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Sibelius och finländska rockband på frimärkena i september
På de övriga frimärkena som ges ut under hösten hittar du design, surrealism och stadsliv

Posti ger i september ut fem frimärkesutgåvor med teman som internationellt framgångsrik
finländsk musik, vardagsdesign, surrealistiska bilder och livet i en miniatyrstad. De nya
frimärkena börjar säljas fredagen den 11 september.

Tre bilder från Jean Sibelius liv

Jean Sibelius (1865---1957) 150-årsfödelsedag ihågkoms med ett eget frimärkshäfte, vars tre
frimärken beskriver mästerkompositören i olika livsskeden. Frimärkena har designats av den
berömda grafikern Pekka Loiri, som berättar att även han är en vän av klassisk musik och en
hängiven sibelian.

På Sibelius-frimärkena presenteras en ung eldsjäl som lever ett fartfyllt konstnärsliv, en
symfoniker i en stark skapandeperiod och en åldrande mästerkompositör. Pekka Loiri har
förverkligat alla frimärken med olika tekniker: som tuschteckning, akvarell och pastellkrita. Loiri
har även försett märkena med färgnyanser som hänvisar till Sibelius tendens att se tonerna i
olika färger.

Sex rockband som har erövrat världen

Frimärksarket Million Miles Away presenterar sex finländska rockband som rönt framgång ute i
världen och som har nått sin position genom målmedvetet och idogt arbete. Redan på 1980-
talet fungerade Hanoi Rocks som vägröjare för finländarnas världserövring. Frimärkenas övriga
band är The Rasmus, HIM, Apocalyptica, Children Of Bodom och Nightwish.

’’För frimärkena har jag valt ett foto och en namnlogotyp från varje band, som ger frimärkena
en känsla av bandaffischer’’, beskriver grafikern Klaus Welp, som har designat frimärkena. På
arkets baksida finns ett collage från väggen bakom scenen på den legendariska
Tavastiaklubben, som enligt Welp kan anses vara den finländska rockmusikens arkeologiska
skatt.

Art Post dyker ner i drömmarnas bildvärld

Den kreativa byrån Vanhatapio & Saksi har designat det glittrande miniatyrarket Art Post med
svart bakgrund, där en drömlik bildvärld väller fram ur fantasins virvlar. ’’I förverkligandet av
arkets fyra frimärken finns hänvisningar till film och litteratur, där fantasin skapar ramar och
kulisser för evenemangen’’, beskriver Tiia Vanhatapio och Miika Saksi som har designat
märket.

Vanhatapio & Saksi är en kreativ byrå som har specialiserat sig på koncept- och
produktplanering samt varumärkesutveckling och som rör sig smidigt i en värld av lifestyle och
mode. Byråns ideologi kan sammanfattas med meningen ”When there ́s will, there’s a way’’.
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Djurens och människornas miniatyrstad

Grafikern och illustratören Lotta Nieminen har designat en gladlynt fantasistad på
miniatyrarket med sex frimärken, där djur och människor glatt lever sida vid sida. ’’På varje
frimärke designade jag ett litet hus, av vilka alla kan bygga sig en egen miniatyrstad för sin
postförsändelse’’, beskriver Nieminen själv miniatyrarket Djurens stad.

Lotta Nieminens egen stad är New York, där hon skapat sig en framgångsrik karriär som
grafiker och illustratör. Bland Nieminens kunder finns bland annat Hermès, Google, New York
Times, Volkswagen och IBM. År 2014 lyfte affärstidskriften Forbes fram Lotta Nieminen på
listan över världens 30 mest betydande unga i kategorin "Art & Style".

Design lever i de finländska hemmens vardag

I september lanseras även frimärksarket Vardagens design av Ilkka Kärkkäinen, som beskriver
sex berömda finländska formgivare och deras klassiska produkter från olika tidsepoker.
Frimärkena påminner oss om att elegant designade praktiska föremål redan under årtionden
har utgjort en del av vardagen i de finländska hemmen.

