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Suomen Postimerkkilehden  
vuosikymmenet: 1920-luku

Suomenkielinen posti-
merkkilehti perustetaan
Suomen Postimerkkilehden sadas vuosikerta näkee päivän-
valon jo kahden vuoden kuluttua. Aloitamme tässä numerossa 
sarjan, jossa käsitellään menneitä vuosikymmeniä ja tekijöitä 
lehden kunniakkaalta satavuotiselta taipaleelta.
Teksti  Seppo Evinsalo

H iljattain itsenäistyneessä 
Suomessa oli postimerk-
kien kauppa ja filateelinen 
harrastustoiminta saavut-

tanut sellaiset mittasuhteet, että maassa 
nähtiin tarve suomenkielisen postimerk-
kilehden perustamiseen. Turussa vuon-
na 1918 perustettu ruotsinkielinen Fins-
ka Filatelisten oli myös alkanut julkaista 
suomenkielisiä kirjoituksia, joten oman 
lehden saaminen oli vain ajan kysymys.

Porvoolainen kustantaja Werner Söder-
ström Oy toi markkinoille tammikuus-
sa 1920 suomenkielisen postimerkkileh-
den, jonka päätoimittajana toimi omien 
sanojensa mukaan ”innokas postimerk-
keilijä” Olla Teräsvuori. Ensimmäisen 
numeron pääkirjoituksessa hän totesi 
muunmuassa: ”Filatelia on meillä suo-
menkielisissä piireissä hyvin huomattavassa 
määrin vielä pelkästään nuorten koulupoi-
kien ja -tyttöjen askartelua, jolle vanhemmat 
ja viisammat vain hymyilevät” Tämän lau-
sahduksen voisi nyt liki sadan vuoden 
kuluttua kääntää toisinpäin. Nythän tai-
taa nykynuoriso hieman huvittuneena 
seurata meidän ”vanhusten” puuhailua.

Teräsvuori myös patisti kokeneempia 
filatelisteja lehden avustajiksi: ”Jotta he-
kin pääsisivät tästä uudesta lehdestä innos-
tumaan, olisi toivottavaa että he kirjoittaisivat 
meille pikku tutkielmia rakkaalta alaltaan.” 
Hän luetteli aiheita, joista mielellään jul-
kaisisi juttuja: Vanhat postileimat, suoma-
laisten postimerkkimallien suunnittelijat, 
merkkien värivivahteet, keräilijöiden omat 
kokoelmat jne. Kaikki aiheita, jotka tämän 
päivänkin lehdessä olisivat ajankohtaisia.

Vuodet 1920-21
Päätoimittaja: 
Olla Teräsvuori
Kustantaja:
WSOY
Lehden koko A5. 24 numeroa vuodessa, 
joista osa kaksoisnumeroita. 336 sivua 
vuonna 1920, 340 sivua vuonna 1921.

Vuonna 1919 julkaistut Aunuksen 
päällepainamamerkit herättivät filatee-
lisissa piireissä vilkasta keskustelua. 
Näin myös Suomen Postimerkkilehden 
ensimmäisissä numeroissa. Helsinfors 
Frimärkssamlare Föreningen (HFF) totesi 
merkit pelkäksi humpuukiksi. Olla 
Teräsvuori puolestaan totesi niiden 
kuuluvan kerättäviin postimerkkeihin, 
kuten muutkin ”nykyisten sekamelskais-
ten aikojen merkki-ilmestykset”.  Hän 

myös lainasi 
saksalaisen 
Illustriertes 
Briefmarken-
Journalin 
artikkelia, jossa 
todettiin mm: 
”Myöskin Suomel-
la on sotamerkkin-
sä. Ankarassa 
taistelussa isän-
maansa vapauden 
puolesta he miehit-
tivät osia Laatokan 
itäpuolella olevasta 
Olonezin (Aunus)
kuvernementista.

Aidosti kulkenutta Aunus-kuorta Olla 
Teräsvuori piti todistuskappaleena 
merkkien käypäisyydestä.

