
 
REFS “ESTONIA”  juhatuse  koosoleku  

 protokoll nr. 61 
 
 

 
Koosolek toimus 23. septembril 2018. a Tallinnas. 

Koosoleku algus kl. 11.30 
Koosoleku lõpp kl. 12.30 

Osalesid:  K.Andres, K.Laurits, E.Niglas, O.Hanschmidt, P. Sgirka. 
Koosolekut juhatas: P.Sgirka. 

Koosolekut protokollis: K.Laurits. 
 

 
Päevakord: 

 
1) EstEx 2018 näituse kokkuvõte. 
2) REFS Estonia aastapäeva tähistamisest 08.12.2018.a Türil. 
3) 2019.a suvine kokkutulek. 
4) Jooksvad küsimused 

 
 

Arutati: 
 

 
1. Filateelianäitus EstEx2018, mis oli pühendatud Eesti Vabariigi ja Eesti Postmargi 100 

aastapäevale, läks korda. Osavõtvate riikide esindajate tagasiside oli positiivne. Kiideti 
korraldajate tegevust näituse korraldamisel.  Näitusest võtsid osa 19 riigi filatelistid. 
Sponsorid ja kutsutud müügifirmad jäid oma tulemustega rahule. Näitust kajastas 5 
telefirmat ja mitmed ajalehed.  Väga mahukas materjal oli kajastatud FEPA 
väljaantavas ajakirjas.  
Puuduste poole pealt võiks mainida järgmist: sponsoreid oleks võinud rohkem olla, sest 
näituse lõppedes oleme miinuses, kuid mitte võlgades; näituse korraldamisse oleks 
pidanud kaasama rohkem inimesi, sest väga palju tööd tegid ära ühed ja samad 
inimesed, sellest ka mõningad apsud; stendide ülessepanekul ja mahavõtmisel oleks 
pidanud olema rohkem tööjõudu, sest suur töökoormus langes ühtedele ja samadele 
inimestele; näituse avamisel ja lõpetamisel oleks pidanud olema kasutusel mikrofon, 
sest väga paljud ei kuulnud näiteks avamisel esinejate juttu suure sumina tõttu;  

2. 06.12.2018.a saab REFS Estonia 87. aastaseks. Seda tähtpäeva võiks tähistada 
kokkusaamisega Türil, kus alguses oleksid mõned sõnavõtud ja siis väikene kohvilaud 
koos suupistetega. See üritus võiks toimuda Türi Kultuurikeskuse ruumides 
08.12.2018.a algusega kell 10.00. Türi asub Eesti keskel ja kõigil osalejatel oleks tulla 
ühepikune maa, ning Türiga on väga hea rongi- ja bussiühendus. P.Sgirkal on Türi 
Kultuurikeskuse juhatajaga eelnev kokkulepe olemas. Seda kutset tuleks levitada nii 
Estonia liikmete kui ka teiste filatelistide hulgas ja ka internetis. 

3. Arutati, et näitusi võiks korraldada üle aasta ja vaheaastatel korraldada ainult seltsi 
liikmete kokkutulek koos suvepäevadega. Tuleb hakata otsima kohti, kus oleks olemas 
ööbimiskohad vähemalt 80-le inimesele. See võiks olla mõni turismitalu või 
puhkekeskus. Samas arutati varianti, et võiks korraldada väikesed näitused koos 
suvepäevadega neile filatelistidele, kes on oma koguga väljas esimest korda või kelle 



kogu ei ole varem näitusel osalenud. See annaks tõuke uute kogude koostamisele ja 
tooks juurde uusi näitusel osalevaid filateliste. 
Arutati variant, et lõpetada ära näituste korraldamine Eestimaa väiksemates keskustes. 
Kõigepealt, näituste korraldamine on kulukas, kohapeal on sponsoreid väga raske leida 
ja külastatavus on väike, sest väiksemates kohtades on filateelia praktiliselt välja 
surnud. Näitusi võiks korraldada üle aasta ja kolmes Eesti suuremas linnas, milledeks 
on Tallinn, Tartu ja Pärnu. Samas vaheaastatel võiksid kokkutulekud koos 
suvepäevadega olla edasi Eesti väiksemates keskustes või nende ümbruses. 
Järgmine suurem näitus võiks toimuda  2020. aastal juulikuu teisel nädalavahetusel 
Tartus. K.Andres lubas ruumide osas rääkida ERM-i juhtkonnaga. 

4. Seose surmaga kustutada REFS Estonia liikmete nimekirjast Ants Allik. 
 
 
 
 

    
Otsustati: 

 
1. Lugeda filateelianäitus EstEx2018 kordaläinuks ja hinnata hindega hea. Järgmiste 

näituste korraldamisel kaasata rohkem inimesi ja abijõude. Jätkata koostööd FEPA-ga. 
Uute näituste korraldamisel vältida varasemalt tehtud vigu. Arendada koostööd teiste 
riikide filateelia organisatsioonidega ja osaleda rahvusvahelistel näitustel. 

2. Tähistada 08.12.2018.a algusega kell 10.00 Türi Kultuurikeskuse ruumides REFS 
Estonia 87. aastapäeva. Ürituse korralduse eest kohapeal vastutab  P.Sgirka. 

3. Viia läbi REFS Estonia suvepäevad koos esmaesinejate näitusega 2019.a juulikuu teasel 
nädalavahetusel. Hakata otsima sobivat kohta suvepäevade korraldamiseks. Võtta 
leitud kohtadest pakkumised ja 2019.a alguses broneerida parema pakkumise teinud 
koht. 

4. Kustutada REFS Estonia liikmete nimekirjast Ants Allik. 
 

 
 
 
Allkirjad:  Koosolekut juhatas:  P.Sgirka 

 
 
                         Protokollis:  K.Laurits 
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