Kotkan Postimerkkikerho ry
TOIMINTAKERTOMUS 2008

1. Kerhon toiminta
Vuosi 2008 oli kerhon 64. toimintavuosi. Kerho kokoontui 19 kertaa ja kokouksissa kävi keskimäärin 17
aktiivijäsentä. Vuoden alussa varsinaisia jäseniä oli 35 ja kannatusjäseniä 13. Johtokunta kokoontui 5
kertaa ja jäsenistöä informoitiin kolmella kiertokirjeellä.
Johtokunta:
-

puheenjohtaja
sihteeri
talouden hoitaja
jäsen
jäsen
jäsen

Pentti Piutunen
Altti Moilanen
Erik Hagel
Ritva Niemi (varapj)
Jyrki Karppinen
Risto Hansen

Merkittävä uudistustyö oli kotisivujen uusiminen ajanmukaiseksi. Projektin vetäjänä toimi Jyrki Karppinen ja
sen katsotaan onnistuneen erittäin hyvin. Uudet kotisivut avattiin 06.05.08. ja loppuvuoden aikana siellä oli
satamäärin kävijöitä. Koska projektiyö tehtiin sisäisenä projektina ja ammattikoulun oppilaslopputyönä sen
kustannukset jäivät hyvin kohtuullisiksi, mille kustannuksille saatiin myös tukea Kotkan kaupungin
Kulttuuritoimistolta.

2. Kerhon filateelinen toiminta – näyttelyt, alueellinen yhteistyö, esitelmät
Kerhon jäsenet olivat aktiivisia näytteilleasettajia. Maaliskuussa Kotkan Postissa oli Teijo Kuokan ja Jorma
Kokon Pääsisäiskorttinäyttely ja joulukuussa Teijo Kuokan näyttely Kirjastotalolla – ”100 vuotta joulukortin
tarinaa”. Kesäkuussa Jorma Kokko piti Kirjastossa myös näyttelyn, minkä aiheena oli ”Sotakertomuksia”.
Edelleen kerholaisista Jorma Tikka piti näyttelyt Kotkan kirjastossa 01.07. – 31.07.08 aiheesta Laivakortit ja
03.11. – 29.11.08 aiheesta Kotkalaisten valokuvaajien ateljeekuvat.
Postimerkin Päivää vietettiin yhdessä Kotkan Postin kanssa 05.09. Kerho osallistui tapahtumaan Kotkan
saaren postissa sekä Sutelan Prisman postipisteessä. Päivän yhteydessä toteutettiin myös
postimerkkinäyttely, missä oli esillä Jorma Tikan kokoelma urheilumerkeistä ja Pertti Marttisen kokoelma
WWF:n uhanalaiset eläimet.
Kerholla oli myös tavoitteellinen pyrkimys saada uudelle Merikeskus Vellamolle oma postin erikoisleimansa
ja Museoon myyntiin kerhon kortteja aiheesta ”vanhaa Kotkaa” mutta tämä pyrkimys ei vielä toteutunut.
Merkittävää uutta, paikallista yhteistoimintaa käynnistettiin Postimerkkikerhon aloitteesta kotkalaisten
Nostalgia ry:n, Numismaatikkokerhon ja Postimerkkikerhon kesken. Tästä yhteistyöstä saatiin kerhoomme
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uusia jäseniä ja vastaavasti kerhomme jäseniä liittyi edellä mainittuihin kerhoihin. Nostalgiakerhon
puheenjohtaja – Seppo Pajukari - esitelmöi heidän toiminnastaan kuten myös Numismaatikkojen
puheenjohtaja Lasse Paldan ja jäsen Juhani Karjalainen rahakeräilystä. Esitelmiä on täydentänyt vierailut
kerhoissa. Yhteistoiminta on edelleen konkretisoitumassa kun kerhot järjestävät yhteisen Keräilymessutapahtuman tammikuussa 2009.
Postimerkkikerhon ”vuoden esitelmä” oli Kari Rahialan 23.01. pitämä esitelmä keräilyn filosofiasta sekä
keräilystä luopumisesta. Motto: ”Jokainen kerää jotakin”. Tilaisuus oli avoin yleisötapahtuma. Samassa
yhteydessä Filatelistiliiton puheenjohtaja Heikki Kähäri esitelmöi liiton toiminnasta ja uusien jäsenten
hakemisesta liittoon. Hänelle luovutettiin kerhon Standaari no. 8 vietäväksi Filatelistiliiton toimistoon.
Haminan ja Kotkan postimerkkikerhot vierailivat toisissaan. Jäsenet kävivät myös KESFILA 2008
postimerkkinäyttelyssä Jyväskylässä 28.03. ja Postimerkkimessuilla 25.10. kuten myös lukuisissa
postimerkkien myyntitapahtumissa paikkakunnilla Kouvola, Loviisa, Porvoo ja Lappeenranta. KESFILA 2008
näyttelyssä oli myös kerhon jäsenen Jyrki Karppisen kokoelmat yhden kehyksen luokassa aiheena ” 30 vuotissyntymäpäiväni” sekä ”Erilaisia siirtymiä Leijonamerkeissä vuosilta 1930 – 1940.

