
KESFILA 2008 -POSTIMERKKINÄYTTELYN ERITYISSÄÄNNÖT

1.§ NÄYTTELYN JÄRJESTÄJÄ, PAIKKA JA AIKA
Keski-Suomen Filatelistiseura ry järjestää kansallisen postimerkkinäyttelyn KESFILA 2008 Jyväskylässä Messukeskuksessa 28.3.–30.3.2008.

2.§ NÄYTTELYSSÄ NOUDATETTAVAT SÄÄNNÖT
Suomen Filatelistiliitto ry - Finlands Filatelistförbund rf (SFFF) on hyväksynyt näyttelyn järjestämisen. Näyttelyssä noudatetaan SFFF:n 
postimerkkinäyttelyjä varten laatimia yleissääntöjä ja näyttelyluokkien arvostelusääntöjä sekä näitä erityissääntöjä. 

3.§ NÄYTTELYYN OSALLISTUMINEN
Edellytyksenä näyttelyyn osallistumiseen on jäsenyys pohjoismaisessa filatelistiliitossa, pohjoismaisessa nuorisofilatelistiliitossa tai Viron filatelistiliitossa 
joko henkilöjäsenenä tai niihin kuuluvan jäsenyhdistyksen kautta. Edellä mainittu ei koske jokamiehen luokkaa. Näyttelytoimikunta voi kutsua kilpailun 
ulkopuolella oleviin luokkiin myös muita osanottajia. 

4.§ NÄYTTELYLUOKAT
Näyttely on jaettu seuraaviin osastoihin ja luokkiin:
1. Kutsuttujen osasto 1.1. Kunnialuokka

1.2. Palkintolautakunnan luokka
1.3. Muut kutsutut kokoelmat

2. Arvosteluosasto 2.1. Mestariluokka
2.2. Kilpailuluokat

2.2.1. perinteisen filatelian luokka
2.2.1.1. klassinen jakso, ennen vuotta 1900
2.2.1.2. keskijakso, vuodet 1900–1945
2.2.1.3. moderni jakso, vuoden 1945 jälkeen 

2.2.2.   postihistorian luokka
2.2.2.1. klassinen jakso, ennen vuotta 1875
2.2.2.2. keskijakso, vuodet 1875–1945
2.2.2.3. moderni jakso, vuoden 1945 jälkeen

2.2.3.  ehiöluokka
2.2.4.  lentopostin ja astrofilatelian luokka
2.2.5.  aihefilatelian luokka
2.2.6.  maksimifilatelian luokka
2.2.7.  leimamerkkiluokka
2.2.8.  yhden kehyksen kokoelmien luokka
2.2.9.  avoin luokka
2.2.10. postikorttiluokka
2.2.11. kirjallisuusluokka

2.3. Nuorisofilatelian kilpailuluokat 2.3.1.  ikäryhmä A (13-15-vuotiaat)
2.3.2.  ikäryhmä B (16-18-vuotiaat)
2.3.3.  ikäryhmä C (19-21-vuotiaat)
2.3.4.  nuorten ensikokoelmien luokka

3. Jokamiehen luokka

Mestariluokkaan kuuluu kokoelma, joka on viimeisen kymmenen vuoden aikana
(1998-2007) saanut joko a) FIP:n tai sen maanosaliiton hyväksymässä kansain-välisessä tai pohjoismaisessa näyttelyssä kulta- tai sitä korkeamman 
mitalin, tai b) kansallisessa näyttelyssä kahdesti vähintään kultamitalin.
Mestariluokan kansallisessa, pohjoismaisessa tai kansainvälisessä näyttelyssä viimeisen kymmenen vuoden aikana (1998-2007) voittanut kokoelma ei 
voi osallistua arvosteluosastoon.

Kokoelma voi olla yleis-, erikois- tai tutkimuskokoelma. Viimeksi mainitun ollessa kyseessä on kokoelmaan liitettävä kirjallinen tutkimusseloste. Muuta 
kehyksiin kuulumatonta materiaalia ei oteta vastaan.

