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SP-lehden toinen vuosikymmen alkoi taas kustantajan vaihtu-
misella. Liki koko 1920-luvun lehteä kustantanut lappeenranta-
lainen Sulo Kinnunen vaihtui helsinkiläiseen J.R. Parmiin. 
Einar Fieandt jatkoi lehden päätoimittajana, mutta ei enää niin 
ahkerana kirjoittajana kuin ensimmäisellä vuosikymmenellä.

Juhla- ja avustuspostimerkkien ilmestyminen suomalaiseen filateliaan sai aikaan 
lukijoissa ristiriitaisia ajatuksia. Toiset olivat ihastuneita uusiin merkkeihin, toiset 
näkivät niissä koko yleisfilatelian olevan ”perikadon partaalla”. Eräät halusivat 
näiden merkkien jättämistä kokonaan pois postimerkkiluetteloista, sillä ”tämä 
hallitsematon merkkien tulva nostaisi luetteloiden sivumäärät ennennäkemättömik-
si”. Vuonna 1932 Suomessa julkaistiin kahdeksan uutta merkkiä. Toisin on nykyään 
ja silti luetteloita yhä julkaistaan ja merkkejä kerätään.  
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Kuohuvat vuodet
Vuodet 1930-35
Päätoimittaja: 
Einar Fieandt
Vuodet 1936-39
Päätoimittaja: 
Sulo Kinnunen 
Kustantaja:
J.R. Parmi
(1930-9)
Lehden koko A5. 12 numeroa/vuosi, 
joista osa kaksoisnumeroita. 
200 sivua vuonna 1930, 164 sivua v. 1931, 
152 sivua v. 1932, 124 sivua v. 1933, 
132 sivua v. 1934, 148 sivua v. 1935, 
136 sivua v. 1936, 140 sivua v. 1937, 
234 sivua v. 1938, 136 sivua v. 1939. 

Teksti  Seppo Evinsalo

Erilaisista keräilymuodoista sai 
levynumeroiden keräily pal-
jon palstatilaa lehdissä. Tä-
mä näkyi myös ilmoituksissa, 

joissa oli paljon sekä osto- että myynti-
tarjouksia niin numeronelilöille-, kuu-
siloille, kuin suuremmillekin ryhmille. 
Postimerkkiarkit oli vuodesta 1910 läh-
tien varustettu  tarkastusnumerolla ja 
painatusajalla, joista selvisi kulloisten-
kin merkkien painoerät. Nämä ryhmät 
nähtiin myös sijoituskohteina. Tänä päi-
vänä  tiedämme, että siinä kyllä suuressa 
mittakaavassa erehdyttiin, vaikkakin joi-
denkin merkkien kohdalla tämä on pitä-
nytkin paikkansa.

Myös suomalaisten 
merkkien vuodesta 1925 
alkanut painaminen vesi-
leimasille papereille nos-
ti ennen näkemättömän 
innostuksen merkkien 

tutkimiseen. Lehdessä raportoitiinkin 
säännöllisesti löytyneistä harvinaisis-

Lehden uusi logo tuli käyttöön vuoden 1931 ensimmäisestä 
numerosta lähtien. Se kirvoitti myös happamia komment-
teja lehden lukijoilta. Nimimerkki vanha tilaaja kirjoitti 
seuraavaa: ”Se on jollakin tavalla uudenaikainen, 
mutta kuitenkin niin mitäänsanomaton, että sitä ei voi 
verratakaan entiseen. Sen viivat ovat kovin koukeroisia 
ja hermostuttavia. Lisäksi aivan epäsymmetrinen.

ta vesileima-asennoista. Jyry Korjulan 
myynti-ilmoituksessa numerossa 3-1930 
asia ilmaistiin seuraavasti: ”Uusi kulku-
tauti tarttuu jokaiseen merkkeilijäämme. Ve-
sileimakuume, joksi asiantuntijat tätä vaa-
ratonta tautia nimittävät, on viipurilaisten 
tartuttamana vakavasti raivonnut jo pääkau-
pungissammekin, ja maaseudultakin on jo 
kuulunut k.o. oireita, varsinkin Turun bua-
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lest. Huomautamme kaikille Suomen Posti-
merkkilehden lukijoille, jotka mahdollisesti 
tämänkin numeron tarkoin tutkittuaan al-
kavat tuntea huimausta, että lääkärinapua 
ei tarvita.” Ja niinpä tämäkin kauppias 
tarjosi lukijoille eri antien vesileimaero-
ja niin käyttämättöminä kuin käytettyi-
näkin. Tämä kuume on jatkunut miltei 
katkeamatta näihin päiviin ja harvinai-
simmista vesileimoista maksetaankin tä-
nä päivänä huomattavasti luettoa korke-
ampia hintoja.

