
2 /2016

Suomen Filatelistiseuran äänenkannattaja / 97. vuosikerta / 7 €























SPSUOMEN

ostimerkkilehtiP

ja raitiovaunut Viipurissa

 Spårat
Stadissa

Uudet
postimerkit
herättävät
vilkasta
keskustelua
verkossa!

Postimerkkien
kauppaa
Lissabonissa
ja Bangkokissa

Ulkomaan postin sensurointi Saksassa 1939 – 1945

– Postikorttien kertomana –



Suomen Postimerkkilehti2
2/2016

  Suomen 
Filatelistiseura ry
Hallitus
Juvonen Tuomas  050 50 93 562
Laajaniityntie 10 G 96, 01620 Vantaa
jutufi@gmail.com

Hassel Harri  0400 605 075
harri.hassel@capirec.com

Hurmerinta Pertti 050 589 8010
postia.pepelle@gmail.com

Kiiskinen Kari 040 868 1694
kari.kiiskinen@onninen.com

Mäkelä Eero 0400 602 887
sakarieero@gmail.com

Mikkola Anssi 050 59 31 623
anssi.mikkola@kolumbus.fi

Silvonen Rauli 0400 276 121
rauli.silvonen@hotmail.com

toimiHenkilöt
sihteeri
Kiiskinen Kari 040 868 1694
kari.kiiskinen@onninen.com

Rahastonhoitaja
Somersalo, Tapani 050-564 3933
tapani.somersalo@kolumbus.fi
Lauttasaarentie 39 A 18, 00200 Helsinki

kerhomestari
Hurmerinta, Pertti 050-589 8010
postia.pepelle@gmail.com

meklari 
Jansson, Petri 0400-552 671
petri.jansson@kolumbus.fi
Kuusamantie 21, 01390 Vantaa

VBo-asiamies
Sarén, Matti 040-556 3258
Neitsytsaarentie 7 B 148, 00960 Helsinki

Vaihtopäivien yhteyshenkilö
Hurmerinta, Pertti 050-589 8010
postia.pepelle@gmail.com

Sisällysluettelo 2/2016
Pääkirjoitus, Seppo Evinsalo s. 3

Lönkalla tapahtuu: julkinen huutokauppa, Seppo Evinsalo s. 4 

Uudet postimerkit herättävät keskustelua, Seppo Evinsalo s. 5

Smålandin kohtalokas ensilento, Seppo Evinsalo s. 6

Lukijoilta: Lisätietoa Sampo-koneesta, Heikki Moisio s. 7

Saksan sensuuri 1939-1945, Martin Holmsten s. 8

Lukijoilta: Kenttäpostin pakettilipuke, Pekka Hovi s. 12

Lissabonin merkkimarkkinat, Ritva Carvalho  s. 13

 
 
 
 

Spåralla stadissa ja raitsikalla Viipurissa, Janne Nikkanen s. 14
 
SP-lehden huutokauppa nro 29, Tapani Somersalo s. 19

Thaimaa filatelistin silmin, Seppo Laaksonen s. 24

Postihistoriaa, Seppo Laaksonen s. 28

Finlandia 2017, Seppo Evinsalo s. 30

Kaiken maailman postilaatikoita, Kaarlo Hirvikoski s. 31

Prahan partioposti, Olli Saarinen s. 32

Ainutlaatuinen M-75 kuori myynnissä, Seppo Evinsalo s. 32

M-11 hammastamattomat merkit, Janne Pesonen s. 33

Kuriiripostia 1500-luvulla, Petteri Hannula s. 34

Lukijoilta, Seppo Evinsalo ja Kimmo Kanerva s. 35

Kuvioleima 204, Reinhard Weber s. 36

Pocket-pöytäsuurennuslasi, Seppo Evinsalo s. 37

Rivi-ilmoitukset s. 38

Filateelinen kalenteri s. 39

Brändö  
”Ruskea pässi” 
Kulosaaren 
sillalla vuonna 
1923 postitetussa 
kortissa.



3Pääkirjoitus

  Suomen 
Postimerkkilehti
Suomen Filatelistiseura ry:n 
äänenkannattaja
ISSN 0355-7731
97. vuosikerta
Päätoimittaja - Redaktör - Editor
Seppo Evinsalo
0500 508 979
seppo.evinsalo@gmail.com
Postiosoite - Mail address
SP-lehti c/o Evinsalo
Lallukankuja 3 B 41
00920 Helsinki
Toimituskunta
Tuomas Juvonen, Kimmo Kanerva, 
Seppo Laaksonen, Kaj Salo, Seppo Salonen
Tilaushinnat - Prenumeration - 
Subscription
Suomi  ja Pohjoismaat - Finland 
and Norden 48 €
Eurooppa (lento) - Europa (by air mail) 58 €
Muut maat (lento) - Other countries 
(by air mail) 70 €
Aineiston jättöpäivä vähintään 2 - 3 viik-
koa ennen ilmestymistä. Muussa tapaukses-
sa (esim. ilmoitusten osalta) on järjestelyistä 
erikseen sovittava. 
Ilmoitushinnat
1/1 sivu 240 € , 1/2 sivua 150 €,  1/4 sivua 110 €
Tilaukset, ilmoitusmaksut, 
osoitteen muutokset
Tapani Somersalo, 050 564 3933
tapani.somersalo@kolumbus.fi
Suomen Filatelistiseuran Kustannus Oy
Nordea 102 030-134 575
suomenpostimerkkilehti@hotmail.com
Kustantaja - Publisher
Suomen Filatelistiseuran Kustannus Oy
Tapani Somersalo, 050 564 3933
tapani.somersalo@kolumbus.fi
Tilaajien osoitteita voidaan käyttää suo-
ramarkkinointiin. Halutessasi voit kieltää 
osoitteesi käytön ilmoittamalla siitä lehden 
toimitukseen.
Painopaikka - Tryckeri
K-Print
Tallin, Eesti

P.S.
























SP

Jyväskylän 
NORDIA 2016 

-näyttelyssä paras kokoel-
ma palkitaan Postiljonen 
-huutokauppahuoneen 
lahjoittamalla hopeisel-
la postiratsastajapatsaalla, 
SilverPostiljonen, jonka on 
veistänyt hopeaseppä kjäll 
arne sahlin. Tämä  kolme 
kiloa painava hopeinen pat-
sas on kiertopalkinto, joka 
on aiemmin jaettu kansal-
lisissa näyttelyissä Ruotsissa 25 kertaa.

Ensimmäisen kiinnityksen palkintoon 
sai John Jacob engellau kokoelmallaan 
klassisesta Tanskasta. Kokoelma palkit-
tiin seuraavana vuonna CAPEX 78 -näyt-
telyssä Torontossa Grand Prix -palkin-
nolla.

Muita kuuluisia palkin-
non saajia ovat muun mu-
assa erland Brand, joka 
sai kiinnityksen kahdesti. 
Myös kersti larsson on 
saanut kiinnityksen kah-
desti, mutta eri kokoelmilla, 
toisen niistä miehensä Ber-
til larssonin kanssa. Kan-
sainvälinen suurkeräilijä 
Joseph Hackmey sai kiinni-
tyksen kokoelmallaan Cape 
of Good Hope.

SilverPostiljonen jaetaan jatkossa 
NORDIA -näyttelyissä tai korkeatasoi-
sissa kansallisissa näyttelyissä Pohjois-
maissa. Kiertopalkinnon mukana seuraa 
diplomi sekä hopeinen mitali kaiverruk-
sineen, jotka jäävät palkinnon saajan 
omaisuudeksi. 

Pienessä uutisjutussa sanoma-
lehdessä kerrottiin suomalai-
sen säätiön ostaneen Lontoon 
Sothebyn -huutokaupasta Helene 

Schjerfbeckin maalauksen yli 700 000 eu-
ron hinnalla. Samassa jutussa kerrottiin 
säätiön perustajan aloittaneen keräily-
uransa postimerkkien parissa. 

Itselle kyseinen Lauri ja Lasse Reitzin 
-säätiö oli ennestään tuntematon ja kun 
kyseisen säätiön kotimuseo sijaitsi ai-
van Helsingin keskustan tuntumassa, 
oli pakko tehdä tutustumiskäynti sinne.

Postimerkkikokoelmakin museon kas-
sakaapista löytyi ja siitä tarkemmin leh-
temme seuraavassa numerossa.

P   ostimuseo aloitti Tampereel-
la uuden elämänsä valtakun-
nallisena säätiömuotoisena 
museona vuonna 2013 ja ava-

si näyttelynsä täysin uudistuneena Mu-
seokeskus Vapriikissa syksyllä 2014. Vap-
riikissa vieraili viime vuonna peräti  
101 284 kävijää. Postimuseo on nyt valit-
tu ehdokkaaksi kahteen sangen merkit-
tävään kilpailuun.  

