
 

 

 

 

 

TOIMINTASUUNNITELMA VUOSIKSI 2019-2020 

 

 

Suomen Filatelistiliitto on suomalaisten postimerkkikerhojen ja filateelisten yhdistysten katto-

järjestö. Sen tehtävänä on edistää suomalaista filateliaa ja postikorttikeräilyä sekä 

valtakunnallisesti että kansainvälisesti. Liitto tukee mahdollisuuksiensa mukaan jäsenkerhoja 

postimerkkeilyn ja postikorttikeräilyn edistämisessä paikallisella tasolla. 

 

 

 

 

1. JÄSENHANKINTA 

 

Jatketaan sen selvittämistä minkälaisia palveluja jäsenkerhot ja heidän jäsenensä tarvitsevat 

ja suunnataan tuottamispanokset sen mukaisesti. Jäsenhankinnassa erityisenä alueena ovat ne 

jäsenyhdistysten jäsenet, jotka eivät vielä ole myös liittojäseniä, jotta he pitäisivät 

kannattavana liittyä liittojäseneksi. 

 

Muutoinkin kannustetaan ja tuetaan jäsenyhdistyksiä uusien jäsenten saamiseksi sekä niihin 

että liittoon. 

 

2. TIEDOTTAMINEN JA KOULUTUS 

 

Filatelisti ja nettisivut 

Kirjoitetaan Filatelistiin ja liiton nettisivuille säännöllisesti liiton toiminnasta ja palveluista. Myös 

kerhoilla on mahdollisuus kertoa itsestään, tapahtumistaan ja tuotteistaan Filatelistissa ja 

nettisivuilla. 

 

Opintokeskus Sivis 

Tiedotetaan Opintokeskus Sivis ry:n tarjoamasta tukimahdollisuudesta. Autetaan kerhoja 

menettelyissä tuen hakemisessa. 

 

Seminaari- ja kurssipaketit 

Jatketaan liiton seminaaripakettien markkinointia ja kehittämistä. Alkuvuodesta 2019 tarjolla 

on paketit Postimerkkeilyn peruskurssiksi, Näyttelykokoelman rakentamisseminaariksi, 

Paikallispostihistoriallisen kokoelman rakentamiskurssiksi ja Aihefilateliaan johdattelevaksi 

seminaariksi. Tarjonnan laajentamisen eteen työskennellään. Vuoden 2019 aikana 

järjestettäviin koulutusseminaareihin tai -kursseihin liitto tarjoaa koulutusvihkoset 

veloituksetta. 

 

Liiton nimeämät luennoitsijat 

Aktivoidaan kerhoja käyttämään liiton luennoitsijoita. Liitto korvaa budjettinsa puitteissa liiton 

luennoitsijoille, jotka käyvät kerhoissa esiintymässä, matkakustannukset matkustussäännön 

mukaan. 

 

Paketti Suomen historian merkkipaaluista 

Tuotetaan postimerkkeihin ja muihin filateelisiin kohteisiin pohjautuva kuvapaketti Suomen 

historian merkkipaaluista historianopettajille hyödynnettäväksi opetuksen 

havainnollistamisessa. Kuvien jakaminen tulee tapahtumaan liiton nettisivuilta, mutta 

valmistetaan myös kuvat esittelevän vihkonen historian opettajille veloituksetta annettavaksi. 

Historianopettajien lähestyminen tulisi tapahtumaan paikallisyhdistysten toimesta. 
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3. TAPAHTUMAT 

 

Postimerkin Päivä 

Organisoidaan yhteistyössä jäsenyhdistysten kanssa Postimerkin Päivän järjestelyt. Tarjotaan 

päivän järjestäville jäsenyhdistyksille erityisen tukipaketti (postikortti, Filatelisti-lehtiä ja 

markkinointiapua Filatelisti-lehden välityksellä). 

 

Postimerkkimessut 

Tutkitaan mahdollisuudet riittävään tarvittavien sidosryhmien yhteistyöhön ja rahoitukseen. 

