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Filatelian nousu-
kausi jatkui

Suomen Postimerkkilehden  
vuosikymmenet: 1980-luku

Vuodet 1980-87
Päätoimittaja: Pentti Anttila
Kustantaja: Ecapaino Oy
Lehden koko A5. 8 numeroa/vuosi.
504 sivua v. 1980, 516 sivua v. 1981,
552 sivua v. 1982, 524 sivua v. 1983,
576 sivua v. 1984, 520 sivua v. 1985,
508 sivua v. 1986, 504 sivua v. 1987

Vuodet 1988-89
Päätoimittaja: Pentti Anttila
Kustantaja: SF Kustannus Oy
Lehden koko A5. 8 numeroa/vuosi.
524 sivua v. 1988, 512 sivua v. 1989.

80-luvun alussa oli 
lehdessä käytössä 
sama jo vuonna 1968 
tehty kansimalli, 
jossa vain väriä 
vaihdettiin 
numeroiden välillä.

1980-luvulla Suomessa vallitsi voimakas taloudellinen 
nousukausi, joka kesti koko vuosikymmenen. Merkittävä syy 
nousukauden pitkittymiseen ja ylikuumenemiseen oli 
ulkomaisen luotonhakemisen vapautuminen. Talouden hyvät 
vuodet näkyivät myös Suomen Postimerkkilehdessä, jota 
julkaistiin koko vuosikymmen yli 500-sivuisina vuosikertoina.

Teksti  Seppo Evinsalo

V uoden 1981 ensimmäisessä 
numerossa kerrottiin Suo-
men filatelian Grand Old 
Manin E. A. Hellmanin pois-

menosta. Tekstissä kerrottiin mm: ”Seu-
ramme toiminnan  vuosina 1924-6 oltua 

vaikeasti lamassa oli Hellman 
niitä tulisieluja, jotka auttoivat 
eteenpäin. Itsenäisen Suomen 
ensimmäisen postimerkki-
näyttelyn (1928) idea oli hä-
nen taholtaan kotoisin. Soti-
en jälkeen, jolloin seuramme 
toiminta oli jälleen lamassa 
saattoi SF taas kerran luottaa 

harmaan eminenssinsä tarmoon ja huo-
lenpitoon. E. A. Hellmanin tutkijan ky-
nän jälki on yhtä pitkä kuin Suomen Pos-
timerkkilehden historia”.

Jos oli Hellmanin kirjoitusten historia  
pitkä, niin sitä oli myös jo 1970-luvun 
lopulla alkaneet ja pitkälle 1980-luvul-
le jatkuneet Matti Siparin artikkelisar-

jat Suomen R-lipukkeista  sekä Arvo- ja 
Wärdeleimoista.

Vuoden 1980 numerossa 7 olleeseen 
kirjoitukseen leimaamatta jääneiden 
postimerkkien uudelleen käytöstä oli 
numerossa 1-1981 Posti- ja lennätinhal-
lituksen hallinto-osaston vastine. Siinä 

todettiin mm: ” Joka 
uudestaan käyttää ta-
hi panee liikkeeseen 
postimerkin tai muun 
julkisen verotusmer-
kin rangaistakoon van-
keudella korkeintaan 
kuudeksi kuukaudeksi 
taikka sakolla”. Ohilei-
mattujen esiintyminen 

E. A. Hellman

Suomen Filatelistiseura järjesti 1982 
filateelisen esitelmätilaisuuden Riihimä-
ellä, jossa luennoitsijoina oli mm. 
Kauppalehden taloustoimittaja. Esitel-
mässään hän vertasi postimerkkien 
arvoa kullan arvoon ja piti merkkejä 
hyvänä sijoituskohteena ja filatelian 
trendiä nousevana. 1980-luvun lehdissä 
ilmoiteltiinkin näyttävästi tulen ja 
murron kestäviä kassakaappeja. 

1980-luvulla oli vielä pientä verrattuna 
tähän päivään, jolloin jopa puolet mer-
keistä voi olla ilman leimaa.