European Museum of the Year Award 
(EMYA) -kilpailussa on mukana 49 eu-
rooppalaista museota, joihin Postimuseo 

valittiin mukaan ainoana suomalaisena 
museona. Vuoden museo -kilpailun fi-
naalissa on Postimuseon lisäksi neljä 
muuta suomalaista museota, jotka ovat 
Aboa Vetus & Ars Nova, Didrichsenin tai-
demuseo, HAM Helsingin taidemuseo ja 
Ålands sjöfartsmuseum. Vuoden euroop-
palainen museo paljastetaan 9.4.2016 San 
Sebastianissa, Espanjassa ja vuoden mu-
seopalkinto jaetaan puolestaan Inarissa 
Siidassa järjestettävillä museopäivillä 
27.5.2016.

Jos Tampereen Postimuseo on vielä 
kokematta vie juna Helsingistä upeaan 
museokeskukseen alle kahden tunnin. 

Seppo Evinsalo

Museossa käynti kannattaa
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Puheenjohtajan palsta

Lönkalla tapahtuu

K ohteita tulee olemaan yh-
teensä noin 270-300. Van-
hoja suomalaisia hopeara-
hoja, sekä myös uudempia 

kolikoita, hienoja ulkolaisia hopeisia 
juhlarahoja mm. Olympia-aiheisia lä-
hes 50 kpl, kunniamerkkejä ja muisto- 
ja ansiomitaleita. Vanhoja paikkakun-
takortteja, uudehkoja onnittelukortteja, 
tuhansia merkkejä sisältäviä suomalai-
sia ja ulkomaisia leikepusseja sekä se-
kalaista filateliaa sisältäviä löytölaati-
koita, FDC-kuoria ym.

Huutokaupan meklarina toimii to-
tuttuun tapaan Kimmo Kanerva, jolta 
voi myös tiedustella kohdelistaa ja lisä-
tietoja myytävistä kohteista. Kimmon 
tavoittaa sähköpostilla: 

kimmo.kanerva@kolumbus.fi

kerhohuutokaupan ostot voit 
maksaa myös suoraan pankkiin.
maksun saaja: SF:n Kustannus Oy
tilinumero: FI 23 1347 3000 4063 67
Viitenumero: 1818

Kokoukset ja huutokaupat alkavat 
maanantaisin klo 18.00.
Vaihtopäivät sunnuntaisin klo 10.00.
Osoite: Lönnrotinkatu 32 B,
00180 Helsinki

ma  7.3. Kuukausikokous 1684 
  + Huutokauppa
ma  14.3. Huutokauppa
ma  21.3. Esitelmä Harri Ala-Honkola: 
  Onnettomuusposti 
  + Huutokauppa
ma  4.4. Huutokauppa
ma  11.4. Kuukausikokous 1685
   + Huutokauppa
la  16.4. SF:n julkinen huutokauppa
  Lönkalla
ma  18.4. Huutokauppa
ma  25.4. Esitelmä Jari Majander: 
  Ehiöt aihefilateliassa 
  + Huutokauppa
ma  2.5. Huutokauppa
ma  9.5. Kuukausikokous 1686
   + Huutokauppa
ma  16.5. Huutokauppa
ma  23.5. Huutokauppa
ma  30.5. Esitelmä + Huutokauppa
ma  6.6. Huutokauppa
ma  13.6. Huutokauppa
ma  20.6. Kesäkokous 1687 
  + Huutokauppa 
  
  KESÄTAUKO

kerhohuutokaupan ostot voit 
maksaa myös suoraan pankkiin.
maksun saaja: SF:n Kustannus Oy
tilinumero: FI 23 1347 3000 4063 67
Viitenumero: 1818

  Suomen 
Filatelistiseura ry
Ohjelma keväällä 2016

SF:n julkinen huutokauppa
Lönkalla lauantaina 16.4.
Huhtikuun 16. päivänä klo 11.00 
alkaen järjestetään Suomen 
Lähetysseuran perinteinen huuto-
kauppa Suomen Filatelistiseuran 
kerhohuoneistossa Lönnrotinkatu 
32 B, Helsinki, katutaso. 
Tässä julkisessa huutokaupassa
on myynnissä rahoja, posti-
merkkejä ja postikortteja. 
Kohteiden näyttö alkaa klo 10.00. 
Huudetut kohteet maksetaan 
paikanpäällä käteisellä.



Sosiaalinen Media kiehuu
Uudet postimerkit  
herättävät vilkasta  
keskustelua verkossa
Tuskin oli kohu Tom of Finland -merkkien tiimoilta laantunut, 
kun tämän vuoden toukokuussa julkaistava sananvapaus 
-pienoisarkki sai netin keskustelupalstat kiihdyksiin.
Teksti  Seppo Evinsalo Kuvat Posti

Vanha markkinointiväittämä 
sanoo, että on ihan sama mi-
tä tuotteesta kirjoitetaan, kun-
han siitä kirjoitetaan, vaikka-

kin negatiivisesti. Tämä ajatus herää 
väistämättä mieleen, kun lukee netin 
osin räväkkääkin kirjoittelua viime vuo-
sien merkkijulkaisuista.

Tom of Finland -pienoisarkki sen aloit-
ti ja nousi jopa valtakunnan uutislähe-
tysten aiheeksi. Postin tiedotteen mu-
kaan arkkia tilattiin ulkomaille jo ennen 
sen ilmestymistä. Kuinka suurista mää-
ristä oli kyse ei ole julkisuuteen tullut. 
Filatelistit Suomessa aika yksiselitteisesti 
merkin tyrmäsivät, mutta suuren osta-
jakunnan käyttäytymisestä ei ole tietoa. 
Ainakaan rohkeutta ei postimerkki-
toimikunnalta ole puuttunut kyseisen 
merkkiaiheen valitessaan.

Niinkin arkinen aihe kuin ruoka saa 
joskus hyvinkin voimakkaita reaktioita 
aikaiseksi. Tammikuussa julkaistu karja-
lanpiirakoita kuvaava merkki ei sekään 
jäänyt vailla huomiota. Postimuseon si-
vuilla kommentoidaan tapauksen ole-
van muun muassa häpeällinen.

”Te päätitte, että teollinen piirakka 
näyttää paremmalta kuin käsityö? Ei 
piirakka ole mikään liukuhihnatuote!” 
toteaa yksi.

Posti on suunnitellut julkaisevansa 
toukokuussa postimerkkiarkin, jonka 
teemana on sananvapaus. 
Arkissa on viisi sananva-
pauteen liittyvää teemaa, 
jotka ovat eläinten oikeu-
det, tuloerot, kulttuuri-
arvot, maahanmuutto ja 
energiamuodot. 

– Perustuslaissa tur-
vattu sananvapaus on 
meille suomalaisille 
suorastaan äidinmai-
dossa siirtyvä asia, 
joka on tärkeä ar-
vo myös maailman 
muuttuessa, sanoo 
Postimerkkitoimi-

Postin on tarkoitus 
  julkaista 6.5. 
     postimerkkiarkki, 
      jonka teemana 
      on sananvapaus.
      Ville Tietäväisen 
     suunnittelemassa 
    postimerkkiarkissa 
on viisi aiheeseen 
liittyvää teemaa, 
eläinten oikeudet, 
tuloerot, kulttuuri-
arvot, maahanmuutto 
ja energiamuodot. 
Varsinkin eläinten 
oikeudet ja maahan-
muutto aiheiset 
merkit ovat saaneet 
aikaiseksi pienoisen 
myrskyn netin 
keskustelupalstoilla. 

Klaus Welpin suunnitteleman tammi-
kuussa julkaistun postimerkin kuva-ai-
heena on uunipellillinen vastapaistettuja 
kullanruskeita karjalanpiirakoita. 

kunnan puheenjohtaja kaj kulp Pos-
tista. Merkkijulkaisun aiheuttama kohu 
on kuitenkin saanut Postin vielä harkit-
semaan pienoisarkin julkaisemista.

– Postimerkit ovat viime aikoina he-
rättäneet keskustelua ja ne ovat ihmisille 
merkityksellisiä. Nämäkin merkit näyt-
tävät herättävän keskustelua. Me tietysti 
seuraamme tätä keskustelua. Meillä on 
käytössä ns. postiraati, mihin kerätään 
helmi–maaliskuun aikana palautetta ja 
tietoa siitä miten nämä merkit koetaan. 
Kaikki postimerkkeihin esitettävät ai-
heet käsitellään Postimerkkitoimikun-
nassa, jossa on jäseniä sekä Postin sisältä 
että Postin ulkopuolelta. Postimerkkiai-
heet valitaan yleisen kiinnostuksen poh-
jalta, Kulp sanoo. 

