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Postin Fabergé-vihko avajaispäivän vetonaulaksi  
 

Posti julkaisee FINLANDIA 2017:n avajaispäivänä 24.5. pienipainoksisen Agathon Fabergé-postimerkkivihkon. 

Vihko valmistetaan lisäpainamalla vuoden 1988 Fabergé-vihkon käyttämättä jäänyt erä sekä lahjoituksina 

saadut käyttämättömät vihkot. Uutuusvihko on Postin virallinen julkaisu, jonka pieni 6000 kappaleen pai-

nosmäärä takaa vihkon arvon säilymisen ja terveen jälkimarkkinan. 

 

Posti julkaisee FINLANDIA 2017:n avajaispäivänä Fabergé-vihkon, jonka postimerkki tehdään uudelleen käypäiseksi kaksivärisellä lisä-

painamalla. Merkin vanha markka-arvoinen nimellisarvo mitätöidään kolmella palkilla ja uusi kotimaan maksuarvomerkintä eli Suomen 

kartta lisätään oikeaan yläkulmaan hologrammifoliolla. Lisäksi vihkoarkin reunaan painetaan FINLANDIA 2017:n logo sinisellä foliolla. 

FINLANDIA 88 -näyttelyn pääsylippuna käytettiin Postin julkaisemaa postimerkkivihkoa, jossa esitellään eräs 

Suomen filatelian kuuluisimmista keräilijöistä, Agathon Fabergé (1876-1951). Vihkoa on säilynyt pieni erä käyt-

tämättömänä, jonka Posti yhdessä FINLANDIA 2017:n kanssa päätti julkaista lisäpainettuna juhlistamaan tou-

kokuista suurnäyttelyä.  

Lisäpainetun Fabergé-vihkon maksuarvo on kotimaan alle 50 g painoisen lähetyksen maksuarvo. Vihko ilmestyy 

24.5. ja sen myyntihinta on 30 euroa. ”Lisämaksu” tulee FINLANDIA 2017 –näyttelyn hyväksi.  
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Vihko ja sen lisäpainettu merkki kuuluvat Postin viralliseen vuosiohjelmaan ja tulevat normaaliin tapaan posti-

merkkiluetteloihin ja –kansioihin. 

Sekä käyttämättömien vihkojen keräys että vihkon lisäpainatus on toteutettu Postin ja FINLANDIA 2017:n yh-

teistyönä. Fabergé-vihko on pitkä ja kapea, joten sen lisäpainatus olikin erittäin haastavaa. Tekijäksi valittiin 

kotimainen painolaitos Kokkolasta, Kirjapaino Välikangas Oy, jolla on ”kotimuseo” ja näin ollen sopivia käsikäyt-

töisiä laitteita tähän haasteeseen. Lisäpainatus on tehty yksitellen vihko kerrallaan. Lopputulos ilmentää kor-

keatasoista kirjapaino-osaamista. 

Lisäpainatus toteutettiin kahdella värillä. Merkin vanha markka-arvoinen arvomerkintä mitätöitiin ja kotimaan 

uusi maksuarvo eli Suomen kartta tehtiin hologrammifoliolla. Lisäksi vihkoarkin reunaan painettiin FINLANDIA 

2017:n logo sinisellä foliolla.  

Vihkot myydään pakattuna opaalikuoreen, jossa on reijittämällä tehty juokseva numerointi. Pakkaukseen sisäl-

tyy Agathon Fabergé-postikortti, joka kuuluu FINLANDIA 2017 –postikorttisarjaan numerolla 42. Tuotteen val-

mistelusta on vastannut FINLANDIA 2017:n puolelta Seppo Salonen yhteistyössä Postin ammattilaisten kanssa. 

Uuden Fabergé-vihkon myynti alkaa Postin ennakkomyyntinä Postin nettisivuilla 1.3. Ennakkomyynnissä myy-

dään 2000 vihkoa, kuitenkin enintään kaksi vihkoa asiakasta kohti.  

Loput 4000 kappaletta myydään Tampereella FINLANDIA 2017 –näyttelyssä 24.-28. toukokuuta. Vihkojen 

myynti Tampere-talossa alkaa avajaispäivänä 24.5. kello 10 Postin myyntiosastolla. Pienen painoksen vuoksi 

myös myynti Tampere-talossa on rajoitettu 10 vihkoon asiakasta kohti.  

Samana päivänä näyttelyssä vietetään Agathon Fabergélle omistettua teemapäivää. 

Kauppiasosastot myytiin loppuun 

FINLANDIA 2017:n viimeiset vapaat kauppias- ja postihallintojen osastot myytiin vuodenvaihteessa.  

Jatkuvan kysynnän johdosta näyttelytoimikunta teki alkuvuodesta nopean päätöksen: neuvottelimme ja vuok-

rasimme Tampere-talosta lisää neliöitä kaupallisille osastoille. Kauppiaiden ja postihallintojen jonotuslista on 

näin saatu purettua ja toistaiseksi kaikille halukkaille on löydetty paikka Tampere-talon lämpiötiloista. Lisätilois-

sa on vielä muutama yksittäinen myyntiosasto jäljellä. Uskomme että nekin myydään loppuun kevään kuluessa.  

