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Frimärken som ges ut i början av 2015 firar alla hjärtans dag,
formationsåkning och Konstnärsgillet i Finland

Frimärksåret 2015 inleds i Finland måndagen den 19 januari, då tre nya frimärksutgåvor med
sammanlagt 13 separata frimärken ges ut. Januarifrimärkena firar alla hjärtans dag,
formationsåkning samt Konstnärsgillet i Finland som fyller 150 år.

Sex möten i skogen på frimärkena för alla hjärtans dag

Alla hjärtans dag är den näst populära kortsäsongen i Finland efter jul. I år är temat för alla
hjärtans dag-frimärkena glada möten i skogen. På de roliga frimärkena som designats av Ilja
Karsikas finns det snöflingor, träd, en mus, fåglar, bär samt en räv och en kanin.

Miniatyrarket Vänner tillsammans innehåller sex 1:a klass frimärken och Priority-etiketter med
en anknytning till frimärkenas motiv. Ilja Karsikas, 35, som nu designat sina första frimärken,
har gjort mycket illustrationer till företag, tidningar, föreningar, bokförlag och skivbolag. Han
har bl.a. ansvarat för den visuella identiteten och illustreringen för Ruisrock åren 2013 och
2014 samt illustrerat fyra barnböcker.

Ett glittrande frimärke för fyrfaldiga världsmästare

Idrottsgrenen som presenteras i januarifrimärkena med idrottstema behöver knappt motiveras.
Frimärkets tema är formationsåkning, där Finland representerar den absoluta världstoppen.
Frimärket har designats utifrån ett foto på Helsingin Luistelijat ry:s formationsåkningsteam
Marigold IceUnity som vann sitt fjärde världsmästerskap i april 2014.

Frimärket Formationsåkning har designats av Ari Lakaniemi och Susanna Rumpu som är
kända för sina många prisbelönta frimärken. Frimärket baserar sig på ett foto som tagits av
Olli-Pekka Juhola under en tävling. Fotot har beskurits att avbilda fyra skridskoåkare av
teamet med 16 åkare. På frimärket åker Anni Holopainen, Ida Hellström, Tiia Aromäki och
Salla Laukkanen skridskor.

Det stiliga frimärksarket är tryckt på glansigt foliepapper. Dessutom har arket ett
iskristallmönster i lack som glänser i silver.

Formationsåkning firar i år sitt 30-årsjubileum i Finland. Fru Jane Erkko importerade
idrottsgrenen från USA. För närvarande finns det 153 formationsåkningsteam med närmare
2 800 skridskoåkare i Finland. Den här våren väntar formationsåkare om Internationella
olympiska kommittén kommer att ta med formationsåkning som en idrottsgren till de
olympiska vinterspelen 2018 som hålls i Pyeongchang i Sydkorea.

Bildkonst till sex frimärken via en tävling

Posti firar Konstnärsgillet i Finlands 150-års jubileum med egna frimärken. Verken som avbildas
på frimärkena valdes via en designtävling som ordnades våren 2014. Verken på frimärkena
avbildar flera områden inom bildkonst, bl.a. traditionellt måleri och fotografering.
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Konstverken, konstnärerna och deras hemorter som valts ut till frimärkena är:
· Viiva-muoto (Linje-form), Anneli Hilli, konstgrafiker/konstmålare, Esbo
· Piste (Punkt), Mika Natri, bildkonstnär, Åbo
· Taiteilijan vuoristorata (Konstnärens berg-och-dalbana), Marjo Suikkanen,

bildhuggare, Viljakkala
· Dance from the bride, Mayumi Niiranen-Hisatomi, bildkonstnär, Kajana
· Lento (Flygning), Laura Konttinen, bildkonstnär, Helsingfors
· Hedelmistä puu tunnetaan (Av frukten känner man trädet), Kalevi Karlsson,

arkitekt/konstnär, Helsingfors

Dog Design står för den grafiska designen av frimärkshäftet Konstnärsgillet i Finland 150 år.

Sammanlagt kom det in 131 verk till designtävlingen för frimärken. Tävlingsbidragen
bedömdes av en jury på sju personer som bestod av bildkonstnärer och representanter för
Posti.

Konstnärsgillet i Finland är en intresse- och expertorganisation som representerar över
3 000 professionella konstnärer. Konstnärsgillet utgjorde temat för ett frimärke också i februari
1964, då ett frimärke gavs ut för att fira dess 100-årsjubileum.

Förstadagsevanemang och utställning över tävlingsbidragen i Postmuseet

I Postmuseet ordnas ett förstadagsevenemang för de frimärken som ges ut 19.1. Klockan 11---
17 finns det personer som stämplar frimärken på plats och alla frimärksdesignerna signerar
försändelser klockan 12---14.

Samma dag 19.1. i Postmuseet öppnas även en utställning, där man kan bekanta sig med de
verk som skickades till frimärksdesigntävlingen. Utställningen Taide elämäntyönä (Konsten som
ett livsverk) pågår 19.1---1.3.2015.

Postmuseet är beläget i museicentret Vapriikki i Tammerfors på adressen Alaverstaanraitti 5.

Mer information

Posti Ab
· Design Manager Tommi Kantola, tfn +358 20 451 5531 , tommi.kantola@posti.com
· Design Manager Petri Pohjolainen, tfn +358 20 451 5572, petri.pohjolainen@posti.com

Posti Group Abp
· kommunikationschef Liisa Hertz, tfn +358 50 376 6613, liisa.hertz@posti.com

Bildmaterial för medierna:
http://digilibrary.emmi.fi/?cart=2028-fhgmedleil&l=FI

I Postens nätbutik kan du läsa mer om alla frimärken som finns till salu:
www.posti.fi/goshopping
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