
KANSALLISEN POSTIMERKKINÄYTTELYN ERITYISSÄÄNNÖT

1 §. NÄYTTELYN JÄRJESTÄJÄ, PAIKKA JA AIKA
Lahden Postimerkkikerho ry järjestää kansallisen postimerkkinäyttelyn LAPOEX 2015
Oppimiskeskus Fellmannian tiloissa Lahdessa 10.–12.04.2015.

2 §. NÄYTTELYSSÄ NOUDATETTAVAT SÄÄNNÖT
Suomen Filatelistiliitto ry / Finlands Filatelistförbund rf (SF FF) on hyväksynyt näyttelyn järjestämisen. 
Näyttelyssä noudatetaan SF FF:n kansallisia postimerkkinäyttelyjä varten laatimia yleissääntöjä ja 
näyttelyluokkien arvostelusääntöjä sekä näitä erityissääntöjä.
Kaikki arvostelusäännöt ovat saatavissa suomenkielisinä SFFF:n internetsivuilta www.filatelistiforum.fi 
valikosta Liitto > Näyttelyistä > FIP:n näyttelysäännöt.

3 §. NÄYTTELYYN OSALLISTUMINEN
Edellytyksenä näyttelyyn osallistumiseen on jäsenyys pohjoismaisessa filatelistiliitossa, pohjoismaisessa 
nuorisofilatelistiliitossa tai Viron filatelistiliitossa joko henkilöjäsenenä tai niihin kuuluvan jäsenyhdistyksen 
kautta. Näyttelyyn voi osallistua myös Lahden eurooppalaisessa ystävyyskaupungissa toimivan 
filatelistiyhdistyksen jäsen.
Näyttelytoimikunta valitsee näyttelyyn hyväksyttävät kokoelmat. Näyttelytoimikunta kutsuu kokoelmat, jotka 
ovat esillä kutsuttujen osastossa kilpailun ulkopuolella.

4 §. NÄYTTELYLUOKAT
Näyttely on jaettu seuraaviin osastoihin ja luokkiin:

A. Kutsuttujen osasto
A.1. Kunnialuokka
A.2. Palkintolautakunnan luokka
A.3. Muut kutsutut kokoelmat

B. Arvosteluosasto
B.1. Mestariluokka

 B.2. Kilpailuluokat
B.2.a. perinteisen filatelian luokka

B.2.a.1. klassinen jakso, ennen vuotta 1900
B.2.a.2. keskijakso, vuodet 1900 – 1945
B.2.a.3. moderni jakso, vuoden 1945 jälkeen

B.2.b. postihistorian luokka
B.2.b.1. klassinen jakso, ennen vuotta 1875
B.2.b.2. keskijakso, vuodet 1875 – 1945
B.2.b.3. moderni jakso, vuoden 1945 jälkeen

B.2.c. ehiöluokka
B.2.d. lentoposti- ja astrofilatelian luokka
B.2.e. aihefilatelian luokka
B.2.f. maksimifilatelian luokka
B.2.g. leimamerkkiluokka
B.2.h. postikorttiluokka
B.2.i. avoimen filatelian luokka
B.2.j kirjallisuusluokka 

B.3. Nuorisofilatelian luokka
B.3.1. ikäryhmä A (13–15 – vuotiaat)
B.3.2. ikäryhmä B (16–18 – vuotiaat)
B.3.3. ikäryhmä C (19–21 – vuotiaat)

C. Jokamiehen – luokka
D. Päijät-Häme -luokka

http://www.filatelistiforum.fi/


Mestariluokkaan hyväksytään kokoelma, joka on saanut viimeisen kymmenen vuoden aikana (2005–2014):

- FIP-, FEPA-, FIAF-, FIAP- tai pohjoismaisessa näyttelyssä kultamitalin tai suuren kultamitalin 
(vähintään 90 pistettä), tai

- Suomen tai jonkin muun pohjoismaan kansallisessa näyttelyssä suuren kultamitalin (vähintään 90 
pistettä), tai

- Suomen tai jonkin muun pohjoismaan kansallisessa näyttelyssä vähintään kolme kultamitalia (kolme 
kertaa vähintään 85 pistettä).

Vuoteen 2012 saakka mestariluokkaan pätevöitymiseen vaadittiin kaksi kansallista kultamitalia. Kokoelma, 
joka kahden kultamitalin jälkeen on jo vähintään kerran esitetty mestariluokassa, ei palaa kilpailuluokkaan, 
vaan kuuluu LAPOEX 2015 -näyttelyssä mestariluokkaan.

