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TamCollect 

– KANSALLINEN POSTIMERKKINÄYTTELY TAMPEREELLA

Kansallinen postimerkkinäyttely TamCollect 2019 järjestetään huhtikuun 12. – 14. päivinä Tampereen Messu- ja 
Urheilukeskuksen C-hallissa osana Keräilyn maailma –tapahtumaa, joka pitää sisällään myös 53. kertaa järjestettävät 
Keräily-messut ja toisen kerran toteutettavat Platta-levymessut. Lisäksi näillä Supermessuilla ovat Piha & Koti, 
Kotimaan Matkailu ja Tampere Wine Fest. Messuille odotetaan noin 15 000 – 20 000 kävijää.

TamCollect on Tampereen Filatelistiseuran satavuotisjuhlanäyttely. Postimerkkinäyttelyssä on esillä 143 kokoelmaa 
yhteensä 531 kehyksessä. Mukana ovat mm. Jenni Haukion runo-aiheinen kokoelma, emeritusprofessori Kari Salosen 
Tampereen taisteluita käsittelevä korttikokoelma, kaikki Suomessa julkaistut erilaiset postimerkit alusta alkaen ym. 
Näyttelyssä on mukana niin ainutlaatuisia harvinaisuuksia kuin jokamiesluokan keräilyäkin. Esillä on myös 
postikorttikokoelmia, leimamerkkejä, osakekirjoja ja monenlaista muuta keräilytavaraa. Paikalla on myös 11 
postimerkkikauppiasta (osa Ruotsista ja Tanskasta), rahakauppiaita sekä eri yhdistysten esittelypisteitä.

TamCollectista voi myös hankkia kaksi varta vasten näyttelylle tuotettua pienipainoksisia keräilyesinettä, NHL-tähti 
Aleksander Barkovista valmistetun postimerkin sekä Tampere-aiheisen nollasetelin. Barkovin postimerkistä on otettu 
vain 500 kappaleen painos ja nollasetelistä 5000 kappaleen painos.

Tampereen Filatelistiseura pisteellä on mahdollisuus saada ilmainen asiantuntija-arvio omista postimerkeistään, 
postikorteistaan ja postilähetyksistä. Näyttelyssä on lapsille ja nuorille suunnattu filateelinen taitorata Merkillinen 
Seikkailu, jonka on toteuttanut Suomen Postimuseo. Perjantaina Merkilliseen Seikkailuun käy ohjatusti tutustumassa 
tamperelaisten alakoulujen luokkia. Yleisöopastuksia näyttelyyn järjestetään lauantaina klo 14 ja sunnuntaina klo 13. 
Tampereen taistelun korttikokoelman rakentaja on tavattavissa kokoelmansa luona lauantaina klo 15 sekä 
sunnuntaina klo 12. Useita näytteilleasettajia on mahdollista tavata kokoelmiensa luona sunnuntaina klo 14.

Pohjois-Hämeen Numismaatikot viettää 50-vuotisjuhlaansa näyttelyssä, jossa on esillä läpileikkaus Suomen 
maksuvälineistä sekä lisäksi mm. tamperelaisia poletteja, suojeluskunta-aiheisia kohteita ja kunniamerkkejä. 
Kaikkiaan numismaattista materiaalia on esillä noin 15 vitriinissä ja 6 näyttelykehyksessä. Numismaatikkojen pisteellä 
on mahdollisuus ilmaiseen rahojen arviointiin sekä kunniamerkkien ja mitalien tunnistukseen koko näyttelyn ajan.

Kuva 1: Ote Jenni Haukion kokoelmasta, kuva: Postimuseon kokoelmat
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