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JOHDANTO
•

Tämä puheenvuoro tarkastelee, mitä
– Näyttelykokoelmien yleiset arvostelusäännöt (GREV),
– Postihistoriakokoelmien arvostelun erityissäännöt ja
– Postihistoriakokoelmien arvostelusääntöjen tulkintaohjeet
käytännössä edellyttävät kokoelmilta.

•

Säännöissä sanotaan erityisesti: Säännöt eivät vastaa kaikkiin tuomariston
ja näytteilleasettajien mahdollisiin kysymyksiin. Kukin kokoelma tulee
arvostella omien ansioidensa perusteella. (Tämä tulisi tuomarienkin
muistaa!)

•

Mainitut erityissäännöt ja tulkintaohjeet asettavat tiettyjä merkittäviä
velvoitteita, jotka kokoelman tulee täyttää
– Toisaalta kokoelman laatijan vapaus on melkoinen
= ideoinnin vapaus hyvän maun rajoissa ja muistaen, että kyseessä
on filateelinen kokoelma

POSTIHISTORIAKOKOELMAT
Postihistoriakokoelman tulisi
•

sisältämiensä filateelisten kohteiden ja

•

niiden analysoinnin

•

avulla esitellä ja selostaa
– yhden tai useamman postaalisen palvelun kehitystä tai toimintaa ja
– postaalisten sääntöjen ja määräysten soveltamista käytännössä ja
– filateelisen materiaalin ja/tai postin käsittelymerkintöjen käytön
tutkimusta ja luokittelua

A. Postihistoriakokoelmat
• virallisiin, paikallisiin tai yksityisiin postilaitoksiin liittyen kuvaavat niiden
postin reittejä, taksoja, käsittelymerkintöjä, käytäntöjä sekä muita
postaalisia näkökohtia, palveluja
B. Markofilia- eli postileimakokoelmat
• luokitellaan ja/tai tutkitaan virallisten, paikallisten tai yksityisten
postilaitosten käsittelymerkintöjä postilähetyksillä, postimerkeillä ja
muilla postitoimintaan liittyvillä kohteilla
C. Historialliset, yhteiskunnalliset ja erityistutkielmat
• tarkastelevat postihistoriaa laajemmalti sekä liike-elämän ja
yhteiskunnan vuorovaikutusta postijärjestelmän kanssa

A

B

C

kulkeneita postilähetyksiä, käytettyjä postimerkkejä tai muuta postitoimintaan
liittyvää aineistosta
voi sisältää karttoja, kuvia, postisääntöjä ja vastaavaa
oheisaineistoa; tällaisen aineiston tulee selvästi liittyä
valittuun aiheeseen ja karttoja lukuun ottamatta niiden
tulee olla alkuperäisiä

!?
voivat sisältää myös eifilateelista materiaalia jos
se on aiheen käsittelyn
kannalta tarpeen

mikäli esitetään
mitätöintileimoja, ne tulisi
näyttää kokonaisina ja
mieluiten postilähetyksellä
postimerkeillä ei ole
merkitystä, mutta niiden
tulee olla kohtalaisessa
kunnossa

ARVOSTELUKOHTEET
Arvostelukohteet (ja niiden muodolliset paino-arvot)
• Aiheen merkitys
A ja B: 10%
C: filateelinen merkitys 5% ja
historiallinen ja/tai yhteiskunnallinen merkitys 5%
• Filateeliset ja vastaavat tiedot: 35%
• Aiheen käsittely: 20%
• Laatu: 10%
• Esitystapa: 5%
• Harvinaisuus: 20%

Seuraavassa käytetyistä termeistä
”Harvinaisuus” (”rarity”) =
• tunnettujen lukumäärä; ei ole kytkentää kohteen hintaan
• harvinaiset kohteet eivät välttämättä ole kalliita
”Niukkuus” (”scarity”) =
• suoraan ostettavien kohteiden lukumäärä (myös suhteessa kysyntään)
• määrän suhde kysyntään, liittyy suoraan kohteen hintaan
”Voisi esimerkiksi olla” =
• paikoitellen on lausuttu, kuinka kokoelmia arvioitaessa erilaiset asiat
vaikuttaisivat arviointipisteiden kertymiseen
• vaikka nämä lausumat pohjautuvat esimerkiksi tuomariseminaareissa
lausuttuihin käsityksiin, niin näin yksityiskohtaista sovittua menettelyä ei
ole olemassa
• nämä ovat puhtaasti suuntaa-antavina esimerkkeinä täydentämässä sitä
kuvaa, millaisiin asioihin kokoelmaa rakennettaessa on syytä kiinnittää
huomiota