Lopuksi hän totesi ylevästi: ”Postimerk-
kiaskartelu on kehittävää, miellyttävää ja 
hyödyllistä ajanviettoa, sellaista, jota jokai-
sen kansalaisen sopii harjoittaa. Postimerk-
kialbumi hyvin moneen sivistyneeseen suo-
malaiseen kotiin! Eikä vain lastenkamariin, 
vaan myös isännän työpöydälle. 

Entä mitä sanottaisiin suomalaisesta pos-
timerkkialbumista? Eiköhän sellainenkin jos-
kus julkaistane!” Ainakin tuo viimeinen 
toivomus on toteutunut.  

Kehoitus Suomen Postimerkkilehden 
numerossa 2 tammikuussa 1920.

Suomen ulkomailla olevia 
lähettiläitä ja konsuleita 
pyydämme pitämään 
tätä lehteä vastaanotto-
huoneen pöydällä ”alku-
asukasten” nähtävänä.
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Vireä postimerkkien kauppiastoiminta sekä Suomessa että 
lähialueilla toi lehteen runsaasti alan ilmoittelua. 
Esimerkiksi vuonna 1920 lehden kulloisessakin numerossa 
kaksi kolmasosaa sivuista oli filateelisia ilmoituksia.

Lehden toisessa numerossa päätoi-
mittaja kehoitti perustamaan posti-
merkkikerhoja myös muualle Suomeen: 
”Kuulemme kuiskauksia ettei maaseutukau-
pungeissa postimerkkihulluja ole muut kuin 
koulupojat; olisikohan heistä klubin perus-
tajiksi!” Ja hän vastasi, että kyllä on ja 
oikeassahan hän olikin, kun nyt katsoo 
Suomen Filatelistiliiton jäsenkerhojen si-
joittumista koko Suomen alueelle.

Numerossa 2/1920 julkaistiin kuva 
kapteeni V. Mikkolan lokakuussa 1919 
suorittamasta lentopostimatkasta 
Sortavalasta Muurmanille ja takaisin. 
Tämä retki jäi ainoaksi, mutta suunni-
telmissa oli jatkaa lentoja myöhemmin.

Samassa numeros-
sa aloitettiin myös ns. 
Mustan listan julkaise-
minen, jossa jokaisessa 
numerossa julkaistiin 
nimeltä filatelisteja, jotka olivat lukijoi-
den ilmiantamia ”pettureita ja huijarei-
ta”, eli nähtävästi vaihtotoiminnassa tai 
merkkien myymisessä huijanneita. Ei 
taitaisi nykyisessä Suomessa olla enää 
hyväksyttävää ja voisi siinä häkki kut-
sua päätoimittajaa. 

Vuoden 1921 numerossa 5 heitettiin 
ilmoille ajatus Petsamon merkin julkai-
semisesta: ”Meidän maamme historiassa 

Tukholmassa toiminut nk. Mallénin 
postiljooni, joka toimitti jalkapostina 
paikallispostia kaupungissa vuodesta 
1838 vuoteen 1856. Tämän Mallénin 
kaupunkipostin katsottiin toimineen 
mallina myös Helsingin kaupungin-
postille. Kuvitusta artikkeleihin 
Helsingin postista ja postimerkeistä, 
joita julkaistiin pitkänä sarjana 
lehden useassa numerossa.

on Petsamon Suomeen liittäminen aivan 
tavaton tapaus. Maamme on päässyt val-
tamerelle, jossa maailmankauppa kulkee. 
Jos yleensäkin maatamme on kaikin voimin 
tehtävä ulkomailla tunnetuksi, niin kai en-
nen kaikkea tätä seikkaa silmälläpitäen.” Ja 
ratkaisuksi tunnetuksi tekemiseen lehti 
tarjosi Petsamon oman postimerkin jul-
kaisemista. Kuten me kaikki tiedämme 
tämä ajatus ei koskaan toteutunut. 

