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FINLANDIA 2017:n kilpailuluokkiin yli 400 kokoelmaa  
 

FINLANDIA 2017 -toimikunta on valinnut näyttelyyn hyväksytyt kokoelmat. Suurnäyttelyyn kilpailuluokkiin 

osallistuu 403 kokoelmaa ja 58 kirjallisuusluokan kohdetta.  Kun mukaan lasketaan kutsutut kokoelmat, 

näyttelyn kehysmääräksi tulee 2248 kehystä. 

FINLANDIA 2017:stä tulee kautta aikojen toiseksi suurin Suomessa järjestetty postimerkkinäyttely. Samalla se 

on maailman suurin filateelinen näyttely vuonna 2017.  

Näyttelyyn pyrki 585 kokoelmaa ja kirjallisuusluokan kohdetta. Näyttelytilojen koko Tampere-talossa ei valitet-

tavasti salli näiden kaikkien mukaanpääsyä. Valintatyöryhmä oli haastavan paikan edessä joutuessaan karsi-

maan noin 650 kehystä - suuren kansallisen näyttelyn verran. 

Kokoelmien valinnassa on huomioitu niiden aikaisemmin saavuttama näyttelymenestys. Tämän johdosta näyt-

telystä tulee erittäin korkeatasoinen: mukana ovat eturivin kokoelmat Suomesta ja Euroopan maista. Lisäksi 

näyttelyyn osallistuu kokoelmia Pohjois-Amerikasta, Australiasta, Aasiasta ja Afrikasta. 

Kokoelmien ylitarjonnasta johtuen kukin näytteilleasettaja voi osallistua vain yhdellä kilpailuluokan kokoelmal-

la.  

Perinteisessä filateliassa lähes 500 kehystä 

Tampere-talon päänäyttelysalina toimii Sorsapuistosalin nimellä tunnettu näyttelytila talon sisääntulokerrok-

sessa. Saliin mahtuu noin 1000 näyttelykehystä. Sorsapuistosaliin sijoitetaan kutsuttujen, FEPA Grand Prix – ja 

perinteisen filatelian luokka sekä valtaosa postihistoriallisista kokoelmista.  

Oheinen diagrammi havainnollistaa hyväksyttyjen kokoelmien kehysmääriä luokittain ja alaryhmittäin.   

Näyttelyn kutsuttujen kokoelmien luokassa nähdään upea 55 kehyksen kattaus suomalaista filateliaa ja numis-

matiikkaa, joukossa suuria harvinaisuuksia. Nämä kokoelmat julkistetaan loppuvuodesta. 

FEPA Grand Prix –luokkaan osallistuu kahdeksan kokoelmaa, jotka edustavat perinteistä filateliaa, postihistori-

aa ja aihefilateliaa. 
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Perinteisen filatelian luokassa nähdään 83 kokoelmaa 457 kehyksessä. Kokoelmista 21 esittelee suomalaista 

filateliaa. Tähän kansalliseen ryhmään osallistuu Suomi-kokoelmia oman maamme lisäksi Tanskasta ja Belgias-

ta. Kolme klassisen Suomen näytteilleasettajaa aloittaa ovaaleilla. Ja mikä sopikaan FINLANDIA 2017:ään pa-

remmin kuin Saarismalli – sata vuotta täyttävää julkaisua esittelee kuusi kokoelmaa. 

Perinteisen filatelian Euroopan ja muun maailman ryhmissä nähdään eri maiden johtavia kokoelmia, eksootti-

simpina alueina muun muassa Haiti, Peru, Brasilia, Brunei, Siam, Nepal, Johore sekä Jammu ja Kashmir.  

Näyttelyn suurin alaryhmä on Euroopan postihistoria  

FINLANDIA 2017:n ylivoimaisesti suurin näyttelyluokka on postihistoria. Luokka joudutaan koonsa vuoksi jaka-

maan kahteen saliin: osa postihistoriallisista kokoelmista sijoitetaan 1. kerroksen Sorsapuistosaliin, osa 2. ker-

roksen uuteen Duetto-saliin. 

Postihistorian luokkaan osallistuu 126 kokoelmaa, joille on varattu yli 700 näyttelykehystä. Luokan kokoelmista 

15 esittelee Suomen postihistoriaa. Nämä kilpailevat kansallisessa ryhmässä, joukossa useita kokoelmia ulko-

mailta Saksasta, Iso-Britanniasta ja Yhdysvalloista.  

Koko näyttelyn suurimman alaryhmän muodostaa Euroopan postihistoria, jossa kilpailee 88 kokoelmaa lähes 

500 kehyksessä. Tämä ryhmä muodostaa lähes neljäsosan koko FINLANDIA 2017 –näyttelystä. 

Samaan Duetto-saliin Tampere-talon 2. kerrokseen sijoitetaan myös ehiöluokka, johon osallistuu 20 kokoelmaa 

reilusti yli 100 kehyksellä. 