1980-luvun alkuvuosina lehdessä jul-
kaistiin toinen toistaan näyttävämpiä 
useamman kymmenen sivun huuto-
kauppoja. Huutokaupoista vastasivat 
vuorotellen Suomen Postimerkkeily, Hell-
man-huutokaupat, Stamp-Finns sekä Merk-
ki-Borg. 

Suomen Filatelistiseuran silloinen pu-
heenjohtaja Lars Trygg 
oli myös ahkera artikke-
leiden tuottaja. Nume-
rosta 3-1981 eteenpäin 
hän valoitti Odessan 
Punaisen Ristin ehiöi-
den salaisuuksia.

Numeron 5-1981 pää-
kirjoituksessa päätoimittaja Pentti Ant-
tila julkaisi varsinaisen uutispommin. 
Kyseistä numeroa postitettiin 16 000 
osoitteeseen. Lehden tilaajien lisäksi 
lehden saivat kaikki Postin uutuspalvelun 
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Postikortit 
ja niiden 
keräily 
saivat 
näkyvästi 
tilaa 
1980-luvun 
lehdissä. 

10 penniä punainen 
10 pennin ehiökortilla 
Hyvinkäältä punais-
ten vankileirille 
Turkuun 4.2.1919.
Turun tuloleima 4.2. 
ja Turun Pakkotyö-
laitoksen Pastorin-
kanslian rivileima.

Nykylehdissäkin ahkerasti kirjoit-
tava ja lehden pitkäaikainen päätoi-
mittaja Laaksosen Seppo jatkoi jo 1970-lu-
vulla alkanutta lehden avustamista. 
Vuoden 1982 ensimmäisessä numerossa 
hän teki selkoa Egyptin pyöreistä posti-
virkamerkeistä (Interpostals).

asiakkaat. Tällaiseen satsaukseen ei tä-
män päivän postimaksuilla olisi lehden 
kustantajalla varaa. Olisiko silloinkin 
ollut kyseessä Postin sponsoroima tem-
paus. Joka tapauksessa tempaus oli on-
nistunut ja kauaskantoinen, sillä jo seu-
raavassa numerossa kerrottiin sadoista 
uusista tilaajista ja vuonna 1983 leh-
den numeroa 6 kerrottiin postitettavan  
3 154 kpl ja numeroa 7 jo 3 610 kpl. Hurjia 
lukuja tämän päivän valossa.

Uusien keräilijöiden 
houkuttelemiseksi ky-
seisessä lehdessä (5-1981) 
julkaistiin mm. Kalle Vaar-
naksen juttu otsikolla ”Mi-
ten postimerkkikokoelma 
syntyy” ja myöhemmissä 
numeroissa pitkään jat-
kunut Paavo Suensaaren 
sarja ”Maailman posti-
merkkivaltioista”.

Vuoden 1981 viimeises-
sä numerossa alkoi Teuvo 
Termosen pitkään jatkunut 

juttusarja postikorteista. Termosen sa-
noin: ” Postikortin suosio keräilykohtee-
na on viimeisinä vuosina kasvanut suo-
rastaan räjähdysmäisesti ja uusia alan 
harrastajia putkahtaa esiin kuin sieniä 
sateella”. Termonen julkaisi ahkerasti 
myös postihistoriallisia artikkeita, kuten  
useammassa osassa julkaistua ”Vuoden 
1918 sotavankipostia” valoittanutta ar-
tikkelisarjaa.

1980-luvulla Suomen Filatelistiseuralla 
oli vielä vireää nuorisotoimintaa. Nume-
rossa 7-1981 kerrottiin nuorten järjestä-
vän hyväntekeväisyyshuutokaupan jou-
lukuussa. Huutokaupan tuoton luvattiin 
menevän kokonaisuudessaan vammais-
ten hyväksi ja lehden lukijoilta pyydet-
tiin filateelisia lahjoituksia.  

1980-luvulla 
kokomaailma 
keräily oli 
voimissaan.

Laivapostista 
kirjoittivat useisiin 
lehtiin niin 
Vieno V. Vihanto 
kuin Kaj Pischow.

