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Lehtemme ahkera avustaja ja Postihistoriallisen yhdistyksen
puheenjohtaja Petteri Hannula on tuottelias filateelinen tietokirjailija. Petterin
uusin teos: Arvoposti Suomesta ulkomaille 1888-1942, taksat
ja keskeisimmät määräykset on
tervetullut uutuusteos aktiivisille keräilijöille. Tietoa on ollut tähän saakka
saatavilla hyvin hajanaisesti ja osittain
sekin on ollut virheellistä, johtuen tulkinnoista.
Uudessa teoksessaan Hannula on
koonnut tiedot aikakaudelta, jolloin



P.S.

SP



E

nsimmäinen vuosi perinteikkään postimerkkilehden päätoimittajana on takana ja on
aika suunnata katseet tähän
alkaneeseen vuoteen. Hyvän lehden
tekemiseen tarvitaan osaava ja ahkera
avustajajoukko ja sen kiitettävällä tavalla mennyt vuosi 2015 todisti. Lehdelle
oli koko vuoden ajan tarjolla kiinnostavia aiheita ja valmiita juttuja seuramme
aktiiviselta ja tietorikkaalta jäsenistöltä.
Parhaan kiitoksen lehdestä sai allekirjoittanut Tukholman Nordia 2015 -näyttelyssä kun Ruotsin aihefilatelistien puheenjohtaja sanoi lehtemme edustavan
pohjoismaisen filateelisen lehdistön ehdotonta huippua. Kiitokset tästä kuuluvat yksiselitteisesti kaikille niille, jotka
viime vuonna lehteämme avustivat.
Jotta kehitys jatkuisi samansuuntaisena myös tällä kuluvalla vuodella toivonkin jäsenistömme jatkavan aktiivista
juttuideoiden tarjoamista allekirjoittaneelle. Pienetkin jutut tuovat runsauden
ja monipuolisuuden tuntua lehteemme.
Aiheiden kirjoa voisi laajentaa myös
modernin filatelian puolelle. Kaikkihan
eivät suinkaan kerää klassista filateliaa
tai ole erikoistuneet postihistoriaan. Jo
sellainen perusasia kuin postimerkkien
liotus on nykymerkeillä ongelmallista.
Jos jollakulla on tästä omakohtaista ”tutkimustietoa” voisi kernaasti kertoa siitä
myös lehtemme lukijoille.



Hyvää keräilyvuotta!
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Myös perinteisestä maakeräilystä saisi
kiinnostavia artikkeleita. Tiedän monia
kerhomme jäseniä, jotka keräävät kokomaailmaa vanhoihin 1920-30 -lukujen
kansioihin. Jotkut jopa ennen 1900-lukua
julkaistuihin. Nämä vanhat kansiothan
ovat jo itsessään melkoisia taideteoksia
ja niiden sivuilta voi aistia historian siipien havinaa.
Vaikka lehtemme nimi viittaa postimerkkeilyyn tulemme jatkossakin
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Hyvää alkanutta keräilyvuotta. 
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kaksi maailmansotaa, itsenäistyminen ja ennen kaikkea ulkomaan postivaihdon merkittävä kasvukausi.
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Lönkalla nähdään!

U
Suomen
Filatelistiseura ry
Ohjelma keväällä 2016

Kokoukset ja huutokaupat alkavat
maanantaisin klo 18.00.
Vaihtopäivät sunnuntaisin klo 10.00.
Osoite: Lönnrotinkatu 32 B,
00180 Helsinki
ma 25.1.
		
		
ma 1.2.
ma 8.2.
		
ma 15.2.
ma 22.2.
ma 29.2.
ma 7.3.
		
ma 14.3.
ma 21.3.
		
		
ma 4.4.
ma 11.4.
la 16.4.
		
ma 18.4.
ma 25.4.
		
		
ma 2.5.
ma 9.5.
ma 16.5.
ma 23.5.
ma 30.5.

Esitelmä Kai Varsio:
postimerkeistä väitöskirja
+ Huutokauppa
Huutokauppa
Kuukausikokous 1683
+ Huutokauppa
Huutokauppa
Esitelmä + Huutokauppa
Huutokauppa
Kuukausikokous 1684
+ Huutokauppa
Huutokauppa
Esitelmä Harri Ala-Honkola:
Onnettomuusposti
+ Huutokauppa
Huutokauppa
Kuukausikokous 1685
+ Huutokauppa
SF:n julkinen huutokauppa
Lönkalla
Huutokauppa
Esitelmä Jari Majander:
Ehiöt aihefilateliassa
+ Huutokauppa
Huutokauppa
Kuukausikokous 1686
+ Huutokauppa
Huutokauppa
Huutokauppa
Esitelmä + Huutokauppa

Kerhohuutokaupan ostot voit
maksaa myös suoraan pankkiin.
Maksun saaja: SF:n Kustannus Oy
Tilinumero: FI 23 1347 3000 4063 67
Viitenumero: 1818

usi vuosi 2016 on nyt aloitettu ja tästä 97. toimintavuodestamme tulee melkoisen
vilkas filateliaan liittyvien
tapahtumien osalta. Me tuomme oman
mausteemme keräilijöiden kalentereihin
järjestämällä huhtikuussa julkisen huutokaupan Lönkalla. Tässä keväällä järjestettävässä huutokaupassa on tarkoitus
myydä runsas määrä Suomen Lähetysseuran materiaalia. Tavoitteena on jatkaa
ja samalla jalostaa Tähtitorninmäen huutokauppojen monivuotista perinnettä.
Jyväskylässä järjestettävä Nordia 2016
tuo kauan kaivatun piristysruiskeen kotimaassa järjestettävän näyttelyfilatelian alueelle. Kuten vuoden ensimmäisessä kokouksessa mainitsin, tulee SF
ja muutama muu pääkaupunkiseudun
yhdistys järjestämään messuille yhteismatkan. Toivottavasti saamme näyttävän edustuksen SF:n jäsenistöltä tämän
vuoden tärkeimpään kotimaassa järjestettävään näyttelyyn. Varsinkin ”nuorisoluokan”, eli vielä työelämässä mukana olevien jäsenten uudella tavalla ja

uudella vireellä tehtyjä kokoelmia toivoisin siellä näkeväni. Ottakaapa rohkeasti yhteys näyttelyn Suomalaiseen
komissaariin Risto Pitkäseen!
Syksyllä kirjamessujen yhteydessä järjestetystä Stamp Forum 2015 näyttelystä jäi erittäin positiivinen fiilis päälle ja
odotankin innolla, mikä tai mitkä kerhot
ottavat Stamp Forum 2016-näyttelyn kokoelmapuolen järjestettäväkseen. 
Tuomas Juvonen

Perinteiset pikku-joulut

J

oulukuun 14 päivä 2015 oli Kerhon
kokoustilaan Lönkalle kokoontunut taas tuvan täydeltä jäsenistöä
yhteisen pikkujoulun merkeissä.
Maistuva jouluruoka viineineen ja

glögeineen, runsas lahjapöytä ja tasokas
jouluhuutokauppa loivat taas mukavan
päätöksen kerhon toimintavuodelle. Innokkaimmat juhlijat jaksoivat pitää joulutunnelmaa aina aamuyölle asti.

Harri Hassel ojensi perinteikkään Magnuksen herkkukorin arpajaisten voittajalle
Kiiskisen Karille. Portugalin kirjeenvaihtajamme Ritva Carvalho puolestaan
vastaanotti kerholaisten keräämän valtavan merkkierän etelän auringossa puuhailtavaksi puheenjohtajalta. Virallinen joulutonttu Ulf Fomin aputonttuineen valvoi
kaiken sujumista käsikirjoituksen mukaisesti. Kuvat: Matti Sarén.
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Huutokaupan kalleimmaksi kohteeksi tuli tämä Moskovassa vuonna 1932
pidetyn postimerkkinäyttelyn muistoblokki kartonkipaperilla. Vasarahinta huutorahoineen oli yli 9 000 euroa. Suomi kohteista suurin tarjous
tuli perinteiselle Suomi kokoelmalle (1856-2000). Vasarahinta yli 4 000 €.

Philean huutokauppa Lönkalla

R

uotsalainen huutokauppayhtiö AB Philea järjesti kansainvälisen huutokauppansa Suomija Venäjäosuuden myynnin Suomen Filatelistiseuran kerhotilassa Lönkalla lauantaina
marraskuun 28 päivänä 2015.
Mitään yleisöryntäystä huutokauppa ei Lönkalle tuonut, mutta etenkin huutokaupan Venäjä-kohteet myytiinkin pääasiassa netin välityksellä. Tyypilliseen tapaan

Huutokauppayleisöä oli Lönkalle kertynyt vajaat 20 henkeä ja suurin
osa kohteista myytiin ennakkotarjousten perusteella. Muutamista
Suomi-kohteista syntyi kuitenkin kilpailua huutajien kesken.

jälkimyynti alkoi heti huutokaupan loputtua ja järjestäjä olikin tyytyväinen lopputulokseen, etenkin kun kaikki kalliit kohteet myytiin
jo itse huutokaupan aikana. Huutokauppoja Philea aikoo kuitenkin
Suomessa jatkaa ja seuraava julkinen huutokauppa on Nordia 2016
-näyttelyn yhteydessä 10.4. Jyväskylässä. 

Pikkujouluissa ei jaettu
pelkästään joululahjoja.
Myös Stamp Forum
-näyttelyssä kerhon
pitkän matkan luokan
kokoelman tekijät
saivat mitalinsa.
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Lento-onnettomuuspostia osa 1

Aeron ensimmäinen Junkers 52 asetettiin liikenteeseen 1. heinäkuuta 1932 Helsinki-Tukholma -reitille.
Junkers 52, OH-ALK ”Sampo” liikennöi Turun ja Tukholman välillä aina mereen putoamiseensa asti 1941.

Sammon mereensyöksy
Suomessa on onneksi tapahtunut harvoja lento-onnettomuuksia,
mutta suomalaisia postilähetyksiä tai tänne osoitettuja
kirjeitä on säilynyt jälkipolville erinäisistä onnettomuuksista.
Teksti ja kohteet Seppo Evinsalo

Onnettomuuskuoren takana
on sama kolmikielinen seliteleima:
Lähetys vahingoittunut lentoonnettomuudessa.
Försändelsen
skadats under
flygolycka.
L´evol
endommagé
par accident
d´aviation.

T

ammikuussa 1932 Finnairin
edeltäjä lentoyhtiö Aero tilasi
yhden Junkers Ju 52/3m:n. Kone oli kolmimoottorinen, neljätoistapaikkainen alataso. Aero käytti
konetta kellukkeilla ja myöhemmin pyöräkoneena. Tämä rajoitti lennot aluksi
vain kesäkausiin.
Ensimmäinen Ju 52/3m asetettiin liikenteeseen 1. heinäkuuta 1932 HelsinkiTukholma -reitille. Vuosina 1932-42 Aerolle toimitettiin viisi Ju 52/3m:ää.”
Aeron Junkers-52 (Sampo) OH-ALK
lähti Turusta kohti Tukholmaa 7.11.1941.
Kone teki pakkolaskun mereen Turun
saaristossa Taivassalon Hakkenpään
edustalle, kun sen kaikki kolme moottoria sammuivat. Syynä oli Tukholmassa edellispäivänä tankattu bentyyli, jota
ruotsalaiset koneet silloin käyttivät. Bentyyli on bensiinin ja alkoholin 7/3 seos. Se
tukki polttoainesuodattimet liuottamalla
tavallisista tiivisteistä hartsia, ja mootto-
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rit pysähtyivät. Taitavasti tehdyssä pakkolaskussa kone pysyi miltei ehjänä ja
sen 16 matkustajaa säilyi hengissä. Kaksi
vanhaa ihmistä kuitenkin sai surmansa,
toisen hukkuessa koneesta poistuessaan
ja toisen saadessa sydänkohtauksen rantaan päästyään.
Postisäkit joutuivat olemaan koneen
hylyssä meriveden kastelemina kaksi
päivää ennenkuin ne saatiin pelastettua
kuivalle maalle. Posti nostettiin 9.11. lentokoneesta ja vietiin Turkuun. Siellä postilähetykset kuivattiin ja niihin lyötiin
onnettomuudesta kertova kolmikielinen
seliteleima.

2,75 mk punainen leijona M-30 ja 2 mk+20 p PR-40
lentopostina Ruotsiin 6.11.1941. Merkit mitätöity Postivaunu nr. 3 leimalla. Sotasensuurin leimat. Merkit ovat
irronneet kuorelta, mutta niistä on jäänyt ”aavekuvat”
kuoren sisäpinnalle. Kuori palautunut takaisin Turkuun ja
päällys korjattu postissa 15.11. Violetti kolmikielinen
Lähetys vahingoittunut lento-onnettomuudessa -seliteleima

Koneen lopullinen tuho
Sammon tunnus muuttui OH-LAKiksi dokumenttien mukaan joulukuussa
1939, mutta useissa myöhemmissä kuvissa esim. välirauhan aikaan koneen
tunnukset oli maalattu vielä muotoon
OH-ALK. Kone korjattiin myöhemmin
mutta se tuhoutui lopullisesti postilennolla Turusta Hyvinkäälle. Lähestyessään erittäin huonossa säässä ja pimeässä Hyvinkään lentokenttää 31.10.1945

kone rysähti metsään kentän pohjoispuolella tehtyään ensin ylösvedon ja
yrittäessään laskeutua toisen kerran.
Rajussa onnettomuudessa ei onneksi
tullut lainkaan kuolonuhreja. Ohjaajan
ja radiosähköttäjän lisäksi matkustajia
koneessa oli 14 henkeä. Kone paloi kuitenkin poroksi ja tuhoutui täysin. 
Lähteet: FlightForum.fi
ja Postihistoriallinen yhdistys.

