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FINLANDIA 2017:n järjestelyt etenevät vauhdilla 

Ensi kevään filateeliseen megatapahtumaan on aikaa noin puoli vuotta. Vuosien mittainen projektimme hui-

pentuu toukokuussa Tampereen päänäyttelyyn 24.-28.5.2017. Tapahtuman järjestelyjä valmistellaan laajalla 

rintamalla ja kiihtyvällä vauhdilla.  

Näyttelyn organisaatiota on vahvistettu nimittämällä FINLANDIA 2017:n projektipäälliköksi Risto Pitkänen ja 

tiedotussihteeriksi Mirka Ylä-Mattila. Heillä on keskeinen rooli näyttelyn valmisteluissa ja koko FINLANDIA 2017 

–projektin onnistumisessa. Myös näyttelyn johtoryhmän, näyttelytoimikunnan ja kahdeksan työryhmän työs-

kentely tiivistyy päivä päivältä toukokuuta kohti.   

 

Näyttelyn tiedotus ja markkinointi ovat ottaneet askeleen kohti nykypäivää. Olemme uudistaneet näyttelyn 

nettisivut ja lisänneet voimakkaasti näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa Facebookin, Twitterin ja Instagramin 

avulla. Näyttelyn mediasuunnitelma varmistaa tapahtuman näkyvyyden perinteisissä medioissa ja Tampereen 

katukuvassa. Tavoitteenamme on mahdollisimman suuri paikallinen huomio runsaan kävijämäärän varmista-

miseksi ja keräilyn ilon levittämiseksi.  

 

Näyttelyn kilpailuluokkiin on valittu yli 400 kokoelmaa. Kuten aina suurissa tapahtumissa, lopullinen kokoel-

maluettelo elää vielä: työskentelemme eri maista tulleiden monien muutosten parissa. Nämä muutokset ai-

heuttavat melkoista päänvaivaa näyttelytoimikunnalle ja komissaareille, sillä eri syistä poisjäävien kokoelmien 

tilalle on valittava jonottavien joukosta samankokoinen kokoelma samaan näyttelyluokkaan ja vielä siten, että 

eri maiden tasapuolinen kohtelu toteutuu. Lopullinen kokoelmaluettelo valmistuu alkuvuodesta ja julkaistaan 

näyttelyn nettisivuilla. 

Kaupalliset toimijat ovat innostuneet FINLANDIA 2017:sta ilahduttavasti. Mukana on nyt 26 kauppiasta ja kol-

me postihallintoa yhteensä kahdeksasta maasta. On poikkeuksellista että osastot on lähes loppuunmyyty näin 

aikaisessa vaiheessa, puoli vuotta ennen näyttelyä. Vain Tampere-talon 3. kerroksessa on muutama hajapaikka 

jäljellä. Kauppiasosastot sijoitetaan myynnin kannalta optimaalisesti Tampere-talon aula- ja lämpiötiloihin ylei-

sön pääkulkureiteille. Muutama kauppias ehtii vielä mukaan. 

Liiton jäsenkerhot - erityisesti Tampereen seudun ja valtakunnalliset yhdistykset - kutsutaan mukaan tekemään 

näyttelyn ohjelmaa. Ohjelma voi olla vaikkapa lyhyt oman kerhon tai sen erityisalan esittely näyttelyn ohjelma-

lavalla. Ohjelmalavasta tehdään näyttelyn aktiivinen toimintapiste, jolla pyörii jatkuva ohjelmatarjonta. Myös 

kokoelmien esittelykierrokset järjestetään ohjelmalavalla sähköisten kokoelmien avulla. Kerhojen yhteyshenki-

lönä ohjelma-asioissa toimii näyttelyn markkinointisihteeri Mirka Ylä-Mattila, mirka.yla-mattila@postimuseo.fi.    

 

Lapsille ja nuorille järjestämme Tampere-taloon aivan oman elämysmaailmansa, ”Merkillisen seikkailun”. Siitä 

tulee niin merkillinen, että tässä ei sovi paljastaa vielä tämän enempää. 
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Suomalaisille näytteilleasettajille järjestetään näyttelyn info- ja sparraustilaisuus tammikuussa. Kaikki suoma-

laiset osallistujat ja näyttelyyn valitut tuomarit kutsutaan päivän mittaiseen tapahtumaan erillisellä kutsulla. 