FINLANDIA 2017:sta tulee näin erittäin merkittävä kaupallinen tapahtuma, johon osallistuu noin viisikymmentä 

myyntiosastoa. Niistä postihallintoja on näillä näkyminen seitsemän. Moni postihallinnoista osallistuu yhteis-

osastolla, joten näyttelystä voi hankkia monen eri maan merkkejä. 
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Merkillinen seikkailu 

Postimuseo tuottaa FINLANDIA 2017 –näyttelyn yhteyteen lapsille ja perheille suunnatun toiminallisen näytte-

lykokonaisuuden Merkillinen seikkailu. 

Merkillinen seikkailu innostaa postimerkkien keräilyyn tekemisen ja osallistumisen kautta. Se herättää mielen-

kiinnon postimerkkejä kohtaan sekä tutustuttaa postin lähettämiseen. Toiminnallinen osasto on suunnattu 5-

12-vuotiaille lapsille ja nuorille.  

Merkillisen seikkailun toiminnoissa hyödynnetään suomalaisten postimerkkien kuvamaailmaa, kuten eläimiä, 

kulkuvälineitä, urheilua ja sarjakuvia. Ohjelmaan kuuluvat mm. varta vasten tapahtumaan kehitetty kineettinen 

postimerkkipeli, jossa pelaaja ohjaa peliä oman vartalonsa liikkeillä. 

Osastolla on taitorata, jossa voi harjoitella filatelian eri taitoja ohjaajan avustuksella. Radan eri pisteissä muun 

muassa suunnitellaan ja rakennetaan kokoelmalehtiä, tunnistetaan postimerkkien julkaisumaita, harjoitellaan 

postimerkkien oikeaoppista irrottamista korteilta ja kirjeiltä, etsitään erilaisia virheellisyyksiä sekä tutkitaan 

postimerkkejä ultraviolettivalon avulla. 

Esillä on myös näyttely lasten Pikku Kakkosen Postille tekemistä postimerkkiluonnoksista, joista ainakin yksi 

julkaistaan näyttelyn yhteydessä omakuvamerkkinä. 

Jokainen näyttelyssä vieraileva lapsi saa mukansa pienen määrän postimerkkejä ja muuta jännittävää filateelis-

ta materiaalia. 
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Kokoelmaluettelo jo netissä 

Kaikki FINLANDIA 2017:ään osallistuvat kokoelmat on julkaistu näyttelyn internetisivuilla www.finlandia2017.fi 

helmikuun alussa.  

Kokoelmat löytyvät sivuilta järjestettynä kolmella eri tavalla: luokittain kokoelmien kehysnumeroiden mukai-

sessa järjestyksessä, maittain sekä näytteilleasettajan sukunimen mukaisessa aakkosjärjestyksessä. Lisäksi näyt-

telyn kirjallisuusluokan kohteista on laadittu erillinen, kohteiden laajat tiedot sisältävä luettelo.  

Infotilaisuus onnistui nappiin 

FINLANDIA 2017:n suomalaiset näytteilleasettajat kokoontuivat info- ja kokoelmien sparraustilaisuuteen tam-

mikuussa Vapriikissa. Tilaisuuteen osallistui 44 näytteilleasettajaa. Tapahtuma oli hyvin onnistunut ja informa-

tiivinen.  

Kaikki näytteilleasettajat – niin paikalla kuin poissa olleet – ovat tapahtuman jälkeen saaneet tilaisuuden mate-

riaalin sähköisesti. Ohjeisiin kannattaa tutustua huolelisesti. Näytteilleasettajien kysymyksissä auttaa Suomen 

komissaari Risto Pitkänen, risto.pitkanen@finlandia2017.fi. 

http://www.finlandia2017.fi/
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Ilmoittaudu sähköisen järjestelmän kautta 

FINLANDIA 2017:n ohjelma löytyy ja sitä täydennetään jatkuvasti näyttelyn nettisivuille valikkoon ”Ohjelma”. 

Valtaosa tapahtumista ja ohjelmasta kuten avajaiset, luennot ja seminaarit ovat avoimia kaikille kiinnostuneille 

ilman ennakkoilmoittautumista. Tapahtumat, jotka ovat maksullisia, on mainittu erikseen, samoin ne tapahtu-

mat, jotka ovat kutsutuille ryhmille.  

FINLANDIA 2017:n Palamares-illalliselle ja muihin iltatapahtumiin ilmoittaudutaan sähköisen ilmoittautumisjär-

jestelmän kautta. Ilmoittautumisohjeet ja linkki järjestelmään löytyvät näyttelyn nettisivuilta valikosta ”Ohjel-

ma -> Ilmoittautuminen”. 

Näytteilleasettajat kirjautuvat järjestelmään statuksella ”Exhibitor”. He ovat kutsuttuja Tampereen kaupungin 

järjestämälle vastaanotolle torstaina 25.5. klo 19.30 sekä näyttelyn juhlakonserttiin perjantaina 26.5. klo 19. 

