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FINLANDIA 2017:n erityissäännöt valmistuivat 
 

Euroopan maanosaliiton FEPA:n hallitus on hyväksynyt FINLANDIA 2017 -näyttelyn erityissäännöt (IREX). Sään-

nöt julkaistaan näyttelyn 1. bulletinissa, joka valmistuu Lapoex-näyttelyssä 11. huhtikuuta järjestettävää 

FINLANDIA 2017:n tiedotustilaisuutta varten. Säännöt ja bulletin löytyvät myös näyttelyn nettisivuilta.   

FEPA:n hallitus on vahvistanut FINLANDIA 2017 -näyttelylle FEPA:n suojeluksen (FEPA Patronage).  Näyttely-

toimikunta on hakenut näyttelylle lisäksi Kansainvälisen filatelistiliiton FIP:n tunnustuksen (FIP Recognition). 

Tämä lisästatus myönnettäneen FIP:n hallituksen seuraavassa kokouksessa huhtikuun lopussa.  

Anottu FIP-status on merkittävä, sillä kokoelmat jotka saavuttavat FIP:n tunnustuksen omaavassa FEPA-

näyttelyssä 85 pisteen tuloksen, saavat suoraan osallistumisoikeuden tuleviin FIP-näyttelyihin kahdeksan ke-

hyksen laajuisena. 

Näyttelyluokat ja kokoelmien skannaaminen 

FINLANDIA 2017:n näyttelyluokat ovat FEPA Grand Prix –luokka, perinteinen filatelia, postihistoria, lentoposti, 

leimamerkit, ehiöt, aihefilatelia, avoin filatelia, kuvapostikortit, nuorisofilatelia sekä filateelinen kirjallisuus.  

Lisäksi kilpailun ulkopuolella nähdään laaja kutsuttujen kokoelmien osasto. Kutsuttuihin kokoelmiin kuuluvat 

kunnialuokka, eri maiden postimuseoiden aarteet sekä Suomen itsenäistymiseen 1917 liittyvät kokoelmat. 

Näyttelyn kokonaislaajuus on noin 2200 näyttelykehystä. 

Kilpailuluokista FEPA Grand Prix –luokka ja kuvapostikorttiluokka ovat mukana ensimmäistä kertaa FEPA-

näyttelyssä. FEPA Grand Prix –luokka on mestariluokkaa vastaava luokka kolme suurta kultamitalia kansainväli-

sessä näyttelyssä saavuttaneille kokoelmille. Tämän luokan voittaja palkitaan näyttelyn suurella palkinnolla 

Grand Prix FINLANDIA 2017. 

Muiden kilpailuluokkien parhaat kokoelmat palkitaan Grand Prix National- ja Grand Prix International –

palkinnoilla. Nämä jaetaan parhaalle Suomi-kokoelmalle ja parhaalle muita maita käsittelevälle kokoelmalle. 

Kuvapostikorttien esittäjien on syytä tutustua näyttelyssä sovellettaviin postikorttiluokan arvostelusääntöihin. 

Nämä uudet, tarkistetut säännöt on laadittu FINLANDIA 2017:ää varten yhteistyössä FEPA:n kanssa. Säännöt 
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tulevat mahdollisesti jatkossa virallisiksi FEPA-tason postikorttisäännöiksi, joita sovelletaan myös tulevissa 

FEPA-näyttelyissä. Arvostelusäännöt löytyvät näyttelyn 1. bulletinista sekä nettisivuilta. 

Uutta on myös kilpailukokoelmien skannaaminen etukäteen. Kukin näytteilleasettaja huolehtii oman kokoel-

mansa skannauksesta. Tavoite on, että sähköiset kokoelmat ovat tuomariston käytettävissä hyvissä ajoin ennen 

näyttelyä. Tämä menettely tuo tuomaristolle huomattavasti lisäaikaa kokoelmiin perehtymiseen ja sillä tähdä-

tään arvostelun ja tuomaripalautteen laadun parantamiseen. Lisäksi kokoelmien esittely yleisölle näyttelypai-

kalla pystytään toteuttamaan modernilla tavalla skannattujen kokoelmasivujen avulla. 