Mestariluokan kansallisessa, pohjoismaisessa tai kansainvälisessä näyttelyssä viimeisen kymmenen vuoden
aikana (2005-2014) voittanut kokoelma ei voi osallistua arvosteluosastoon.

Nuorisofilatelian luokassa ikä määräytyy 1.1.2015 saavutettavan iän mukaan.

Kirjallisuusluokan kohteita ei palauteta.

Jokamiehen luokkaan voivat osallistua kokoelmat, joita ei ole laadittu arvosteluosaston kilpailuluokkien 
erityissääntöjen mukaisesti. Näin ollen ei tuomaristokaan voi niitä arvostella, vaan Jokamiehen luokan 
parhaan kokoelman valitsee näyttely-yleisö äänestämällä. Paras kokoelma palkitaan erikoispalkinnolla, ja 
kaikki tämän luokan kokoelmat saavat näyttelyn muistomitalin. Jokamiehen luokan kehysmäärät ja – maksut 
ovat samat kuin arvosteluosastossa.

Ilmoittautumislomakkeen kohtaan näyttelyluokka merkitään "jokamiehen luokka".

Päijät-Häme – luokan kokoelmia varten laatii näyttelyn järjestäjä omat varsinaisista postimerkkinäyttelyistä 
poikkeavat säännöt. 

5 §. NÄYTTELYKEHYKSET, KOKOELMIEN LAAJUUS

Näyttelykehysten koko on 89 x 118 cm, jolloin niihin mahtuu 16 (4 x 4) normaalikokoista (noin 24 x 29 cm) 
kokoelmalehteä.

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.

Mestariluokassa esitettävän kokoelman laajuus on viidestä (5) kymmeneen (10) kehystä.

Kilpailuluokissa B.2.a-B.2.i esitettävän kokoelman laajuus voi olla yhdestä (1) kahdeksaan (8) kehykseen.

Kokoelmien arvostelun osalta nämä jaetaan seuraaviin ryhmiin:

1) Yhden kehyksen kokoelmien arvostelussa noudatetaan kunkin näyttelyluokan omia arvostelusääntöjä 
sekä yhden kehyksen kokoelmien arvostelusääntöjä.

2) Kahden ja kolmen kehyksen laajuisten kokoelmien arvostelussa noudatetaan kunkin näyttelyluokan omia
arvostelusääntöjä sekä yhden kehyksen kokoelmien arvostelusääntöjä sovellettuna 2-3 kehyksen laajuisiin 
kokoelmiin.

3) Täysimittaisten 4-8 kehyksen kokoelmien arvostelussa noudatetaan kunkin näyttelyluokan omia 
arvostelusääntöjä.

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.

Päijät-Häme – luokan kokoelmassa on yksi tai enintään kaksi (1-2) kehystä.



6 §. PALKINNOT

LAPOEX 2015 -näyttelyssä käytetään kaikkia SFFF:n kansallisia postimerkkinäyttelyitä varten hyväksytyissä 
säännöissä lueteltuja mitaliluokkia säännöissä mainituin pisterajoin.

Mestariluokan parhaalle kokoelmalle jaetaan näyttelyn suuri palkinto (Grand Prix LAPOEX 2015). Muut 
mestariluokan kokoelmat palkitaan näyttelyn kultamitalilla.

Kilpailuluokissa jaetaan seuraavia mitaleita: suuria kultamitaleita, kultamitaleita, suuria kullattuja 
hopeamitaleita, kullattuja hopeamitaleita, suuria hopeamitaleita, hopeamitaleita, hopeoituja pronssimitaleita 
ja pronssimitaleita.

Nuorisofilatelian osastossa jaetaan seuraavia mitaleita: kullattuja hopeamitaleita, suuria hopeamitaleita, 
hopeamitaleita, hopeoituja pronssimitaleita ja pronssimitaleita.

Mitalit ovat mitaleja tai muita palkintoja, jotka eivät välttämättä sisällä nimensä mukaista metallia. Lisäksi 
voidaan jakaa kunnia- ym. palkintoja.

Palkitsematta jääneille kokoelmille näyttelytoimikunta antaa osallistumistodistuksen.

Yhden kehyksen kokoelmille jaetaan näyttelyn muistomitali ja kunniakirja, josta ilmenee kokoelmalle 
myönnetty pistemäärä.

Kahden ja kolmen kehyksen laajuisille kokoelmille jaetaan näyttelyn muistomitali ja kunniakirja, josta ilmenee
kokoelmalle myönnetty pistemäärä ja palkintoluokka.

