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Helsinki 1.3.2019 

 

 
Kutsu Suomen Filatelistiliitto ry:n liittokokoukseen    

                  

Suomen Filatelistiliitto ry:n jäsenyhdistysten edustajat kutsutaan sääntömääräiseen liittokokouk-

seen, joka pidetään TamCollect 2019-näyttelyn yhteydessä 

   

Aika: lauantaina 13.4.2019 klo 13.00 

ennen liittokokousta kahvi- ja keskustelutilaisuus, klo 12.00 

Paikka: Messu- ja urheilukeskus Pirkkahalli, Seminaaritila Mars, Seminaarikeskus 2. krs 

Liittokokouksessa käsitellään liiton sääntöjen 9§ mukaiset asiat: 

1. Kokouksen avaus 

2. Kokouksen puheenjohtajan valinta 

3. Kokouksen sihteerin valinta 

4. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa 

5. Valitaan kaksi valtakirjojen tarkastajaa 

6. Valitaan kaksi ääntenlaskijaa 

7. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

8. Vahvistetaan kokouksen työjärjestys 

9. Esitetään hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2018 

10. Esitetään tilintarkastajan lausunto 

11. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta  

- hallitus esittää, että ylijäämä siirretään voitto- ja tappiotilille 

12. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimihenki-

löille 

13. Vahvistetaan toimintasuunnitelma vuosiksi 2019–2020 

 

14. Päätetään vuoden 2020 liittymis- ja jäsenmaksujen sekä liittomaksujen suu-

ruudesta 

- hallitus esittää, että liittojäsenmaksu vuonna 2020 Suomessa ja muissa 

Pohjoismaissa sekä Virossa asuvilta on 60 euroa (v.2019: 60€), muualla 

Euroopassa asuvilta 69 euroa ja Euroopan ulkopuolella 80 euroa vuodessa 

- hallitus esittää kerhojen jäsenmaksuksi 3 euroa kutakin kerhon jäsentä 

kohti (v.2019: 3 euroa), kuitenkin vähintään 30 euroa  

 

15. Vahvistetaan talousarvio vuodeksi 2019 

 

16. Valitaan seuraavaksi kaudeksi erovuoroisten hallituksen jäsenten tilalle uudet 

jäsenet 

- erovuorossa ovat hallituksen jäsenet Petteri Hannula, Kai Varsio ja 

Jukka Mäkipää 

- vaalivaliokunnan kirje lähetetään liittokokousmateriaalin mukana 

17. Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja 

18. Valitaan vaalivaliokunta  

19. Käsitellään liiton jäsenten viimeistään kaksi kuukautta ennen kokousta liiton 

hallitukselle tässä kokouksessa käsiteltäväksi esittämät asiat 

-Vaasan Filatelistit ry:n aloite liiton toimenpiteiksi koskien Postin toimia pos-

timerkkien käytön vähentämiseksi, aloiteteksti esityslistan liitteenä   

20. Kokouksen päättäminen 

 

Tervetuloa! 

 

Hallitus   
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 VALTAKIRJA / FULLMAKT 
 

 

 

Valtuuttava yhdistys 

 

 

 

 

Valtuutettu / valtuutetut  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Päiväys 

 

 

 

Allekirjoitus 

 

 

 

 

 

 

Suomen Filatelistiliitto ry:n säännöt: 
 
”Liittokokous  

 
6. Liiton ylin päättävä elin on liittokokous. Äänivalta liittokokouksessa on liiton kullakin 

jäsenmaksuvelvoitteensa suorittaneella varsinaisella jäsenyhdistyksellä. Kullakin yh-
distyksellä on 

yksi ääni jokaista yhdistyksen alkavaa sataa liittojäsenmaksunsa kuluvan vuoden 
tammikuun 
loppuun mennessä maksanutta henkilöjäsentä kohti. 

 
Sama edustaja voi liittokokouksessa edustaa enintään kolmea jäsenyhdistystä.” 

 
Liiton hallitus muistuttaa, että säännöissä mainittu jäsenmaksuvelvoite koskee kerho-
jäsenmaksuja, joista päätettiin vuoden 2018 liittokokouksessa.  

