
FINLANDIA 2017 NÄYTTELYN ERITYISSÄÄNNÖT (IREX) 

 
 
0. MUUTOKSET 

 
Päiväys Muutoksen kuvaus 
Elokuu 12, 2015 5.1     Osallistumisoikeus on kaikilla keräilijöillä, jotka ovat FEPA:an 

kuuluvien kansallisten liittojen jäseniä, sekä liittojen jäsenillä 
kutsutuista maista Yhdysvallat ja Australia Uusi Seelanti. 

Elokuu 12, 2015 12.4   Luokassa 9 näytteilleasettajille myönnetään 1 tai 5 kehystä. 
Näytteilleasettajat, jotka ovat saavuttaneet korkeimman 
kansallisen tason, voivat kuitenkin hakea 8 kehystä. 
Näyttelytoimikunta pidättää oikeuden hyväksyä tai hylätä 
tällaiset hakemukset. 

 
1. NÄYTTELYN TARKOITUS 
1.1 FINLANDIA 2017, kansainvälinen postimerkkinäyttely järjestetään: 

 Suomen tasavallan satavuotiaan itsenäisyyden (1917 - 2017) juhlistamiseksi 

 Euroopan ja koko maailman filatelistien ja postikorttikeräilijöiden ystävällisten 
suhteiden ja läheisen yhteistyön edistämiseksi 

 Filateelisen kulttuurin edistämiseksi luovien ratkaisujen, innovaatioiden ja 
modernin teknologian avulla 

  
2.  ORGANISAATIO, NÄYTTELYPAIKKA JA -AIKA 
2.1  FINLANDIA 2015 on kansainvälinen postimerkkinäyttely Euroopan Filatelistiliittojen 

keskusjärjestön (FEPA) sekä muiden kutsuttujen liittojen jäsenille 
2.2  FINLANDIA 2017 näyttelyn järjestävät yhteistyössä Suomen Filatelistiliitto (SFFF) ja 

Suomalaisen filatelian edistämissäätiö.  
2.3 Näyttely järjestetään Euroopan Filatelistiliittojen keskusjärjestön (FEPA) suojeluksessa ja 

Kansainvälisen Filatelistiliiton (FIP) tunnustamana. 
2.4 Näyttely järjestetään Tampere-talossa, osoitteessa Yliopistonkatu 55, Tampereella, 

toukokuun 24. – 28. päivä, 2017. 
 
3. MÄÄRÄYKSET 
3.1 FINLANDIA 2017 on seuraavien määräysten ja sääntöjen alainen: 

 FIP:n yleiset säännöt näyttelyille (GREX) 

 FEPA:n määräykset näyttelyille (FREGEX) 

 FIP:n yleissäännöt kilpailukokoelmien arvosteluun FIP-näyttelyissä (GREV) 

 FIP:n erityissäännöt kilpailukokoelmien arvosteluun FIP-näyttelyissä (SREV) 

 Täydentävät säännöt filateelisen kirjallisuuden arvosteluun FIP-näyttelyissä 

 FINLANDIA 2017 näyttelyssä sovellettavat kuvapostikorttiluokan arvostelusäännöt 

 FINLANDIA 2017 erityissäännöt (IREX) 
 

4. NÄYTTELYLUOKAT 



4.1 Kilpailun ulkopuoliset luokat ovat: 

 Kunnialuokka 

 Postimuseoiden aarteet 

 Suomen itsenäisyyteen 1917 liittyvät kokoelmat 
4.2 Kilpailuluokat ovat: 

 Luokka 1 FEPA Grand Prix Luokka 
Kokoelmille, jotka ovat saavuttaneet joko a) Suuren Palkinnon (Grand Prix) 
muussa kuin Mestariluokassa tai b) kolme suurta kultamitalia kolmen eri 
kalenterivuoden aikana FIP-, FEPA-, FIAF- tai FIAP-näyttelyissä vuosina 2006 – 
2016. Kokoelmat, jotka ovat saavuttaneet Suuren Palkinnon (Grand Prix) 
mestariluokassa FIP-, FEPA-, FIAF- tai FIAP-näyttelyssä, eivät voi osallistua tähän 
eivätkä muihin kilpailuluokkiin. 