Tilaisuus pidetään lauantaina 14.1.2017 Tampereen Vapriikissa. Ohjelmasta ja ilmoittautumisesta kerrotaan 

enemmän kutsukirjeessä. Päivän aikana käymme läpi tärkeitä kansainväliseen näyttelyyn osallistumiseen liitty-

viä käytännön asioita. Lisäksi aikaa on varattu kokoelmien ja niiden johdantosivujen sparraukselle. 

Aktiivinen talkooväki on suurtapahtuman kantava voima. Näyttelyn moniin eri tehtäviin tarvitaan iso joukko 

vapaaehtoisia. Olemme jo informoineet talkootyöstä monissa paikallisissa kerhoissa. Varsinainen nimien keräys 

aloitetaan vuodenvaihteessa. Talkoolaisten ilmoittautumista varten on käytössä myös nettilomake, joka lisä-

tään FINLANDIA 2017:n nettisivuille. Voit ilmoittautua vapaaehtoisesti kerhosi kautta, nettilomakkeella tai suo-

raan talkoovastaava Mika Nokelaiselle, puhelin 040 566 5194 tai mnokelai@gmail.com. Ilmoittautumisia ote-

taan vastaan jo nyt. Tehtäviä on monenlaisia ja vain osa niistä on fyysisesti raskaita.  

Näyttelyn Palmaresiin ja muihin tapahtumiin ilmoittaudutaan sähköisen ilmoittautumisjärjestelmän kautta. 

Järjestelmästä voit ostaa Palmares-lippuja tai vaikkapa näyttelyn päiväretken Mäntän Serlachius-museoon. 

Palmaresjuhla pidetään lauantaina 27.5.2017 klo 19 hotelli Rosendahlissa, Pyynikintie 13. Illalliskortin hinta on 

80 euroa 15.3. saakka, sen jälkeen ostettuna 100 euroa. Illalliselle mahtuu tarvittaessa jopa 1000 henkeä, joten 

ihme olisi jos illalliskortit loppuisivat kesken. Linkki ilmoittautumisjärjestelmään avataan aluksi eri osallistu-

jaryhmille, sen jälkeen yleisesti kaikille näyttelyn nettisivujen kautta. 

Voit antaa taloudellisen tukesi näyttelylle tekemällä lahjoituksen näyttelyn nettisivujen kautta. Lahjoittaminen 

tapahtuu nettisivujen palkista “TUE NÄYTTELYÄ”. Ohjeita seuraamalla lahjoituksen tekeminen on helppoa. Tar-

vittaessa lisätietoja ja ohjeita antaa Tero Kilpijärvi, puhelin 040 7156 944 tai tero.kilpijarvi@gmail.com. 

Muita tukimuotoja suorien rahalahjoitusten lisäksi ovat erilaiset materiaalilahjoitukset. Voit lahjoittaa filateelis-

ta materiaalia myytäväksi Hellman-huutokauppojen kautta. Saatu tuotto käytetään lyhentämättömänä 

FINLANDIA 2017:n hyväksi.  Materiaalilahjoitusten osalta voit ottaa suoraan yhteyttä Tatu Untiseen, puhelin 

02 254 7200 tai tatu.untinen@filateliapalvelu.com. 

Posti julkaisee FINLANDIA 2017:ssä vuoden 1988 Fabergé-postimerkkivihkosta lisäpainamalla valmistetun uu-

den vihkojulkaisun.  Vihkon tuotosta merkittävä osa tulee näyttelyn hyväksi.  Voit tukea näyttelyä myös lahjoit-

tamalla virheettömiä postituoreita Fabergé-postimerkkivihkoja trendikkäästi ”tuunattavaksi”. Tämä sopii erin-

omaisesti vaikkapa postimerkkikerhojen tukimuodoksi. Kerätkää kerhoissa nippu vihkoja ja lähettäkää näytte-

lyorganisaatiolle. Fabergé-vihkojen osalta lisätietoja antaa ja vihkoja vastaanottaa vuoden vaihteeseen saakka 

Seppo Salonen, puhelin 040 525 2217 tai seppo.salonen2016@gmail.com. 

 

Näyttelytoimikunta 

Lisätiedot: 

Jukka Mäkinen 

Näyttelytoimikunnan pj. 

jukka.matias.makinen@gmail.com 
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Jukka Mäkipää 

Tiedotustyöryhmän pj. 

makipaa.jukka@gmail.com 

 