Uutena ilmoittajana lehdessä nähtiin vuonna 
1982 Helsingin Albertikadulla aloittanut Suomen 
Merkkeily ja Raha. Liikkeen tilat osti 1983 
tänä vuonna 35 vuotta täyttänyt Merkki-Albert.
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Kiinnostus postimerkkeilyyn jatkoi 
kasvuaan. Postin pysyväistilaajien mää-
rän kerrottiin nousseen vuonna 1982 jo 
25 000, eli nelinkertaiseksi kymmenes-
sä vuodessa. Ahvenanmaalaisten toi-
vomus omista postimerkeistä näyttää 
toteutuvan kirjoitettiin jo vuoden 1982 
lehdissä. ”Tulevaisuus näyttää tuleeko 
noista merkeistä jonkinlainen keinotte-
lujulkaisun tyyppinen kaupantekokoh-
de, vai pitäydytäänkö niiden julkaisussa 
Suomen hillityssä julkaisupolitiikassa”, 
lehdessä arvuuteltiin. Ahvenanmaa jul-
kaisee edelleenkin uusia merkkejä huo-
mattavasti hillitymmin kuin 
Suomen Posti.

Jo 1960-luvun lehdissä käyty 
ankara polemiikki Suomessa 
käytettyjen venäläisten merk-
kien ottamisesta osaksi Suomi-
kokoelmaa pullahti uudelleen 
esiin  vuoden 1982 aikana. 
Useiden kirjoittajien voimin 
peistä taitettiin niin puoles-
ta kuin vastaan. Taitaa ol-
la ikuisuuskysymys, joka 
nousee aina tasaisin välein 
keskusteluun filateelisessä 
lehdistössä. 

Suomen Filatelistiseuran nuoriso-
osaston oma lehti Filahesa ilmestyi Jär-
venpään näyttelyssä peräti 56 sivuisena 
yhteisjulkaisuna Lohjan postimerkkiker-
hon vastaavan Fillon kanssa. Aikaansaa-
via nuoria kerhoissa silloin riitti.

Ruotsin kuuluisan 3 skillingin väri-
virheen väärenne myytiin Ruotsissa li-
ki 10 000 kruunun hintaan. Postiljonenin 

WIFAG-painokoneen painosylinteri 
SF:n kiertopalkinnossa on nähtävillä 
Lönkalla Suomen Filatelistiseuran 
kerhohuoneistolla.

                                Ahvenanmaan Postin
                                julkaisupolitiikka on 
pysynyt maltillisena tähän päivään asti 
ja merkkien aiheet ovat olleet vahvasti 
sidottuja alueen luontoon tai historiaan. 
Niin näissäkin vuonna 2018 julkaista-
vissa postimerkeissä.

Posti mainosti näyttävästi uusia maksimikortteja, joille 
povattiin suurta menestystä. Toisin kuitenkin kävi.
Suomen Filatelistiseuran nuorisojaoston oman lehden 
Filahesan kansi vuodelta 1982.

huutokaupassa kerrottiin myyntiin tule-
van vielä toisen kuuluisan väärentäjän 
de Speratin luomuksista. Lehti ihmetteli 
tällaisten ”humpuukien ” korkeita hin-
toja. Samankaltaisiin hintoihin näyttävät 
vastaavat nousevan tänäkin päivänä.

Vuoden 1983 ensimmäisessä nume-
rossa lehti lainasi Yhdysvaltalaista tut-
kimusta, jonka mukaan vain kuusi lä-
hetystä sadasta oli ihmisen ihmiselle 
lähettämiä ja loput jollain tavalla eri 
yrityksiin liittyviä. Taitaa olla saman-
kaltainen jakautuma myös tänä päivä-
nä huolimatta sähköisen viestinnän yli-
vertaisuudesta. Ilmankos nykyihminen 
harvoin kohtaa postimerkkiä päivittäi-
sessä postinkulussa.

Toinen ulkomailta lainattu uutinen 
kertoi italialaisten voivan maksaa vero-
velkojaan arvokkailla yksittäisillä pos-
timerkeillä tai kokoelmilla. Olikohan 
Italian veroviraston johdossa silloin ak-
tiivisia filatelistejä?