Myönteisessä tapauksessa järjestetään osana Kirjamessuja Postimerkkimessut. Messujen 

sanomaa terävöitetään edellisistä vuosista kohti jäsenyysmarkkinointia ja liiton 

rahanansaintaa. 

 

Filateliapäivä 

Syyskaudella järjestetään alueellinen yhden päivän mittainen tapahtuma, joissa aiheina muun 

muassa ideariihi liiton palveluiden ideoimiseksi ja suuntaamiseksi, koulutustilaisuuksia/-

tietoiskuja ja paikallisten toimesta huutokauppa. Tapahtuma on liiton aloitteeseen perustuva, 

yhden paikallisen kerhon kanssa järjestetty tilaisuus, johon paikallisen yhdistyksen ja 

lähialueen (kuten maakunta) yhdistysten jäsenillä on vapaa pääsy. 

 

Muut tapahtumat 

Kannustetaan jäsenyhdistyksiä hakemaan tukea projekteihinsa Suomalaisen filatelian 

edistämissäätiöltä.  

  

 

 

4. LIITON VIESTIMET 

 

Filatelisti-lehti 

Filatelisti-lehti on ensisijainen Filatelistiliiton uutisten sekä artikkeleiden julkaisukanava. 

Lehdessä on  

-        kirjoituksia liiton jäsenistä harrasteensa parissa, 

-        kirjoituksia liiton ja jäsenyhdistysten tapahtumista sekä 

-        artikkeleita monipuolisesti kaikista filatelian ja postikorttien keräilyn alueista.  

 

Lehti ilmestyy kahdeksan kertaa vuodessa. Lehti tulee liittojäsenmaksun maksaneille 

jäsenetuna. Lehden päätoimittajuus hoidetaan toimitussopimuksella. Tehostetaan lehden 

ilmoitushankintaa. 

 

Päävastuu lehdestä on Finlandia 88:n hallituksella. 

 

 

Liiton nettisivut 

Liiton uusittujen nettisivujen sisältöä ylläpidetään ja kehitetään, ottaen huomioon, että sivujen 

tulee palvella jäsenkuntaa (niin yhdistyksiä kuin henkilöitä) sekä edistää filatelian ja 

postikorttien keräilyn markkinointia.   

 

Sivuilla säilytetään liitojäsenten jäsenetuna ns. suljetut sivut, joihin vain liittojäsenmaksun 

maksaneilla henkilöillä on mahdollisuus päästä. 

  

Nettisivujen kehittämisestä vastaa nettitoimikunta, jota johtaa se liiton hallituksen  

jäsen, jonka vastuualueelle nettisivut kuuluvat. 

 

 

Jäsenkerhokirjeet 

Erityisesti jäsenyhdistyksille kohdistettuun viestintään keskittyneiden jäsenkerhokirjeiden 

lähettämistä määräajoin jatketaan. 
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Muu julkaisutoiminta 

Aktiivisesti etsitään ja kehitetään kustannettavia tuotteita, jotka palvelisivat jäsenkunnan 

tietämyksen kartuttamista, toimisivat myös filateliaharrasteen markkinoinnissa ja tuottaisivat 

liittokonsernille tuloja. 

 

Käynnistetään selvitys postimerkkien käsikirjan uudistamistarpeesta. Lähtökohta on, että 

tarvittava uudistaminen tapahtuu käyttösarjakohtaisesti kukin omana niteenään. 

 

 

5. FILATEELISET ASIAT 

 

Filateelinen toimikunta ylläpitää tuomari- ja komissaariluetteloa pätevyys- ja vastuualueineen 

sekä tekee esitykset liiton hallitukselle tuomari-, tuomariharjoittelija- ja 

komissaarinimityksistä. Toimikunta vastaa liiton komissaarien ja tuomariharjoittelijoiden 

koulutuksesta sekä täydentävän koulutuksen järjestämisestä nykyisille tuomareille.  

 

Toimikunta huolehtii kansainvälisissä arvostelusäännöissä tapahtuvien päivitysten 

kääntämisestä suomeksi. Kansallisten näyttelyiden tukitoimintaa ja kehittämistä jatketaan 

uusin kokeiluin, jotka onnistuessaan vakinaistetaan. 

