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Vuodet 1960-62
Päätoimittaja  
ja kustantaja:
J. R. Parmi
Lehden koko A5. 
12 numeroa/vuosi,
joista osa kaksois-
numeroita. 
192 sivua v. 1960, 
172 sivua v. 1961, 
152 sivua v. 1962.

Vuodet 1963-65
Päätoimittaja  
ja kustantaja:
Rainer Ahonius
Lehden koko A5. 
12 numeroa/vuosi,
joista osa kaksois-
numeroita.
184 sivua v. 1963, 
200 sivua v. 1964, 196 sivua v. 1965.

Vuodet 1966-67
Päätoimittajaja kustantaja: 
Erkki O. Mielonen
Lehden koko A5. 12 numeroa/vuosi,
joista osa kaksoisnumeroita.
276 sivua v. 1966, 220 sivua v. 1967, 

Vuodet 1968-69
Päätoimittaja: Pentti Hämäläinen
Kustantaja: Suomen Postimerkkeily Oy
Lehden koko A5. 12 numeroa/vuosi,
joista osa kaksoisnumeroita. 
256 sivua v. 1968, 298 sivua v. 1969.
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Suomen Postimerkkilehden  
vuosikymmenet: 1960-luku
Lehti jatkoi 60-luvun puoliväliin asti jo vuonna 1930 
käyttöön otetulla logollaan.

Päätoimittajat
vaihtuvat, 
lehti uudistuu
Suomessa 1960-lukua leimasivat suuret murrokset. Maassa 
koettiin iso muuttoliike maaseudulta, lähinnä Itä-Suomesta 
Etelä-Suomeen ja Ruotsiin. Nuoriso maassa radikalisoitui.
Myös Suomen Postimerkkilehdessä koettiin muutoksen 
tuulet vuosikymmenen puolivälissä.
Teksti  Seppo Evinsalo

V uosikymmenen alkuvuodet 
mentiin lehdessä vielä J. R. 
Parmin komennossa.  Lehden 
ahkera avustaja E. A. Hellman 

raportoi vuoden 1960 ensimmäisessä nu-
merossa tekemästäänsä Lontoon matkas-
ta. Matkustaminen ulkomaille ei vielä 
tuolloin ollut jokamiehen harrastus. 
Sven Fagerholmin vuonna 1957 julkaise-
ma tutkimus Suomessa käytetyistä ve-

näläisistä postimerkeistä 
(SP 5-2016) sai aikaan var-
sinaisen myrskyn 60-luvun 
lehdissä. Monien arvoval-
taisten kirjoittajien toimes-
ta todisteltiin miksi nämä 
merkit eivät kuulu Suomi-
kokoelmiin, toisin kuin Fa-

gerholm oli jutussaan otsikolla ”puutu-
va rengas” todennut. Ei 
Fagerholm kuitenkaan 
yksin jäänyt vaan myös 
monet tunnetut filatelis-
tit asettuivat hänen puo-
lelleen.

Vuoden 1960 viimeises-
sä numerossa juhlittiin Suo-
men Filatelistiseuran 40-vuo-
tista taivalta ja julkaistiin 
seuran jäsenluettelo keräily-
aloineen. Voisi olla hyödylli-
nen luettelo myös tämän päi-
vän jäsenistä.

Numerossa 2-1961 kerrottiin Liechten-
steinin ruhtinas Franz Josefin naamalla 
varustetuista postimerkeistä. ”Aina kun 
valtion kassa on tyhjä lasketaan liikkeelle uu-
si sarja merkkejä hänestä. Viimeksi liikkee-
le laskettu sarja tuotti lähes sata miljoonaa 
Suomen markkaa, painatuskulujen ollessa 
vain 6,6 miljoonaa, joten tuloksena oli 1 500 
prosentin nettovoitto.” Hyvä bisnes! 

Kansainvälisessä postimerkkikau-
passa todettiin nousukauden jatkuvan 
ja hintojen jatkavan tasaista nousuaan. 
Varsinkin Eurooppa- ja pakolaismerkit oli-

vat silloin haluttua tavaraa. Olisikohan 
tänä päivänä pakolaismerkeille kysyn-
tää? Epäilen suuresti.

Postin jäännösvarastoissa todettiin 
olevan TUB-merkkejä huomattavasti 
enemmän kuin Punaisen Ristin.