Julkisuutta postimerkit ovat viime 
vuosina saaneet enemmän kuin vuosi-
kymmeniin. Näkyykö se myös merkki-
en kasvaneina myyntimäärinä, sen aika 

näyttää. 
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Smålandin kohtalokas  
  ensilento

Suomen Postimerkkilehden edellisessä numerossa 
kerroimme suomalaisen Sampo -koneen mereensyöksystä 
ja siitä säilyneestä postista. Tässä numerossa on vuorossa 
ruotsalaisen Småland -postikoneen tarina
Teksti  ja kohde Seppo Evinsalo

Vasemmalla A.B.Aerotransportin Delta 1C, SE-ADI,”Halland”. 
Oikealla postikone Northrop Gamma 1E, SE-ADW,”Småland”.

Ruotsalainen ABA (Aktiebola-
get Aerotransport) -lentoyhtiö 
tilasi yöpostin kuljetusta var-
ten kaksipaikkaisen Northrop 

Gamma 1E -koneen, joka toimitettiin ti-
laajalle 28.6.1934. Nimenomaan posti-
lentoa varten suunniteltu kone ristittiin 
”Smålandiksi”. Lentoreitiksi tuli Tukhol-
man Barkarby – Malmö – Hannover.

Kohtalokkaalle ensilennolleen se läh-
ti Tukholmasta illansuussa 6.7.1934. Ku-
ten monissa muissakin ABA-yhtiön ensi-
lennoissa koneen kipparina toimi yhtiön 

kokenut pääkapteeni 
Karl Gunnar Lind-
ner (kuvassa). Muka-
na lensi myös radis-
ti Helge Nordborg ja 
mekaanikko. Pian läh-
dön jälkee kone alkoi 
täristä voimakkaasti. 

Lento-onnettomuuspostia osa 2

2 1/2 markan sininen leijona M-30 osittain 
palaneella liikekirjeellä Tikkurilasta 
Eurooppaan 5.7.1934.  Lähetys toimitettu 
vastaanottajalle  pergamiinikuoressa 
oheisella ranskankielisellä selitelipuk-
keella varustettuna. Alle 20 g:n ulkomaan-
kirjeen postimaksu oli 2,50 markkaa.



Vasemmalla A.B.Aerotransportin Delta 1C, SE-ADI,”Halland”. 
Oikealla postikone Northrop Gamma 1E, SE-ADW,”Småland”.

V ähän lisätietoa tuosta OH-ALK ”Sampon” tapauksesta vielä. Ko-
neen ohjaajana tuolla melko dramaattisella lennolla oli lentomes-
tari Karl Valter ”Markki” Westermark, syntynyt 31.3.1913 Vä-
hässäkyrössä. 

Vuonna 1937 Westermark kunnostautui purjelentäjänä saavuttaen Suomen 
ennätyksenkin aikalennossa. 

Westermark tuli Aerolle lentäjäksi 1.3.1938. Hän lensi Aerossa kaikkiaan 
kunnioitettavat 642 200 km, sotavuodet Ilmavoimissa. Talvisodan alkaessa 
hän oli Ilmavoimien palveluksessa pommituslentäjänä Lentolaivue 44:ssä. 
Kersantti Westermarkin ohjaama Bristol Blenheim BL-113 ammuttiin alas venä-
läisen hävittäjäkoneen toimesta Laatokalla 18.2.1940. Hän onnistui pelastau-
tumaan laskuvarjolla muun miehistön saadessa surmansa maahansyöksyssä. 

Sitten oli tämä toinen kiperä tapaus, eli  ”Sampon” pakkolasku 7.11.1941 
Taivassalon Hakkeenpään edustalle Turun saaristossa. Aero Oy:n lentäjät 
palvelivat vuoroin siviili-, vuoroin sotilastarpeita, niin Westermarkkikin. 
Syynä oli monimoottoristen koneiden ohjaajapula Jatkosodan alussa. Reitti-
lennot pyrittiin kuitenkin hoitamaan tällä järjestelyllä. 

31.7.1945 Westermark meni Aero Oy:ltä ”liisattuna” ruotsalaisen ABA:n 
palvelukseen. Hän jäi sittemmin tiettävästi ABA:n palvelukseen ja asumaan 
Ruotsiin pysyvästi. Ruotsin kansalaisuuden hän sai 22.12.1950. Westermark 
lensi ABA/SAS:lla 2.8.1945-15.8.1958, sen jälkeen Svensk Flygtjänstillä 1958, 
Transair Sweden Ab:n lentokapteenina 1959, Loadair Ab:n lentokapteenina 
1962. Kokonaislentotuntimäärä 19 000 h. Westermark kuoli 16.3.1990. 

Lähetetty:      Suomesta     Ruotsista 
Kohdemaa:
Tanska  0  4 
Belgia  1  0 
Tsekkoslovakia  1  0 
Ranska  3  2 
Saksa  8  12 
Iso-Britania  12  12 
Hollanti  4 2 
Espanja  0  1 
Sveitsi  4  2

Lentäjä päätti laskeutua Malmslättin ken-
tälle tarkistusta varten. Kun mitään vi-
kaa koneessa ei havaittu päätettiin jatkaa 
lentoa. Mekaanikko jäi kuitenkin pois 
koneeesta ja lentäjä ja radisti jatkoivat 
lentoa kahden. Kun matkaa oli taitettu 
jo noin 400 kilometriä Tukholmasta al-
koi kone täristä niin voimakkaasti, et-
tä ohjaamisesta tuli mahdotonta. Len-
täjä ja radisti päättivät jättää koneen ja 
hyppäsivät laskuvarjoilla ulos koneesta. 
Kone syöksyi maahan Älmhultin lähellä 
ja syttyi tuleen. Osittain palaneet posti-
säkit onnistuttiin pelastamaan koneen 
hylystä.

Koneessa oli 170 kiloa postia, joista 
suurin osa oli pahoin palanutta. Postin 
työntekijät saapuivat nopeasti paikalle ja 
pelastivat osan postista, joka toimitettiin 
Malmöhön. Koneen posti oli Suomesta 
ja Ruotsista peräisin ja oli osoitettu Tans-
kan lisäksi useisiin Euroopan maihin.

Pohjoismaista lento-onnettomuus-
postia tutkinut John Thiesen on Nordic 
Air Crash Mail -sivustolla päätynyt säi-
lyneen postin osalta seuraavaan luette-
loon: 

Posti- ja lennätinhallitukselle palautu-
neet pahoin tuhoutuneet lähetykset 
varustettiin Suomessa oheisella kaksi-
kielisellä lipukkeella. Lipukkeen koko on 
152 x 85 mm ja painojälki erittäin hyvä. 
Onnettomuuspostia tutkinut Harri 
Ala-Honkola sanoo tietävänsä vain 
kaksi tällaista lähetystä.

L U K I J O I L T A

 Lehtemme tilaaja ja lentohistorian asiantuntija Heikki Moisio lähetti nu-
merossa 1-2016 olleeseen Sampo-koneen lentoturmaan liittyen kaksi omista-
maansa kuvaa onnettomuuskoneen nostosta Turun saaristossa. Heikki kertoi 
myös lisätietoa koneen lentokapteenista.
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Ulkomaan postin sensurointi
  Saksassa 1939 – 1945

Saksa kuten kaikki muutkin suurvallat suorittivat 
ulkomaan tiedustelua. Historiallisesti Saksan ulkomaan 
tiedustelu, johon sisältyi ulkomaan postin tarkastaminen 
ja sensurointi, kuului organisatorisesti Saksan armeijan 
pääesikunnalle (Oberkommando der Heeres) OKH.
Teksti  ja kohteet Martin Holmsten

T oisen maailmansodan alussa 
ulkomaantiedustelu, joka sisäl-
si sensuurin, oli amiraali Cana-
riksen johtaman Abwehrin hoi-

dossa. Sodan aikana kilpailu armeijan ja 
SS:n välillä kiihtyi tälläkin alalla ja ke-
sästä 1944 alkaen postin tarkastaminen ja 
sensurointi siirtyi Himmlerin johtamalla 
SS:lle/SD.

Sensuurin toiminta
Toinen maailmansota toi ulkomaan pos-
tisensuurin Saksaan. Maassa ei sodan ai-
kana sensuroitu kotimaan sisäistä postia 
muutamaa poikkeusta lukuunottamatta. 
Postisensuuri keskittyi ulkomaan pos-
tiin, postiin Saksasta ulkomaille ja pos-
tiin ulkomailta Saksaan. Kyseeseen tuli-

Kirjattu lentokuori Hamburg-Lokstedt 15.4.1941 Argentiinaan, 
3 x 100 pf, 1 x 50 pf, 1 x 5 pf. Kuoren etupuolella Münchenin erilaiset 
numerosensuurileimat. Lentopostia Portugalin kautta. 
Kuoren takana Münchenin sensuuriliuska ja leimat, d = München.

