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Finlands Filatelistförbund har fördelat sin verksamhet på olika kommittéer. Dessa är vilka är Klubbarnas stödkommitté, 

webbkommittén, tidningen Filatelistis redaktionskommitté, kommittén för filatelin, kommittén för äkthetsprövning och 

ekonomikommittén. 

 

 

1. STÖD TILL KLUBBARNA 

 

Klubbarnas stödkommitté koordinerade och utvecklade stödverksamheten för klubbarna både på 

distrikts- och lokalnivå. Till den hörde också skolningsärendena.   

 

Till kommittén hörde under år 2018 Petteri Hannula och Seppo Salonen. Hannulas speciella 

ansvarsområden inom kommitteen har varit Studiecentralen Sivis och förbundets skolningsmaterial.  

 

1.1 Förbundets fältarbete och skolningsverksamhet 

 

Medlemmar av förbundsstyrelsen och förbundets föreläsare gästade under året många klubbar och höll 

föredrag och utdelade Pro Philatelia -medaljer. Förbundet hade under år 2018 allt om allt 29 föreläsare 

från filatelins olika områden, bilaga 1. 

   

Förbundet är medlem i studiecentralen Sivis (Opintokeskus Sivis). Petteri Hannula fungerade som 

förbundets koordinator vid studieverksamheten. Under årets lopp sökte och fick 8 (4) föreningar stöd för 

sin verksamhet, tillsammans 2258€ (1033€) för 138 (100) studietimmar. Förbundets årsavgift till 

studiecentralen är 1000€. 

 

För att medlemsföreningarna i högre grad skulle utnyttja stöd från Sivis, publicerade man på nytt 

mycket detaljerade instruktioner tillsammans med annan nyttig information i Filatelisti samt i brevet 

direkt till föreningar. 

    

1.2. Utvecklandet av klubbverksamheten 

 

Klubbarnas verksamhet har presenterats i tidningen Filatelisti.  Klubbarna har aktiverats att använda 

förbundets föreläsare och styrelsens medlemmar vid sina möten. Klubbarna har inte debiterats för 

styrelsemedlemmarnas resekostnader. 

 

1.3 VBO-verksamheten 
 

Som urvalshäftessystemets (VBO) centralombudsman fungerade hela året Reijo Tiusanen. Under året 

2017 cirkulerades 399 st. (föregående år 251) till ett värde av 64 249,40 euro (44 129,40 €). 

Förbundets inkomst av VBO för år 2018 var 257,00 euro (176,52€).  

VBO:s bruttoomsättning var 11 332,29 € (12 739,45 €) och för säljarna betalades för utgifter 12 335,36 

€ (9 846,51€). 

I cirkulation sändes 31 paket (28), 22 häften i varje. Med i cirkulationen var vid slutet av år 2018 26 (27) 

klubbar. Denna siffra har stadigt minskat redan många år. En klubb har meddelat att de inte längre år 

2019 tar emot häften och en annan klubb tar år 2019 en paus. Också de som tillverkar häften har 

minskat i antal. Tillsvidare räcker häften som kommit till VBO för cirkulation men antalet paket kommer 

att minskas. 
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1.4. Frimärkets Dag 

 

Frimärkets Dag firades 12-18.2.2018 av 25 klubbar (21). Liksom under tidigare år erbjöds miniatyr-

utställningar, försäljning av egna frimärksprodukter och rådgivning för allmänheten.  

 

Förbundet stödde deltagande föreningar med ett servicepaket, som innehöll en möjlighet för föreningar 

att utan kostnad skaffa 500 st. vykort som medlemsförmån, 50st av senaste numren av Filatelisti, där 

också uppgifterna om var föreningen firar sin dag publicerades. Service paketet var kostnadsfri för 

föreningar. 

 

Finlands Post deltog inte i Dagen. Vi fick alla fall en liten annons i Postinen-häftet som delas i varje 

hushåll. 