Kotimaasta lainattiin sanomalehti-il-
moituksia, joissa tarjottiin ostettavaksi 
Kenttäposti 1983 merkkejä 40 markan 
hintaan. Tarttuikohan moni harjoituk-
siin osallistunut näihin tarjouksiin?

Toukokuussa 1983 Suomen Filatelis-
tiseura oli järjestänyt yhdessä pohjois-
maisten kummikerhojen kanssa kerho-
näyttelyn Töölön Kisahallissa. Näyttelyn 
kiertopalkinnoksi Suomen Pankin seteli-
paino oli lahjoittanut komean pystin, jos-
sa puukehykseen oli asennettu WIFAG-
painokoneen painosylinteri.

Vuoden 1983 viimeisessä numerossa 
kerrottiin Suomen Postimerkkeilyn lo-
pettavan huutokauppojensa julkaisemi-
sen lehdessä ja siirtyvän omiin erillisiin 
huutokauppaluetteloihin. Tämä aiheutti 
merkittävän loven lehden talouteen ja 
korvaavia toimia alettiin etsiä. Jo samas-
sa numerossa julkaistiin Suomen Fila-
telistiseuran oma huutokauppa nimellä 
THK nro 1. Myös Valkeakosken Filatelistit 
lupautuivat oman huutokauppansa jul-
kaisemiseen tulevissa lehdissä. 
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Kantta uudistettiin
Vuoden 1984 alusta lehden 
kannen ulkoasua muutet-
tiin hieman, jotta kuvituk-
selle saatiin enemmän ti-
laa. Muilta osin lehti pysyi 
edellisvuotisten kaltaisena.

Vuoden 1984 ensimmäi-
sessä numerossa julkaistiin yhteistyössä 
Upseerifilatelistien kanssa tehty artikkeli 
Huoltoharjoitus 83:n yhteydessä jaetuista 
Kenttäposti 1983 merkeistä. Merkkiä oli 
postitettu harjoitukseen osallistuneille 
viisi merkkiä kullekin ennen harjoitus-
ta. Lisäksi tuhat merkkiä arvottiin puo-
lustushallinnon henkilökunnan kesken. 
Myös pieni määrä jaettiin muille yh-
teistyökumppaneille. Kuten edellisessä 
vuonna 1963 järjestetyssä harjoitukses-
sa merkkejä ei toimitettu erikseen niitä 
halunneille filatelisteille. Tämä aiheutti-
kin valtaisan ryntäyksen Lahteen ja sen 
ympäristöön harjoituksen ajaksi. Har-
joitusmaaston pusikoissa taisi lymytä 
enemmän filatelisteja kuin kuviteltuja 
”vihollisia”.

Lehdessä julkaistaviin tarjoushuuto-
kauppoihin saatiin mukaan uusia yri-
tyksiä. Vuoden 1984 aikana julkaistiin 
Hagelstamin kymmensivuisia huuto-
kauppaluetteloita useammassa nume-
rossa entisten Valkeakosken Filatelistien 
ja SF:n omien huutokauppojen lisäksi.

Päätoimittaja Anttila piti huolen, että 
lehdestä löytyisi juttuja myös eksootti-
semmistakin keräilykohteista. Tongan 
peltipurkkipostista (Tin Can Mail) ker-
tova artikkeli numerossa 1-1984 oli juuri 
sellainen, joista tämänkin päivän lehdis-
tä mielellään lukisi. 

Numerossa 3-1984 tehtiin selkoa Ah-
venanmaan ensimmäisten merkkien 
julkaisupäivästä 1.3.1984.  Mitään suur-
ta ryntäystä ei Maarianhaminassa nähty, 
eikä liioin pienemmillä paikkakunnilla, 
joilla toimitus oli vieraillut. Lehdessä 
julkaistiin sekä ruotsiksi että suomeksi 
Maaneuvos Folke Woivalinin haastattelu. 
Haastattelussa Woivalin hämmästeli sitä 
negatiivista julkisuutta, jota maakunnan 
omat merkit olivat Suomen filatelistipii-
reissä saaneet, toisin kuin kansainväli-
sessä harrastajakentässä.