Postikortti Kööpenhaminasta 28.11.1940 
lentopostina Helsinkiin, 30 ören merkki.
Etupuolella Kööpenhaminan sensuurileima. 
Lisäksi suomalainen tarkastettu 189 -leima.
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vat neutraalista maista, liittolaismaista 
sekä miehitetyistä maista tuleva posti. 
Sodan alkuvuosina 1939 - 1942 oli paljon 
ulkomaan postia.

Erityisen paljon postia on säilynyt  
seuraavilta: Sveitsi – Saksa – Sveitsi, 
Ruotsi – Saksa – Ruotsi, Tanska – Saksa, 
Espanja – Saksa, Italia – Saksa, Hollanti 
– Saksa – Hollanti, Belgia – Saksa – Bel-
gia, Norja – Saksa, Unkari – Saksa, Saksa 
– USA – Saksa. 

Suomesta tavataan postia Saksa – Suo-
mi – Saksa, mutta määrältään huomat-
tavasti vähemmän kuin esimerkiksi seu-
raavilta: Ruotsi – Saksa, Tanska – Saksa, 
Espanja – Saksa ja Hollanti – Saksa.

Asetus sensuroinnista astui voimaan 
Saksassa vasta 2.4.1940.  Sensuroin-
tia tehtiin sodan alusta alkaen ja myös 
ennen sitä. Vuodesta 1932 kirjepostia 
tarkkailtiin ja tullin sulkijaliuskoilla De-
visenüberwachung zollamtlich geöffnet sul-
jettuja kuoria tavataan ainakin vuodesta 
1935 alkaen. Tämä tarkkailu sisälsi myös 
osittain Kolmannen Valtakunnan salai-
sen sensuurin. Saksan posti valvoi paitsi 
postiliikennettä, myös lennätin- ja puhe-
linliikennettä.

Sensuuritoimistot  
ja sensurointi
Sensuroinnin hoitivat erityiset Aus-
landsprüfstellen (Ulkomaanpostin tarkas-
tustoimistot), joita oli yhteensä 15 erilais-
ta. Toimistojen paikkakunnat erottuvat 
leimojen kirjainten koodien perusteella. 
Monet niistä toimivat aivan vuoden 1945 
loppuun saakka. Sensuurin toimistoil-
la oli omat virkailijansa, jotka hoitivat 
käytännön sensuroinnin. Käytössä oli 
erilaisia Geprüft -leimoja ja sulkijalius-
koja. Sensuurileimoissa oli teksti Ober-
kommando der Wehrmacht, Geprüft. 

Leimoissa oli myös toimistojen kir-
jainten koodit. Sensuuriliuskoissa oli 
myös samanlainen teksti. Lisäksi sekä 
leimoissa että liuskoissa oli III Valtakun-
nan kotkavaakuna hakaristin kera sekä 
teksti Geprüft tai Geöffnet. Lisäksi löytyy 
myös sensuurin ketjuleimoja sekä paljon 
erilaisia sensuurivirkailijoitten henkilö-
kohtaisia leimoja numeroin, kirjaimin ja 
erikoisin kuvioleimoin. Käsin merkittyjä 
numeroita on myös paljon erilaisia. 

Lentokuori Helsingistä 
17.6.1941 Wieniin. 
Kuori lähetetty viisi 
päivää ennen Saksan 
hyökkäystä Neuvosto-
liittoon 22.6.1941. 
M-30 3½mk ja 2mk 
merkit. Suomen 
tarkastettu 61 leima.
Kuoren takana 
Berliiniin sotasensuu-
rin liuska ja leimat, 
b = Berlin.

Saksan sensuurin 
lisäämä lipuke kuorelle 
Helsinkiin 17.6.1941. 
Tekstin käännös: 
Lähettäjän nimi ja 
osoite pitää olla sekä 
kirjekuoressa että 
jokaisessa kirjearkissa.

Saksalaiset postineidit, pakettiauton 
kuljettaja sekä sähkösanomien 
jakaja lähdössä matkaan. 
Sarjasta ”Frauen schaffen für Euch”. 
Noin vuodelta 1943, tekijänä taiteilija Becker.

Kemiallinen sensuuri 
Kemiallisen sensuurin tunnistaa värilli-
sestä pensselin vedosta kuorella tai kor-
tilla. Näitä erivärisiä vetoja voi olla 1 – 3 
kappaletta. Tavallisimmat sensuurilei-
mat ovat tyypiltään soikiossa oleva Ab 
ja esimerkiksi Ag tai Ad. Leimat ovat nk. 
läpikulkuleimoja Durchlaufstempel, joilla 
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leimatut kohteet ovat käyneet sensuu-
rissa mutta eivät ole sensuroitu. Hyvin 
pieni määrä näitä Ab -leimoja on käy-
tetty tilapäisinä sensuurileimoina myk-
kien ja  huonolaatuisten ruskeiden sul-
kijaliuskojen kanssa. Tällaisia kohteita 
on tavattu postissa Saksasta Suomeen ja 
Suomesta Saksaan sekä Ruotsista Sak-
saan.

Sensuuriliuskoja löytyy paljon erilai-
sia. Vuosilta 1939-1940 liuskat ovat iso-
kokoisia ja valkoisella paperilla. Vuosina 
1941-1943 liuskojen koot olivat pienem-
mät ja paperi valkoinen. Vuosina 1944-
1945 liuskojen paperi on heikkolaatuista 
ja monesti ruskeahkoa. Liuskojen teksti 
on muutettu Zensurstelle -organisaation 
muutoksen takia 12.2.1944. Vuonna 1944 
ulkomaan sensuuri siirrettiin Abwehrin 
(ulkomaantiedustelu) SD:n hoidettavaksi 
(Sicherheitsdienst) = SS. Abwehrin sen-
suuritoiminta lopetettiin 1.7.1944. Osa 
liuskoista oli vuosina 1942-1944 ohuita 
ruskeita ”kuprunauhoja” joissa oli teks-
ti OKW (Oberkommando der Wehrmacht = 
armeijan ylijohto), sekä tekstin lisäksi 
Saksan kotka. Saksan sensuuri Tanskas-
sa käytti tanskankielisiä sensuuriliusko-
ja ja leimoja.

Sensurointipaikkakunnat
Aa   Köningsberg 
Ab   Berlin
Ac   Köln
Ad   München
Ae   Frankfurt
Af    Hamburg
Ag   Wien
Ak   Köbenhavn
Al    Lyon
An   Nancy
Ao   Oslo
At   Trondheim
Ax   Paris
Ay   Bordeaux

Näiden lisäksi löytyvät sensuurilei-
mat: As = SS-postia, h (Hof, Berlin) = so-
tavankipostia  sekä L -leimat = pankki- ja 
virkapostia.

Kirjattu lentopostikortti Hirschbergistä 9.6.1944 Ouluun, tuloleima 22.6. 
Helsinki avion transitleima 20.6. Tulo Suomeen kestänyt 11 päivää. Saman aikaan 
tapahtui Neuvostoliiton suurhyök-
käys Kannaksella sekä liittoutunei-
den maihinnousu Normandiassa. 
Berliinin sensuurileima ja suomalai-
nen tarkastettu 31 leima kortin 
etupuolella. Oikea taksa, kortti 6pf, 
kirjaus 30 pf, lentolisä 10 pf, 
yhteensä 46 pf. Kortin toisella 
puolella näkyy myös kemiallinen 
sensuuri tekstin päällä. Kortti on 
SD/SS:n sensuroima, jonka huomaa 
etupuolella olevasta isosta nume-
raatioleimasta 711.

Ulkomaan postin 
sensurointi Saksassa 
1939 – 1945

Kirjattu lentokuori Buenos Airesista, Argentiinasta 22.7.1943 Ruotsiin, 1 peso, 50 c ja 
40 c merkit. Brittiläinen sensuuriliuska Examiner 4968, USA:n sensuuriliuska 2849 sekä 
saksalainen sensuuriliuska ja leimat Berliinistä (b = Berlin). Kolmoissensuurin kuori.

Muu sensuuri

Salainen valtionpoliisi Gestapo sensu-
roi erikseen painotuotteita ja heillä oli 
omat leimansa tekstillä Geheime Staats-
polizei Geprüft. Lisäksi löytyy Gestapon 

R -leima painotuotteita varten Böömissä 
ja Määrissä käytettynä. SS:llä oli omat 
sensuurileimansa. Waffen-SS:llä oli 
myös omat sensuurileimansa ja näitä 
tapaa muun muassa suomalaisten SS-
vapaaehtoisten lähetyksillä.
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Sotavankileireillä ja keskitysleireillä 
oli omat sensuurileimansa.

