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Unglejonen får eget frimärke
Ett personligt frimärke som hyllar guldlaget i junior-VM i ishockey kommer ut
till försäljning i Postis webbutik den 15 januari. Av Unglejonen, som glänste
under tävlingen på hemmaplan, förevigas Miro Keskitalo, Kasperi Kapanen
och Vili Saarijärvi på frimärket. Bilden togs av Yelena Rusko direkt efter
segermålet i finalmatchen den 5 januari 2016. Susanna Rumpu och Ari
Lakaniemi har ansvarat för planeringen av frimärket.

Frimärket har formen av ett personligt frimärke och är ett 1:a klass
fixvärdemärke. Det kan köpas i Postis webbutik (www.posti.fi/ostoksille) för
11,00 €/ark (10 st.) från och med den 15 Januari.

– Vi ville på frimärket lyfta fram den positiva energi som Unglejonen visade för
folket under hela turneringen, både under spelen och i intervjuerna som
sprudlade av glädje och självsäkerhet, förklarar Postis Design Manager
Tommi Kantola.

Det är en ära att bli avbildad på ett frimärke och ett bevis på en viktig
samhällsposition eller en stor prestation. – Vi anser att detta VM-guld utan
tvekan en sådan prestation, säger Tommi Kantola.

– Detta är en hedersbetygelse för Unglejonens hela lag och för de lysande
VM-tävlingarna på hemmaplan. På lagets vägnar vill jag än en gång tacka
den finska publiken som levde sig in i turneringen på ett fantastiskt sätt,
publikstödet var helt i en klass för sig, berömmer VM-tävlingens
generalsekreterare och Finlands Ishockeyförbunds sportchef Timo Bäckman.

Mer information Posti Group

Postis MediaDesk, tfn +358 20 452 3366

Finlands Ishockeyförbund

Sportchef och generalsekreterare för junior-VM i ishockey Timo Bäckman, tfn
0500 431 642

Kommunikationschef Henna Malmberg, tfn 040 573 7572

Bildmaterial för medierna:
http://digilibrary.emmi.fi/?cart=2565-idigjdhjhd&l=FI

Ta en titt på alla frimärken som är till salu i Postis webbutik:
www.posti.fi/ostoksille
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Posti Group är ditt främsta val när det gäller tjänster för post, logistik och
näthandel. Vi ser till att handeln och vardagen förlöper smidigt i nio länder.
Omsättningen år 2014 var 1 859 miljoner euro. Vi betjänar våra kunder i
Finland under namnet Posti och i andra länder under namnet Itella, med cirka
23 000 medarbetare. Alla våra tjänster i Finland är koldioxidneutrala.
www.posti.com.


