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FEPA-näyttely FINLANDIA 2017 järjestetään Tampere-talossa 24.-28. toukokuuta 2017. 

Kuva: Tampere-talo.   

 

Tampereen FINLANDIA 2017 toteutuu FEPA-näyttelynä 

Kansainväliselle FINLANDIA 2017 –postimerkkinäyttelylle on myönnetty Suomen Filatelistiliiton hakema 

FEPA-näyttelyn status (patronage) Euroopan filatelistiliittojen keskusjärjestö FEPA:n kongressissa Luganossa 

Sveitsissä 13.9.2014. 

Samalla FEPA:n hallitus nimitti keskuudestaan näyttelyn FEPA-konsultin. Konsulttina toimii Pohjoismaissa 

hyvin tunnettu tanskalaislähtöinen filatelisti Birthe King Iso-Britanniasta.  

Virallinen näyttelysopimus allekirjoitetaan myöhemmin. 

Näyttelypaikkana uudistuva Tampere-talo 

FINLANDIA 2017:n ajankohta ja paikka ovat vahvistuneet. Näyttely järjestetään viisipäiväisenä Tampere-

talossa 24.-28. toukokuuta 2017. Lisäksi varaus käsittää kaksi edeltävää päivää näyttelyn pystytystä ja yhden 

päivän purkua varten. Koko Tampere-talo on varattu tapahtuman käyttöön kahdeksaksi päiväksi.  

Vuosien 2015-2016 aikana Tampere-talo toteuttaa laajan uudistushankkeen, jonka yhteydessä rakennetaan 

noin 1000 kem2 uutta kokous- ja monitoimitilaa. Ravintola- ja lämpötiloja laajennetaan ja uudistetaan. 



Samassa yhteydessä Tampereen Taidemuseon Muumilaakso muuttaa pysyvästi Tampere-talon tiloihin. 

Muutokset toteutuvat siten, että ne palvelevat FINLANDIA 2017 –näyttelyä toukokuussa 2017.  

Näyttelytoimikunta tutustuu Tampere-talon tulevien tilojen suunnitelmiin seuraavassa kokouksessaan 

Tampereella 13.12.2014.  

Näyttelytoimikunta kartoittaa yhteistyökumppaneiden kanssa myös muita tarvittavia tiloja kuten 

näyttelyhotelleja, iltajuhlan paikkaa sekä oheis- ja kokoustiloja. Tilakysymykset pyritään ratkaisemaan ja 

vahvistamaan vuoden 2015 aikana.  

FINLANDIA 2017:n laajuus tulee olemaan noin 2200-2500 näyttelykehystä. Mukana ovat lähes kaikki 

näyttelyluokat. Postikortit ovat mukana kokeiluluokkana – ensimmäistä kertaa FEPA-tason näyttelyssä. 

Näyttelyä voidaan perustellusti kutsua kansainväliseksi, sillä kaikkien Euroopan maiden lisäksi näyttelyyn 

kutsutaan myös Euroopan ulkopuolisia maita.  

Näyttelyn erityissäännöt ja postikorttiluokan arvostelussa sovellettavat FEPA-koesäännöt ovat työn alla. 

FINLANDIA 2017 tulee uudistamaan merkittävästi näyttelytoimintaa sähköisen teknologian avulla. Näyttelyn 

teknologiatyöryhmä tuottaa Esa Kärkäksen johdolla useita uusia sovelluksia, joiden avulla mm. kokoelmien 

ilmoittautuminen toteutetaan sähköisesti ja niiden arvostelu mobiilin tuomarisovelluksen avulla. 

Kimmo Levä ja Markku Penttinen johtoryhmään 

FINLANDIA 2017:n johtoryhmää on täydennetty. Postimuseosäätiön edustajaksi johtoryhmään on valittu 

Suomen museoliiton pääsihteeri FM, MBA Kimmo Levä.  

Itella Oyj:n (1.1.2015 alkaen Posti Group Oyj) edustajaksi johtoryhmään on nimitetty Itella Posti Oy:n 

kehitysjohtaja, MBA Markku Penttinen. Tampereen kaupungin edustaja nimetään myöhemmin. 

Päänäyttelyä tukevat projektit 

FINLANDIA 2017 –projekti on Tampereen FEPA-näyttelyä laajempi hanke. Projektiin kuuluu joukko 

näyttelyitä ja muita tapahtumia ennen päänäyttelyä, sen aikana ja jälkeen. Näistä näkyvimpiä ovat vuosille 

2015-2017 kaavaillut alueelliset ja kerhonäyttelyt. Oman näyttelyn järjestäminen FINLANDIA 2017 –projektin 

puitteissa tarjoaa Liiton jäsenkerhoille erinomaisen tilaisuuden paikallisen ja alueellisen näkyvyyden 

saamiseksi harrasteelle ja kerhotoiminnalle. 

Kerhoja varten laaditaan ”näyttelypaketti”, joka auttaa näyttelyiden järjestämiseen liittyvissä kysymyksissä 

kokoelmien ja kehysten hankkimisesta ja pystyttämisestä alkaen.  

Kerho- ja alueellisten näyttelyiden, nuoriso- sekä muiden projektien yhteyshenkilönä toimii 

projektityöryhmän pj. Heikki Kähäri, hkahari@pt.lu. Kaikki Liiton jäsenkerhot saavat syksyn aikana kutsun 

tulla mukaan: 100-vuotista itsenäisyyttä juhlistava FINLANDIA 2017 on keräilijöiden ja kerhojen yhteinen 

projekti. 

Näyttelytoimikunnan jäsenet vierailevat mielellään kerhoissa kertomassa lisää FINLANDIA 2017:n 

valmisteluista, siihen liittyvistä projekteista sekä kerho- ja alueellisten näyttelyiden järjestämiseen 

tarjottavasta avusta. FINLANDIA 2017 –alustukset sopivat mainiosti kerhoiltojen ohjelmaksi. Vierailukutsuja 

kerhoihin ottaa vastaan ja koordinoi tiedotustyöryhmän pj. Jukka Mäkipää, jukka.makipaa@accenture.com 



Lisätietoja näyttelystä tullaan julkaisemaan näyttelyn pian julkaistavilla nettisivuilla www.finlandia2017.fi. 

FINLANDIA 2017:n Bulletin 1, joka sisältää mm. näyttelysäännöt, julkaistaan kansallisen postimerkkinäyttelyn 

Lapoex 2015 yhteydessä Lahdessa huhtikuussa 2015. 

 

Lisätiedot: 

 

Jukka Mäkinen, näyttelytoimikunnan pj. 

jukka.matias.makinen@gmail.com 

040 753 4650 

Jukka Mäkipää, tiedotustyöryhmän pj. 

jukka.makipaa@accenture.com 

040 772 5579 

 

Lehdistötiedotteen kuva: 

Julkaistava kuva Tampere-talosta löytyy internet-sivulta www.tampere-talo.fi/galleria > ulkokuvia > kuva 

1/20. Kuvan yhteydessä on ehdottomasti mainittava lähde alla olevan kuvatekstin mukaisesti. 

Kuvateksti: FEPA-näyttely FINLANDIA 2017 järjestetään Tampere-talossa 24.-28. toukokuuta 2017. Kuva: 

Tampere-talo. 

  