Aiheen merkitys (10%)
Säännöt:
• mikä on valitun aiheen merkittävyys suhteessa maailman filateliaan
• mikä on kokoelmassa esitettävien kohteiden merkittävyys suhteessa
valittuun aiheeseen
• C:ssä lisäksi: arvioidaan myös yhteiskunnallista merkitystä
Voisi esimerkiksi olla:
kuinka hyvin kokoelmassa esitetään kaikki aiheeseen liittyvät
olennaiset näkökohdat

+ 0-3 p

kokoelman aiheen merkitys ao. maan filatelian kannalta

+ 0-3 p

kokoelman aiheen merkitys maailman filatelian kannalta (mitä
tapahtuisi maailman filatelialle, jos kokoelman aiheen mukaisia
kohteita ei olisi olemassa eli kokoelman käsittelemää asiaa ei
olisi?)

+ 0-2 p

kuinka vaikeaa olisi rakentaa samanlainen kokoelma lyhyessä
ajassa (!vuodessa?)

+ 0-2 p

Esimerkiksi Nordia 2011:ssä
9p
•
Mail to foreign destinations during the
skilling period
•
Denmark, Slesvig and Holstein: Invasion,
Occupation and Postal Change
•
The Ships and the Transatlantic Mail
1840-1867
•
North Atlantic Mail by Steamship
8p
•
Suez-Aden-Bombay Sea Post Office
•
The early postmarks of Finland
•
Suomen postilaitoksen ilmoittamat
postimaksut ja niiden perintä 1810-1875
•
Postal history of Ultima Thule
7p
•
Postal Censorship in the Grand Duchy of
Finland 1914-1918
•
Figure cancellations in Finland
•
Otteita postikirjasta
•
Kronoposten i Sverige

6p
•
Norwegian mail control and censorship
during World War II
•
Pohjois-Savon postihistoria 1775-1955
•
Stockholm Local Delivery Postmarks
1855-1929
•
Rural mail carrier cancels and lines 1-200
•
Station numbering system of earliest Finnish
TPO - cancellations
•
The use of cancellations in the Finnish
parishes of Lake Ladoga, used in different
pieces of mail
•
Die Feltpost der finnischen SS-Freiwilligen
1941-1944
•
Jönköpings kommun
5p
•
Post til/fra fengsler og tvangsarbeidsleire
hvor nordmenn satt inne i forbindelse med
rettsoppgjøret etter 2. verdenskrig
•
Finland-leimat 1888-1893
•
Posten i Ålesund
•
Estlands provisoriske stempler 1990-91

Filateeliset ja vastaavat tiedot, henkilökohtainen
perehtyminen ja uusi tutkimus (35%)
Säännöt
• filateeliset ja vastaavat tiedot: osoitetaan kokoelmaan valitun aineiston ja
siihen liitetyn tekstin avulla
• henkilökohtainen tutkimus: osoitetaan kokoelmaan valitun aineiston
asiantuntevan analyysin avulla
• uusi tutkimus: uusien alueeseen liittyvien tutkimustulosten esittämistä
Huom!
• kokoelmasta ilmenevät tiedot, ei kokoelman rakentajan tiedot

Voisi esimerkiksi olla:
Valittu filateelinen aineisto

Aineiston analysointi

Perehtyminen ja uusi tutkimus

puuttuu
0p

erikoiskirjallisuutta ei ole
hyödynnetty
0p

vain helposti saatavaa
1-5 p

esitetyt tiedot löytyvät
luetteloista, virhetulkintoja
1-3 p

erikoiskirjallisuutta on
hyödynnetty
1-3 p

filateelisesti kiinnostavia
kohteita mukana (ei siis pelkkää
perusmateriaalia)
6-7 p

tekstitys vielä varsin niukkaa,
mutta ei virheellisiä tulkintoja
4-6 p

erikoiskirjallisuutta on
hyödynnetty ja omaperäistä
käsittelyä on havaittavissa
4-5 p

hyvä valikoima erilaista
materiaalia
8-9 p

tehty kunnolla/täsmällisesti,
myös taustainformaatiota
mukana
7-11 p

erikoiskirjallisuuden
hyödyntäminen johtanut
omaperäiseen käsittelyyn
6-7 p

erinomainen valikoima erilaista
materiaalia
10-11 p

kaikki aiheen kannalta
oleellinen tieto esitetty
12-14 p

kokoelmassa esitetään uutta
informaatiota,
+ 1-3 p

Käsittely (20%)
Säännöt:
• valitun aineiston täydellisyyden ja oikeellisuuden arviointia, joilla
näytteilleasettaja kuvaa valittua aluetta
Voisi esimerkiksi olla:
aiheen rajaus
• ajallisesti kokoelmalla on luonnollinen alkamis- ja päättymiskohta
• aihe ei ole liian laaja käytettävissä olevaan tilaan nähden