Lehteä vielä tänäkin päivänä ahke-
rasti avustava Martin Holmstén oli myös 
1980-luvulla tuottelias kirjoittaja. Nume-
rosta 3-1984 alkanut runsaasti kuvitet-
tu sarja venäläisestä kenttäpostista Suo-
messa 1904-18 jatkui aina vuoteen 1985.

Kemikaalien vaikutuksesta merkkei-
hin ja lähetyksiin keskusteltiin edellis-
ten vuosikymmenten tapaan vilkkaasti. 
Koska tietokoneita ei vielä ollut yleisesti 
käytössä kokoelmien sivut koottiin lii-
maa ja paperialustoja käyttäen. Liimojen 
vaikutusta pelättiin ja valokuvakulmis-

1897 Tongan peltipurkki-
postissa kulkenut kuori 
ja vuonna 1983 julkaistu 
muistopostimerkki.

ta oli monilla huonoja kokemuksia. Jan 
Simberg tarjosi ratkaisuksi nailonsiiman 
käyttöä lähetysten kiinnitämiseen sivuil-
le ilman valokuvakulmia. Onneksi ny-
kyvälineet ovat tutkittuja ja turvallisia.

Samainen Simberg teki vuoden 1984 
viimeisessä numerossa seikkaperäisen 
ehdotelman vaakunaleijonan eri osien 
nimityksille. Näitä numeroituja ehdotel-
mia julkaistiin neljän kaaviokuvan ver-
ran. Muutenkin vuoden 1930 jälkeisistä 
leijonamerkkimalleista julkaistiin lukui-
sia artikkeleita.

Suomen Postileimakeräilijät oli jo 
1970-luvulla perustettu yh-
distys, joka sai lehdestä oman 

Saksalainen postikortti esittää 
japanilaisten ensimmäistä hyökkäystä Port Arthurissa 
Venäjän laivastoa vastaan 9.2.1904. Kuvitusta Martin Holmsténin sarjaan 
venäläisestä kenttäpostista Suomessa 1904-18.

Vuoden 1986 useammassa 
numerossa kerrottiin arkin 
reunoihin yksityisesti paine-
tuista mainoksista.
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säännöllisen palstansa. Reino Forsténin 
kuoltua palstan pitäjäksi saatiin Kaarlo 
Hirvikoski, joka neuvoi uusia keräilijöitä 
leimojen saloihin juttusarjassaan: ”Kuin-
ka rakentaisin ns. postihistoriallisen ko-
koelman”.

Talouden ylikuumenemisesta varoit-
ti päätoimittaja Anttila vuoden 1986 en-
simmäisessä pääkirjoituksessa: ”Runsas 
huutokauppatoiminta ei ole enää saa-
nut tuekseen vastaavaa kysyntää. Sijoit-
tajat ovat taitaneet vetäytyä filateelisel-
ta kentältä”. Oikeassa kirjoittaja oli, sillä 
1990-luvun alussa koettiin Suomessa sy-
vä lama, joka näkyi myös filateliassa.

Otsikolla ”Postimerkke-
jä, joita ei koskaan julkais-
tu” vuoden 1986 viimei-
sessä numerossa esitettiin 
kuvien kera seitsemän 
ranskalaisesta kylvääjä-
merkistä tehtyä variaa-
tiota. Kuvien tekijöitä ei 
julkaistu, mutta lienevät 

ulkolaista alkuperää. Tennismaila aina-
kin istuu hyvin kylväjän käteen.

Tuleva maailmannäyttely Finlandia 
1988 näkyi lehdissä jo pari vuotta ennen 
tapahtumaa, kun Posti julkaisi näyttelyn 
rahoittamiseksi lukuisia tuotteita. 

Suomen Filatelistiliiton talouden huo-
no tila kirvoitti kitkeriäkin kommentte-
ja lehtien palstoilla. ”Toista sataa tuhat-
ta markkaa tappiota yhtenä vuotena!” 
kirjoitti päätoimittaja Anttila ja ihmetteli 
liiton lehden epäonnistunutta markki-
nointitempausta, jossa kaikki oli mennyt 
pieleen ja tappiot olivat suuret.

