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FINLANDIA 2017 Valtioneuvoston Suomi 100 –hankelistalle 
 

FINLANDIA 2017 –projekti on valittu ensimmäisten hankkeiden joukossa itsenäisyyden satavuotisjuhlavuo-

den 2017 hankelistalle. Projekti kuuluu Suomi 100 –ohjelmaan, jonka kokoamisesta vastaa Valtioneuvoston 

kansliassa toimiva Suomi 100 –hanke. 

Suomi 100 –valtuuskunnan puheenjohtajana toimii pääministeri Juha Sipilä ja varapuheenjohtajana valtiova-

rainministeri Alexander Stubb. Valtuuskuntaan kuuluu noin 60 yhteiskunnan eri alojen edustajaa. Juhlavuo-

sihankkeen hallituksen puheenjohtajana toimii valtiosihteeri Paula Lehtomäki. Juhlavuoden teemana on ”Yh-

dessä”.  

Suomi 100 –hankkeen internetsivut löytyvät osoitteesta www.suomi100finland.fi. 

FIP:in näyttelystatus 

Kansainvälisen filatelistiliiton FIP:n hallitus on myöntänyt FINLANDIA 2017:lle anotun tunnustuksen (FIP Recog-

nition ja Status of Qualifying Exhibition) kokouksessaan Taipeissa huhtikuussa.  

Status on merkittävä, sillä kokoelmat, jotka saavuttavat FIP:n tunnustuksen omaavassa FEPA-näyttelyssä vii-

dellä kehyksellä 85 pisteen tuloksen, saavat suoraan osallistumisoikeuden tuleviin FIP-näyttelyihin kahdeksan 

kehyksen laajuisena. 

Euroopan filatelistiliitto on jo aikaisemmin myöntänyt FINLANDIA 2017:lle FEPA:n suojeluksen (FEPA Patro-

nage).  

Koenäyttely Tampere-talossa 

Tampereen Filatelistiseura järjestää 3.-4.10.2015 Tampere-talon Sonaatti-tilassa kerhonäyttelyn TamCollect 

2015. Ajankohta on sovitettu Tampere-päivän yhteyteen. TamCollect 2015 toimii samalla FINLANDIA 2017:n 

koenäyttelynä. 

Koenäyttelyllä tutkitaan tilojen mitoitusta ja kehysten sijoittamista tiloihin sekä varmistutaan valaistusolosuh-

teiden soveltuvuudesta suurnäyttelylle.  
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FINLANDIA 2017:ään osallistuvat kokoelmat sijoitetaan Tampere-talossa seitsemään eri saliin, joista suurin on 

noin 1300 m2 kokoinen Sorsapuistosali. Näyttely hyödyntää neljää olemassa olevaa salia, muut kolme salia ra-

kennetaan vuosien 2015 - 2017 aikana Tampere-talon laajan uudistushankkeen yhteydessä. Osana uudistusta 

Tampereen Taidemuseon Muumilaakso muuttaa pysyvästi Tampere-talon tiloihin.   

Lokakuun koenäyttelyyn saapuvat myös FINLANDIA 2017:n FEPA-konsultti Birthe King Iso-Britanniasta ja tuo-

mariston sihteeri Lars Engelbrecht Tanskasta. Samassa yhteydessä allekirjoitetaan FEPA:n sekä näyttelyn järjes-

täjien, Suomen Filatelistiliiton ja Suomalaisen filatelian edistämissäätiön, välinen virallinen yhteistyösopimus. 

Tukijaohjelma valmistumassa 

FINLANDIA 2017 on myös taloudellisesti valtava ponnistus ja näyttelyn menestyksekkään toteuttamisen varmis-

tamiseksi tarvitaan kaikkien tukea. Näyttelyn tukijaohjelma on lähes valmis ja se tullaan julkistamaan syksyllä 

2015. Tukijaohjelmassa on erilaisia tukimuotoja ja niihin liittyviä etuja eri kohderyhmille yksityishenkilöistä yh-

distyksiin ja liikeyrityksiin. Lisätietoja tukiohjelmasta löytyy myös näyttelyn verkkosivuilta syksyn aikana. 

Australia Uuden-Seelannin tilalle 

Valtaosa FEPA-maista on jo nimennyt komissaarinsa ja tuomarikandidaattinsa FINLANDIA 2017 –näyttelyyn. 

Näyttelybulletinit on postitettu näihin maihin ja ilmoittautumisaika on käynnissä.  

FEPA-maiden lisäksi näyttelyyn osallistuu kaksi maata Euroopan ulkopuolelta: Yhdysvallat ja Australia. Australia 

korvaa alun perin kutsutun Uuden-Seelannin, jolla ei valitettavasti ollut resursseja osallistumiseen. Niin Yhdys-

valloista kuin Australiasta on odotettavissa FINLANDIA 2017:ään erityisen kovatasoinen joukkue useine huippu-

kokoelmineen. 

Ilmoittautumisaika päättyy toukokuussa 

FINLANDIA 2017:n ilmoittautumisaika päättyy 31.5.2016. Näyttelyyn ilmoittaudutaan sähköisellä ilmoittautu-

mislomakkeella, joka löytyy näyttelyn internet-sivuilta www.finlandia2017.fi. Lomakkeen täyttöohjeet löytyvät 

samasta osoitteesta. Suomen komissaari Risto Pitkänen antaa tarvittaessa lisätietoja ilmoittautumiseen liit-

tyen. Hän myös vastaanottaa suomalaiset ilmoittautumiset. 

Edellytykset näyttelyyn osallistumiselle löytyvät näyttelysäännöistä, jotka on julkaistu internet-sivuilla sekä 

FINLANDIA 2017:n 1. bulletinissa suomeksi ja englanniksi. Itsenäisyyden juhlavuoden hengessä tavoitteena on 

suomalaisen filatelian upea katselmus. 

Näyttelytoimikunta 
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Lisätiedot: 

Jukka Mäkinen 

Näyttelytoimikunnan pj. 

jukka.matias.makinen@gmail.com 

 

Jukka Mäkipää 

Tiedotustyöryhmän pj. 

jukka.makipaa@accenture.com 

 

Liitteet: Suomi 100 –hankkeen suomenkielinen tunnus.  


