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Posta dina påskkort senast tisdagen den 15 april

Påskhelgen närmar sig och redan nästa vecka firas långfredagen. Nu är det ett bra tillfälle
att komma ihåg släktingar och vänner med ett påskkort. Ett stort sortiment av dessa finns i
alla Postens butiker runt om i landet. Påskkorten hinner fram i tid om du postar dem senast
tisdagen den 15 april.

Påsköverraskning som frimärke

En påskhälsning ska naturligtvis ha ett äkta påskfrimärke som i år föreställer en pigg lite
flicka i kaninkostym, färgglada påskägg och vårblommor. Påskfrimärket Påsköverraskning
är designad av illustratören Päivi Unenge som är bosatt i Sverige. Påskfrimärket av 1:a
klass ges ut i ett ark med 10 självhäftande frimärken.

Frimärkena säljs utöver posterna och Postens webbutik (www.posten.fi) i R-kiosker, i ett
flertal dagligvarubutiker och i varuhus.

De snabbt reproducerande kaninerna har redan före vår tidräknings början varit populära
symboler för fruktbarhet och nytt liv. Påskharen som gömmer ägg hemma hos barnen
skuttade runt i Europa för första gången redan på 1600-talet.

De dekorativa påskäggen var ursprungligen förknippade med ortodox tradition. Numera är
målning och dekorering av påskägg ett populärt pyssel i många barnfamiljer.

Den tredje populäraste kortsäsongen

Påsken är den tredje populäraste postkortsäsongen i Finland efter jul och alla hjärtans dag.
Under 2013 skickade finländarna sammanlagt 1,4 miljoner påskkort.

I många länder är påskrelaterade djurfigurer populära teman i vykort. Vanliga
påskkortmotiv är lekfulla kaniner, kycklingar, höns eller tuppar. Som ett nordiskt särdrag
föreställer korten även häxor som ingår i påskkärringtraditionen.

Även den vårligt friska, uppvaknande naturen tillhör de vanliga påskkortsmotiven. Gula
blommor, som narcisser och tulpaner, samt videknoppar och påskgräs är väsentliga delar
av påsken i Finland. Genom tiderna har påskkorten förstås även föreställt kristna motiv.
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Mer information
Johanna Rouhe, produktchef, Itella Posten Ab, johanna.rouhe@posti.fi, tfn 050 576 6502

Bildmaterial för medierna:
http://digilibrary.itella.com/?cart=1572-ilckahdead&l=FI


