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Suomen Postimerkkilehden
vuosikymmenet: 1940-luku
Lehti jatkoi myös koko 40-luvun edellisellä
vuosikymmenellä käyttöön otetulla logollaan.
Alla Summan lohkon suomalaisia taistelijoita
telttansa edustalla 14.12.1939. SA-kuva.

Sotien varjossa

1930-luvun viimeinen lehti oli ilmestynyt lokakuussa 1939
talvisodan kynnyksellä. 1940-luvun ensimmäinen numero
saatiin lukijoille vasta välirauhan aikana toukokuussa 1940.
Huolimatta sotavuosista ja paperin säännöstelystä lehti
pystyi ilmestymään myös jokaisena sotavuonna.
Muualla Euroopassa ja maailmalla vastaavien lehtien
ilmestymisessä oli suuriakin katkoja.
Teksti Seppo Evinsalo

S

otavuodet koettelivat kotirintaman ohella myös aikakauslehdistöä. Jatkosodan aikana paperipula oli Suomessa niin kova,
että ajanvietelehdiltä kiellettiin paperin
käyttö kokonaan. Katsottiinko kuitenkin
Suomen Postimerkkilehti niin tärkeäksi julkaisuksi, että sen ilmestyminen ei
edes sotavuosina katkennut. Vai oliko
toimituskunnalla niin hyvät suhteet ministeriöihin että paperia saatiin riittävästi
lehden painamiseen.

Talvisodan aikana lehteä ei kuitenkaan
saatu tehtyä ja niinpä vuoden 1940 ensimmäinen numero näki päivänvalon
vasta 31.5. yli kaksi kuukautta rauhan
solmisen jälkeen. Lehden päätoimittajuuden oli ottanut harteilleen lehden
kustantajana jo 1930-luvulla toiminut
J. R. Parmi, joka jatkoi myös kustantajana
koko 40-luvun.
Lehden ensimmäisessä numerossa
1-1940 hän kirjoitti hyvien merkkien hintojen nousseen Euroopassa koviin hintoihin tai kadonneen kokonaan markkinoilta: ”Ostajia on, myyjiä ei. Kukapa nyt

Vuodet 1940-49
Päätoimittaja
ja kustantaja:
J. R. Parmi
Lehden koko A5.
12 numeroa/vuosi,
joista osa kaksoisnumeroita. (6 numeroa
1940, 7 numeroa 1941 ja 10 numeroa 1942)
108 sivua vuonna 1940, 116 sivua v. 1941,
134 sivua v. 1942, 184 sivua v. 1943,
164 sivua v. 1944, 232 sivua v. 1945,
170 sivua v. 1946, 184 sivua v. 1947,
192 sivua v. 1948, 172 sivua v. 1949.
ilman pakottavaa syytä luopuisi kansainvälisistä arvopapereistaan.” Vientikieltojen takia postimerkkikauppa ja vaihtotoiminta
oli kuitenkin ulkomaiden kanssa vaikeaa. Pienet käytettyjen merkkien vaihtolähetykset olivat kuitenkin sallittuja.
Ensimmäisessä numerossa raportoitiin
kuvien kera myös Fabergén kokoelmien
myynnistä Lontoossa Harmerin huuto-
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Merkkien hinnoittelu luetteloissa herätti paljon keskustelua, olihan harrasteen pariin tullut paljon myös filateliasta
sijoituksena kiinnostuneita: ”Vaadimme
luetteloihin nettohintoja! Tahdomme tietää,
minkä arvoisia merkkimme ovat!” Nykykeräilijähän tietää jo, että luettelohinnat
ovat vain suuntaa antavia. Todellisen
hinnan määrittelee markkinat ja siinä
voivat heilahtelut molempiin suuntiin
olla todellakin rajuja.