Kuvakevirheiden tut-
kiminen ja niistä rapor-
tointi sai myös runsaasti 
huomiota lehdissä. Nii-
tä etsittiin ja haluttiin 
kokoelmiin. Tänä päi-
vänä niiden harrastami-

Tamperelainen Ilmari Ponsio jatkoi myös 1930-lu-
vulla näyttävää ilmoitteluaan SP-lehdessä. Hanko-
lainen ”legendaarinen” Lauri Peltonen sitävastoin 
oli uusi tuttavuus näyttävillä ilmoituksilla lehdessä.

nen on jostain syystä jäänyt vähemmälle 
huomiolle. 

Suomen Filatelistiseuran toimesta 
suomalaista postimerkkisanastoa oli 
luotu jo pidempään ja numerosta 4-1930 
lähtien siitä julkaistiin useampiakin ar-
tikkeleita.  Useille käännöksille annet-
tiin monia vaihtoehtoja, joita lukijatkin 
saivat kommentoida. Esimerkiksi Tête-
bêchelle tarjottiin vaihtoehdoiksi päikkö, 
nurikko, takapero, nurjapari, nurjallinen. 
Numerossa 11/12-1930 voitiinkin julkis-
taa lopulliset käännökset, joiden tarkis-
tamisessa oli käytetty myös Suomalaisen 
Kirjallisuuden Seuran kielitieteellistä va-
liokuntaa. Suuri osa näistä sanoista on 
vakiinnuttanut paikkansa suomalaisessa 
filateelisessa sanastossa. 

Helsingin Taidehallissa vuonna 1928 

järjestetty Suomen ensimmäinen pos-
timerkkinäyttely oli hyvä esimerkki 
maassa toimivien suomen- ja ruotsin-
kielisten postimerkkiyhdistysten hy-
västä yhteistyöstä. Tämän innoittamina 
maahan alettiin puuhata yhteistä kat-
tojärjestöä filatelisteille. Suomen Fila-
teliseuran 10-vuotisjuhlassa 18.12.1930 
oltiin valmisteluissa päästy jo niin pit-
källe, että Suomen Postimerkkeilijänyhdis-
tysten Valtuuskunnan perustava kokous 
voitiin pitää. Puheenjohtajaksi valittiin 
HFF:n Bertel Taucher ja sihteeriksi SF:n J. 
E. W. Anttila. Valtuuskunta aloittikin to-
merasti toimintansa ja sai aikaiseksi mo-
nia filateliaa eteenpäin vieviä hankkeita. 

Rich. Granbergin 
ainutlaatuisen 
ehiökokoelman 
lunastamises-
sa Postimuseoon 
tallennettavaksi 
sillä oli merkittä-
vä rooli. Valtuus-
kunnan toivei-
den mukaisesti 

julkaistiin lisämaksullinen Pro Filatelia 
-merkki vuonna 1931. Merkin saama 
hyvä vastaanotto ja myynti mahdollisti 
tuon kokoelman lunastamisen.Kv: Fineand
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Lehden kanta Valtuuskuntaan 
muuttuu ratkaisevasti
Numerossa 10-1932 oli jo havaittavissa 
suunnan kääntyminen. Lehden pääkir-
joituksessa sen kanta Valtuuskuntaan 
tuli hyvin esille: ”Ei ole kummeksuttavaa, 
että sen jälkeen kun asetettiin valtuuskun-
ta edustamaan maassamme toimivia posti-
merkkijärjestöjä, sekä yksityisten jäsenten 
että yhdistysten omakohtaiset ponnistukset 
tyrehtyivät vähiin. Kun vaan tehtiin aloi-
te, siirtyi se automaattisesti valtuuskunnan 
tutkittavaksi tai toteutettavaksi ja tuo eläh-
dyttävä omatoimisuus tuli riistetyksi jäse-
niltä ja seuroilta, mikä yksin takaa vapaalle 
harrastukselle mahdollisuuden pysyä vireillä 
ja kasvaa.... Näin ollen käsitämme, että jo 
kauan oirehtinut vastahankaisuus n.s. val-
tuuskuntaa kohtaan Suomen Filatelistiseu-
rassa on johtanut jyrkkään kannanottoon 
sitä vastaan.” 