 Luokka 2 Perinteinen filatelia 
2A Suomi 
2B Eurooppa 
2C Muu maailma 

 Luokka 3 Postihistoria 
3A Suomi 
3B Eurooppa 
3C Muu maailma 

 Luokka 4 Lentoposti 

 Luokka 5 Leimamerkit 

 Luokka 6 Ehiöt 

 Luokka 7 Aihefilatelia 
7A Luonto 
7B Kulttuuri 
7C Teknologia 

 Luokka 8 Avoin filatelia 

 Luokka 9 Kuvapostikortit 
Koska kuvapostikorttiluokka on ensimmäistä kertaa esillä FEPA-näyttelyssä, 
sovelletaan FINLANDIA 2017 kuvapostikorttien kokoelmien arvostelun 
erityissääntöjä  

 Luokka 10 Nuorisofilatelia. Kaikki ikäryhmät 1. tammikuuta 2017 mukaan: 
10A Näytteilleasettajat Iältään 15 vuoteen asti 
10B Näytteilleasettajat iältään 16 - 18 vuotta 
10C Näytteilleasettajat iältään 19 - 21 vuotta 

 Luokka 11 Filateelinen kirjallisuus 
Vain kirjoille, jotka on julkaistu 1. tammikuuta 2012 ja luetteloille, jotka on 
julkaistu 1. tammikuuta 2015 jälkeen. 

4.3 Yhden kehyksen kokoelmia voi esittää vain Luokissa 2-9. Yhden kehyksen kokoelmien ei 
pitäisi olla osia laajemmista kokoelmista ja niiden pitäisi perustua kapeaan aiheeseen, joka 
soveltuu parhaiten yhden kehyksen kokoelmaksi. 

 
 

5. OSALLISTUJAT 
5.1 Osallistumisoikeus on kaikilla keräilijöillä, jotka ovat FEPA:an kuuluvien kansallisten 

liittojen jäseniä, sekä liittojen jäsenillä kutsutuista maista Yhdysvallat ja Australia. 



5.2 Kilpailuluokkiin osallistujien, poislukien nuorisofilatelia, filateelinen kirjallisuus ja yhden 
kehyksen kokoelmat, on täytynyt saavuttaa kokoelmillaan vähintään 75 pistettä 
kansallisella tasolla. Sopivan kansallisen näyttelyn puuttuessa täytyy ilmoittautumis-
lomakkeeseen liittää kansallisen komissaarin kirjallinen lausunto, jossa vahvistetaan 
kokoelman taso. 

5.3 Yhden kehyksen kokoelmien on täytynyt saavuttaa vähintään 70 pistettä kansallisen tason 
näyttelyssä. 

5.4 Nuorisoluokan ikäryhmän A (10 - 15 vuotta) osallistujien on täytynyt saavuttaa 
kokoelmillaan vähintään 70 pistettä kansallisen tason näyttelyssä. Ikäryhmissä B (16 - 18 
vuotta) ja C (19 - 21 vuotta) on täytynyt saavuttaa 75 pistettä kansallisella tasolla. 
Aikaisempi nuorisoluokan ikäryhmässä C 85 pistettä viidellä kehyksellä saavuttanut 
kokoelma pätevöityy aikuisten kilpailuluokkiin. 

5.5 Osallistujan täytyy omistaa esittämänsä kokoelma, kokoelma, joka virallisessa 
näyttelyluettelossa esiintyy hänen nimissään tai nimimerkillään. Kokoelman on 
täytynyt olla osallistujan omistuksessa vähintään kaksi vuotta, ja mikäli hankittu 
kokoelmana, on se uudistettava perusteellisesti näyttelyyn pätevöitymiseksi.  

5.6 Vain yksi kokoelma osallistujaa kohti per näyttelyluokka on sallittu. Näyttelytoimikunta voi 
harkintansa mukaan poiketa tästä periaatteesta. 

5.7 Osallistuja voi esittää kokoelmansa nimimerkillä, edellyttäen että hänen nimensä ja 
jäsenyytensä sopivassa filateelisessa järjestössä on kansallisen komissaarin ja 
näyttelytoimikunnan tiedossa, joilla on oikeus kommunikoida nämä tiedot tuomaristolle. 

