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FINLANDIA 2017 TIEDOTTAA 

 

Kerho-, alue- ja nuorisoprojektit ovat osa FINLANDIAA! 
 

Tampereen päänäyttelyn lisäksi FINLANDIA 2017:ään kuuluu paljon muutakin: Kerho- ja alueellinen projekti 

aktivoi ja tukee Liiton jäsenkerhoja, nuorisoprojekti paikallista nuorisotyötä. 

FINLANDIA 2017 kutsuu Liiton jäsenkerhot mukaan isompien tai pienempien näyttelyiden järjestämiseen. Ta-

voitteena on alueellisesti kattava näyttelyiden sarja vuosina 2016-2017. Näyttelyt voivat olla arvostelu- tai pro-

pagandanäyttelyitä tai vaikkapa näiden yhdistelmiä. Arvostelunäyttely voi olla tasoltaan kerho- tai alueellinen 

näyttely. Aikaa on vuoden 2017 loppuun saakka, jolloin projekti päättyy.  

FINLANDIA 2017 ja Liitto yhdessä tarjoavat kerhoille monen muotoista tukea oman näyttelyn järjestämiseen. 

F2017-statuksen saaneilla näyttelyillä on oikeus käyttää F2017-logoa ja muuta tätä näyttelysarjaa varten laadit-

tua materiaalia. Logoa voi hyödyntää myös omakuvamerkeissä. 

Filatelistiliitto luovuttaa näyttelykehykset F2017-näyttelyihin ilman kehysvuokraa. Kerhon osuudeksi jää kehys-

ten rahti sekä käytännön järjestelyt pystytys- ja purkutöineen.  

Järjestävä kerho saa veloituksetta käyttöönsä 500 postikorttia, joihin kerho voi itse toimittaa sopivan kuva-ai-

heen. F2017:n kerho- ja alueellisten näyttelyiden työryhmä huolehtii kortin painatuksesta. Kerho voi jakaa tai 

myydä kortteja oman päätöksensä mukaan. Kerho voi myös teettää niiden aiheeseen yhteensopivia omakuva-

merkkejä. Lähes parikymmentä F2017-postikorttia on jo tehty ja vauhti on kiihtymään päin. Sama etu koskee 

myös vuoden 2016 postimerkin päivää ja tapahtumaan osallistuvat kerhot saavat käyttöönsä 500 postikorttia 

valitsemastaan kuva-aiheesta. Toivottavasti tämä auttaa kerhoja postimerkin päivän tapahtumien järjestämi-

sessä, vaikkakin joillakin paikkakunnilla sopivan tapahtumapaikan löytäminen lienee haasteellista.  

Tarvittaessa kerholle lähetetään malli näyttelyn ilmoittautumislomakkeesta, näyttelysäännöistä, valmis kunnia-

kirjapohja F2017:n logolla, kontaktitietoja edullisten palkintomitalien valmistajista sekä kokoelmien arvostelu-

lomakkeet ym. materiaalia.  

Filatelistiliitolla on joukko esitelmöitsijöitä. He ovat käytettävissä kun näyttelyiden yhteyteen halutaan esitel-

mätilaisuuksia. Mikäli sopivaa aihetta ei ole valmiina, halutusta aiheesta etsitään yhdessä sopiva puhuja.  
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Myös näyttelykokoelmia etsitään tarpeen mukaan, mikäli paikallisella kerholla ei ole niitä riittävästi omasta ta-

kaa. Tätä varten voidaan perustaa ”kokoelmapankki”, josta kerho valitsee näyttelyynsä parhaiten sopivat koko-

elmat. 

FINLANDIA 2017 –hankkeessa kerho- ja alueellista työryhmää vetää Seppo Salonen, seppo.salonen2016 

@gmail.com, puhelin 040 5252 5217. Hän toivoo yhteydenotot hyvissä ajoin, viimeistään 2-3 kk ennen tapahtu-

maa, jotta valmistelut saadaan kuntoon tapahtumaan mennessä. Asiasta on kerrottu enemmän kerhoille lähe-

tetyssä FINLANDIA 2017:n neljännessä kerhokirjeessä. 

Nyt on sopiva aika suunnitella oma näyttely syksyksi 2016 tai vuodelle 2017! 

Nuoriso-ohjaajien koulutus alkaa syksyllä 

FINLANDIA 2017:n nuorisoprojektiin kuuluvat nuoriso-ohjaajien koulutus ja kouluprojekti. 