Sota näkyi lehdissä
Finlandia-88 maailmannäyttelyn kunniaksi julkaistussa Fabergé-vihkossa on
kuvattuna osa niistä uniikeista Suomi-kohteista, jotka myytiin Harmerin huutokaupassa Lontoossa 1940 pilkkahinnalla.

kaupassa. Suomi osuuden myynti oli
5 350 puntaa eli 1 200 000 markaa silloisen vaihtokurssin mukaan. Esimerkiksi Fabergé-vihkossa vuodelta 1988 on kuvattuna kuori, jossa on
neljä ovaalien 5 kopeekan paria. Se
myytiin vain 80 punnan hinnalla.
10 kopeekan musteristatun seitsenrivilön sai 24 punnalla, käyttämättömän 10
kopeekan ovaalien päikkökuusilon 425
punnalla.
Numerossa 4-1940
oli seikkaperäinen ja
laaja artikkeli Suomen vanhimmista
postimerkeistä. Kirjoitus julkaistiin Suomen Filatelistiseuran
20-vuotisjuhlan kunniaksi ja osittain
myös siksi, että edellinen yhtenäinen selostus merkeistä oli julkaistu 1923 Kohlin
käsikirjan Suomi-osassa.

Fieandt
-mitalin
syntyvaiheet
Lehden kustantajana ja ahkerana kirjoittajana jo 1920-luvulta lähtien toiminut
Sulo Kinnunen lyötätti lehden pitkäaikaisen päätoimittajan ja SF:n kunniajäsenen
Einar Fieandtin kunniaksi mitalin, joka
oli jaettava vuosittain henkilölle, joka on
huomattavalla tavalla toiminut Suomen
filatelian hyväksi. Ensimmäisen mitalin
toimikunta luovutti vuonna 1941 lehden
perustajalle ja ensimmäiselle päätoimit-

tajalle Olla Teräsvuorelle: ”Hänen aloitteestaan syntyi Suomen Postimerkkilehti ja
hänen tarmostaan se pysyi pystyssä ja ehti
kahdessa vuodessa saada ihmeitä aikaan.”
e

Jatkosodan alettua kesällä 1941 alkoi sodan vaikutukset näkyä myös lehdissä.
Pääkirjoituksessa numerossa 6-1941 tämä näkyi jo ylevänä kehoituksena: ”Keräilijätoverit! Tänä historiallisena aikana,
kun koko mannermainen Eurooppa yhtenä
kansana taistelee yhteistä vihollista, bolshe-

Fieandt-mitalin nro 1 sai
Olla Teräsvuori,
numeron 2 Sulo Kinnunen
(kuva alla).

Suomen Postimerkkilehden ja
Postimerkkiliike
Lauri Peltosen
välinen eripura
näytti laantuneen
jo muutamassa
vuodessa ja
numerosta 3-1940
eteenpäin Suomen
suurimmaksi
nousevan postimerkkiliikkeen
ilmoituksia oli jo
liki jokaisessa
numerossa.
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vismia vastaan, on meillä filatelisteillä myös
tehtävämme. Nyt kun valoisammat ajat koittavat, kun kansamme yhdistetään yhdeksi
valtakunnaksi on meillä uusi, velvoittava
tehtävä.”
1941 liikkeelle lasketut Itä-Karjalan
merkit saivat yhtä innostuneen vastaanoton kuin aikanaan Aunuksen, PohjoisInkerin ja Karjalan heimomerkit. Liekö
keräilijöiden kasvanut määrä ja tietoisuus heimomerkkien hinnankehityksestä saanut aikaan sen, että Itä-Karjalan
merkkejä liki hamstrattiin. Tästä syystä
niiden hinnankehitys ei ollut toivotunlainen. Merkkien innoittamana perus-

Numeron 6-1941 kannessa uusia ItäKarjalan merkkejä mainostettiin otsikolla:
Voitonsanomamme postimerkeissä.

