 
Jpg-versiot on tarkoitettu vain  
sähköiseen käyttöön. Printtimate-
riaaleissa tulee käyttää resoluutiol-
taan tuotteeseen riittäviä versioita, 
jotka voi tehdä pdf-tiedostoista. 
 Finlandia_Pienet

Finlandia_tunnus_CMYK.pdf 
Finlandia_tunnus_NEG.pdf 
Finlandia_tunnus_RGB.jpg 
Finlandia_tunnus_RGB.pdf

Finlandia_kaunotunnus_CMYK.pdf 
Finlandia_kaunotunnus_NEG.pdf 
Finlandia_kaunotunnus_RGB.jpg 
Finlandia_kaunotunnus_RGB.pdf 
 
Finlandia_lanutunnus_CMYK.pdf 
Finlandia_lanutunnus_NEG.pdf 
Finlandia_lanutunnus_RGB.jpg 
Finlandia_lanutunnus_RGB.pdf 
 
Finlandia_tietotunnus_CMYK.pdf 
Finlandia_tietotunnus_NEG.pdf 
Finlandia_tietotunnus_RGB.jpg 
Finlandia_tietotunnus_RGB.pdf 

kauno_pieni_tunnus_CMYK.pdf 
kauno_pieni_tunnus_NEG.pdf 
kauno_pieni_tunnus_RGB.jpg 
kauno_pieni_tunnus_RGB.pdf 
 
lanu_pieni_tunnus_CMYK.pdf 
lanu_pieni_tunnus_NEG.pdf 
lanu_pieni_tunnus_RGB.jpg 
lanu_pieni_tunnus_RGB.pdf 
 
tieto_pieni_tunnus_CMYK.pdf 
tieto_pieni_tunnus_NEG.pdf 
tieto_pieni_tunnus_RGB.jpg 
tieto_pieni_tunnus_RGB.pdf

Finlandia

Finlandia_kategoriat

HUOM. Tämän sivun tiedostonimiä  
vastaavissa esimerkeissä ei minimikoon 
ohjesääntö toteudu tilanahtauden vuoksi. 
Ks. 2.4
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Finlandiapriset_Sma

Finlandiapriset

Finlandiapriset_kategori

Finlandiapriset_CMYK.pdf 
Finlandiapriset_NEG.pdf 
Finlandiapriset_RGB.jpg 
Finlandiapriset_RGB.pdf 
 
 
 
 
barn_Finlandiapriset__RGB.jpg 
barn_Finlandiapriset__RGB.pdf 
barn_Finlandiapriset_CMYK.pdf 
barn_Finlandiapriset_NEG.pdf 
 
fack_Finlandiapriset_CMYK.pdf 
fack_Finlandiapriset_NEG.pdf 
fack_Finlandiapriset_RGB.jpg 
fack_Finlandiapriset_RGB.pdf 
 
skon_Finlandiapriset_CMYK.pdf 
skon_Finlandiapriset_NEG.pdf 
skon_Finlandiapriset_RGB.jpg 
skon_Finlandiapriset_RGB.pdf 
 
 
 

barn_Sma_CMYK.pdf 
barn_Sma_NEG.pdf 
barn_Sma_RGB.jpg 
barn_Sma_RGB.pdf 
 
fack_Sma_CMYK.pdf 
fack_Sma_NEG.pdf 
fack_Sma_RGB.jpg 
fack_Sma_RGB.pdf 
 
skon_Sma_CMYK.pdf 
skon_Sma_NEG.pdf 
skon_Sma_RGB.jpg 
skon_Sma_RGB.pdf 

2.3  Tunnustiedostot   
    ruotsiksi 
 

HUOM. Tämän sivun tiedostonimiä  
vastaavissa esimerkeissä ei minimikoon 
ohjesääntö toteudu tilanahtauden vuoksi. 
Ks. 2.4
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2.4   Tunnuksen minimikoot 
 

Minimikoko ilmaistaan F-merkin 
korkeusmitalla (h).  

Finlandiatunnus: 
h = 4 mm

Pieni kategoriatunnus: 
h = 6 mm 
 
Kategoriatunnus: 
h = 10,5 mm
 
 

10 ,5 mm

6 mm

4 mm

10,5 mm

6 mm

4 mm
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2.5 Tunnuksen suoja-alue 
 

Tunnuksen suoja-alue määräytyy
seuraavasti: tunnuksen ympärille
jätetään joka suuntaan vähintään 
F-merkin levyinen tyhjä alue.

