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FINLANDIA 2017:n ohjelma ja filateeliset seminaarit 

FINLANDIA 2017 –näyttelyn ohjelma on valmisteilla. Ohjelman filateelisen rungon muodostaa eri aloja käsit-

televä kansainvälinen seminaarisarja. Sarjaan kuuluu yhdeksän seminaaria. Seminaareista viisi saa FIP-

statuksen ja kolme FEPA-statuksen. Lisäksi näyttelyn ohjelmaan kuuluu luentoja, esitelmiä ja kokouksia. Nä-

kemisen ja kokemisen kruunaa ohjelmalavan jatkuva tapahtumatarjonta jokaisena näyttelypäivänä. 

Kansainvälisen seminaarisarja pidetään näyttelyhotellin Scandic Tampere Cityn kokoustiloissa perjantaina 26.5. 

ja lauantaina 27.5.2017. Seminaarit ovat pääosin englanninkielisiä ja avoimia kaikille kiinnostuneille ilman en-

nakkoilmoittautumista. 

 

FEPA-seminaarien aiheina ovat avoin filatelia, kuvapostikortit ja nuorisofilatelia. Avoimen filatelian seminaarin 

vetäjänä toimii Birthe King Iso-Britanniasta, postikorttiseminaarin vetäjänä Seija-Riitta Laakso Suomesta. Nämä 

seminaarit pidetään perjantaina 26.5. 

 

Lisäksi FEPA järjestää lauantaina 27.5. kansainvälisen nuorisofilatelian symposiumin. Tilaisuuteen kutsutaan 

useita puhujia eri puolilta Eurooppaa kuten Alfred Kunz Itävallasta, Nicos Rangos Kyprokselta, Bojan Bracic Slo-

veniasta ja José Pedro Gómez-Agüero Espanjasta. 

 

Kansainvälinen filatelistiliitto FIP on puolestaan myöntänyt FINLANDIA 2017:lle viisi FIP-tason seminaaria. Lie-

nee ensimmäinen kerta FEPA-näyttelyiden historiassa, kun maanosanäyttelyyn saadaan tämän tason seminaa-

risarja!  

 

Perinteistä filateliaa, postihistoriaa ja leimamerkkejä käsittelevät FIP-seminaarit pidetään lauantaina 27.5. Osa 

näistä seminaareista tulee saamaan ns. qualifying seminar –statuksen. Tämä tarkoittaa, että seminaariin osallis-

tuminen lasketaan suoritukseksi näiden luokkien FIP-tuomariharjoittelijoiksi pyrkiville. Keskustelut näistä sta-

tuksista FIP:n kanssa ovat vielä kesken. 

 

FIP:n perinteisen filatelian seminaarista vastaa komission puheenjohtaja Lars Peter Svendsen Tanskasta. 

Svendsen toimii FINLANDIA 2017:ssä eksperttiryhmän johtajana.  

 

FIP:n postihistoriallisen seminaarin vetää näyttelyssä tuomarina toimiva Peter McCann RDP Yhdysvalloista.  

 

FIP:n leimamerkkiseminaarista vastaa komission puheenjohtaja Ralph Ebner Saksasta. Hän toimii näyttelyssä 

tuomariharjoittelijana. 

 

FIP-seminaareihin kuuluu mahdollisesti myös aihefilateelinen seminaari, jonka vetää komission puheenjohtaja 

Peter Suhadolc Sloveniasta. Suhadolc toimii FINLANDIA 2017:ssa aihetuomariryhmän vetäjänä. 
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Workshop näyttelytuomareille 

 

Viides FIP-seminaari on suunnattu näyttelytuomareille. FIP Judging and Team Leader Workshop käsittelee ko-

koelmien arvostelua ja arvosteluryhmän johtajana toimimista. Workshopiin hyväksytään hakemusten perus-

teella 30 tuomaria eri näyttelytasoilta eri puolilta Eurooppaa. Tavoitteena on kehittää ryhmänjohtajina toimi-

vien tuomareiden taitoja kansallisissa ja kansainvälisissä näyttelyissä. Workshopin vetävät Lars Engelbrecht 

RDP Tanskasta ja Peter McCann RDP Yhdysvalloista.  

