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JOENSUU 2019 - ALUEELLISEN POSTIMERKKINÄYTTELYN NÄYTTELYSÄÄNNÖT

1. NÄYTTELYN JÄRJESTÄJÄ, PAIKKA JA AIKA
Joensuun Postimerkkeilijät ry järjestää JOENSUU 2019 alueellisen näyttelyn Joensuussa
30 - 31.3.2019 Joensuun Kansalaisopiston tiloissa, osoite Papinkatu 3, 80110 Joensuu. Näyttely on samalla vuonna 1949 perustetun Joensuun Postimerkkeilijät ry:n 70-vuotisjuhlanäyttely.
Näyttelyllä ja näillä näyttelysäännöillä on Suomen Filatelistiliitto ry:n hyväksyntä.
2. NÄYTTELYSSÄ NOUDATETTAVAT SÄÄNNÖT
Näyttelyssä noudatetaan Suomen Filatelistiliiton (SFFF) postimerkkinäyttelyitä varten laatimia yleissääntöjä ja näyttelyluokkien arvostelusääntöjä, yhden kehyksen kokoelmien arvostelusääntöjä sekä näitä erityissääntöjä.
Näytteilleasettajille ja yleisölle on vapaa sisäänpääsy näyttelyyn koko sen aukioloaikana.
Kaikki arvostelusäännöt ovat saatavissa suomenkielisinä SFFF:n verkkosivuilta www.filatelisti.fi valikosta Näyttelyt ->Näyttelysäännöt.
3. NÄYTTELYLUOKAT
JOENSUU 2019 -näyttely on jaettu seuraaviin osastoihin ja luokkiin:
1. Kutsuttujen kokoelmien luokka
2. Arvosteluluokka
2.1. Perinteisen filatelian luokka
2.2. Postihistorian luokka
2.3. Ehiöluokka
2.4. Leimamerkkiluokka
2.5. Lentoposti- ja astrofilatelian luokka
2.6. Aihefilatelian luokka
2.7. Avoimen filatelian luokka
2.8. Maksimifilatelian luokka
2.9. Postikorttiluokka
2.10 FDC-luokka
3. Jokamiehen luokka
Arvosteluluokassa noudatetaan kunkin näyttelyluokan omia arvostelusääntöjä.
JOENSUU 2019–näyttelyn laajuustavoitteena on 200 kehystä. Näyttelytoimikunnalla on oikeus valita
näyttelyyn hyväksyttävät kokoelmat ja tarvittaessa rajoittaa kokoelmille myönnettäviä kehysmääriä.
4. NÄYTTELYYN OSALLISTUMINEN
Näyttelytoimikunta kutsuu kokoelmat, jotka ovat esillä kutsuttujen luokassa kilpailun ulkopuolella.

JOENSUU 2019-näyttelyn arvosteluluokkaan voivat osallistua kaikki ne kokoelmat, jotka ovat saavuttaneet
viimeisen 10 vuoden aikana kansallisessa, pohjoismaisessa tai kansainvälisessä postimerkkinäyttelyssä korkeintaan 84 pistettä. Näyttelyn arvosteluluokkaan osallistumisen edellytyksenä on Suomen Filatelistiliiton
jäsenyys.
Jokamiehen luokkaan voivat osallistua mitä tahansa filateelista ja / tai ei-filateelista materiaalia sisältävät kokoelmat, jotka on rakennettu aiheen mukaisiksi, kertoviksi kokoelmiksi. Jokamiehen luokan kokoelmia ei arvostella.
5.

NÄYTTELYKEHYKSET
Näyttelykehysten koko on 89 x 118 cm, jolloin niihin mahtuu 16 (4 x 4) normaalikokoista (noin 24 x 29
cm) kokoelmalehteä.
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Arvosteluluokassa esitettävän kokoelman laajuus voi olla yhdestä (1) kahdeksaan (8) kehykseen ja Jokamiehen luokassa yhdestä (1) viiteen (5) kehykseen.
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
Palkintoina jaetaan seuraavia mitaleita: kultamitaleita (vähintään 80 pistettä saavuttaneet kokoelmat),
isoja kullattuja hopeamitaleita (75 p.), kullattuja hopeamitaleita (70 p.), suuria hopeamitaleita (65 p.),
hopeamitaleita (60 p.), hopeoituja pronssimitaleita (55 p.) ja pronssimitaleita (45 p.), sekä osallistumistodistus (alle 45 p.). Jokamiehen luokan kokoelmat saavat osallistumistodistuksen.
Mitalit ovat palkintoesineitä tai mitaleita, jotka eivät välttämättä sisällä nimensä mukaista metallia. Lisäksi voidaan jakaa kunniapalkintoja. Yhden kehyksen kokoelmille jaetaan näyttelyn muistomitali ja
kunniakirja, josta ilmenee kokoelmalle myönnetty pistemäärä.
Näyttelyn paras kokoelma palkitaan näyttelyn suurella JOENSUU 2019 -palkinnolla, joka on arvokas
taideteos tai -esine.

