
Pressmeddelande 1 (2)

28.9.2015

Posti Ab Hemort: Helsingfors
FO-nummer: 0109357-9

Posti ger den 9 oktober ut 54 olika lokala frimärken
Populära Frimärkets dag firas överallt i Finland

Den årliga Frimärkets dag firas i 98 av Postis egna butiker runt om i Finland fredagen den
9 oktober 2015. Jubileumsdagen till ära kommer unika lokala frimärken ut till försäljning.
Frimärkena kan också stämplas med ortens egen specialstämpel.

Varje butik som deltar publicerar i samband med Frimärkets dag ett begränsat antal
personliga frimärken med bildmotiv som har en anknytning till respektive ort.

Bildmotiven för många frimärken är lokala sevärdheter. Till exempel avbildar frimärkena som
säljs på postkontoren i Helsingfors flygplatsen i Malm, på frimärket som säljs på posten i Torneå
finns däremot en gammal T-Ford från 1925 som användes till att köra till Haparanda. Motivet
för Kuusamofrimärket är Hannu Hautalas fina naturbild Kotka laskeutuu (Örnen landar).

I vissa butiker som firar Frimärkets dag den 9 oktober medverkar även lokala frimärksklubbar,
som presenterar sin verksamhet.

Frimärken kan också beställas via Postis webbplats

Kunderna kan även beställa alla frimärksmotiv från Frimärkets dag via Postis webbplats på
adressen www.posti.fi/personligtfrimarke. I kategorin Frimärkets dag 2015 kan kunden kan
välja en bild från önskad ort och en lämplig inramning till bilden. Frimärkena levereras till
kunderna arkvis. Minimibeställningen är 1 ark med 10 frimärken.

Specialstämpeln innehåller skyltsymbolen för den lokala sevärdheten

Frimärkets dag har också en specialstämpel som designats av grafiker Jukka Talari.
I stämpelns bildmotiv förenas skyltsymbolen för den lokala sevärdheten och gestalten på
frimärket. Den 9 oktober får man specialstämpeln med postkontorets namn i samtliga
medverkande butiker.

Kunderna kan även beställa specialstämplar på förhand 5---9.10.2015 genom att skicka högst
fem frankerade postkort eller kuvert till butikerna som medverkar. Beställningen ska förses med
butikens adress samt beteckningen ’’Specialstämpel för Frimärkets dag". Du kan kontrollera
butikernas gatuadresser på Postis webbplats. Bifoga ett returkuvert som är försett med
frimärken och beställarens adress.

Bilder på alla frimärken och specialstämplar:
http://digilibrary.emmi.fi/?cart=2395-lkgbadmkma&l=FI

Bilaga:
samtliga Postis butiker som firar Frimärkets dag, adresser, kontaktpersoner, frimärkenas motiv
och fotografer (Excel-fil)
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Mer information:
kontaktchef Pirjo Johansson, Posti Ab, tfn 020 451 5315, pirjo.johansson@posti.com
Design Manager Petri Pohjolainen, Posti Ab, tfn 020 451 5572, petri.pohjolainen@posti.com

Ta del av alla frimärken som finns till försäljning i Postis webbutik:
www.posti.fi/ostoksille