Ulkomailta tai ulkomaille menneillä 
kohteilla tapaa kaksoissensuuria. Suo-
men sensuuria, englantilaisten sensuu-
ria ja USA:n sensuuria. Lisäksi sensuuria 
Unkarista, Espanjasta, Italiasta, Sveitsis-
tä, Neuvostoliitosta, Romaniasta, ym. 
Myös harvinaista kolmoissensuuria nä-
kee joskus.  Esimerkiksi Saksan, USA:n 
ja Britannian sensuuriliuskat samalla 
lähetyksellä. Suomalaisia kolmoissen-
suurikohteita, joissa on esimerkiksi Suo-
men, Saksan ja USA:n sensuurit.

Postin lähettäminen  
ulkomaille Saksasta  
sodan aikana

Postilähetykset piti toimittaa postikont-
toriin ilman postimerkkejä, jonka lisäk-
si lähettäjä joutui esittämään henkilöto-
distuksen. Postivirkailija 
kiinnitti merkit lähetyk-
siin. Kirjeet piti tuoda 
avonaisina postikontto-
riin.

Postia sai lähettää mai-
hin jotka eivät olleet vi-
hollisia eli neutraaleihin 
maihin, liittolaismaihin 
ja miehitettyihin maihin. 
Kuvapostikortteja ei saa-
nut lähettää ulkomaille. 
Poikkeuksena olivat eri-
laiset propagandakortit. 
Ehiökortteja käytettiin 

myös paljon. Sodan kuluessa tuli uusia 
rajoituksia kirjearkkien määrästä, kuo-
rista joissa oli ylimääräinen vuoraus, 
ym.

Ulkomaan kauppaa harjoittavat yri-
tykset sekä diplomaatit ja viranomaiset 
olivat vapautettuja mainituista sään-
nöistä. Firmakuorilla tavataan runsaasti 
sensuuriliuskoja. Monia näistä ei kuiten-
kaan ole sensuurissa avattu, sillä monilla 
yrityksillä oli erikoislupa sensuurin vi-
ranomaisilta.  Katsomalla kuoren sisälle 
voi tarkastaa onko kuori leikattu auki 
vai ei. Erikoisluvallisilta kirjeiltä avaus-
jälki puuttuu.

Postireitit
Sodan sytyttyä postia USA:an ohjattiin 
sekä Lissabonin että Moskovan kautta. 
Lissabonin kautta amerikkalaiset Yankee 
Clipper -vesitasot hoitivat lentopostilii-

kenteen vuoden 1941 lop-
puun asti. Espanjalaiset 
laivat veivät postia sekä 
Etelä-Amerikkaan että 
USA:an. Postia Japaniin 
ja Kiinaan sekä muual-
le Kaukoitään ohjattiin 
Moskovan ja Siperian 
kautta. Posti Etelä-Ame-
rikasta Saksaan kulki 

 

Lentokuori Iso-Britanniasta 1943 Zürichiin Sveitsiin, 5 d:n merkki. Brittiläinen sensuuriliuska Examiner 2240. Kuorella on 
erikoinen osoite: Mr. Arthur Ruhig, c/o Fr(au) Prof. Einstein. Kyseessä oli Albert Einsteinin vaimo Mileva Einstein joka ylläpiti 
majoitusliikkettä Zürichissä. Mileva Einstein oli aikansa nero ja on sanottu että Albert Einstein ei olisi osannut kehittää 
teorioitaan ilman häntä. On jopa katsottu että hän oli älykkäämpi näistä kahdesta. Kuoren takana brittiläinen sensuuriliuska, 
saksalainen sensuuriliuska sekä siinä leima Pariisista (x = Paris).

usein Siperian ja Moskovan kautta ke-
säkuuhun 1941 saakka.

Postia ohjattiin sekä pintapostina että 
lentopostina.

Kohteet
Kirjeitä, kortteja, painotuotteita ja paket-
tikortteja löytyy. Suurin osa tavatuista 
kohteista on kirjeitä ja postikortteja. 
Kirjeet ovat monesti yritysten kirjeen-
vaihtoa tai yksityisten ihmisten postia. 
Saksaan saapuneet kortit ulkomailta 
ovat paljolti kuvapostikortteja. Lisäksi 
voidaan huomioida että kuorien sisältö 
useimmiten puuttuu. Kuoret, joissa si-
sältö on tallessa, ovat haluttua keräily-
tavaraa. Kohteilta löytyy monesti usei-
ta saksalaisia sensuurileimoja, tavallisia 
pyöreitä sensuurileimoja sekä henkilö-
kohtaisia sensuurileimoja numeroiden, 
kirjaimien ja jopa kuvallisten mykkien 
leimojen kera. Leimoja on useasti 3-7 eri-
laista. Suurin osa sensoreista oli naisia, 
joka aiheutti myös tiettyä hilpeyttä ylei-
sön keskuudessa. Kenen postia oikeas-
taan seurattiin?

Loppusanat
Saksan sotasensuuri toimi hyvin te-
hokkaasti koko sodan ajan ja sen tär-
kein vaikutus oli preventiivinen. Suuri 
yleisö tiesi että heitä suojataan ja valvo-
taan. Sensuurin toiminta oli vakuuttavaa 
ja yleisö hyväksyi sen niin kuin myös 
Suomessa. Sensuurin toiminta koettiin 

Saksalainen postineiti 
töissä noin vuodelta 
1943. Kuuluu sarjaan 
”Frauen schaffen für 
Euch”, tekijänä Becker.
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L U K I J O I L T A

Kouvolan Pos-
timerkkeili-
jöiden tapah-
tumassa oli esillä osa 

Eero Ravin edustavasta kenttäpostikokoelmasta. 
Sieltä löysin allekirjoittaneelle uuden kohteen (kuva 1). 

Itselläni on mallit uudemmista pakettien tarkistuslipukkeista (kuva 2), 
mutta talvisodan ajalta en ollut sellaista nähnyt. Kysynkin nyt lehtemme 
lukijoilta koska kyseisten lipukkeiden käyttö on alkanut ja koska loppunut? 
Olisiko jollain kohteita säilynyt, vaikka suurin osahan niistä repeytyi pa-

ketteja avatessa. Muistan 
nähneeni uudemmasta 
mallista jonkinasteisen 
kokokohteen Uolevi Va-
paan kokoelmassa. Toi-
selle romu on pelastetta-
vissa toisen kokoelman 
helmeksi...

Pekka Hovi

Postin kiertokirjeet kertovat lipukkeista seuraavasti:
154/1939 (2.11.1939) Kenttäpostissa kuljetettaviin paketeihin ei liitetä paket-
tiosoitekorttia, vaan merkit kiinnitetään pakettiin.
123/1940 (26.6.1940) 1.7.1940 Lähetyksiin liitettävä pakettiosoitekortti.
180/1941 (19.9.1941) Tarkistettava että pakettiin on joukko-osastossa liimattu 
tarkistuslipuke.
125/1942 Sama määräys kuin edellisessä.

S uomen Filatelistiseuran Lönkan kokoustilaa osoit-
teessa Lönnrotinkatu 32 B tarjotaan vuokralle kil-
pailukykyisin ehdoin. 180 m2:n huoneistomme on 
katutasossa, sijaitsee keskellä Helsinkiä, ja on kä-

tevästi kulkuyhteyksien varrella. Parkkimahdollisuudet lä-
hellä ovat hyvät. Tila soveltuu erinomaisesti kokouksien, 
tuote-esittelyjen, seminaarien ja juhlien pitopaikaksi. Pieni 
keittiö ja audiovisuaaliset välineet ovat käytettävissä ja ka-
lustusratkaisut helposti muunneltavissa.

Pyydä edullinen tarjous:
Tapani Somersalo, puh. 050 564 3933 
sähköposti: tapani.somersalo@kolumbus.fi
Suomen Filatelistiseuran Kustannus Oy

V U O K R A T A A N !

Kuva 1. Eero Ravin 
kenttäpostikokoelmasta.

S uomen Postimerkkilehdessä on talvisodan lipukkeista kerrottu nume-
rossa 7/1985. Siinä oli kuva lipukkeesta ilman päiväystä, mutta leimana 
I/JR 10. Uudemmista lipukkeista on ollut artikkelit numeroissa 8/1985  
(s. 510) ja 4/1993 (s. 175: Kenttäpostipakettien tarkastus- ja sisällys-

luttelo) sekä numerossa 7/1997 (s. 384).

Kuva 2.

luontevaksi sota-aikana. Se kuului so-
dan henkeen.

