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POSTIMERKKIVUOSI 2021 TARJOAA AVARUUSMATKAN,
JUHLAVUOSIA JA KANSANJUHLAN

Åland Postilla on ilo esitellä vuoden 2021 postimerkkiohjelma, johon kuuluu 14
postimerkkijulkaisua sekä uusilta että vakiintuneilta postimerkkitaitelijoilta. Julkaisupäiviä on
kaikkiaan kuusi helmikuun ja lokakuun välisenä aikana.
”Postimerkkivuosi 2021 kuluu monia historiallisia merkkipaaluja juhliessa. Me huomioimme
Ahvenanmaan itsehallinnon 100-vuotisjuhlaa ja sitä, että Isovihan päättymisestä on kulunut
300 vuotta. Juhlimme tietysti vuoden suurta kansanjuhlaa, suurten purjelaivojen The Tall
Ships Races -kilpailua. Meillä on useita julkaisuja suosituista eläinaiheista; kissoista,
linnuista ja sammakoista. Julkaisemme myös avaruusaiheen, jonka myötä pääset
tutustumaan melko tuntemattomaan ahvenanmaalaista sukujuurta olevaan henkilöön”, kertoo
Eivor Granberg, Åland Postin postimerkkiosaston ja postipalvelujen toimialajohtaja.

Julkaisupäivä 2. helmikuuta 2021
Postimerkkivuosi lähtee käyntiin uudella postimaksulipukesarjalla. Postimaksulipukkeet ovat tarramerkkejä
ja niissä on tänä vuonna kevättä rinnassa. Ruotsalainen muotoilija Anna Handell on ensimmäistä kertaa
postimerkkitaitelijana Åland Postille ja hän on kuvittanut neljä tavallista laululintua; peipon, pajulinnun,
punarinnan ja mustapääkertun.
Helmikuun 2. päivä lähtee myös käyntiin 3-vuotinen postimerkkisarja Veteraanitraktoreista.
Postimerkkisarjan on valokuvannut ahvenanmaalainen valokuvaaja David Lundberg. Ensimmäisenä
sarjassa ilmestyy kaksi aarretta 1900-luvun alusta. Amerikkalaisen telaketjutraktori Cletracin uskotaan
olleen ensimmäinen traktori Ahvenanmaalla ja se on tallessa Ålands jord- och skogsbruksmuseum museossa Ringsbölessä, Jomalassa. Veljekset Karl ja Johan Söderlund Saltvikin Ödkarbystä ostivat sen
ilmeisesti 1919. Toisessa postimerkissä on kuvattuna rautapyöräinen Fordson-merkkinen traktori, malli F
vuodelta 1924. Se on ollut samalla tilalla Hammarlandin Näfsbyssä aina siitä lähtien, kun se ostettiin 1920luvulla. Tätä uskollista palvelijaa hoitaa nykyään maanviljelijä Ralf Fagerholm, joka edustaa perhetilan
kolmatta sukupolvea.

Ylhäällä: Veteraanitraktoreita
Vasemmalla: Laululintuja

Julkaisupäivä 25. maaliskuuta 2021
Merikartta vuodelta 1747 koristaa Ahvenanmaan edustajaa postimerkkisarjassa Sepac, jonka teemana on
tällä kertaa historialliset kartat. Kaksitoista pientä eurooppalaista postilaitosta kuuluu Sepacyhteistyöelimeen, joka julkaisee joka vuosi postimerkkejä yhteisellä teemalla. Merikortti esittää
Maarianhaminan ulkopuolella sijaitsevaa saariryhmää nimeltä Rödhamn, joka on useiden vuosisatojen
aikana tarjonnut suojaisan sataman. Nykyään se on suosittu vierasvenesatama.
Julkaisupäivän toinen postimerkki vie sinut avaruuteen. Sääsatelliitti Suomi NPP on saanut nimensä
Ahvenanmaalaista sukujuurta olleen Verner E. Suomen (1915–1995) mukaan. Häntä kutsutaan
sääsatelliittien isäksi, hän oli mukana luomassa perustaa nykyajan satelliiteille, joita käytetään
sääennusteiden laatimisessa. Hänen äitinsä Anna Matilda Sundqvist, joka oli kotoisin Pettbölen kylästä
Finströmin kunnasta ja isänsä Johan E. Suominen, syntyisin Kustavista, muuttivat siirtolaisina
Ahvenanmaalta Yhdysvaltoihin vuonna 1902. Peter Bergström on kuvittanut postimerkin.