 
Valtakirja tulee olla allekirjoitettu valtuuttavan yhdistyksen sääntöjen määräämällä 

tavalla.  
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SUOMEN FILATELISTILIITTO RY:N SÄÄNNÖT     

     27.5.2017 

 

Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 

1. Yhdistyksen nimi on Suomen Filatelistiliitto ry, ruotsiksi Finlands Filatelistförbund rf ja sen koti-

paikka on Helsinki. Näissä säännöissä yhdistystä kutsutaan liitoksi. Liiton kielet ovat suomi ja ruot-

si, pöytäkirjakielenä on suomi. 

 

Yhdistyksen tarkoitus ja toimintatapa 

2. Liiton tarkoituksena on Suomessa toimivien postimerkkeily-yhdistysten keskuselimenä edistää 

postimerkkeilyä ja postikorttikeräilyä Suomessa.  

Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto  
a) edistää postimerkkeilijöiden järjestäytymistä, tukee uusien postimerkkeily-yhdistysten perustamista 
ja levittää tietoutta postimerkkeilystä harrasteena,  
b) kehittää ja edistää jäsenyhdistysten ja yksittäisten keräilijöiden tarpeita vastaavia palveluita sekä 
itse postimerkkeilyssä että järjestötoiminnassa,  
c) toimii postimerkkeilyharrastuksen levittämiseksi nuorison keskuuteen ja edistää nuorison posti-
merkkeilyharrastusta itsenäisesti tai yhdessä vastaavan nuorisojärjestön kanssa,  
d) pitää yhteyttä viranomaisiin ja toimii postimerkkeilijöiden etujärjestönä yhteiskunnassa sekä toimii 
yhdyssiteenä postimerkkeilyä harrastavien yhdistysten välillä,  
e) hoitaa ja edistää kansainvälistä postimerkkeily-yhteistyötä,  
f) hoitaa alansa aitoutustoimintaa ja toimii väärentämistä ja muuta epärehellisyyttä vastaan posti-
merkkeilyyn liittyvässä toiminnassa,  
g) toimeenpanee kansainvälisiä postimerkkinäyttelyitä, myöntää jäsenyhdistyksilleen oikeuden koti-
maisten postimerkkinäyttelyiden järjestämiseen kulloinkin voimassa olevien erityissääntöjen puitteissa 
ja edistää muutenkin näyttelytoimintaa  
h) huolehtii postimerkkinäyttelyiden tuomarikoulutuksesta, hyväksyy kotimaisten näyttelyiden tuoma-
riston jäsenet ja nimeää Suomen tuomariehdokkaat kansainvälisiin näyttelyihin sekä  
i) harjoittaa alan koulutus-, tutkimus- ja julkaisutoimintaa.  
j) mitä edellä kohdissa a)-i) on lausuttu postimerkkeilyn osalta, sovelletaan soveltuvin osin myös pos-
tikorttikeräilyyn. 
Liiton tarkoituksena ei ole toiminnallaan tuottaa siihen osallisille voittoa eikä muuta taloudellista 

hyötyä eikä sen toiminta muutenkaan saa muodostua laadultaan pääasiallisesti taloudelliseksi. 

 

Liiton jäsenet 

3. Liiton varsinaiseksi jäseneksi pääsee Suomessa rekisteröity postimerkkeily-yhdistys tai posti-

merkkeilyä edistävä rekisteröity yhdistys, joka toimii liiton tarkoitusperien toteuttamiseksi. Jäsenek-

si hyväksymisestä päättää liiton hallitus. 

Ennen näiden sääntöjen voimaantuloa saavutetut jäsenoikeudet säilyvät ennallaan. 

Jäsen voi erota liiton jäsenyydestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti liiton hallitukselle tai sen puheen-

johtajalle tai liittokokouksen yhteydessä liittokokouksen pöytäkirjaan. Ero astuu voimaan seuraavan 

kalenterivuoden alusta. 

Jäsenyhdistyksiltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun sekä yhdistysten jäseniltä 

perittävän liittojäsenmaksun suuruudesta päättää liittokokous. Jäsen- ja liittojäsenmaksut on mak-

settava vuosittain tammikuun loppuun mennessä. 

4. Kannatusjäseneksi liittohallitus voi hyväksyä sekä luonnollisen henkilön että oikeustoimikelpoi-

sen yhteisön, joka haluaa tukea liiton toimintaa. Kannatusjäsenet maksavat liittohallituksen kulloin-

kin vahvistaman vuosittaisen tai kertakaikkisen maksun määräajaksi. 
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Toimielimet 
5. Liiton toimielimet ovat liittokokous ja liittohallitus. Liittohallitus asettaa tarpeellisiksi katsomansa 
valiokunnat ja työryhmät. 
 