Logon suoja-alueen kunnioitta- 
minen on tärkeää luettavuuden ja 
visuaalisen johdonmukaisuuden 
vuoksi.

Suoja-alue takaa, että tunnus  
erottuu mahdollisimman hyvin  
ja että sen ympärillä on aina  
riittävästi tyhjää tilaa.  
 
Tunnuksen suoja-aluesääntöä 
sovelletaan vain tunnukseen, ei 
pelkkään F-merkkiin visuaalisena 
elementtinä.
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2.6 Tunnuksen käyttö 
 

Finlandiatunnus ja kategoria- 
tunnukset sijoittuvat kuvapinnan 
vasempaan ylä- tai alakulmaan.  

Tunnuksia tulee käyttää tunnus- 
väreissään tai valkoisena  
(negatiivisena). 
 
F-merkkiä voidaan käyttää myös 
erikseen, ilman logoa esim.  
ilmoituksessa otsikon rinnalla. 
F-merkin käyttö visuaalisena 
elementtinä ohjeistetaan erikseen 
(luku 3). 

finlandiapalkinnot.fi 
#finlandiapalkinnot.fi

Lue ja äänestä  
omaa suosikkiasi

Lasten- ja nuorten-
kirjallisuuden  

Finlandia-
ehdokkaat

Kirjailijan Nimi 

Kirjan Nimi
Kustantaja

Vuoden  
2021  
Finlandia- 
voittajat

Kirjailijan Nimi 

Kirjan Nimi
Kustantaja

Kirjailijan Nimi 

Kirjan Nimi
Kustantaja

finlandiapalkinnot.fi 
#finlandiapalkinnot

Tietokirjallisuuden Finlandia-ehdokkaat
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3  F-merkki 
 

F-merkkiä käytetään myös 
visuaalisena elementtinä. 
Se voi esiintyä rajaamattomana 
tai rajattuna värillistä taustaa vasten.

F-merkki esiintyy kontekstinsa 
mukaisen kirjallisuuskategorian  
värisenä. Esimerkkejä tietyn väriseen 
merkkiin yhdistettävästä väristä  
löytyy s. 15 (luku 4.1).

Logotiedostosta löytyy kategoria- 
väriset F-merkit skaalattavassa  
tiedostomuodossa (pdf).
 

Tietokirjallisuuden 
ehdokas

finlandiapalkinnot.fi 
#finlandiapalkinnot.fi

Lue ja äänestä  
omaa suosikkiasi

Lasten- ja nuorten-
kirjallisuuden  

Finlandia-
ehdokkaat

Lue ja  
äänestä
omaa  
suosikkiasi

finlandiapalkinnot.fi 
#finlandiapalkinnot

Kaunokirjallisuuden
ehdokkaat on valittu!

finlandiapalkinnot.fi 
#finlandiapalkinnot
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3.1  F-merkin rajaaminen 
 

F-merkkiä voi rajata, oheisen  
mallin mukaan, siten että
kulma- pylväs- ja pisara-elementit  
näkyvät riittävästi ja muodostavat 
toimivan ja harmonisen  
kokonaisuuden. 
 
Käyttöön luovutetuista taitto- 
pohjista löytyy esimerkkejä  
rajaamisesta. 

Pylväs

Pisara

Kulma
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4  Värit 
 

KIRJASÄÄTIÖN 
SININEN

PMS 302 
CMYK   100 / 73 / 43 / 10
RGB 10 / 70/ 105
HEX #0a4669

KAUNOKIRJALLISUUDEN  
VIHREÄ

CMYK   100 / 0 / 60/ 20
RGB 0 / 132 / 112
HEX #008470

LNK:N  
ORANSSI

CMYK   15 / 80 / 100 / 10
RGB 194 / 72 / 20
HEX #c24814

TIETOKIRJALLISUUDEN  
VIOLETTI

CMYK   60 / 60 / 20 / 10
RGB 117 / 100 / 143
HEX #75648f

TUMMAN- 
VIHREÄ

CMYK   100 / 30 / 64 / 50
RGB 0 / 78 / 70
HEX #004e46

VAALEAN- 
PUNAINEN

CMYK   13 / 35 / 15 / 10
RGB 207 / 170 / 180
HEX #cfaab4

VALKOINEN

CMYK   0 / 0 / 0 / 0
RGB 255 / 255 / 255
HEX #ffffff

MUSTA 

CMYK   0 / 0 / 0 / 100
RGB 0 / 0 / 0
HEX #000000

VAALEAN- 
HARMAA

CMYK   1 / 0 / 0 / 11
RGB 235 / 235 / 236
HEX #ebebec

PääväritFinlandia-ilmeen värimaailma on
moderni ja helposti lähestyttävä. 
Aavistuksen murrettu paletti viestii 
kirjallisuuden moniäänisyydestä ja 
syvyydestä. 