Samassa lehdessä ilmoitettiin Suo-
men Filatelistiseuran puheenjohtajan 
Ossi Holmströmin eronneen tehtävästään 
vastalauseena seuran ottamaan jyrkkään 
kantaan valtuuskunnan jatkosta.

Numerossa 11/12-1932 G. A. Hannén toi 
esiin myös kielipolitiikan: ”Suomalainen 
filatelia oli jo etupäässä SF:n ja Suomen Pos-
timerkkilehden kautta saavuttanut sellaisen 
aseman maassa, että ruotsalaisten seurojen 
(HFF ja Svenska Filatelistklubben i Helsing-
fors) oli pakko tunnustaa se tasavertaisek-
seen ja itsekseen myöntää se voimakkaam-
maksikin, koska sillä maaseudulla viriävässä 
harrastuksessa oli tulevaisuuden idut käytet-
tävissään. Suomalainen filatelia oli ajoissa 
kahlehdittava. Se olisi saatava uskomaan, et-
tei se yksin pysty mihinkään. Kun nyt SF:n 
puolesta esitettiin SPV:n perustamista oli 
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selviö, että ehdotus saavutti lämmintä vas-
takaikua ruotsalaisissa seuroissa. Kaivattu 
ase ruotsalaisen vaikutuksen säilyttämiseksi 
Suomen filateliassa oli löydetty.”

Toisessa kirjoituksessaan samaisessa 
lehdessä hän totesi muun muassa: ”SF 
on perustettu suomalaiskansalliselle pohjal-
le, valtuuskunta taas on jo nyt enemmistöl-
tään ruotsalainen elin.”

Samassa numerossa SF:n eronnut pu-
heenjohtaja Holmström perusteli omaa 
kantaansa: ”..vielä vähemmin voin ymmär-
tää samassa yhteydessä esitettyä ajatusta, et-

tä valtuuskunnan korvaava luonnollinen yh-
dysside on Suomen Postimerkkilehti.

... SP:n valtuuskuntaan kohdistama ar-
vostelu, jonka toisessa yhteydessä ilmoite-
taan esittävän myös SF:n kannan, on mo-
nessa suhteessa kiihtyneen tai kiihoitetun 
mielialan tuote.”

Myös Viipurin Filatelistikerhon kokouk-
sista raportoidessaan lehti kertoi kysei-
sen seuran päättäneen 

1) lähettää myötätunnonilmauksen val-
tuuskunnalle, pyytäen, ettei se missään ta-
pauksessa hajaantuisi.

2) lähettää Suo-
men Filatelistiseu-
ralle – sen jäsenenä 
– tiedustelun, mis-
tä sen hyökkäykset 
valtuuskuntaa vas-
taan johtuvat.

3) lähettää Suo-
men Postimerkki-
lehdelle pyynnön 
saada selvitys, mis-
tä sen hyökkäykset 
johtuvat.

Vuonna 1920 Tampereella 
perustettu Suomen Postimerkkei-
lijäin Yhdistys toimi esikuvana 
Suomen Postimerkkeilijänyhdis-
tysten Valtuuskunnalle, joka otti 
sääntöihinsä 
miltei sanan-
mukaisesti 
SPY:n 
alkuperäiset 
tehtävät. 

1930-luvulla 
Helsingissä toimi 
useita postimerk-
kikauppiaita, 
jotka ilmoitteli-
vat aktiivisesti 
lehdessä.
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Tämä postileima edusti 
silloisen käsityksen 
mukaan ihanteellista 
leimaa. Tällaiselle 
merkille annettiin 
täydet 10 pistettä ja sen 
arvon katsottiin olevan 
125 % luettelohintaa 
korkeampi.