B. E. Saarinen kirjoitti laajan artikkelin 

Saarin alueelta 13.3.1928 Suomen Pariisin 
lähetystöön osoitettu kirje, joka on 
käännetty Helsinkiin ja todettu tämän 
vuoksi lunastuslähetykseksi
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Suomen lunastuslipukkeista eri tyyp-
peineen (11-1961). Siinä hän ihmetteli, et-
tei kukaan ole aikaisemmin kiinnittänyt 
huomiota näihin vihreisiin lipukkeisiin. 
Jo vuonna 1874 oli Suomessa käytössä  
P-leima, joka edelsi myöhemmin vakiin-
tunutta T-leimaa.

B. E. Saarinen kertoi myös vuoden 
1962 ensimmäisessä numerossa kenttä-

postimerkkien käytöstä hä-
tämerkkeinä. Näin olisi ollut 
mahdollista graafisen lakon 
seurauksena alkuvuodesta 
1951, kun 7 markan merkit 
olivat päässeet loppumaan. 
Niitä korvaamaan kaavailtiin 
vuoden 1943 kenttäpostimer-
keistä 2 ja 31/2 markan merk-
kejä. Lakon pikaisen loppu-

misen takia niitä ei kuitenkaan ehditty 
ottaa vielä käyttöön, mutta nopeimmat 
filatelistit olivat niillä jo ehtineet postit-
taa muutamia lähetyksiä.

Postimerkkien tuonti ulkomailta Suo-
meen vapautui lisenssipakosta 1.1.1962 
alkaen, jota lehti piti merkittävänä asi-
ana kansainvälisen keräilyn kannalta.

Tullihallituksen juhlamerkistä vuodel-
ta 1962 oli lukija löytänyt kuvatun kal-
taisen merkin valkoisella jatkoksella. 
Merkkiä nimitettiin ”Suomen isokoisim-
maksi postimerkiksi”.  

Vahdinvaihto
Vuoden 1962 viimeisessä numeros-
sa kerrottiin lehden pitkäaikaisimman 
päätoimittajan ja kustantajan J. R. Parmin 

lopettavan tehtävässään 32 vuoden yh-
täjaksoisen palvelun jälkeen. Vaikka hän 
ei edeltäjiensä tavoin ollut ahkera kirjoit-
taja on hänen merkityksensä lehden  pit-
kässä historiassa aivan ainutlaatuinen. 
Nuoresta ylioppilaasta liki eläköitymi-
sen kynnykselle asti jatkunut työ Suo-
men Postimerkkilehden hyväksi ansaitsee 
jälkipolvien hatunnoston.

Lehden seuraavaksi päätoimittajaksi 
kutsuttiin jo vuosia lehden toimituskun-
nassa aktiivisesti mukana ollut ja lukui-
sia tutkimusartikkeleita julkaissut evers-
tiluutnantti Rainer Ahonius.  

Samassa numeros-
sa aina tuottelias E. 
A. Hellman teki selkoa 
Suomen kuvioleimois-
ta. Tätä perinnettä on 
kunniakkaasti jatkanut 
tällä vuosituhannella 
Reinhard Weber, jonka 

palsta löytyy tämänkin lehden sivuilta.
Uusi päätoimittaja Ahonius käsitteli 

Suomen varhaislentopostia vuoden 1963 
useassa numerossa. Esimerkiksi talven 

Kuvioleima 
406 (Sysmä).

Vuoden 1963 kenttäpostimerkistä oli perusteelliset artikkelit useassa 
vuoden 1963 lehdessä. Kenttäpostilipukkeita jaettiin 85 500 kpl, joista 
noin 20 000 arveltiin käytetyn postilähetyksillä. Koska miltei koko 
harjoituksen ajan satoi ja osallistujat tunkivat kirjeet taskuihinsa, 
olivat useat säilyneet lähetykset ryppyisiä ja likaantuneita. 
Ehjiä ja siistejä kuoria arveltiin olevan vain muutaman tuhannen.

1920 postilennoista Tallinnan ja Helsin-
gin välillä oli tarkka luettelo, jossa lue-
teltiin jokainen lento päivämäärineen ja 
koneineen. 

Suomalaisten puolelta lennot suori-
tettiin Breguet 14 -koneella, joka on ku-
vattuna Finlandia 88 -blokissa vuodelta 
1988.