Jalkaväkeä marsilla kohti rajaa
Sulkavan tiellä lähellä Savonlinnaa.
SA-kuva.

tettiin myös ”Suomen itäisin filatelistikerho” kevättalvella 1942 itärintamalle
asemasodan alettua. ”Vaihtokauppojen ja
arpajaisten ansiosta Normat ovat alkaneet
täyttyä melko nopeasti, sodasta huolimatta”
raportoitiin kerhosta lehdessä.
Perusteelliset artikkelit lehdessä saivat jatkoa
numerossa 7/8-1942, jossa alkoi Harry W. Wallin moniosainen ja aina
vuoteen 1943 ulottuva tutkielma
Pohjois-Inkerin merkeistä.
Tämä käsikirjamainen sarja oli tunnusomaista
1940-luvulle.
Numerossa 10/11-1943 selostettiin Postimerkkiliike Lauri Peltosen
tehtailemia Hangon puolituksia.
Nyt kirjoituksen sävy oli neutraali
eikä muistuttanut lainkaan sitä ärhäkkää polemiikkia, jota lehdessä

oli harjoitettu 1937 samaista kauppiasta
kohtaan.
Numerossa 4-1944 julkaistiin E. A.
Hellmanin ja H. Olanderin 22 sivuinen
yhteenveto Suomen leimamerkeistä. Lyhennelmä tekstistä julkaistiin myös saksankielisenä. Liekö yhtä perusteellista
artikkelia julkaistu postimerkkilehdissä
sen jälkeen? E. A. Hellman saikin ansioistaan filatelian tutkijana ja kirjoittajana
Fieandt-mitalin vuonna 1945.
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SP-lehden 25-vuotisjuhlanumero (10/121944), kuten kaksi sitä edeltävääkin
numeroa julkaistiin poikkeavalla kansilogolla. Perinteiseen logoon palattiin
taas vuoden 1945 alusta.

Lehti täytti 25 vuotta
Vuoden 1944 viimeinen numero nimettiin Suomen Postimerkkilehden 25-vuotisjuhlanumeroksi. Sen alussa Olla Teräsvuori muisteli lehden alkutaipaletta:
”Ihmeellistä kyllä ei meidän maassamme
ennen itsenäisyysaikaamme liene julkaistu
suomeksi juuri mitään postimerkkiaskartelua koskevaa tekstiä – lukuunottamatta sanomalehdistössä mahdollisesti löydettäviä
ilmoituksia ja pikku-uutisia.
Niinpä voinemme sanoa, että Nuoreen
Voimaan kesällä 1918 perustamani vähäinen postimerkkiosasto oli ensimmäinen
yritys tällä alalla suomeksi. Ehdotin Werner Söderström Osakeyhtiölle, jossa silloin
palvelin, että perustettava lehti julkaistaisiin
kahdesti kuussa.
Näin tapahtuikin ja niin Suomen Postimerkkilehteä ilmestyi 1920-21 yhteensä 48
numeroa. Alan uutuudesta johtui, että ensimmäisen vuosikerran sain kirjoittaa yksin.
Ainoastaan lehden 23. numeroon onnistuin
saamaan vieraan kirjoituksen, E. A. Hellmanin tutkielman Kivi- ja kirjapainoiset kotkamerkkimme.”
Samassa numerossa julkaistiin lehden
tilaajamäärien kehitys vuodesta 1930
eteenpäin. Huippuvuodesta 1939 (1 078