 

Hakemukset tuomareiden workshopiin lähetetään 31.3. mennessä FINLANDIA 2017:n projektipäällikkö Risto 

Pitkäselle osoitteella risto.pitkanen@pp9inet.fi. Mukaan tarvitaan tieto hakijan tuomaripätevyydestä. Paikkoja 

ei täytetä ilmoittautumisjärjestyksessä, vaan osallistujat valitaan hakijoiden joukosta.  

 

Kansallisessa seminaarissa tarkastellaan käsittelytapaa 

 

Seminaarisarjan kansallisessa seminaarissa lauantaina 27.5. pohditaan näyttelykokoelman käsittelytapaa (eng-

lanniksi treatment). Kokoelmia arvosteltaessa käsittelyn osapisteet - maksimi 20 pistettä - korostuvat nykyisin 

voimakkaasti. Kovan kansainvälisen kilpailun myötä kokoelmat ovat kehittyneet entistä enemmän kertovaan 

suuntaan. Mitä tämä muutos tarkoittaa perinteisessä filateliassa, postihistoriassa, ehiöfilateliassa, lentopos-

tissa, leimamerkeissä tai postikorttiluokassa? Mitä hyviin käsittelyn pisteisiin vaaditaan? 

 

Seminaari on suunnattu kaikkien luokkien näyttelyfilatelisteille. Sen vetävät näyttelyssä tuomarina toimivat Ari 

Muhonen ja Jussi Murtosaari. Tämän seminaarin kieli on suomi. Seminaari on avoin kaikille kiinnostuneille il-

man ennakkoilmoittautumista. 

 

Mainittujen seminaarien lisäksi FINLANDIA 2017:n ohjelmaan kuuluu useita luentoja, esitelmiä ja kokouksia 

näyttelypaikalla Tampere-talon konserttisalissa ja ohjelmalavalla. Monet luennoista liittyvät näyttelyn teema-

päiviin ja tulevat varmasti herättämään huomiota näyttelyvieraiden joukossa.  

 

Lauantaina 27.5. Tampere-talon konserttisalissa järjestetään Suomen Filateliapalvelu Oy:n huutokauppa. 

 

Näyttelyn yhteydessä pidetään niin ikään Suomen Filatelistiliiton liittokokous, FEPA:n kongressi sekä FIP:n halli-

tuksen ja komissioiden johdon yhteiskokous.  

 

Tässä vaiheessa on jo selvillä, että sekä FIP:n presidentti Tay Peng Hian RDP Singaporesta että FEPA:n presi-

dentti José Ramón Moreno Espanjasta saapuvat Tampereelle. 

 

Näyttelyn ohjelma täydentyy jatkuvasti ja se julkaistaan kevään mittaan. Erityisesti Tampereen seudun sekä 

valtakunnalliset erikoisalojen kerhot ovat tervetulleita mukaan esittelemään toimintaansa Tampere-talon ohjel-

malavalle. Lavan ohjelma koostuu pienistä esitelmistä, tietoiskuista, keskusteluista, haastatteluista ja kokoel-

mien esittelyistä, joita on helppo pysähtyä katsomaan ja kuulemaan.  

 

Kerhojen yhteyshenkilö ohjelmaan liittyvissä asioissa on FINLANDIA 2017:n markkinointisihteeri Mirka Ylä-Mat-

tila, mirka.yla-mattila@postimuseo.fi. 
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Näyttelytoimikunta 

Lisätiedot: 

Jukka Mäkinen 

Näyttelytoimikunnan pj. 

jukka.matias.makinen@gmail.com 

 

Jukka Mäkipää 

Tiedotustyöryhmän pj. 

makipaa.jukka@gmail.com 

 