Ruotsalaisen kauppiaan ja suurfilate-
listin Rolf Gummessonin artikkeli hänen 
kokoelmastaan Suomen varhaisleimois-
ta julkaistiin numerosta 2-1964 alkaen. 
Myös Gummessonin Suomi-kokoelmas-
sa olleesta mallin 1875 ainutlaatuisesta 
32 pennin postilähetyksestä kerrottiin 
numerossa 10-1964. Tämä samainen kuo-
rihan myytiin keväällä 2016 ruotsalaisen 
Postijonenin -huutokaupassa yli 30 000 
euron hinnalla.

Loistoleimaisten merkki-
en ihanteena 
pidettiin vielä 
ns. ”puolikuu-
loistoa”, joka jätti merkin 
kuva-aihetta enemmän nä-
kyviin kuin ns. ”nappilois-
to”. Myynti-ilmoituksissa 
tällaisten valioyksilöiden 
hinta oli kuitenkin vain hie-
man tavallista leimattua kal-
liimpi. Esimerkiksi 60 pennin 
hintainen normaalileimainen 
maksoi puolikuuloistona 75 
penniä. Tänään nappiloiston 

Visir-lehtien tulo markkinoille 
oli 60-luvulla ”kova juttu”. 
Kansainvälisissä näyttelyissä 
oli monet kokoelmat raken-
nettu näille sivuille, näin mm. 
Wibex-65 näyttelyssä. Sivut 
ratkaisivat samalla myös 
vuosikausia jatkuneen keskus-
telun postituoreiden merkkien 
oikeasta säilyttämisestä.
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Suomen Postimerkkilehden  
vuosikymmenet: 1960-luku
hinta voi olla helposti yli kymmenker-
tainen. 

Vuoden 1965 ensimmäisessä numeros-
sa julkaistiin Posti- ja lennätinhallituksen 
pääjohtaja Oiva Saloilan Suomen Filate-
listiseuran kokouksessa pitämä esitelmä 
”Suomen postihallituksen postimerkkipoli-
tiikasta”. Siinä hän totesi erikois- ja juh-
lamerkkien määrän hieman nousseen 
vuodesta 1955, pysyen kuitenkin 9-16  
kappaleessa vuosittain. Uusien merkki-
en julkaisemista hän piti tiukasti rajoitet-
tuna: ”Vaatimukset, jotka tulee täyttää, jotta 
postimerkki julkaistaan, on asetettu tiukoiksi 
ja korkealle”. Niin maailma muuttuu, kun 
ajattelee nykyistä julkaisupolitiikkaa.

Numerossa 2 kehoitettiin maan fila-
telisteja antamaan kaiken tietämyksen-
sä  ja apunsa Käsikirjatoimitukselle, jonka 
vetäjiksi olivat lupautuneet Kalle Vaar-
nas ja D. A. Dromberg. Hyvin oli tähän 
huutoon vastattu, sillä vieläkin Suomen 
postimerkkien käsikirjan kaikki kuusi osaa 
ovat tämän päivän keräilijöiden korvaa-
mattomia perusteoksia.

Numerossa 3 perehdyttiin postimerk-
keihin sijoituskohteina Paavo Korhosen 
artikkelissa. Siinä todettiin mm: ” Laatu, 
aikaisemmin ei tähän suurtakaan huomiota 
kiinnitetty. Merkki kuin merkki – ei siinä 
leiman siisteys tai jonkun hampaan puuttu-
minen suuriakaan merkinnyt. Uskoisin, et-
tä tulevaisuudessa yhä enemmän otetaan 
nämä tekijät huomioon myös hinnoitte-
lussa”. Oikeassahan kirjoittaja oli!

Kirjoittelu postituoreiden kiinnit-
tämisestä liimakkeella kansioon oli 
yhä kuuma keskustelunaihe. Sak-
sassa kerrottiin liimakkeellisten 
merkkien olevan jo 10-15 % pos-
tituoreita halvempia. Nykyisin 
prosentit ovat jo reilusti yli 50.

Numerossa 4 oli Karl-Erik Sten-
bergin laaja artikkeli Suomen esi-
filateliasta lukuisten esimerkki-
kuvien kera. Kuvat olivat vielä 
60-luvun alkuvuosina musta-
valkoisia ja melko vähäisessä 
roolissa lehdessä.
Sulkakirje Ahvenanmaalta. 
Lähetetty Bomarsundista 
27.8.1808 Finströmiin. 

