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FINLANDIA 2017:lle 70.000 euron julkinen rahoitus  
 

FINLANDIA 2017 on saanut uusia tukijoita ja solminut yhteistyösopimuksia useiden yhteistyökumppaneiden 

kanssa.  

Tampereen kaupunki ja Valtioneuvoston Suomi 100 –hanke ovat päättäneet rahoituksestaan FINLANDIA 2017 –

projektin toteuttamiseksi. Käytyjen neuvottelujen myötä projekti saa kaupungilta ja valtiolta yhteensä 70.000 

euron julkisen rahoituksen. 

Tampereen kaupungin rahoitusosuus on 50.000 euroa. Kaupungin panos kuvastaa päänäyttelyn merkitystä 

Tampereelle. FINLANDIA 2017 järjestetään Tampere-talossa ja Postimuseossa 24.-28.5.2017 ja sen kävijämää-

rätavoite on 25.000 näyttelyvierasta. 

Suomi 100 –hanke osallistuu projektiin 20.000 eurolla. Valtioneuvoston kansliassa toimiva Suomi 100 –hanke 

vastaa Suomen satavuotisjuhlavuoden ohjelman kokoamisesta.  FINLANDIA 2017 valittiin Suomi 100:n hankelis-

talle ensimmäisten joukossa. Tällä hetkellä ohjelmaan on liitetty noin 350 tapahtumaa, joista osa saa julkisen 

rahoituksen. 

Projektin saama julkinen rahoitus on merkittävin, joka koskaan on myönnetty Suomessa järjestettävälle filatee-

liselle hankkeelle. 

 

Suomen Filateliapalvelu Oy näyttelyn kaupalliseksi pääyhteistyökumppaniksi 

FINLANDIA 2017 solmii useita yhteistyösopimuksia ”filateelisen ekosystee-

min” toimijoiden kanssa. Merkittävin kaupallinen yhteistyösopimus on alle-

kirjoitettu Suomen johtavan postimerkkiliikkeen ja huutokauppahuoneen 

Suomen Filateliapalvelu Oy:n (SFP) kanssa. SFP toimii näyttelyn kaupallisena 

pääyhteistyökumppanina ja vaikuttaa näin merkittävällä tavalla näyttelyn 

onnistumiseen. 
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Vuosi 2017 on yrityksen juhlavuosi: SFP täyttää 20 vuotta ja järjestää näyttelyn yhteydessä Tampere-talossa 

suuren kansainvälisen Hellman-erikoishuutokaupan. Lisäksi SFP sponsoroi FINLANDIA 2017 -näyttelyä monin 

näkyvin tavoin, mm. lahjoittamalla yhden näyttelyn suurista palkinnoista, Grand Prix Nationalin. Palkinto myön-

netään näyttelyn parhaalle Suomen filateliaa käsittelevälle kokoelmalle kilpailuluokissa. Lisätietoja yhteistyöso-

pimuksesta antaa toimitusjohtaja Tatu Untinen.  

Edellä mainitun yhteistyösopimuksen lisäksi FINLANDIA 2017 neuvottelee yhteistyöstä useiden koti- ja ulko-

maisten kaupallisten yhteistyökumppaneiden kanssa.  

FINLANDIA 2017 –näyttelylle on myös tammikuussa myönnetty Poliisihallituksen virallinen rahankeräyslupa.  

Näyttelyn nettisivuilla www.finlandia2017.fi tullaan lähiaikoina julkaisemaan sovellus, jolla yritykset, yhteisöt ja 

yksityishenkilöt voivat tukea näyttelyä. 

Näyttelyyn osallistuu 42 maata 

Näyttelyyn osallistuvat maat ovat selvillä. Tampere-talossa nähdään kokoelmia 42 maasta: mukana on 40 Eu-

roopan Filatelistiliittoon kuuluvaa FEPA-maata sekä Euroopan ulkopuolelta kutsutut Australia ja Yhdysvallat.  

(Luettelo osallistuvista maista on tämän lehdistötiedotteen liitteenä.)  

Useimmat maat ovat jo nimittäneet kansalliset komissaarinsa. Lista komissaareista löytyy näyttelyn nettisivulta. 

Suomen komissaarina toimii Risto Pitkänen ja näyttelyn pääkomissaarina Raino Heino. 

Osallistumisoikeus näyttelyyn on kaikkien osallistuvien maiden filatelistiliittojen jäsenyhdistysten jäsenillä. 

Näistä osalla on jäseniä ympäri maailman. Esimerkiksi brittiläisen yhdistyksen The Royal Philatelic Society Lon-

don kautta osallistuu kokoelmia myös FEPA-alueen ulkopuolisista maista. Sääntöjen mukaisesti nämä kokoel-

mat kuitenkin edustavat Iso-Britanniaa. 

Runsaasti kauppiaita Suomesta ja ulkomailta 

Tampere-talon kauppiasosastoille varatusta tilasta pääosa on myyty.  

Näyttelyyn saadaan mukaan monipuolinen kauppiastarjonta: mukana on suomalaisille filatelisteille tuttujen 

yritysten lisäksi useita kauppiaita, joita ei ole Suomessa aikaisemmin tavattu – kaukaisin jo rekisteröitynyt kaup-

pias tulee Bangladeshista. Myös luettelo jo ilmoittautuneista kauppiaista löytyy näyttelyn nettisivuilta. 

  

http://www.finlandia2017.fi/
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Anna palautetta FINLANDIA 2017:n nettisivuista ja voita Zeppelin-merkki! 

Näyttelyn internet-sivuja on syksyn hiljaiselon jälkeen ryhdytty päivittämään aktiivisesti. Sivuille pyritään lisää-

mään uutisia ja muuta ajankohtaista tietoa säännöllisesti, vähintään parin viikon välein.  

Näyttelyn tiedotustoimikunta pyytää filateeliselta kentältä palautetta nettisivuista ja ideoita sivujen kehittä-

miseksi. Kaikkien huhtikuun loppuun mennessä palautetta (sähköpostitse info@finlandia2017.fi) lähettäneiden 

kesken arvotaan postituore Zeppelin-postimerkki vuodelta 1930.  

 

Näyttelytoimikunta 

Lisätiedot: 

Jukka Mäkinen 

Näyttelytoimikunnan pj. 

jukka.matias.makinen@gmail.com 

 

Jukka Mäkipää 

Tiedotustyöryhmän pj. 

jukka.makipaa@accenture.com 

 

TIEDOTTEEN LIITTEET: 

FINLANDIA 2017 uusi mainos 

SFP Oy:n logo 

FINLANDIA 2017 –näyttelyyn osallistuvat maat: 

Albania, Australia, Belgia, Bulgaria, Espanja, Egypti, Hollanti (maa osallistuu Saksan kautta), Iso-Britannia, Is-

lanti, Israel, Irlanti, Italia, Itävalta, Kreikka, Kroatia, Kypros, Latvia, Liechtenstein, Liettua, Luxemburg, FYROM 

(Makedonia), Monako, Montenegro, Norja, Puola, Portugal, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia, 

Suomi, Sveitsi, Tanska, Tsekin tasavalta, Turkki, Unkari, Valko-Venäjä, Venäjä, Viro ja Yhdysvallat.  
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