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Kirjoitus aloittaa vajaan vuoden mittaisen sarjan, jota 
seuraamalla osaat rakentaa ainakin yhden kehyksen näyttely-
kokoelman varsin yksinkertaisilla työkaluilla. Ajatus jalostui 
SF:n viime syksyisestä pikaopetuksesta, jolla saatiin muutama 
uusi keräilijä mukaan Stamp Forum 2018 -näyttelyyn. 
Kun SF juhlii maaliskuussa 2020 100-vuotista taivaltaan 
SFEx2020 -näyttelyllä muiden järjestäjäkerhojen kanssa, voit 
halutessasi olla mukana omalla kokoelmallasi näyttelyssä!

Teksti  Seppo Salonen

E nsimmäiseksi pitää tietysti 
päättää, että rakentaa näyttely-
kokoelman. Tai ainakin vaka-
vasti pyrkii siihen. Yksinkertai-

sin tapa on vain ilmoittautua näyttelyyn, 
jolloin on pakko tehdä kehys tai useampi 
näyttelyyn, mutta suosittelen tätä vähän 
kokeneemmille. Vasta-alkajan on turha 
kerätä näin ylimääräistä stressiä. 

Kokoelman hahmotus, 
  jäsentely ja kirjallisuus

Kokoelman rakentamisen 
kurssi – oppitunti 1

den julkaistun merkin erilaiset käytöt. 
Jos kyse on postikorttikokoelmasta, niin 
helppo mittatikku on se, että 16 sivun 
kehykseen mahtuu noin 30 postikorttia. 
Kaikista historiaan liittyvistä aiheista voi 
valita niin pienen aikaikkunan, että sillä 
saa sopivasti rajattua esityksen yhteen 
kehykseen.

Käytännön esimerkki 
Olin itse kerännyt suomalaisiin linnoi-
hin liittyviä postikortteja ja muuta ma-
teriaalia jonkin aikaa. Kun päätin tehdä 
niistä kokoelman, selasin kansioitani to-
detakseni, että Viipurin linnasta ja Ola-
vinlinnasta oli erittäin paljon materiaa-
lia, Raaseporista ja Kastelholmasta taas 
hyvin vähän. Päätin tehdä kaikista Suo-
men kuudesta keskiaikaisesta linnasta 
taulukon, josta selviäisi kullekin linnal-
le varattava tila. Tätä voisi kutsua ko-
koelman hahmotukseksi, jolla pyritään 
tasapainoiseen materiaalin jakamiseen 
sivulle. A4-paperiarkki ja lyijykynä riit-
tää tähän hyvin. 

Tämä onnistui tällä kertaa varsin hy-
vin, mutta jos kohtaa ylivoimaisia vai-

      Hahmotelma 
Suomen keski-
aikaiset linnat 
kokoelman 
sivujaoksi.
 
Linnakokoelman 
lopullinen etusivu, 
jossa sisällys-
luettelo ja kuvaus 
kokoelman 
sisällöstä.
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Mistä aloittaisin
Valitse aiheeksi joku sellainen asia, joka 
mahtuu yhteen kehykseen ja josta sinul-
la on sopivaa materiaalia. Helpommin 
sanottu kuin tehty. Aihefilateliasta on 
helppo lähteä liikkeelle. Aihe ei voi olla 
”linnut”, koska se on toivottoman laaja, 
mutta ehkäpä ”varislinnut”, ”pöllöt” tai 
”haikarat” olisi sopiva kokoelman laa-
juus yhtä kehystä, eli kuuttatoista A4-si-
vua ajatellen. Vastaavasti ”suomalaiset 
perhoset” ei mahdu yhteen kehykseen, 
mutta ”kiitäjät” tai joku muu pieni per-
hosalaryhmä kylläkin. 

Perinteisestä filateliasta voit valita jon-
kun tietyn merkkimallin tai vaikka yh-
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keuksia on parasta rajata asiaa toisella 
tavalla, tai miettiä kokoelman otsikon 
muuttamista toiseksi. Korostettakoon, 
että tarkoitus ei ole vain levittää kehyk-
seen sattumalta hyllyssä oleva tavaraa, 
vaan miettiä, mikä olisi sivujen jako ai-
heen oikean käsittelyn kannalta. 

Toinen helppo tapa hahmottaa yhden 
kehyksen materiaalin sopivuus on jakaa 
hallussa oleva materiaali kuuteentoista 
muovitaskuun ja otsikoida taskut ”rans-
kalaisilla viivoilla” siten, että aiheen kan-
nalta olennaiset asiat tulevat mukaan. 
Kun kohteet on jaettu taskuihin (ei var-
masti mene tasan), niin näkee heti, mistä 
asiasta on liikaa materiaalia ja vastaavasti 
mitä aineistoa puuttuu. Näin aloitin itse 
aikanaan aiheen ”panssarivaunut” tietä-
mättä vielä siinä vaiheessa, miten tulen 
aiheen tarkemmin rajaamaan.

Kokoelman jäsentely
Kokoelman jäsentely on toinen välttä-
mätön tehtävä jo alkuvaiheessa. Yhden 
kehyksen kokoelmassa tästä ei voi tul-
la kovin monimutkaista. Joko tehdään 
lista ranskalaisilla 
viivoilla mukaan 
tulevista asioista, 
tai sitten jaetaan ai-
healue muutamaan 
pääkohtaan, joilla 
voi olla alakohtia. 
Lopputulos on si-
sällysluettelo, joka 
esitetään kokoel-
man ensimmäisellä 

Panssarivaunu-
kokoelman 
”alkusekaannus”, 
jolla pyritään 
arvioimaan, onko 
materiaalia 
sopivasti per sivu.

sivulla. Tästä katsoja (ja myös tuomari) 
löytää helposti kokoelmassa esitetyt asi-
at. Otsikkosivulla pitää tietysti olla myös 
lyhyt ja selkeä kuvaus siitä mitä koko-
elma käsittelee tai mitä esittäjä haluaa 
esityksellään kertoa.

Filateelista kirjallisuutta löytyy suo-
meksikin varsin paljon. Aihefilatelian kä-
sikirja (2014) on hyvä ja moderni yleis-
opas muillekin kuin aihefilatelisteille, 
Suomen postitaksat 1875-2001 (2016) päte-
vä opas, kun pitää selvittää jonkun lähe-
tyksen taksanmukaisuus ja Postia junal-
la (2009) hyvä opas Suomen rautateillä 
käytettyihin leimauksiin vain muutamia 
mainitakseni. Kotimaiset LAPE ja NOR-
MA sekä saksalaiset MICHEL-luettelot 
antavat perustietoa postimerkeistä, ja 
niistä voi etsiskellä kokoelmaan sopivia 
kohteita. MICHEL on myös julkaissut 
aiheen mukaisia postimerkkiluetteloita 
koko maailman merkeistä. Kokoelmaan 
valitusta aiheesta riippuu, mitä muuta 
kirjallisuutta tarvitaan. Kirjastot, antik-
variaatit ja nettihuutokaupat ovat par-
haita lähteitä tiettyä kirjaa etsittäessä. 

Jotta mitään asiaa 
muille esittää, pitää 
tutkia lähdekirjalli-
suutta. Jos aihe on 
koulutuksen, työn 
tai harrastusten 
kautta tuttu, niin 
yleensä siihen 
liittyvää kirjalli-
suutta löytyy jo 
hyllystä. Internet ja 
siellä Wikipedia 
ovat hyviä ja 
nopeita apuvälinei-
tä, mutta eivät aina 
kovin luotettavia. 


