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Mikäli kerho järjestää yleisötilaisuuden, niin 
Filatelistiliitto tarjoaa tähän tapahtumaan pos-
tikortin. Tämä kortti ovat tilaisuuden järjestä-
välle kerholle jäsenetu eli ilmainen.
 
Kortin tilaaminen
Postikorttia painetaan noin 500 kpl (ei siis esi-
merkiksi kaksi korttia á 250 kpl). Postikortin 
koko on A6 eli 10,5 cm x 14,8 cm.

Postikortin saamiseksi järjestävän kerhon 
tulee ensinnäkin toimittaa liitolle postikorttiin 
tarkoitettu kuva sähköisessä muodossa jpg- tai 
pdf-muodossa. Kuvan resoluution tulee olla 300 
dpi (huom. keskivertodigikameralla tai -matka-
puhelimella otettu kuva on normaaliasetuksilla 
resoluutioltaan heikompi; tarvittaessa liitossa 
kuva voidaan muuntaa tuohon korkeampaan 
resoluutioon, mutta kuva voi siitä hiukan kärsiä, 
mikä on paikallaan tiedostaa).

Toiseksi kerhon tulee kertoa liitolle kortin ta-
kapuolelle haluamansa tiedot. Tietojen esittämi-
seen on käytettävissä kuusi (6) riviä. Vähintään-
kin kerho nimi tulee olla mukana.

Seuraavan sivun mallikuva havainnollistaa 
ajateltua kortin osoitepuolta. 

Päivämäärää korttiin ei ole pakko painaa. 
Päivämäärän pois jättäminen itse asiassa jopa 
tekee kortista monikäyttöisemmän, kun se ei si-
ten vanhene vuosien edetessä.

Liitto ei huolehdi postikortin kuva-aiheen 
mahdollisista tekijänoikeudellisista asioista, ku-
ten luvista tai palkkioista. Kortin saavan kerho 
vastaa siitä, että kuvan käyttämisellä postikor-

tissa ei ole tekijänoikeudellisia esteitä tai siitä 
aiheutuvia velvoitteita ja kuva-aihe on hyvän 
maun mukainen.

 Kortin tilaus on tehtävä kuusi (6) viikkoa 
ennen näyttelyn avautumista sähköpostilla 
osoitteeseen petteri@hannulat.net ja tilauk-
sen yhteydessä tulee
l kertoa järjestävän kerhon nimi,
l kertoa kerhon yhteyshenkilön nimi, perin-

teisen postin osoite, puhelinnumero ja säh-
köpostiosoite (kortit toimitetaan tälle yhte-
yshenkilölle),

l kertoa edellä luetellut korttiin tulevat tiedot 
ja toimittaa korttiin tuleva kuva.

Postimerkkinäyttelyyn kaksi korttia
Mikäli kerho järjestää postimerkkinäyttelyn, 
niin Filatelistiliitto tarjoaa tähän tapahtumaan 
korkeintaan kaksi eri kuvalla varustettua pos-
tikorttia samoin ehdoin ja menettelyin kuin 
edellä kirjoitettiin yleisötilaisuuden kortista. 
Nämäkin kortit ovat näyttelyn järjestävälle 
kerholle jäsenetu eli ilmainen.

 Näyttelyllä tässä tarkoitetaan tilaisuutta, 
jossa on katseltavana esillä postimerkkikoko-
elmia tai vastaavia näyttelykehyksiin tai mui-
hin telineisiin, joksi ei lueta pöytää, sijoitettu-
na ja johon yleisöllä – ei vain kerhon jäsenillä 
– on pääsy joko vapaasti tai pääsymaksusta. 
Esimerkiksi kerhoillassa tai seminaarissa ta-
pahtuva kokoelmien esittely ei täytä sitä, mitä 
tässä näyttelyllä tarkoitetaan.
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