 

1.5. Frimärksmässan 

 

Finlands Filatelistförbund, Finlands Frimärkshandlareförening och Suomen Filatelistiseura anordnade i 

samarbete Frimärksmässan-Stamp Forum 2018 i samband med Helsingfors Mässcentrums bokmässa 

25.-28.10.2018. Mässan hade över 85 000 besökare, av vilka minst 10 000 besökte vår filatelistiska 

avdelning.   

 

2. FÖRBUNDETS CENTRALA MEDIA 

 

Filatelistförbundets centrala media var tidningen Filatelisti, förbundets offentliga webbsidor 

(www.filatelisti.fi) samt förbundets slutna webbsidor och förbundets cirkulär till medlemsklubbarna. 

 

2.1 Tidningen Filatelisti 

 

Tidningen Filatelisti utkom under år 2018 åtta gånger med totalt 464 (480 sidor år 2017). Tidningen 

hade vid slutet av 2018 243 (254) fasta prenumeranter. 

Chefredaktörer för tidningen Filatelisti var Lauri Poropudas. De svenska översättningarna har skötts av 

Carl Appelberg och Harry Swanljung. Tidningen trycks av Painotalo Plus Digital Oy. 

Som Filatelistis redaktionsråd fungerade Finlandia 88 Oy:s styrelse, med Marcus Olli som ordförande 

och som medlemmar Jukka Mäkipää och Petteri Hannula. 

   

2.2 Förbundets internetsidor 

 

Filatelistförbundets internetsidor finns på www.filatelisti.fi. Under året reformerades sidorna. För 

vidareutvecklingen av de tjänster som står att få via Internet har svarat webbkommittén under ledning 

av Jukka Mäkipää. 

 

En del av materialet är avsett enbart för de medlemmar i medlemsföreningarna som betalat 

förbundsmedlemsavgiften. Sådant är t.ex. modellsamlingarna och e-publikationerna.   

 

2.3. Övrig publikationsverksamhet 

 

Förbundet utgav väggkalendern för året 2018 samt boken ”Selvitä postimerkin julkaisumaa” skriven av 

Petteri Hannula och Juha Valtonen. Dessa publikationer erbjöds medlemsklubbarna till förmånligt pris.  

 

Förbundet har i samarbete med föreningen Motivfilatelisterna r.f. givit ut skriften ”Johdatus 

aihefilateliaan”. Därtill har till de tre tidigare skrifterna (i samarbete med Posthistoriska föreningen: 

Näyttelykokoelman rakentaminen, Paikallishistoriallisen kokoelman rakentaminen och Scribus 

näyttelykokoelman rakentajalle) tagits nya exemplar vid behov. Med dem hjälper man särskilt filatelister 

i början av exponatets uppbyggnadsskede.  

 

http://www.filatelisti.fi/
http://www.filatelisti.fi/
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3. FILATELIN 

 

3.1 Nationella utställningar  

 

Den nationella frimärksutställningen Kesfila 2018 anordnades i Jyväskylä (Messu- ja Kongressikeskus) 

i samband med ”Antiikki- Hyvinvointi- och Kädentaitomessut”, 7-8.4.2018. Som utställningens 

ansvariga arrangör fungerade Keski-Suomen Filatelistiseura. 

 

3.2 Nordiska utställningar 

 

Nordia utställningen år 2018 anordnades i Garðabær på Island 8.-10.6.2018. Som Finlands 

kommissarie fungerade Jukka Sarkki. I utställningen deltog 9 samlingar från Finland.  

 

3.3 Internationella utställningar 

 

 År 2018 arrangerades tre internationella FIP-utställningar: Israel 2018 i Jerusalem 27.31.5.2018,  

Praga 2018 i Prag 15-19.8.2018 och Thailand 2018 i Bangkok 28.11.-3.12.2018. Därtill förtjänar det att 

nämna Estlands nationella utställning EstEx 2018 13-15.7.2018 i Tallinn, som samlade talrika deltagare 

från Finland. 

Finland deltog i dessa internationella utställningar med tillsammans 10 samlingar, inkl. litteratur klassen 

(föregående år 21 samlingar). Den stora minskningen i antalet samlingar berodde på att i Israel ingen 

samling accepterades och i Prag av 10 kandidater bara tre. Till EstEx-utställningen deltog 26 samlingar 

inkl. litteratur klassen. 

