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Toimintakertomus vuodelta 2016
1. Hallinto ja toiminta yleisesti
Kulunut vuosi oli kerhon 72. toimintavuosi . Vuoden toiminta noudatteli totuttuja tapoja .
Kerhoiltoja oli vuoden aikana 21 ja jäseniä oli paikalla keskimäärin 17 henkilöä. Johtokunta
kokoontui vuoden aikana kolme kertaa . Kiertokirjeitä lähetettiin viisi kappaletta . Kerhossa oli
vuoden lopussa varsinaisia jäseniä 11 henkilöä ja keräilijöitä 36 henkilöä.
Kerhoillat on pidetty Kotkan kaupunginkirjaston Einon kammarissa . Johtokuntaan ovat kuuluneet
seuraavat henkilöt :
puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
sihteeri
taloudenhoitaja
jäsen
jäsen
jäsen

Pentti Piutunen
Lauri Saikkonen
Martti Asikainen
Matti Hiltunen
Allan Pihl
Tarja Heiskanen
Eeva-Liisa Vainikka

Toiminnantarkastajana on ollut Jorma Tikka , varalla Jorma Kokko.
Kerhon kotisivujen ylläpitäjänä on toiminut Jyrki Karppisen luovuttua tehtävästä Matti Hiltunen.
Kerhon pikkujoulua vietettiin rav. Puhvetissa . Paikalla oli 18 henkilöä.
Allan Pihl on Suomen Filatelistiliiton hallituksen jäsen.
Kerho sai lahjoituksena Lappeenrannan kerholta heidän näyttelytelineensä . He joutuivat niistä
luopumaan säilytystilan puutteen vuoksi. Lahjoitus helpottaa kerhon omien näyttelyiden
järjestämistä . Lisäksi kerho on saanut lahjoituksina perikunnilta kansioita , massatavaraa yms.,
mistä parhaat kiitokset lahjoittajilla.

2. Filateelinen toiminta , näyttelyt ym.
Vuoden aikana järjestettiin kahdet keräilymessut yhdessä numismaatikkojen ja antiikkikerhon
kanssa . Tilaisuuksissa oli paikalla myös antiikin arvioitsija . Toimintaa jatketaan edelleen .
Vanhaa Kotkaa esittävien korttien myyntiä on jatkettu sopivissa tilaisuuksissa . Myyntiä on edelleen
myös Merikeskus Vellamossa , galleria Nikolaissa , kaupungin matkailutoimistossa , Muistojen
talossa ja Kotkan valokuvakeskuksessa . Myyntiä on hoitanut Erik Hagel .
Yhteistyötä postimerkkiliike Lauri Peltosen kanssa on jatkettu.
Yhteistyössä Kotkan kirjaston kanssa oli kirjaston auditoriossa 25.4.2016 Kari Rahialan luento
aiheesta ”Luopumisen tuska” . Aihe herätti mukavasti mielenkiintoa.

Kerholaisia osallistui alueen kerhojen yhteispalaveriin Kouvolassa 31.3.2016 .
Syyskuussa kerholaisia kävi tutustumassa Käpylän merkkiin.
Kerholaiset ovat osallistuneet muiden kerhojen tapahtumiin mm Kouvolassa , Lappeenrannassa ,
Loviisassa , Porvoossa ja Helsingissä.
Vuoden aikana on ollut näyttelyitä seuraavasti :
–
Vellamossa 26.1 – 26.2.2016 . Matti Hiltunen : Fär – saarten postihistoria
–
Vellamossa 1.3 - 31.3.2016 asti . Lauri Saikkonen : Venäjä 2000 – 2014 postimerkit.
Näyttelystä oli juttu myös parissa pietarilaisessa lehdessä.
–
Vellamossa 5.4 – 9.5.2016 Cornelis Klap : laiva-aiheisia postimerkkejä ympäri maailman .
–
Vellamossa 6.8 – 29.9.2016 Jorma Tikka : prinsessa Diana – postimerkkejä.
–
Karhulan kirjasto 11.10 – 2.12.2016 : Karhula – aiheisia kortteja ja A.Ahlströmin Karhulan
tehtaiden 50- vuotisjuhlan aineistoa .Juhlat pidettiin Karhulan Hovissa. Aineistoa Piutuselta ja
Tikalta .
–
Vellamossa 11.10 – 11.11.2016 Jorma Tikka : Reinhold Holmberg – erään meriupseerin
tarina.
–
Vellamossa 13.12.2016 – 10.1.2017 Pertti Marttinen : joulukortteja.
–
Karhulan kirjasto 3.12.2016 – 6.1.2017 Piutunen : tuberkuloosi – joulumerkit ja Kotkan
Pelastakaa lapset ry joulukortit..
–
Jyväskylässä Nordia 2016 – näyttely : Allan Pihl : ”Vänrikki Ståhlin tarinat ” postikorttinäyttely oli näyttelyn paras .

3.

Talous

Taloudesta esitetään tilinpäätös , tase ja toiminnantarkastajan lausunto omana asianaan.

4. Huomionosoitukset
Kerho on muistanut jäsentensä syntymäpäiviä kukin ja kortein sovitun käytännön mukaisesti.
Kerhon standaarit on myönnetty seuraaville :
Martti Asikainen (n:o 31) , luovutettu 30.11.2016
Jorma Kokko (n:o 32) , luovutettu 21.12.2016

5. Kiitokset
Kerho kiittää yhteistyökumppaneitaan kuluneesta vuodesta – Kotkan kaupunkia taloudellisesta
tuesta , kirjastoa tilojen tarjoamisesta kerhoiltoihin , Tietokeskus Vellamoa näyttelytilojen
antamisesta sekä korttien myynnistä ja kaikkia muita tässä mainitsemattomia tahoja hyvin
sujuneesta vuodesta .
Kotkassa 1.2.2017
Johtokunta
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