Pienoismalleja legendaarisista lentokoneista

L

Näillä tunnuksilla varustettuna Sampo kuljetti
presidentti Kyösti Kallion
Pohjoismaiden valtionpäämiesten kokoukseen
lokakuussa 1939.

ehtemme kannessa olevan pienoismallin Junkers 52 koneesta Sampo on tehnyt alan harrastaja Matti Saivila. Matti
kertoo isänsä olleen aikanaan innokas
aihekeräilijä ja hänkin joskus nuorempana isänsä innostamana laittoi merkkejä
kansioonsa. Pienoismallit ja postimerkit ovat harrasteena hänen mielestään
lähellä toisiaan. Molemmissa tarvitaan

pientä tarkkaa puurtamista iltalampun
ääressä ja historia tulee tutuksi.
Hiukan samalla lailla kuin postimerkit hän keräilee lentokoneiden malleja,
kaikki mittakaavassa 1/72. Erityisalueena ovat mallit, joissa sotilaskoneista voi
muuntaa siviilikoneita. Monet myöhemmin pommikoneina tutuksi tulleet olivat
30-luvulla matkustaja- tai postikoneita.
Esim. kuuluisa Heinkel 111.

Vaikka siviilikoneistkin on nykyisin
malleja aivan kiitettävästi, nekin yleensä myydään jostain syystä armeijan tunnuksilla ja siviilitunnukset täytyy väsätä sitten aivan itse, hän kertoo. Ohessa
muutamia muitakin Matin tekemiä malleja, joiden kuvia löytyy lisää netissä
osoitteessa: www.wingsofpeace.net/gallery

Junkers G-24
ja pienempi JU F-13,
1/72 Plastic Model Kit
by Revell Germany.

Heinkel HE 111 V2.
Kone katosi lentoonettomuudessa
Gambiassa 12.3.1937.

8

Suomen Postimerkkilehti
1/2016

Koululaiva Suomen
Joutsenen matkat
kiinnostavat Tapania.
Tämän näyttävän
kuoren laivan viimeiseltä
matkalta (1938-39)
Puerto Ricosta hän
löysi Lönkan maanantaihuutokaupasta.

Tapani Somersalo

Suomen Filatelistiseuran rahastonhoitaja
SP-lehden numerossa 4/2015 aloitimme uuden sarjan, jossa
esittelemme seuramme jäseniä ja heidän keräilyalaansa.
Seuramme kirstunvartijana vuodesta 2006 toiminut
Tapani Somersalo on intohimoinen purjehtija, mutta myös
filatelialla on suuri sija hänen sydämessään.
Haastattelu ja kuvat Seppo Evinsalo

T

oimit Suomen Filatelistiseuran rahastonhoitajana ja vastaat myös seuramme kustannustoiminnasta. Ympäröivän
yhteiskunnan talous sakkaa ja Suomi
on ollut jo pitkään taantumassa. Miten
tämä näkyy seuramme taloudessa?
Seuramme talous on vakaalla pohjalla.
Yhdistyksen jäsenmaksut ja SP-lehden
tilausmaksut muodostavat taloutemme perustan. Yhdistyksemme toimii
talkoovoimin, joten talouden vakauttamiseksi järjestämme huutokauppoja ja
vuokraamme omistamaamme Lönnrotinkadun kerhotilaamme.
Seuramme on jäsenmäärältään Suomen
suurin ja ainakin Lönkan maanantaikokouksissa ja huutokaupoissa näkyy
ilahduttavan paljon uusia kasvoja. Onko jäsenmäärämme pysynyt vakaalla
tasolla ja miten mielestäsi voisimme
kasvattaa sitä?
Suurten ikäluokkien tultua eläkeikään
on ollut huomattavissa ilmiö, jossa kauan
kaapin ylähyllyllä olleet nuorena kerätyt
merkit ovat jälleen alkaneet kiinnostaa.
Kun samalla sosiaalinen yhdessäolo ha-

kee uusia kanavia on seuramme tarjoama
joka maanantainen kerhoilta ollut hyvä vetonaula uusille keräilijöille. Uusia jäseniä
tulee mukaan toimintaan tasaisesti, mutta tietysti luonnollinen poistuma myös
verottaa jäsenkuntaamme. Näinollen jäsenmäärämme ei nykyisestä vajaasta 300
juurikaan kasva, mutta ei myöskään dramaattisesti pienene. Kaukaisin seuramme

Laivastossa varusmiesaikana palvellut Tapani laittaa myös
aselajiinsa liityvät postikortit visusti
talteen. Olisikohan yläkuvan ranskalaisessa kortissa mallia seuran pikkujouluihin, joissa naisosaanottajia on aina
valitettavan vähän. Oikealla Nuoli
-luokan moottoritykkivene, jollaisella
hän palveli kokelasaikanaan.

Tapani Somersalo, 71 vuotta,
toimii Suomen Filatelistiseuran rahastonhoitajana, Suomen Filatelistiseuran Kustannus Oy:n toimitusjohtajana ja
SP-lehden Online-huutokaupojen vetäjänä. Eläkkeelle
siviilityöstä IT-maailmasta,
mm. Nokia, hän siirtyi vuonna 2004. Merenkävijöiden jäsen vuodesta 1956.
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Purjehdus on lähellä Tapani Somersalon sydäntä ja jokavuotinen Uiva -venenäyttely
Helsingin Lauttasaaressa on aina pakollinen vierailukohde. Tähän vaikuttaa myös se seikka,
että näyttely järjestetään hänen kotisaarellaan ja HSK:n pursiseuran satamassa,
jonne hänellä on lyhyt kävelymatka kotoa.

Purjehdusaiheisia
postikortteja on vuosien
varrella kerääntynyt
useampikin kansiollinen.
Ehkä jonain päivänä
näistäkin syntyy
kokoelmalehdille jotain.

jäsenistä asuu vakituisesti Japanissa, joten kansainvälistäkin jäsenkuntaa
seurallamme on.
Suurin osa asuu kuitenkin pääkaupunkiseudulla.
Koska itse aloitit postimerkkien keräilyn
ja koska ensimmäisen
kerran liityit johonkin

postimerkkikerhoon?
Aloitin keräilyn jo koulupoikana
1950-luvulla. Alkusysäyksen antoi vanhempien laatikoista löytyneet kenttäpostikirjeet. Opiskeluaika, perheen perustaminen ja aktiivinen työelämä veivät
huomion muualle. 1970-luvun alkuvuosina sain toisen ”herätyksen” ja liityin
Suomen Filatelistiseuran toimintaan ja
kiinnostuin uudelleen keräilystä. Katalysaattorina toimivat isoisältä saadut
muutamat sikarilaatikot ”sokeripaloineen”, joita innokkaasti aloin tutkia.
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Tapani Somersalon elämässä on kaksi ”peetä” ylitse muiden, purjehdus ja
postimerkit. Purjehdusunelmia voi lievittää venemessujen tarjontaan
tutustumalla. Postimerkkikokoelmia hän rakentelee enemmän omaksi
huvikseen kuin näyttelyihin osallistuakseen. Kokoelmien rakentelussa
hänellä on sama kaava, ensin näyttävä postilähetys ja sitten jokaisesta
merkkimallista ainakin yksi sivu, mielellään myös useampia.

Mitkä ovat keräilyalueesi ja miten
hankit materiaalia niihin?
Kerään suomalaisia postimerkkejä ja niiden lisäksi postilähetyksiä ja -kortteja. Postihistoriasta olen
myös kiinnostunut ja on hauska
selvitellä postilähetysten kulkemia
reittejä ja taksoja. Postikorttipuolella eniten kiinnostusta ovat saaneet
purjehdus- ja laiva-aiheiset sekä
laivastoa käsittelevät kortit.

jossain näyttelyssä yhden kehyksen luokkaan. Sen verran hauskoilta näyttivät kokoelmat viime vuoden Stamp Forum -näyttelyssä.
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Oletko osallistunut näyttelyihin
kl
2015onko
kokoelmillasi ja jos et, niin
tällainen suunnitelmissa myöhemmin?
Isoisäni sikarilaatikoissa oli paljon suomalaisia kuvioleimoilla
mitätöityjä 1800-luvun loppupuoSUOMI • FINLAND
len merkkejä. Tästä alkoi kuvioleimakeräily, jota kesti yli 20 vuotta.
Osallistuin niistä tekemilläni kokoelmilla kolmeen kansalliseen postimerkkinäyttelyyn, viimeisimpänä Finnposta-95. Sen jälkeen en
ole näyttelyihin osallistunut, sillä
seuratoiminta on vienyt kaiken ylimääräisen aikani. Saattaa olla, että
vielä tulevaisuudessa osallistunut

1
Elämä ei ole pelkkää filateliaa.
Mitä muuta harrastat vapaa-aikoinasi?
Postimerkkeily on antanut mukavan vastapainon ja rentoutumisen lähteen työelämälle. Samoin on
tehnyt toinen suuri harrastukseni
purjehdus. Kavereille tuli työvuosina vitsailtua, että elämääni mahtuu kaksi ”peetä”, postimerkkeily
talvella ja purjehdus kesällä. Pur-
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Suomen

Malli 1885 -kokoelmasta näkyy
Tapanin aikaisempi kuvioleimakeräily. Vaikka valtaosa
siitä kokoelmasta on jo myyty,
riittää näyttävää tavaraa vielä
olemassaoleviin sivuihinkin.
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Mallin -89 piti olla viimeinen
sivuille rakennettu kokoelma,
mutta niin siinä vain kävi, että
jatkoksi ovat syntyneet
kokoelmat kotkamallista,
saarisesta, Vaasan mallista ja
mallista -30. Kaikki saman
kaavan mukaan rakennettuina.
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Jotta keräily ei aina olisi niin
vakavaa on Tapani päättänyt
kerätä sekä mallin -85 ja -89
20 pennin keltaisista yhden
merkin leimattuna, joka
kuukaudelta, jotka merkit
ovat olleet käytössä.

jehtien ovat kotivesien lisäksi tulleet
tutuiksi myös isommat vedet, mukavimpana muistona ison Swan 65 -veneen siirtopurjehdus Suomesta Biskajan
myrskyjen läpi Kanarialle vuonna 1977.
Myös vanhojen purjelaivojen (kuvassa
Astrid) kanssa touhuilu Suomenlinnan
puuvenetelakalla ja purjelaivayhdistyksessä on kuulunut harrastuksiini.

Viimeisen vuosikymmenen ajan on
mökkeily vienyt suurimman osan kesästä. Seuramme meklari Petri kehoittaa aina keväisin hankkimaan mökille
sadepäivien varalle tutkittavia merkkieriä. Olen tätä yrittänyt, mutta toistaiseksi mökkielämä, saunominen ja ulkona luonnossa liikkuminen ovat täyttäneet siellä vietetyn ajan. 

Liecht
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Suomen
frankeer
leimat aus-

Euroopp
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eksotii
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Suomen
Filatelistiseuran
jäsen.
Maksa vuoden 2016
jäsenmaksusi viipymättä
ja varmista Suomen
Postimerkkilehden putoaminen
postiluukustasi kuudesti
vuodessa. Muussa tapauksessa
lehden numero 2/2016
jää viimeiseksi kotiisi
kannetuksi lehdeksi.
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Suorakaideleima
Stockholm
Malli -66
40 pennin
merkillä
R4

Iso pyöreä
leima
Stockholms
K.K.
Malli -66
5 pennin
merkillä
R4

Kirje Turusta 14.6.1881. Leimattu Tukholmassa. Pieni pyöreä Stockholm K.E. 14.6.1881.
Takana leima Stockholm K.E. 14.6.1881– 5. TUR. R3

Ulkomaalaiset leimat
suomalaisilla merkeillä

Osa 1 Ennen itsenäisyyttä 1917

Stamp Forum 2015 -näyttelyssä Pesosen Matti esitteli yhden
kehyksen kokoelmassaan suomalaisia merkkejä ulkolaisin
leimoin. Nämä merkit tuovat mukavan lisän perinteiseen
laajennettuun Suomi-kokoelmaan. Julkaisemme nyt esimerkinomaisesti muutamia kohteita harvinaisuusarvioineen.
Teksti ja kohteet Matti Pesonen

P

ostin ohjeiden mukaan tulisi
postilähetys/merkki aina leimata lähtöpaikan tai viimeistään pääpostitoimipaikan leimalla. Postimerkkien mitätöinnin olisi
siis pitänyt tapahtua jo lähtömaan eli
Suomen puolella. Näin ei kuitenkaan
aina tapahtunut. Monet ulkomaalaisilla leimoilla mitätöidyt postimerkit ovat
höyrylaivojen kirjelaatikoihin jätetyistä postilähetyksistä. Nämä lähetykset
leimattiin usein vasta tulomaan postileimalla. Höyrylaivat lähtivät matkaan
satamakaupungeista Perämeren pohju-

Pieni pyöreä
leima
Stockholm K.E.
Malli -75
5 pennin
merkillä
R2

Matti Pesonen on
lehtemme monivuotinen avustaja.
Monet tuntevat
hänet myös
numeroleimoista
tehdyistä
tutkimuksista
ja kirjoista.

Iso pyöreä
leima
Sundsvall,
pienet numerot
Malli -82
25 pennin
merkillä
R4

kasta Suomenlahden päähän eli koko
rannikon pituudelta.
Koska Suomen suuriruhtinaskunta
oli tuolloin osa Venäjää on suomalaisia
merkkejä kulkeutunut matkalaisten mu-

kana myös emämaan puolelle ja käytetty
postitukseen siellä.
Itämeren alueen ulkopuolella olevien maiden leimoissa saattaa välillä ol-

13
Pieni pyöreä
leima
Hernösand,
pisteviiva
Malli -89
5 pennin
merkeillä
R5

Pieni pyöreä
leima
Sundsvall,
pienet kirjaimet
Malli -75
5 pennin
merkeillä
R4

Lådbref från Finland
Malli -75 2 pennin merkillä R5

la osia myös suomalaisista
postileimoista. Tämä luultavasti siksi, että Suomen
puolelta lähetetyissä postilähetyksissä on ollut heikko
lähtöpaikkakunnan leima.
Tämän vuoksi postimerkki
oli postisäännön mukaan
leimattava uudelleen, jotta
vältyttäisiin merkin uudeelleen käytöltä.
Esimerkeissä on vain osa
kokoelmassa esitellyistä
maista. Merkit on valittu
tähän lähinnä selkeiden leimojen vuoksi. 

