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Skörden från ladufotografitävlingen på frimärkena i maj
Posti ger ut den efterlängtade märkesserien som består av ladubilder tagna av
tidningen Kantris läsare. Frimärkena som ges ut i maj respekterar även miljövärden.
Sommarhälsningarna förses med bilder från stadssemestern och mervärdesmärket
värt 50 cent har designats av Erik Bruun.

Försvinnande folktradition på frimärkena via en fotografitävling

Vinnarna i tidningen Maaseudun Tulevaisuus månadsbilaga Kantris och Postis
ladufotografitävling kommer med i ett frimärkshäfte. Ladutävlingen fick en enorm
popularitet vilket gjorde att över 4 300 bilder på finländska lador, som i och med
förändringarna i jordbruket allt oftare står tomma, landade på juryns bord.

De vinnande bidragen i tävlingen utsågs av en jury med medlemmar från
arrangörsorganisationerna samt från den grafiska branschen. Det hade kunnat bli
flera publikationer av bilderna. Häftet har fem stycken 1:a klass frimärken med
naturliga och realistiska bilder som fungerar bra ihop.

Frimärkena har designats av grafiker Satu Lusa. Hon stod även för frimärksserien
Finlands vackraste utedass som sammanställdes av skörden i Ilta-Sanomats
fotografitävling. Ladutävlingens bilder efterlystes i maj–juli 2015.

I samband med frimärkena publiceras även maximikort.

Lador:
Tobias Tommila, Pirkkala. Bilden tagen i: Lempäälä
Risto Sihvola, Kouvola. Bilden tagen i: Norra Österbotten
Jarmo Raudaskoski, Ainastalo. Bilden tagen i: Nivala, Kalajokidalens
kulturlandskapsområde
Tarja Paulavirta, Muhos. Bilden tagen i: Muhos
Päivi Kivelä, Himango. Bilden tagen i: Kärkinen, Kalajoki

Nyaste frimärke från Bruun, 90 år

Erik Bruun som bor på Sveaborg fick inspirationen till frimärket från invånarna vid
trappan till sitt hus. Gräsandsfjädern är motivet på mervärdesmärket Fjädern värt 0,50
euro. Även det tidigare frimärket med samma värde och med en bild på en svan är
designat av Bruun.

”Idén bakom mitt frimärke är en över hundra år gammal tradition. Expressbrev
försågs med en fjäder eller ett dun som fästes på kuvertets hörn med brevlack. Brevet
tolkades då som expressbrev”, berättar Bruun.

Sommarhälsningar från staden

Fem färgglada 1:a klassens fixvärdemärken vittnar om sommarglädje. Det
traditionella torgståndet och den fartfyllda skejtaren visar hur mångsidig stadskulturen
är. På frimärkena besöker man förstås även stranden, men det går inte att undvika
vädrets inverkan på sommarglädjen i Finland.
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”Motivet med stadsborna som råkat ut för ett plötsligt regn och som springer och
söker skydd beskriver sommarens överraskningar på ett bra sätt”, berättar Eili-Kaija
Kuusniemi som designat frimärkena. ”Den mest personliga bilden för mig är
sommarfötterna i sandaler. Vilken känsla det är med lackade tånaglar och fötterna i
paradskick!”

Den välkända grafikerns och illustratörens verk har använts både av inhemska och
stora utländska varumärken. Kuusniemis kunder är bl.a. Posti, Fazer, Arla och
tidningen Elle.

"Think Green" – EUROPA-frimärket går i grönt

Temat för EUROPA-frimärkena år 2015 är ekologist i Europa – ”Think Green”.
Designtävlingen som ordnades 2015 vanns av Doxia Sergidou från Cypern och det
vinnande bidraget är en bild på en cykel som finns med på EUROPA-frimärkena som
ges ut av postinrättningarna i Europa. Frimärkesdesigner Timo Berry valde ut en
pigg grön bakgrund för det finländska fixvärdemärkesarket med 10 stycken 1:a klass
frimärken och skapade en Priority-etikett med fågelmotiv.
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Bildmaterial för medierna:
http://digilibrary.emmi.fi/?cart=2662-fjhhfgalfg&l=FI

Ta en titt på alla frimärken som är till salu i Postis webbutik:
www.posti.fi/ostoksille, www.posti.fi/goshopping