Nuorisotyöryhmä tarjoaa kohdennettua koulutusta kerho- ja alueellisten näyttelyiden yhteyteen. Koulutusta 

suunnataan erityisesti nuoriso-ohjaajille, ohjaajiksi ryhtyville tai tästä kiinnostuneille. Tavoitteena on herätellä 

uinuvaa nuorisotoimintaa, joka on harrasteen jatkuvuuden kannalta ensiarvoista.  

Nuoriso-ohjaajien koulutus alkaa postimerkkikerhoissa eri puolilla maata syksyllä. Naapurikerhot voivat koota 

voimansa ja pyytää koulutuksen vaikkapa oman näyttelynsä tai muun sopivan tapahtuman yhteyteen. 

FINLANDIA 2017 järjestää tilaisuuteen kouluttajan ja huolehtii tämän kustannuksista. Nuoriso-ohjaajien koulu-

tukset ovat yhden päivän mittaisia. Kouluttajana toimii maan aktiivisimman nuorisokerhon vetäjä Jari Kovalai-

nen Heinolasta. 

Toivottavaa on, että mahdollisimman moni kerho lähtee mukaan joko omana tai yhteisprojektina naapuriker-

hojen kanssa. 

Kouluprojekti Tanskan malliin 

Toinen tärkeä nuorisoprojektin osa-alue on kouluihin suunnattava projekti. Tätä valmistellaan ns. Tanskan mal-

lin pohjalta. Tanskassa on vuosien kokemus vastaavasta projektista.  

Kouluprojekti on alakouluille tarkoitettu harrasteryhmän opetuspaketti postimerkkeilyn aakkosiin. Opettaja 

toteuttaa sen omalla luokallaan valmiin opetuspaketin avulla. Paketti sisältää kaiken tarvittavan materiaalin 
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niin oppilaille kuin opettajalle käsikirjoineen. Näin kouluprojektiin voivat osallistua luokkineen nekin opettajat, 

joilla ei ole omaa keräilijätaustaa. 

Kouluprojektin kohdeikäryhmänä ovat 8-10-vuotiaat alakoululaiset. Parhaillaan on käynnissä materiaalin val-

mistelu tanskalaiselta pohjalta suomalaiseen käyttöön sopivaksi. Paketti tulee olemaan maksullinen, mutta sen 

hinta pidetään mahdollisimman edullisena. 

Kouluprojektin pilotti on jo käynnissä Reisjärven kunnassa, Köyhänperän Kalajan koululla. Kouluohjaa Maija-

Liisa Kinnunen on perustanut koululle postimerkkikerhon. FINLANDIA 2017:n nuorisotyöryhmä on viime mar-

raskuusta saakka tukenut kerhon toimintaa.   

 

Reisjärven Kalajan koulun postimerkkikerho, takana vasemmalta Aino Niemi, Iida Orava, Peppi Kinnunen; edessä vasem-

malta Essi Vähäsöyrinki, Alisa Niemi ja Manta Kärkkäinen. Mukana kuvassa ovat myös postimerkkikerhon opettaja Maija-
Liisa Kinnunen ja FINLANDIA 2017 nuorisotyöryhmän vetäjä Heikki Kähäri. Kerholaiset tilasivat aluksi kaikille omat posti-
merkkikansiot ja merkkimateriaalin. Tämän jälkeen jokainen on kasvattanut kokoelmaansa haluamillaan merkeillä (kuva 
Merja Tytärniemi).  
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Tavoitteena on käynnistää myös kouluprojekti laajemmin tulevana syksynä. Toiminta on myös oivallinen tapa 

saada postimerkkeilylle paikallista näkyvyyttä. Heikki Kähärin vierailu Kalajan koulussa raportoitiin neljässä alu-

een sanomalehdessä laajoin artikkelein ja valokuvin. 

FINLANDIA 2017 nuorisotyöryhmän vetäjänä toimii Heikki Kähäri, hkahari@pt.lu, puhelin +352 621 15 2971. 

Hän koordinoi nuoriso-ohjaajien koulutusta ja kouluprojektia ja antaa mielellään lisätietoja. Asiasta kerrotaan 

enemmän kerhoille lähetetyssä FINLANDIA 2017:n viidennessä kerhokirjeessä. 

Näyttelytoimikunta 

 

Lisätiedot: 

Jukka Mäkinen 

Näyttelytoimikunnan pj. 

jukka.matias.makinen@gmail.com 

 

Jukka Mäkipää 

Tiedotustyöryhmän pj. 
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