Tanskalainen
Fra Finland
rivileima
Malli -89
5 pennin
merkeillä
R2

Postikortti Pietariin 1905. Merkki mitätöity
Iz Finljanii -leimalla. Lisänä lunastusleima.
Pietarin tuloleima 11.12.1905.
Kotkamerkin kielletty käyttö. R5

Tanskalainen numeroleima 4, Aalborg
Malli -89 20 pennin
merkillä R5

Pietarin SPB-leima
Malli -66 20 pennin merkillä R5

Pieni kaksirenkainen
S.T. Petersburg 1
Malli -75
25 pennin
merkillä
R3

Iso kaksirenkainen
Venäjän
armeijan leima
Malli -75
32 pennin
merkillä R4
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Pietarin
numeroleima 3
7 kopeekan
rengasmerkillä
R4

Pietarin
numeroleima 5
7 kopeekan
rengasmerkillä
R4

Painotuote Pietarista Suomen asemalta nro 7 Pietarin kautta Viipuriin. Tuloleima Viborg/Wiipuri 2.1.1899. R3

Ulkomaalaiset
leimat
suomalaisilla
merkeillä

Englantilainen
numeroleima
383, Hull
Malli -89
5 pennin
merkillä
R4

Virolainen iso
yksirenkainen
Narva
Malli -66
40 pennin
merkillä
R5

Saksalainen iso
yksirenkainen
junavaunun
leima
Malli -66
20 pennin
merkillä
R5

Englantilainen
pieni yksirenkainen Hull
Malli -89
5 pennin
merkillä
R3

Virolainen pieni
kaksirenkainen
Tallinna
4 kopeekan
rengasmerkillä
R3

Saksalainen
”venäläisleima”
Leipzig
Malli -01
5 pennin merkillä,
kielletty käyttö
R5

Ranskalainen
pieni kaksirenkainen
Marseille
Malli -85
25 pennin
merkillä
R5

15
LU K I J O I LTA

Stockholm
OKE leimatyyppiä
olen nähnyt
vain tämän
yhden
kappaleen.

Kanervan Kimmo lähetti toimitukselle nähtäväksi muutaman mielenkiintoisen postilähetyksen.

Leimojen harvinaisuuden kyseisillä
merkeillä olen arvioinut seuraavasti:
R5 tunnetaan 1 - 3 kpl.
R4 tunnetaan 4 - 10 kpl
R3 tunnetaan 11 - 30 kpl.
R2 tunnetaan 31 - 100 kpl.
R1 tunnetaan 101 ->

L

eimojen keräilyssä olisi tärkeätä löytää sellaisia kohteita, joissa paikkakunta ja mielellään
myös päiväys olisi luettavissa. Nämä kohteet on nostettava ”arvo
asteikossa” huomattavasti kulmaleimasta kohdetta ylemmäs. Sama asiahan on
hyvin tiedossa ainakin loistoleimaisia
merkkejä keräävien henkilöiden muistin sopukoissa. Postilähetyksillä olevia
kohteita on yleensä saatavilla vain Tukholmaan kulkeneina. Näitäkin lähetyksiä löytyy yleisimmin vasta mallin M-85
jälkeen. Pietarin numeroleimojen postilähetyksiä tunnetaan muutamia kappaleita M-91, M-89 ja 95 merkeillä.
Ennen mallia M-85 tunnetaan ulkomailla leimattuina postilähetyksinä vain
muutamia. Ne ovat oikeita kokoelman
helmiä ja niistä monet kuuluvat arvostettuihin suomalaisiin filateelisiin kohteisiin. 
Matti Pesonen

L

acoste tavaramerkki on
perustettu 1933 Ranskassa! Mistä ihmeestä ne ovat
”pöllineet” sen krogotiilin
firmalogoonsa – no, Suomesta tie-

K

ortti on lähetetty Suomesta Viroon 1940. Sotasensuuri tarkastanut
ja leimannut. Sensuuri
on kuitenkin sutannut kuvapuolelta
paikkakuntaa ilmaisevan tekstin, eh-

V U O K R ATA A N !

S

tenkin – mistäs muualta. Huomasivat kuitenkin kääntää sen pedon hännän toiseen asentoon, ettei syytettäisi
logokaappauksesta!?
Oheinen firmakuori on 10 vuotta
vanhempi Lacosten yritystä. Pitäisköhän nostaa miljoonaluokan oikeudenkäynti logovarkaudesta?

kä juuri syystä, että kortti on lähetetty Viroon, eli melkein Venäjälle. Kortin kuva-aiheena on kuitenkin hyvä
kohde vaikka venäläiselle pommikoneelle. Tarkkoja poikia olivat siellä
sensuurissa!

uomen Filatelistiseuran Lönkan kokoustilaa osoitteessa Lönnrotinkatu 32 B tarjotaan vuokralle kilpailukykyisin ehdoin. 180 m2:n huoneistomme on katutasossa,
sijaitsee keskellä Helsinkiä, ja on kätevästi kulkuyhteyksien varrella. Parkkimahdollisuudet lähellä ovat hyvät.
Tila soveltuu erinomaisesti kokouksien, tuote-esittelyjen, seminaarien ja juhlien pitopaikaksi. Pieni keittiö ja audiovisuaaliset välineet ovat käytettävissä ja kalustusratkaisut helposti
muunneltavissa.
Pyydä edullinen tarjous:
Tapani Somersalo, puh. 050 564 3933
sähköposti: tapani.somersalo@kolumbus.fi
Suomen Filatelistiseuran Kustannus Oy
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Venäjän vilkas postiliikenne loppui
Levantin alueella kun ensimmäinen
maailmansota syttyi vuonna 1914.

50 Piastre/5 Ruplaa leikkeellä
Konstantinopoli 14.10.1913 (Michel 77).

Levantti on vanha ja hieman epämääräinen, Euroopassa käytetty
nimitys Välimeren itärannan maille.
Alue käsittää suurin piirtein nykyisen
Syyrian länsiosan, Libanonin,
osan Jordaniaa, Israelin sekä
Gazan ja Länsirannan. Alla
laivoja Mustallamerellä
Batumin rannassa.

Venäjän posti Levantissa
Venäjän ekspansio Etelä-Venäjällä oli hyvin voimakasta
1700-luvulla. Sekä Pietari Suuri että Katariina Suuri valloittivat
suuria osia alueista jotka rajoittuvat Mustaanmereen.
Pietari Suuren ensimmäinen tärkeä valloitus oli Azov
samannimisellä lahdella vuonna 1696.
Teksti ja kohteet Martin Holmsten

K

atariiina Suuri valloitti suuria alueita Donin alueella sekä Krimin niemimaan vuosina
1768-1774 turkkilaisilta. Alueella käytiin myös Krimin sota 1854-56,
Venäjän – Turkin sota vuosina 1877-8 ja
ensimmäinen maailmansota 1914-1918. Venäjän Levantin postikonttorit sulkivat
ovensa kun ensimmäinen maailmansota syttyi 1914.
Mustan meren alue ja erityisesti Odessan kaupunki ja Krimin niemimaa ovat
olleet erityisen tärkeitä Venäjän kaupalle
ja ekspansiolle Levantin alueella. Venäjä
on aktiivisesti ylläpitänyt kiinnostusta
alueella myös tähän päivään saakka.

Itäisen Välimeren kartta.

Postikonttorit
Venäjä perusti jo aikaisessa vaiheessa oman postikonttorin Konstantinopoliin vuonna 1783. Konttorin perustaminen perustui Venäjän ja Turkin väliseen
postisopimukseen vuodelta 1781. Tämän jälkeen uusia
Venäjän postikonttoreita avattiin Levantin alueella, eli
itäisen Välimeren
alueella. Konttoreita ja agentuureja on
ollut kaikkiaan noin
40. Postinkulku Levantin alueella annettiin venäläiselle
R.O.P.I.T. -laivayhtiölle joka täten sai
monopoliaseman
postin kuljettamisessa. Yhtiö perustettiin

17
Alla kirje Ropit Smyrnasta 23.7.1902 Isfahaniin Persiaan,
1 Piastren/10kop merkki. Takana transitleimat, Ropit Konstantinopel 25.7.1907, Sevastopol 26.7.1907, Baku 30.7.1907,
tuloleima Teheran. Laivapostia Egeian meri, Musta meri
Smyrna – Konstantinopoli – Sevastopol, Krim,
laivapostia Kaspian
merellä Baku – Persia
(Meshedisser).
Kirje Odessasta 1.3.1821 Marseilleen Ranskaan.
Tuloleima Colonies par Marseille. Taksamerkinnät
”90” ja ”2”. Kirje on desinfioitu Marseillessä,
kuoressa reijitykset desinfiointia varten.

vuonna 1856 ja varsinainen toiminta alkoi vuonna 1862. Odessa oli laivayhtiön
kotisatama. R.O.P.I.T -laivayhtiöllä oli
1800-luvun lopussa yhteensä 77 höyrylaivaa.
Venäjällä oli postitoimintaa myös
Kreetalla sekä munkkiluostari Mount Athoksella joka kuului R.O.P.I.T. -yhtiön
toimintapiiriin.
Kaupankäynti kukoisti Levantin alueella ja myös moni muu eurooppalainen
maa perusti omat postikonttorinsa sinne,
mm. Ranska, Englanti, Saksa ja Itävalta.

Postimerkit ja postitaksat
R.O.P.I.T. -yhtiö sai julkaista omia postimerkkejä käytettäväksi Levantin alueel-

Rahakuori Marinskista 5.3.1907 Jerusalemiin, 5 Ruplaa, frankeerattu takapuolella
20 kop, 4 kop, lisäksi lakkasinetit. Laivapostia Odessa – Konstantinopoli – Jaffa.

la (Michel 1-6). Näitä merkkejä laivayhtiö
sai käyttää postissa vain eri Levantin satamien välillä. Postissa Venäjälle tai Venäjältä käytettiin keisarikunnan yleisiä
postimerkkejä. Laivayhtiön laivat kulkivat tihein vuoroin Levantin alueella.
Laivoilla oli mukana myös postin henkilökuntaa ja niillä kuljetettiin kirjepostia,
paketteja ja painotuotteita.
Postitaksat olivat alussa seuraavat:
kuljetus laivalla 20 kop. Sisä-Venäjältä
lähetetyistä kirjeistä piti maksaa vielä 10
kop maakuljetuksesta Odessaan. Painotuotteita varten oli oma 6 kop taksa jota
varten Venäjän posti valmisti hammastamattoman erikoismerkin (Michel 1). Lisäksi Venäjän posti valmisti omia postimerkkejä Levanttia varten 1868 -1900
(Michel 2 – 18). Vuosina 1900 – 1913 Venäjän postilaitos julkaisi keisarikunnan
yleismerkkejä turkkilaisen raha-arvon
päällepainamalla, Para ja Piastre (Michel
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Venäjän posti
Levantissa
19 – 68). Vuonna 1909-1910 julkaistiin erikoiset postimerkit 13 erilaisen R.O.P.I.T.
-konttorin paikkakunnan nimellä.

Laivapostilinjat
R.O.P.I.T. -yhtiö ylläpiti mm. seuraavia
laivapostilinjoja: Sevastopol – Konstantinopoli, Odessa – Konstantinopoli – Alexandria.
Rannikkolinjaa: Odessa – Konstantinopoli
– Dardanellit – Athos – Saloniki – Pireus –
Chios – Smyrna – Tripoli – Beirut – Jaffa –
Port Said. Anatolian linjaa: Odessa – Batum
– Konstantinopoli – Ineboli – Sinope – Samsun – Ordu –Kerasunde – Trapezunt. Krim
– Kaukasian linjaa: Odessa – Eupatoria –
Sevastopol - Jalta – Feodosia – Kerch – Anapa
– Novorossijsk – Sotchi – Adler – Suhumi –
Batum – Poti. Odessa – Alexandria pikalinjaa, Odessa – Marseille pikalinjaa sekä
Odessa – Batum pikalinjaa.

Postikortti Bosporin salmesta.

nittakoon: Rizeh, Tireboli, Kerassunde, Ordu, Samsun, Sinope, Ineboli, Burgas, Varna,
Tulcea, Sulina, Kustendje, Konstantinopoli, Dardanellit, Makaronia, Chios, Chesme,
Candia, Rhodos, Tarsus, Aleppo, Lattakia,
Tripoli, Acre, Haifa, Port-Said, Volos, Cavalla, Port-Lagos ja Jerusalem.
Muita kiinnostavia leimoja Mustan
meren alueelta ovat Venäjän valtiopostin postileimat Odessasta, Sevastopolista, Mariupolista, Taganrogista, Jaltasta,
Batumista, ym. Laivapostileimat Odessa
– Batum, Paquebot -leimat, desifiointileimat ”obessarasheno” -leimat. Kenttäpostileimat Venäjän – Turkin sodasta 18771878 ym.

Leimat
R.O.P.I.T. -yhtiö käytti paljon erilaisia leimoja eri aikakausina. Aikaisimmat olivat
vanhat kuusikulmaiset pistenumeroleimat jotka olivat: Alexandria 785, Smyrna
780, Beirut 783, Batum 777, Trebizond 778,
Mytilene 779, Mersina 781, Alexandretta 782,
Jaffa 784, Ateena 786 ja Saloniki 787. Yhtiön kaksirenkaiset päivämääräleimat, jotka otettiin käyttöön pistenumeroleimojen jälkeen olivat käytössä vuoteen 1914.
R.O.P.I.T. -konttoreista ja agenteista maiPakettikortti Brest-Litovskista 5.12.1907 Jaffaan 28.12.1907. Frankeerattu 2 x 25 kop,
2 x 2 kop, 2 x 20 kop. Tuloleima takapuolella ROPIT, Jaffa 26.12.1907.
Laivapostia Odessa – Konstantinopoli – Jaffa.

Loppusanat
Postikortti
painotuotteena,
2 kop, Pariisiin
23.12.1903.
Venäläinen
höyrylaivaleima
Batum – Odessa
6.12.1903, litt.1

Venäjän vilkas postiliikenne loppui
Levantin alueella kun ensimmäinen
maailmansota syttyi 1914. Venäläisten
postikonttorien toiminta-ajalta löytyy
runsaasti materiaalia. Suurin osa kaikista tunnetuista kohteista on leimattu
Konstantinopolissa. Konstantinopolissa
toimi useita postimerkkikauppiaita jotka myivät Venäjän Levantin postimerkkejä filatelisteille ympäri maailmaa. Vii-
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meisistä merkeistä löytyy hyvin paljon
leimaamatonta materiaalia ja aidosti leimatut merkit ovat hyvin haluttuja.
Noin 50 % kaikista tunnetuista kohteista ovat postikortteja Konstantinopolista joita on frankeerattu 2 x 10
paran/2kop merkein. Kohteet muilta
paikkakunnilta ovat huomattavasti harvinaisemmat. Postia löytyy hyvin pal-

Ehiökortti 3kop, 1 kop lisämerkillä Tver 9.12.1913 Adrianopoliin.
Transit Galata
16.1.1914
Lähteet:
Konstantinopoli,
ROPIT,
Bazilevich: The Russian Posts
Jaffa 23.12.1913,
in the XIX Century, 1987
tuloleima AndrianHolmsten, Martin: Venäjän
opol, Turkki.
Postihistoria 1857 – 1918, 1992
Laivapostia
Kirkinen: Venäjän Historia, 2000
Odessa –
Konstantinopoli
Koch – Opitz: Verkehrs-Handatlas
– Jaffa.
von Russland, 1911

jon Venäjältä Mount Athoksen luostariin Kreikkaan. Viime vuosina Mount
Athokseen tullutta postia on ollut runsaasti tarjolla eri ulkomaisissa huutokaupoissa, joissa hinnat ovat vaihdelleet
n. 25 euron ja 350 euron välillä. Postia
Suomesta ja Suomeen Venäjän Levantin
alueelta löytyy myös. 