Vuoden 1921 viimeisessä kaksoisnu-
merossa 23-24 Olla Teräsvuori kirjoitti 
kustantajansa Werner Söderström Osa-
keyhtiön päättäneen lopettaa Suomen 
Postimerkkilehden kustantamisen: 
”Meistä tuntuisi mahdottomalta, että Suo-
men Postimerkkilehti kuolisi. Siispä ryh-
dyttiinkin Suomen Filatelistiseuran taholla 
tarmokkaaseen toimintaan; ja mainittava on 
myös, että tieto lehtemme mahdollisesta lak-
kaamisesta sähköistytti mieliä muuallakin. 
(Esim. Viipurista ja Tampereelta tuli lyhyt 
huudahdus: se ei saa tapahtua!)” 

Petsamosta postitettu kirje 
oli saanut seuraksi myös Ivalon leiman, 

sillä Petsamoa yhä pidettiin 
rajantakaisen alueena.  
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Suomen Postimerkkilehden  
vuosikymmenet: 1920-luku

Suomen Filatelistiseura 
ottaa vetovastuun

Vuodet 1922-29
Päätoimittaja: 
Einar Fieandt
Kustantaja:
Sulo Kinnunen, (1922-25) 
Väinö I. Vainio (1926-27) 
ja uudelleen Sulo Kinnunen (1928-29)
Lehden koko A5. 12 numeroa/vuosi, 
joista osa kaksoisnumeroita. 
200 sivua vuonna 1922, 184 sivua v. 1923, 
112 sivua v. 1924, 120 sivua v. 1925, 
124 sivua v. 1926, 112 sivua v. 1927,
116 sivua v. 1928, 76 sivua v. 1929 

Teksti  Seppo Evinsalo

S uomen Filatelistiseuran järjes-
täytymiskokous pidettiin Hel-
singissä tammikuun 18 p:nä 
1921. Jo edellisvuoden loka-

kuussa oli pidetty neuvottelukokous 
seuran perustamisesta ja saman vuo-
den joulukuun 18 p:nä seuran säännöt 
päätetty ja virkamiehet valittu. Samas-
sa yhteydessä päätettiin Suomen Pos-
timerkkilehden olevan jatkossa seuran 
virallinen äänenkannattaja.

Vuoden 1921 lehdissä julkaistiinkin jo-
ka numerossa luettelo seuran uusista jä-
senistä ja muustakin seuran toiminnasta.

Tämän vuoksi ei ollut ihme, että Olla 
Teräsvuori kääntyi yhdistyksen puoleen 
saatuaan tiedon kustantajansa WSOY:n 
vetäytymisestä lehden julkaisemises-
ta. Vuoden 1922 ensimmäisessä nume-
rossa lehden uusi päätoimittaja Einar 
Fieandt kirjoitti mm. seuraavasti: ”Niin 
lupaamme sen: Suomen Postimerkkilehti 
jatkuu Suomen Filatelistiseuran aloitteesta, 
joka ensinnä sai tietää Werner Söderström 

Oy:n päättäneen lakkaut-
taa lehden, joka on ollut 
seuran äänenkannattaja. 
Tuloksena keskusteluista 
on ollut, että aije parhai-
ten ratkaistaan Suomessa 
toimivien suomenkielis-
ten kerhojen, yhdistysten 
ja seurojen yhteistyöllä. 
Lehdelle on onnistuttu 

saamaan kustantajaksi ylioppilas Sulo Kin-
nunen Lappeenrannasta.”

Näin alkoi Suomen Filatelistiseuran, 
Viipurin Postimerkkikerhon ja Tampereella 
toimivan Suomen Postimerkkeilijänyhdis-
tyksen taival Suomen Postimerkkilehden 
taustavoimina.

Lehden aineisto muuttui enemmän 
filateelista tutkimustietoa ja kerho-

jen toimintaa sisältäväksi 
ja sivumäärät ja aihepiirit 
supistuivat huomattavas-
ti Teräsvuoren aikaisista 
lehdistä.

