Lokakuu 2020

Åland Post juhlistaa Naisten Suomen Cupin tämänvuotista mestaria
Åland United -joukkuetta omalla postimerkillä
Åland Post julkaisee 9. lokakuuta postimerkin, jolla juhlistetaan jalkapallojoukkue Åland
Unitedin ensimmäistä Naisten Suomen Cupin mestaruutta. Postimerkki on
erikoisjulkaisu, jolla on rajoitettu painosmäärä. Se on myynnissä Åland Postin
verkkokaupassa sekä julkaisupäivänä Maarianhaminan pääpostissa.
Jalkapallojoukkue Åland United voitti 4. lokakuuta Naisten Suomen Cupin finaalin Myyrmäessä
Tikkurilan Pallosuraa vastaan tuloksella 2–1. Åland Post haluaa olla mukana juhlimassa tätä
historiallista saavutusta julkaisemalla erikoispostimerkin, joka tulee myyntiin 9. lokakuuta
Cup-mestaruus on Åland Unitedille ensimmäinen. Joukkueella on ennestään kaksi
liigamestaruutta. Tällä kaudella se taistelee mestaruudesta myös Kansallisessa liigassa.
Postimerkki pohjautuu Juha Tammisen ottamaan valokuvaan. Hän on valokuvannut
jalkapalloilua lähes 40 vuotta. Juha kertoo:
-

Kuva on otettu Myyrmäessä heti finaalin jälkeen keskellä voitonhuumaa. Näin, kun
pelaajat siirtyivät lähemmäksi toisiaan ottaakseen ryhmäkuvan kännykällä sen jälkeen,
kun he olivat kiittäneet kannattajiaan ja ottaneet joukkuekuvan. He olivat hyvin
spontaaneja, rentoja ja iloisia, joten päätin mennä lähemmäksi. Mielestäni tämä on yksi
parhaimmista voittajakuvista, joita olen vuosien saatossa ottanut. Siitä näkyy hyvä
joukkuehenki. Uusi normaali on selfien otto yksin pokaalin kanssa mutta tässä joukkue
sen sijaan tiivistäytyi, he pitivät mitaleita esillä, purivat niitä ja riemuitsivat yhdessä.

Postimerkin painosmäärä on rajattu tuhanteen arkkiin ja minimitilaus on yksi miniarkki, jossa on
8 postimerkkiä. Sen hinta on 18,00 €. Tilaus onnistuu helpoiten Åland Postin verkkokaupasta
webshop.alandpost.com/fi/ Postimerkin maksuarvo on Europa, mikä tarkoittaa, että se käy
postimaksuna alle 20 gramman painoisiin kirjeisiin Pohjoismaihin ja Eurooppaan.
Julkaisupäivänä 9. lokakuuta miniarkin voi ostaa Maarianhaminan pääpostissa klo 13–15.
Postimerkki julkaistaan Minun Postimerkkini -palvelun kautta. Sen avulla yksityishenkilöt ja
yritykset voivat valita oman aiheen postimerkkiin. Åland Post on julkaissut aiemmin
omakuvapostimerkkejä vuosina 2015 ja 2016, jolloin juhlittiin jalkapallojoukkue IFK Mariehamnin
cup- ja liigamestaruutta. Huomaa, että tämä erikoispostimerkki julkaistaan Åland Postin
virallisen julkaisuohjelman ulkopuolella.
Postimerkit voi tilata verkkokaupasta webshop.alandpost.com/fi/, postitse osoitteesta Åland Post
Frimärken, PB 1100, AX-22111 Mariehamn, Åland tai puhelimitse: 018 636 641.
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