3. kerhon talous
Ohessa liitteenä kerhon tilinpäätös kaudelta 2008. Kerho elää ”niukan markan” aikaa mutta talous on
kuitenkin positiivinen. Merkittävin toiminta tulon muodostuksessa on kerhon sisäisessä toiminnassa
arpajaiset ja merkkien, korttien huutokaupat. Kerho on myös saanut joitain pienempiä lahjoituksia.
Taloudenhoitaja Erik Hagel on ollut aktiivinen myymään kortteja aiheesta ”vanhaa Kotkaa”. Ekotallissa
Ystävänpäivänä 14.02. myytiin myös kortteja ja arvioitiin vanhoja merkkejä, esineitä. Kerho ei ole
osallistunut jäsentensä matkakustannuksiin Kotkan ulkopuolelle vaan kukin on kattanut pääasiassa kulunsa
itse.

4. Muistamiset
Kerho palkitsi pitkäaikaisia, ansioituneita jäseniään 10.12.08 seuraavasti:
Suomen Filatelistiliitto ry:n Pro Philatelia mitalit
-

Pentti Piutunen
Jyrki Karppinen

hopeinen mitali
pronssinen mitali

Standaarit luovutettiin
-

Viggo Jensen
Pertti Marttinen
Matti Palmqvist
Allan Pihl
Lauri Saikkonen

no. 13
no. 14
no.15
no.16
no. 17
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5. Kiitokset
Kotkan Postimerkkikerhon johtokunta kiittää Kotkan kaupunkia ja Kotkan postia tuesta ja
yhteistoiminnasta. Edelleen kiitokset paikallisille lehdille Kymen Sanomat, Ankkuri ja Hiiohoi toimintaa
tukevista artikkeleista.
Edelleen kiitokset kaikille kerhon aktiivijäsenille ja etenkin niille jotka ovat nähneet vaivaa hienojen
näyttelyiden pystyttämiseen. Ja lopuksi erityinen kiitos Erik Hagelille, joka hoidettuaan kerhon taloutta liki
20 vuotta, siirtää tehtävän seuraajalleen Olavi Pukerolle. Edelleen kerho haluaa kiittää Erikkiä hänen
aktiivisesta myyntipanoksestaan seuran hyväksi (teema: Vanhaa Kotkaa postikorteissa). Jyrki Karppiselle
myös vielä erityinen kiitos uusien kotisivujen kehittämisestä sekä teknisestä tuesta sihteerille.

Kotkassa 31.12.2008

Kotkan Postimerkkikerho ry

Altti Moilanen
sihteeri