Lehti otti voimakkaas-
ti kantaa, jotta Suomeen 
saataisiin muiden Eu-
rooppalaisten maiden 
kaltaisia hyväntekeväi-
syymerkkejä. Petsamon 
omien merkkien jäätyä toteutumatta 
paljon palstatilaa annettiin sekä Aunuk-
sen että Karjala-merkkien saamiseksi 
hyväksytyiksi keräilyalueiksi. Artikke-
leita julkaistiin sen vuoksi myös sak-
san-, ranskan- ja englanninkielisinä. SF 
toimi myös Aunus-merkkien aitouttaja-
na ja lukijoita pyydettiinkin lähettämään 
merkkinsä tutkijalautakunnan tarkastet-
tavaksi. Helsingissä pidetyn Esperantto-
kongressin vuoksi vuoden 1922 nume-
rossa 8 pääkirjoitus Aunus-merkeistä 
julkaistiin esperantoksi.

Numerossa 11/1922 aloitettiin ”Tarjouk-
sia yksityiskokoelmista” -niminen palsta, 
jolla jäsenet pystyivät myymään omia 
merkkejään lukijoille.

Vuoden 1922 
Punaisen Ristin 
merkkiä myytiin 
huonosti. Se oli 
pettymys myös 
SP-lehdelle, joka 
oli voimakkaasti 
puoltanut hyvän-
tekeväisyysmerk-
kien julkaisemista.

SP-lehti julkaisi numerossa 5/1922 
useankielisinä käännöksinä Karjalan 
Keskushallituksen Suomen Filatelisti-
seuralle lähettämän kirjeen, jossa 
selvitettiin Karjala-merkkien julkaise-
minen ja postinkulku Suomen ja 
Karjalan välillä. Tällä haluttiin tehdä 
merkeistä keräilykelpoisia 
myös muualla. Todisteeksi 
julkaistiin myös kuva aidosti 
kulkeneesta kirjeestä. 

Sulo Kinnunen

Vuonna 1923 ilmestyi 
SP-lehden oma 
kirjeensulkijamerkki, 
jolla yritettiin 
paikata lehden 
hiipuvaa taloutta. 
Merkin oli suunnitel-
lut Hannes Malin.
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Lehden hiipuvaa taloutta yritettiin 
paikata tarjoamalla eri kerhoille kirje-
vaihtoa varten SP-lehden omaa 25 pen-
nin hintaista kirjeensulkijaa.

Vuoden 1924 alussa kustantaja Sulo 
Kinnunen ilmoitti lopettavansa lehden 
kustantamisen ja SF päätti jatkaa omin 
voimin. Kolmen julkaistun lehden jäl-
keen lehden ilmestyminen keskeytyi 
puoleksi vuodeksi. Tämän jälkeen Kin-
nunen kustansikin loput lehdet kolmena 
kaksoisnumerona. Näin saatiin vuodes-
sa julkaistuksi kuusi numeroa yhteisel-
tä sivumäärältään vaatimattomat 112 si-
vua. Saksassa jylläävä hyperinflaatio söi 
myös postimerkkiharrastusta Suomessa, 
sillä olihan Saksa ollut merkittävin vaih-
toyhteys suomalaisille filatelisteille. Sak-
san tilanteen johdosta artikkeleita alet-
tiin julkaisemaan myös ruotsiksi, jotta 
saataisiin naapurimaahan kiinnostusta 
Suomen filateliaan.

Vuosi 1925 ei ollut edellisvuotista hel-
pompi ja loppuvuoden numeroissa mm. 
Viipurin Postimerkkikerho vetosi filatelis-
teihin lehden pelastamiseksi.