Neliväripainatuksessa käytetään 
CMYK-värejä ja digitaalisessa 
ympäristössä RGB-värejä. 
 
Päävärit on nimetty kategoria- 
värin mukaan ja niitä käytetään 
pääasiassa nimen mukaisissa 
yhteyksissä.  
 
Päävärejä voidaan yhdistää  
tukiväriin tai värien sävyasteeseen.
Tukivärejä käytetään ainoastaan 
yhdessä päävärien kanssa.  

Kaikista pääväreistä ja tukiväreistä 
voidaan tarvittaessa käyttää myös 
sävyasteita: 70 % ja 50 %

 

Lisäksi on käytössä musta ja val-
koinen. Mustaa käytetään tekstin 
värinä, valkoista taustavärinä tai 
tekstivärinä värillisellä taustalla. 

100 % 70 % 50 % 

Tukivärit

Musta & valkoinen
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4.1  Värikombinaatiot  
  

F-merkki ja tietty taustaväri  
muodostavat pintoja, jotka  
ovat osa Finlandia-ilmettä.  
Ne palvelevat markkinointi- 
viestinnän materiaaleissa, kuten 
ilmoituksissa, julisteissa ja sosiaali-
sen median päivityksissä. 
 
Päävärejä voi yhdistää väripareiksi 
päävärien sävyjen tai yhden tuki-
värin kanssa oheisten esimerkkien 
ja käyttöön luovutettujen taitto-
pohjien mukaisesti.

Samassa yhteydessä on 
vain yksi väripari käytössä. 
 

Lasten- ja nuortenkirjallisuuden  
Finlandia-ehdokkaat

Kaunokirjallisuuden Finlandia-ehdokkaat

Tietokirjallisuuden 
Finlandia-palkinto- 
ehdokkaat  
on julkistettu!

Finlandia- 
palkinto- 
ehdokkaat  
on julkistettu!

Tietokirjallisuuden 
ehdokas

Kirjasäätiön sininen  
+ tumma vihreä 50%

Tietokirjallisuuden violetti 
+ Tietokirjallisuuden violetti 70%

finlandiapalkinnot.fi 
#finlandiapalkinnot

Kaunokirjallisuuden vihreä +  
vaalean harmaa

Tietokirjallisuuden violetti 
+ Kirjasäätiön sininen 

Lastenkirjallisuuden oranssi +  
vaaleanpunainen

Kaunokirjallisuuden vihreä +  
tumma vihreä 50 %
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Geomanist
5 Typografia 

Finlandiapalkinnon yhteydessä  
ensisijaisesti käytettävä  
kirjaintyyppi on Geomanist. 
 
Pidemmissä tiedotteissa käytetään 
Kirjasäätiön antikvakirjasinta, Suisse 
Works. 
 
Molemmat edellämaintut ovat 
maksullisia kirjainperheitä, joiden 
käyttäminen edellyttää lisenssin 
ostamista.

Tekstin värinä käytetään pää- 
asiassa mustaa, otsikoissa tai  
nostoissa voi käyttää myös 
päävärejä. Tekstiä voi käytttää 
myös negatiivisena (valkoisena). 
 
Mikäli kumpaakaan edellä  
mainituista fonteista ei ole  
saatavilla käytetään geneerisiä 
fontteja Arial ja Georgia. 
 
 
 

Otsikot, väliotsikot, nostot,
leipäteksti

Painomateriaalit
Verkkosivut 
 
Someviestintä

Geomanist Bold 
Geomanist Book
Geomanist Regular 
Geomanist Thin

Suisse Works
Pitkät leipätekstit, tiedotteet. Näiden
otsikot, nostot, väliotsikot, kuvatekstit

Suisse Works Bold 
Suisse Works Regular
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Geomanist Medium 

20/24 p 
 Suomen Kirjasäätiö  

edistää ja tukee kirjallisuutta  
ja lukemista Suomessa. 

