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Risto Pitkänen ja Mirka Ylä-Mattila FINLANDIA 2017:n tehtäviin 

FINLANDIA 2017 -projektin palkattu henkilökunta on kiinnitetty. Markkinointisihteeri Mirka Ylä-Mattila 

aloitti työnsä lokakuussa, projektipäällikkö Risto Pitkänen aloittaa tammikuun alussa. He työskentelevät 

FINLANDIA 2017:n toimistossa, joka sijaitsee Postimuseon tiloissa Tampereella. 

              

Projektipäällikkö Risto Pitkäsen vastuulla ovat FINLANDIA 2017:n käytännön toteutuksen johtaminen, tapah-

tuman talous, kontaktit yhteistyökumppaneihin, kongressitoimisto Taviconin avustuksella tehtävät hankinnat ja 

kymmenet muut isommat ja pienemmät tehtävät, jotka suurtapahtuman onnistuminen vaatii. Pitkänen toimii 

lisäksi markkinointisihteerin esimiehenä. Hän jatkaa näyttelytoimikunnan jäsenenä, taloustyöryhmän puheen-

johtajana ja Suomen komissaarina. 

Pitkänen on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri Turun kauppakorkeakoulusta. Työurallaan hän on toimi-

nut Turun KY:n pääsihteerinä, Kuopion kaupungin elinkeinosuunnittelijana, Deloitten tilintarkastajana ja Seppo 

Hoffrenin konsulttina. Valtaosan työurastaan hän on kuitenkin ollut Danske Bankin ja sen edeltäjien Postipan-

kin, Leonia Pankin, Mandatum Yksityispankin ja Sampo Pankin palveluksessa. 

Filatelian saralla Pitkänen on toiminut pitkään Kuopion Filatelistikerhon johdossa. Suomen Filatelistiliiton halli-

tuksessa hän toimi sääntöjen mukaisen enimmäismäärän kuusi vuotta. Hän on osallistunut useiden kerho- ja 

alueellisten näyttelyiden järjestämiseen ja toimi kansallisen Savofila 2013 –näyttelyn puheenjohtajana. Finlan-

dia 2017 –projektissa Pitkänen on ollut mukana hankkeen suunnitteluvaiheesta alkaen. 
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Postimerkkinäyttelyissä Risto Pitkänen on esittänyt lukuisia kokoelmia postihistoriasta, ensipäivänkuorista ja 

postikorteista. Tänä vuonna hän sai ensimmäisen kansainvälisen kultamitalinsa New York 2016 –näyttelyssä 

kokoelmallaan ”Postal History of Finland up to the UPU”. 

Myös markkinointisihteeri Mirka Ylä-Mattilan tehtävät ovat työnimikettä laajemmat. Hän vastaa mm. 

FINLANDIA 2017 –näyttelyn oheisohjelmasta, tiedotuksesta ja markkinoinnista suurelle yleisölle, koulu- ja luok-

karetkipakettien toteuttamisesta ja siihen liittyvästä yhteistyöstä sekä näyttelyn näkyvyydestä sosiaalisessa 

mediassa. Ensi töikseen hän on jo perustanut tapahtuman Facebook-sivut sekä Twitter- ja Instagram-tilit. 

Ylä-Mattila kuuluu FINLANDIA 2017:n tiedotustyöryhmässä Elina Eerolan vetämään työryhmään, joka valmiste-

lee Tampere-talon lasten ja nuorten osaston toteuttamista. ”Merkillinen seikkailu” on osa FINLANDIA 2017 –

näyttelyä ja se toteutetaan Tampere-talon Talvipuutarhaan. 

Mirka Ylä-Mattila on filosofian maisteri Tampereen yliopistosta, pääaineenaan historia. Hän on opiskellut myös 

taidehistoriaa, museologiaa, informaatiotiedettä ja liiketoimintaosaamista. Ylä-Mattila on työskennellyt eri 

tehtävissä Tampereen ja Lahden museoissa. Hän on tehnyt myös asiakaspalvelutyötä ja toiminut taidesihteeri-

nä hoitaen nettisivuja, tiedotusta ja sosiaalista mediaa. Hän on organisoinut kansainvälisiä konferensseja ja 

toimii edelleen museo-oppaana Tampereen museoissa. 

Ylä-Mattila tuli Postimuseon palvelukseen kesällä 2015 ja toimi jo silloin filateelisen projektin parissa vastaten 

EU-hankkeen valmistelusta. 

Sekä Pitkäsen että Ylä-Mattilan työtehtävät ovat määräaikaisia ja päättyvät Tampereella järjestettävän  

FINLANDIA 2017 –päänäyttelyn myötä kesäkuussa 2017. 

Risto Pitkäsen yhteystiedot: risto.pitkanen@pp9.inet.fi, puhelin 040 500 5545. Mirka Ylä-Mattilan yhteystiedot: 

mirka.yla-mattila@postimuseo.fi, puhelin 050 467 1905.  

Näyttelytoimikunta 

Lisätiedot: 

Jukka Mäkinen 

Näyttelytoimikunnan pj. 

jukka.matias.makinen@gmail.com 
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