+ 0-2 p

kuinka selkeä ja helposti ymmärrettävä on kokoelman rakenne
• kokoelman tarina on olemassa ja se on looginen
• lukujen otsikot erottuvat selvästi

+ 0-3 p

kuinka hyvin suunnitelmassa esitetyt näkökohdat esitetään
• kokoelman tarina kattaa kokoelman otsikossa ilmoitetun aiheen
• materiaali liittyy aiheeseen
• materiaalin täydellisyys/kattavuus suhteessa kokoelman tarkoitukseen/
tavoitteeseen vs. puuttuuko jotakin
• kokoelman laajuus kehyksinä

+ 0-5 p

tilankäyttö / kuinka tasapainoisesti keskenään keskeiset näkökohdat on esitetty
• kokoelman osat ovat tasapainossa keskenään
• tila käytetään tehokkaasti
• ei ole toistoa (kahta samanlaista kohdetta)

+ 0-5 p

Tärkein osa käsittelyä: etulehti
Säännöt:
• kaikissa postihistoriakokoelmissa tulee olla johdanto, joka esittelee
kokoelman sisällön
• johdantolehden tulisi
– esitellä kokoelman tavoite/tarkoitus
– antaa kokoelman aihepiiriin liittyvää olennaista postihistoriallista
perustietoa
– esitellä kokoelman pääpiirteittäinen rakenne mieluummin postihistorian
kannalta merkittävinä osakokonaisuuksina kuin kehyksittäin tai sivuittain
etenevänä luettelona
– osoittaa ne alueet, joilla näytteilleasettaja on tehnyt henkilökohtaista
tutkimusta
– yksilöidä käytetyt keskeisimmät lähteet
• tuomarit arvioivat kokoelmassa esitettyä materiaalia ja siihen liittyvää tekstiä
suhteessa johdantolehdessä annettuihin tietoihin

Näkökohtia:
• tavoite
– on esitettävissä yhdellä virkkeellä; esimerkiksi:
" ”In this exhibit I explain the development of Finland’s earliest
postmarks and their use in postal cancellation in the 19th century.”
" ”The main purpose with this exhibit is to document the different mail
routes, document the complex structure of the rates and document
the constant decreasing rates.”
– kun tavoitetta ei ole kerrottu, niin kokoelman mahdollisuuksista on
menetetty jo paljon!
• suunnitelma eli sisällysluettelo
– parempi olla rakenteellinen kuin yksitasoinen; esimerkiksi:
1. Background and some examples of letters carried by sailing ships
2. Cunard Line 1840-1847
2.1. Cunards begins with four steamers
2.2. Completing the fleet
3. Years of Change and Progress 18483.1. Extension to New York
3.2. ”Four Sisters” to Cunard – Teayty Rate

Voisi esimerkiksi olla:
ei ilmaistu tavoitetta eikä suunnitelmaa

0p

ei ilmaistu tavoitetta, mutta suunnitelmantapainen

1p

jos tavoite ilmaistu selkeästi, mutta suunnitelma ei sisällä
kaikkia kokoelman aiheen kannalta oleellisia näkökohtia

2p

jos tavoite ilmaistu selkeästi ja suunnitelma esittää kaikki
kokoelman aiheen kannalta oleelliset näkökohdat

3p

oleellista postihistoriallista aiheeseen liittyvää taustatietoa

+1p

lähdeluettelo

+1p

Kuva: Jukka Mäkipää

Laatu (10%)
Säännöt:
• verrataan kokoelman kohteiden laatua saatavilla olevan materiaalin laatuun

Esimerkkinä venäläisleimat:
lienee keskimäärin saatavilla
olevan materiaalin laatu.