På frimärkena visas Richard Lindhs Solifer-moped, Kukkuluuruu-mönstret som Sanna Annukka
designade åt Marimekko, Harri Koskinens Block-lampa, Birger Kaipainens Paradis-tallrik,
Ilmari Tapiovaaras Madamoiselle-stol och Tapio Wirkkalas Ultima Thule-dricksglas.

Frimärksarket Vardagens design är en fortsättning på firandet av 100-årsjubileet för Finlands
självständighet år 2017.

Mer information

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

Posti Group Oyj
· kommunikationschef Liisa Hertz, tfn 050 376 6613, liisa.hertz@posti.com

Bildmaterial för medierna:
http://digilibrary.emmi.fi/?cart=2352-mchiikcmji&l=FI

Ta en titt på alla frimärken som är till salu i Postis webbutik:
www.posti.fi/goshopping
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Tekniska data om de finländska frimärkena
som utkommer den 11 september 2015

Jean Sibelius 150 år
§ Valör: 3 x 1:a klass
§ Upplaga: 130 000 frimärkshäften
§ Designer: Pekka Loiri
§ Häftets format:  90 x 88 mm hopvikt, 180 x 88 m öppet
§ Frimärkenas storlek: 30,5 x 38 mm, 34,5 x 40 mm, 30,5 x 38 mm
§ Papper: självhäftande frimärkspapper
§ Tandning: säkerhetstandning
§ Tryckeri: Joh. Enschedé Stamps, Holland
§ Tryckmetod: 5/5 web-offset

Million Miles Away
§ Valör: 6 x 1:a klass
§ Upplaga:  150 000 frimärkshäften
§ Designer: Klaus Welp
§ Häftets format:  90 x 90 mm hopvikt, 180 x 90 m öppet
§ Frimärkenas storlek: 23,5 x 36 mm, 23,5 x 32 mm, 37,5 x 23,5 mm, 35,5 x 25 mm,

29 x 32 mm, 35,5 x 25,5 mm
§ Papper: självhäftande frimärkspapper
§ Tandning: säkerhetstandning
§ Tryckeri: Joh. Enschedé Stamps, Holland
§ Tryckmetod: 4/4 web-offset

Art Post
§ Valör: 4 x 1:a klass
§ Upplaga: 130 000 miniatyrark
§ Designer: Tiia Vanhatapio & Miika Saksi
§ Arkformat: 98 x 122 mm
§ Frimärkenas storlek: 40 x 40 mm
§ Papper: självhäftande frimärkspapper
§ Tandning: säkerhetstandning
§ Tryckeri: Joh. Enschedé Stamps, Holland
§ Tryckmetod: 5/1 web-offset + folie + lack
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Djurens stad
§ Valör: 6 x 1:a klass
§ Upplaga: 130 000 miniatyrark
§ Designer: Lotta Nieminen
§ Arkformat: 105 x 150 mm
§ Frimärkenas storlek: 20 x 32 mm, 38 x 21 mm, 30,5 mm (runt), 24 x 40,5 mm,

33,5 x 21 mm, 18 x 35 mm
§ Papper: självhäftande frimärkspapper
§ Tandning: säkerhetstandning
§ Tryckeri: Joh. Enschedé Stamps, Holland
§ Tryckmetod: 8/1 web-offset

Vardagens design / 100 år av självständighet
§ Valör: 6 x 1:a klass
§ Upplaga: 130 000 frimärkshäften
§ Designer: Ilkka Kärkkäinen
§ Häftets format: 150 x 109 mm hopvikt, 300 x 109 mm öppet
§ Frimärkenas storlek: 27 x 45,5 mm, 27 x 27 mm, 31,5 x 27 mm, 27 x 33,5 mm,

27 x 45,5 mm, 36,5 x 27 mm
§ Papper: självhäftande frimärkspapper
§ Tandning: säkerhetstandning
§ Tryckeri: Joh. Enschedé Stamps, Holland
§ Tryckmetod: 4/5 web-offset

Mer information:
· Design Manager Tommi Kantola, Posti Oy, tfn +358 20 451 5531,

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

petri.pohjolainen@posti.com