16/18 p Suomen Kirjasäätiö on Suomen  
Kustannusyhdistyksen ja opetus- 
ministeriön v. 1983 perustama säätiö, 
jonka tehtävänä sääntöjensä mukaan 
on edistää ja tukea kirjallisuutta ja  
lukemista Suomessa. Säätiön toimin-
nan piiriin kuuluu kauno-, tieto- ja 

 
Geomanist Bold 

25/27 p 
 Ehdokkaat on

julkistettu.

5.1  Geomanist 

 
Geomanist Extra Light 

14/15 p Suomen Kirjasäätiö on Suomen Kustannus-
yhdistyksen ja opetusministeriön v. 1983 
perustama säätiö, jonka tehtävänä sääntöjen-
sä mukaan on edistää ja tukea kirjallisuutta ja 
lukemista Suomessa. Säätiön toiminnan piiriin 
kuuluu kauno-, tieto- ja lasten- ja nuorten- 
kirjallisuus. 

Suomen Kirjasäätiö on Suomen 
Kustannusyhdistyksen ja ope-
tusministeriön v. 1983 perus-
tama säätiö, jonka tehtävänä 
sääntöjensä mukaan on edistää 

ja tukea kirjallisuutta ja lukemista 
Suomessa. Säätiön toiminnan  
piiriin kuuluu kauno-, tieto- ja 
lasten- ja nuortenkirjallisuus.

Suomen Kirjasäätiö on Suomen Kustan-
nusyhdistyksen ja opetusministeriön  
v. 1983 perustama säätiö, jonka tehtävänä 
sääntöjensä mukaan on edistää ja tukea 
kirjallisuutta ja lukemista Suomessa.  
Säätiön toiminnan piiriin kuuluu kauno-, 
tieto- ja lasten- ja nuortenkirjallisuus.

LASTEN- JA NUORTENKIRJALLISUUS 
1234567890

 
Geomanist Regular

7/9 p 

 
Geomanist Light 

9/12 p
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5.2  Suisse Works 

 
Suisse Works Medium 

20/24 p 
 Suomen Kirjasäätiö  

edistää ja tukee kirjallisuutta 
ja lukemista Suomessa. 

16/20 p Suomen Kirjasäätiö on Suomen 
Kustannusyhdistyksen ja opetus-
ministeriön v. 1983 perustama sää-
tiö, jonka tehtävänä sääntöjensä 
mukaan on edistää ja tukea kir-
jallisuutta ja lukemista Suomessa. 

 
Suisse Works Bold 

25/27 p 
 Ehdokkaat on

julkistettu.

 
Suisse Works Regular 

14/18 p Suomen Kirjasäätiö on Suomen  
Kustannusyhdistyksen ja opetus- 
ministeriön v. 1983 perustama säätiö, 
jonka tehtävänä sääntöjensä mukaan 
on edistää ja tukea kirjallisuutta ja 
lukemista Suomessa. Säätiön toimin-

Suomen Kirjasäätiö on  
Suomen Kustannusyhdis-
tyksen ja opetusministeriön 
v. 1983 perustama säätiö, 
jonka tehtävänä sääntöjensä 

mukaan on edistää ja tukea 
kirjallisuutta ja lukemista 
Suomessa. Säätiön toiminnan 
piiriin kuuluu kauno-, tieto- ja 
lasten- ja nuortenkirjallisuus.

Suomen Kirjasäätiö on Suomen  
Kustannusyhdistyksen ja opetus- 
ministeriön v. 1983 perustama säätiö, 
jonka tehtävänä sääntöjensä mukaan 
on edistää ja tukea kirjallisuutta ja 
lukemista Suomessa. Säätiön toimin-
nan piiriin kuuluu kauno-, tieto- ja 
lasten- ja nuortenkirjallisuus.

LASTEN- JA NUORTENKIRJALLISUUS 
1234567890

 
Suisse Works Regular 

7/9 p 

 
Suisse Works Regular 

9/12 p
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6  Sovelluksia 

Etunimi Sukunimi 

Kirjan nimi
Kustantaja

Vuoden  
2021  
Finlandia- 
voittajat

Etunimi Sukunimi 

Kirjan nimi
Kustantaja

Etunimi Sukunimi 

Kirjan nimi
Kustantaja

KAUNOKIRJALLISUUS

KAUNOKIRJALLISUUS

finlandiapalkinnot.fi 
#finlandiapalkinnot.fi

Lue ja äänestä  
omaa suosikkiasi

Lasten- ja nuorten-
kirjallisuuden  

Finlandia-
ehdokkaat
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7  Leima 
 

Leimaa käytetään markkinointi-
tarkoituksessa viestimään kirjan  
ehdokkuutta, voittajuutta tai  
lukijasuosikkuutta. 
 
