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FINLANDIA 2017 – näyttelyn tukijaohjelma 

 

Kansainvälinen FINLANDIA 2017 – näyttely Tampereella 24. - 28.5.2017 on maamme keräilijöiden 

päätapahtuma itsenäisyytemme juhlavuonna 2017. Näyttelyn päätavoite on filateelisen ja 

postikorttikulttuurin esiintuonti, edistäminen ja merkityksen kasvattaminen kotimaassa ja kansainvälisesti.  

Tämä toteutetaan tuoreella, näkyvällä, vaikuttavalla ja pysyvällä tavalla.   

 

FINLANDIA 2017:n budjetti on noin 0,8 miljoonaa euroa. Toteutuakseen suunnitellulla tavalla 

suurtapahtuma tarvitsee kaikkien postimerkkien ja -korttien ystävien tuen. Keräilyharrastuksen esiintuonti 

ja jatkuvuus ovat meidän yhteinen tavoitteemme. Osa meistä keräilijöistä on mukana näyttelyn 

suunnittelussa ja toteutuksessa vapaaehtoistyönä, osa talkootyössä pystyttämässä ja purkamassa tai 

monissa muissa tehtävissä näyttelyn aikana.   

 

Ensiarvoisen tärkeää on myös taloudellinen tuki. Näyttelyä voi tukea joko suoralla rahallisella tuella, 

lahjoittamalla materiaalia myytäväksi tai myös erityisesti yrityksille ja yhteisöille tarkoitetulla 

mahdollisuudella ostaa mainostilaa näyttelyn kehyksistä.   

 

Yksityishenkilöiden lahjoitukset 

 

Kaikki yksityishenkilöiden lahjoitukset, niin isot kuin pienetkin, ovat tervetulleita. Teknisten kulujen vuoksi 

on kuitenkin suotavaa, että yksittäinen lahjoitus on vähintään 25 euroa.  Kaikkien lahjoittajien nimet 

julkaistaan näyttelyn internet-sivuilla osoitteessa www.finlandia2017.fi sekä myöhemmin myös FINLANDIA 

2017:n painetussa näyttelyluettelossa, ellei lahjoittaja halua tehdä lahjoitustaan nimettömänä.  Keräystä 

varten Suomalaisen filatelian edistämissäätiö on saanut Poliisihallitukselta 7.1.2016 keräysluvan n:o POL-

2015-9497. Lupa on voimassa 7.1.2016 - 31.12.2016 koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuunottamatta.   

 

Postimerkkikerhojen ja muiden filateelisten yhteisöjen tuki 

 

Helsingfors Frimärkssamlare Föreningen rf (HFF) ja Postimuseo ovat jo tukeneet näyttelyä merkittävästi.  

HFF:n tuki on 12.000 euroa ja Postimuseon 3.500 euroa.   

 

Haastamme kaikki postimerkkikerhot ja muut filateeliset yhteisöt mukaan tukemaan FINLANDIA 2017  

-näyttelyä.   Kukin tukija saa näyttelyyn nimikkokehyksiä ostamalla niistä logotyyppistä pientä mainostilaa 

kehysten nimikylteistä.  Yhden kehyksen nimikyltissä olevan mainoksen hinta on 20 euroa ja 

vähimmäisostos 5 mainosta eli 100 euroa.  Kehysten nimikylttien mainoksia ostavien kerhojen nimet 

julkaistaan näyttelyn internet-sivuilla ja näyttelyluettelossa.   

 

Yritysten tuki 

 

Itsenäisen Suomen 100–vuotisjuhlan kunniaksi järjestettävä FINLANDIA 2017 on myös yrityksille 

erinomainen tapa kunnioittaa maamme historiaa, kansainvälisyyttä ja monimuotoista keräilykulttuuria.    
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Teemme mielellämme myös yhteistyösopimuksia yritysten kanssa osallistumisesta FINLANDIA 2017:n 

toteuttamiseen. Meillä on tarjolla mainostilaa näyttelyluettelossa, kauppiasosastoja Tampere-talossa ja 

useita kohdennettuja sponsorointimahdollisuuksia näyttelyyn liittyvissä tilaisuuksissa.  Myös yritykset voivat 

tehdä suoria lahjoituksia tai ostaa pientä logotyyppistä mainostilaa näyttelykehysten nimikylteistä muiden 

yhteisöjen tapaan.   

 

Miten teen lahjoituksen tai ostan kehysten nimikylttien mainostilaa? 

 

Näyttelyn tukeminen on helppoa. Löydät ohjeet Finlandia 2017 – näyttelyn internet – sivuilta 

www.finlandia2017.fi kohdasta ´Tue näyttelyä´.  Myös lahjoituksien tekeminen ja kehysten nimikylttien 

mainostilan osto käy kätevästi nettisivujen kautta.   

 

Lahjoituksen tekeminen on mahdollista myös tilisiirtona.  Tee tilisiirto FINLANDIA 2017:n tilille FI24 5780 

3820 1087 92.   Merkitse tiedonantoja-kohtaan tunnus LAHJOITUS sekä lahjoittajan nimi ja yhteystiedot. 

Mikäli haluat tehdä lahjoituksen nimettömänä, merkitse tiedonantoja-kohtaan tunnus LAHJOITUS ilman 

nimeä ja yhteystietoja.  

 

Näyttelyä tukeneet voivat aikanaan noutaa näyttelyn infopisteestä keräystunnuksena näyttelyn rintamerkin. 

 

Kaikissa tukiasioissa neuvoja ja ohjeita antaa tarvittaessa tukijaohjelmaa hoitava Tero Kilpijärvi, 

tero.kilpijarvi@gmail.com tai 040 7156 944.  

 

Postimerkkien ja muun filateelisen materiaalin lahjoittaminen 

 

Jos haluat lahjoittaa rahan asemasta postimerkkejä tai muuta myytäväksi tarkoitettua materiaalia, ota 

asiassa suoraan yhteyttä Finlandia 2017:n kaupalliseen pääyhteistyökumppaniin Suomen Filateliapalvelu 

Oy:hyn.  Yritys myy huutokaupoissaan Finlandia 2017:n hyväksi lahjoitettua materiaalia ilman myyjältä 

perittävää provisiota.  Suomen Filateliapalvelu Oy:ssä asiaa hoitaa toimitusjohtaja Tatu Untinen, 

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

 

Yritysten yhteistyösopimukset 

 

Neuvottelemme mielellämme laajemmista yhteistyösopimuksista paikallisten ja valtakunnallisten yritysten 

kanssa. Yhteyshenkilömme ovat näyttelytoimikunnan pj. Jukka Mäkinen, jukka.matias.makinen@gmail.com 

tai 040 753 4650 ja näyttelyn taloustyöryhmän pj. Risto Pitkänen, risto.pitkanen@pp9.inet.fi tai 040 500 

5545. 

 

Näyttelytoimikunta 
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Lisätiedot: 

 

Jukka Mäkinen  

Näyttelytoimikunnan pj. 

jukka.matias.makinen@gmail.com 

 

Risto Pitkänen 

Taloustyöryhmän pj. 

risto.pitkanen@pp9.inet.fi 

 

Tero Kilpijärvi 

Tukijaohjelmasta vastaava taloustyöryhmän jäsen 

tero.kilpijarvi@gmail.com 
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