5.8 Täydelliset hakemista ja hyväksymistä käsittelevät määräykset on esitetty GREX:in 
artikloissa 10 ja 19.  

 
6. EHDOT OSALLISTUMISELLE 
6.1 Näytteilleasettajat toimittavat suoraan kansallisille komissaareilleen ilmoittautumis-

lomakkeet, joiden liitteenä täytyy olla kokoelman otsikkosivu ja – mikäli mahdollista – 
yhden tai korkeintaan kahden sivun laajuinen synopsis jollakin FIP:n virallisella kielellä. 
Näytteilleasettajat maista, joissa ei ole nimettyä kansallista komissaaria, ilmoittautuvat 
suoraan näyttelytoimikunnalle kansallisten liittojensa kautta. 

6.2 Ilmoittautumislomake tulee toimittaa englannin kielellä täytettynä. 
6.3 Ilmoittautumislomake tulee täyttää jokaisesta kokoelmasta erikseen. 
6.4 Kansallisten komissaarien täytyy saada täytetyt ilmoittautumislomakkeet 31. toukokuuta 

2016 mennessä. Kansalliset komissaarit toimittavat ilmoittautumislomakkeet sähköisessä 
muodossa (PDF tiedostona) pääkomissaarille viimeistään 30. kesäkuuta 2016 mennessä. 
Näyttelytoimikunta ei hyväksy paperimuodossa lähetettyjä ilmoittautumislomakkeita. 

6.5 Näyttelytoimikunta pidättää oikeuden torjua tai hyväksyä ilmoittautumisen tai hylätä 
kokoelman osittain tai kokonaan ilmoittamatta hylkäämisen syytä. 

6.6 Tiedot, jotka toimitetaan FINLANDIA 2017:lle näyttelyn järjestämistä ja kokoelmien 
arviointia varten, voidaan tallettaa ja jakaa sekä sähköisesti että paperimuodossa. 
Toimittaessaan ilmoittautumislomakkeen näytteilleasettaja hyväksyy tämän. Mitään 
tietoja ei jaeta kolmansille osapuolille muussa tarkoituksessa kuin FEPA:n ja FIP:n arkistoja 
varten, ja niitä voidaan käyttää näytteilleasettajien informoimiseen tulevista näyttelyistä. 

 
7. HYVÄKSYMISESTÄ ILMOITTAMINEN 
7.1 Näyttelytoimikunnan vastausilmoitus ilmoittautumisen hyväksymisestä tai hylkäämisestä, 

yhdessä kullekin hyväksytylle kokoelmalle myönnettyjen kehysmäärien kanssa, lähetetään 



kansallisille komissaareille, kun kehysten lukumäärä on vahvistettu. Mikäli kansallista 
komissaaria ei ole nimetty, toimitetaan vastausilmoitus kansalliselle liitolle. Nämä 
ilmoitukset toimitettaneen 30. syyskuuta 2016 mennessä. 

7.2 Näyttelytoimikunnan päätökset ovat lopullisia. Suoran kirjeenvaihtoon tai muuhun 
yhteydenpitoon hakijoiden kanssa ei ole mahdollisuutta. 

 
8. HYVÄKSYMISEN EHDOT 
8.1 Näyttelytoimikunta lähettää listan hyväksytyistä kokoelmista kansallisille komissaareille, 

jotka lähettävät hyväksymisvahvistukset kullekin näytteilleasettajalle. Kukin 
näytteilleasettaja allekirjoittaa hyväksymisvahvistuksen ja palauttaa sen 30 päivän 
kuluessa (kuitenkin viimeistään 31. lokakuuta 2016) kansalliselle komissaarilleen yhdessä 
kehysmaksujen kanssa. Jos kansallista komissaaria ei ole nimitetty, hoitaa kansallinen liitto 
nämä tehtävät. 

8.2 Osallistuja voi muokata kokoelman otsikkosivua hyväksymisvahvistuksen lähettämisen 
jälkeen, mutta kokoelman konseptia ei saa muuttaa.  Muokattu otsikkosivu ja synopsis 
tulee toimittaa kansalliselle komissaarille näyttelytoimikunnalle välitettäväksi 1. 
maaliskuuta 2017 mennessä. 

