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På påskfrimärket poserar en kanin med hängande öron
Den 26 februari ges ut ljuvliga frimärken för påskhälsningar samt
gratulationsfrimärken som inspirerats av bokmärken. I de övriga frimärkena
får naturen spela huvudrollen: på utrikes frimärket avbildas ett skogslandskap
i Noux nationalpark och björkar, på frimärket för tyngre brev ett harmoniskt
sjölandskap och en fascinerande strandiris.
Harens söta påskhälsning
Årets påskfrimärke pryds av en hare. Anna-Mari West har på 1:a klass frimärket
avbildat sitt eget älsklingsdjur, en kanin, med en gul rosett kring halsen. På den söta
bilden ligger ett påskägg och en björkkvist med små mössöron bredvid kaninen Elli.
”Estetik och visualitet ger mig inre frid. Jag blir helt enkelt lycklig när jag får skapa
någonting vackert”, berättar West.
West är ekonom till utbildningen, men övergick till den skapande sektorn för att
förverkliga sig själv. Det här är första gången som hon designar ett frimärke. Många
av Wests bilder har tryckts bland annat som kort, på anteckningsböcker och som
kalendrar. Produkterna säljs i Finland, Frankrike, Sverige och Tyskland.
En sprakande vacker strandiris
På vårens 1:a klass frimärke med blomstermotiv finns bildkonstnär Tiina Suikkanens
oljemålning av en blå strandiris. Den för många välkända traditionella perennen
överraskade konstnären med sin elegans. ”Jag hade strandirisen så länge rakt
framför mina ögon att jag inte ens lade märke till hur fin den var. När jag sedan
började titta närmare på den upptäckte jag färger och former som överraskade mig”,
berättar Suikkanen.
Suikkanen har inte tidigare planerat frimärken, men irisen är ett välbekant och
tilltalande motiv för henne. Sommaren 2014 valdes Suikkanen, som är från Imatra, till
konstcentret Salmelas unga konstnär.
Unik natur illustrerar visitkortet för Finland
För ett Priority-brev eller -kort som skickas från Finland till utlandet och som väger
högst 20 gram behövs ett frimärke med valören 1,30 euro. Arket Visitkort för Finland
innehåller två olika frimärken. För arkets vänstra sida valde Susanna Rumpu och Ari
Lakaniemi den storslagna orörda naturen i Noux nationalpark. På frimärket till höger
avbildas vårens spröda björklöv, som symboliserar Finlands rena och friska natur.
”Vårt naturlandskap bjuder på stor omväxling tack vare årstiderna. Övergången från
en årstid till en annan innebär en förnyelse som ger naturen och invånarna den
livsrytm som är typisk för Norden. De naturbilder som vi har valt avspeglar den rena,
och ibland även karga, livsmiljö som omger oss och som är ett viktigt själsligt
landskap för många finländare,” förklarar planerarna.
Med adressernas hjälp får tankarna vingar
För adresser och övriga brevförsändelser som väger högst 100 gram och som
skickas inom Finland behövs ett 1:a klass frimärke med valören 1,80 euro.
Postkortskonstnär Jaana Aalto är känd för sina naturmotiv, och hennes illustration
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lämpar sig väl för olika typer av försändelser. På det harmoniska frimärket När
tankarna får vingar välver sig en fågels breda vingar över ett dimmigt sjölandskap.
Bilden på frimärket har målats med spurtmålningsteknik, liksom många av Aaltos
älskade julkort. Utöver postkort och adresser har Aalto gjort illustrationer för bland
annat barnböcker och tv-program.
Glada gratulationer
1:a klass gratulationsfrimärkena har inspirerats av bokmärken. Det här märks också i
märkenas skärning, där stilen har lånats från bokmärken i stället för att använda
traditionell tandning. Grafiker och bildkonstnär Sanna Mander berättar att hon
började planera frimärkshäftet utifrån älsklingsmotivet i hennes bokmärkessamlingar,
nämligen brevduvan. ”Kanske håller den i sin näbb en inbjudan till vårens
trädgårdsfest, där dryckerna bubblar och tårtan är dekorerad med blommor och
frukter”, fantiserar hon.
Manders illustrationer är bekanta från tidningar, barnböcker och
heminredningstextiler. År 2014 gavs Manders kantelefrimärke ut, och valdes till det
näst vackraste frimärket i serien EUROPA.
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Bildmaterial för medierna:
http://digilibrary.emmi.fi/?cart=2554-ackkidjheb&l=FI

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