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Päevakord: 
 

1) REFS Estonia filateelianäitus EstEx 2018 korraldamine. 
2) Jooksvad küsimused 

 
 

Arutati: 
 

 
1. Arutati EstEx 2018 näituse läbiviimist Tallinnas Eesti Näituste Paviljoni B1 näitusesaali 

ruumides 13.-15.07.2018.a. Arutelu alustati selliste teemadega: 
1. Näituse reglement – reglementi tuleb täiendada ja viia ta kooskõlla FIP reeglitega ja 

kohandada teda Põhjamaade reglementidega. Reglemendi koostamisel lubas 
M.Söderberg aidata ja selle kohandada meie jaoks augustikuu jooksul. 

2. Näituse toimumise aeg – kas on näituse toimumiseks oleks vaja 5 või 6 päeva. 
Arutelu käigus selgus, et 5 päevast piisab, kuid žürii peaks alustama oma tööd koos 
kogude ülespanekuga neljapäevasel päeval. See tähendab seda, et nii žürii kui ka 
riikide komisarid peavad kohal olema hiljemalt kolmapäeva õhtuks. 

3. Žürii koosseis – keda võiks kutsuda žürii esimeheks ja keda ta tahaks oma 
meeskonda. On peetud läbirääkimisi FIP kategooria kohtuniku Joonas Hälströmiga 
ja tema nõusolek on saadud. Samuti avaldas ta ka soovi kindlate inimeste 
kutsumisega žürii koosseisu. Nende maade filateelia liitudele on taotlus saadetud. 

4. Näituse komisarid – lähemal ajal saadetakse Läänemere äärsete riikide filateelia 
organisatsioonidele palve määrata oma maa komisarid EstEx 2018 näitusele. Mõned 
riigid on ka oma suulise nõusoleku osalemiseks andnud ja komisari ka määranud. 
Ootame kirjalikku kinnitust. Arutati ka Eesti peakomisari Ago Papi saatmist 
käesoleva aasta oktoobri lõpus Taani Kuningriigis toimuvale Nordia 2017 
filateelianäitusele stažeerima peakomisari tööd rahvusvahelisel näitusel. A.Papp 
oskab soome, saksa, ja inglise keelt ja on võimeline suhtlema kõigis neis keeltes, 
ning ta on määratud näituse peakomisariks. 

5. Näituse reklaam – näituse logo ja plakat on juba olemas. Kui saame teada kõikide 
žürii ja komisaride nimed, saame koostama hakata ka näituse bülletääni, mis peab 
olema valmis trükitud oktoobri alguseks. Teised materjalid koostatakse jooksvalt. 
Näituse medal valmib juba sel sügisel. 

6. Korraldustoimkond – kuidas ära jaotada kohustused kõigi näitust organiseerivate 
inimeste vahel. Inimestega on räägitud ja nõusolekud saadud. 



7. Majutus – tuleb kokku leppida mitmete hotelli kettidega ja välja selgitada meile 
kõige soodsam majutuse hind. Hotelli vajavate inimeste hulk on umbes 200 inimest 
erinevatest riikidest. Sellega tuleb alustada kohe ja võtta pakkumised mitmetest 
hotellidest, sest 2018 aasta on Eesti 100. aastapäev ja Tallinnas on kindlasti palju 
erinevaid ürituse sellel ajal. Teades, et näitusele tuleb palju erineva sissetulekuga    
inimesi, siis tuleb valida ka hotellid mitmest hinnaklassist. 

8. Palmares – näituse pidulik lõpetamine tuleb läbi viia sellises kohas, kuhu mahuks 
umbes 200 inimest. Tallinnas on selliseid kohti vähe ja selle koha otsimisega tuleb 
alustada kohe. 

9. Transport – bukletis tuleb kajastada põhjalik informatsioon transpordi kulgemisest 
näitusekoha ja kesklinna vahel, ära näidates kõik busside marsruudid kellaajaliselt ja 
päevade kaupa. Veel tuleks leida sponsor, kes oleks nõus tasuta laenutama näituse 
ajaks väikebussi koos juhiga. See aitaks meil lahendada paljud transpordiga seotud 
probleemid. 
 

 
2. Jooksvaid küsimusi ei olnud.  

 
    

 
Otsustati: 

 
1. Jätkata rahvusvahelise filateelianäituse EstEx 2018 (Estonia Exhibition), mis on 

pühendatud Eesti Postmargi 100 aastapäevale,  korraldamist arutatud küsimuste lõikes. 
Saata Ago Papp käesoleva aasta oktoobri lõpus Taani Kuningriigis toimuvale 
filateelianäitusele Nordia 2017 stažeerima ja kompenseerida talle kõik elamis- ja 
transpordi kulud REFS Estonia eelarvest.   
  

2. Jooksvaid küsimusi ei olnud.  
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