7 §. PALKINTOLAUTAKUNTA

Arvosteluosaston kokoelmien arvostelun suorittaa SFFF:n hyväksymä palkintotuomaristo.

8 §. NÄYTTEILLEASETTAJAA KOSKEVIA MÄÄRÄYKSIÄ

Näyttelyyn ilmoittaudutaan erityisellä ilmoittautumislomakkeella, joka on lähetettävä 30.11.2014 mennessä 
näyttelytoimikunnalle osoite Pekka Taitto, Eerontie 5, 15880 Hollola tai pekka.taitto@luukku.com.

Kehysmaksu on suoritettava 31.1.2015 mennessä Lahden Postimerkkikerho ry:n tilille. Tilinumero 
ilmoitetaan kokoelman hyväksymisen yhteydessä.

Mestariluokassa ja kilpailuluokissa kehysmaksut ovat kokoelmaa kohti seuraavat:

Kehysten määrä: Kokoelman kehysmaksut yhteensä

1 kehys 40 euroa

2 kehystä 75 euroa

3 kehystä 105 euroa

4 kehystä 120 euroa

5 kehystä 135 euroa

6 kehystä 150 euroa

7 kehystä 165 euroa

8 kehystä 180 euroa

9 kehystä

10 kehystä 

190 euroa

200 euroa

Kehysmaksu koskee myös kirjallisuusluokkaa, jossa maksu on 40 euroa / kohde.

Nuorisofilatelian luokassa osallistuminen on maksuton.

Näytteilleasettajan tulee toimittaa ilmoittautumisen yhteydessä valokopio kokoelmansa johdantolehdestä 
näyttelytoimikunnalle. Samoin on meneteltävä kirjallisuusluokan kohteen kannen kanssa. Lisäksi 



näytteilleasettajalla on mahdollisuus toimittaa tuomaristoa varten kokoelmansa synopsis (yhdestä neljään 
sivua) viimeistään 31.1.2015 mennessä.

Kirjallisuusluokan näyttelykohteet tulee toimittaa näyttelytoimikunnalle 28.2.2015 mennessä.

9 §. KOKOELMAN HYVÄKSYMINEN

Kokoelman lopullisesta hyväksymisestä päättää näyttelytoimikunta, joka vahvistaa näytteilleasettajan 
käyttöön tulevan kehysmäärän ja ilmoittaa sen hänelle joulukuun 2014 aikana. Näyttelytoimikunnalla ja 
palkintotuomaristolla on oikeus suorittaa luokitusta koskevia muutoksia.

10 §. KOKOELMAN TOIMITTAMINEN

Näyttelytoimikunta huolehtii näyttelykohteiden kehyksiin asettamisesta, mikäli näytteillepanija itse tai hänen 
valtuuttamansa ei suorita sitä. Postitse lähetettävät näyttelykohteet on toimitettava näyttelytoimikunnalle 
05.04.2015 mennessä osoitteella Pekka Taitto, Eerontie 5, 15880 Hollola.

Muiden kokoelmien on oltava näyttelypaikalla 09.04.2015 klo 15.00 mennessä. Näyttelytoimikunta antaa 
luvan kokoelman poistamiseen kehyksistä näyttelyn päätyttyä. Mikäli kokoelmaa ei noudeta, se palautetaan 
näytteilleasettajalle kirjattuna kirjelähetyksenä tai postista noudettavana pakettina.

11 §. VARMUUSTOIMET

Näyttelytoimikunta huolehtii parhaan kykynsä mukaan näyttelykokoelmien pysymisestä kunnossa ja 
vartioinnista niiden vastaanotosta palautukseen asti, mutta ei vastaa näyttelykohteiden vahingoista olivat ne 
syntyneet millä tavoin tahansa. Näytteilleasettaja on vastuussa kokoelmansa vakuuttamisesta. 
Näyttelypaikalla on vartiointi.

12 §. RATKAISUVALTA

Tapauksissa, joiden varalta ei näissä säännöissä tai SF FF:n yleissäännöissä ole määräyksiä, lopullinen 
ratkaisuvalta on näyttelytoimikunnalla. Mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan Lahden käräjäoikeudessa.

13 §. SÄÄNTÖJEN HYVÄKSYMINEN

Nämä säännöt on hyväksytty SF FF:n hallituksen kokouksessa 10.06.2014.

14 §. TIEDUSTELUT

Näyttelyä koskeviin tiedusteluihin vastaa näyttelytoimikunnan puheenjohtaja Pekka Taitto, puhelin 
0400 710 145 ja e-mail, pekka.taitto@luukku.com.

LAPOEX 2015 näyttelytoimikunta