Kupec, Hans: Postgeschichte Kaiserreich Russland, Band I – IV, 2009
Prigara: The Russian Post In the
Empire, Turkey, China, And The Post
in Poland, 1981
Ringström – Tester: The Private Ship
Letter Stamps of the World, Part 2, 1990
Salles, Raymond: La Poste Maritime
Francaise, Tome I, 1992 sekä Wikipedia

NÄYTTELYHUUTOKAUPPA 334 HUHTIKUUN 10
AB Philea järjestää näyttelyhuutokaupan NORDIA 2016- näyttelyssä.
Paikka: Jyväskylä Paviljonki Kongressi ja Messukeskus 8. – 10. huhtikuuta

AUKTION 335 I MAJ
Aikaisemmin
tuntematon kohde
14 äyrin merkki
sanomalehden
kääreessä 1869
Otamme kohteita vastaan raha- ja postimerkkihuutokauppoihimme jatkuvasti
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Espoon postihistoria ja leimat osa 11

Arna Edinin tarina
Helsingin postipiiri ulottui vielä vuoden 1950 alussa
koko Espoon pitäjän alueelle. Sen alitoimipaikoiksi kuului
niin Espoon pappilan postitoimisto Keski-Espoossa,
kuin myös Matinkylän postiasema I, Etelä-Espoossa.
Kuitenkin tähän oli nyt tulossa muutos, joka
mullistaisi postiolot Eteläisessä Espoossa.

seen paikkaan, joka sijaitsee 10 kilometrin päässä Helsingin keskustasta. Sinne
oli tarkoitus avata postikonttori lähiaikoina. Postivirkailija Mattilan taloon oli
valmistunut postihuoneisto, johon kuului myöskin pieni virka-asunto, huone
ja keittiö. Sodan jälkeisenä aikana talossa oli muitakin vuokralaisia ja vuokrasäännöstely päällä. Vuokralaisia ei saisi
heti pois joten nämä asuisivat siellä vielä
toistaiseksi. Hänellä oli tarjota minulle
asunto heidän perheensä kanssa talon
yläkerrasta. Sellaista asuntoa minä en
olisi halunnut. Mutta lähtiessä sanoin että olen kiinnostunut, koska minulla oli
pikkuveli, jonka piti aloittaa oppikoulussa. Ajattelin, että jos minä pääsen tänne
asumaan, niin veljeni pääsee asumaan
kanssani ja käymään normaalilyseota
Helsingissä.
Meillä oli postintarkastajana Yrjö Ulmanen, joka oli aika vaativa mutta hyvä
ja jämpti esimies. Helsingin postikonttorissa tapasin yhden expentöörin Valter Godenhjemin, (Kuva 3) joka oli ollut
Matinkylän postiaseman hoitajan esimiehenä. Hän sanoi, että lähdemme nyt

Teksti Janne Nikkanen

E

nnenkuin postipiiri vaihtui,
saapui Matinkylän silloiselle postiasemalle Myrskylästä
nuori neiti, jonka uraa Matinkylän postissa on vaikea sivuuttaa. Tämä
kyseinen neiti oli Arna Edin (os. Björksted), joka sitten aikanaan jäi eläkkeelle
Espoon eteläisen postipiirin aluepäällikkönä.

Muutto Matinkylään ja uran
aloitus Mattbyn postissa
Näin Arna Edin kertoi SP-lehden haastattelussa: ”Postiasema Mattby – Matinkylä toimi vuosina 1948 – 50 Mattilan talossa. Olin valmistunut postikursseilta ja
minulla oli toimistonhoitajan pätevyys.
Postintarkastaja soitti minulle Myrskylän postiin. Hän kysyi haluaisinko ottaa
vastaan sijaisuuden Matinkylä -nimi-

1) Kirjattu kirje kotimaassa. Kirje,-15g, 1.12.1948 – 30.6.1950,
15 mk + kirjaus, 1.12.1948 – 30.6.1950, 15 mk, taksanmukaisesti.
Matinkylän postiasema I:n aikainen Postitoimisto, johon on käsin kirjoitettu
Mattby; 2.1.1950, Helsinki – Helsingfors; 2.1.1950. Erittäin mielenkiintoinen
lähetys,joka on Stensvikin alueelta toimitettu todennäköisesti H:ki – Bromarf
postiautolla Matinkylän postiaseman kirjattavaksi ja sieltä edelleen Helsinkiin.
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2) Arna Edin ja tuntematon postimies joskus 1960-luvulla.

3) Edin lajitteluhyllyä tarkastamassa helsinkiläisessä postissa 1960-luvulla.

4) Edin ja nippusitojakone. Paikka edelleen sama.

virka-autolla Holmströmin luokse Matinkylään.
Holmström työskenteli tuolloin Helsingin postin
alaisena Matinkylän postiaseman hoitajana. Posti
sijaitsi tuolloin (v. 1950) Wohlmannin kaupassa,
Nokkalan tienhaarassa ja siellä otetiin vastaan
kassa hänen valvoessa tilannetta. Kassa laskettiin
ja siihen kuuluivat postimerkit, vakuutetut kirjeet
sekä kaikki missä rahaa liikkui. Lopulta päästiin
expentöörin kanssa yhteisymmärrykseen siitä,
että minä vastasin vain arvopapereista, rahoista
ja lähetyksistä, mutta puuttuvista vastasi edelleen
J. Holmström itse. Vakuutettuja kirjeitä ei juurikaan liikkunut, mutta kirjattuja kyllä. (Kuva 4)
Porkkala oli luovutettu venäläisille ja Matinkylä oli ns. rajamaata tuolloin. Arvokirjeet pistettiin
pieneen kassakaappiin tilapäiseen säilöön. Oljelundin taloon vietiin postisäkki ja siellä oli myöhemmin myös kassakaappi arvopostia varten.
Ensimmäistä postisäkkiä viedessäni Oljelundin
taloon siellä ei ollut ketään paikalla ja jouduin
jäämään sinne yöksi vahtimaan postia. Helmikuun 1944 pommituksissa oli pommi pudonnut
aivan Oljelundin talon lähelle ja räjähdys oli vaurioittanut aika pahoin taloa ja tehnyt seiniin reikiä.
Viereisessä talossa asui kuusikymppinen Anna Nurmi. Minä olin silloin 20 vuotias ja ajattelin, että hän oli vanha. Kysyin pääsenkö asumaan
taloon. Alma vastasi, että pääset. Hän muuttaa
asumaan keittiöön ja minä sain sitten oman huoneen. ”

Ylennys ja uusi nimi postitoimistolle, vuodet 1950-53
1. marraskuuta vuonna 1950 postiasema I, Mattby – Matinkylä korotettiin postitoimistoksi. Siltaleima, halkaisija (25 x 16 mm), joka oli ollut
käytössä 1.1.1938 alkaen, uusittiin tammikuun alkuviikkoina 1950 ja postiasemalla jouduttiin tuolloin turvautumaan tilapäiseen Postitoimisto -varaleimasimeen (Kuva 1). Leimasimessa ei lukenut
valmiina postiaseman nimeä, vaan nimi Mattby
jouduttiin kirjoittamaan käsin. Nyt Matinkylän
postista pystyi lähettämään ja vastaanottamaan
myös arvoposteja. Jo seuraavana vuonna Matinkylä korotettiin posti- ja lennätintoimistoksi. Tämä tapahtui 17. syyskuuta 1951.
Siltaleimasimesta luovuttiin ja väliaikaiseksi jäänyt 23
mm pyöröleima Mattby – Matinkylä palveli postitoimistoa
aina tammikuusta 1952 – kesäkuulle 1953 saakka. 1. heinäkuuta 1953 postitoimiston nimi vaihtui suomenkieliseksi ja uusi
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Uusi pyöröleima Matinkylä – Mattby otettiin käyttöön 1.7.1953. nulle, että päälliköt hänen yläpuolellaan
Tässä painotuotteella 17.12.1953 lähetetttynä Uusikarlepyyhyn.

23 mm pyöröleimasin Matinkylä – Mattby otettiin käyttöön.
Tämä kyseinen
leimasin oli ensimmäinen tyyppi monista myöhemmin tulleista Matinkylä
– Mattby -pyöröleimasimista. Tämä leimasin-tyyppi oli käytössä ainakin ajalla
1.7.1953 – 31.12.1956.

Uuden postitalon
aate syntyi

kyllästyivät lopulta, kun minä niin sitkeästi olin lähetellyt niille kirjeitä joka
viikko. Näin se postitalo sitten lopulta
saatiin vuonna 1956.

Henkilökunta
Matinkylän postitalossa

Uusi Matinkylän postitalo oli pitkällisen painostuksen tulos, johon Arna Edin
käytti omaa työaikaansa.
Kuvassa postitalo on juuri vihitty
käyttöön talvella 1956.

Kun väkeä rupesi muuttamaan Matinkylän alueelle enemmän ajattelin, että
tänne pitäisi saada uusi postitoimisto.
Matinkylässä ei ollut edes kunnon kauppaa. Kysyin postitarkastajalta, saisinko
käydä keskusteluja heidän ja kiinteistöviraston kanssa. Kysyin heiltä onko
mahdollista, että tänne rakennettaisiin
postitalo. He katselivat minua suurin silmin ja miettivät, että onko tuo 21-vuotias tyttö tosissaan! Olin siis Matinkylän
postipaikan perustaja. Ensimmäisellä
pyynnöllä se hanke ei oikein edennyt.
Myöhemmin postitarkastaja sanoi mi-

Meitä oli postitalossa kaksi virkailijaa
minun lisäkseni. Ensimmäinen apulaiseni oli Paula Laine joka jäi myöhemmin
eläkkeelle Soukan postin hoitajana. Isossa postiremontissa hän joutui vähäksi aikaa myös Espoon keskuksen postinhoitajaksi. Tavallaan hän oli Soukan postin
viimeinen hoitaja. 

Matinkylän postialueen alitoimipaikat
– uudet postipysäkit
Postipysäkki Kolikari
(1.7.1953 – 31.1.1970)

M

atinkylään perustettiin
postipysäkki nimellä
Kolikari. Tampereelle
oli perustettu Kaleva -niminen kaupunginosa ja nyt piti keksiä
uusi nimi Kaleva -nimen tilalle. Postipysäkin nimi annettiin todennäköisesti läheisen huvilan (villa Kolikari) mukaan.
1. heinäkuuta 1953 nimi vaihtui. Asemapaikka pysyi samana, eli Kaleva -nimisen
Kirje ulkomaille, Englanti, -20 g, 1.6.1956 – 31.3.1959,
30 mk + lentolisä Airmail; 1.10.1942 – 30.9.1957, 2 mk. Yht. 32 mk (1 mk ylitaksa).
Kolikari + Mattby – Matinkylä; 29.6.1956. Lentokirje Nokkalasta –
Matinkylän posti- ja lennätintoimiston ohjauksena Englantiin.

Arna Edinin
tärkeimpiin
työtovereihin
kuuluivat Helge
Nysten ja Seija 		
Hermansson, joka
hoiti Matinkylän
postitoimiston
kassaa.
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jäätelöbaarin yhteydessä Nokkalan kaupalla. Kolikari on 20 x 5 mm kokoinen
rivileima, jonka väri on violetti. Postipysäkki toimi aina talveen 1970 Nokkalan
kaupalla, mutta leiman käytöstä on havaintoja vain 1950-luvulta. Postipysäkki
Kolikari lakkautettiin 31.1.1970, kun Matinkylän postin tilapäinen haarakonttori
perustettiin Matinkylän kartanon yhteyteen.

Valokopio harvinaisesta postipysäkkileimasta Martinmäki/Mårtensbacka.

Martinmäki / Mårtensbacka
(1.7.1953 – 31.10.1964)
Kun postipysäkki Mårtensbacka / Martinmäki oli toiminut Hannuntiellä
muutaman vuoden, se vaihtoi jälleen
nimeään. Uudeksi nimeksi tuli nyt Martinmäki / Mårtensbacka 1.7.1953 alkaen.
Tuolloin Martinmäki oli jo Matinkylän
lennätintoimiston ja Arna Edinin alaisuudessa. Tämä uusi leima oli tismalleen saman kokoinen, kuin edeltäjänsä
eli 33 x 5 / 40 x 5 mm ja sen väri oli edelleen musta. Tällä nimellä postipysäkki
jatkoi toimintaansa reilun 10 vuoden
ajan, siirtyen syksyllä 1964 Elannon kaupan yhteyteen Länsiväylän pohjoispuolelle, vastavalmistuneen Soukanväylän
kainaloon. Tätä viimeisintä, Martinmäki -postipysäkkiversiota en ole itse koskaan vielä tavannut! Minulla on olemassa leimasta vain tämä Reino Forsténin
ottama kuva Fenno Scandia -lehteen 2/79.
Leimasta pyytäisinkin havaintoja, jos se
vaikka putkahtaisi esiin edes leikkeellä
jonkun valintavihkosta/albumista!?

kokanto. Postin kantajana toimi Puolarmetsässä asunut tilallisen rouva Helga
Orden. Hän jakoi postin polkupyörällä.
Talviaikaan posti kulki reellä, tai hevosella. Myöhemmin postinkantajana toimi kylän asukas Svea Lindh, joka kulki
mopolla. Rouva Lindh ryhtyi postinkantajaksi saadakseen rahaa tyttärensä oppikoulunkäyntiä varten. Postipysäkkileima Frisans on 20 x 5 mm kokoinen,
ja väri on violetti. 1950-luvun lopussa
1.6.1959 Frisans korotettiin Pa I arvoiseksi ja sen uudeksi nimeksi tuli Vapaaniemi – Frisans. 1.6.1967 se nimettiin vielä
kerran uudelleen Friisilä – Frisans.

