
PÖYTÄKIRJA SUOMEN FILATELISTILIITTO RY:N LIITTOKOKOUKSESTA 
 
 
 
Aika:        Lauantai 07.04.2018 klo 13.00 
 
Paikka:    Sokos Hotel Alexandra, kokoushuone Viskaali, Hannikaisenkatu 35, 40100 
                  Jyväskylä 
 
 
1 § 
Suomen Filatelistiliitto ry:n hallituksen puheenjohtaja Klaus Juvas avasi kokouksen ja toivotti 
läsnäolijat tervetulleiksi. 
 
2 § 
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Juha Niininen Keski-Suomen Filatelistiseurasta. 
 
3 § 
Kokouksen sihteeriksi valittiin Ilkka Salonen Oulun Postimerkkikerho ry:stä. 
 
4 § 
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Timo Lilja ja Kari Salonen.   
 
5 § 
Valtakirjojen tarkastajiksi valittiin Seppo Laaksonen ja Matti Lempiäinen. 
 
Tehtävänsä suoritettuaan valtakirjojen tarkistajat esittivät tarkastuksen tuloksen, jonka 
mukaan kokouksessa oli edustettuna 43 äänioikeutettua jäsenyhdistystä, ja yhteensä 45 
ääntä. Valtakirjat liitteenä (Liite 1) 
 
6 § 
Ääntenlaskijoiksi valittiin Harry Swanljung ja Ahti Paavola.   
 
7 § 
Kokouskutsu oli 25.02.2018 toimitettu sähköpostitse niille yhdistyksille, joiden 
sähköpostiosoite oli tiedossa ja postitettu 28.02.2018 sekä muille kerhoille, että niille, joille 
sähköposti ei ollut mennyt perille. Kokouskutsu on ollut luettavissa myös liiton nettisivuilla 
01.03.2018 alkaen. Kokouskutsu liitteenä (Liite 2). 
 
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
8 § 
Vahvistettiin kokouskutsun mukainen esityslista kokouksen työjärjestykseksi. (Liite 3). 
 
9 § 
Liiton hallituksen puheenjohtaja esitteli kerhoille etukäteen toimitetun Suomen 
Filatelistiliitto ry:n toimintakertomuksen pääkohdat ja hallituksen jäsen Marcus Olli esitteli  
pääkohdittain liiton tilinpäätöksen vuodelta 2017 Toimintakertomus (Liite 4) ja tilinpäätös 
(Liite 5). 
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10 § 
Esiteltiin tilintarkastajan lausunnot ja luettiin lausuntojen viimeinen kappale ääneen. 
Lausunnot liitteenä (Liite 6). 
 
11 § 
Kokouksen puheenjohtaja avasi keskustelun tilinpäätöksen vahvistamisesta hallituksen 
esityksen mukaisena siten, että ylijäämä siirretään voitto- ja ylijäämätilille. 
 
Tilinpäätös vahvistettiin hallituksen esityksen mukaisesti. 
 
12 § 
Kokouksen puheenjohtaja avasi keskustelun koskien vastuuvapauden myöntämistä 
hallituksen jäsenille ja toimihenkilöille. 
 
Vastuuvapaus myönnettiin. 
 
13 § 
Klaus Juvas esitteli Liiton toimintasuunnitelman 2018-2019. (Liite 7). 
 
Lisättiin toimintasuunnitelman kohdan 3. Tapahtumat otsakkeen alla olevaan kohtaan ”Muut 
tapahtumat”  sana ”liitolta”. Lisäyksen jälkeen kohta kuuluu seuraavasti: Kannustetaan 
jäsenyhdistyksiä hakemaan tukea projekteihinsa liitolta ja Suomalaisen Filatelian 
edistämissäätiöltä. 
 
Toimintasuunnitelma vahvistettiin ko. lisäyksellä. 
 
14 § 
Vuoden 2019 liittojäsenmaksujen osalta kokouksen puheenjohtaja totesi hallituksen 
esityksen olevan seuraava: Liittojäsenmaksu olisi Suomessa ja muissa Pohjoismaissa sekä 
Virossa asuvilta 60 euroa, muualla Euroopassa asuvilta 69 euroa ja Euroopan ulkopuolella 80 
euroa. 
 