 

Filateelinen toimikunta organisoi yhteistyössä Kerhojen tuki –toimikunnan kanssa 

kokoelmanrakentamiseen perehdyttävää koulutusta yhdistyksille. Toimikunta ohjeistaa lisäksi 

FIP:n komissioiden suomalaisten edustajien työskentelyä. 

 

Liiton aitoutustoimikunta tarkkailee näyttelykokoelmissa ja postimerkkihuutokaupoissa olevien 

kohteiden aitoutta ja pyrkii kaikin käytettävissä olevin keinoin rajoittamaan väärennetyn 

materiaalin esittämistä ja kauppaa. 

 

 

6. KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 

 

Liitto on jäsen seuraavissa kansainvälisissä filateelisissa järjestöissä, Fédération Internationale 

de Philatélie (FIP) ja Federation of European Philatelic Associations (FEPA). Liiton edustajat 

osallistuvat näiden organisaatioiden kongresseihin sekä komissioiden ja työryhmien 

toimintaan, mm. yhteisten näyttelysääntöjen edelleen kehittämiseksi.  

 

Liitto ylläpitää tiivistä yhteistyötä muiden Pohjoismaiden kanssa. Liitto osallistuu pohjoismaisiin 

puheenjohtajakokouksiin, joissa päätetään yhteisistä linjoista kansainvälisillä foorumeilla. Liitto 

hyödyntää soveltuvin osin muiden liittojen koulutus- ym. aineistoja ja tuo uutta tietoa myös 

jäsenyhdistysten käyttöön. 

 

Liitto nimittää kuhunkin kansainväliseen näyttelyyn komissaarin. Komissaariasioissa voidaan 

harjoittaa yhteistyötä muiden Pohjoismaiden kanssa. Komissaarin tärkeimpänä tehtävänä on 

saada edustavia suomalaisia kokoelmia mukaan näyttelyyn. Liitto myös nimeää suomalaiset 

ehdokkaat kansainvälisten näyttelyiden tuomaristoihin.  

 

 

7. MUU TOIMINTA 

 

Kannustetaan kerhoja hakemaan Pro Philatelia -mitaleita ja Pro Sodalitas -ansiomerkkejä 

aktiivisille kerholaisilleen. Jaetaan Leo Linder –palkinto. 

 

Yhteistyötä Posti Oy:n, Posten Ålandin, Postimuseon, Iisalmen postimerkkimuseon ja Suomen 

Postimerkkikauppiaiden liiton kanssa kehitetään toimintakauden aikana konkreettisten 

projektien avulla. Tällaisia projekteja löytyy esimerkiksi koulutuksesta, messu- ja näyttely-

yhteistyöstä sekä paikallisesta yhteistyöstä.  

 

Vaihtovihkojärjestelmä (VBO) jatkaa toimintaansa aiempaan tapaan, mikäli löydetään uusi 

VBO-asiamies, koska nykyinen, Reijo Tiusanen lopettaa. 
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8. HALLINTO JA TALOUS 

 

Taloushallinnon ja toimistopalveluiden töiden hoito järjestetään edelleen 

palvelusopimuspohjalta hoidettavaksi. 

 

Liiton toiminnan vuosittainen taloudellinen tulos pidetään tasapainossa. 

            

9. SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN 

 

Filatelistiliiton säännöt ovat jäsenyyksien kuvaamisen ja niihin liittyvien velvollisuuksien ja 

etuisuuksien osalta käytännössä osoittautuneet epätarkoiksi. Liittohallitus perustaa joidenkin 

jäsenyhdistysten jäsenistä koostuvan toimikunnan tekemään ehdotuksen liiton sääntöjen 

muuttamiseksi. Tavoitteena on jäsenyyteen liittyvien kohtien muuttaminen tukemaan liiton 

talouden myönteistä kehitystä. Tämän tulee tapahtua henkilöjäsenmäärän kasvattamisen 

kautta, ei yksittäisen jäsenen taloudellisia velvoitteita lisäämällä. Myös jäsenyhdistysten 

vastuuta henkilöjäsenien osalta tulee korostaa. 

            

 