Postipysäkki Westend
(1.4.1956 – 31.12.1972)
Postisäkit tuotiin Helsingistä Bromarfiin menevällä linja-autolla Westendin
silloiseen liittymään, josta Julia Carl-

Postikortti ulkomailta, Sveitsi, 10 r.
Seewenchwyz; 19.7.1956 + Westend.
Postikortti ohjattuna lastenleirille Villa
Marie, Toppelund (Haukilahti) -yliviivattuna ja käsimerkinnällä Matinkylä.
Harvinainen lähetys Westend -postipysäkin alkuvaiheilta.

berg haki postin jaettavaksi. Osoitteeksi
merkittiin Helsinki Westend, tai pelkkä
Westend. Kirjatut ja muut noudettavat
lähetykset saatiin Helsingin pääpostista
tai Lauttasaaresta. Jo vuonna 1949 Westendyhdistys anoi postipysäkkiä Westendiin. Vuonna 1954 todettiin kateellisina,
että Tapiolassa posti kannettiin kahdesti
päivässä, ja Tapiolan ja Helsingin välisessä postiliikenteessä noudatetaan halvempaa paikallispostitaksaa.
1.4.1956 avattiin postipysäkki nimellä
Westend silloisen Westendin puistotien ja

Postipysäkki Frisans
(1.8.1955 – 31.5.1959)
Ennenkuin postipysäkki Frisans perustettiin, kävivät friisiläläiset arkisin toimittamassa postiasiansa Matinkylän
postitoimistolla ja hakemassa sunnuntaisin sieltä lehtensä. Postipysäkki Frisans perustettiin 1.8.1955 Laineen kaupan
yhteyteen. Kun ympärivuotista asutusta
alkoi tulla enemmän, aloitettiin laatik-

Kirje kotimaassa, -20g, 1.6.1956 – 31.12.1963, 30 mk.
Frisans + Helsinki – Helsingfors; 8.10.1958. Erittäin harvinainen lähetys.
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Honkatien risteykseen (nyk. Westendintie)
Helsinkiläisen meijeriliike Oy:n yhteyteen.
HM:n (Hyvä Maku) -kaupassa toimi jatkosodan aikana mm. saksalaisten kanttiini. Westendin postipysäkiltä jakajat
kantoivat lähetykset postilaatikoihin.
Alussa postilaatikot saivat olla talon
ovessa, mutta jakelun mekanisoituessa
ne oli vietävä tien varteen. Myöhemmin
1960-luvun keskivaiheilla westendiläisiä
ilahdutettiin sekä aamu- että iltapäiväjakelulla, mutta tämäkin etu poistettiin
vuonna 1968. Westendistä tuli Matinkylän lennätinpostin alainen. Vuoden
1973 alusta postipysäkki lakkautettiin ja
se sulautettiin silloiseen Tapiolan postikonttoriin. Kuitenkin Westend ry:n
pyynnöstä se sai kuitenkin pitää oman
postinumeronsa 02160 (vuodesta 1973-),
kunnes se kesällä 1990 siirtyi Haukilahden uuteen postikonttoriin.

Matinkylän postipiiri
Matinkylä toimi oman postipiirinsä ylitoimipaikkana vuodesta 1938 vuoteen
1977, jolloin Niittykummun moderni punatiilinen postikonttori valmistui.Arna
Edin alaisineen muuttivat Matinkylän
vanhasta postitalosta sinne. Niittykummusta tuli pääposti ja postileimaksi tuli
Espoo 20 ja Matinkylästä (Espoo 23) tuli
alitoimikonttori. Myös Haukilahti, myöhemmin Espoo 17 jäi alitoimikonttoriksi.

Postitoiminta 1950-luvun
lopun Matinkylässä
1950-luvun jälkipuoliskolla postitoiminta alkoi vakiintumaan uudelle tasolle. Postinjakelu motorisoitui. Hevosen korvasi usein mopo ja polkupyörillä
ajettiin enää vain syrjäpolkuja. Sen sijaan
asukasmäärät Matinkylän ympäristössä pysyivät suunnilleen sotia edeltävällä
tasolla. Kun uusi postitalo oli valmistunut talvella 1956, muutti sen lähistölle
myös kauppoja, mm. Elanto. Leimatkin
muuttuivat ja edeltä jo mainittu Matinkylä – Mattby -tyyppi I sai seuraajan,
tyyppi II, joka oli muuten samanlainen
kuin edeltäjänsä, mutta nyt uutena päivämäärän molemmissa päissä oli kolme
vaakasuoraa viivaa. Tämä leimasin oli
käytössä ainakin lokakuuhun 1974 asti.

Kirjattu pakettikortti kotimaassa. Paketti; -8 kg, 1.1.1952 – 31.5.1956, 80 mk + kirjaus;
1.1.1952 – 31.5.1956, 25 mk. Sekapostite 5 mk, m/30 + 4 x 25mk m/54. Matinkylä –
Mattby: 13.10.1954, Järvenpää; 18.10.1954. Matinkylän pt:n nouto-lipuke, sekä (ruotsinkielinen kirjauslipuke) Mattby - Matinkylä. Paketin sisällä ollut kaavakkeita.

Postipysäkki- ja pyöröleimojen harvinaisuudesta
1950-luvun postiasemien leimat eivät
sinällään ole erityisen harvinaisia, ellei haeta aikaisia päivämääriä leimoista. Sen sijaan postipysäkkileimat ovat
edelleen joko harvinaisia, tai erittäin
harvinaisia. Postipysäkkileimojen harvinaisuusaste on kokokohteen mukaisesti arvioitu suraavasti:

Postipysäkkileimat:
Kolikari (1.7.1953 – 31.1.1970)
Harvinaisuusluokan postipysäkkileimalle Kolikari määrittäisin: R4
Jos leimaus 1960-luvulta: RR
Martinmäki/Mårtensbacka
(1.7.1953 – 31.10.1964)
Harvinaisuusluokan postipysäkkileimalle Martinmäki/Mårtensbacka määrittäisin: RR (Tätä leimaa en ole koskaan
vielä tavannut)
Postipysäkki Frisans
(1.8.1955 – 31.5.1959)
Harvinaisuusluokan postipysäkkileimalle Frisans määrittäisin: RR
Leikkeellä/irtomerkillä: R5

Postipysäkki Westend
(1.4.1956 – 31.12.1972)
Harvinaisuusluokan postipysäkkileimalle Westend määrittäisin: RR

Postitoimistojen ja
postiasemien leimat:
Posti- ja lennätintoimisto, Mattby –
Matinkylä (1.1.1952 – 30.6.1953)
Harvinaisuusluokan pyöröleimalle
Mattby – Matinkylä määrittäisin: R4
Posti- ja lennätintoimisto, Matinkylä –
Mattby (1.7.1953 – 31.12.1956)
Harvinaisuusluokan pyöröleimalle Matinkylä – Mattby (Ty I) määrittäisin: R2
Jos leimaus sen käyttöönottovuodelta
1953: R4
Posti- ja lennätintoimisto, Matinkylä –
Mattby (1.1.1957 – 31.12.1974?)
Harvinaisuusluokan pyöröleimalle Matinkylä – Mattby (Ty II) määrittäisin: R1
Jos leimaus sen käyttöönottovuodelta
1957: R3
Postiasema I, Vapaaniemi – Frisans
(1.6.1959 – 31.5.1967)			
Harvinaisuusluokan pyöröleimalle Vapaaniemi – Frisans määrittäisin: R3
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Hyttysverkoin varustautuneet jääkärit kirjoittamassa kirjettä kotiin Riianlahden rintamalta 1916. Oikealla istuu jääkäri
Ture Brommels, joka Saksassa ollessaan harrasti innokkaasti valokuvausta. Taustalla 2. Jääkärikomppanian korsu,
joka oli itärintaman ylipäällikön mukaan nimetty Villa Hindenburgiksi. Vapriikin kuva-arkisto.

Salaista jääkäripostia -näyttely Postimuseossa
Postimuseon näyttely- ja tapahtumavuosi 2016 Vapriikissa
on vilkas. Museo järjestää kolme uutta näyttelyä ja
jatkaa marraskuun 27. päivänä 2015 avattua Riitta Ikosen
Mail Art – Art Mail -näyttelyä. Vuoden kohokohta on ”Salaista
jääkäripostia” -näyttely ja Jääkärit Saksan tiellä -kirja.

S

alaista jääkäripostia -näyttely ja
Jääkärit Saksan tiellä -kirja valottavat jääkärihistoriaa aivan uudesta näkökulmasta, kirjeiden ja
päiväkirjojen avulla. Tutkija, filosofian
tohtori Tuomas Hoppu on tehnyt valtavan työn kartoittaessaan ja tutkiessaan

aineistoa. Nuorten sotilaiden syvimmät tunnot kuten toivo, pettymys, ilo,
epävarmuus, huoli, koti-ikävä ja nälkä
avautuvat jääkärien omien kokemuksien kautta.
Lähes 1900 suomalaista sai Saksassa
sotilaskoulutusta vuosina 1915–1918. Kir-

jasta välittyy aikalaistunnelmia joukon
mielialoista koulutuksessa, rintamalla
ja vapaa-aikana. Näyttely nostaa esiin
elämyksellisellä tavalla lähdön syitä,
leirielämää, rintamalla oloa sekä kertoo
salaisesta kirjeenvaihdosta jääkärien ja
läheisten välillä. Esillä on myös harvinaista esineistöä yksityiskokoelmista.
Kirja Jääkärit Saksan tiellä julkaistaan
25.2.2016. Näyttely on esillä 18.3.2016–
19.3.2017.
Postimuseo sijaitsee Tampereella museokeskus Vapriikissa, Alaverstaanraitti 5. 

Tilaa nyt Suomen Postimerkkilehti!
Tuhti annos filateliaa
kuusi kertaa vuodessa.
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Postihistoriaa

U

uden vuoden ensimmäistä palstaamme ovat löydöillään muistaneet Lonkalta tutut ahkerat avustajamme. Aloitamme seuramme kunniajäsenen
Kimmo Kanervan lähettämillä kohteilla.
Ensimmäinen Kimmon kohde on tanskalaisen lääkevalmistajan lähettämä 6 ören ruskea ehiökortti. Se on leimattu
Kööpenhaminassa 6.1.1880 ja osoitettu helsinkiläiselle apteek-

T

oinen Kimmon kohde on kulkenut
todella pitkän matkan eli Etelänavalta Pohjoisnavalle (tai melkein,
eli Suomen Sodankylään).
Kyseessä on Argentiinan merkein varustettu ja maan Etelänapa-asemalta lähetetty
superfilateelinen kirje monine oheis- ja seliteleimoineen. Kyseessä on napa-aluetutkijaystävysten keskeinen kirjeenvaihto vuodelta 1963, todella pitkän matkan kuitenkin
kulkenut.

karille. Kortti on saanut ensin taakseen
Venäjän postivaunuleiman 28.12.1879,
sitten se on saapunut Pietariin 29.12.1879
(kumpikin vanhaa ajanlaskua), Viipuriin
11.1.1880 ja ANK-leimattu Helsingissä 12.1.
Lähettäjä on käyttänyt kotimaan taksan
mukaista 6 ören korttia, mutta Suomeen
olisi tullut käyttää 10 ören punaista ulkomaantaksan korttia. Siksi kortilla on musta pyöreä (T) leima ja kolme lunastukseen
liittyvää käsimerkintää. Lunastusta ei
kuitenkaan ole ainakaan merkein peritty.
Myös kortin kääntöpuoli on kiinnostavaa sosiaalista filateliaa. Painetussa tekstissä tanskalaisfirma Marx Koppel tarjoaa
kiniinipulveria, ilmoittaen, että ”...tuotetta kannattaa tilata heti,
sillä sen hinta alkoi nousta 26.12. ja on nyt 25 mk kalliimpi kuin
tuolloin... Nousun odotetaan jatkuvan, ja hinnan nousevan päivän
tarjouksesta 390 mk / kilo (käsin merkittynä) vielä 10-20 mk / kilo
helmikuun alkuun mennessä..”.

S

euraava kohde
on vuodelta 1911,
Suomenlinnasta eli silloin vielä
Viaporista. Lähettäjä on
leimattu vasempaan alakulmaan: ”Viaporin linnoituksen esikunta” ja sotilasvirkakirje on osoitettu
Uudenmaan läänin kuvernöörille.
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N
Kääntöpuolella on venäläisesikunnan sininen pyöreä virkaleima ja Helsingin
tuloleima 6.2.1911.

eljäs Kanerva-kohde on 10 kopeekan sininen rengasehiökortti Raumalta 18.2.1900 Helsinkiin.
Kortti on harvinainen tavallisenakin, mutta Kimmon mukaan kirjattuna lähes
uniikki. Sen arvoa – lievästä tahraisuudesta
huolimatta – lisää se, että kyseessä on aito tarvelähetys, ei siis filateelinen tekele. Postin nopeus on tuolloin ollut huippuluokkaa: takana
oleva Helsingin tuloleima on samoin 18.2. eli
samana päivänä perille tuli!

J

atkamme toisen ahkeran ja osaavan Lönkkalaisen eli Ulf Fominin
kohteilla, osin seuraamalla Kimmo Kanervan
yllä viitoittamia teemoja.
Ensimmäinen Fomin-kohde on venäjäksi kirjoitettu
kortti Suomenlinnasta 3 kopeekan punaisella merkillä. Se on leimattu Sveaborg
– Wiapori 3.4.1904 ja tullut
Pietariin maaliskuussa (tark-

S

ka päivä epäselvä). Hienosti aikaansa henkivän kortin
kuva-aihe ei kuitenkaan ole
linnoitussaarelta vaan Eläin-

euraavan Uffen
kohteen myötä
pysyttelemme
edelleen Suomessa olleiden venäläisten ja hevosajoneuvojen maailmassa. Se liittyy Suomen
menettämään Karjalaan ja Ukrainan menettämään Krimiin.
Se on leimattu Perkjärvellä, Kannaksella, 2.9.1913 ja saapunut
ensin Jaltalle 2?.8. ja sieltä Alupkaan 24.8.1913, kumpikin Krimin leima tietysti ortodoksisen kalenterin mukaan. Kortin on
tuottanut Walokuvaamo ”Renessans” ja se esittää Perkjärven
taloja, hevosajoneuvoja ja tsaarin armeijan sotilasta. Perkjärvi
sijaitsee Viipurin eteläpuolella, Muolaan kunnassa, sen nykynimi on Kripitsnoje.

tarhasta. Tarkemmin katsoen paikka, missä tyylikkäästi
pukeutunut ja päivänvarjolla varustautunut pari huris-

telee hevosvaljakollaan, on
Linnunlaulun huviloiden
kohdalla Eläintarhan suuntaan alas viettävä kaarre.

