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The Dudesons-frimärkena kommer med ett och annat spratt
Itella Posten Ab publicerar den 1 september ett häfte med The Dudesons. De självhäftande
frimärkena är ritade som en tecknad serie och omfattar alla fyra Dudesons, dvs. Jarppi,
Jukka, Jarno och HP.  Och eftersom det gäller The Dudesons är frimärkena inte riktigt
standardvara.

Exceptionella överraskningar finns att vänta både på själva märkena och kring dem.
Någonting speciellt har även planerats för publiceringsdagen. Vi informerar mer om detta
under den senare delen av augusti.

För utseendet på The Dudesons-frimärkena ansvarar grafiska formgivaren Janne
Korsumäki tillsammans med Rabbit Merchandising Oy. Häftet innehåller fyra självhäftande
1:a klass frimärken.

Mobbning i skolan motverkas med spratt

Frimärkena är en del av en kampanj mot mobbning i skolan och The Dudesons finns
avbildade på frimärkena när de själva var i skolåldern. Ett spratt om dagen håller humöret
uppe även i skolan enligt The Dudesons, men de påpekar att man absolut inte får ge sig in
på mobbning.

Här får du The Dudesons gyllene sprattregler från häftets baksida:
· Spela aldrig ett spratt på dem som är mindre.
· Det är väl inget skämt om alla inte skrattar till slut.
· Byt objekt tillräckligt ofta.
· Ingrip alltid vid mobbning.

The Dudesons egna kommentarer om frimärket

Vem som helst får inte sitt ansikte på ett frimärke. Så här svarade The Dudesons själva på
frågan hur det känns att få ett eget frimärke.

Jarppi: ”Nog är det ju coolt när man kan skicka julhälsningen till morsan med sitt eget
frimärke.”

Jukka: ”Det är en stor ära att få komma med på ett frimärke och fint att se att även mitt
stora huvud ryms på en så där liten bit papper. Personligen värmer det mitt hjärta att få
komma med på kärleksbrev och andra viktiga meddelanden som människor skickar till
varandra.”

Jarno: ”Mycket bra, men jag vill påpeka att provpappret på marken inte kan vara mitt,
eftersom jag var en elev med tio i vitsord ;).”
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HP: ”Det känns nog jättefint. Jag uppskattar det. Det är kul att åka på äventyr med
snowboarden på brev och kort runtomkring i Finland och världen.”

Mer information

Itella Posten Ab
· produktchef Tommi Kantola, tfn +358 20 451 5531, tommi.kantola@posti.fi
· utvecklingsdirektör Markku Penttinen, tfn +358 20 451 5519,

markku.penttinen@posti.fi

Itella Kommunikation
· kommunikationschef Liisa Hertz, tfn +358 50 376 6613, liisa.hertz@itella.com

Rabbit Merchandising Oy – Rabbit Films Ltd
· Licensing Manager Emma Halmekoski, tfn +358 50 461 6663,

emma.halmekoski@rabbitmerch.com

Bildmaterial för medierna
http://digilibrary.itella.com/?cart=1698-mcbdgjmdbg&l=FI

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