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JF 55 v. 2016 postimerkkinäyttely järjestetään 8.-9.10.2016 ja on yksi vuoden 2016
harvoja postimerkkinäyttelyitä maassamme. Omalta osaltaan se on myös tulevaa
kansainvälistä Finlandia 2017 -näyttelyä tukeva filateelinen tapahtuma. Kutsumme
filatelistiystävämme juhlimaan 55 vuotta täyttävää seuraamme kerhonäyttelyn
merkeissä Järvenpäähän, Harjulan koululle. Osallistumisoikeus näytteilleasettajina
on myös muilla Pohjoismaisiin filatelistiliittoihin kuuluvilla henkilöillä sekä Viron
Filatelistiliiton jäsenillä.
JF 55 v. 2016 on järjestyksessä jo noin kahdeskymmenes Järvenpään Filatelistiseura
ry:n järjestämä postimerkkinäyttely. Näin 55 vuotta täyttävä seura viettää jälleen
tasavuosiaan harrasteen ja talkootyön merkeissä.
JF 55 v. 2016 postimerkkinäyttelyn järjestäjälle, Järvenpään Filatelistiseura ry:lle ja
sen nimetylle näyttelytoimikunnalle on kerhonäyttelyistä ja viiden vuoden välein
järjestetyistä kansallisista näyttelyistä syntynyt sellainen kokemus, joka takaa
jokaiselle näyttelyyn osallistujalle mukavia elämyksiä ja kokemuksia.
JF 55 v. 2016 postimerkkinäyttely pidetään Harjulan koululla, os. Verkkotie 12,
Järvenpää, jonne on rautatieasemalta noin kilometri Tuusulanjärven suuntaan.
Lauantaina 8.10. näyttelymme on avoinna klo 10-17 ja sunnuntaina 9.10. klo 10-16.
JF 55 v. 2016 postimerkkinäyttely on arvostelunäyttely, johon voivat osallistua
enintään 80 pistettä kansallisessa näyttelyssä saavuttaneet kokoelmat. Seuran
jäsenten lisäksi uskomme, että näyttelymme kiinnostaa myös muita, niin uusia kuin
jo kokeneitakin näytteilleasettajia, joten olemme varautuneet n. 160 kehyksen
näyttelyyn. Palkintomitalit eivät välttämättä sisällä nimensä mukaista metallia.
Palkitsematta jääneille kokoelmille annetaan osanottotodistus.
JF 55 v. 2016 postimerkkinäyttelyn näyttelypaikalta löytyvät myös kaupalliset tilat,
joita vuokrataan keräilyalan markkinoista kiinnostuneiden postien ja kauppiaiden
käyttöön.
JF 55 v. 2016 postimerkkinäyttelyyn ilmoittaudutaan erillisellä ilmoittautumislomakkeella. Se tulee toimittaa yhdessä kokoelman johdantolehden kopion kanssa
näyttelytoimikunnalle 31.7.2016 mennessä osoitteella: JF 55 v. Postimerkkinäyttely,
Martti Vuorivirta, Kalliotie 6 D 5, 04400 Järvenpää tai sähköpostitse osoitteella:
martti.vuorivirta@kolumbus.fi. Vastaavasti voi tuomareiden käyttöön lähettää
samalla myös erillisen synopsiksen.

Näyttelyn kehysmaksu on aleneva: 1. kehys 25 €, 2. kehys 20 € ja seuraavat 15 €
jokainen kehys. Kehysmaksut tulee suorittaa 31.8.2016 mennessä Järvenpään
Filatelistiseura ry:n tilille FI68 1064 5000 1607 54, viite 123.
JF 55 v. 2016 postimerkkinäyttelyyn ilmoitetun kokoelman hyväksymisestä ja
myönnetystä kehysmäärästä näyttelytoimikunta ilmoittaa näytteilleasettajalle
viimeistään 15.8.2016. Postitse lähetettävien kokoelmien on oltava perillä jo 3.10.
mennessä ja suoraan näyttelypaikalle tuotavien kokoelmien on oltava paikalla
7.10.2016, klo 16.00 mennessä.
Näyttelytoimikunnan jäseniltä saa ilmoittautumislomakkeita ja näyttelysääntöjä.
Ota yhteyttä hyvissä ajoin.
JF 55 v. 2016 postimerkkinäyttely on jaettu seuraaviin osastoihin ja luokkiin:
1. Kutsuttujen kokoelmien osasto
2. Arvosteluosasto
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
3. Jokamiehen luokka
JF 55 v. 2016 postimerkkinäyttelyn näyttelytoimikuntaan kuuluvat:
Tero Kilpijärvi (puheenjohtaja, puh. 040-715 6944), Jari Forsblom, Martti Vuorivirta,
Martti Sihvola, Kalle Strand, Jorma Lindeblad, Olavi Nieminen, Esa Noukkala sekä
Eero Viertola ja Olavi Uotila. Lisätietoja antavat näyttelytoimikunnan jäsenet:
Tiedotuksesta vastaa Jari Forsblom, Sammalkallio 21 A, 02400 Kirkkonummi, puh.
0400-633535. Sihteerinä toimii Kalle Strand, Rasikatu 15, 04400 Järvenpää, puh.
040-5142394. Taloudesta vastaa Martti Vuorivirta ja hoitaa myös ilmoittautumisten
ja kokoelmien vastaanottoa osoitteessa Kalliotie 6 D 5, 04400 Järvenpää, puh.
0500-479478.