Merkin keskityksessä 
tämän katsottiin 
edustavan huonoa. 
Nykyisin voitaisiin 
puhua jo hyvästä 
siirtymästä! 

Ei pelkkää politiikkaa
Postileimojen tuhruisuus puhutti myös 
1930-luvuilla. Nimimerkki V. O-nen. kir-
joitti leimoista: ”Postileima saattaa olla yh-
tä hyvin turkkilaisen eunukin hikisen ja li-
kaisen ukkovarpaan jälki kuin postileima.”

 
 
 
 
 
 

Sulo Kinnunen nimesi laajassa artik-
kelissaan postimerkkien laatuarvoista 
siistin kulmaleiman tavoiteltavaksi ke-
räilykappaleeksi. Nykyisin senkaltai-
set leimat tahtovat aivan arvokkaampia 
merkkejä lukuunottamatta jäädä myyn-
tipöydille, kun taas nappiloistot nouse-
vat ennätyksellisiin hintoihin.

 
 
 
 
 
 
 

                                 Aihefilatelia nosti 
päätään 1930-luvun alkuvuosina. Nume-
rossa 5-6/1934 oli laaja artikkeli otsikolla 
”Postimerkit ja urheilu”, jossa esiteltiin eri 
maissa julkaistuja urheiluaiheisia posti-
merkkejä. Artikkelin lopuksi kysyttiin, 
koska Suomi, suururheilijain maa, saa 
omia urheilupostimerkkejä?

Suomalaisuuden vahvoina vuosina 
myös vierasperäisille filateelisille ter-
meille koitettiin löytää suomenkielisiä 
vastineita. 1934 Suomen Filatelistiseura 
kutsui kilpailun muodossa kaikkia ke-
räilijöitä kehittämään ”Postimerkkialbu-
mille” suomalaisen vastineen.

Paljon herätti keskustelua myös pos-
timerkkien jäännösvarastojen kohtalo. 

Ehdotuksia tuli varastojen polttamisen, 
huutokauppaamisen, myymisen nimel-
lisarvon mukaan tai varustamiseen pääl-
lepainamilla. Keräilijöiden huolena oli 
merkkien arvojen romahtaminen, jos 
niitä yhtäkkiä ilmestyisi valtavia määriä 
markkinoille. Yleisesti tiedettiin esimer-
kiksi Punaisen Ristin -merkkien huono 
menekki posteissa. Numerossa 6-7/1938 
kerrottiin Suomen Pankissa toimitetusta 
16 miljoonan merkin polttamisesta. 

Vuoden 1934 viimeisessä numerossa 
kerrottiin Hind-kokoelman myynnistä 
Harmerin huutokaupassa Englannissa. 
Kokoelman Suomi-kohteista mainittiin 5 
kopeekan käyttämätön päikköneliö, jos-
ta maksettiin 260 puntaa. Kun rengas-
merkkien 31/2 ruplan värivirhepainama 
maksoi samassa huutokaupassa 54 pun-
taa, voi päikköneliön hintaa pitää jopa 
järisyttävän halpana.

Vuoden 1935 toinen numero julkaistiin 
erikoisena USA-numerona, jossa mainos-
tettiin suomalaista filateliaa amerikan 
serkuille. Osin englanninkielisestä leh-
destä otettiin 1 000 kappaleen lisäpainos 
Amerikkaan ja Australiaan toimitettaviksi.

Päätoimittaja vaihtuu
Vuoden 1936 toisessa numerossa kerrot-
tin lehden pitkäaikaisen päätoimittajan 
ja Suomen Filatelistiseuran kunniajäse-
nen Einar Fieandtin poismenosta. Vuo-

desta 1922 asti seuran pää-ää-
nenkannattajan päätoimittajana 
ja ansiokkaana filateellisena kir-
joittajana uurastaneen Fieandtin 
ansioksi voidaan ilman muuta las-
kea lehden vakiintunut asema Suo-
men johtavana postimerkkilehtenä.

Hätiin kutsuttiin taas Sulo Kinnu-
nen, joka toimi kustantajana ja toi-
mittajana jo miltei koko 1920-luvun. 
Yhdessä J. Parmin kanssa he toimitta-
vat vuoden 1936 loput numerot.