Edelleen hallitus esittää kerhojen jäsenmaksuksi 3 euroa kutakin kerhon jäsentä kohti, 
kuitenkin vähintään 30 euroa.  
 
Vuoden 2019 liittojäsenmaksu ja kerhojäsenmaksu päätettiin pysyttää ennallaan hallituksen 
esityksen mukaisesti. 
 
15 § 
Petteri Hannula avasi kokouskutsun liitteenä olevan kassavirtalaskelman mukaiseen budjetin 
luvut esittämällä tarkemmin sen, miten luvut muodostuivat. Samalla selvitettiin niitä säästöjä, 
joihin oli päästy erityisesti Filatelisti-lehden osalta.  Todettiin, että talousarviossa pyritään 0-
tulokseen. Talousarvio liitteenä (Liite 10). 
 
Talousarvioesitys hyväksyttiin. 
 
16 § 
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Ahti Paavola esitteli vaalivaliokunnan kerhoille lähettämän kirjeen todeten, että kaksi 
yhdistystä oli vastannut valiokunnan tiedusteluun.  
 
Helsingfors Frimärksamlareförening esitti, että Klaus Juvas valittaisiin uudelleen 
puheenjohtajaksi ja jäseniksi valittaisiin Marcus Olli , Antero Lähteenmäki ja Seppo Salonen. 
 
Salon Filatelistikerho esitti, että Mikael Collan valittaisiin liiton uudeksi puheenjohtajaksi. 
 
Kokouksessa ei tehty muita ehdotuksia puheenjohtajaksi. 
 
Sekä Klaus Juvas että Mikael Collan esittelivät lyhyesti itsensä ja tavoitteensa puheenjohtajan 
toimessa. 
 
Tämän jälkeen suoritettiin suljettu lippuäänestys. 
 
Ääntenlaskennan tuloksena todettiin, että Klaus Juvas oli saanut 27 ääntä ja Mikael Collan 18 
ääntä. 
 
Todettiin, että liiton puheenjohtajaksi oli äänestyksessä valittu Klaus Juvas. 
 
17 § 
Kokouksessa ei esitetty pykälässä 16 mainittujen Ollin, Lähteenmäen ja Salosen lisäksi muita 
ehdokkaita hallituksen jäseniksi, joten seuraaviksi kahdeksi vuodeksi hallituksen jäseniksi 
valittiin Marcus Olli, Antero Lähteenmäki ja Seppo Salonen. 
 
18 § 
Päätettiin valita tilintarkastajiksi edelleen HTM Jarmo Tähtinen ja varatilintarkastajiksi HTM 
Aarto Hirvi. 
 
19 § 
Ahti Paavola ilmoitti, että sekä hän itse että Seppo Talvio eivät ole enää jatkossa käytettävissä. 
Markku Koivuniemi oli valmis jatkamaan vaalivaliokunnan jäsenenä, mutta ei kuitenkaan 
puheenjohtajana. Kokouksessa ei löytynyt uutta puheenjohtajaa eikä toista jäsentä. 
 
Vaalivaliokuntaan valittiin jäseneksi Markku Koivuniemi ja valtuutettiin liiton hallitus 
etsimään ja nimittämään vaalivaliokunnalle puheenjohtaja ja toinen jäsen. 
 
20 § 
Todettiin, että liiton jäsenet eivät olleet esittäneet liiton hallitukselle tässä kokouksessa 
käsiteltäväksi otettavia asioita. 
 
21 § 
Todettiin, että Ilomantsin Postimerkkikerho ja Teuvan Postimerkkikerho olivat jättäneet sekä 
viime että kuluvan vuoden jäsenmaksun maksamatta. 
 
Maksamattomien jäsenmaksujen seurauksena katsottiin nämä 2 kerhoa eronneiksi Suomen 
Filatelistiliitto ry:n jäsenyydestä. 
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22 § 
Koska muita asioita ei ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.30.  
 
Pöytäkirjan vakuudeksi 
 
 
Juha Niininen                                                                        Ilkka Salonen 
puheenjohtaja                                                                       sihteeri 
 
Tämän pöytäkirjan olemme tarkastaneet ja havainneet sen olevan kokouksen kulun ja siinä 
tehtyjen päätösten mukaisen. 
 
                                        .2018                                                                                           .2018 
 
 
 
 
Kari Salonen                                                                       Timo Lilja 