26.4.1965 ilmes-
tyivät Suomen 
ensimmäiset 
moniväriset 
postimerkit. Kaksi Akseli Gallen-
Kallelan kuuluisia maalauksia esittävää 
merkkiä. Ne painettiin offset-paino-
menetelmällä, koska Setelipainon uusi 
moniväripainokone ei vielä silloin 
ollut toimintakunnossa.

Päätoimittaja vaihtuu  
toistamiseen
Vuoden 1965 viimeisessä numerossa 
ilmoitettiin päätoimittaja Rainer Aho-
niuksen luopuvan tehtävästään sairas-
tumisen vuoksi. Näin hänen päätoimit-
tajakautensa jäivät kolmeen. Uudeksi 
päätoimittajaksi Suomen Filatelistiseura 
nimitti Erkki O. Mielosen, joka ensitöik-

seen uusi lehden vuoden 1966 alusta 
kantta myöten.

Ensimmäisessä pääkirjoituksessaan 
hän perustelee lehden vanhan logon 
uusimista: ”Nyt tapahtuneen johdosta 
moni lehtemme vanha tuttava todenneekin, 
että jo oli aikakin! Kokeneen filatelistin le-
vyvirheille koulittu silmä on epäilemättä 
havainnut sellaisten esiintymislukuisuu-

Vihdoinkin ikioma ”tyhjös” otsikoi lehti 
numerossa 11-1965. Sellaiseksi kutsuttiin 
painamatonta välilöä Filatelian 
Sanaston mukaan. Tämä tyhjös oli 
maaliskuussa markkinoille tulleessa 
uudessa postimerkkivihkossa. Kaksi 10 
pennin merkkiä ja 20 pennin merkki 
välissään tuo lehden mukaan mainio 
tyhjös. Etenkin saksalaisella kielialueel-
la nämä erilaiset painetut ja painamat-
tomat välilöt (Zwischenfeld) olivat 
kuulema erittäin suosittuja keräilijöiden 
keskuudessa. Tälle povattiin suurta 
menestystä vaihtomarkkinoilla.

Vuodesta 1931 asti palvellut lehden logo 
sai ”vanhuuttaan” väistyä vuoden 1966 
ensimmäisestä numerosta lähtien. 
Lehden kanteen tuli uudistuksen myötä 
pysyvä lisäväri ja muutenkin lehden 
ilmettä pyrittiin modernisoimaan.
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den kansisivuilla viime aikoina 
lisääntyneen; kirjapainon huo-
lestunut väki on kertonut kuva-
laattaa pidettävän koossa narun 
ja teipin avulla. Nyt sen päivät 
ovat lopullisesti luettu”.

Mykistä leimoista ker-
rottiin numerossa 3-1966. Tämä kuvan 

Helsingin sensuurileima 
sekoitettiin usein posti-
vaunujen 7 ja 8 leimoi-
hin. Kirjoittaja kertoi 
nähneensä tämän lei-
man ainoastaan kuvan 
venäläisellä 2 kopeekan 

merkillä. Merkki oli ollut lähetyksen ta-
kana kirjeensulkijana.

Hammas-
tamattomista 
isoista kenttä-
postimerkeis-
tä kertoi leh-
den edellinen 
päätoimittaja 
R. Ahonius. Kuvan merkin hän oli saa-
nut käsiinsä edellisvuonna. Merkki oli 
leimattu Ähtärissä 9. tai 10.3.1944. Kir-
joittajan mukaan hammastamattomia 
tunnettiin silloin vain yhdeksän kappa-
letta, joista muut olivat käyttämättömiä. 
Koska arkissa oli 100 merkkiä epäili hän 
lisää tulevan esiin vuosien saatossa.

Suosituista kilotavaralaatikoista jul-

Vuoden 1966 uudistuksen myötä 
lehti sai runsaasti alan ilmoit-
telua myös ulkomailta. Kaup-
piaat Saksasta ja Sveitsistä 
ilmoittelivat parhaimmillaan 
5-6 kokosivulla/numero.

kaisi Weikko P. Koskela tutkimuksensa 
vuoden 1966 viimeisessä numerossa. 
Tutkitussa vuoden 1955 laatikossa oli ol-
lut ehjiä merkkejä 85 %. Yhteensä merk-
kejä oli 3 152, jotka jakaantuivat seuraa-
vasti: M-30 leijonamerkkejä 15,6 %, M-54 
leijonamerkkejä 44,8 %, käyttösarjojen 
kuvamerkkejä 37,3 % ja erikoismerkke-
jä vain 2,1 %. Eli siis aika massatavaraa 
koko laatikko. Ei taitaisi tämän päivän 
kerhohuutokaupassa yltävän lähelle-
kään niitä hintoja, joita silloin Postin ki-
lotavaran huutokaupoissa maksettiin. 