Voisi esimerkiksi olla:
helposti saatava materiaali
• ei ole kovinkaan laadukasta ja olisi helposti parannettavissa

1-2 p

• on hyvälaatuista

3-4 p

niukasti saatava materiaali
• on vähintään osittain hyvälaatuista

+ 1-2 p

• on pääsääntöisesti hyvälaatuista

+ 1-2 p

kaikki kohteet ovat parasta saatavilla olevaa laatua

+ 1-2 p

Esitystapa (5%)
Säännöt:
• arvioidaan esillepanon siisteyttä ja tasapainoisuutta
• millä tavoin ulkoasu lisää kokoelman ymmärrettävyyttä
Voisi esimerkiksi olla:
selviä puutteita lehtien teknisessä toteutuksessa ja kohteiden
sijoittelussa

1-2 p

lehtien tekninen toteutus (kohteet kiinnitetty siististi, kohteet
vaakasuorassa, selkeä fontti, tekstitys siisti, …) ja kohteiden
sijoittelu (lehdet keskenään tasapainoisia, lehdet eivät ole
toistensa kopioita, …) muodostavat asiallisen kokonaisuuden

3p

koko kokoelma on täydellisesti ja selkeästi toteutettu
(visuaalisesti kauniita, typografia hallussa, …)

4p

koko ajan helposti selvillä, missä kohtaa tarinaa ollaan: +1 p

+1p

Vähintään 4 pisteen esitystapa.
Hillittyjen typograafisten
keinojen mukaanotto toisi
viidennen pisteen.

Harvinaisuus (20%)
Säännöt:
• verrataan kokoelmaan valitun aineiston harvinaisuutta valitusta alueesta
yleensä saatavilla olevan aineiston harvinaisuuteen
• arvioidaan valitun aineiston hankkimisen vaikeutta (”niukkuus”)
• vain kokoelman aiheeseen liittyvällä harvinaisuudella on merkitystä

Postihistoriallisesti kohteen ei tee
harvinaiseksi ”Mustat kympit” vaan
korkea postivakuutuksen määrä
(349. vakuutusmääräluokka).

Matti Mustalahden postitaksoja käsittelevästä kokoelmasta (osakuva).

Voisi esimerkiksi olla:

Harvinaista materiaalia
Niukemmin saatavaa
Helposti hankittavaa
Hyvin helposti hankittavaa

Suhteellinen osuus kokoelman kohteista

100 %
90 %
80 %
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Saavutettu pistemäärä

Arvostelukohteilla on keskinäisiä riippuvuuksia
Luotaantyöntävän
esillepanon vuoksi tuomarit
eivät jaksa paneutua
kokoelmaan
# kaikkea aiheeseen
perehtyneisyyttä ei huomata
(kaikkia kokoelman muutoin
ansaitsemia filateelisen
tietojen pisteitä ei saada)

Luotaantyöntävän
esillepanon vuoksi tuomarit
eivät jaksa paneutua
kokoelmaan
# kaikkia käsittelyn ansioita
ei huomata (kaikkia kokoelman muutoin ansaitsemia
käsittely-pisteitä ei saada)
Esitystapa

Tiedot

Käsittely

Merkitys

Etulehti

Ei ole paneuduttu aiheeseen
riittävästi, jolloin kaikkia
aiheen kannalta oleellisia
piirteitä ei ole osattu ottaa
käsiteltäväksi
# rasittaa myös käsittelyn
pistekertymää
Esitystapa

Tiedot

Käsittely

Merkitys

Etulehti
Tilaa ei käytetä tehokkaasti (tyhjää tilaa, vain
tilantäyttäjiä jne.)
# tulkitaan, että puuttuu tietoa aineiston
valintaan liittyen #kaikkia kokoelman muutoin
ansaitsemia filateelisen tietojen pisteitä ei saada

Esitystapa

Tiedot

Käsittely

Merkitys

Etulehti

Kokoelman rakenne, rajaus ja tavoite
esitetty huonosti etulehdellä
# aiheen merkitys jää epäselväksi
(jolloin kaikkia kokoelman muutoin
ansaitsemia merkitys-pisteitä ei
saada)

Kokoelman rakenne, rajaus ja
tavoite esitetty huonosti
etulehdellä
# ei selvyyttä, mitä kokoelmassa
pyritään käsittelemään (kaikkia
kokoelman muutoin ansaitsemia
käsittely-pisteitä ei saada)

ERILLISHUOMIOITA

Näennäisesti
fiksuja,
mutta usein
perusteetonta
tilan käyttöä

1) Tutkimalla aiheen syvällisesti kirjallisuutta hyödyntäen,
2) tekemällä sisällöllisesti hyvän ja ulkonäöltään selkeän etulehden ja
3) hoitamalla otsikoinnit

on mahdollista saavuttaa paljon ilman,
että olisi käyttänyt euroakaan!