8.3 Kilpailun ulkopuolisiin luokkiin osallistuminen tapahtuu vain näyttelytoimikunnan kutsusta. 
 
9. OSALLISTUMISMAKSUT 
9.1 Osallistumismaksu viiden ja kahdeksan kehyksen kokoelmille kilpailuluokissa on €60 per 

kehys. 
9.2 Osallistumismaksu yhden kehyksen kokoelmille kilpailuluokissa on €80. 
9.3 Osallistumismaksu luokassa 11, filateelinen kirjallisuus, on €60 per julkaisu. 
9.4 Luokassa 10, nuorisofilatelia, sekä kilpailun ulkopuolisissa luokissa ei ole 

osallistumismaksua. 
9.5 Osallistumismaksuja ei palauteta. 
 
10. KOKOELMIEN LUOKITTELU 
9.1 Kokoelmien tulee osallistua oikeisiin ja niille parhaiten soveltuviin luokkiin. Tuomaristo 

pidättää oikeuden siirtää virheellisesti tai epäselvästi määritellyt kokoelmat toisiin luokkiin. 
Kokoelmaa ei voi ilmoittaa kuin yhteen luokkaan. 

9.2 Kaikki hyväksytyt kokoelmat listataan virallisessa näyttelyluettelossa sillä nimellä, joka on 
ilmoitettu hyväksymisvahvistuksessa. 

 
11. NÄYTTELYKEHYSTEN KOKO   
11.1 Näyttelyn koko on noin 2,200 kehystä. Kehykseen mahtuu 16 läpinäkyviin suojataskuihin 

sijoitettua sivua neljässä neljän sivun rivissä (4x4). Sivujen koko on korkeintaan 29.5 cm 
(korkeus) x 24.5 cm (leveys). Suurempikokoiset sivut ovat hyväksyttäviä, mutta niiden 
täytyy olla standardikoon monikertoja, niistä on ilmoitettava etukäteen ja niillä on oltava 
näyttelytoimikunnan hyväksyntä.  

11.2 Mikäli koko kokoelma ei mahdu myönnettyyn kehysmäärään, ei kehysten ulkopuolelle 
jäävää osuutta esitetä eikä arvioida. Näyttelytoimikunta ei ole vastuussa tällaisesta 
materiaalista. 

 
12. MYÖNNETTÄVÄT KEHYSMÄÄRÄT 



12.1 Tässä artiklassa määritellyt myönnettävät kehysmäärät pätevät kaikkiin artiklassa 4.2 
mainittuihin kilpailuluokkiin, pois lukien luokka 11, Filateelinen kirjallisuus. 

12.2 Kilpailuluokassa 1 kaikille kokoelmille myönnetään 8 kehystä. 
12.3 Kilpailuluokissa 2-8 kaikille kokoelmille myönnetään kehysmäärät seuraavasti, GREX:in 

artikla 6.4 mukaisesti: 

 5 kehystä – kokoelmat jotka ovat saavuttaneet vähintään 75 pistettä kansallisessa 
näyttelyssä ja enimmäistä kertaa esillä olevat kokoelmat. 

 5 kehystä – kokoelmat jotka ovat aikaisemmin saavuttaneet alle 85 pistettä FIP-, 
FEPA-, FIAF- tai FIAP-näyttelyissä. 

 8 kehystä – kokoelmat, jotka ovat saavuttaneet vähintään 85 pistettä FIP-, FEPA-, 
FIAF- tai FIAP-näyttelyissä. Kirjalliset pyynnöt pysyä 5 kehyksessä kokoelmilla, jotka 
ovat aikaisemmin saavuttaneet vähintään 85 pistettä FIP-, FEPA-, FIAF- tai FIAP-
näyttelyissä, voidaan huomioida. 

 1 kehys – yhden kehyksen kokoelmat, jotka ovat saavuttaneet vähintään 70 pistettä 
kansallisella tasolla.  

12.4 Luokassa 9 näytteilleasettajille myönnetään 1 tai 5 kehystä. Näytteilleasettajat, jotka ovat 
saavuttaneet korkeimman kansallisen tason, voivat kuitenkin hakea 8 kehystä. 
Näyttelytoimikunta pidättää oikeuden hyväksyä tai hylätä tällaiset hakemukset. 