Vuodeksi 1926 saatiin lehdelle uusi 
kustantaja, Väinö I. Vainio Hyvinkäältä.
Suomen Filatelistiseura ja ruotsinkielinen 
HFF saivat osallistua uusien suomalais-
ten merkkien kilpailuun osallistuneiden 
merkkien arviointiin. Ehdokkaat julkais-
tiin kuvina numerossa 10-1926. Isoista 

Eksoottisten ulkomaiden keräily oli 20-luvuilla huomattavasti nykyistä suosi-
tumpaa. Jopa niin, että lehdessäkin varoiteltiin keräilijöitä vaihtamasta harvi-
naisempia suomalaisia etenkin silloin suosiossa oleviin ns. sotamerkkeihin, eli 
ulkolaisiin lisäpainamiin. Lehdessä julkaistiinkin paljon vaihtotarjouksia, joissa 
ulkomaalaiset kauppiaat tarjosivat vaihdossa näitä lisäpainamia vaihdossa 
esim. Aunus- ja Karjalamerkkeihin. Myös ulkomaalaiset luettelokustantajat 
ilmoittivat säännöllisesti uusien luetteloidensa julkaisemisesta.

kuvamerkeistä ei yhtäkään sellaisenaan 
koskaan julkaistu, kuva-aiheista kuiten-
kin myöhemmin toteutuivat Olavinlin-
na, Viipurinlinna ja Turun tuomiokirk-
ko.

Lehden ja kerhojen vetoomus SP-leh-
den tilaamisesta filatelisteille tuottikin 
tulosta ja vuoden 1927 ensimmäistä nu-
meroa painettiin 5 000 kpl ”propaganda-
painoksena”, osin ruotsin- ja saksankie-
lisinä. Vuoden viimeisessä numerossa 
kuitenkin jo pahoiteltiin lehden epä-
säännöllistä ilmestymistä (6 numeroa) 
kuluneen vuoden aikana. Samalla ilmoi-
tettiin lehden palaavan entisen kustan-
tajansa, Sulo Kinnusen, hoidettavaksi ja 
lehden luvattiin ilmestyvän säännölli-
sesti kerran kuukaudessa. Samoin leh-
den aneemiseen ilmeeseen luvattiin pa-
rannusta runsaammalla kuvituksella.

Vuoden 1928 ensimmäisessä numeros-
sa kerrottiin kauan kaivatun Postimuseon 
perustamisesta Suomeen (Yrjönkatu 5). 
Itse museo oli kuitenkin lehdelle petty-
mys, varsinkin sen Suomi-kokoelma, jo-
ka oli kirjoittajan mielestä enemmänkin 
”koulupoika” tasoa. ”Suomalaisen normaa-
likokoelman pitäisi käsittää n. 200 merkkiä, 
mutta tuskin puolet tästä on postimuseom-
me Suomi-kokoelmassa. Ja sekin mitä siellä 
on vanhimmista, on huonoja uusintapainok-
sia. On enemmän kuin surkeaa, jos tuollais-
ta sotkua näytetään ulkomaalaisille Suomen 
Postimuseossa.”

B. Lindholmin ehdotus Olavinlinnasta 
voitti ensimmäisen palkinnon.

Lentopostimerkkien ehdotelmia kilpai-
luun tuli 51 kappaletta. Muiden  merkki-
en ehdotelmia vain 46 kpl.

Lehden kustantajana miltei koko 
20-luvun toiminut Lappeenrantalainen 
filatelisti Sulo Kinnunen oli myös 
aktiivinen kauppias. Hänen myynti-
ilmoituksiaan julkaistiin lehdessä koko 
vuosikymmenen ajan. 
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Numerossa 6-1928 iloittiin Suomen en-
simmäisen postimerkkinäyttelyn tulos-
ta Helsingin Taidehalliin marraskuussa. 
Näyttelyn puuhamiehinä olivat toimi-
neet niin SF kuin Viipurin Postimerkkiker-
hokin. Itse näyttelyn toimeenpanijoiksi 
tulivat edellämainittujen lisäksi myös 
Tampereen kerho sekä ruotsinkieliset 
kerhot. Lukijoita kehoitettiinkin suurin 
joukoin osallistumaan näyttelyyn. 