Samalla kirjautumisella on kätevä ostaa ja maksaa Palmares-liput järjestelmän kautta. Järjestelmästä voit lisäksi 

ostaa vaikkapa puolisolle päiväretken Mäntän Serlachius-museoihin perjantaille 26.5. 

Palmares-lippujen hinta on 15.3. saakka 80 euroa, tämän jälkeen 100 euroa. Serlachius-retken hinta on 95 eu-

roa. Retken tarkka ohjelma löytyy näyttelyn nettisivuilta. 

Muut kuin näytteilleasettajat kirjautuvat järjestelmään statuksella ”Other”. He voivat ostaa järjestelmästä Pal-

mares-lippuja ja Serlachius-retkiä ja maksaa ostokset helposti saman tien. 

Tuomarit, komissaarit, kauppiaat ja postihallinnot sekä VIP-vieraat ovat saaneet erillisen toimintaohjeen järjes-

telmän käyttöön. 

Palmares-illallinen ja palkintojenjako 

Näyttelyn juhlallinen Palmares-illallinen järjestetään Scandic Rosendahl-hotellissa lauantaina 27.5. klo 19. Tilai-

suudessa jaetaan FINLANDIA 2017 –näyttelyn Grand Prix –palkinnot sekä kultamitalit ja suuret kultamitalit. 

Lisäksi luvassa ovat ammattijuontajat, hyvää musiikkia, huomionosoituksia, illan huipentava yllätysshow ja tie-

tysti hyvää seuraa ja nautinnollista yhdessäoloa. Tilaisuuden pukukoodi on smokki tai tumma puku. 

Palmaresin jälkeen ilta jatkuu Scandic Rosendahl-hotellin yökerhossa, joka on varattu FINLANDIA 2017:n käyt-

töön. 

Scandic Rosendahl sijaitsee Pyynikillä, Pyhäjärven rannassa, noin neljän kilometrin päässä kaupungin keskustas-

ta. Illalliskortin varanneille järjestetään maksuton bussikuljetus näyttelyhotellista Scandic Rosendahliin ja takai-
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sin. Erikoisruokavaliot kootaan illalliskorttien varauksen yhteydessä sähköisen ilmoittautumisjärjestelmän kaut-

ta. 

Palkintomitalit isosta vermeilistä pronssiin jaetaan sunnuntaina 28.5. näyttelypaikalla Tampere-talon pienessä 

salissa klo 12-15 järjestettävässä palkintojenjaossa. Tämä tilaisuus on maksuton ja avoin kaikille. 

Majoittuminen 

Näyttelyorganisaatio on neuvotellut FINLANDIA 2017:lle erikoishinnat 11 hotelliin Tampereella. Huomaa että 

nämä erikoishinnat ovat voimassa vain rajoitetun ajan. Hotellit hintoineen, varausohjeineen ja viimeisine va-

rauspäivineen löytyvät näyttelyn nettisivuilta. 

Tule talkoisiin! 

Tällä hetkellä näyttelyn talkootehtäviin on ilmoittautunut jo mukavasti vapaaehtoisia. Kehysten ja kokoelmien 

pystytyksen ja purun lisäksi talkooväkeä tarvitaan muun muassa näyttelysalien valvontaan, opastukseen ja en-

simmäisenä päivänä myös lipunmyyntiin. 

Talkoolaiseksi voit ilmoittautua FINLANDIA 2017:n nettisivuilla olevaa lomaketta käyttämällä tai omassa ker-

hossasi täyttämällä tietosi kerhossa kiertävään listaan. Ilmoittautua voi myös ilman lomaketta sähköpostilla tai 

henkilökohtaisesti Mika Nokelaiselle tai Jarkko Leppäselle. 

Kerhojen talkoolistat on pyydetty toimittamaan näyttelyorganisaatiolle helmikuun loppuun mennessä. Muilla 

tavoin ilmoittautumisia otetaan kuitenkin vastaan toukokuun puoliväliin saakka. 

Kaikkiin talkoolaisiin ollaan yhteydessä ennen näyttelyä ja he saavat käytännön ohjeet ja aikataulut. Talkoolai-

sille järjestetään ruokailut sekä tarvittaessa majoitus Tampereella. 

Muutoksia tuomaristossa 

Kaksi näyttelyyn nimitettyä ulkomaista tuomaria, Ziya Ağaoğullari Turkista ja Wolf Hess RDP Saksasta ovat jou-

tuneet perumaan osallistumisensa. Tämä aiheuttaa muutoksia tuomariston sisäisessä työnjaossa. Lisäksi tuo-

maristoa on täydennetty kutsumalla tilalle kaksi uutta tuomaria: Cees J. E. Janssen Alankomaista ja Turhan 

Turgut Turkista. 

 

Näyttelytoimikunta 

Lisätiedot: 
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Jukka Mäkinen 

Näyttelytoimikunnan pj. 

jukka.matias.makinen@gmail.com 
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