Liittokokous 
6. Liiton ylin päättävä elin on liittokokous. Äänivalta liittokokouksessa on liiton kullakin jäsen-
maksuvelvoitteensa suorittaneella varsinaisella jäsenyhdistyksellä. Kullakin yhdistyksellä on yksi 
ääni jokaista yhdistyksen alkavaa sataa liittojäsenmaksunsa kuluvan vuoden tammikuun loppuun 
mennessä maksanutta henkilöjäsentä kohti. 
Sama edustaja voi liittokokouksessa edustaa enintään kolmea jäsenyhdistystä. 
Liittohallituksen jäsenellä on liittokokouksessa puheoikeus. Kannatusjäsenellä on samoin puhe-
oikeus. 
Liittokokouksessa asiat ratkaistaan äänten enemmistöllä, ellei näissä säännöissä toisin määrätä. 
Äänestys on avoin, ellei vähintään kaksi edustajaa vaadi suljettua äänestystä. 
Äänten mennessä tasan voittaa puheenjohtajan edustama kanta, paitsi vaaleissa, joissa ratkaisee 
arpa. 
7.  Kutsu liittokokoukseen sekä asiakirjat toimitetaan postitse tai sähköpostitse jäsenille viimeistään 
neljä viikkoa ennen kokousta. 
8. Ylimääräisen liittokokouksen kutsuu tarvittaessa koolle liittohallitus liittokokouksen tai oman pää-
töksensä perusteella tai kun vähintään kolme liiton jäsenyhdistystä sitä määrätyn asian käsittele-
miseksi liittohallitukselta kirjallisesti pyytää. 
9. Liittokokous pidetään vuosittain 31.5. mennessä. 
Liittokokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 
a) kokouksen avaus 
b) valitaan kokoukselle 
- puheenjohtaja 
- sihteeri 
- kaksi pöytäkirjan tarkastajaa 
- kaksi valtakirjan tarkastajaa 
- kaksi ääntenlaskijaa 
c) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
d) vahvistetaan kokouksen työjärjestys 
e) esitetään 
- toimintakertomus ja tilinpäätös kuluneelta toimintavuodelta 
- tilintarkastajien lausunto 
f) päätetään 
- tilinpäätöksen vahvistamisesta 
- vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimihenkilöille 
g) vahvistetaan seuraavan kalenterivuoden 
- toimintasuunnitelma 
- talousarvio 
h) päätetään seuraavan kalenterivuoden liittymis- ja jäsenmaksujen sekä liittomaksun suuruudesta 
i) valitaan erovuoroisten tilalle seuraavaksi kaudeksi 
- liittohallituksen puheenjohtaja 
- muut hallituksen jäsenet 
j) valitaan tilintarkastaja ja hänelle varamies tarkastamaan seuraavan kalenterivuoden tilejä ja hal-
lintoa. Lisäksi voidaan valita toiminnantarkastaja ja hänelle sijainen. Tilintarkastajan ja mahdollisen 
toiminnantarkastajan toimikausi päättyy tarkastettavaa tilikautta ensiksi seuraavan varsinaisen liit-
tokokouksen päättyessä. 
k) käsitellään liiton jäsenten viimeistään kaksi kuukautta ennen kokousta liiton hallitukselle tässä 
kokouksessa käsiteltäväksi esittämät asiat 
l) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 
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Liittohallitus 
10. Liittohallitukseen kuuluvat varsinaisen liittokokouksen valitsemat puheenjohtaja, jota kutsutaan 
liiton puheenjohtajaksi ja kuusi muuta varsinaista jäsentä. 
Liittohallituksen jäsenten toimikausi alkaa valinnan tehneestä liittokokouksesta ja päättyy vaalia 
seuraavan toisen varsinaisen liittokokouksen päättyessä. Varsinaisista jäsenistä puolet on vuosit-
tain erovuorossa. Kesken toimikauden eronneen tilalle valitaan uusi jäsen jäljellä olevaksi ajaksi. 
Hallituksen jäsen voidaan valita enintään kolmeksi perättäiseksi kaudeksi. Tämä määräys koskee 
myös puheenjohtajaa, kuitenkin siten että puheenjohtajakausien lukumäärää laskettaessa ovat 
mukana ainoastaan puheenjohtajatehtävään liittyvät kaudet. 
Liittohallituksen jäsenten vaali suoritetaan enemmistövaalina. 
11. Liittohallitus valitsee keskuudestaan vuosittain varapuheenjohtajan ja määrittää hallituksen 
jäsenten keskinäisen työnjaon, valitsee valiokunnat ja työryhmät sekä toimihenkilöt. Liitolla voi olla 
toiminnanjohtaja, jonka ottaa ja erottaa liittohallitus. 
Liittohallitus kokoontuu puheenjohtajan tai, jos hän on estynyt, varapuheenjohtajan kutsusta tai 
mikäli kolme hallituksen jäsentä niin vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai vara-
puheenjohtaja ja vähintään puolet muista hallituksen jäsenistä on paikalla. 
Liittohallituksen kokouksessaan käsittelemät asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. 
Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 
12. Liittohallitus toimii liiton toimeenpanevana elimenä ja hoitaa näiden sääntöjen ja liittokokouk-
sen päätösten mukaisesti liiton asioita sekä edustaa liittoa. 
 
