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Henkilön saapuminen kerhoiltaan on jo kynnyksen takana, miettikää miltä 
kerhonne näyttää ulkopuolisen silmin! Ensimmäiset kohtaamiset ratkai-
sevat, tuleeko henkilöstä kerhoon jäsen. Sana kiirii niin hyvässä ja huo-
nossa vastaanotossa.

Alla mahdollisia tapoja vastaanottoon ja sitouttamiseen kerhon toimintaan

Etukäteen  Varaa jokaiseen kokoukseen henkilö, joka vastaanottaa kaikki uudet kas-
vot ja osoittaa saapujalle oman istumapaikan.

Varaa jo valmiiksi infopaketti seuran ja liiton toiminnasta (tee etukäteen 
useampia).

Saapuminen Vastaanottaja toivottaa tervetulleek-
si, esittelee itsensä ja saattelee pe-
remmälle. 

Käytännön asiat kannattaa kertoa 
heti alkuun: esittele kerhotilan fasi-
liteetit, tarjoilut yms.

Kartoita uuden henkilön keräilykoh-
teita ja kiinnostusta, tee tarvittaessa 
muistiinpanoja.

Kerro kerhon toiminnasta, kokouk-
sista, huutokaupoista, tapahtumista 
ja miten kerhoilta etenee.

Anna infopaketti kotona tutustumis-
ta varten (vähintään kerhon oma 
materiaali).

Kysy, mitä kautta uusi jäsenehdokas on saanut tietää kerhon toiminnasta, 
jotta samaa ”värväysväylää” voidaan käyttää myös jatkossa.

Esittele uusi henkilö ainakin puheenjohtajalle ja saman kiinnostuksen 
omaavalle seuran jäsenelle – hän voisi toimia uuden kummina tästä 
eteenpäin.

Kysy, haluaako hän itse esitellä itsensä muille vai toivottaako kummi ni-
meltä tervetulleeksi kerhoon.

Illan päätteeksi toivota uudelleen tervetulleeksi seuraavan tapaamiseen 
(anna materiaali mukaan) ja pyydä viimeistään nyt yhteystiedot postituk-
sia ja tiedotuksia varten.

Oman kerhon nettisivut ja tiedottaminen!!

Kerhon uusi tuleva jäsen



Seuraavalla kerralla Varmista. että sinä tai kummi olette paikalla ja vastaanottamassa.

Mahdollinen uusi esittelykierros.

Illan aikana esittelet seuranne toimintaa ja liittymismahdollisuudet ker-
hoon sekä liittoon.

Kerro, ettei kerho ei ole pelkää filateliaa (retket, muu keräily, pikkujoulut).

Lähetä tai anna jäsenhakemus, kerro miten valinta tehdään.

Jatkossa Muista että henkilökohtainen kohtaaminen varmistaa kiinnostuksen 
kerhon toimintaan.
Varmista, että yhteystiedot ovat oikein ja jäsenhakemus(-mukset) edistyy 
sovitusti.

Jäsen voi esitellä kerholla omia löytöjään, kuulumisia keräilyn maailmas-
ta.

Kysy innostus osallistua seuran toimintaan aktiivina esim.  näyttelyihin, 
esitelmien pitoon jne. J muut vahvuudet, (valokuvaaminen, nikkarointi, 
tietokoneet). Näin henkilön osaaminen tuodaan esiin hyödyksi kerholle 
ja henkilölle.

Kerhoilloissa voi olla myynti/vaihtokohteita kohdennettuina uusiin jäse-
niin. 

Huomaa että uudella ei ole täydellistä kokoelmaa kaikkine versioi-
neen. Älä missään tapauksessa aliarvioi henkilön tietämystä aihees-
ta, varsinkaan asenteella ”kaikkihan nyt tämän tietää”.

Kaikkein tärkeintä on, että uusi jäsen tuntee itsensä tervetulleeksi!



Lisää etuja Kerhon jäsenyyden myötä henkilö voi liittyä myös Filatelistiliittoon, etuhin-
taan - 50% jäsenmaksusta kaksi ensimmäistä vuotta. 

Filatelistiliiton edut jäsenille 
Tutustu tarkemmin: www.filatelisti.fi u Liitto u Palvelut 
tai suoraan tästä linkistä. 

Filatelisti lehti
8 numeroa kotiin kannettuna ja e-lehtinä vuodesta 2012:

www.filatelisti.fi u Julkaisut u Filatelisti-lehti 
tai suoraan tästä linkistä.

Lukuoikeus sähköiseen materiaaliin
Materiaalit löytyvät: www.filatelisti.fi u Julkaisut u Sähköinen kirjal-
lisuus 
tai suoraan tästä linkistä. 

• Postimerkkeilijän ABC – perusteet aloittajalle ja pidemmällekin pääs-
seelle

• Selvitä postimerkin alkuperämaa – perusteos julkaisumaan selvittä-
miseen

• Johdatus aihefilateliaan - Kokoelman aiheen voi keksiä oman mielen-
kiinnon mukaan.

• Suomen postihistoria kolmessa vartissa

• Miten Kusti polki, miten posti toimii

• 10 askelmaa kuvapostikorttien keräämiseen

• Paikallishistoriallisen kokoelman laadinta

• Näyttelykokoelman rakentaminen

• Scribus™ näyttelykokoelman rakentajalle

Näyttelykokoelmia 
Liiton sivuilla on yli 100, pääset katsomaan millaisia kokoelmia on tehty:

www.filatelisti.fi u Kokoelmia  
tai suoraan tästä linkistä.

Lisätietoa: www.filatelisti.fi u Filatelia harrasteena u Keräilyn osa-
alueista 
tai suoraan tästä linkistä. 

Aitoutuspalvelu
Joskus arvokkaampi merkki kannattaa aitouttaa, liiton jäsenille etuhinta:

Lisätietoa: www.filatelisti.fi u Liitto u Aitouttaminen 
tai suoraan tästä linkistä.

https://www.filatelisti.fi/liitto/liiton-palvelut/
https://www.filatelisti.fi/lehdet/
https://www.filatelisti.fi/julkaisu/1610214050-7769-1/?return=/lehdet/kategoria/kirjat
https://www.filatelisti.fi/kokoelmat/
https://www.filatelisti.fi/tietoa/kerailyn-osa-alueista/
https://www.filatelisti.fi/liitto/aitouttaminen/


Jäsenyhdistysten edut
Jäsenyhdistysten edut = kerhosi jäsenilleen tarjoamat edut Liiton kautta.

Koulutuspaketit
Lisätietoa: www.filatelisti.fi u Liitto u Koulutus 
tai suoraan tästä linkistä.

• Postimerkkeilyn peruskurssi

• Näyttelykokoelman rakentaminen

• Paikallispostihistoriallisen kokoelman rakentaminen

• Johdatus aihefilateliaan

Esitelmät
Filatelistiliitolla on kymmeniä luennoitsijoita eri aihealueilta. 

Tutustu tarkemmin: www.filatelisti.fi u Liitto u Koulutus 
tai suoraan tästä linkistä.

https://www.filatelisti.fi/liitto/koulutus/
https://www.filatelisti.fi/liitto/koulutus/

