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FINLANDIA 2017:n sopimukset allekirjoitettiin Tampereella  
 

Sopimukset FINLANDIA 2017 –näyttelyn järjestämisestä ja Tampere-talon vuokraamisesta näyttelyn ajaksi 

allekirjoitettiin Tampereella TamCollect-koenäyttelyn yhteydessä 3.10.  

Allekirjoitetussa FEPA-yhteistyösopimuksessa määritellään näyttelyn status, erilaiset vastuut ja monet muut 

näyttelyä koskevat muodolliset ja tekniset yksityiskohdat. Tässä sopimuksessa sopijaosapuolia on kolme: Eu-

roopan Filatelistiliitto FEPA sekä FINLANDIA 2017:n päätoteuttajat Suomalaisen filatelian edistämissäätiö ja 

Suomen Filatelistiliitto ry. Sopimuksen allekirjoittajina toimivat näyttelyn FEPA-koordinaattori Birhe King Iso-

Britanniasta sekä Säätiön pj. Jussi Tuori ja Filatelistiliiton pj. Klaus Juvas.  

FINLANDIA 2017:n FEPA-yhteistyösopimus allekirjoitettiin Tampere-talossa 3.10. Sopijaosapuolina ovat Euroopan filatelistiliitto FEPA 
sekä näyttelyn päätoteuttajat Suomalaisen filatelian edistämissäätiö ja Suomen Filatelistiliitto ry. Allekirjoittajina toimivat Säätiön pj. 
Jussi Tuori, näyttelyn FEPA-konsultti Birthe King Iso-Britanniasta ja Liiton pj. Klaus Juvas. Kuva: Reijo Viskari. 
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Samassa yhteydessä allekirjoitettiin Tampere-talon vuokrasopimus kahta pystytys-, viittä näyttely- ja yhtä pur-

kupäivää varten. Tampere-talo on vuokrattu näyttelyn käyttöön lukuun ottamatta isoa konserttisalia lämpiöi-

neen. Sopimus kattaa myös tilojen teknisen varustuksen sekä aulapalvelu-, ajojärjestelijä- ja teknisen henkilö-

kunnan. Vuokrasopimuksen sopijaosapuolina ovat Tampere-talo Oy ja Suomalaisen filatelian edistämissäätiö. 

Sopimus on euromääräisesti FINLANDIA 2017 –näyttelyn suurimpia. 

Koenäyttely TamCollect onnistui nappiin 

Tampereen Filatelistiseura järjesti 3.-4.10. Tampere-talon 0-kerroksessa kerhonäyttelyn TamCollect 2015. Näyt-

tely toimi samalla FINLANDIA 2017:n koenäyttelynä. 

Koenäyttelyllä tutkittiin kehysten kuljetuslogistiikkaa, tilojen mitoitusta ja kehysten sijoittamista sekä valaistuk-

sen soveltuvuutta suurnäyttelylle. Samassa yhteydessä näyttelytoimikunta piti lauantaina koko päivän kokouk-

sen, johon osallistuivat myös FEPA-koordinaattori Birthe King puolisonsa Chris Kingin kanssa sekä näyttelyn tuo-

mariston sihteeriksi nimitetty Lars Engelbrecht Tanskasta. 

Näyttelytoimikunta vieraineen piti kokouspäivän Tampere-talossa TamCollect-koenäyttelyn yhteydessä. Eturivissä FINLANDIA 2017 –
johtoryhmän pj. Jussi Tuori, näyttelyn FEPA-koordinaattori Birthe King, FINLANDIA 2017 –toimikunnan pj. Jukka Mäkinen sekä toimi-
kunnan jäsenet Heikki Kähäri ja Risto Pitkänen. Takarivissä toimikunnan jäsenet Seppo Salonen ja Jarkko Leppänen, Liiton pj. Klaus Juvas, 
näyttelyn tuomariston sihteeri Lars Engelbrecht Tanskasta sekä toimikunnan jäsenet Esa Kärkäs, Jukka Mäkipää ja Kimmo Antila. Toi-
mikunnan jäsen Jari Majander puuttuu kuvasta. Kuva: Reijo Viskari. 
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Varsin nopealla aikataululla järjestetty koenäyttely onnistui erittäin hyvin, mistä kuuluu kiitos Tampereen Fila-

telistiseuralle, sen vastuuhenkilöille ja talkooväelle. 

Näyttelykehysten osalta tapahtumassa voitiin testata 0-kerroksen Sonaatti-salit. Ne sopivat näyttelytiloiksi hy-

vin. Molemmat tilat edellyttävät tasaisen valonjaon aikaansaamiseksi lisävalaistusta, jonka Tampere-talo jär-

jesti sujuvasti. Ulkomaisten vieraiden kanssa katselmoitiin myös muut näyttelytilat, jotka todettiin hyvin näytte-

lyn tarpeisiin soveltuviksi. Huomiota tulevat vaatimaan suoran auringonvalon eliminointi pimennysverhoin sekä 

mahdollisesti Sonaatti-saleja vastaavan lisävalaistuksen tarve matalassa Sopraano-salissa. Kolme FINLANDIA 

2017:n käyttöön tulevista näyttelysaleista on tällä hetkellä vasta rakenteilla. Niihin päästään tutustumaan tilo-

jen valmistuttua ensi vuonna. 