Nimenkirjoitus 
13. Liiton nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä jonkun toisen hallituksen 
jäsenen, liiton toiminnanjohtajan tai hallituksen tehtävään oikeuttaman toimihenkilön kanssa. 

Tilikausi ja muut asiat 
14. Liiton tili- ja toimikausi on kalenterivuosi. 
15. Liitto on oikeutettu vastaanottamaan lahjoituksia ja testamentteja. 

Sääntöjen muuttaminen ja liiton purkaminen 
16. Näiden sääntöjen muuttaminen on käsiteltävä liittokokouksessa. Muutoksen on tullakseen hy-
väksytyksi saatava vähintään 3/4 annetuista äänistä. 
17. Liiton purkamista koskeva päätös on tehtävä, ollakseen laillinen, kahdessa perättäisessä, vä-
hintään kahden kuukauden väliajoin pidettävässä liittokokouksessa, joista toisen tulee olla varsi-
nainen liittokokous. Päätös tulee hyväksytyksi, jos molemmissa kokouksissa purkamista on kan-
nattanut vähintään kolme neljäsosaa annetuista äänistä. 
Kun purkamispäätös on tehty tämän pykälän mukaisesti, liiton omaisuus luovutetaan viimeisen 
purkamispäätöksen tehneen kokouksen tarkemmin määräämällä tavalla postimerkkeilyn edistämi-
seen Suomessa 
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VAASAN FILATELISTIT – VASA FILATELISTER RY. 

c/o Harry Swanljung, Porinkatu 4 E 33, 65350 Vaasa   Vaasa, 10.1.2019 

 

 

 

Suomen Filatelistiliitto 

c/o Hannula 

Norokuja 5 L 

02770 Espoo 

 

 

Liittokokousaloite 

 

Yhdistyksemme on käsitellyt postin toimia postimerkkien käytön vähentämiseksi, kenties kokonaan 

lopettamiseksi. Olemme tietoisia liiton hallituksen aktiivisuudesta asiassa niin postin kuin liikenne- 

ja viestintäministerin suuntaan. Olemme tyrmistyneitä postin täysin ymmärtämättömästä 

suhtautumisesta meidän keräilijöiden kohtuullisia toivomuksia kohtaan. Ilmeisesti sovinnolliset 

neuvottelutoimenpiteet eivät ole riittäviä. Meidän on siksi ryhdyttävä toimiin, jotka aiheuttavat 

postille voimavarojemme puitteissa maksimaalisen kielteisen julkisuuden. Siksi esitämme, että 

liittokokous päättäisi velvoittaa liiton hallituksen ryhtymään ainakin seuraaviin toimenpiteisiin: 

 

1. Liitto suosittelee koko jäsenkunnalleen postin pysyväisasiakkuudesta luopumista ja kehottaa 

jäseniään pidättäytymään postin uusien ”kiiltokuvien” hankinnasta, koska ne eivät enää täytä 

postimerkin määritelmää. Tähän joukkoon on katsottava ainakin kaikki ne postin uutuusjulkaisut, 

jotka muodostuvat enemmästä kuin kahdesta erilaisesta merkistä. 