Som kommissarier från Finland fungerade Seija-Riitta Laakso (Israel), Jussi Murtosaari (Prag) och Ari 

Muhonen (Thailand).  

Detaljerade uppgifter om utställningarna och samlingarna med resultat står att få i utställningarnas 

bulletiner och Palmares-kataloger, på förbundets internetsidor samt i tidningen Filatelisti. 

 

 

3.4 Domarverksamheten 

 

År 2018:s domardag avhölls i Helsingfors i Suomen Filatelistiseuras lokal 10.2.2018. I evenemanget 

deltog 14 (föreg. år 16) utställningsdomare av vilka en deltagare var från Estland.  

 

I enlighet med de spelregler som förbundets styrelse 2017 godkände för domare- och 

kommissariearbetet, överfördes fyra domare till seniordomare och till reserv flyttades fem domare. 

Förbundet hade vid slutet av år 2018 sex FIP-domare, en FEPA-domare, fem domare på nordisk nivå 

och sex på nationell nivå. 

En förteckning över utställningsdomarna finns som bilaga 2. 

 

3.5 Kommittén för filatelin 

 

Till kommittén för filatelin hörde under år 2018 Ari Muhonen (ordf.), Jari Majander, Jussi Murtosaari 

(sekr.), Jukka Mäkinen och Jukka Mäkipää. Kommittén arbetade mest medelst e-post och 

sammanträdde två gånger under året.  

 

Kommittén framförde förslag till förbundets styrelse om bl.a. domar-, domaraspirant- och 

kommissarieutnämningar, reglerna för de i Finland arrangerade utställningarna och juryernas 

sammansättning samt översättningen till finska av uppdateringen för de internationella 

bedömningsreglerna.  

   

Till kommitténs arbetslista hörde dessutom skolningen av domarna och utställningsarrangörerna, 

arrangerandet av Domardagen 2018, samt uppgifter som anslöt sig till Finlands representanters 

verksamhet i FIP:s kommissioner. 
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3.6 Kommittén för äkthetsprövning 

 

Till kommittén för äkthetsprövning hörde i år 2018 17 medlemmar. Till kommittén kallades som nya 

medlemmar Markku Koivuniemi med Finlands örnfrimärken som ansvarsområde och Veli-Heikki 

Nieminen med Finlands Zeppelin-frimärken och -flyg som ansvarsområde. Kommittén sammanträdde i 

Jyväskylä Paviljong under Kesfila 2018 utställningen lördagen 7.4.2018 där 12 medlemmar var 

närvarande.  

Som Kesfila 2018 utställningens expert var Kari Lehtonen. 

Förbundets äkthetsprövare skrev under år 2018 ut sammanlagt 924 äkthetsbevis (föregående år 906) 

och signerade som äkta 138 (147) frimärken eller postförsändelser. Som förfalskningar stämplades 53 

(45) objekt.  Äkthetsprövarna höll under år 2018 föredrag om förfalskningar i klubbarna 13 (13) gånger 

och till auktionerna gjordes totalt 27 anmälningar om falska eller misstänkta objekt.  

Problemet är fortfarande de inhemska och utländska s.k. fria nätauktionerna där säljare kan placera 

sina objekt själv. Det verkar som om de misstänkta objekten flyttar till dessa allt oftare och bevakningen 

av dessa auktioner, även i Finland, är svår, och i utlandet nästan omöjlig. Köparen bär själv ansvaret 

vid dessa auktioner. Särskilt farliga är Zeppelin förfalskningar som kommer från Taiwan. Anställningen 

till annonserna är vid de inhemska frimärksauktionerna fortfarande mycket god, och man reagerar på 

dem genast. När det gäller utländska auktioner har just ingen förbättring skett. 

Förteckning över förbundets äkthetsprövare bilaga 3. 