Suomen Postimerkkilehden tilaajia 
oli tuolloin 22 eri Suomen kaupungissa, 
tilaajamäärän ollessa 532 kpl, joista 184 
Helsingissä. Lehti siis levisi tehokkaasti 
koko maan alueelle ja tilaajamäärät oli-
vat selvässä kasvussa. Filatelian harras-
tus oli myös maailmalla kasvussa. Niin-
pä eräskin englantilainen kauppias oli 
todennut piakkoin syntyvän ”filateelisen 
nälänhädän”, sillä kauppiaiden varastot 
alkoivat kaikkialla huveta.

Postihallituksen järjestämät paketti- 
ynnä muiden korttien huutokaupat oli-
vat todellista kansanhuvia ja lehti uu-
tisoi vuoden 1937 monissa numeroissa 
hintatuloksia eri kaupungeista. Helsin-
gissä uumoiltiin jo Messuhallin ottamista 
seuraaviin huutokauppoihin, niin suur-
ta oli innostus ollut pääkaupungissa.

Numerossa 4/1937 todettiin vuonna 
1935 julkaistun USA-numeron tuotta-
neen paljon kyselyitä siihen artikkelei-
ta kirjoittaneille sekä siinä ilmoittaneille 
kauppiaille. Onnistunut satsaus suoma-
laiselle filatelialle.

Vilkastuneen vaihtotoiminnan takia 
myös pitkään poissa ollut ”musta lista” 
nimineen palasi lehden sivuille: ”Par-
ranajokoneen teräkauppias xx Saksasta sai 
Suomesta lähetyksen mm. Punaista Ristiä 
arvoltaan Michel 51,83 dm. Vastinevalikoi-
ma täytyi palauttaa, sillä se sisälsi abartteja 
ja muuta toisarvoista töskää.” Mitähän lie-
nee ollut tuokin töskä? Vaikka tuostakin 
tekstistä on jo näin kauan on parempi 

Suomen Postimerkkilehden 
numero 2/1935 julkaistiin osin 
englanninkielisenä, myös 
kauppiaiden ilmoitukset. 
Tällä Amerikka- numerolla 
tehtiin Suomen filateliaa 
tunnetuksi myös maamme 
ulkopuolella.
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olla julkaisematta tänä päivänä kyseisen 
partakonekauppiaan nimeä. 

Myös lehdessä jo toista vuotta jul-
kaistut tarjoushuutokaupat jatkoivat 
kasvuaan ja numerossa 3/1937 luvattiin 
jokaiseen huutokauppaan vähintäin 
100 kohdetta, osin myös kuvien kera. 
Kuviahan ei vielä lehdissä ylenmää-
rin ollut. Huutokaupoissa näkyi myös 
kasvava keräilijäkunta suurina hintojen 
nousuina. 

Närää toimituksessa herätti hankolai-
sen Postimerkkiliike Lauri Peltosen julkai-
sema Mannerheim-muistoblokki: ”Täl-
laisten muistolehtien tarjoaminen blokkeina 
on väärää ja tietoista keräilijöiden harhaan 
johtamista.” Seuraavassa numerossa ker-
rottin kyseisen kauppiaan erottamisesta 
Suomen Filatelistiseuran jäsenyydestä. 
Samalla ilmoitettiin, ettei lehti enää ota 
liikkeen ilmoituksia lehteen. Kovaa teks-
tiä Suomen myöhempien aikojen mer-
kittävimmästä postimerkkikauppiaasta.

Vuoden 1938 FIS-merkit näyttivät saa-
van aikaan samanlaisen ostorynnäkön 
kuin Zeppelin-merkit aikanaan. Merkeil-

le povattiin kovaa hinnannousua ja ul-
komaiset kauppiaat olivat tehneet jo 
ennakolta runsaasti tilauksia. Tämä as-
karrutti myös vaihtajia, sillä merkkejä 
kyseltiin paljon myös vaihtoilmoituksis-
sa. Helsingissä myytiinkin kaksi alinta 
arvoa jo viikossa loppuun. Hyvä tulos 
kun samaan aikaan kaikkia jo julkaistu-
ja  Punaisen Ristin merkkejä oli valtavat 
määrät myymättä.