Sepac - Historiallisia karttoja

Sääsatelliitti

Julkaisupäivä 7. toukokuuta 2021
Isovihan päättymisestä on kulunut 300 vuotta, ja huomioimme sitä postimerkillä. Isovihan aikana suurin
osa Ahvenanmaan asukkaista pakeni Ruotsiin. Vuonna 1721 tehdyn rauhansopimuksen jälkeen
ahvenanmaalaiset palasivat tulipalojen tuhoamalle Ahvenanmaalle. Postimerkin luoja ja kuvittaja CarlJohan Listherby kertoo postimerkissään tapahtumien kulusta veneellä pakenemisesta paluuseen.
Toukokuussa on myös Europa-merkin julkaisupäivä. Tämän vuoden Europa-postimerkin teemana on
uhanalaiset lajit. Ahvenanmaan postimerkissä on viitasammakko, toinen Ahvenanmaalle esiintyvistä
sammakkolajeista. Akvarelleilla maalatun realistisen aiheen on luonut suosittu eläin- ja luontotaiteilija Bo
Lundwall.
Myös neljä ehiökorttia Kevät viheriöi, jotka ovat kuvittaja Anna Handellin käsialaa, ilmestyvät samana
päivänä. Aiheet ovat saaneet inspiraationsa kasvuvoimasta sekä kevättapahtumasta Ahvenanmaa
vihannoi, joka nostaa esille keväiset lähiruokaherkut.

Isoviha 300 vuotta

Europa – Uhanalaisia lajeja

Ehiökortit – Kevät vihertää

Julkaisupäivä 9. kesäkuuta 2021
Kesäkuun 9. päivä alkaa Ahvenanmaan itsehallinon juhlinta, joka huipentuu 100-vuotispäivänä vuonna
2022. Ahvenanmaalaiset postimerkit ovat tärkeä itsehallinon symboli, ja Åland Post omistaa kaksi
postimerkkijulkaisua itsehallinnolle vuosina 2021 ja 2022. Jonas Wilén, yksi Ahvenanmaan

arvostetuimmista taiteilijoista, on kuvittanut vuoden postimerkin, joka johdattaa juhlavuoteen Ahvenanmaa
100 vuotta. Postimerkki näyttää tien itsehallinon syntymiseen. Samana päivänä ilmestyy vuoden
postimerkkivihko Ahvenanmaan maaneuvoksia. Valokuvaaja Therese Andersson on ottanut perinteiset
muotokuvat Ahvenanmaan neljästä viimeisimmästä maaneuvoksesta Viveka Erikssonista ja hänen
seuraajistaan Camilla Gunellista ja Katrin Sjögrenistä sekä nykyisestä hallituksen päämiehestä Veronica
Thörnroosista.

Ahvenanmaa 100 vuotta

Ahvenanmaan maaneuvoksia

Julkaisupäivä 23. heinäkuuta 2021
Heinäkuun 23. päivä Åland Post osallistuu suureen kansainväliseen The Tall Ships Races purjelaivatapahtumaan, joka vierailee Maarianhaminassa 22.–25.7. Julkaisupäivänä ilmestyy sekä
postimerkki että pienoisarkki, jotka ovat peräisin Juha Pykäläisen, tunnetun postimerkkitaitelijan,
siveltimestä. Hänen öljyvärimaalauksiensa pääpaino on tämän kansanjuhlan osallistujissa, jotka ovat
kaikenikäisiä ja tulevat läheltä ja kaukaa sekä satama-alueessa, jossa komeat purjealukset ovat
ankkurissa.

The Tall Ships Races 2021

Julkaisupäivä 20. lokakuuta 2021
Vuoden viimeiset postimerkit ilmestyvät 20. lokakuuta. Kahdesta leikkisästä joulupostimerkistä kantautuu
joululauluja ja ne tuovat jouluiloa. Ne on luonut vuoden toinen ensikertalainen, kuvittaja Rebecca Elfast.
Hän on myös kuvittanut vuoden joulumerkit, jotka ovat koristeluun käytettäviä tarramerkkejä. Kiinalaisen
eläinradan postimerkkisarjan teemana on Tiikerin vuosi. Pienoisarkki Tiikeriraitainen kissa on
postimerkkitaitelija Martin Mörckin luoma ja esittää raidallisia kotikissoja perinteisellä ahvenanmaalaisella
kuistilla. Kuistin, jonka ikkunoissa on koristeelliset ristikot, esikuva on peräisin Västergårdsin talosta,
eteläisestä Maarianhaminasta.
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