M

aailmalla seikkailleet kohteet ovat aina postihistorian parhaimmistoa. Viimeinen Fomin-kuori
on kahdella Saarinen mallin markan oranssilla
varustettu kuori Ahvenanmaalta. Sen leima on
Brändö - Åland, hieman epätarkka päiväys todennäköisesti
12.7.1928. Kirje on osoitettu yliopettaja Hjalmar Björkmanille,
Poste Restante, Wienin pääpostitoimistoon. Vastaanottaja on
kuitenkin jo jatkanut matkaansa ja 16.7.1928 Itävallan posti on
lähettänyt kirjeen eteenpäin punakynämerkinnällä ”Ateena,
Kreikka”. Björkman on kuitenkin jo lähtenyt paluumatkalle,
sillä takana on Ateenan leima 20.7.1928 ja uudeksi osoitteeksi
sinisellä on merkitty ”Åbo, Finland”.
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jatkoa edelliseltä sivulta

Postihistoriaa
Takana on Turun ketjuleima 31.7.1928, etusivulle
on punakynällä kirjoitettu
”Brändö / Åland”. Takana on lisäksi osia 9-viivaisesta koneleimasta, mutta
päivämääräosa ei ole osunut kuorelle. Myös lähettäjän nimi
puuttuu, mutta on ilmeisesti Brändöstä löytynyt.

U

SA:n postihistoriallinen yhdistys eli ”Postal
History Society”
on laittanut nettisivuilleen
kaikkien ilmaiseksi luettaviksi julkaisunsa Postal History
Journal:in vanhoja numeroi-

ta. Yhdistyksen kotisivuilta
(www.postalhistorysociety.org)
löytyvät tasokkaan lehden
numerot aikaväliltä kesäkuu
2009 – lokakuu 2013. Tarkoituksena on uuden numeron
ilmestyttyä vapauttaa aina
kahden vuoden takainen numero ilmaislukuun. Yhdistys
on perustettu vuonna 1951
ja sillä on yli 300 jäsentä eri
puolilla maailmaa. 

Ajankohtainen katsaus
Koonnut: Seppo Laaksonen

NETTIMYYNTIYHTIÖ DELCAMPE on
viime vuoden lopulla rekisteröinyt miljoonannen jäsenensä. Belgialaisen Sebastian Delcampen 15 vuotta sitten perustama yhtiö työllistää nykyisin yli 30
ihmistä ja käy kauppaa postimerkkien
ja postilähetysten lisäksi postikorteilla,
kolikoilla, seteleillä, vanhoilla dokumenteilla jne.). Yhtiön nettisivut (www.
delcampe.net) julkaistaan kuudella eri
kielellä ja sille rekisteröityy useita satoja jäseniä päivittäin. Jokaisena työpäivänä Delcampe-yhtiö myy useita tuhansia
keräilyalan kohteita.
KAIKKIEN
POSTIMERKKIEN ÄITIÄ
eli Englannin
’Mustaa pennyä’ kokoelmiinsa kaipaavien kannattaa poiketa
Tallinnassa. Sieltä sellaisen saa postista
55 sentillä ja kaupan päälle tulee vielä
kaksi puolikasta. Etelänaapurimme Viro julkaisi kuvamme merkin maailman

ensimmäisen
postimerkin
175-vuotisjuhlan kunniaksi
13.11.2015. Jos
etelänaapurimme merkin hinta tuntuu kalliilta, kannattaa matkustaa vielä pidemmälle, eli Sri Lankaan. Siellä samanaiheinen merkki julkaistiin
10.10.2105. Nimellisarvo 10 Sri Lankan
rupiaa vastaa noin kuutta eurosenttiä.

POSTIMERKKIEN YHTEISJULKAISUT
samasta aiheesta eri maiden kesken ovat
usein toistuvaa arkipäivää. Sen sijaan
yhdistelmä kolikko ja merkki samalla
kuva-aiheella on epätavallisempi. Itävallassa näin tehtiin, kun 18.1.2016 julkaistiin 1 euron erikoismerkki ja 2 euron
juhlaraha maan Valtionpankin 200-vuotisjuhlan kunniaksi. Kummankin kuva-aihe esittää kauppiaitten jumalaa ja
jumalten sanansaattajaa Hermestä ja
onnen jumalatarta Fortunaa seisomassa pankin pääkonttorin edessä. Kuvaaiheen sommitteli kuuluisa kaivertaja
Herbert Wähner.

YHTEISJULKAISUSTA SEN SIJAAN
EI ollut kysymys kun sekä Ukraina että
Venäjä julkaisivat kumpikin 2014 erikoisehiön Krimillä sijaitsevan Khan Usbekmoskeijan 700 vuotuisjuhlan kunniaksi.
Moskeijan Stary Krimin kaupunkiin perustanut Khan Usbek oli Tshingis Kaanin jälkeläisiä ja toimi Etelä-Venäjällä sijainneen valtiomuodostelman Kultaisen
Ordan hallitsijana. Khan Usbekin nimi
elää edelleen Uzbekistanin valtion nimessä. – Ukrainassa julkaistiin lisäksi
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viime vuonna kaksi 3 hryvnian nimellisarvoista erikoismerkkiä, joiden kuva-aiheet esittävät Krimin tataarien elämää ja
kulttuuria. Näillä julkaisuillaan Ukraina
haluaa julistaa Venäjän laittomasti miehittämän Krimin niemimaan kuuluvan
edelleen valtionalueeseensa.
VENÄJÄN VIIME
VUODEN 23 kopeekan merkki sen sijaan
voitti pääpalkinnon
Belgiassa järjestetyssä äänestyksessä
kauneimmasta Eurooppa-merkistä.
Tämä yhteisjulkaisujen sarjaan kuuluva
värikäs merkki esittää lasten leikkikarusellia ja perinteisiä venäläisiä nukkeja.

SORMELLA OSOITTAMISTA JA KIELEN näyttämistä on yleensä pidetty epäkohteliaana ja sopimattomana. Ilmeisesti ’vihreällä saarella’ tätä ei ole tiedetty,
sillä Irlanti julkaisi viime vuonna kuvamme esittämät kaksi erikoismerkkiä.
Ne kuuluvat viiden merkin sarjaan, jonka yleisteemana ovat ihmisen viisi aistia.
Kolme muuta merkkiä esittävät korvaa
eli kuuloaistia, silmää eli näköä ja nenää
eli hajuaistia.
ITÄVALTALAISISTA HABSBURG-SUVUN hallitsijoita eivät heimoveljemme
Unkarissa erityisesti pitäneet. Silti kaksoismonarkian valtionpäämies oli samalla sekä Itävallan keisari että Unkarin

kuningas. Muodollisesti Unkari säilyi
kuningaskuntana vuoteen 1946, vaikka
kuninkaan tehtäviä hoitikin valtionhoitaja. I maailmansodan aikana kuolleen
iäkkään keisari Franz Josef II seuraajaksi
ja Itävallan viimeiseksi keisariksi jäänyt
Kaarle IV kruunattiin 30.12.1916 myös
”Unkarin apostoliseksi kuninkaaksi” ja hänen puolisonsa Zita vastaavasti kuningattareksi. Habsburg-nostalgiaa löytyy
edelleen Budapestista ja kruunajaisten
100-vuotisjuhlan kunniaksi tullaan julkaisemaan kolmen merkin muistoblokki.
Vasemmassa merkissä on vastakruunattu
Kaarle, keskimmäisessä Unkarin Pyhän
Tapanin kuninkaankruunu ja oikeanpuolisessa kuningatar Zita.

Samasta aiheesta julkaistiin kaksi erikoismerkkiä ja erikoisleima jo kruunajaispäivänä. Ne ovat tämän vuoden uutuusblokkiin verraten
sota-ajan vaatimatonta grafiikkaa. Vaatimatonta grafiikkaa edustaa myös aiheeseen
liittyvä I maailmansodan kuvallinen kenttäpostikortti.
Itävaltalaisen Jalkaväkirykmentti 88:n sotilaskoti on jo
kesäkuussa 1917 ehditty nimetä uuden keisarinnan mu-

kaan ”Kaiserin Zita Soldatenheim:iksi”.
Rykmentin kenttäpostinumero oli 423
ja se palveli 1917–18 Ukrainan rintamalla ja Odessassa. – Keisarina Kaarle ehti hallita vain kaksi vuotta, I suursodan
päättyessä hän pakeni Madeiralle, minne hänet on haudattu Funchalin lähellä
sijaitsevaan kirkkoon.

VIIME NUMEROMME LIECHTENSTEIN -artikkelia täydentämään esitettäköön vielä samaan teemaan liittyvä
upea kuori. Se on lähetetty 2.7.1916 Vaduzista Itävallan Feldkrichiin. Kyseessä on 10 000 kruunun edestä seteleitä sisältänyt vakuutettu arvokirje. Punainen
leima etusivulla on Itävallan sensuurin.
Postimaksu on maksettu yhdeksällä
Liechtensteinin 25 hellerin ultramariinilla merkillä (Michel 3 y b) ja täydennysarvona on Itävallan 3 hellerin ruskea
merkki (Michel Itävalta 180). Kyseessä on
pankille osoitettu tarvelähetys. Merkit
on liimattu kuorelle erilleen toisistaan
arvopostia koskevien määräysten mukaisesti. Kohde myytiin viime marraskuussa wieniläisen Dorotheum-yhtiön
huutokaupassa. 
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Kirjallisuutta

Aatua pakoon !
Charmian Brinson & William Kaczynski: Fleeing from the Führer. A Postal History of Refugees from the Nazis. Kustantaja The History Press, Gloucestershire,
GL5 2QG, Englanti 2011. 192 sivua, runsas
nelivärikuvitus. ISBN 978-0-7524-6195-3.
Hinta alkuperämaassa: GBP 17,99.

L

ähes viisi vuotta sitten ilmestynyt teos on jo saattanut menettää hieman uutuusarvostaan,
mutta ansaitsee silti tulla esitellyksi oivallisen kuva-aineistonsa takia. Sen tekijöistä Charmian Brinson on
II maailmansodan pakolaiskysymyksiin
erikoistunut historian professori Lontoossa, William Kaczynski taasen itse
yksi natsi-Saksasta paenneista. Hän on
filatelisti ja luonut syvällisen, kenties
ainutlaatuisen kokoelman aiheen postihistoriasta. Brinsonin historiatiedot ja
Kaczynskin kokoelmakohteet on yhdistetty syvälliseksi ja kiehtovaksi kokonaisuudeksi ennen viime sotaa Saksasta natsien vainoa paenneiden postihistoriasta.
Hitlerin valtakoneistoa paenneita matkusti, sijoitettiin ja internoitiin Euroopan
ja Pohjois-Amerikan maiden lisäksi mm.
Australiaan, Uuteen Seelantiin, Argentiinaan, Jamaikalle, Mauritiukselle, Palestiinaan, Rhodesiaan, Tanganikaan, Kiinaan ja Japaniin jne.
Myös sota-ajan posti peiteosoitteiden
kautta ja Raoul Wallenbergin toiminta Ruotsin Budapestin suurlähetystössä juutalaisten pelastamiseksi saavat
omat jaksonsa. Kaczynsikin kokoelman
usein hämmästyttävät kohteet perustuvat usein lähettäjän ja/tai vastaanottajan
nimeen eli kuuluvat sosiaalisen filatelian
piiriin. Myös joitakin ei-filateelisia kohteita on käytetty kuvituksena. Silti niiden
harvinaisuus ja postihistoriallinen merkittävyys on korkeinta luokkaa.
Teos keskittyy natseja pakoon lähteneiden juutalaisten kohtaloihin. Toki
muitakin natsivallan vainoamia oli: sen
poliittiset (usein vasemmistolaiset) vastustajat, romanit, seksuaaliset vähem-

mistöt jne.
Ilmeisesti
heiltä säilynyttä kirjeenvaihtoa
on erittäin
vähän. Keskitysleiripostia teos
ei esittele, leireille joutuneethan eivät
valitettavasti päässeet ”Johtajaa pakoon”.
Sen sijaan viimeinen luku on omistettu
kotiuttamisleirien postille. Painoasultaan ja kuvitukseltaan tasokas kirja on
suositeltava II maailmansodan postihistoriasta kiinnostuneille.
Seppo Laaksonen

Malmön
seminaarin satoa
Lars Peter Svendsen: Traditional Philately – Explaining the Philatelic Material. Philatelic Summit Papers Number
9. 60 sivua. Geoffrey Lewis: Postal History – Explaining the Philatelic Material. Philatelic Summit Papers Number
10. 44 sivua. Jonas Hällström: Thematic Philately – Explaining the Philatelic Material. Philatelic Summit Papres
Number 11. Kaikkien toimittaja: Jonas
Hällström. Kustantaja: Postiljonen AB,
Malmö, Ruotsi, 2015. Kussakin vihkosessa runsas nelivärikuvitus. Hinta: €
25,- + postikulut / vihko. Tilaukset kustantajan kotisivulta: www.postiljonen.
com tai sähköpostitse: stampauctions@
postilojonen.se

