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Muumeja ja muuta ohjelmaa Postimuseossa Vapriikissa 

 

 

Uusia postimerkkijulkaisuja ilmestyy Postimuseossa Vapriikissa perjantaina 8.5. 

Merkkeihin on taiteiltu muumeja, kultainen joutsen, kukkien loistoa ja kesän 

riemua. Ensipäivänä ohjelmassa on merkkien ensipäiväleimausta, 

signeerausta sekä taiteilijoiden haastatteluja. Esillä on päivän ajan 

aikaisemmin ilmestyneitä muumipostimerkkejä, joista vanhimmat on julkaistu 

jo yli 20 vuotta sitten. Uusissa muumimerkeissä esiintyvät alkuperäiset lelut 

ovat yleisön nähtävillä.  

Eurooppalaisten postioperaattorien julkaisemien EUROPA-postimerkkien 

teemana ovat vanhat lelut. Suomen postimerkkiin on kuvattu ensimmäisiä 

Tove Janssonin hyväksymiä muumileluja 1950-luvun loppupuolelta. Atelier 

Faunin Helena Kuuskoski vastasi näiden lelujen tekemisestä ja niillä oli 

merkittävä osuus ensimmäisessä muumi-boomissa. Klaus Welpin toteuttamaan 

kahteen merkkiin on kuvattu Hemulin täti, Muumipeikko, Vilijonkka, Nipsu, 

Haisuli ja Muumipappa. Lelut ovat esillä Postimuseossa julkaisupäivän ja sitä 

seuraavan viikonlopun ajan. Muumimerkkejä on valmistettu kaikkiaan 45 

kappaletta vuodesta 1992 alkaen ja ne ovat olleet suosituimpia suomalaisia 

postimerkkejä, myös Japanissa kysyttyjä. 

Klaus Haapaniemen suunnitteleman postimerkin Kultajoutsenen pintaan on 

painettu Haapaniemelle tyypillisiä kuviointeja kullattuna. Lontoossa asuvaa 

Klaus Haapaniemeä pidetään yhtenä merkittävimmistä uudemman polven 

kuvittajista ja muotoilijoista. Hän on suunnittelut mm. printtejä Dieselille, Dolce 

& Gabbanalle ja Marimekolle sekä piirtänyt hahmot Iittalan suosittuihin Taika- 

ja Satumetsä-astiasarjoihin.  

 

Kuvataiteilija Minna Immonen on suunnitellut kaksi kukkapostimerkkiä, jotka 

soveltuvat hyvin esimerkiksi onnitteluihin ja kutsuihin. Haitarimallisen 

Kukkaloistoa-arkin 2. luokan merkkeihin on kuvattu Suomen teidenvarsilta ja 

pihoilta tuttu villiruusu ja hienostuneempi viljelty orkidea.  

 

Tämänvuotiset kesäpostimerkit on tehty klassisten suomalaisten 

matkailujulisteiden tyyliin. Pietari Postin suunnittelemassa Kesäfiilis-arkissa on viisi 

postimerkkiä, joissa kuvataan perinteisiä kesän kohokohtia kuten soutelu, 

järveen pulahtaminen, jäätelö ja mansikat. Barcelonassa työskentelevä Pietari 

Posti on kuvittanut useita kansainvälisiä lehtiä kuten The New York Times ja 

Wired sekä tehnyt graafista suunnittelua mm. American Expressille ja 

Omegalle.  

 

Ensipäivätapahtuma museokeskus Vapriikissa Postimuseossa, 8.5. kello 11–17, 

osoitteessa  Alaverstaanraitti 5, Tampere. Merkkien signeeraajista paikalla 

ovat Klaus Welp ja Minna Immonen kello 12–14.   
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Uusien postimerkkien kuvia on saatavilla verkosta osoitteesta 

http://digilibrary.emmi.fi/?cart=2185-ibdggbkgbj&l=FI ja ensipäiväleimojen 

kuvia http://digilibrary.emmi.fi/?cart=2209-fjgkaffgak&l=FI.  

 

Lisätietoja: 

 

Uusista postimerkeistä: Postista design manager Petri Pohjolainen puh.  

0407538955, petri.pohjolainen@posti.com tai design manager Tommi Kantola 

puh. 0407565098, tommi.kantola@posti.com    

Tapahtumasta: Postimuseon museolehtori Elina Eerola puh. 040 562 4453, 

elina.eerola@postimuseo.fi.  
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