Samanlaiseen tulokseen päästiin 
vuoden 1967 ensimmäisessä numeros-
sa julkaistussa vuoden 1963 kilotavara-
laatikon tutkimuksessa. Ei yhtään loisto-
leimaista merkkiä, valtaosa käyttösarjoja 
ja nekin huonoleimaisia.  

Numerossa 4-1967 kerrottiin Suomen 
Filatelistiliiton kokouksessaan hyväksy-
neen Suomessa virallisesti myydyt ve-
näläiset postimerkit osaksi suomalaista 
postihistoriallista kokoelmaa. Näin saa-

tiin päätökseen vuosikausia käyty riite-
ly merkkien kelpoisuudesta Suomi-ko-
koelmissa. Uutista kuvitettiin kirjatulla 
kuorella Helsingistä Moskovaan, jon-
ka postitukseen oli käytetty Suomessa 
myymättömiä vuoden 1905 Hyvänteke-
väisyymerkkejä. Koska merkkejä ei ai-
emmin oltu tavattu Viipurin läänin ul-
kopuolella käytettyinä, oli tämä oheisen 
kuvan kuori otsikoitu ”Postihistoriallise-
na harvinaisuutena”.

Numerossa 10-1967 lehden päätoi-
mittaja ja kustantaja Erkki O. Mielonen 
kirjoitti irtisanoutuvansa tehtävästään. 
Perusteluksi hän ilmoitti Suomen Filate-
listiliiton päätöksen sisällyttää Philate-
lia Fennica liiton jäsenmaksuun. Tämän 
hän katsoi luovan epätasaiset mahdolli-
suudet lehtikilpailuun. Tämä heijastui 
myös lehdessä julkaistuissa ilmoituk-
sissa. Vuoden viimeisessä numerossa 
vakioilmoittajat P. Nurmi ja E. Kerppola 
julistivat siirtyvänsä ilmoittajaksi liiton 
lehteen.  

Taas uusi päätoimittaja
Vuodesta 1968 lehden päätoimittajaksi 
tuli Pentti Hämäläinen ja kustantajaksi 
Suomen Postimerkkeily Oy:n Ilppo Ylis-
maa. Lehti sai jälleen uuden ulkoasun 
ja uuden kustantajan myötä sen tarjo-
ushuutokaupat nousivat aivan uudelle 

Vuodesta 1968 
tuli lehdelle uusi 
päätoimittaja 
ja samalla 
uusi ilme. 
Kannen lisä-
väriä vaihdettiin 
joka numerossa 
ja näin saatiin 
hieman iloisempi 
ilme lehdelle.
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Suomen Postimerkkilehden  
vuosikymmenet: 1960-luku
tasolle. Ovaaleista tuli huutokauppojen 
vakiotavaraa ja muukin klassinen Suomi 
oli hyvin edustettuna.

Rainer Ahonius jatkoi lehden ahkeraa 
avustamista ja vuoden 1968 ensimmäi-
sissä numeroissa julkaistiin hänen kat-
tava artikkelinsa sotasensuurista kansa-
laissodan vuosina.

Nuorisofilateliasta kannettiin huolta ja 
numerossa 3-1968 V. V. Vihanto kirjoitti 
nuorisotyön merkityksestä: ”Vanhempi 
keräilijäpolvi muistaa keräilynsä alkuhan-
kaluudet ja ne monet oppirahat, jotka jou-
tui maksamaan, ja vain sen takia, ettei ollut 
ketään neuvoja antamassa. Nämä vaikeudet 
voimme säästää nykynuorisolta antamal-
la heille neuvoja ja ohjeita. Moni kerho ja 
vanhempi keräilijä onkin ottanut sydämen 
asiakseen tämänkaltaisen työn. Tästä on 
osoituksena monet nuoriso-osastot, joita on 
perustettu kerhojen yhteyteen. Viime vuosi-
na tahti on osoittanut tihenemisen merkkejä, 
sillä vuoden 1965 jälkeen on uusia nuoriso-
osastoja perustettu kahdeksan”. Myös Suo-
men Filatelistiseuran oma nuoriso-osasto 
sai lehdissä palstatilaa ja tämän kirjoitta-
ja löysi ilokseen uutisen, jossa kerrottiin 
osaston omasta näyttelystä nuorisolle. 
Tuomareina näyttelyssä toimivat seu-
ran vanhemmat jäsenet ja he arvioivat 
I-palkinnon arvoiseksi Seppo Evinsalon 
Suomi-kokoelman, joka oli tuomaris-
ton sanoin erittäin siististi sijoitettu Nor-
ma-lehdille. Itse en tätä enää muistanut, 
mutta palkintona saamani säiliökirja on 
vieläkin tallessa.  

