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Linnansaaren kansallispuisto äänestettiin
vuoden 2014 kauneimmaksi postimerkiksi

Suomalaiset ovat äänestäneet vuoden 2014 kauneimmaksi postimerkiksi Linnansaaren
kansallispuistoa esittävän merkin. Teemu Ollikaisen suunnittelema 1. luokan postimerkki
julkaistiin toukokuussa 2014. Kyseessä on Suomen kansallispuistoja esittelevän julkaisusarjan
viides ja viimeinen postimerkki.

Vuonna 1956 perustettu Linnansaaren kansallispuisto suojelee Saimaan arvokasta
järvisaaristoluontoa ja kaunista maisemaa. Kansallispuisto-sarjan aiemmissa postimerkeissä
kuvattiin suomalaisen luonnon erityispiirteitä --- mm. tuntureita, metsää ja soita --- eri
vuodenaikoina.

Linnansaaren kansallispuisto sai äänestyksessä 9,4 % kaikista annetuista 22 112 äänestä.
Äänestys järjestettiin Postin internet-sivuilla ja Postia Sinulle -asiakaslehdessä. Vuonna 2014
ilmestyi yhteensä 73 postimerkkiä 20:ssa eri julkaisussa.

Seuraavilla sijoilla kesämaisemia ja paljaat pakarat

Postimerkkiäänestyksen toinen ja kolmas sija menivät Janne Gröningin valokuvaamille
kesämaisemille, joista Rantamaisema sai annetuista äänistä 9,0 % ja Auringonlasku 7,8 %.
Kesäiset postimerkit ilmestyivät toukokuussa 2014 julkaistussa Suvi Suloinen -postimerkki-
vihkossa, jossa oli yhteensä kuusi merkkiä. Postimerkkien graafisesta suunnittelusta vastasi
Tero Jämsä.

Neljännen sijan  äänestyksessä korjasi 6,7 %:n ääniosuudella Tom of Finland ---postimerkki,
jossa mies katsoo pakaroiden välistä. Timo Berryn suunnittelema Tom of Finland -
postimerkkiarkki tuli myyntiin syyskuussa 2014 ennennäkemättömän huomion saattelemana.

Ammattilaiset merkkien takana

Äänestystulos osoittaa Postin Design Manager Tommi Kantolan mukaan, että postimerkkien
luontoaiheet ja maisemat vetoavat ihmisiin. --- Kansallispuistoja esittelevä postimerkkisarja sai
tämän vuoden voitosta hienon kruunun ja Suvi suloinen -julkaisusta äänestettiin peräti neljä
maisemamerkkiä kymmenen kauneimman merkin joukkoon.

Kantola on tyytyväinen myös Tom of Finland -postimerkkien menestyksestä. --- Tomppa-merkit
ovat olleet yleinen puheenaihe pitkin maailmaa. On hienoa, että postimerkit kiinnostavat
ihmisiä ja herättävät keskustelua.

Kaikkein suurimman kunnian komeista postimerkeistä Kantola haluaa antaa visuaalisen
suunnittelun ammattilaisille. --- Lahjakkaat suomalaiset kuvittajat, graafikot ja valokuvaajat
tietävät, miten hieno merkki tehdään.
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Vuoden 2014 kymmenen kauneinta postimerkkiä

1. Linnansaaren kansallispuisto, Teemu Ollikainen
2. Suvi suloinen / rantamaisema, Janne Gröning
3. Suvi suloinen / auringonlasku, Janne Gröning
4. Tom of Finland / mies ja pakarat, Timo Berry
5.      Aattoilta, Kristina Segercrantz
6.      Sillat ja vesi / talvinen silta Kärnänkoskelta, Jaakko Tähti
7.      Suvi suloinen / metsä, Janne Gröning
8.      Suvi suloinen / rantakivet, Janne Gröning
9.      Onnea! / Juhlat voivat alkaa!, Kaarina Toivanen
10.   Orvokkikimppu, Leena Airikkala

Lisätietoja:

Posti Oy
Design Manager Tommi Kantola, puh. 020 451 5531 , tommi.kantola@posti.com
Design Manager Petri Pohjolainen, puh. 020 451 5572, petri.pohjolainen@posti.com

Posti Group Oyj
viestintäpäällikkö Liisa Hertz, puh. 050 376 6613, liisa.hertz@posti.com

Kuvamateriaalia tiedotusvälineiden käyttöön:
http://digilibrary.emmi.fi/?cart=2047-gdfchalkgl&l=FI

Tutustu Postin verkkokaupassa kaikkiin myynnissä oleviin postimerkkeihin:
www.posti.fi/ostoksille
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