K

ohtuullista pidemmän viiveen jälkeen on vuoden 2014
kevään Malmön ”huippukokouksen” esitelmiin perustuvat
kolme vihkosta vihdoin saatu painetuiksi ja jakeluun, ja hyvä näin. Tällä kertaa
kolme maailmanlaajuisesti tunnettua ja
korkeita mitaleita voittanutta filatelistia
kirjoittaa kukin oman keräilyalansa kohteiden analysoinnista ja tekstittämisestä.
Tanskalainen Svendsen selvittää asiaa
perinteisen filatelian, uusseelantilainen
Lewis postihistorian ja sarjan toimittaja, ruotsalainen Hällström aihekeräilyn
kannalta. Kunkin lähtökohtana on oma

keräily ja kokoelmat, ja kuvamateriaali
on ensisijaisesti haettu omista kansioista. Tämä ei toki kavenna näkökulmaa,
kaikki kolme tekijää ovat voittaneet suuria kultamitaleita ja toimineet myös FIPtason näyttelytuomareina. Esimerkiksi
Geoffrey Lewis on saanut kansainvälisen
suuren kullan peräti viidellä eri kokoelmallaan! Kohteita kuviksi ja osaamista siis riittää muillekin jaettavaksi. Sen
sijaan Svendsenin vihkon kuvat ovat
kaikki hänen omasta Tasmania-kokoelmastaan.
Kaikkien kolmen vihkosen lähtökohtana on Malmön kevään 2014 teesi: ”Kokoelman käsittely ja filateeliset tiedot edellyttävät,
että sinulla on paljon parasta mahdollista filateelista materiaalia. Toisaalta sinulla voi
olla runsaasti hienoa ja kallista materiaalia
ilman tasokasta käsittelyä ja kunnon filateelisia tietoja”. Näyttelykokoelman rakentaminen ei siis enää edellytä miljonäärin
budjettia, sillä pisteet käsittelystä ja tiedoista tulevat periaatteessa ilmaiseksi.
Toki ne saadaan vain runsaan ja sitkeän tiedonhankinnan ja sen oikeaoppisen
kokoelmalehdillä esittämisen tuloksina.
Keskeinen teesi teoksista on, että kaikkien näyttelykokoelmien luokasta riippumatta on nykyisin kerrottava tarina.
Korkeimpiin mitaleihin tämäkään ei riitä, niitä tavoittelevan on osattava kertoa
(ainakin tuomareita) kiinnostava tarina.
Toisaalta näyttelyfilatelian kokoelmien aihepiiri ja sisältö on erittäin laaja ja
vaihteleva. Parhailtakaan tuomareilta ei
voida edellyttää kaikkien oman luokkansa osa-alueiden hallintaa ja tietämystä.
Siksi kokoelman rakentajan ei tarvitse
teksteissään tuoda esiin kaikkea tietämystään. On osattava keskittyä katsojan
kannalta olennaiseen. Tähän pääsemiseksi filatelisti voi näyttelykokoelman
sivuilta jättää pois noin 95 % kokonaistietomäärästään. Hyvä tulos on mahdollinen esittämällä kokoelmalehdillä
tiiviisti olennaisin 5 % omista tiedoista.
Tulevissa kansainvälisissä koitoksissamme Jyväskylän 2016 Nordiassa ja
Tampereen 2017 Finlandiassa mitalitaistoihin lähtevien kannattaa huolella perehtyä meilläkin äskettäin esitelmöineen
toimeliaan ja osaavan Jonas Hällströmin
toimittamiin vihkosiin.
Seppo Laaksonen
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Kaikenmaailman postilaatikoista XXXIX
Teksti ja kuvat Kaarlo Hirvikoski

Costa Rica eli Rikas Rannikko

Jalan tai hevosella
– Wanhaa Turkua
postikortein
Petri Aalto: Turku vanhoissa postikorteissa. Kustantaja: Turkuseura ry. Paino: Otavan kirjapaino Oy, Keuruu 2015.
ISBN: 978-952-7025-05-5. Kovakantinen,
160 sivuinen ja runsas nelivärikuvitus.
Kirjan ulkoasu: Henri Terho. Hinta 35 €.

U

usi ja kiinnostava kirja Turun vanhoista postikorteissa
on ilmestynyt. Kirjan tekijä
Petri Aalto on turkulainen
tietokirjailija, kotiseutuaktiivi sekä postikorttien keräilijä. Aalto sai idean kirjaansa jo vuonna 2008, kun hän tutustui Tero
Halosen kirjaan Postikortteja Helsingistä –
Pääkaupungin kuvia John Roiton postikorttikokoelmasta. Innostuksen kirjaansa hän
sai myös Harri Kalvan Muuttuva kaupunki -kirjasarjan myötä. Aalto aloitti Turku-korttien keräilyn vuonna 1997. Postikorttiyhdistys Apollon jäsen hänestä tuli
2000-luvun alussa. Hänen keräilyalueisiinsa kuuluvat lisäksi palokunta-aiheet,
maanmittaus ja kartat, liikerakentaminen, lähiöt sekä aluerakentaminen. Tänä vuonna Aalto hyväksyttiin Suomen
tietokirjailijoiden jäseneksi.
Turku Vanhoissa Postikorteissa -kirja on
pääosin rajattu vuosien 1890-1907 väliselle ajanjaksolle. Vanhin postitettu kuvapostikortti kirjassa on vuodelta 1893.
Kirjan ulkoasu on tyylikäs linnoineen ja
kaupunkinäkymineen Aurajoesta. Kirjan
takakannesta löytyy Turun kaupungin
vaakuna ja Suomen autonomian aikaisia
lippuja sekä lyhyt kuvaus Turku-postikorttien historiasta. Kirjassa on kaikkiaan 250 eri postikorttia. Kirja on tehty
ajatuksella ”opastettu aikamatka 1900-luvun alun Turkuun” ja siinä liikutaan lähinnä merkkittävien rakennusten ja Au-

M

aa sijaitsee Atlantin ja
Tyynenmeren sekä Nicaraguan ja Panaman välissä. Wikipedian mukaan
maa on itsenäistynyt 15.9.1821 Espanjan
alaisuudesta ja sen pääkaupunki on San
José. Rahayksikkö on colón eli kolumbus. Asukkaita on 4 755 000 ja virallinen
kieli espanja. Intiaaneja asukkaista on
vain 1 %. Wikipediasta siis löytyy paljon
lisää tietoa suomeksi, englanniksi, jne..
Nämä mielestäni nätit laatikot löytyivät luoteisesta Guanacastesta, missä ei
ole malariasääskiä, kuten Atlantin rannikolla; isoja käärmeitä kyllä. Tolpassa
oli laatikko Playa Flamingon
hotellin edessä ja samanlainen myös sisätiloissa (kuvassa)
Playa del Cocon postin toimistossa.Kuva
on otettu 15.11.2000. Lisäkuvana myös kopio
filateliapassin sivulta. 

rajoen välisellä ns. keski-kaupungilla.
Aalto esittelee niin purettuja rakennuksia, mutta myös edelleen olemassa olevaa kaupunkia, toreja, julkisia rakennuksia ja Aurajoen maisemia.
Tekijän työn ja tiedon määrä tulee
hyvin esille kirjassa. Aalto aloittaa selvittämällä perusteellisesti postikortin
syntyhistorian, niin Euroopassa kuin
Suomessakin. Kirjassa käydään läpi hyvin Turku-aiheisten kuvapostikorttien
kustantajat ja valokuvaajat sekä korttien painomaat. Myös painotekniikat ja
eri kortti-tyylit käydään huolellisesti läpi. Tekijä on myös selvittänyt turkulaisten väestönrakennetta, mikä sopii hyvin
kaupungista kertovaan postikorttikirjaan. Myös tarkat selvitykset Turun palontorjunnan historiasta löytyvät yhtenä
teemana kirjasta. Turku on palanut monta kertaa, viimeisin ja pohjoismaiden
suurin palo tapahtui 1827. Kirjassa tuodaankin esiin yli satavuotta sitten olleen

ns. ”puu-Turun”paloherkkyys ja kuinka
Turun palon jälkeen laadittu asemakaava
otti huomioon paloturvallisuuden.
Korttien kuvat kirjassa ovat laadukasta
painotyötä ja ne on juoksevasti numeroitu. Kuvien julkaisija- ja lähdetiedot ovat
koottuna kirjan loppuun. Kirjan kuvituksessa postikorttien osoitepuolet on
jätetty pois mikä on hyvä asia. Mielestäni kirjan hienointa antia on se, kuinka
Aalto opastaa lukijaansa korttien ajoittamisessa sekä yksityiskohtien esittelyssä. Myös ne upeat 1900-luvun alun postikorttinäkymät Turusta, joita Aalto on
saanut kirjaansa ovat hienoa katseltavaa.
Tekijältä on tulossa jatko-osa Turun
postikorteista, jossa hän esittelee kaupunkia vuodesta 1908 eteenpäin ja mukana tässä on niin raitiovaunuliikenne,
kuin taitavien arkkitehtien suunnittelemat jugend-talotkin. Jäämme innolla
odottamaan. 
Janne Nikkanen
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Kuvioleima nro 181 (Joensuu)
Teksti Reinhard Weber

K

uvioleima nro 181 koostuu
kymmenestä suorakaiteen
muotoisesta kentästä, jotka
muodostavat neljä riviä.
Kahdesta keskimmäisestä rivistä puuttuu yksi kenttä. (2 x 3 x 3 x 2). Leimasinväri on musta. Leima on pyöreänmuotoinen ja yleensä helposti määriteltävä.
Leiman kuluminen saattaa vaikeuttaa
sen tunnistamista. Leimaa tavataan mallin 1885 merkeillä, niistä eniten 20 pennin
keltaisella.
Itselläni on tiedot 108 kohteesta, jois-

ta viisi kirjeillä. Ensimmäinen tunnettu
postilähetys on 20 penniä kirjeellä Joensuusta Helsinkiin 19.12.1888 ja viimeinen 20 + 25 penniä Joensuusta Helsinkiin 25.1.1889. Voisi olettaa, että leima oli
käytössä vain hyvin lyhyen ajan.
A. Laitinen antaa leimalle luokituksen
R2 (201-400 kohdetta tunnetaan).
Artikkelin kuvat ovat Hannu Elon,
Werner Filmerin, Kaj Hellmanin, Willy
Schütin ja omista kokoelmistani.
Uskon, että leimasta 181 löytyy vielä aiemmin tuntemattomia kohteita. Toivon
lehtemme lukijoitten lähettävän tutkimusteni tueksi tietoja kohteistaan ja havainnoistaan, mieluiten skannaamalla
kohteet väreissä. Kiitos etukäteen. ■

Reinhard Weber
Avokatu 1 C 1
04400 Järvenpää
puh. 0400 126 850
reinhard.weber@kolumbus.fi

Tunnetut kohteet:
1885
5p
5p pari
5p kirjeellä
10p
10p pari
10p nelilö
20p
20p pari
20p kolmirivilö
20p kirjeellä
20p + 25p leikkeellä
20p pari + 25p leikkeellä
25p
25p + 20 R kirjeellä
1mk
1mk pari

10 kpl
1 kpl
1 kpl
15 kpl
2 kpl
1 kpl
45 kpl
1 kpl
1 kpl
3 kpl
4 kpl
2 kpl
13 kpl
1 kpl
7 kpl
1 kpl

Merkki-Albertin
Keväthuutokauppa


Merkki-Albert on järjestänyt postimerkkihuutokauppoja jo 25 vuoden ajan.
Nyt on vuorossa suuri Keväthuutokauppa, järjestyksessä jo 51.
Toivotamme tervetulleiksi mukaan kaikki uudet ja vanhat myyjät.
Tarjoamme edullisen ja kilpailukykyisen myyntipalvelun kaikille keräilyn harrastajille.

Onko Sinulla tarvetta myydä postimerkkejä,
keräilyrahoja mitaleja tai muita keräilykohteita?
Ota meihin yhteyttä. Sovitaan yhdessä kohteiden katselmus ja arviointi.
Arviointi on mahdollista myös kotikäynnillä.
Postimerkit, keräilyrahat, mitalit.
Tervetuloa kaikki uudet ja vanhat asiakkaat.
Keväthuutokauppaan otamme kohteita vastaan vielä tammi-helmikuun ajan.
Voit olla yhteydessä sähköpostitse, puhelimitse tai käymällä suoraan liikkeessämme.

Toivotamme tervetulleiksi kaikki mukaan
Merkki-Albert

Annankatu 16, 00120 Helsinki, puh. 09-608502

Merkki-Albertin huutokaupat
PL 452
40101 JKL
p. 014-685133
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R I V I - I L M O I T U K S I A
Tälle palstalle tulevat ilmoitukset ovat seuran jäsenille ilmaisia. Ilmoitukset osoitteella: seppo.evinsalo@gmail.com