12.5 Luokassa 10 kaikille näytteilleasettajille myönnetään GREX:in artiklan 6.4 mukaisesti 
seuraavat kehysmäärät: 

 Luokka 10A: 2 - 4 kehystä 

 Luokka 10B: 3 - 5 kehystä 

 Luokka 10C: 4 - 5 kehystä. 
 
13. KOKOELMIEN ESITTÄMINEN 
13.1 Kokoelmat tulee tehdä valkoisille tai vaaleasävyisille sivuille ja jokainen sivu tulee asettaa 

läpinäkyvään suojakoteloon, kuten GREX:in artiklassa 17.5 on säädetty. Kokoelmia, jotka 
on tehty mustille tai tummasävyisille sivuille, ei hyväksytä. 

13.2 Sivut tulee numeroida numerojärjestyksessä, sivun etupuolen oikeaan alakulmaan, 
kokoelman oikean esillepanon helpottamiseksi. 

13.3 Aitoutuksia ei voi esittää, vaan alkuperäiset aitoutukset tai niiden kopiot tulee asettaa 
tuomariston käyttöön joko kyseisen sivun taakse suojataskun sisään, tai luovuttaa 
kansallisen komissaarin haltuun näyttelyn ajaksi. 

13.4 Jokaisen aitoutuksen tai aitoutuksia sisältävän sivun etupuolelle tulee merkitä kirjan ”e” 
aitoutetun kohteen viereen osoittamaan, että kohteesta on olemassa aitoutustodistus. 

 
14. KOKOELMIEN TOIMITTAMINEN JA PALAUTTAMINEN 
14.1 Kokoelmakuoret (yksi kuori kehystä kohti) sekä inventaariolomakkeet tullia varten 

lähetetään yhdessä näytteilleasettajan tietojen kanssa jokaiselle näytteilleasettajalle 
kansallisen komissaarin kautta. Näytteilleasettajan tulisi sisällyttää täytetty 
inventaariolomake kokoelmakuoreen, jossa on ensimmäisen kehyksen sivut. 

14.2 Vain kansallisten komissaarien Tampere-taloon näyttelytoimikunnan kanssa sovittuna 
päivänä ja ajankohtana toimittamat kokoelmat voidaan hyväksyä. Kokoelmia ei palauteta 
kansallisille komissaareille ennen näyttelyn päättymistä. Mikäli kansallista komissaaria ei 
ole nimetty, tulee tapauskohtaisesta järjestelystä sopia näyttelytoimikunnan kanssa. 



14.3 Mikäli kokoelma toimitetaan myöhässä tai sitä ei toimiteta lainkaan, tai mikäli 
kokoelmalehtien koko ei ole yhteensopiva artiklassa 11.1 määrätyn kanssa, kokoelmaa ei 
arvostella eikä osallistumismaksuja palauteta. 

14.4 Näyttelytoimikunta toimittaa tulliselvitysdokumentaation sekä kuljetukset kansallisille 
komissaareille, jotka saapuvat Tampere-Pirkkalan lentokentälle. Kansalliset komissaarit, 
jotka saapuvat Suomeen muita reittejä, ovat vastuussa omien tulliselvitystensä 
tekemisestä. Heidän tulee myös tehdä järjestelyt kokoelmien toimittamiseksi Tampere-
taloon näyttelytoimikunnan kanssa etukäteen sovittuna ajankohtana. 

14.5 Kansalliset komissaarit, jotka hoitavat kokoelmien kuljetuksen lentorahtina, järjestävät itse 
omat tulliselvitykset sekä kuljetuksen näyttelypaikalle. 

14.6 Kokoelmia sisältävien matka-arkkujen ja salkkujen kuljetus on lentoyhtiöiden määräysten 
alaista. Yhden salkun painoraja on tällä hetkellä Finnairilla 23kg. Kansallisia komissaareja 
kehotetaan tarkastamaan painorajoitukset lentoja varatessaan. 

14.7 Näyttelytoimikunta ei voi vastaanottaa kokoelmia postitse, poislukien Luokka 11 
Filateelinen kirjallisuus, (ks. artikla 16). 

