
  Tiedote

  18.10.2021

Filatelistiliiton hallitus ehdottaa vuoden 2022 
Postimerkin Päivä pidettävän ystävänpäivän 
viikolla. Kukin kerho voi vapaasti valita, minä 
päivänä tuolla viikolla Postimerkin Päivänsä 
viettää eli kerho voi vapaasti halunsa mukaan 
valita paikkakuntansa Postimerkin Päiväksi jon-
kin päivän viikolla 14.-20.2.2022.
 
Liitto tarjoaa Postimerkin Päivään kortin
Filatelistiliitto tarjoaa kullekin Postimerkin Päi-
vän tapahtuman järjestävälle kerholle postikor-
tin. Postikortti on kerholle jäsenetu eli ilmainen 
ja sitä postikorttia painetaan noin 500 kpl kulle-
kin (ei siis esimerkiksi 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.

Lisäksi tulee kertoa yhteystiedot, johon pai-
netut kortit toimitetaan. Eli yhteyshenkilön nimi 
ja perinteisen postin osoite sekä puhelinnume-
ro.

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.
 
Postimerkin Päivään Filatelisti-lehtiä
Postimerkin Päivän järjestävällä kerholla on 
mahdollisuus saada Filatelisti-lehden numeroa 
1/2022 noin 50 kpl erä päiväänsä. Tämä erä on 
kerholle myös jäsenetu eli ilmainen.

Mitä kerään / Vad jag samlar -esitteitä
Liitossa on laadittu nimenomaan kerhojen käyt-
töön yleisötilaisuuksissa jaettavaksi erityiset 
”Mitä kerään” ja ”Vad jag samlar” -esitteet. Näi-
tä Postimerkin Päivän järjestävällä kerholla on 
mahdollisuus saada noin 50 kpl erä päiväänsä.

Postimerkin Päivä 2022



Postimerkin Päivään ilmoittautuminen
Päivään tulee ilmoittautua 12.12.2021 men-

nessä. Ilmoittautuminen tapahtuu sähköpostilla 
osoitteeseen petteri@hannulat.net ja ilmoittau-
tumisen yhteydessä tulee kertoa:
• Järjestävän kerhon nimi.
• Kerhon yhteyshenkilön nimi, perinteisen 

postin osoite, puhelinnumero ja sähköpos-
tiosoite. (Kortit ja lehdet toimitetaan yhteys-
henkilölle.)

• Haluaako edellä puheena olleen erän Fila-
telisti-lehtiä.

• Haluaako edellä puheena olleen erän Mitä 
kerään / Vad jag samlar -esitteitä. Jos halu-
aa, niin pyydetään mainitsemaan suomen-
kielisinä, ruotsinkielisinä vaiko molemmilla 
kielillä.

• Jos haluaa kortin, niin kerrottava edellä lue-
tellut korttiin tulevat tiedot. Lisäksi ilmoittau-
tumisen yhteydessä tulee toimittaa korttiin 
tuleva kuva.

Asioiden sujuvan hoitumisen kannalta on 
tärkeää, että nuo kaikki tiedot ja kuva tu-
levat tuohon 12.12.2021 mennessä. Kiitos 
jo etukäteen!

Tiedot Filatelistiin ja liiton nettisivuille
Tieto kullakin paikkakunnalla järjestettäväs-

tä Postimerkin Päivästä saatettaisiin mielellään 
laajempaan tietoisuuteen niin Filatelisti-lehden, 
liiton nettisivujen kuin liiton facebookin kautta. 
Tätä varten pyydetään ilmoittamaan missä pai-
kassa Päivä järjestetään, milloin jne.

Jotta tieto ehtii Filatelistiin, niin tiedon on ol-
tava liitolla viimeistää 7.1.2022.

Nettisivuja varten tiedon voi toimittaa missä 
aikataulussa tahansa (huomioiden viikon varo-
aika)

Jos kerho on ilmoittanut Postimerkin Päivän järjestävänsä ja tilannut kortit tai muita materiaalija, 
mutta epidemian vuoksi lopulta osoittautuukin, ettei päivää paikkakunnalla voikaan viettää, 

niin kortit ja materiaalit kerho kyllä saa pitää.

Suomen Filatelistiliitto ry, kortti nro 2022/0

Koukkuniemen Postimerkkikerho ry
POSTIMERKIN PÄIVÄ 14.2.2022
Koukkuniemen Postimerkkikerhon kortti no 18.  
Painos 500 kpl.
Koukkuniemen Veturiveistämö v. 2021.  
Kuva Antero Kuusamo.