 
 

Voittaja

Suosikki

Ehdokas
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F A V O R I T

LÄ

S A R N A
S

7.1   Leimojen käyttö painettuna 
 

Painettuna leimaa käytetään  
ensisijaisesti kategoriavärisenä,  
joko taustalla tai ilman. 

Leimaa tulee käyttää tyylikkäästi  
kansi-ilmeeseen sopivasti.  
Mahdollista on myös metallifoilaus,  
jota varten käytössä on musta  
tiedostomuoto.
 
Leimaa voi painaa myös erillisenä 
tarrana. Myös tällöin on kirjan kannen 
visuaalinen ilme huomioitava ja tarran 
käyttö harkittava kanteen sopivaksi.  
 
Leima tai tarra sijoittuu kirjan kannen 
yläkulmaan oikealle tai vasemmalle, 
riippuen kansisuunnitelmasta. 
 
Voittaja- ja ehdokas-leimoissa on 
käytettävissä tiedostomuodot, joissa  
on kategoriavärinen tausta.  
Suosikki-leimoissa tausta on  
vaalean harmaa. 

Kaikkia leimoja voi painattaa myös 
negatiivisena (valkoisena) riittävän  
tummalle ja rauhalliselle taustalle.
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7.2  Leimojen käyttö sähköisenä 
 

Leimaa käytetään kategoriaväreissä  
”täppänä” osittain kansikuvan päällä 
kuvan oikeassa tai vasemmassa 
yläkulmassa.  
 
 
 
 
 

 

 
 

Painettuna leimaa tulee käyttää  
tyylikkäästi kansi-ilmeeseen sopivasti esim. 
foilattuna (kulta tai hopea) tai valkoisena, 
mustana tai kategoria-värisenä.

Leima voi olla myös erillinen tarra. Myös 
tällöin on kirjan kannen visuaalinen ilme 
huomioitava ja tarran värisyys mietittävä 
kanteen sopivaksi. 
 
Leima sijoittuu kirjan kannen  
yläkulmaan oikealle tai vasemmalle, riippu-
en kansisuunnitelmasta.
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7.3   Leiman koko 
 

Maksimikoko
 
Kirjan kannessa suositeltava koko
on läpimitaltaan O/ 25 mm–30 mm  
kirjan koosta riippuen. Tämän  
suurempana leimaa ei tule käyttää. 
 
Esimerkkejä leiman käytöstä isommassa 
formaatissa, esim A4- ja A3-julisteissa 
löytyy käyttöön toimitetuista  
taittopohjista.
 
Minimikoko

Poikkeuksellisen pienikokoisen
kirjan kannessa voi käyttää
läpimitaltaan O/ 20 mm kokoista leimaa. 
Tätä pienempänä leimaa ei tule käyttää.

20 mm 30 mm25 mm
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8  Digimarkkinointi 

Esimerkkejä bannereista
ja ilmoituksista
 
 

Lasten- ja nuortenkirjallisuuden  
Finlandia-ehdokas

Äänestä omaa suosikkiasi finlandiapalkinnot.fi

Kaunokirjallisuuden Finlandia-ehdokkaat

Äänestä omaa suosikkiasi finlandiapalkinnot.fi

Tietokirjallisuuden Finlandia-ehdokkaat

Äänestä omaa suosikkiasi finlandiapalkinnot.fi
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9  Muut sovellukset 

Esimerkkejä pistokkaista, 
julisteista ja Ilmoituksista
 
 

LASTEN- JA NUORTEN- 
KIRJALLISUUS

TIETOKIRJALLISUUS KAUNOKIRJALLISUUS

KAUNOKIRJALLISUUSTIETOKIRJALLISUUS LASTEN- JA NUORTEN- 
KIRJALLISUUS

Äänestä omaa suosikkiasi finlandiapalkinnot.fi

Tietokirjallisuuden Finlandia-ehdokkaat

Kirjailijan nimi

Kirjan nimi
Leipis n. 340 merkkiä. Et rem eum 
dolorib usciuris am dolorere et volorpo 
reperio. Lacepra tiaspis pliciento tem 
eos apis aliquo bero dolum comnimus 
volore occusant aut ad ma pelit sitias am 
volest, offictus exped ullabo. Itature-
catus nobis as in cus magnim inti cores 
sitiaera doluptisqui que sed utempos 
accus autem enis necestem.
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Tekstit ovat valintalautakunnan perusteluista.
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