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FINLANDIA 2017 modernisoi Liiton näyttelykehykset  
 

FINLANDIA 2017 –projektiin kuuluu Tampereen päänäyttelyn lisäksi monia muita filatelian kehittämis-

hankkeita. Näihin kuuluu Liiton näyttelykehysten modernisointi, josta on haaveiltu vuosikymmeniä.  

FINLANDIA 2017:n laajuus on noin 2200 näyttelykehystä. Filatelistiliiton kehyksillä katetaan tästä vajaa puo-

let, noin 1050 kehystä. Loput 1150 näyttelykehystä lainataan Ruotsista ja muista Pohjoismaista. 

Kaikki Pohjoismaat käyttävät samanlaisia, 1980-luvulla yhdessä hankittuja näyttelykehyksiä. Jokainen näyt-

telyiden rakentamiseen ja kokoelmien pystyttämiseen osallistunut tietää, kuinka työläät nämä kehykset 

ovat pystytyksen kannalta. Kokoelmalehtien kiinnittäminen muovisilla ”klipseillä” vie tavattomasti aikaa. 

Uusista kehyksistä tai kehysten ”tuunauksesta” on haaveiltu pitkään.  

FINLANDIA 2017 toteuttaa kehysten modernisoinnin osana itsenäisyyden juhlavuoden hankettaan. Kaikki 

Liiton 1050 kehystä modernisoidaan lisäämällä kehyksiin kiinteät muovilistat kokoelmalehtiä varten.  

Valtaosa kokoelmista on rakennettu A4-korkuisille sivuille.  Kiinteät listat mitoitetaan niin, että A4-korkuiset 

sivut suojataskuineen mahtuvat kehykseen. Muun korkuiset, harvinaisemmat lehtikoot kiinnitetään tarvit-

taessa edelleen entisellä ”klipsisysteemillä”. 

Modernisointi toteutetaan taipuisilla tarrakiinnitteisillä muovilistoilla, joista Jyväskylän kerholla on hyvä ko-

kemus jo 10 vuoden ajalta. Jokaiseen kehykseen asennetaan neljä läpinäkyvää listaa. Lehden alareunat kiin-

nitetään U-listan varaan, yläreunat tukeutuvat yläpuolella olevan U-listan alle. Kehyksen yläreunaan ei tule 

listaa. Ylimmät lehdet pysyvät paikoillaan joko jäykkien suojataskujen avulla tai jos tarpeen, vanhoja klipsi-

kiinnikkeitä käyttämällä. 

Kehysten modernisoinnista vastaa Jarkko Leppäsen johtama F2017-näyttelytyöryhmä, jossa kehysprojektia 

vetää Jukka Kaivanto. Työhön osallistuvat Tampereen Filatelistiseuran talkoolaiset sekä Tampereen kau-

pungin Nuutisaran toimintakeskus. Tampereen kerho huolehtii kehyslaatikoiden purkamisesta ja uudelleen 

lastaamisesta. Toimintakeskus suorittaa muovilistojen liimaamiseen sapluunan avulla. Työ on iso ja se ete-

nee laatikko laatikolta. 
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Liiton näyttelykehykset modernisoidaan FINLANDIA 2017:ää varten. Jokaiseen kehyksen kiinnitetään läpinäkyvät 
muovilistat kokoelmalehtiä varten. Nykyiset muoviklipsit poistuvat pääosin käytöstä. Modernisointi nopeuttaa 

merkittävästi kokoelmien pystytystä 
. 

 

Kehysprojektista vastaavat Tampereen Filatelistiseuran talkoolaiset yhdessä Tampereen kaupungin Nuutisaran toimin-
takeskuksen kanssa. Projektia vetää Jukka Kaivanto (vasemmalla) ja ryhmään kuuluvat Kalevi Kenttä, Keijo Kivimäki, 
Esko Tirkkonen, Tapio Huovinen sekä kuvasta puuttuvat Kari Salonen ja Tero Sisto.  
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Ensimmäinen 200 kehyksen erä valmistui huhtikuussa ja oli jo testikäytössä Jyväskylän Nordiassa. Loput ke-

hykset operoidaan Tampereella syksyn 2016 ja kevään 2017 aikana. Jyväskylän kokemusten pohjalta toteu-

tustapaa ehditään vielä tutkimaan ja kehittämään.  

FINLANDIA 2017:n näytteilleasettajille tullaan määrittelemään suojataskun korkeus, jota ei tule ylittää. Kor-

keus mitataan lehden suojataskun alareunasta sen yläreunaan. Mitta koskee siis koko sivua suojatasku mu-

kaan luettuna. Tämä maksimikorkeus on alustavasti 30,5 cm. Mitta tarkistetaan vielä ja tarkka mitta ilmoi-

tetaan myöhemmin mm. näyttelyn nettisivuilla.  

Kehyshankkeen kustannuksista vastaa FINLANDIA 2017. Kehykset jäävät edelleen Liiton omaisuudeksi. Nor-

dian yhteydessä modernisointia esiteltiin myös muille Pohjoismaille, joille Tampereen kerho on valmis myy-

mään vastaavan muutostyön kokonaispalveluna. 

Jo Suomen Liiton kehysten modernisointi nopeuttaa FINLANDIA 2017:n pystytystä valtavasti. Jos Ruotsin 

Liiton kehykset operoidaan vastaavalla tavalla Tampereella ennen näyttelyä, pystytys nopeutuu vastaavasti 

myös näiden osalta. FINLANDIA 2017:n pystytys- ja purkuaikataulu on tiukka: pystyttämiseen on varattu 

kaksi, purkamiseen puolitoista päivää. 
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