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Årets julmärken stöder ungdomsverksamheten Fältarna på Åland
Den 20 oktober ger Åland Post ut årets ark med julmärken
för dekoration av julkort och paket. Illustratören Sami Saramäki har prytt de självhäftande stickers med kända jul- och
vintersymboler. Precis som tidigare år delas vinstmedel från
försäljningen ut till samhällsnyttig verksamhet på Åland.
Årets mottagare är Fältarna på Åland som arbetar med och
för tonåringar.
				
Åland Post har sedan 1993 stött åländska föreningar och organisationer genom
försäljningen av julmärken. Mottagare av 2022 års julmärkesmedel är Fältarna
på Åland som arbetar med och för tonåringar i åldern 13–17 år. Deras arbete
bygger på att skapa trygghet och vara ett kontinuerligt stöd på ungdomarnas
villkor. Fältarna fungerar även som en länk mellan föräldrar, skola, socialtjänst
och polis. De besöker skolor, föräldramöten och ungdomsgårdar och ordnar
ungdomsgrupper. Ungdomarna ges möjlighet att diskutera allt från våld i
hemmet, droger, alkohol till kärleksbekymmer, ensamhet och mobbning i
skolan. Julmärkesbidraget planerar Fältarna att använda till studiematerial
och aktiviteter för ungdomarna.
Sami Saramäki bor i Helsingfors och arbetar sedan 20 år som illustratör i
reklambranschen. Han är också van att illustrera vintriga motiv berättar han:
– Av någon anledning tillfrågas jag ofta om att illustrera just vinterlandskap,
men jag har inget emot det. Jag tycker om vintern så detta uppdrag passade
mig perfekt.
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Bild: Julmärken är självhäftande
dekorations- och brevtillslutningsmärken
till julkort och paket och säljs i ark om
20 märken.

Fakta om utgåvan
Utgåvans namn Julmärken 2022
Utgivningsdatum 20.10.2022
Konstnär Sami Saramäki
Formgivare Johanna Finne
Upplaga 3000 ark á 20 självhäftande märken
Pris 5,00 €
Storlek 30,6 × 25,8 mm
Arkstorlek 210 × 145 mm
Papper Sticotac Semigloss, White 80 gsm
Tryckmetod 4-färgsoffset
Tryckeri Cartor Security Printers
Beställ julmärken via webshop.alandpost.com, per post till Åland Post
Frimärken, PB 1100, AX-22111 Mariehamn, Åland, Finland, per e-post:
stamps@alandpost.com, eller per telefon: +358 (0)18 636 641.

För mer information kontakta:
Gunilla Häggblom, informatör Frimärken
E-post: gunilla.haggblom@alandpost.com
Telefon: +358 (018) 636 638
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