tilaajaa) oli noustu 1944 jo 1 460 tilaajaan.
Juhlanumerossa julkaistiin 24 sivua ilmoituksia tarjoushuutokauppa mukaan
lukien. Hienoja lukuja.
Vuoden 1945 toisessa numerossa H.
Olander täydensi numerossa 4-1944 ollutta leimamerkkien tutkielmaa vielä 15 sivulla.
Postituoreiden merkkien kiinnittäminen kokoelmiin liimakkeilla oli aiemmin
ollut yleistä. ”Emmehän kerää liimaa, vaan
postimerkkejä” oli yleinen toteamus. Numerossa 9-1945 esiteltiin korvaava tapa,
merkkien kääriminen sellofaaniin ja tämän kotelon kiinnittäminen liimakkeella kansioon. Merkkien kuitenkin epäiltiin kuivuvan ilman puutteesta moisessa
pakkauksessa. Niinpä suositeltiin laittamaan paperin palanen merkin alle ja
leikkaamaan kotelo ylä- ja alapuolelta
auki. Hankalaa. Onneksi nykyisin on
testatut ja turvalliset suojataskut keksitty.
Valtiovarainministeriö
vahvisti postimerkkien
verotusperusteet keräilijöille loppuvuodesta
1945. ”Käyvät käyttämättömät suomalaiset merkit
ilmoitetaan veroilmoituksessa nimellisarvoonsa.”
Olisiko tässä nykyiselle
velkaiselle valtiolle taas
uusi rahasampo?
Numerossa 10-1945
kerrottiin uudesta
löydöstä, 5 kopeekan tiheäjuovaiselle
paperille painetusta
ovaalista. Hinta-arvioksi lehti veikkasi
tälle löydölle huikeat neljä miljoonaa
markkaa.

Helsingin Mikonkadulle oli avattu
uusi liike, Suomen
Postimerkkeily Oy,
joka olikin näkyvä
ilmoittelija
vuodesta 1945
eteenpäin.

Vuoden 1945 viimeisessä numerossa
iloittiin lehden tilaaja- ja ilmoitusmäärien nousseen edellisvuotisesta yli 50%.
Liekö sotien loppumisella ollut tähän
syynsä. Lehti veikkasikin postimerkkeilyn suosiosta osan lankeavan keinottelijoiden ja sijoittajien ansioksi.

Rauhan aika
Vuoden 1946 ensimmäisessä numerossa kerrottiin aikakauslehtipaperin säännöstelystä. Sp-lehden sivumääräksi kansanhuoltoministeriö vahvisti kyseiselle
vuodelle enintään 138 sivua ja paperia
saisi käyttää kaikkiaan 870 kg. Tämän
johdosta päätettiin tehdä vain kahdeksan numeroa, joista suurin osa 16-sivuisia. Setelinvaihdon vuoden 1945 lopussa kerrottiin lamaannuttaneen kyseisen
vuoden joulunumeron huutokaupan.
Postihallituksen kilotavaran huutokaupat jatkoivat suosiotaan, 16.3.1946
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Helsingissä järjestetyssä huutokaupassa huutajia kerrottiin olleen 300. Myös
tuhruisiin leimoihin kyllästyneet saivat
ilouutisen, Helsingin pääpostiin oli laitettu erillinen postilaatikko filateelisia
lähetyksiä varten.
Postinkulun nopeutumista povailtiin
Hollanissa kokeilun rakettipostin ansiosta. Uutisessa kerrottiin myös Englannissa rakennettavan suurta rakettia, joka
veisi postin välillä Lontoo – New York 1719 minuutissa. Taisi olla enemmin mannertenvälinen ohjus, johon postia ei liiemmin otettaisi.
Postimerkkien vaihto ulkomaille oli
edelleen luvanvaraista. Myyntiin tarvittiin vientilupa, samoin vaihtoon jos
merkkien arvo ylitti 25 000 markan rajan. Ulkomaisten merkkien voimakkaan
keräilyn takia lehdissä jatkui monisivuisena artikkelisarja: Mitä ulkolaisissa lehdissä kirjoitetaan. Vaihtoa helpottaakseen
vuoden 1947 lehdissä julkaistiin useammassa numerossa suomalaisten merkkien hinnat ulkolaisissa luetteloissa:
Zumstein, Yvert, Scott, Dan.

Postimerkki = arvopaperi!

Kotimaisten postimerkkikerhojen toimintaa selostettiin lehden alkuvuosien
tapaan hyvinkin näyttävästi, haluttiin
olla koko suomenkielisen harrastustoiminnan äänitorvi. Numerossa 11/12-1947
todettiin maassa olevan postimerkkikerhoja enemmän kuin koskaan ja niissä jäsenistä suurin osa uusia ja nuoria.
Monille näistä uusista tuntui kuitenkin
olevan tärkeintä kaupanteko, ei niinkään filateelinen harrastus. Ymmärrettävää niukkoina sodan jälkeisinä vuosina, kun postimerkin katsottiin kuitenkin
olevan myös arvopaperi.