Himoitusta Idrotsparken i Åbo 24.V.03 -erikoisleimasta 
E. A. Hellman kirjoitti sen olevan yksityistä tekoa, 
johon silloisella Postilla ei ollut osuutta.

Vuosi 1969 aloitti leh-
den 50. vuosikerran. 
Pääkirjoituksessa todet-
tiin: ” Filatelia on harras-
teiden kuningas. Tätä osoit-
tanee sekin, että lehtemme 
on elänyt ja levittänyt filateelista tietoutta 
jo näin kauan. Eikä ole mitään syytä uskoa, 
että tämä harraste olisi taantumaan päin”. 
Eikä ole ollutkaan, sen ovat nämä seu-
raavat liki 50 vuotta osoittaneet.

Numerossa 4-1969 
voitiin kertoa tiheä-
hampaisen 10 pen-
nin saarismallin 
merkin löytymises-
tä. Tekstissä ihme-
teltiin, että vei lähes 
50 vuotta merkin il-

mestymisestä kunnes se vihdoin löy-
dettiin. Merkkiähän oli aikanaan 
painettu vähintään arkin verran. 
Toisin oli ollut 50 pennin tiheä-
hampaisen kanssa, joka sentään 
löydettiin jo vuonna 1939. Yhtenä 
syynä pidettiin merkin vähäistä 
nimellisarvoa, joka olisi johta-
nut käytettyjen merkkien suu-
reen tuhoutumismäärään. Mer-
kin tutkinut Anton Salmenkylä 
kertoi tästä uudesta löydöstä 
myös Suomen Filatelistiseuran 
kokouksessa, jossa sitä pidet-
tiin sensaationa. Hieman oli 
epäilty olisiko lehden uuti-
nen ollut aprillipila, kun leh-
ti ilmestyi huhtikuussa. 

Karl-Erik 
Stenberg kertoi 
numerossa 1-1969 
Bomarsundin 
piirityksestä, 
Skarpansin posti-
konttorista ja 
postinkulusta 
Krimin sodan aikana vuonna 1854.

Matti Poutvaaran
laajoja artikkeleita
”Sortovuosien passiivisesta 
vastarinnasta postin 
käytössä” julkaistiin useissa 
vuoden 1969 numeroissa.

Anton Salmenkylän kaavailemista 
kursseista Suomen postimerkkien tun-
temiseen kerrottiin numerossa 5-1969. 
Tarkoitus oli perehdyttää Suomen Fila-
telistiseuran jäseniä eri merkkimalleihin 
ja näin saada lisää mahdollisia tuoma-
rikoulutettavia näyttelyihin. Kursseja 
suunniteltiin ainakin seuraavista mal-
leista: Soikiomerkit, pitkähampaiset, 
mallit 1875 ja 1889, venäläismallit, saa-
rismalli, mallit 1930 ja 1954. Tarvetta olisi 
varmasti myös tänä päivänä. 

25 vuotta aiemmin perustettu Suomen 
Postimerkkeily Oy muutti kesällä 1969 
uusiin suuriin tiloihin Helsingin Fred-
rikinkadulle Rakennusmestarien taloon. 