 

2. Liitto on yhteydessä pohjoismaisiin veljesliittoihin ja pyytää näitä julkaisemaan omissa jäsen-

julkaisuissaan liiton kannan Suomen Postin toimintaan. Yhteydenotoissa tulee esittää, että vastaava 

pidättäytymiskehotus esitettäisiin myös kyseisten pohjoismaisten liittojen jäsenille. Liiton hallitus 

valtuutetaan esittämään myös FIP:lle, että edellä 1. kohdassa tarkoitetut julkaisut otetaan FIP:n 

kiellettyjen merkkien listalle. 

 

3. Käynnistetään neuvottelut kauppiasliiton kanssa edellä tarkoitettujen julkaisujen poisjättämisestä 

uusista postimerkkiluetteloista tai ainakin että niiden postimerkkien keräilyn kannalta kyseenalainen 

asema tulee luetteloihin selvästi merkityksi. 

 

4. Velvoitetaan liiton edustajat jättämään paikkansa kaikissa postin yhteistyöelimissä 

Postimuseosäätiötä lukuun ottamatta. 

 

 

 

Harry Swanljung 

puheenjohtaja 

 

 

Liite: Postimerkkien käyttö muistio 
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Liite aloitteeseen 

 

Postimerkkien käyttö 

 

A.  Onko posti luopumassa postimerkeistä ja niiden julkaisemisesta 

 

Aikanaan postimerkki kehitettiin/keksittiin käytännöllisenä tapana osoittaa, että lähetyksen posti-

maksu oli maksettu. Postimerkki osoitti nopeasti toimivuutensa ja se levisi kaikkialle maailmaan 

tässä ominaisuudessa. Se, että postimerkistä tuli myös suosittu keräilykohde, on sivujuonne. 

Mahdollisuus osoittaa postimerkillä postimaksun maksaminen tekee postimerkistä postimerkin. Jos 

tätä mahdollisuutta oleellisesti rajataan tai mahdollisuus kokonaan poistetaan ei enää voida puhua 

postimerkistä, vaan mainoslipukkeesta, kiiltokuvasta tai muusta vastaavasta. Samalla postimerkki 

menettää filateelisessa mielessä keräilykelpoisuutensa. 

 

Onko posti siis luopumassa postimerkkien julkaisemisesta tai rajaamassa julkaisut vain yksittäisiin 

kirjemerkkeihin. Nythän 2/3 uusista julkaisuista ilmestyy osana isompaa kokonaisuutta, vihkoa tai 

blokkia, ja vain 1/3 on yksittäisiä merkkejä, johon jo sisältyvät rullamerkit. Jotta vihkoa tai blokkia 

voisi sellaisenaan käyttää postin kuljetukseen, vaatii se isomman lähetyksen, valtaosiltaan paketin. 

Tietysti myös kirjeen postimaksun maksu voitaisiin osoittaa digitaalisin keinoin, jolloin posti-

merkkejä ei enää tarvittaisi. Ratkeaisi myös leimausongelma. Koska postimerkeillä kuitenkin 

nykyisellään on rakennettu myös kansallista ja kansainvälistä kuvaa Suomesta, niin voiko asia olla 

yksin postin päätettävissä? 

 

B. Syyllistyykö posti petokseen/sopimusrikkomukseen vai viallisen tuotteen myyntiin 

 

Käsitykseni mukaan 2/3 postimerkin hinnasta kattaa postilähetyksen kuljetuksen ja jakelun 

kustannuksia ja 1/3 merkin valmistuksen ja myynnin kustannuksia. Postimerkin myydessään posti 

on sitoutunut merkin arvoa vastaavan kuljetus/jakelupalvelun tarjoamiseen. Merkin ostajalla on 

varmastikin katsottava olleen perusteltu syy uskoa, että näin on. Syyllistyykö posti postimerkin 

käyttöä rajaamalla petokseen tai sopimusrikkomukseen vai onko kyseessä vain ”viallinen tuote”. 

Viallisen tuotteen täytynee voida palauttaa kohtuullisessa ajassa vian ilmenemisestä. 