14.8 Näytteilleasettajia kehotetaan skannaamaan kokoelmansa ja toimittamaan kuvat 
kansalliselle komissaarille näyttelytoimikunnalle toimitettavaksi 1. maaliskuuta 2017 
mennessä. Kuvien tekniset määritykset toimitetaan hyväksymisvahvistuksen yhteydessä. 

14.9 Skannatut kuvat ovat tuomariston käytettävissä etukäteen arvostelun laadun 
parantamiseksi. Näyttelytoimikunta voi näyttelyn aikana esittää kuvia näyttelytiloissa 
sähköisessä muodossa. Kokoelmien kuvien käyttöoikeutta muuhun tarkoitukseen tai 
kolmansien osapuolien käyttöön ei myönnetä ilman näytteilleasettajan kirjallista lupaa. 

 
15. KOKOELMIEN PYSTYTTÄMINEN JA PURKAMINEN 
15.1 Kokoelmien pystyttäminen ja purkaminen tehdään näyttelytoimikunnan ja kansallisten 

komissaarien toimesta tai heidän valvonnassaan.  
15.2 Näyttelytilat eivät ole näytteilleasettajien käytettävissä kokoelmien henkilökohtaista 

pystyttämistä tai purkamista varten. 
15.3 Kokoelmat ovat esillä vain viiden päivän ajan, mutta kaikki kokoelmat on toimitettava “bin 

room”:iin ennen näyttelyn avaamista näyttelytoimikunnan kanssa sovittavana 
ajankohtana. 

 
16. FILATEELINEN KIRJALLISUUS 
16.1 Näytteilleasettajat Luokassa 11 toimittavat kaksi kappaletta jokaista nimikettä tai 

julkaisua. Toinen kappaleista asetetaan tuomariston käyttöön ja toinen on esillä 
filateelisen lukemisen alueella näyttelyn ajan. Nimikettä tai julkaisua ei palauteta. 

16.2 Näyttelytoimikunta edellyttää Filateelisen kirjallisuuden luokan kohteiden toimittamista 1. 
helmikuuta 2017 mennessä, jotta esiarvioinnille on riittävästi aikaa. 

16.3 Osoite, johon Filateelisen kirjallisuuden luokan kohteet tulee toimittaa, ilmoitetaan 
kansallisille komissaareille ajankohtana joka on lähempänä näyttelyä. 

 
17. ASIANTUNTIJARYHMÄ 
17.1 Näyttelytoimikunta nimittää asiantuntijaryhmän yhteistyössä FEPA-konsultin kanssa. 
 
18. VAKUUTUKSET JA TURVALLISUUS 
18.1 Näytteilleasettajia kehotetaan huolehtimaan kokoelmansa vakuuttamisesta sopivaksi 

katsomallaan tavalla. Näyttelytoimikunta ei ole vastuussa vakuutuksista ja kaikki 



vakuutuksiin liittyvät kulut ovat näytteilleasettajan vastuulla.  Näyttelytoimikunta ei ole 
vastuussa kokoelmien osittaisista tai kokonaisista menetyksistä tai vahingoista, ne 
aiheuttaneesta syystä riippumatta. 

18.2 Näyttelytoimikunta varmistaa tarkoituksenmukaiset turvatoimet kokoelmille sinä aikana, 
jonka ne ovat näyttelytoimikunnan hallussa. 

 
19. TULLAUS JA VEROTUS 
19.1 Näyttelytoimikunta pyrkii suunnittelemaan yksinkertaistetun käytännön Suomeen 

saapuville kokoelmille yhdessä Suomen Tullin kanssa. Saapumiskäytännön yksityiskohdat 
ja vaatimukset toimitetaan näytteilleasettajille kansallisten komissaarien kautta. Jos 
kansallista komissaaria ei ole nimetty, tiedot toimitetaan kansallisen liiton kautta. 

19.2 Tämä käytäntö ei päde, mikäli kansallinen komisaari järjestää kuljetuksen lentorahtina, tai 
tulee maahan muiden kuin nimetyn saapumispisteen kautta (ks. Artikla 14). 