FEPA on nimittänyt näyttelyn tuomariston avainhenkilöt. Tuomariston puheenjohtajana toimii Jussi Tuori ja 

sihteerinä Lars Engelbrecht Tanskasta. Jussi Tuori kuuluu kokeneimpiin FIP-tuomareihin. Hänellä on tuomaripä-

tevyys neljään FIP:n arvosteluluokkaan. Lars Engelbrecht on puolestaan johtavia ehiötuomareita ja toimii FIP:n 

ehiökomission puheenjohtajana.  

Muu tuomaristo nimitetään myöhemmin. Tuomareista vähintään 80% on FIP-tuomareita, muilla tuomareilla 

tulee olla FEPA- tai muun maanosaliiton tuomaripätevyys. Valtaosa tuomareista (75%) tulee ulkomailta.  

FINLANDIA 2017 –näyttely on avoin kaikille FEPA-maiden näytteilleasettajille. Maat nimittävät komissaarinsa ja 

tuomarikandidaattinsa toukokuun loppuun mennessä. Lisäksi näyttelyyn on kutsuttu kaksi FEPA-alueen ulko-

puolista maata: Yhdysvallat ja Uusi-Seelanti. 

Kehysmaksut ja ilmoittautuminen 

Lapoexissa ilmestyvä FINLANDIA 2017:n 1. bulletin on englannin- ja suomenkielinen. Se sisältää sääntöjen lisäk-

si näyttelyn perustiedot, Tampereen ja Tampere-talon esittelyn sekä näyttelyorganisaation tiedot. 

Näyttelytoimikunta jakaa bulletinia Lapoexissa ja muissa tulevissa filateelisissa tapahtumissa. Osallistumisesta 

kiinnostuneet voivat lisäksi pyytää bulletinin Suomen komissaarilta Risto Pitkäseltä postitse.  Bulletin löytyy 

myös näyttelyn nettisivuilta ladattavana pdf-tiedostona.  

Kokoelmien kehysmaksu on 60 euroa kehykseltä (viiden ja kahdeksan kehyksen kokoelmat) tai 80 euroa (yhden 

kehyksen kokoelmat).  Filateelisen kirjallisuuden luokan kohteiden osallistumismaksu on 60 euroa julkaisua 

kohti. Nuorisoluokkaan osallistuminen on maksutonta. 

Näyttelyyn ilmoittautuminen on alkanut ja päättyy ensi vuoden keväällä 31.5.2016. Ilmoittautuminen tapahtuu 

sähköisellä ilmoittautumislomakkeella, joka löytyy näyttelyn nettisivuilta. Kirjallisuusluokan kohteista täytetään 

lisäksi erillinen informaatiolomake. Myös lomakkeiden täyttöohjeet löytyvät netistä. 
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Ilmoittautumislomakkeet ovat interaktiivisia, sillä ilmoittautumiset käsitellään sähköisesti. Tästä syystä ilmoit-

tautuminen virallisella lomakkeella on tärkeää. Täytetty lomake toimitetaan sähköisessä muodossa - esimerkik-

si sähköpostin liitetiedostona - Suomen komissaari Risto Pitkäselle. Häneltä saa myös lisätietoja ilmoittautumi-

seen liittyvissä kysymyksissä.   

Edellytykset näyttelyyn osallistumiselle löytyvät näyttelysäännöistä ja ne on myös julkaistu edellisessä lehdistö-

tiedotteessa mm. Filatelisti-lehdessä. 

FINLANDIA2017.FI -nettisivut avattu 

FINLANDIA 2017 -näyttelyn viralliset internet-sivut on avattu maaliskuun puolivälissä osoitteessa 

www.finlandia2017.fi. Sivuja tullaan päivittämään säännöllisesti ja niiltä löytyy tärkeää informaatiota näyttely-

vieraille, näytteilleasettajille, kauppiaille ja yhteistyökumppaneille sekä suomeksi että englanniksi. Oletuskiele-

nä on englanti, suomenkielinen versio avautuu kielivalinnasta sivujen oikeasta yläkulmasta.  

Nettisivuista voi antaa palautetta ja kehitysehdotuksia sähköpostitse osoitteeseen info@finlandia2017.fi. 

Näyttelytoimikunta 

 

Lisätiedot: 

Jukka Mäkinen 

Näyttelytoimikunnan pj. 

jukka.matias.makinen@gmail.com 

 

Jukka Mäkipää 

Tiedotustyöryhmän pj. 

jukka.makipaa@accenture.com 

 

Risto Pitkänen 

Suomen komissaari 

risto.pitkanen@pp9.inet.fi 
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