Vuoden viimeisessä numerossa iloit-
tiin Kouvolan kirjapainon julkaiseman 
suomalaisen postimerkkikansion, Nor-
man, ilmestymisestä: ”Olemme siis kansio-
den alalla vähitellen siirtymässä kotimaisiin 
täysin ensiluokkaisiin kansioihin.”

Vuoden 1939 ensimmäisessä numeros-
sa oli Agathon Fabergén ja E. A. Hellma-
nin laaja artikkeli otsikolla: ”Vuoden 1866 
(1871) 10 pennin värivirhepainos tavallisel-
la paperilla todettu väärennykseksi.” An-
siokas artikkeli sai runsaasti huomiota 
ja jatkokirjoittelua. Artikkeli julkaistiin 
käännettynä myös amerikkalaisessa The 
Collectors Club Philatelist -lehdessä sekä 
pohjoismaissa. Fabergén ainutlaatuiset 
kokoelmat saivat surullista näkyvyyt-
tä numerossa 7-8/1939 kun englantilai-
nen Harmerin huutokauppahuone ilmoitti 
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Numerossa 4/1937 oli tarjoushuutokaupan 
kohteita näyttävästi koko sivun verran, 
yleensä kohteet esiteltiin pelkin tekstein. 
Postituoreen 5 kopeekan ovaalin limitti 
oli 1 400 mk kun kulkeneen zeppelin-
kuoren lähtöhinta oli 50 mk.

saaneensa pantinhaltijalta huu-
tokaupattavaksi hänen Suomen, 
Puolan, Venäjän, Venäjän alusmai-
den ja Zemston -erikoiskokoelmat. 
Näin hajosivat maailman tuuliin 
Suomen merkittävimmän filatelis-

tin ainutlaatuiset kokoelmat.
Tuberkuloosin jyllätessä maas-

samme  kysyttiin onko liimakkei-
den kostuttaminen kielellä sopivaa: 
”Keuhkotautisen lattialla olevassa yskök-

sessä bakteeri elää todistettavasti kuukau-
sia ja kyseinen yskös on täynnä basilleja.”

Autopakettimerkkien ilmestymistä 
uumoiltiin jo vuonna 1939, mutta vei 
vielä kymmen vuotta ennenkuin ensim-
mäiset julkaistiin.

Numerossa 5/1939 kerrottiin uuden 
suomalaisen erikoisuuden löydöstä. Ti-

heähampaista vuoden 
1919 50 pennin sinistä 
luultiin ensin vuoden 
1929 50 pennin vihre-
ästä kemiallisesti väriä 
muuttamalla tehdyksi 
väärennökseksi. Merk-

ki kuitenkin oli todettu aidoksi ja Vaa-
sassa leimatuksi. Myöhemmissä nume-
roissa uutisoitiin merkkejä löydetyn jo 
useita. Eräskin lukija oli postihallituk-
sen pakettikorttien huutokaupasta osta-
mastaan erästä löytänyt 11 kpl merkkejä, 
kaikki Vaasan leimoilla.

Vuoden 1939 viimeiseksi numeroksi 
jäi lokakuun numero 10. Sodan varjo oli 
astunut jo filateliankin maailmaan ja jo 
numerossa 9 ilmoitettiin, ettei lehdessä 
toistaiseksi järjestetä postimerkkihuu-
tokauppoja, sillä: ”sokeri- ja lankarullat 
tuntuvat tällä hetkellä olevan halutuimpia. 
Tällä hetkellä on postimerkkiaineiston saa-
minen melkein mahdotonta.” 

Vuoden 1937 
maaliskuun 
numeron kantta 
koristi uusien 
saksalaisten 
merkkien 
ympärillä 
hakaristit, 
tosin suomalaisena 
versiona. Muutoin Euroopassa 
jylläävä fasismi ei lehdessä 30-luvulla 
liiemmin näkynyt.  

1938 julkaistut 
FIS-merkit myytiin 
hetkessä loppuun. 
Toisin oli vuosia 
julkaistujen 
PR-merkkien 
kanssa, joiden 
menekki jäi 
vaisuksi.