Seuraavassa numerossa voitiinkin jo 
kertoa postimerkkinäyttelylle tulevista 
omista näyttelymerkeistä, joille povattiin 
suurta menestystä. Vuoden viimeisessä 
numerossa näyttely käytiin perusteelli-
sesti läpi, myös kuvien kera, niinkuin 
edellisvuonna oli luvattu. Suurimman 
huomion kuvissa sai Agathon Fabergén 
uskomaton Suomi-kokoelma. 

Kaikkiaan näyttelyssä vieraili yli 5 000 
katsojaa, joista nuoria oli yli 1 000. Myös 
näyttelymerkkien hurja suosio huomioi-
tiin ja kerrottiin niitä myydyn heti näyt-
telyn jälkeen nelinkertaisella hinnalla. 
Ruotsalaisten kokoelmien monteeraus, 
jotka oli suorittanut rouva Hellman Tuk-
holmasta nähtiin oivana esimerkkinä 
suomalaisille kokoelmien rakentajille.

Kyseinen Insinöörin 
rouva Dagmar Hellman 
esiteltiinkin vuoden 
1929 kaksoisnumeron 
3-4 kansijutussa, otsi-
kolla ”Tunnetuja fila-
telisteja.” Jutussa hän 
kertoi aloittaneensa 

nuorena Tukholmalaisen Harry Wennber-
gin postimerkkiliikkeessä. Parin vuoden 
työskentelyn jälkeen hänet lähetettiin 
Helsinkiin yhtiön vuonna 1904 Yrjön-
katu 16:sta perustaman haaraliikkeen 
vetäjäksi. Kaksivuotisen pestin aikana 
liikkeen liikevaihto ja asiakaskunta kas-
voivat huomattavasti.

Suomen Postimerkkilehden  
vuosikymmenet: 1920-luku

”Mitä olisivat postimerkit ilman keräili-
jöitä ja mitä olisivat keräilijät, jolleivat he 
olisi niin hauskoja ja miellyttäviä. Toisinaan 
olen pitänyt heitä suurina, kiltteinä lapsina, 
joista minulla on ollut ainoastaan iloa. Useat 
heistä ovat tosin sittemmin päässeet kerää-
misessään edelleni, mutta useinhan lapset 
sen tekevät.” Dagmar Hellman totesi.

Naisten osuus filatelistipiireissä oli 
silloinkin aivan yhtä vähäistä, kuin se 
on tänäkin päivänä. Suomen Filatelisti-
seuran toiminnasta vuonna 1929 kerto-
vassa jutussa kerrottiin että seuraan oli 
liittynyt jo toinen naisjäsen, neiti Maijda 
Schildt,  jonka keräilyalueet olivat Suomi 
ja Venäjä. 

Lehdessä julkaistiin 1928 enemmän 
kuvia, kuin aikaisemmin. Valitettavasti 
kuvien painojälki sen ajan lehdissä oli 
melko vaatimatonta. Kuvassa Taidehal-
lin sali nr. 6, jossa näyttelyn juhlalliset 
avajaiset pidettiin. 
Suomen ensimmäisen postimerkkinäyt-
telyn 44 sivuisen luettelon kansilehti. 
Näyttely oli jaettu seuraaviin luokkiin: 
Ryhmä A: Postimerkki-yleiskokoelmat
Ryhmä B: Postimerkki-erikoiskokoelmat
Ryhmä C: Ynnäkekokoelmat (ehiö)
Ryhmä D: Koe- ja uusintapainokset sekä 
väärennyksiä sisältävät kokoelmat
Ryhmä E: Albumit ja merkkeilyvälineet

Suurkeräilijä Agathon Fabergé osallistui näyttelyyn yli kymmenellä eri kokoelmal-
laan. Kokoelma Suomen harvinaisuuksista oli sen ajan suurin tunnettu Suomi-koko-
elma. Kokoelman ensimmäisellä lehdellä oli lukuisia ovaaleiden päikköpareja niin 
käytettyinä kuin käyttämättöminä, myös suurina ryhminä. Valitettavasti sen ajan 
painojälki ei tuo oikeutta näille jo maailmalle kadonneille harvinaisuuksille.


