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FINLANDIA 2017 TIEDOTTAA 

Scandic Tampere City FINLANDIA 2017:n näyttelyhotelliksi  

Kansainvälinen FINLANDIA 2017 –postimerkkinäyttely järjestetään Tampere-talossa ja Postimuseossa 24.-

28.5.2017. FINLANDIA 2017:n näyttelyhotelli, muut sopimushotellit sekä kokous-, seminaari- ja Palmarestilat 

on nyt valittu ja varattu. 

FINLANDIA 2017:n kunnialuokka ja Postimuseoiden aarteet tulevat esille Tampereen Postimuseoon.  Nämä luo-

kat ovat osa Postimuseossa toukokuussa 2017 järjestettävää erikoisnäyttelyä, jonka teemana ovat eri maiden 

ensimmäiset postimerkit. Näyttely on avoinna kuukauden ajan.  

FINLANDIA 2017:n muut näyttelyluokat sijoitetaan Tampere-taloon. Kilpailun ulkopuolisista luokista Tampere-

talossa nähdään Suomen itsenäisyyteen 1917 liittyvien kokoelmien luokka sekä erityiskutsuluokka. Kutsutut 

kokoelmat on valittu ja ne julkistetaan syksyllä. 

Suomen Pankki tuo Tampere-taloon Rahamuseon erikoisnäyttelyn, joka esittelee laajan kokonaisuuden suoma-

laisia seteleitä ehdotteineen ja luonnoksineen. Aineisto on pääosin ainutlaatuista ja ensimmäistä kertaa esillä 

tässä muodossa. 

FINLANDIA 2017 –näyttelyn laajimman kokonaisuuden  muodostavat kilpailuluokat, jotka sijoitetaan Tampere-

taloon. Grand Prix –luokan lisäksi näyttelyssä nähdään 10 kilpailuluokkaa: perinteinen filatelia, postihistoria, 

lentoposti, leimamerkit, ehiöt, aihefilatelia, avoin filatelia, kuvapostikortit, nuorisofilatelia ja filateelinen kirjalli-

suus.  

Näyttelypäivien ajaksi 24.-28.5.2017 Postimuseo järjestää näyttelyvieraille maksuttoman kuljetuksen näyttely-

paikkojen, Tampere-talon ja Postimuseon, välille vanhalla postilinja-autolla. 

FINLANDIA 2017 –näyttelyn kokonaislaajuus on noin 2250 näyttelykehystä. Näyttelyn ensimmäinen päivä 24.5. 

on pääsymaksullinen (10 euroa), muina päivinä sisäänpääsy on maksuton. Tampere-talon näyttelyt ovat 

avoinna keskiviikosta perjantaihin 24.-26.5. klo 10-18, lauantaina 27.5. klo 10-17 ja sunnuntaina 28.5. klo 10-15.  

Postimuseon näyttelyiden osalta neuvottelut pääsymaksujen ja aukioloaikojen osalta ovat vielä kesken, mutta 

ne uskotaan saatavan yhtenäisiksi Tampere-talon näyttelyjen kanssa. 

Kukin näyttelypäivä saa oman teemansa, jonka ympärille näyttelyohjelma rakentuu. Näyttelyviikon torstai on 

arkipyhä, helatorstai, mikä mahdollistaa myös työssä käyville pitkän näyttelyviikonlopun yhden tai kahden lo-

mapäivän avulla. 
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Näyttelyhotelli ja sopimushotellit valittu 

FINLANDIA 2017:n viralliseksi näyttelyhotelliksi on valittu 

Scandic Tampere City, Hämeenkatu 1. Näyttelyorganisaatio, 

komissaarit ja tuomaristo majoittuvat tässä hotellissa. Scan-

dic Tampere City sijaitsee erittäin keskeisellä paikalla, vasta-

päätä rautatieasemaa Hämeenkadun alkupäässä, ja siinä on 

263 huonetta. Kävelyetäisyys hotellista päänäyttelypaikalle 

Tampere-taloon on 8 minuuttia. Näyttelyhotellista on va-

rattu huonekiintiö myös näyttelyvieraiden varattavaksi.  