Suomen Postimerkkeilyn uusiin tiloihin 
tutustumassa Magnus Relander, Kalle 
Vaarnas, Lauri Peltonen ja lehden 
päätoimittaja Pentti Hämäläinen.
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Vuonna 1958 yrityksen silloinen omis-
taja Magnus Relander myi yhtiön Ilppo 
Ylismaalle. Ylismaa aloitti vuonna 1968 
myös Suomen Postimerkkilehden kustan-
tajana. Norma -nimiseksi muutettu ai-
kaisempi Suomen Postimerkkikauppi-
aiden Netto-luettelo kuului myös hänen 
kustannustoimintaansa. 270 m2 liiketila 
kahdessa kerroksessa oli todella edus-
tava ja monet meistä helsinkiläisistä sai 
ensikosketuksen filatelian ihmeelliseen 
maailmaan juuri siellä. Itse silloin vie-
lä teini-ikäisenä laihoine kukkaroineen 
jouduin tyytymään sivupöytiin. Juhlava 

pitkä myyntitiski tuoleineen oli varattu 
”tosi” ostajille. 

Numeron 11-1969 Tarjoushuutokaup-
pa oli 50-vuotisjuhlan kunniaksi tavan-
omaista tasokkaampi. Pari ovaalien lä-
hetystä ja irtomerkkejä, kuusi köpistä, 
mallia 1875 sekä irtomerkkeinä että päik-
köinä, mallin 1885 5 ja 10 markan merk-
kejä 14 kappaletta, molemmista myös 
ryhmät. Saarismallista edelläkerrottu 
10 pennin tiheähampainen sekä paljon 
vesileimaeroja. Mallista 30 hammasta-
maton 9 markan postitalo. Aidosti kul-
keneita Aunus-kuoria viisi kappaletta. 
Huutokaupassa näkyi selvästi lehden 

kustantajan Ilppo Ylismaan 
kontaktit.  

Juhlanumeron kunniaksi 
oli teetetty oma erikoisleima, 
jota Posti- ja lennätinhallitus 
lehteä juhlistaakseen oli va-
rautunut käyttämään Helsin-
gin pääpostissa. Leimattavil-
le lähetyksille oli rakennettu 
oma leimauspiste Pääpostitalon 
B-portaaseen. Lehti lupasikin lä-
hettää muualla asuville leima-
tun kuoren 60 
pennin maksua 
vastaan. Erikois-
leimojen keräily 
oli tuolloin vielä 
yleistä filatelis-
tien piirissä. Samassa numerossa 
olikin pitkä lista kuvalla varuste-
tuista erikoileimoista, joita silloin 
oli Suomessa käytössä peräti 80 
kappaletta.

Suomalaisen maailmanharvinai-
suuden loppu! kirjoitti Leo Linder 

vuoden 1969 viimeisessä numerossa. 
Tämä harvinaisuus oli ovaalien 10 ko-
peekan päikkökuusilo, josta oli irroitettu 
yksi päikköpari myytäväksi Schwennin 
-huutokaupassa Frankfurtissa. Alunpe-
rin Agathon Fabergén kokoelmassa ollut 
kuusilo myytiin surullisen kuuluisassa 
Harmerin huutokaupassa 1940. Silloin sen 
osti amerikkalainen suurfilatelisti Al-
fred F. Lichtenstein 425 punnan hinnal-
la. Lukuisten omistajien kautta kuusilo 
oli päätynyt uusille omistajille, joilla oli 
myös 5 kopeekan päikkönelilö. Uudet 
omistajat ilmeisesti halusivat kokoel-
maansa molemmat merkit päikköneli-
löinä ja rahoittaakseen hankintaansa ir-
roittivat yhden päikköparin kuusilosta. 
Näin oli tämä suurin päikköryhmä lo-
pullisesti historiaa ja jäljellä oli vain ne-
lilö.  Alunperin tämän kuusilon kerrot-
tiin kuuluneen viipurilaisesta Paul Wahl 
& Co:n puutavaraliikkeestä vuosisadan 
vaihteessa löydettyyn täydelliseen 10 ko-
peekan kokoarkkiin, josta kuusilo oli jo 
silloin irroitettu. 

Gummessonin kokoelmassa ollut 
päikkönelilö myytiin Posteljonenin 
huutokaupassa syksyllä 2016.

S uomen Filatelistiseura on 
julkaissut oman postikortin 
Finlandia 2017 -sarjassa nu-
merolla 79. Kortteja myytiin 

Postimerkinpäivänä entisen pää-
postin tiloissa Mannerheimintiellä. 
Siellä oli myynnissä myös muiden 
kuten Aihefilatelistien ja Posti- ja Te-
lefilatelistien kortteja. Kortteja myy-
dään myös Lönkalla maanantaisin 
hintaan 1 €/kpl. Tiedustelut seppo. 
salonen2016@gmail.com ■


