
	  

www.finlandia2017.fi 

info@finlandia2017.fi 

	  

FINLANDIA	  2017	  –projektin	  tavoitteet	  

FINLANDIA	  2017	  –projektiin	  kuuluvat	  Tampereella	  24.-‐28.5.2017	  järjestettävä	  kansainvälinen	  
postimerkkinäyttely	  FINLANDIA	  2017	  sekä	  näyttelyä	  tukevat	  filateeliset	  tapahtumat	  ja	  projektit	  
eri	  puolilla	  maata	  vuosina	  2015-‐2017.	  

FINLANDIA	  2017	  –projektin	  toteuttavat	  yhteistyössä	  Suomalaisen	  filatelian	  edistämissäätiö	  ja	  Suomen	  
Filatelistiliitto	  ry	  tärkeimpinä	  yhteistyökumppaneinaan	  Postimuseosäätiö,	  Posti	  Group	  Oyj,	  Tampere-‐talo,	  
Tampereen	  kaupunki	  sekä	  alan	  eurooppalaiset	  ja	  kansainväliset	  järjestöt	  ja	  toimijat.	  

FINLANDIA	  2017:n	  teemana	  on	  100-‐vuotias	  itsenäinen	  Suomi.	  

Projektin	  päätavoitteena	  on	  filateelisen	  ja	  postikorttikulttuurin	  esiintuonti,	  edistäminen	  ja	  sen	  merkityksen	  
kasvattaminen	  kotimaassa	  ja	  kansainvälisesti.	  Tämä	  toteutetaan	  tuoreella,	  näkyvällä,	  vaikuttavalla	  ja	  	  	  	  	  	  	  	  	  
pysyvällä	  tavalla.	  

Päätavoitteen	  toteutumista	  tukevat	  seuraavat	  osa-‐alueet:	  

-‐ Uudenlainen,	  tiivis	  yhteistyö	  muiden	  kulttuuriin,	  viestintään	  ja	  lehdistöön	  liittyvien	  toimijoiden	  
kanssa	  

-‐ Uudet	  teknologiat	  ja	  uusien	  sovellusten	  innovatiivinen	  käyttö	  
-‐ Näyttelytoiminnan	  kehittäminen	  käyttäjäystävällisemmäksi,	  taloudellisemmaksi	  ja	  tehokkaammaksi	  
-‐ Nuorisotoiminnan	  elvyttäminen	  nuorisoprojektin	  avulla	  
-‐ Valtakunnallinen	  näkyvyys	  yhteistyössä	  paikallisten	  kerhojen	  kanssa	  ja	  alueellisen	  toiminnan	  avulla	  
-‐ Yhteistyö	  Postimuseon,	  ulkomaisten	  postimuseoiden	  sekä	  viestintään	  liittyvien	  museoiden	  kanssa	  
-‐ Kansainvälinen	  EU-‐	  ja	  FEPA-‐tason	  yhteistyö	  

Projektin	  päätapahtuma,	  Tampereen	  FINLANDIA	  2017,	  luo	  kävijälle	  unohtumattoman	  elämyksen	  ja	  
kokemuksen	  filateliasta	  elävänä	  kulttuurimuotona.	  

Erityistä	  painoarvoa	  Tampereen	  päänäyttelyssä	  saavat	  kansainvälisyys,	  koti-‐	  ja	  ulkomainen	  yhteistyö,	  	  	  	  	  	  
modernit	  teknologiat,	  nuoret	  keräilijät	  ja	  Suomen	  itsenäistymiseen	  liittyvät	  historialliset	  tapahtumat.	  

Tampereen	  FINLANDIA	  2017	  –näyttely	  on	  statukseltaan	  FEPA-‐näyttely,	  johon	  osallistuu	  kokoelmia	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Suomesta,	  kaikista	  Euroopan	  maista	  ja	  useista	  maista	  Euroopan	  ulkopuolelta.	  Näyttelyyn	  on	  vapaa	  sisään-‐
pääsy	  ja	  sen	  kävijämäärätavoite	  on	  25.000	  näyttelyvierasta.	  

	  

FINLANDIA	  2017:n	  logot	  ja	  visuaalinen	  ilme	  

FINLANDIA	  2017	  -‐näyttelyn	  logot,	  visuaalinen	  ilme	  ja	  graafinen	  ohjeisto	  ovat	  valmistuneet.	  	  	  
Näyttely	  käyttää	  kahta	  logoa,	  jotka	  liittyvät	  100-‐vuotiaaseen	  suomalaisuuteen:	  logojen	  posti-‐
merkin	  kuva-‐aiheena	  on	  siniristilippu	  maksuarvonaan	  “100	  “	  juhlavuoden	  kunniaksi.	  Pienempään	  
logoon	  ovat	  päässeet	  mukaan	  myös	  näyttelypaikkakunnan	  Tammerkosken	  kuohut.	  

Graafisen	  ilmeen	  ja	  logojen	  suunnittelusta	  on	  vastannut	  graafiseen	  suunnitteluun	  erikoistunut	  
jyväskyläläinen	  mainostoimisto	  Mediakettu	  Jari	  Peurajärvi.	  
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FINLANDIA	  2017:n	  johtoryhmä	  

FINLANDIA	  2017:n	  johtoryhmää	  on	  täydennetty.	  Kehitysjohtaja	  Markku	  Penttisen	  siirryttyä	  
muihin	  tehtäviin	  Posti	  Groupin	  palveluksesta	  hänen	  tilalleen	  johtoryhmään	  on	  nimitetty	  johtaja	  
Petri	  Aaltonen	  Posti	  Group	  Oyj:stä.	  

Tampereen	  kaupungin	  edustajaksi	  johtoryhmään	  on	  valittu	  Tampereen	  kaupungin	  kulttuuri-‐	  ja	  
vapaa-‐aikapalveluiden	  tuotantojohtaja	  Toimi	  Jaatinen.	  

Tehtyjen	  nimitysten	  jälkeen	  johtoryhmässä	  on	  järjestäjien	  ja	  kaikkien	  pääyhteistyökumppaneiden	  
edustus.	  Johtoryhmään	  kuuluvat	  pj.	  Jussi	  Tuori	  (Suomalaisen	  filatelian	  edistämissäätiö)	  sekä	  	  	  	  	  	  
jäsenet	  Klaus	  Juvas	  (Suomen	  Filatelistiliitto	  ry),	  Museoliiton	  pääsihteeri	  Kimmo	  Levä	  (Posti-‐	  	  	  
museosäätiö),	  johtaja	  Petri	  Aaltonen	  (Posti	  Group	  Oyj)	  sekä	  tuotantojohtaja	  Toimi	  Jaatinen	  	  
(Tampereen	  kaupunki).	  	  

	  

Näyttelytoimikunta	  

	  

Liitteet:	  FINLANDIA	  2017	  –näyttelyn	  logot	  

	  
Lisätiedot:	  
	  
Jukka	  Mäkinen,	  näyttelytoimikunnan	  pj.	  
jukka.matias.makinen@gmail.com	  

	  

Jukka	  Mäkipää,	  tiedotustyöryhmän	  pj.	  
jukka.makipaa@accenture.com	  

	  