Posti- ja lennätinhallituksen
järjestämät
pakettikorttien
huutokaupat
olivat edelleen
suosittuja.

Vuoden 1947 viimeisessä numerossa kerrottiin
Suomen Filatelistiliiton
perustamisesta. Jäsenyhdistyksiä perustamiskokouksessa oli 19. Liiton
puheenjohtajaksi valittiin
SF:n Veikko Hietalahti.
Numerossa 4-1948 kauppias Urho
Pursianen Helsingistä maalaili unelmia keräilijöille: ”Paras henkivakuutus on
postimerkit. Raha pankissa voi kasvaa kaksinkertaiseksi 10 vuodessa, mutta postimerkeissä se tapahtuu 2-3 vuodessa. Suomen
aivan tavalliset massamerkitkin häviävät
maailman tuuliin, tiedän.” No, eipä Pursiaisen ennustus tainnut ihan toteutua.
Lokakuun numerossa 1948 mainostettiin Suomen Postimerkkilehden kustantamaa SP Erikoisluetteloa 1949. 136
sivuinen luettelo sisälsi: Varhaisleimat,
Postimerkkiemme edeltäjät, Postimerkit
1856-1948, Liimalaatuerot 1942-46, Kenttäpostimerkit, Itä-Karjala, Aunus, PohjoisInkeri, Karjala 1922, Uusintapainokset,
Suomessa käytetyt venäläiset postimerkit,
Poltetut ja huutokaupatut merkit, Numeroryhmät 1911-17, Numerokuusilot, Helsingin
ja Tampereen kaupunkiposti, Erikoisleimat,
Ensipäivän leimat. Varsin kunnioitettava
saavutus.
Vuoden 1948 viimeisessä numerossa
oli laaja selostus Helsingin postimerkkinäyttelystä 1948. Näyttelyyn osallistui
132 näytteilepanijaa 166 kokoelmallaan.

Helsingin vuoden
1948 Postimerkkinäyttelyn
merkin painos myytiin
viidessä päivässä loppuun.

Näyttelymerkkiä myytiin yksi kutakin
pääsylippua kohti. Merkki myytiin loppuun viidessä päivässä. Merkkien kysyntä oli siis yhtä vilkasta kuin edellisessä vuonna 1928 järjestetyssä näyttelyssä.
Kansainvälisen postimerkkilehtiliiton
lakattua toimintansa korvattiin lehden
kannessa logon alla toistakymmentä
vuotta ollut teksti, Féderation Internationale de la Presse Philatelique, tekstillä Suomen Filatelistiseuran äänenkannattaja.
SF:n nuoriso-osastossa kerrottiin
vuonna 1948 olleen 36 jäsentä iältään
12-17 vuotta. Kerhon kokouksia oli ollut
joka toinen sunnuntai vaihtoyhdistys
Fenno-Scandian kerhohuoneistossa. Kokouksissa oli annettu ohjausta filatelian
alkeissa ja arpajaisissa jaettu palkintoina
SF:n jäsenten lahjoittamia voittoja. Itse
aloitin samaisessa kerhossa 1966 ja silloin meitä nuoria kävi kokouksissa alle
kymmenen.
Numerossa 9-1949 lehden pitkäaikainen avustaja ja tuottelias kirjoittaja E. A.
Hellman ilmoitti haluavansa vapautuksen lehden toimituskunnasta. Syyksi
hän ilmoitti närkästyksensä leimamerkkien arvostuksen puutteesta: ”Se nähtiin
selvästi Helsingin näyttelyssä lokakuussa
1948, jossa mitä parhaimmat tutkielmatyöt
aliarvioitiin, jopa myöhemmin alistettiin ns.
aihekokoelmienkin alapuolelle. ” Ei vuosikymmentä ilman harrastusta repiviä
kiistoja. 