  

4. DEN INTERNATIONELLA VERKSAMHETEN 

 

4.1 Fédération Internationale de Philatélie (FIP) 

 

De internationella filatelistförbundens federation FIP anordnade en kongress i Bangkok 2.12.2018 i 

sammanband med Thailand 2018 utställningen. Representanter på plats eller med fullmakt var från 88 

av alla 95 FIP länder. I kongress valdes till ny FIP president Bernard Beston från Australien. Till ett nytt 

medlemsland godkändes Moldova. I kongressen beviljades FIP Patronage-status till flera 

internationella utställningar för åren 2020 och 2021. 

Förteckningen över Finlands alla representanter i kommissionerna samt de internationella. 

utställningarnas finska kommissarier finns i bilaga 4.             

 

4.2 Federation of European Philatelic Associations (FEPA) 

 

Europas filatelistförbunds federation FEPA:s årsmöte anordnades 19.8.2018 i Prag i samband med 

Praga 2018 utställningen. Finlands representant var Ari Muhonen som är medlem i FEPA:s styrelse 

och verkar som FEPA:s webmaster. 

 

4.3 Det nordiska samarbetet 

 

Ordförandena för de nordiska ländernas förbund möttes i januari i Köpenhamn och i maj i samband 

med Nordia utställningen i Reykjavik. Finland representerades av Klaus Juvas. I möten behandlades 

bland annat kommande utställningar, verksamhetsformer i de nordiska förbunden och andra möjliga 

samarbetsformer. 

 

5. ÖVRIG VERKSAMHET 

 

5.1 Pro Philatelia-medaljerna 

 

Under verksamhetsåret utdelades 13 st. (63) Pro Philatelia-medaljer som beviljats av förbundet enligt 

följande: brons 3 st. (17), försilvrad brons 2 st. (10), silver 6 st. (14), stor silver 2 st. (12), vermeil 0 (6) 

och guld 2 (2). 

Förbundet instiftade ett förtjänsttecken med namnet Pro Sodalitas som beviljas enkom för förtjänsten 

inom klubbverksamhet. Under verksamhetsåret beviljades totalt 22 st. förtjänsttecken enligt följande: 

brons 1st., silver 5 st. och guld 16 st.  

Förteckning över medaljer och förtjänsttecken klubbvis i bilaga 5. 
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5.2 Andra hederstecken 

 

Jeffrey Stone erhöll den uppskattade Leo Linder-trophy.  Priset överlämnades åt honom i samband 

med Hellman-auktion. 

 

5.3 Stiftelsen för främjandet av Finlands filateli 

 

Stiftelsen för främjandet av Finlands filateli gav åt förbundet ett stöd på sammanlagt 12 050 (12 750) 

euro. Som stiftelsens styrelseordförande fungerade Jussi Tuori och andra styrelsemedlemmar var 

Marcus Olli, Risto Pitkänen och Jukka Mäkinen samt som suppleanter Kaarlo Hirvikoski och Juhani 

Pietilä. Som stiftelsens ombudsman fungerade Jani Taskinen.  

 

5.4 Annat samarbete 

 

Grupper anslutna till förbundet är bl.a. Åland Post, Posti Group, Frimärkshandlarnas förbund, 

Postmuseet och Postmuseets vänner rf, Idensalmis frimärksmuseum. 

 

6. FÖRVALTNINGEN 
  

För att hålla utgiftsdisciplin har man månatligen gjort en inkomst-och utgifts uppföljning. 

  

6.1 Medlemsärenden 
 

Finlands Filatelistförbund hade vid slutet av år 2018 67 (67) medlemsföreningar.   

Under verksamhetsåret 2018 fanns det 1127 (1134) klubbmedlemmar som betalat sin förbundsavgift. 

Dessutom fanns det tillsammans 13 (13) ungdoms- och familjemedlemmar. 

Förbundets medlemsavgift år 2018 var i Finland, i de andra nordiska länderna och i Estland 60 euro, för 

andra i europeiska länder boende 69 euro, för boende utom Europa 80 euro. För familjemedlemmar var 

avgiften 13 euro och för ungdomsmedlemmar 17 euro. 

Förteckning över förbundets föreningar och deras medlemsantal som erlagt förbundsmedlemsavgiften 

finns i bilaga 6. 
 