7.

PALKINTOLAUTAKUNTA
Arvosteluluokan kokoelmien arvostelun suorittaa Suomen Filatelistiliiton nimittämä tuomaristo, johon
kuuluu neljä jäsentä.

8.

NÄYTTEILLEASETTAJAA KOSKEVIA MÄÄRÄYKSIÄ
JOENSUU 2019 -näyttelyyn ilmoittaudutaan erityisellä ilmoittautumislomakkeella, jonka saa SFFF:n
verkkosivuilta www.filatelisti.fi valikon kautta tai tilaamalla se näyttelyn yhteyshenkilöltä. Ilmoittautumislomake on lähetettävä 15.12.2018 mennessä näyttelytoimikunnalle, sähköpostiin: juhani.kontkanen51@gmail.com tai osoitteeseen: Juhani Kontkanen, Jokikatu 7 A 36, 80220 Joensuu.
Näytteilleasettajan on toimitettava ilmoittautumisen yhteydessä kopio kokoelmansa johdantolehdestä/lehdistä näyttelytoimikunnalle. Lisäksi näytteilleasettajalla on samalla mahdollisuus toimittaa tuomaristoa varten kokoelmansa synopsis (yhdestä neljään sivua).
Kehysmaksu on suoritettava viimeistään 31.1.2019 Joensuun Postimerkkeilijöiden tilille FI10 8000 1201
1970 77.
Kutsutuilla kokoelmilla ei ole kehysmaksua. Arvosteluosastossa ja jokamiehen luokassa kehysmaksut
ovat kokoelmaa kohti seuraavat:
Kehysmäärä:
1 kehys
2 kehystä
3 kehystä
4 kehystä
5 kehystä
6 kehystä
7 kehystä
8 kehystä

Kokoelman kehysmaksu yhteensä:
30 euroa
50 euroa
65 euroa
80 euroa
95 euroa
110 euroa
125 euroa
140 euroa

9. KOKOELMAN HYVÄKSYMINEN
Kokoelman lopullisesta hyväksymisestä päättää näyttelytoimikunta, joka vahvistaa näytteilleasettajan
käyttöön tulevan kehysmäärän ja ilmoittaa sen hänelle 15.1.2019 mennessä. Näyttelytoimikunnalla ja
palkintotuomaristolla on oikeus suorittaa luokitusta koskevia muutoksia.
10. KOKOELMAN TOIMITTAMINEN
Kokoelmien kehyksiin asettamisesta huolehtii näyttelytoimikunta.
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Postitse lähetettävät näyttelykohteet on toimitettava perjantaihin 22.3.2019 mennessä näyttelytoimikunnalle kohdassa 13 mainittuun osoitteeseen. Muiden kokoelmien on oltava näyttelypaikalla Joensuun
Kansalaisopiston tiloissa perjantaina 29.3.2019 klo 15.00 mennessä.
Kokoelmien purkamisesta näyttelyn päätyttyä huolehtii näyttelytoimikunta. Mikäli kokoelmaa ei noudeta
näyttelypaikalta, se palautetaan näytteilleasettajalle kirjattuna kirjelähetyksenä tai postista noudettavana pakettina näytteilleasettajan kustannuksella.
11. VARMUUSTOIMET
Joensuun Postimerkkeilijät ry:n näyttelytoimikunta huolehtii parhaan kykynsä mukaan näyttelykokoelmien pysymisestä kunnossa ja vartioinnista niiden vastaanotosta palautukseen asti, mutta ei vastaa
näyttelykohteiden vahingoista olivatpa ne syntyneet millä tavoin tahansa. Näytteilleasettaja on vastuussa näyttelykokoelmansa vakuuttamisesta.
12. RATKAISUVALTA
Tapauksissa, joiden varalta ei näissä erityissäännöissä tai SFFF:n yleissäännöissä ole määräyksiä, lopullinen ratkaisuvalta on näyttelytoimikunnalla. Mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan Joensuun käräjäoikeudessa.
13. TIEDUSTELUT
Joensuun Postimerkkeilijöiden alueellisen kerhonäyttelyn näyttelytoimikuntana toimii Joensuun Postimerkkeilijät ry:n hallitus muutamin täydennyksin. Näyttelyä koskeviin tiedusteluihin vastaa näyttelytoimikunnan puheenjohtaja Juhani Kontkanen, sähköposti: juhani.kontkanen51@gmail.com, puhelin:
0500-784880, osoite: Jokikatu 7 A 36, 80220 Joensuu.

Joensuussa 1.9.2018
Joensuun Postimerkkeilijät ry:n alueellinen kerhonäyttely 2019
Näyttelytoimikunta