Risto-Matti Kauhanen julkaisi useissa 
numeroissa laajaa tutkimustaan yleis-
merkeistä 1930-52. Myös August Leppä 
tuotti pitkiä ja perusteellisia artikkeleita 
Balttian maiden postihistoriasta. Näiden 
sarjojen kaltaiset useamman vuoden leh-
dissä julkaistavat jutut olivat tyypillisiä 
koko 1980-luvun ajan.

Numerossa 5-1987 Kaarnisen Pekka teki 
selkoa Petsamolle 1920-luvulla suunni-
telluista merkeistä. Merkkien taustalla 
vaikutti suuresti myös Suomen Filate-
listiseura. Seura olikin suunnitellut kuu-
den merkin sarjaa, jossa kolmessa oli-
si kuvattu Petsamoa, kolmessa muussa 
muuta Suomea. Samoihin aikoihin jul-
kaistut Aunuksen ja Pohjois-Inkerin 
merkit oli katsottu keinottelutarkoituk-
sessa julkaistuiksi. Asia kuitenkin rau-
kesi silloin, mutta nousi uudelleen esille 
Yleisen Autoliiton ehdotuksesta vuon-
na 1934. Autoliitto ehdotti kuva-aiheek-
si jääkarhua, mutta se hylättiin väärän 
mielikuvansa takia. Olisikohan näistä 
ajoista jäänyt ulkomaille elämään mie-
likuva Suomesta jääkarhujen maana? 
Sodat alueluovutuksineen aiheuttivat 
kuitenkin sen, että Petsamo-merkeille 
ei enää ollut tarvetta.

Päätoimittaja Anttila kirjoitti laa-
jan ja seikkaperäisen juttusarjan Pa-
riisin piirityksen pallopostista. Sar-
jaa julkaistiin runsaasti kuvitettuna 
vuosien 1987-8 lehdissä. Kuumail-
mapalloilla kaupungista siirrettiin 
postin ohella myös hallintoväkeä 

Yleisen Autoliiton 
ehdotuksia 
Petsamon merkeiksi 
vuodelta 1934. 

Finlandia-88 näyttelyssä 
kunniapalkintona ollut 
villisikaa kuvaava veistos.
Veistos painoi 40 kiloa ja 
lehdessä ihmeteltiinkin miten 
sen mahdollinen voittaja saa 
sen matkatavaroissa kuljetet-
tua kotimaahansa.

Pariisin piirityksessä 1870-71 oli 
kaupungissa käytössä palloposti, jota 
hoidettiin kuumailmapalloilla. Palloja 
lähetettiin kaikkiaan 55, joista vain 
kahdeksan joutui vihollisten käsiin. 

ja muita tärkeitä virkamiehiä. Säilynyt 
posti on tänä päivänä useiden kansain-
välisten huutokauppojen näkyvää antia.  

Numerossa 1-1988 kerrottiin Magnus 
Relanderin nimityksestä Suomen Fila-
telistiseuran kunniajäse-
neksi. Oman kerhohuo-
neiston hankkiminen, 
kustannusosakeyhtiön 
perustaminen ja monet 
muut talouden paran-
tamiseksi tehdyt toimet 
olivat hänen käsialaansa. 
Tämän päivän kerholaiset 
ovat jokavuotisissa pikkujouluissa saa-
neet nauttia hänen perheensä lahjoitta-
mista herkkukoreista  arpajaisten pää-
palkintoina. Vaatimattomana miehenä 
Magnus piti legendaarisen kolmisanai-
sen kiitospuheen nimityskokouksessa. 
Se kuului: ”Kiitos vaan kaikille”.