6.2 Förbundsmötet 
 

Förbundsmötet år 2018 hölls lördagen 7.4.2018 i Sokos hotell Alexandra i Jyväskylä. Närvarande var 

representanter från 43 (39) medlemsföreningar, som tillsammans hade 45 (41) röster till sitt förfogande. 

Som mötesordförande fungerade Juha Niininen och sekreterare var Ilkka Salonen. 
  

6.3 Förbundets styrelse 
 

År 2018 hörde följande personer till förbundets styrelse (siffrorna visar antalet deltaganden i möten): 
 

Klaus Juvas, ordf.   7/7 

  Marcus Olli, vice-ordf.   7/7 

 Petteri Hannula, medlem   7/7 

Antero Lähteenmäki, medlem  7/7 

Jukka Mäkipää, medlem   6/7 

 Seppo Salonen, medlem   7/7 

 Kai Varsio, medlem  .  5/7 

Som mötessekreterare fungerade medlemmarna i tur och ordning. Styrelsen sammanträdde 7 gånger 

under verksamhetsåret.  
 

6.4 Förbundets kansli 
 

Finlands Filatelistförbund hade inte något egentligt kansli. Förbundets post hänvisades till adressen c/o 

Hannula, Norokuja 5 L, 02770 Esbo. Firma Minna Nevala-Hannula Palvelut skötte Förbundets och Oy 

Finlandia 88 Ab´s kontors- och administrationstjänster.  

Bokföringen för förbundet och Oy Finlandia 88 Ab sköttes av Pirkko Juntunen från Eri tilit Oy. Som 

revisor fungerade CGR Jarmo Tähtinen och som revisorssuppleant CGR Arto Hirvi. 



 6 
 

 

6.5 Annan verksamhet 
 

För utställningsramarnas, som ägs av förbundet, lagring, sändning till uthyrarna och service svarade 

Kari Tapola, T:mi Kar-Tap, Forssa. 

 
 

7.  EKONOMIN 

 

Förbundets slutliga resultat för det gångna verksamhetsåret visar ett överskott på 6 383 (föreg. år 8 300 

euro överskott). Oy Finlandia 88 Ab visade 3 850 euro överskott (föregående år ett underskott på 5 097 

euro).   

Inkomsten av förbundets medlemsavgift var under verksamhetsåret 76 598 euro (79 737) av vilket 

klubbavgifternas del var 9 256 euro (9 424). Av Stiftelsen för främjandet av Finlands filateli erhölls 

dessutom ett understöd på 8 550 euro (8 550) för avgifterna till de internationella organisationerna samt 

för förvaringsutgifterna för utställningsramarna samt 1 800 euro (3 500€) understöd för 

mässarrangemang.   

 

Förbundet betalade till Oy Finlandia 88 Ab som överföringsmedel för utgivningen av tidningen Filatelisti 

48,00€ /årgång eller tillsammans 54 096 euro (54 832 euro). Man har kunnat öka anskaffningen av 

annonser till 50% jämförd med föregående år. 

 

Förbundets övriga kostnader var i huvudsak personal- och förvaltningskostnader. 

 

7.1 Förvaltningen 

 

Finlands Filatelistförbunds värdepappersplaceringar var under hela året deponerade i Aktia Bank. 

Förbundets placeringar ligger i inhemska aktier som ger största möjliga dividend. Några förändringar i 

förbundets placeringar skedde inte under året. 

 

Dividendinkomsterna år 2018 var 4 502 euro (4 170 euro).  Placeringsverksamhetens inkomster under 

år 2018 var 4 468 euro (4 123 euro). 

Oy Finlandia 88 Ab:s hela aktiestock är i förbundets ägo. Bolagets aktiekapital är 16 818,79 euro. 

 

7.2 Försäkringarna 

 

Förbundet har ansvarsförsäkring i Försäkringsbolaget If. 

 

 

7.3 Ekonomikommittén 

 

Till ekonomikommittén hörde under år 2018 Marcus Olli som ordförande och som medlem Petteri 

Hannula. 