Saksan sensuurin keräilijöitä on paljon 
maailmalla ja Suomestakin löytyy alan 
keräilijöitä. Viime vuosina alan keräi-
ly on vilkastunut erityisesti Saksassa ja 
USA:ssa. Kohteita oli aikaisempina vuo-
sina hyvin saatavilla ulkomaisissa huu-
tokaupoissa, mutta tarjonta on hiipunut 
ja hinnat nousseet. 

Lähteet:
Gerlach, Hans-Henning: 
Weltatlas zur Philatelie, 
Braunschweig 1980
Friedemann, Bedürftig: 
Tredje riket från uppgång till fall, 
Stockholm 2007
Jaeger, Heinz: 
Vor 50 Jahren. Deutschland 1944 – 1945, 
Schwalmtal 1995
Jörgensen, Christer: 
Hitler´s Espionage Machine, 
Guilford 2004
Landsmann, Horst: 
Die Zensur von Zivilpost in Deutschland 
im 2. Weltkrieg, Gröbenzell 2008
Meschenmoser, Alfred: 
Überroller-Post 1945 – 1949 vom Dritten 
Reich in das Nachkriegs-Deutschland
Michel: 
Handbuch-Katalog Deutsche Feldpost 
1937-1945, München 1991
Putzger: Historischer Weltatlas, 1965
Riemer, Karl-Heinz: 
Die überwachung des Auslandsbrief-
verkehrs während des II. Weltkriegesdurch 
deutsche Dienststellen, Soest 1977, 2004
Wikipedia
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Mercado da Ribeira
Lissabonin merkkimarkkinat

Teksti ja kuvat Ritva Carvalho 

Kuvassa joidenkin kerholaistenkin 
tuntema José Manuel Baptista.

P erinteikkäässä Lissabonin Ri-
beiran kauppahallissa, Cais do 
Sodrén aseman lähellä, pide-
tään merkkimarkkinat sun-

nuntaisin klo 9-13.  Halli perustettiin v. 
1882 kaupunkilaisten kala-, vihannes- ja 
hedelmätoriksi.  Nykyinen hieno kupo-
lirakennus on vuodelta 1930.   

 Rakennus toimii edelleen kauppahal-
lina sunnuntaita lukuunottamatta mui-
na viikonpäivinä ja lisäksi pari vuotta 
sitten toinen puoli rakennuksesta muu-
tettiin ravintolamaailmaksi. Portugalin 
kuuluisimmilla kokeilla on täällä pienet 
myyntipisteet, joista voi ostaa annoksia 
pikkunälkään.  Turistit, joita läheiseen 

Ribeiran sisääntuloaulaa koristavat 
seinien siniset kaakelimaalaukset 
sekä merenkulkuaiheinen laattalattia.

satamaan saapuu lai-
valasteittain, ovat löy-
täneet paikan ja se on 
tuonut lisää asiakkai-
ta myös sunnuntain 
merkkimarkkinoille.  
Aikaisemmin merkki-

kauppiaat olivat rakennuksen toisessa 
kerroksessa, jolloin tilaa oli runsaam-
min. Nyt myynti tapahtuu alakerran 
päähallissa, jossa hedelmä- ja vihannes-
kauppiaat ovat merkkimarkkinoiden 
ajaksi peittäneet tavaransa pressuilla.  

Postimerkkien lisäksi myytävä-
nä on muutakin keräilytavaraa, 
kuten rahoja, vanhoja kirjoja ja 
jopa espresso-kuppeja ja pieniä 
sokeripusseja. Myyjiä on yleensä 
lähemmäs sata, joista noin puo-
let on postimerkkien myyjiä.  Tar-
jolla on tietysti Portugalia ja sen 
entisiä siirtomaita, mutta monel-
la myyjällä on myös ulkomai-
den merkkejä, jopa suomalaisia 
on kaupan.  Markkinoilta voi hankkia 

myös edullisesti filatelia-tarvikkeita ja 
käytettyjä katalogeja.  Lissabonin kau-
punki valvoo myyntiä ja myyjät maksa-
vat kuukausimaksun voidakseen pitää 
myyntipistettä hallissa. 

Ribeiran merkkimarkkinat on oiva 
vierailukohde Lissaboniin tuleville ker-
holaisille.  Paikalle pääsee niin bussilla, 
junalla kuin ratikallakin.  Merkkeihin 
tutustumisen jälkeen on mukava poike-
ta ravintolamaailman puolelle ja syödä 
paikallisia herkkuja vaikkapa kuplivan 
vihreän viinin kera. Tervetuloa! 



Suomen Postimerkkilehti14
2/2016

Helsingin raitiotieliikennöinti 1890 – 1944

ja raitiovaunut Viipurissa
Helsingissä, kuten Suomen Turussakin raitiotieliikenne aloitet-
tiin jo vuonna 1890. Turussa siihen tuli katko vuosien 1893-1907 
väliselle ajanjaksolle ja lopullisesti vuonna 1972. Helsingissä 
raitiovaunuliikenne on jatkunut yhtäjaksoisesti näihin päi-
viin asti. Viipurissa vuonna 1912 alkanut raitiotieliikenne alkoi 
ruotsalais-saksalaisilla moottorivaunuilla.
Teksti  ja kohteet Janne Nikkanen

H elsingissä oli monta eri 
moottorivaunua ja perä-
vaunua käytössä ja usein 
vieläpa samaan aikaan. 

Kerron postikorttien kautta niistä rai-
tiotielinjoista ja kalustosta, joilla Helsin-
gissä liikuttiin vuosina 1890-1944. Kerron 

Helsingin Raitiotie- ja 
Omnibus Oy (HRO) 1890 – 1944
Hevosraitiotie 11.12.1890 - 21.10.1901
Sähköraitiotie 4.9.1900 - 29.12.1944
(kunnallinen 1913-1944)
Ab Brändö Villastad 
(25.9.1910-31.12.1914)
Brändö Spårvägs AB (Kulosaaren 
Raitiotieyhtiö) (1.1.1915-31.5.1928).
Myyty HRO:lle 1.6.1928.
M.G. Stenius Oy
Myyty HRO:lle 1.1.1927
Helsingin kaupungin 
liikennelaitos (HKL)
Sähköraitiotie 01.01.1945-31.12.2009
HKL-Raitioliikenne
Sähköraitiotie 01.01.2010-

 Spårat 
stadissa

Hevosvetoinen A/S Scandia, Randers raitiovaunu seisahtuneena Ullanlinnassa. 
Takana päiväys 1901 ja nimi Emil Henrihsen. Linja Töölö - Kaivopuisto 
21.6.1891-3.9.1900. Linjaa: Kauppatori - Eteläranta - Laivasillankatu/
Katolinen kirkko. Linjan pituus 3674 m.

ASEA no 59 + perävaununa 
käytetty Kummer, vm 1900. 
Linja [M]: Erottaja – Munkkiniemi. 
Sekä kyltti Munkkiniemi – Munk-
näs. Valokuva: Peter Böehm, 
Düsseldorf. Noin vuonna 1930. 
Myöhemmin linjatunnus 
vaihdettiin ja siitä tuli [4].

myös mitkä olivat Helsingin Raitiotie- ja 
Omnibus Oy:n linjojen päävaunutyypit 
ja -merkit. Helsingissä toimi kolme eri 
raitiotieyhtiötä vielä 1920-luvun puoli-
välissä. Helsingin raitiotieliikennöinnin 
yhtiölista vuodesta 1890 eteenpäin oli 
seuraavanlainen:   
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Tungosta Turuntiellä (nyk. Mannerheimitie 70 kohdalla). Kaikkiaan 
neljä Svenskin vaunua kortissa. Niistä voi tunnistaa etualan ASEA 
N:o 53, vm 1916 sekä N:o 72, vm 1911. Linja [8]: Ruoholahti – Turuntie/
Töölön hallit aloitti 27.11.1929.  Turuntien nimi oli otettu vuotta 
aiemmin käyttöön. Kortin voi siis ajoittaa kesään 1930. Kortissa 
oikealla näkyy Hippodromi. Se valmistui 1910 ja purettiin Töölön 
kisahallin laajennustöiden myötä vuonna 1949.

Hevosvetoinen A/S Scandia, Randers raitiovaunu 1890-
luvulta. Kortissa kirjoitusta ja se on postitettu jo 1898.

Ensimmäiset Kummer sähkövaunut 
N:o 1-31 otettiin käyttöön vuonna 
1900. Vuonna 1908 kulkeneessa 
postikortissa näkyvät vaunut N:o 1, 
17 ja 18 silloisen Henrikin esplanaadin 
ja Aleksanterinkadun risteyksessä. 
Näistä N:o 17:sta tuli hinausvaunu 
vuonna 1957.