TamCollectin järjestäjät saivat ensi käden kokemusta kehysten kuljetus- ja pystytyslogistiikan osalta. Tiukan ai-

kataulun vuoksi suurnäyttelyn pystytys ja purkaminen on välttämätöntä suunnitella erittäin tarkasti. Tällä het-

kellä arvioidaan, että FINLANDIA 2017:ssä tämä työ vaatii vähintään 100 hengen talkooporukan. 

Osallistuvia maita vähintään neljäkymmentä 

Toistaiseksi tasan 40 maata on nimittänyt komissaarinsa FINLANDIA 2017 -näyttelyyn. Osallistuvien maiden lo-

pullinen määrä täsmentyy, kun viimeisetkin vastaukset saadaan kutsutuista maista. Maat komissaareineen jul-

kaistaan näyttelyn internet-sivuilla www.finlandia2017.fi. 

Näyttelyn kaupallisista tiloista on tällä hetkellä varattu noin 120 m2, eli puolet sisääntulokerroksen kaup-

piasosastoista. 

Suomen Pankin Rahamuseon erikoisnäyttely 

Suomen Pankin Rahamuseo osallistuu FINLANDIA 2017:ään upealla erikoisnäyttelyllä.  

Tampere-talossa nähdään laaja kokonaisuus suomalaisia seteleitä ehdotteineen ja luonnoksineen. Aineisto on 

pääosin ainutlaatuista ja ensimmäistä kertaa esillä tässä muodossa. Erikoisnäyttely nostaa numismatiikan suur-

näyttelyn keskiöön filatelian rinnalle. 

Suomen Pankin Rahamuseo on Helsingissä Senaatintorin kulmalla sijaitseva erikoismuseo, joka esittelee rahan 

historiaa ja keskuspankin toimintaa. Itsenäisyyden juhlavuoden kunniaksi museo jalkautuu Tampereelle 

FINLANDIA 2017 –näyttelyyn. 
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Palkintomitalista kutsukilpailu 

Palkintomitaleiden osalta näyttelytoimikunnan tavoitteena on jatkaa aikaisempien suurnäyttelyiden linjaa. Suo-

messa järjestetyissä kansainvälisissä näyttelyissä on perinteisesti jaettu taiteellisesti korkeatasoisia mitaleita. 

Moni niistä on arvostetun kuvanveistäjän, professori Kauko Räsäsen (1926-2015) käsialaa. 

FINLANDIA 2017:n palkintomitalista järjestetään kutsukilpailu yhteistyössä Suomen Mitalitaiteen Killan kanssa. 

Kilpailuaika alkaa vuodenvaihteessa ja päättyy heinäkuun alussa 2016. Kilpailuun on kutsuttu kuvanveistäjät 

Pertti Kukkonen Helsingistä, Pekka Rytkönen Nummenkylästä ja Juha Welling Turusta. Kilpailun palkintolauta-

kunnan muodostavat kaksi FINLANDIA 2017:n ja kaksi Suomen Mitalitaiteen Killan edustajaa sekä kaksi kutsut-

tujen taiteilijoiden valitsemaa jäsentä ja Killan nimeämä sihteeri. 

Kilpailussa noudatetaan Suomen taiteilijaseuran kilpailusääntöjä. Suomen kuvanveistäjäliitto on hyväksynyt 

kutsukilpailuohjelman. 

Uusia henkilöitä näyttelyorganisaatioon 

Kansainvälinen Filatelistiliitto FIP on nimittänyt FINLANDIA 2017:n yhteyshenkilöksi (FIP Liaison Officer) Bernard 

Jimenezin Ranskasta. Jimenez on FIP:n hallituksen Eurooppaa edustava jäsen.  

FINLANDIA 2017 -johtoryhmän Posti Group Oyj:n edustaja Petri Aaltonen on siirtynyt uusiin tehtäviin lokakuun 

alusta alkaen. Johtoryhmän jäseneksi Aaltosen tilalle on nimitetty Postin kuluttajapalveluiden ja kansainvälisten 

suhteiden johtaja Ulla Seppälä. 

Heikki Kähärin vetämä projektityöryhmä on laajan vastuualueensa vuoksi jaettu kahteen erilliseen työryh-

mään. Heikki Kähäri työryhmineen vastaa jatkossa F2017-nuorisoprojektista. F2017-kerho- ja alueellisesta pro-

jektista vastaa työryhmä, jota vetää näyttelytoimikunnan uusi jäsen Seppo Salonen.  

Näyttelyn johtoryhmään, näyttelytoimikuntaan ja seitsemään työryhmään kuuluu tällä hetkellä yhteensä 32 

henkilöä. 

Näyttelytoimikunta 

Lisätiedot: 

Jukka Mäkinen 

Näyttelytoimikunnan pj. 

jukka.matias.makinen@gmail.com 
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Jukka Mäkipää 

Tiedotustyöryhmän pj. 

jukka.makipaa@accenture.com 

 

Lehdistötiedotteen kuvat ovat saatavissa julkaisemista varten suuremmassa jpeg-formaatissa Jukka Mäkipäältä 
sähköpostitse. 