Nuorisofilatelian osastossa ikä määräytyy näyttelyvuoden tammikuun 1. päivänä saavutetun iän mukaan. Postikorttiluokassa esitetään 
postikorttikokoelmia.
Jokamiehen luokassa voidaan esittää muita kehyksiin sijoitettavissa olevia kokoelmia myös filatelian ulkopuolelta. Kirjallisuusluokan kohteita ei 
palauteta. 

5.§ NÄYTTELYKEHYKSET
Näyttelykehysten koko on 89 x 118 cm, jolloin kehykseen mahtuu 16 (4 x 4) normaalikokoista (noin 24 x 29 cm) kokoelmalehteä. Arvosteluosastossa 
esitettävän kokoelman laajuus on vähintään neljä (4) ja enintään kahdeksan (8) kehystä. Mestariluokassa kehysten vähimmäismäärä on viisi (5) ja 
enimmäismäärä kymmenen (10) kehystä. Avoimessa luokassa esitettävän kokoelman laajuus on vähintään kaksi (2) ja enintään viisi (5) kehystä.

Nuorisofilatelian ikäryhmässä A esitettävän kokoelman laajuus on vähintään kaksi
(2) ja enintään neljä (4) kehystä, ikäryhmässä B vähintään kolme (3) ja enintään viisi (5) kehystä sekä ikäryhmässä C vähintään neljä (4) ja enintään 
viisi (5) kehystä. Yhden kehyksen kokoelmien luokan, nuorten ensikokoelmien luokan ja jokamiehen luokan kehysmäärä on yksi (1) kehys. 

Kokoelma on numeroitava lehdittäin juoksevasti ja lehdet on suojattava muovitaskuin. Kuhunkin kehykseen tulevat lehdet on sijoitettava erilliseen 
kuoreen, jossa tulee olla omistajan nimi, osoite ja kehyksen numero.



6.§ PALKINNOT
Näyttelyssä jaetaan seuraavia mitaleita:

kultamitaleita
suuria kullattuja hopeamitaleita
kullattuja hopeamitaleita
suuria hopeamitaleita
hopeamitaleita
hopeoituja pronssimitaleita
pronssimitaleita

Nuorisofilatelian osastossa jaetaan seuraavia mitaleita:
kullattuja hopeamitaleita
suuria hopeamitaleita
hopeamitaleita
hopeoituja pronssimitaleita
pronssimitaleita

Mitalit lukuun ottamatta kultamitalia ovat nimensä mukaista metallia. Kultamitali on kullattua hopeaa. 
Lisäksi voidaan jakaa kunnia- ja kehotuspalkintoja. Palkitsematta jääneille kokoelmille näyttelytoimikunta antaa osanottotodistuksen. 
Yhden kehyksen luokan kokoelmille jaetaan kunniakirjat, joista ilmenevät seuraavat palkintoluokat: kultamitali, kullattu hopeamitali, hopeamitali, 
hopeoitu pronssimitali ja pronssimitali. Lisäksi jaetaan näyttelyn muistomitali. Nuorten ensikokoelmien luokan palkinnot jaetaan SNFL:n (Suomen 
Nuorisofilatelistiliitto ry - Finlands Ungdomsfilatelistförbund rf) erityissääntöjen mukaisesti. Jokamiehen luokassa jaetaan kunniakirjat, joiden lisäksi 
voidaan jakaa kunnia- ja kehotuspalkintoja. 

7.§ PALKINTOLAUTAKUNTA
Arvosteluosastossa ja nuorisofilatelian osastossa esitettävien kokoelmien arvostelun suorittaa SFFF:n hyväksymä palkintotuomaristo, johon kuuluu 
myös erikoisluokkien asiantuntijoita. Nuorten ensikokoelmien luokan arvostelu suoritetaan SNFL:n erityissääntöjen mukaisesti. Jokamiehen luokan 
yhden kehyksen kokoelmien paremmuus ratkaistaan yleisöäänestyksellä.