Hakaniemen sähkövoimalaitos, josta 
Helsingin raitioliikenne sai sähkönsä 
vuoden 1920 alkuvuosiin saakka. 
Laitos purettiin Arena-talon tieltä 
vuonna 1923. Kuvan keskellä ASEA:n 
moottorivaunu ja avoperävaunu-
yhdistelmä juuri kääntymässä 
Siltasaarenkadulle.
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Helsingin raitiotiet sähköis-
tettiin vuosina 1900 – 1901. 
Linjaverkko oli edelleen 
yksiraiteinen kuten hevos-

raitiotien aikaan, joten sopivin välein 
tarvittiin sivuutusraiteita. Vaunuissa ei 
ollut linjanumeroa, vain reittikilpi vau-
nun sivulla. Linjasto rakennettiin pää-
osin kaksiraiteiseksi 6.5.1908 – 28.10.1909. 
Muutostöiden aikana on eri linjoilla 
saattanut olla lisäksi lyhyempikestoisia 
reittimuutoksia. Kaikkia rataosia ei kos-
kaan rakennettu kaksiraiteisiksi. Viimei-
nen yksiraiteinen osuus Helsingissä oli 
käytössä vuoteen 1991.

31.10.1917 Raitiotieliikenne Lauttasaa-
ressa loppui. Linja oli Suomen viimei-
nen hevosraitiotie.

”Ruskea pässi” BRÄNDÖ -teksteineen kuvattuna Kulosaaren sillalla matkustajineen 
noin 1930. Näitä ASEA:n malli 1917 moottorivaunuja oli toimitettu Helsingin 
käyttöön kaksi. Ne otettiin käyttöön vuonna 1919 ja olivat edeltäjiään paljon 
pidempiä (11,5m). Valokuva: Peter Böehm, Düsseldorf.

Alla kaksi BRILL moottorivaunua + HTL, vm 1919. Avoperävaunu taaempana. 
ASEA:n N:o 606 Hro 256 kortissa etualalla. Kortin kuvan ottovuosi on 
helppo ajoittaa vuoteen 1930. Oikealla näkyvä eduskuntatalo on vielä 
rakennustelineissä, samaten kortin keskeltä esiin puskeva Hotelli Torni. 
Turun kasarmin vuonna 1918 palamatta jäänyt pohjoinen siipirakennus 
jylhänä Hankkija-talon vieressä. Se purettiin vasta 1936. Vuonna 1918 
palaneen Turun kasarmin pääsiiven paikalla näkyy tyhjä tontti. 
Myöhemmin paikalle valmistui tuttu Lasipalatsi. 
Aiheena kortissa SUL:lin liittojuhlan marssi.

BRILL GE, vm 1920 moottori-
vaunu + perävaunu N:o 662 
Hro 312 NWF, vm 1924, 
poistettu 1959 käytöstä. 
Linja [1]: Kaupunginportti – 
Telakkakatu aloitti 1.11.1945. 
Yhdistelmä kääntymässä 
juuri Liisankadulta – Silta-
saarenkadulle. Kaksi muuta 
spåraa myös samassa Unio-
ninkadun isossa risteyksessä. 
Kortti on painettu 1940-luvun 
puolivälin jälkeen.



17

 

V iipurissa toimi raitioliiken-
ne vuodesta 1912 eteenpäin 
aina vuoteen 1944 kunnes 
kesäkuussa suomalaiset ve-

täytyivät kaupungista. Senkin jälkeen 
raitiovaunut liikennöivät Neuvostoliiton 
alaisuudessa. Kaupungin yhtiöt ja vaunut:  

Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft, 
Elektricitätswerk & Strassenbahn Wi-
borg: (27.10.1914 kenraalikuvernööri 
määräsi saksalaisen omaisuuden taka-
varikoitavaksi. Toiminnan turvaamisek-
si yhtiö jatkoi toimintaansa nimellä Vii-
purin Kaasu ja Sähkö Oy.)

28.9.1912 - 30.12.1936
Viipurin kaupungin sähkölaitos:
31.12.1936 - 1.12.1939
16.12.1939 - 23.12.1939
5.5.1943 - 15.6.1944

27.01.1918 - .05.1918 liikenne oli pysäh-
dyksissä kansalaissodan vuoksi.

Neuvostoliitto jatkoi liikennöintiä 
21.9.1946-x.4.1957
Raideleveys: 1000 mm / 3 ft 3.375 in
Sähköistys: 600 V d.c

1. vaunutyyppi – valmistaja ASEA/AEG, 
ruotsalais-saksalainen.

Allmänna Svenska Elektriska AB, 
Västerås / Allgemeine Elektricitäts-
Gesellschaft, Berlin

Viipurin raitiotieliikennöinti vuosina 1912 – 1944

Kolikkomäki-linja, vaunu n:ro 5 Aleksanterinkadulla (myöh. Mannerheiminkatu) 1910-luvulla. 
Kolme rahastajaa keskustelevat. Postikortti on postitettu 1914 Nurmi – Venäjälle.

Tilausnumerot vuonna 1912: 1-11.
Tilausnumerot vuonna 1914: 12.

2. vaunutyyppi – valmistaja MAN/AEG, 
saksalainen.

Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg 
AEG/Allgemeine Elektricitäts-
Gesellschaft, Berlin
Tilausnumerot vuonna 1922: 13-15.
Tilausnumerot vuonna 1923: 16-17.

Tilausnumero 
vuonna 1924: 18.

ASEA/AEG:n 
valmistama 
raitsikka kauppa-
torilla. Kortin 
tyylistä voi 
päätellä, että se 
on aikaisimpia 
painettuja 
raitsikkakortteja 
Viipurista. 
Painettu noin 
1912-1913.
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3. vaunutyyppi – valmistaja HAWA/
AEG, saksalainen.

Hannoversche Waggonfabrik AG, 
Hannover-Linden / Allgemeine  
Elektricitäts-Gesellschaft, Berlin
Tilausnumero vuonna 1930: 19.

4. perävaunut – valmistaja ASEA, 
ruotsalainen.

Allmänna Svenska Elektriska AB, 
Västerås
Tilausnumerot vuonna 1912: 50-52.
Tilausnumero vuonna 1913: 53.

5. perävaunut – valmistaja SÄWA, 
saksalainen.

Sächsische Waggonfabrik 
GmbH, Werdau
Tilausnumerot vuonna 1924: 54-55.

Muitakin perävaunuja on olemassa, 
mutta nämä siis tunnetuimmat.

Viipurin raitioteillä työskennelleen 
maalarin mukaan vaunujen värit olivat 
sitruunankeltainen ja kirsikanpunainen. 
Toisaalta on saatu vankkaa tietoa, että 
väritys oli kermankeltainen (Näin on 
kertonut Viipurin suurin asiantuntija 

ASEA/AEG ja toinen vetovaununa raati-
huoneen torilla 1930-luvun loppupuolelta.

ASEA:n vaunu 
Torkkelinkadulla 
1910-luvulla.

Viipurin raitiotieliikenteen kartta 1:20 000 vuodelta 1939.

ASEA:n vaunu jölköttää 
ylös rautatieaseman mäessä noin 1914. 
Taustalla puinen, vanha asemarakennus 
(vas.) ja kauempana kortin keskellä 
häämöttää uudet Eliel Saarisen luomat 
asemarakennukset. Saarisen luomus 
räjäytettiin Viipurin takaisinvaltauksen 
yhteydessä kesällä 1941.

HAWA / AEG:in (Saksa) valmistama 
malli/1930 vaunu n:ro 19 pyöreäntornin 
ikkunasta nähtynä. Vaunun pituus 
10.15m. Kortti on postitettu 1936.

ASEA:n vaununumerot: 2,  
8 ja 12 tuhoutuivat 
ensimmäisen talvisota-
vuoden 1939 joulukuun 1. 
päivän pommituksissa. 
Kortissa näistä vaunuista 
yksi, joka jäi venäläisen 
pommin runtelemaksi 
Rautatiekatu 3:n kohdalla.

Juha Lankinen). Vaunuhalli oli valmis-
tunut saksalaisilla AEG:n piirustuksilla 
ennen raitioliikenteen aloitusta, joka ta-
pahtui syyskuussa 1912. Raitiovaunujen 
korjaus- ja säilytyshallit sijaitsivat Kar-
jalankadun, Luostarinkadun ja Agrico-
lankadun välissä olevassa korttelissa. 
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Kohde 39. 
1927 25 mk, 
hakaristi w2 
Helsinki 
21.XII.27 
Aitous-
todistus.

Kohde 126. M-54 leijona 5 mk 1.7.1954. FDC.