Lisäksi järjestäjt ovat varanneet sopimuskiintiöt 10 muusta 

hotellista näyttelyvieraita varten. Myös näistä hotelleista suurin osa sijaitsee kävelymatkan etäisyydellä Tam-

pere-talosta. Sopimushotellit ovat Sokos Hotel Ilves, Radisson Blu Grand Hotel Tammer, Sokos Hotel Torni Tam-

pere, Lapland Hotel Tampere, Cumulus Koskikatu, Holiday Inn Tampere Central Station, Scandic Hotel Rosen-

dahl, Scandic Tampere Station, Hotelli Kauppi ja Dream Hotel. 

Kaikkien hotellien tiedot, kuvat, linkit, varausohjeet ja –tunnukset löytyvät näyttelyn nettisivuilta www.finlan-

dia2017.fi. Kukin näyttelyvieras varaa ja maksaa huoneensa itse suoraan hotelliin hotellin antamien ohjeiden 

mukaisesti. Huonevaraus kannattaa tehdä hyvissä ajoin, sillä huoneita on rajallinen määrä. Huomaa myös ajan-

kohta jolloin ko. hotelli vapauttaa myymättömät huoneet kiintiöstä. Sen jälkeen eivät tarjoushinnat ole enää 

voimassa. Kaikki majoitushinnat sisältävät aamiaisen sekä arvonlisäveron. Peruutusehdot vaihtelevat hotelleit-

tain.   

 

Iltajuhla Pyynikin järvimaisemassa 

FINLANDIA 2017:n ohjeisohjelmaan liittyvät kokoukset ja seminaarit järjeste-

tään Tampere-talossa sekä näyttelyhotelli Scandic Tampere City:n kokousti-

loissa. 

Näyttelyn Palmares eli juhlaillallinen palkintojenjakoineen järjestetään lauan-

taina 27. 5.2017 Scandic Hotel Rosendahlin juhlatiloissa, Pyynikintie 13. Iltajuh-

lan jälkeen kesäyö jatkuu juhlavieraiden yksityiskäyttöön varatussa Rosendahlin 

retrohenkisessä yökerhossa.  

http://www.finlandia2017.fi/
http://www.finlandia2017.fi/
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Scandic Rosendahl sijaitsee noin 4 km päässä Tampereen keskustasta 

Pyynikillä, Pyhäjärven rannassa. Iltajuhlan vieraille järjestetään kuljetus 

Tampereen keskustasta Rosendahliin molempiin suuntiin.  

Rosendahl toimii myös sopimushotellina ja sinne on lisäksi paikallislii-

kenteen yhteys. 

Palmaresin illalliskorttien sähköinen varausjärjestelmä avataan syksyllä. Jo tässä vaiheessa voidaan luvata, että 

tällä kertaa illalliskortit eivät lopu kesken: tiloihin mahtuu satoja, jopa 1000 juhlavierasta. 

Ilmoittautumisaika päättyy toukokuussa 

FINLANDIA 2017:n ilmoittautumisaika päättyy 31.5.2016. Näyttelyn Suomen komissaarina toimii Risto Pitkä-

nen, risto.pitkanen@pp9.inet.fi. Hän antaa lisätietoja ja avustaa suomalaisia näytteilleasettajia osallistumiseen 

liittyen sekä vastaanottaa suomalaiset ilmoittautumiset. 

Näyttelyyn ilmoittaudutaan sähköisellä interaktiivisella pdf-lomakkeella, joka on ladattavissa näyttelyn nettisi-

vuilta. Myös näyttelyn säännöt on julkaistu nettisivuilla ja Bulletinissa 1.  

Näyttelyyn pätevöitymisestä kerrottiin lähemmin aikaisemmassa lehdistötiedotteessa, joka julkaistiin Filatelisti-

lehdessä 1/2015 sivulla 28. Lehdistötiedotteet löytyvät myös näyttelyn nettisivuilta.  

Juhlavuoden hengessä tavoitteena on suomalaisen filatelian upein katselmus vuosikymmeniin – höystettynä 

parhailla Euroopan ja koko maailman filateliaa esittelevillä kokoelmilla 42 eri maasta.  

Näyttelytoimikunta 

Lisätiedot: 

Jukka Mäkinen 

Näyttelytoimikunnan pj. 

jukka.matias.makinen@gmail.com 

 

Jukka Mäkipää 

Tiedotustyöryhmän pj. 

jukka.makipaa@accenture.com 

 