8.§ NÄYTTEILLEASETTAJAA KOSKEVIA MÄÄRÄYKSIÄ
Näyttelyyn ilmoittaudutaan erityisellä ilmoittautumislomakkeella, joka on lähetettävä 31.12.2007 mennessä näyttelytoimikunnalle osoitteella: KESFILA 
2008, c/o Tuomo Koskiaho, Tyyppäläntie 17 B 8, 40250 Jyväskylä. Kehysmaksu on suoritettava 20.2.2008 mennessä tilille 800028-14843305

Mestariluokassa sekä kilpailuluokissa 2.2.1.–2.2.7. ja 2.2.9.-2.2.10. kehysmaksu on kaksikymmentä (20) euroa/kehys. Yhden kehyksen kokoelmien 
luokassa (2.2.8.) kehysmaksu on kaksikymmentäviisi (25) euroa/kehys. Kehysmaksu koskee myös kirjallisuusluokan (2.2.11.) kohdetta, jolta maksu on 
kolmekymmentäviisi (35) euroa. Jokamiehen luokassa kehysmaksu on kaksikymmentäviisi (25) euroa/kehys.
Nuorisofilatelian kilpailuluokissa (2.3.) osanotto on maksuton.

Näytteilleasettajan tulee toimittaa ilmoittautumisen yhteydessä valokopio kokoelmansa otsikkolehdestä/kirjallisuusluokan kohteensa kannesta tai 
kansista (lehtien vuosikerrat) näyttelytoimikunnalle.

9.§ KOKOELMAN HYVÄKSYMINEN
Kokoelman lopullisesta hyväksymisestä päättää näyttelytoimikunta, joka vahvistaa näytteilleasettajan käyttöön tulevan kehysmäärän ja ilmoittaa sen 
hänelle helmi-maaliskuussa 2008. Näyttelytoimikunnalla on oikeus suorittaa ryhmitystä koskevia muutoksia.

10.§ KOKOELMAN TOIMITTAMINEN
Näyttelytoimikunta huolehtii näyttelykohteiden kehyksiin asettamisesta, mikäli näytteilleasettaja ei tee sitä itse. Postitse lähetettävät näyttelykohteet on 
toimitettava näyttelytoimikunnalle 15.3.2008 mennessä. Muiden kokoelmien on oltava näyttelypaikalla 27.3.2008 kello 19.00 mennessä.

Näyttelytoimikunnan puheenjohtaja antaa luvan kokoelmien poistamiseen kehyksistä näyttelyn päätyttyä. Mikäli kokoelmaa ei noudeta 
henkilökohtaisesti, se palautetaan näytteilleasettajalle näyttelytoimikunnan toimesta kirjattuna postilähetyksenä.

11.§ VARMUUSTOIMET
Näyttelytoimikunta huolehtii parhaan kykynsä mukaan näyttelykokoelmien kunnossa pysymisestä ja vartioinnista niiden vastaanotosta palautukseen 
asti, mutta ei vastaa näyttelykohteiden vahingoista olivatpa ne syntyneet millä tavoin tahansa. Näytteilleasettajalla on vastuu näyttelykokoelman 
vakuuttamisesta.

12.§ RATKAISUVALTA
Tapauksissa, joiden varalta ei näissä säännöissä tai SFFF:n yleissäännöissä ole määräyksiä, lopullinen ratkaisuvalta on näyttelytoimikunnalla. 
Mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan Jyväskylän käräjäoikeudessa.

13.§ SÄÄNTÖJEN HYVÄKSYMINEN
SFFF:n (Suomen Filatelistiliitto ry – Finlands Filatelistförbund rf) hallitus on hyväksynyt nämä säännöt 18.04.2007.

14.§ TIEDUSTELUT
Näyttelyä koskeviin tiedusteluihin vastaavat näyttelytoimikunnan puheenjohtaja
Jussi Murtosaari, Saarijärventie 15 As 1, 40200 Jyväskylä, sähköposti: jussi.murtosaari@kolumbus.fi tai 

Tuomo Koskiaho, Tyyppäläntie 11 B 11, 40250 Jyväskylä, puh. 040 5491396 (iltaisin), sähköposti:tuomo.koskiaho@pp.inet.fi

KESFILA 2008 näyttelytoimikunta