LUOTETTAVA SVEITSILÄINEN keräilijä
etsii uutta vaihtokaveria. Kirjoittaa saksaksi, ymmärtää jonkin verran englantia. Häntä kiinnostavat uudet ja vanhat suomalaiset kaunisleimaiset merkit puuteluettelon
mukaan. Vaihdossa Sveitsiä puuteluettelon mukaan. Erwin Reich, 6, rue Thomas
Masaryk, CH-1202 Genéve, Suisse.
EXCHANGE: seeking stamps and FDC,
Finland mint never hinged and cancelled.
I offer BRD, Berlin, DDR, Switzerland,
Austria, Israel and Scandinavia mint never higed and cancelled. Jürgen Warnecke,
Am Torfstich 1, DE-29646 Bispingen, Saksa.
E-mail: gjwarnecke@t-online.de
VAIHTOA halutaan. Etsin Suomen
juhlamerkkejä pyöröleimaisina edelleenvaihtotarkoituksiin, suurempiakin
määriä, pääosin uudempia. Vaihdossa
Suomea, myös Sveitsiä, BRD:tä, Michelin
mukaan. Myös osto/myynti. Jarmo Mäkinen. Lentäjäntie 7 B / 03100 Nummela. jarmomk@gmail.com.
VAIHTOA. Etsin postituoreena Suomea/
Ahvenanmaata/Islantia. Vaihdossa Puolaa, Michelin mukaan. Kielet Saksa, Englanti, Venäjä. Edmund Pokulski Skr. Poczt.
1380, 10-959 Olsztyn Poland
OSTAN loistoleimaista Suomea. Pyydä
sähköpostitse puuteluetteloni. Ilmari Valkama: immu.valkama@gmail.com
FILATEELISEEN KIRJALLISUUTEEN
liittyvä ilmainen linkkisivu. Sivulla saat
halutessasi linkin linkkiä vastaan, kun
sivu liittyy filateeliseen kirjallisuuteen.
Pelkästään kirjan nimen ja tiedot sekä
sähköpostiosoitteen saat myös sivulle
niin halutessasi. Ilmoitus sähköpostitse:
kirjallisuus@saunalahti.fi
http://www.
saunalahti.fi/leomattp/Filateelinen%20kirjallisuus.com
MYYN pois ylimääräiset Suomen, Saksan ja Venäjän postilähetykseni. Paljon
m/30 ulkomaanpostia. OSTAN tilalle
ulkomaanpostia Suomesta, Saksasta ja
Venäjältä. Lisäksi eri maiden sensuurikohteet kiinnostavat. Martin Holmstén,
Riihitie 12 A 19, 00330 Helsinki, puh. 040
– 5953595, e-mail: martin.holmsten@gmail.
com
OSTAN ESPOON esi- ja postihistoriaa: ruttokirje, meander-kirje, sulkakirje yms ajanjaksolta 1638 – 1885. Samoin
etsin kaksirenkaisia- ja venäläisleimo-

ja ajalta 1885 – 1918, sekä postipysäkkileimoja: Mattby, Martinmäki/Mårtensbacka, Dispur/Dispuri ja Soukka/Sökö
ja seuraavia numeroleimoja: 803, 1087,
1801, 2060 ja 2344. Paikkakunta Matinkylä kiinnostaa myös. Tarjoukset: Janne
Nikkanen, Lönkalla SF:n tapahtumissa,
puh. 041-5276430 tai e-mail: nikkaneja@
luukku.com
ENGLANTILAINEN KAUPPIAS, joka
käy usein Helsingissä, haluaa ostaa parempia postilähetyksiä eri maista ennen
vuotta 1945. Erityisesti Skandinaviaan ja
Baltiaan tulleet klassiset kuoret, esifilatelia, laajemmat kokoelmat ja hyvät postikortit kiinnostavat. Daniel Mirecki, The
Cover Story Ltd 7 A Redcliffe Place, London
SW10 9DB, Englanti, puh. +44 207 795 0133
/ daniel_mirecki@talk21.com
HOIDAN LAKIASIANNE yli 30 vuoden
kokemuksella. Kauppakirjat, kiinteistökaupat, valitukset, veroasiat, testamentit ja muut perintöasiat, ositukset yms.
Lakimies Martin Holmsten, PL 21, 00331
Helsinki, puh 040 - 5953595, e-mail: martin.holmsten@gmail.com
RUOTSIN SUURIMMAN huutokauppayhtiön AB Philean alkuvuoden huutokaupat: Tukholmassa 20.1., 17.2. ja 16.3.
sekä Nordia 2016 näyttelyn aikana Jyväskylässä 10.4.2016. Tarkemmat tiedot nettisivultamme www.philea.se. Jos haluatte jättää huutokauppoihimme kohteita,
pyydämme ottamaan yhteyttä: Jussi Paananen, AB Philean edustaja Suomessa, puh
040 570 6195 tai juho.paananen@elisanet.fi
OSTAN Postin kiertokirjeitä sidottuina
tai nidottuina vuosilta 1945-1965. Tuomas
Juvonen, e-mail: jutufil@gmail.com puh iltaisin klo 17-21: 050-5682214. Tavattavissa
myös usein Lönkalla maanantaisin.
OSTAN Viipuri 3 ja Viipuri 6 – 9 leimat
postilähetyksillä. Viipuri 8 / Havi myös
leikkeenä. Myös muut mielenkiintoiset
Viipuri-kohteet kiinnostavat. Anssi Mikkola, Kauniaistentie 11 B 17, 02700 Kauniainen, puh 050-5931623, e-mail: anssi.mikkola@kolumbus.fi
KERÄILIJÄT JA KAUPPIAAT! Olen
viime 40 vuoden aikana ostanut yli 200
suurta jäännöserää ja tuhansia kokoelmia.
Vanhemmat ja paremmat suuretkin erät
kiinnostavat jatkuvasti. Halutessasi maksan välittömästi käteisellä. Stephen Osborne (PTS), Carpe Diem, Nutbourne Rd, Nutbourne, West Sussex, RH20 2HA, Englanti.
Puh +44 1798- 817579, fax +44 1798-817252,
e-mail: osborneandosborne@live.co.uk

O stan m -1885 20 pennisellä kesäkuun ja lokakuun 1890 leimaukset. Samoin M-1895 20 pennisellä helmikuun
ja maaliskuun 1901 leimaukset.
Tapani Somersalo, e-mail: tapani.somersalo@
kolumbus.fi, puh 050 564 3933
Ostetaan/vaihdetaan Jean Sibeliukseen liittyvää filateelista ja muutakin pienimuotoista keräilymateriaalia
(postikortit, valokuvat, mitalit, rahat, nimikirjoitukset jne). Klaus Juvas, Kalakouluntie 55, 21610 Kirjala, puh 040 516 0316,
e-mail: klaus.juvas@gmail.com
Ostan ja otan vastaan tietoja
kohteista Suomeen Venäjältä ja kaikista
muistakin maista syksyllä 1914.
Erityisesti syyskuu ja lokakuu kiinnostavat. Reijo Tanner 040-753 4370. Kuvat
osoitteeseen: reitan@saunalahti.fi
ETSITÄÄN kokoelmaan kotiseutukohteita Janakkala kuten myös Turenki, Tervakoski, Leppäkoski, Hyvikkälä ja muita
Janakkalan taajamien filateelista materiaalia. Myös vanhoja postikortteja ym.
seppo.salonen2016@gmail.com
puh 040 5252 217
www.divarikangas.fi -sivuilla yli 127 000
keräilykohdetta. Kuvat,kuntoluokitus
ja aakkostus. Ja joka päivä tallennetaan
lisää. Tiedustelut Pentti Kangas puh 040
5925 450
E estin uusi postimerkki luettelo 2015. Luettelo sisältää
kaikki vuodesta 1918 lähtien ilmestyneet
merkit, ehiöt, FDC:t, jne. Luottelo on eestin- ja englanninkielinen ja 256 sivuinen.
Hinta 28 € + postikulut 4,4 €. Filateelinen
leimaus. Bengt Falck, PB 56, 10601 Ekenäs.
puh 0400 872 224
ryhdy Ahvenanmaan, Islannin, Färsaarten, Grönlannin, Balttian, Saksan ja
/tai Liechtensteinin uutuuksien kestotilaajaksi. Myös muita maita. Tilaa ilmainen esite. Bengt Falck, PB 56, 10601 Ekenäs.
puh 0400 872 224
KIINTEISTÖJEN, asunto-osakk., yms.
kohteiden arvionti, myynti ja osto. Yli
30 v. kokemus. Reino Seppänen, LKV EtuTöölö, Hki, p. 0400 421 000. reinot. seppanen@gmail.com. Ostan vanhoja Suomen
postimerkkejä yms. kohteita.
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KANSAINVÄLISET NÄYTTELYT

NEW YORK 2016
(FIP). 28.5. – 4.6.2016.
New York, USA.
Lisätietoja:
www.ny2016.org

FINLANDIA
2017 (FEPA)
24.5.–28.5.2017.
Tampere-talo,
Tampere.
Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlatapahtumiin
liittyvä kansainvälinen postimerkkinäyttely.
POHJOISMAISET NÄYTTELYT
NORDIA 2016 järjestetään 8.-10.4.2016
Jyväskylän Paviljongissa Antiikki-,
Hyvinvointi- ja Kädentaitomessujen
yhteydessä. Postimerkkinäyttelyssä on
esillä noin 150 näyttelykokoelmaa. Lisätietoja tapahtumasta
löydät Nordia 2016:n
nettisivuilta, mistä voit myös varata lippusi ennakkoon: http://nordia2016.net/
tai suoraan: matti.j.ranta@gmail.com
MUUT NÄYTTELYT
JA TAPAHTUMAT
Aihefilatelistien kevään 2016
ohjelma on seuraava:
26.1.: Sven-Erik Hjelt: Terveisiä
Antarktikselta
23.2.: Vuosikokous ja Janne Nikkanen:
Espoo
29.3.: Pauli Ihamäki: Heimosodista
Itä-Karjalan sotilashallintoon
26.4.: Näyttelyilta: NORDIA 2016
ja FINLANDIA 2017
31.5.: Seppo Salonen: Kiitäjät
Kerhopäivämme on kuun viimeinen
tiistai ja kokoonnumme Suomen Filatelistiseuran kerhohuoneessa, Lönnrotin-

katu 32 B klo 17. Vierailijat ovat tervetulleita kokouksiimme!

tero.kilpijarvi@gmail.com tai 040 715
6944, Tervetuloa.

Kouvolan Keräilypäivät 7.2.
ja 3.4.2016 klo 10.00-14.00 Tuulensuojassa
Hallituskatu 9, kaupungin vanha kaupungintalo n. 300 m. asemalta itään.
Mukana myös 2016 Halvantavaran Huutokaupan kohteiden näyttötilaisuus. vapaa pääsy. Eero Ravi 0400-154999, eero.
ravi@gmail.com

Keräilytapahtuma Mikkelissä
lauantaina 12.3. klo 9-15. Jääkärinkatu 9
(vanhan kasarmin lähellä). Pöytävaraukset ja tiedustelut: mikkelin.postimerkkeilijät@gmail.com tai puh 044 544 8813
/ Juhani Arhi.

Keräilymessut Kotkassa 13.2.2016
klo 9-14. Kotkan srk-keskus, Mariankatu
14. Tilaisuuden järjestävät yhdessä Kotkan postimerkkikerho, Eteläkymen numismaatikot ja antiikki- ja keräilykerho
Nostalgia. Paikalla myös arvioitsija. Vapaa pääsy.
A ntiikki -, taide - ja keräi lymessut Hämeenlinnassa 20.2.21.2.2016, Härkätie 17. Tiedustelut: Laatumessut p. 050 5257 464. Tapahtuman
www-sivut: http://www.laatumessut.
com/helsinki0116.htm
Harjula-tapahtuma su 6.3.16
Järvenpäässä klo 10-15 osoitteessa Verkkotie 12. Tiedustelut ja pöytävaraukset:

KERÄILYTAPAHTUMA Riihimäen
Kerhotalolla, Torikatu 3, sunnuntaina
13.3.2016, klo 10 - 15. Vapaa pääsy. Pöytävaraukset Reijo Myller 040 721 7709,
reijo.myller@suomi24.fi
K eräilymessut L oviisassa
su 27.3.2016 klo 10.00 – 14.00 osoitteessa
Brandensteininkatu 27 (Högstadium).
Tarjolla postimerkkejä, postikortteja,
etikettejä, lasia, posliinia ym. Ilmainen
sisäänpääsy, kahvio. Pöytävaraukset ja
tiedustelut kenu.holmberg@sulo.fi tai
0500-884489.
Julkiset kansainväliset Hellman -huutokaupat järjestetään
1.-2.4. ja 14.-15.10.2016, hotelli Crowne
Plaza, Helsinki. Luettelo: www.filateliapalvelu.co

Syksyn uusi Norma – mukana jälleen rahat
Norma 2016 Suomi postimerkkiluettelo. 402 sivua,
runsas nelivärikuvitus. Kustantaja Käpylän merkki Oy, Helsinki 2015. ISSN 0358-1225. Hinta € 17,-.

U

lkoasultaan moitteeton ja kolmikielinen
uusi Norma ilmestyi tietosisällöltään ja
hinnoittelultaan uudistuneena sopivasti
syksyn StampForum messuille. Luettelo
on taas kasvanut 10 sivulla edellisvuotiseen verraten, mutta on silti pysynyt – juuri ja juuri – vielä
taskukokoisena. Kustantajan mukaan filateeliset
markkinat ovat viime vuosina maassamme olleet
sangen vakaat ja Suomi-kohteiden hintojen osalta
yllätyksettömät. Paremman materiaalin huutokauppatuloksissa on ollut runsaasti suuriakin heilahduksia, mutta osaa niistä voidaan pitää satunnaisilmiöinä. Koska selviä trendejä
niistä on ollut vaikea hahmottaa, on kustantajan tarkka markkinaseuranta
johtanut vain rajalliseen määrään hinnantarkistuksia kumpaankin suuntaan.
Niidenkin suuruus on ollut maltillista luokkaa.
Suomen metalli- ja setelirahat ovat edelleen mukana luettelossa, sillä Norman kustantajan havaintojen mukaan yllättävän moni filatelisti on myös niistä
kiinnostunut. Mukana ovat kaikki markka- ja euroajan kolikot ja setelit. Euroajalta Suomea varten painettujen eli vielä käytössä olevien L-kirjai}limella
alkavien seteleiden joukosta löytyykin kaksi 20 ja kaksi 50 euron seteliä, joiden hintamäärite on RRR. Ne ovat siis erittäin harvinaisia!
Uusi Norma on jälleen luotettava ja laadukas tietopaketti ja arvon mittari
kotimaamme filateliaa ja numismatiikkaa harrastaville keräilijöille. 
Seppo Laaksonen

Myy sinäkin meidän kauttamme
järjestämme Suomen suurimmat postimerkkihuutokaupat

Rakwere 1918 erittäin harvinainen postilähetys.
Myyntihinta 15470 euroa.

1929 10 mk valkoinen paperi lähetyksellä.
Myyntihinta 13800 euroa.

1866 1 mk harvinainen postilähetys
Myyntihinta 7070 euroa.

Kiinan Kansantasavallan erittäin harvinainen sarja.
Myyntihinta 5000 euroa.

Keräilykohteille on tällä hetkellä erinomainen kysyntä meillä ja
maailmalla. Kauttamme tavoitat niin kotimaiset kuin ulkomaisetkin
aktiiviset ostajat. Autamme Sinua saamaan parhaan mahdollisimman
hinnan markkinoilta, oli sitten kyseessä peruskokoelma, näyttelykokoelma, yksittäinen harvinainen kohde tai sekalainen isompi erä.
Ohessa on kuvattuna esimerkkejä viime vuosina huutokaupoissamme
myydyistä kohteista. Ostamme myös heti KÄTEISELLÄ.

Suomen Filateliapalvelu Oy
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www.stamps.fi, www.filateliapalvelu.com
Satakunnantie 31, (PL 5), 20251 Turku

Oy Hellman - Huutokaupat
P

Philatelic Service of Finland Ltd

Soita ja kerro, mitä
Sinulta löytyy, niin
autamme asiassa
eteenpäin.
Puh. 02 254 7200.

MEMBER OF

SFP GROUP

Hellman Auctions Ltd

www.hellmanhuutokaupat.fi