Vuoden 1988 alusta oli Suomen Filate-
listiseuran Kustannus Oy ottanut lehden 
julkaisemisen taloudellisen vastuun. 
Tämä näkyi jo seuraavan vuoden leh-
dissä, joissa suuria ja näyttäviä huuto-
kauppoja julkaistiin jokaisessa nume-
rossa. Lieneekö uusi kustantaja myös 
antanut toimitukselle tietokoneen käyt-
töön painokustannuksissa säästääkseen. 
Lehdessä alkoi näkymään artikkeleita, 
joissa tekstien ladonta oli suoritettu al-
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Numerossa 5-2017 oli Suo-
men Postimerkkilehden 
vuosikymmenistä ker-
tovassa sarjassa kuvi-

tuksena ylläoleva vuoden 1963 siisti 
kenttäpostilähetys. Seuramme edelli-
nen puheenjohtaja Juvosen Tuomas 
toi toimitukselle näytille vähemmän 
siistin samassa harjoituksessa käyte-

tyn kirjeen. Tuomaksen mukaan satei-
seen harjoitukseen osallistuneiden re-
serviläisten kirjeet ovat kaikki oheisen 
kaltaisia ryppyisiä ja kärsineen näköisiä. 
Päällystö, joka istui komentopaikalla tai 
pääesikunnassa saattoi lähettää kirjeen-

sä priimakuntoisina. Nämä lähetyk-
set ovatkin usein korkea-arvoisten 
upseerien postia, kun taas ”aidosti” 
kenttäolosuhteissa kulkeneet reser-
viläisten kirjeet taisteluissa rähjään-
tyneet. 

keellisilla tekstinkäsittelyn ohjelmilla. 
Osan lehtien jutuista oli paino latonut 
selvälukuisilla fonteilla, osan taas toimi-
tus naputellut ladelmiksi huonosti lu-
ettavilla teksteillä. Kokonaisuus olikin 
aikamoista sillisalaattia ja lehtien hyvä 
luettavuus kärsi suuresti. 

Vuosien 1988 
ja -89 lehdissä 
Jan Simberg sel-
vitti laajoissa ja 
runsaasti kuvi-
tetuissa artik-
keleissa venä-
läisten zemstvo 
-merkkien ja 
-postin tausto-
ja. Mielenkiin-

toisia artikkeleita, jotka olisivat terve-
tulleita myös tämän päivän lehdissä.

Kotiseutufilatelian harrastus oli alka-
nut Saksassa jo 1970-luvulla ja Suomeen-
kin se oli rantautunut samoihin aikoihin.  
Yleinen postihistorian nousu näyttelyko-
koelmien rakentelussa näkyi myös nii-
den arvostelusääntöjen tarkentumisessa.

1980-luvun tietokoneella syntyi aika 
vaikeasti luettavaa tekstiä.

Numerossa 7-1988 B-E. Sahl-
stedt teki selkoa kotiseutufila-
telian eri vaiheista ja näytte-
lykokoelmien rakentelusta 
tarkoin esimerkein. Olisi suo-
siteltava tapa innostaa tänäkin 
päivänä uusia näyttelyfilate-
listeja erityyppisten kokoelmi-
en kehittelyyn.

Maalaiskirjeen-
kantaja hevosineen 
yhdellä reitin pysäh-
dyspaikalla. Posti-
laatikko talon 
seinällä. Kuvitusta 
B-E. Sahlstedtin 
kotiseutufilateliaa 
valoittavaan
artikkeliin.

Maailmalla ilmestyneitä 
uusia postimerkkejä esitel-
tiin useiden sivujen ja sato-
jen kuvien kera koko 80-lu-
vun ajan. Tämä näkyi myös 
lehdessä julkaistuissa ilmoi-
tuksissa, joissa eri maiden 
postihallinnot markkinoivat 
uutuuksiaan.      

Suomen Filatelistiseu-
ran ikäjakauma vuoden 
1989 lopussa oli tämän 
päivän valossa hieman 
yllättävä. Suurin 
ikäryhmä runsaan 550 
jäsenen joukossa oli 
40-49 vuotiaat. Kokous 
nro 1200 ikuistettiin 
ryhmäkuvaan, jossa 
edessä olevien koulu-
laisten lisäksi kuvasta 
löytyvät vielä silopos-
kiset Petri Jansson ja 
Yrjö Klinge. 