Aihefilateliassa luontoa, kulttuuria ja teknologiaa 

FINLANDIA 2017:n aihefilatelian ja avoimen filatelian luokat sijoitetaan Tampere-talon 0-kerroksen näytte-

lysaleihin Sonaatti 1 ja Sonaatti 2. Näissä saleissa Tampereen Filatelistiseura järjesti viime vuonna TamCollect-

koenäyttelyn. 

Aihefilatelian luokkaan osallistuu 51 kokoelmaa. Nämä kilpailevat alaryhmissä luonto, kulttuuri ja teknologia. 

Aiheluokan kehysmäärä on yli 300 ja luokasta tulee erittäin monipuolinen. Viisi aihekokoelmaa edustaa Suo-

mea. 

Avoimen filatelian luokka jää puolestaan varsin pieneksi. Siihen osallistuu 12 kokoelmaa, joista niin ikään viisi 

Suomesta.  

Tampere-talon 2. kerroksen Sopraano-salissa nähdään kolme pienempää luokkaa: leimamerkit, lentoposti ja 

nuorisoluokka. Leimamerkit ovat mukana 13:lla ja lentoposti 19:llä kokoelmalla. Nuorisoluokan laajuudeksi 
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tulee 105 näyttelykehystä ja sen kolmessa ikäryhmässä kilpailee yhteensä 33 kokoelmaa. Mukana on kaksi nuo-

risokokoelmaa Suomesta.  

Huima lähtölaukaus postikorteille 

Postikorttiluokka saa oman näyttelysalinsa Tampere-talon 3. kerroksesta. Maestro-sali kuuluu talon uusiin sa-

leihin ja sen kapasiteetti on 192 näyttelykehystä. Luokkaan osallistuu 38 kokoelmaa. Siitä muodostuu huima 

lähtölaukaus postikorttien mukaantulolle maanosanäyttelyihin. Luokka on FINLANDIA 2017:ssä ensimmäistä 

kertaa mukana FEPA-tasolla. Näytteilleasettajat tulevat 17 eri maasta kolmelta eri mantereelta. 

Näyttelyn kirjallisuusluokkaan on hyväksytty kaikki ilmoittautuneet 58 kirjallisuuskohdetta.  

Oheinen diagrammi FINLANDIA 2017:n kehysmääristä maittain vahvistaa, että tällä kertaa Suomi isäntämaana 

jyrää muut maat lähes 350 näyttelykehyksellä.  Suomesta mukaan on hyväksytty 69 kokoelmaa, joukossa kym-

meniä kokoelmia jotka osallistuvat ensimmäistä kertaa kansainväliseen näyttelyyn. FINLANDIA 2017 tarjoaa 

näille kaikille ainutlaatuisen ponnahduslaudan kansainväliselle näyttelyuralle. 

Suomen jälkeen seuraavaksi suurimmat kokoelmamäärät saadaan filatelian suurmaista Saksasta (31 kokoel-

maa), Iso-Britanniasta (29), Ranskasta (26) ja Italiasta (25). Vahvasti edustettuina ovat myös kutsutut maat Yh-

dysvallat (18) ja Australia (15). Pienimpiin maihin kuuluvat Liechtenstein, josta osallistuu yksi kokoelma sekä 

Monaco ja Latvia kahdella kokoemalla.  

Seppo Laaksonen apulaispääkomissaariksi 

FINLANDIA 2017:n organisaatiota on täydennetty kutsumalla Seppo Laaksonen näyttelyn apulaispääkomissaa-

riksi. Hänen tehtäviinsä kuuluvat EU-alueen ulkopuolelta saapuvien kokoelmien tullausjärjestelyt sekä kokoel-

mien vastaanoton ja luovutuksen organisointi. Hän toimii myös näyttelyn "BIN-roomin" vastuuhenkilönä.  

Myös näyttelyn tuomaristo ja eksperttiryhmä on valittu. Tuomaristoon kutsutaan 29 tuomaria ja viisi tuomari-

harjoittelijaa, asiantuntijaryhmään kaksi eksperttiä ja eksperttiharjoittelija. 

Jokaiseen näyttelyluokkaan kiinnitetään oma tuomariryhmänsä. Suurimpiin luokkiin ryhmiä tarvitaan useampia: 

perinteiseen ja aihefilateliaan kaksi, postihistoriaan kolme ryhmää.  

Näyttelytoimikunta 
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Lisätiedot: 

Jukka Mäkinen 

Näyttelytoimikunnan pj. 

jukka.matias.makinen@gmail.com 

 

Jukka Mäkipää 

Tiedotustyöryhmän pj. 

makipaa.jukka@gmail.com 

 

 

 

              FINLANDIA 2017 –näyttelyyn osallistuvien kokoelmien kehysmäärät luokittain ja alaryhmittäin: 
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       FINLANDIA 2017 –näyttelyyn osallistuvien kokoelmien kehysmäärät maittain: 

 


