
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teatterihotelli tarjoaa näyttelyvieraille majoitusta erikoishintaan seuraavasti:  

  1hh 90 €/vrk  2hh 110 €/vrk 

 
Varauksen yhteydessä mainittava koodi "Riihimäki Postimerkki". 

Varaukset:  puh. 0100 7721 (0,49 €/min+pvm/mpm) 
 
info@teatterihotelli.fi 

www.teatterihotelli.fi 

Näyttelyn palkintojenjakotilaisuus eli Palmares pidetään lauantaina 25.3.2023, 

alkaen klo 19.00 Teatterihotellin ravintolassa. 

Lisätietoja ja ohjeet illalliskortin tilaamiseen tulevat lähempänä.  

Tiedustelut: riihex2023@gmail.com. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Kansallinen postimerkkinäyttely 

www.riihex2023.fi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bulletin 1 
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Riihimäen Postimerkkeilijät järjestää yhdessä Hyvinkään 

Postimerkkikerhon kanssa kansallisen postimerkkinäyttelyn        

RiiHeX2023 Riihimäen Urheilutalolla 24.-26.3.2023. 

(Pohjolankatu 6.) 

Näyttelytoimikunnan puheenjohtaja on Heikki Virtanen ja 

tuomariston puheenjohtaja on Jukka Mäkinen. 

 

Näyttelyä koskeviin tiedusteluihin vastaavat näyttelytoimikunnan jäsenet: 

- näyttelyn sähköposti: riihex2023@gmail.com 

- pj. Heikki Virtanen, pikkuhessu82@gmail.com, 044 536 2097 

- Jarmo Palkia, jarmo.palkia@gmail.com, 0400 213 876 

- Antti Heinonsalo, antti@ak-hifisystems.fi, 0400 709 912 

- Kimmo Matinlassi, kimmo.matinlassi@outlook.com, 040 755 3711 

 

Aukioloajat 

Näyttely on avoinna (pääsymaksua ei ole): 

Perjantaina 

24.3. klo 10:00-19:00 

Lauantaina 

25.3. klo 9:00-17:00 

Sunnuntaina 

26.3. klo 9:00-13:00 

 

Tervetuloa 

 

Näyttelyllä on Suomen Filatelistiliitto ry / Finlands Filatelistförbund rf:n 

(SFFF) hyväksyntä. 

Näyttelyn säännöt ja muuta hyödyllistä tietoa löydät osoitteesta:  

www.riihex2023.fi 

Ilmoittautuminen näyttelyyn tehdään ilmoittautumislomakkeella, jonka 

saa näyttelyn kotisivuilta www.riihex2023.fi  tai tilaamalla 

näyttelytoimikunnalta.  

Ilmoittautumislomake tulee lähettää 30.11.2022 mennessä 

näyttelytoimikunnalle sähköpostilla osoitteeseen riihex2023@gmail.com  

tai postitse osoitteeseen:  Markku Koivuniemi, Pekkalantie 8 B, 11120 

Riihimäki. 

 

Ilmoittautumisen liitteenä tulee olla kopio kokoelman johdantosivusta, joka 

esittää kokoelman suunnitelman. Tämä ei koske kirjallisuusluokkaa 2.13.  

Johdantosivu voi olla alustava. Sitä voi muuttaa ja täydentää 

ilmoittautumisen jälkeen kuitenkin siten, että kokoelman nimi säilyy 

samana.  

 

Osallistumismaksut  

Kilpailuluokissa (luokka 2) ja vapaa luokassa (luokka 3) kokoelmien 

osallistumismaksut ovat alla olevan taulukon mukaiset. Kirjallisuusluokan 

2.13 osallistumismaksu on 40 €/kohde. Nuorisofilatelian luokassa 2.12 

osallistuminen on maksuton.  

 

Osallistumismaksut RiiHeX2023: 

1 kehys 40 € 2 kehystä 70 € 

3 kehystä 100 € 4 kehystä 130 € 

5 kehystä 155 € 6 kehystä 180 € 

7 kehystä 200 € 8 kehystä 220 € 

9 kehystä 235 € (vain mestariluokka) 

10 kehystä 250 € (vain mestariluokka) 
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