
Pro Philatelia -mitalin säännöt (Päivitetty 02/2016) 

§ 1.Pro Philatelia on Suomen Postimerkin 100-vuotisnäyttelyn FINLANDIA-56:n näyttelytoimikunnan perustama mitali. 
Pro Philatelia -mitali jaetaan suomalaisen järjestäytyneen filatelian hyväksi tehdystä työstä. 

§ 2. Mitalilajit ovat: 

- Kulta 
- Kullattu hopea 
- Iso hopea 
- Hopea 
- Hopeoitu pronssi 
- Pronssi 

§ 3. Mitalin myöntää Suomen Filatelistiliiton hallitus vähintään anomusta edeltäneenä kahtena vuotena Suomen 
Filatelistiliiton jäsenenä olleelle henkilölle seuraavin ehdoin: 

A. Kultamitali annetaan erittäin ansiokkaasta toiminnasta filatelian hyväksi. Lisäksi edellytetään erityisen 
merkittäviä, mielellään kansainvälisiä, filateelisia ansioita, kuten näyttely-, tuomari-, tutkimus- tai 
julkaisutoimintaa. 

B. Kullattu hopeamitali annetaan henkilölle, joka on huomattavan ansiokkaasti toiminut filatelian, varsinkin 
Suomen filatelian hyväksi. Lisäksi edellytetään muita filateelisia ansioita, kuten näyttely-, tuomari-, tutkimus- 
tai julkaisutoimintaa. 

C. Iso hopeamitali annetaan edelleen jatkuvasta ansiokkaasta toiminnasta. 
D. Hopeamitali annetaan ansiokkaasta filatelian hyväksi tapahtuneesta toiminnasta. 

Pelkän kansallisesti merkittävän kerhotoiminnan perusteella voi saada korkeintaan hopeamitalin. 

E. Hopeoitu pronssimitali annetaan filateelisista ja muista ansioista tai vähintään 10 vuotta kestäneestä 
ansiokkaasta työstä kerhotoiminnassa. 

F. Pronssimitali annetaan filateelisista ja muista ansioista lähinnä kerhotoiminnan puitteissa. 

Filatelian kannalta kuitenkin erityisen merkittävien henkilöiden tai ulkomaalaisten Suomen filatelian hyväksi ansiokkaasti 
työskennelleiden henkilöiden osalta voidaan poiketa edellä esitetyistä ehdoista. 

§ 4. Aloitteen Pro Philatelia -mitalin myöntämiseksi voi tehdä Suomen Filatelistiliiton hallitus tai liittoon kuuluva 
jäsenyhdistys. Mitaliehdotus on tehtävä aikaisintaan kuusi ja vähintään kaksi kuukautta ennen suunniteltua 
luovutusta. Ehdotusta tehtäessä on otettava huomioon hakulomakkeessa esitetyt seikat sekä mainittava ne lomakkeella 
tarvittaessa liitteitä käyttäen. 

Ehdotuksessa on mainittava seuraavat asiat: 

- ehdokkaan sukunimi ja kaikki etunimet, puhuttelunimi alleviivattuna 
- syntymäaika ja –paikka sekä ammatti tai toimi 
- jäsenyys eri filatelistiyhdistyksissä (aikamäärineen) 
- luottamustoimet eri yhdistyksissä aikamäärineen 
- keräilyalueet ja osallistuminen postimerkkinäyttelyihin sekä saadut palkinnot 
- filateelinen julkaisutoiminta 
- yksityiskohtaiset perustelut mitalin myöntämistä varten sekä ilmoitus siitä, minkä kielisenä mitalia seuraava 

kunniakirja halutaan. 

Hakulomakkeessa olevassa taulukossa mitalin esittäjän tulee arvioida mitaliehdokkaan toiminnan laajuutta ja ansioita 
taulukossa esitetyillä filatelian osa-alueilla. 

Muotomääräyksistä (hakuajat ym.) ei voida poiketa. 

§ 5. Myönnetystä mitalista peritään ehdottajalta mitalin hinta liitolle. Hinta sisältää kunniakirjan ja toimituskulut. 

§ 6. Pro Philatelia -mitalien saajista pidetään luetteloa. 

§ 7. Mitaliin kaiverretaan saajan nimi ja vuosi, jolloin mitali on myönnetty sekä ison hopeamitalin kohdalla sana ”iso 
hopeamitali”. Jokaiselle Pro Philatelia -mitalin saajalle annetaan myös kunniakirja. Sen allekirjoittavat ne henkilöt, jotka 
ovat oikeutetut kirjoittamaan Filatelistiliiton nimen. Kunniakirjan mallin vahvistaa Suomen Filatelistiliiton hallitus. 

§ 8. Suomen Filatelistiliiton hallitus vahvistaa tarvittaessa yksityiskohtaisen ohjesäännön Pro Philatelia -mitalia varten. 

§ 9. Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää Suomen Filatelistiliiton hallitus. 