 

C. Taloudellinen ulottuvuus 

 

Kuten edellä todettiin, postimerkeistä kehittyi lähes välittömästi suosittu keräilykohde. Maailman 

vanhin vieläkin toimiva postimerkkiliike perustettiin vuonna 1856 ja Suomenkin vanhin lähentelee 

100 vuoden ikää. Keräilyn ympärille on itse merkkien välityksen ohella kehittynyt merkittävä liike-

toiminta. Oleellinen merkitys postimerkkien keräilylle on, että postimerkit on tarkkaan luetteloitu. 

Vuosittain ilmestyvien luetteloiden oleellisin anti on kuitenkin, että ne kertovat uusista ilmestyneistä 

merkeistä. Jos uusia keräilykelpoisia merkkejä ei ilmesty, ei myöskään uusia luetteloita kannata 

julkaista kuin korkeintaan harvakseltaan. Sama koskee myös keräilykansioita. Ilmeisesti myös 

Postimerkkikeskus voidaan lakkauttaa tarpeettomana ja näin säästää postin kustannuksia. Tehdään 

siis muutama työtön lisää. Ja jääväthän ainakin postimerkkitoiminnan paketit lähettämättä postin 

kautta. 

 

D. Vaikutus aktiivikeräilyyn 

 

Posti sanoo postimerkkien käytön paketeissa jo nyt vähentyneen merkittävästi. Varmaan iso osa 

niistä, jotka edelleen käyttävät postimerkkejä, ovat meitä aktiivikeräilijöitä ja postimerkkikauppiaita 

Me olemme myös sitä joukkoa, jotka hankimme postimerkkejä emmekä kuitenkaan käytä niitä 

postitukseen eli posti saa meiltä ylimääräistä katetta. Ei voi olettaa, että tämä asia säilyy ennallaan, 

jos postimerkkien käyttöä rajataan. Keräilijöinä meidän on järkevintä keskittyä ”oikeiden” posti-

merkkien keräilyyn ja suunnata voimavaramme siihen. 
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Keräilijöiden ja Filatelistiliiton kannalta konkreettiseksi vaikutukseksi muodostuu VBO-toiminnan 

kannattavuus. Monen asiamiehen kannalta kannattavuus muodostuu siitä, että saat oman siististi 

leimatun postitteesi takaisin ja säästät joko oman kokoelman hankintakustannuksia tai voit kattaa 

osan postimaksusta kauppaamalla merkit eteenpäin. Jatkossa kulut täytyisi kattaa joko omasta 

pussista tai yhdistyksen varoista. 

 

E. Toimenpiteitä 

 

Mielestäni postilla pitäisi edellä mainittuihin seikkoihin vedoten olla joustavuutta hyväksyä 

ohjeisiinsa pieni takaportti esimerkiksi muodossa ”Asiakkaan niin vaatiessa voidaan kuitenkin 

postimerkki edelleen hyväksyä osoitukseksi kotimaan (jos ulkomaan paketeilla todella on olemassa 

jokin hyväksyttävä este) postipaketin postimaksun maksusta”. Tätä vaativien asiakkaiden osuus ei 

varmaan ole suuri, mutta näin säilytetään sopu postimerkkien keräilytoiminnan ja postin välillä. 

 

Jos joustoa ei löydy, tulemme esittämään, että liitto yhdessä kauppiasliiton kanssa tutkisi 

mahdollisuuden ja tarvittaessa ryhtyisi toimenpiteisiin ryhmäkanteen nostamiseksi postia vastaan 

edellä kohdassa B mainituilla perusteilla. Ryhmäkanteen osapuolia liiton kannalta voisivat olla 

ainakin VBO-asiamiehet ja postimerkkihuutokauppoja järjestävät yhdistykset. Kauppiailta tietysti 

kaikiltakin lähtee paketteja. 

 

Tulemme myös esittämään, että liitto julkisesti suosittaisi jäsenkunnalleen luopumista uusien 

postimerkkien hankinnasta, koska uudet julkaisut postimerkkimielessä ovat menettäneet keräily-

kelpoisuutensa. Voisimme suositella myös vaihtoehtoisia tapoja lähettää paketteja, niitähän löytyy. 

Eli käytännössä kuluttajina äänestämme jaloillamme ja boikotoimme postia. Käsittääkseni meillä ei 

enää postin toiminnan suhteen ole paljon menetettävää, niin huonoksi postin suhtautuminen meihin 

keräilijöihin on mennyt. 