19.3 Kokoelmien, jotka saapuvat Suomeen Euroopan Unionin jäsenmaista, ei pitäisi kohdata 
tulliongelmia. 

 
 
20. KOKOELMIEN ARVOSTELU JA PALKINNOT 
20.1 Kilpailuluokkien kokoelmat arvostellaan ja niille myönnetään palkintoja nimettyjen ja 

akkreditoitujen FIP- tai FEPA-tuomareiden toimesta, GREV:ssä ja SREV:ssä määriteltyjen 
periaatteiden mukaisesti. 

20.2 Tuomaristo myöntää palkinnot ja erikoispalkinnot GREX:in artiklan 8 mukaisesti. 
20.3 FINLANDIA 2017 kilpailuluokissa jaetaan seuraavat Suuret Palkinnot (Grand Prix) 

 Grand Prix FINLANDIA 2017, arvokas taide-esine, luokan 1 FEPA Grand Prix Class 
parhaalle kokoelmalle 

 Grand Prix National, arvokas taide-esine, parhaalle Suomea käsittelevälle 
kokoelmalle luokissa 2-9  

 Grand Prix International, arvokas taide-esine, parhaalle kansainvälistä aihetta 
käsittelevälle kokoelmalle luokissa 2-9  

20.4 Kaikki muut kokoelmat luokassa 1 FEPA Grand Prix palkitaan suurella kultamitalilla. 
20.5 Yhden kehyksen kokoelmien palkinnot ovat palkintotodistuksia, joista ilmenee kokoelmalle 

myönnetty pistemäärä. Mitaleja ei myönnetä. 
20.6 Kokoelmille, jotka saavuttavat alle 60 pistettä, myönnetään osallistumistodistus. 
20.7 Näyttelytoimikunnan harkinnalla hyväksytyt erikoispalkinnot annetaan tuomariston 

käyttöön ilman mitään ehtoja niiden jakamisesta. 
 
21. SÄÄNTÖJEN TÄYDENTÄMINEN 
21.1 Näyttelytoimikunta pidättää oikeuden täydentää näitä sääntöjä milloin tahansa, mukaan 

lukien tarpeelliset muutokset ryhmittelyihin ja luokitteluihin, FEPA-konsultin 
hyväksynnällä. 

21.2 Tuomariston päätöksiä lukuun ottamatta, näyttelytoimikunnan päätökset kaikissa 
näyttelyyn liittyvissä asioissa ovat lopullisia. 

 
22. VASTUUT  
22.1 Näyttelytoimikunta, sen palkalliset ja palkattomat työntekijät ja vapaaehtoiset eivät ole 

vastuussa mistään yleisön tai näytteilleasettajien menetyksistä tai vahingoista, jotka 



suoraan tai epäsuorasti aiheutuvat mistä tahansa syystä, joka liittyy tähän kilpailuun 
osallistumiseen. 

22.2 FEPA, kansalliset liitot, näiden kansalliset komissaarit, tuomaristo ja muu vapaaehtoinen 
henkilöstö eivät ole vastuussa mistään yleisön tai näytteilleasettajien menetyksistä tai 
vahingoista, jotka suoraan tai epäsuorasti aiheutuvat mistä tahansa syystä, joka liittyy 
tähän kilpailuun osallistumiseen. 

22.3 Suomen laki määrää näiden sääntöjen tulkitsemisesta ja mahdolliset oikeustoimenpiteet 
ratkaistaan Suomen oikeuslaitoksessa. 

22.4 Mikäli tässä käännöksessä on epätarkkuuksia tai ristiriitoja, alkuperäinen englanninkielinen 
teksti on määräävä. 

 
23. NÄYTTELYSÄÄNTÖJEN HYVÄKSYMINEN 
23.1 Toimittaessaan hakemuslomakkeen näytteilleasettaja hyväksyy artiklassa 3.1 määritellyt 

säännöt sekä FIP:n säännöt. 
 
 
 
 
 
24. YHTEYSTIEDOT 
24.1 Näyttelytoimikunta  

Sihteeristö, FINLANDIA 2017 
Sähköposti: info@finlandia2017.fi 
WWW-sivut: www.finlandia2017.fi 

24.2 Pääkomissaari 
Raino Heino 
Sähköposti: commissioner.general@finlandia2017.fi 

24.3 FEPA Konsultti 
Ms Birthe King 
Sähköposti: birthe.king@postalhistory.net 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