Kohde 198. Mannerheim ja presidentti Kallio ammunnan 
MM-kisoissa vuonna 1937.

Kohde 31. 1915 10 mk 
musta/vihreän-
harmaa, leimattu.

Kohde 30. 1901 10 mk 
Tilapäisjulkaisu II 
Tammerfors -leima.

Kohde 59. 1955 
Lennätin 25 mk loisto 
Tampere 17.1.55. 

                       Kohde 141. Maailman 
                       ensimmäinen postimerkki
”Black Penny”, pieni kulmataite.

Kohde 146. 1916 Warsovan kaupunkiposti 
ja Saksan posti Puolassa. 
Merkit lähetyksen molemmin puolin.

Kohde 90. VE 1915 
Hyväntek. 10 kop 
valk. paperi, 
hammaste 13,5.
Harlu 15.7.1916



Suomen Postimerkkilehti20
2/2016

SUOMI - Soikiomerkit 1856
1.  5 kop ehiöleike, musteristattu ja ohentuma  10.00 

SUOMI - Isohampaiset 1860
2.  5 kop sininen musteristi ja 2 lyhyttä hammasta.  26.00
3. 10 kop punainen Björ... laatikkoleima. Virheetön  30.00 
4. 10 kop tammerfors ja kynämitätöinti  14.00
 
SUOMI - Isohampaiset 1866
5. 40 pen punainen Wiborg 74 ja 
 40 pen Stockholms  16.00 
6.  5 pen, pari lyhyttä hammasta, leimattu  10.00 
7. 8 pen leimattu 1,5 puuttuvaa hammasta  12.00 
8.  8 pen yksi lyhyt hammas, leimattu  15.00 
9.  40 p Wiborg 13.9.68, ehjä ja siisti leimaus  25.00 
10. 40 pen Borgå 16.7.70 Kapea, ehjä  25.00 

SUOMI - Vaakunamalli 1875
11. 2 pen harmaa Helsingfors 9.2.82  18.00 
12. 2 pen harmaa liimakkeella  18.00 
13. 5 p kynämitätöinti 126  10.00 
14. 5 pen 1875 erit kaunis Tavastehus 11.6.80  14.00 
15. 20p kirje Kaavi 2-renkainen 8.9.82 Joensuuhun  15.00 
16. Kirje Gamla Karlebystä 20.11.81 Joensuuhun 
 20 p ANK  20.00 
17. 25 p kaunis pari Helsingfors 25.5.83.   15.00 
18. 1 mk violetti, leimattu  15.00 
19. 1 mk violetti, loisto Lahtis 20.1.84  20.00 
20. Leimakonttorin sarja 2p - 1 mk  15.00 

SUOMI - Uudet värit 1885
21. 20 p kirje 1-renkainen Idensalmi 11.8.86  10.00 
22. 20 p Kirje 1-renkainen Jakobstad 18.6.87  10.00 
23. 25 pen hieno pari Wärde-leimalla  10.00 
24. 1 mk* osittainen liim. lyhyt hammas ja 1 mk leimattu  15.00

SUOMI - Vaakunamalli 1889
25. Vanha kokoelmasivu 10 p 1889-95 määritellyt merkit  10.00 
26. 1 mk loisto Saarijärvi 7.10.1893  20.00 
27. 10 mk leimattu  10.00 

SUOMI - Kotkamerkit 1901-1911
28. 5 p Lappfjärd 5.IV.10 ja 10 p Kauvatsa 4.II.09  10.00 
29. 20 pen sininen B-hammastus **  20.00 
30. 1901 10 mk Tilapäisjulkaisu II Tammerfors -leima  70.00 
31. 1915 10 mk musta/vihreänharmaa, leimattu  50.00

SUOMI - Saarisen malli 1917-1929
32. 1917 40p himmeänlila leimattu pari  10.00 
33. 1918 2 kpl 1 mk kirjattu kirje Belgian konsulaatista  15.00 
34. 1918 50 p ruskea Suomesta Saksaan Sensuurileimat  10.00 
35. 1921 4x 75 p kirjattu siisti kirje Tshekkoslovakiaan  10.00 
36. 1923 Värikäs sekapostite Hyvinkäältä Tanskaan  10.00 
37. 1924 Kortti Australiaan, lunastus 20 c. Harvinainen  20.00 
38. 1925 Lähetys PROV UTAN WÄRDE Tampereelta  30.00 
39. 1927 25 mk HR Helsinki 21.XII.27 w2 Aitoustodistus  125.00 
40. Saarismalli Hakaristi A, w2  5 kpl  15.00 
41 Saarismallin numerokuusiloita: 53, 58, 103, 108, 134,  20.00 

SUOMI - Käyttösarjat 1930-
42. 1930 Saimaa vaaleanharmaavioletti **  30.00 
43. 1931 1,25 mk päälle painanta II **  10.00 
44. 1937 Kortti Degerby Åland Tukholmaan Kuv:  8.00 
45. 1941 2,75 mk + Joulumerkki Saksan ja Suomen  9.00 
46. 1946 Kirjattu lentokirje, siisti Sveitsiin. 
 Takana Baselin tuloleima  8.00 
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47. 1948 9 mk ja 12 mk lentoposti kortti Itä-Afrikkaan.  20.00 
48. 1959 Lentopostiin tarkoitettu kuvallinen lentokirje.  8.00
49. 1986 Pakettikortti Etiopiaan, taksa 579 mk.  80.00 
50. 1991 50 mk Karhu + lisämerkkejä, Lentopakettikortti  8.00 

SUOMI - Juhla- ja avustuspostimerkit 1922-
51. 1930 Punainen Risti leimattu sarja  20.00 
52. 1930 Zeppelin päälle painanta **  50.00 
53. 1931 Postimerkki 75 v Kirjattu kirje Tsekkoslovakiaan  10.00 
54. 1932 kirjattu sekapostite Huopalahdesta 1.II.32  20.00 

Kohde nro 3. 
M-60  10 kop.

Kohde nro 9. 
M-66  40 pen.

Kohde nro 19. 
M-75  1 mk.

Kohde nro 26. 
M-89  1 mk.

Kohde nro 49. Pakettikortti Etiopiaan, taksa 579 mk.

Kohde nro 37. 1924 Kortti Australiaan, lunastus 20 c. Harvinainen.
Kohde 52. 
Zeppelin **

Kohde 55. 
PR-34 2 mk 
LO Helsinki 
30.V.41
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55. 1934 Pun Risti 2 mk Loisto Helsinki 30.V.41  10.00 
56. 1941 Mannerheim 3,5 mk w 2 **  40.00 
57. 1942 Mannerheim 50 p ja 5 mk lentokirje  12.00 
58. 1953 Tub ja lisäarvo Expres lentoposti Saksaan  8.00 
59. 1955 Lennätin 25 mk loisto Tampere 17.1.55.  10.00 
60. 2000 Omakuvamerkkejä erä yhteensä 17 erilaista  20.00
61. 2000 Omakuvamerkkejä yhteensä 26 erilaista  30.00 
62. 2015 Erä 6 kpl loistoleimaisia omakuvamerkkejä  25.00 

SUOMI - Vuosilajitelmat ja -kirjat
63. 1973 Suomen Postimerkit  26.00 
64. 1974 Suomen Postimerkit  24.00 
65. 1998 Suomen Postimerkit ja vihkot  25.00 
66. 1999 Ars Pro Filatelia  10.00 

SUOMI - Kenttäposti
67. 1957 Suomen komppania Suezilla  15.00 
68. 1963 Kaunis Helsinki leima 1.10.63  35.00 
69. 1963 Kenttäpostikuori siisti leima, kuorella taittumaa  15.00 
70. 1963 Loisto Helsinki 30.9.63  40.00 
71. 1973 YKSV-UNEF lentopakettilipuke pari, 
 mitätöity leimlla  12.00 

SUOMI - Autopakettimerkit
72. 1949 sarja 1 mk - 100 mk *  28.00 
73. 1952 sarja leimattuna  18.00 

SUOMI - Aunus
74. 5 p ja 10 p postituoreet  12.00 
75. 1 markka * hyvä keskitys  30.00 

SUOMI - Pohjois-Inkeri
76. 5 pen erittäin kapea ja 10 pen korkea, leimatut  12.00 
77. 10 p II anti 10-ryhmä, voimakas siirtymä **  40.00 
78. 10 mk kaunis Kirjasalo 17.X.20  15.00 
79. Pohjois-Inkeri II-sarja **  40.00 

SUOMI - Karjala
80. 20 punainen leimattu Uhtua  20.00 
81. 5 pen(lyh. hamp) 10 pen, 25 pen ja 40 pen kaikki **  24.00 

SUOMI - Suomessa käytetyt venäläiset
82. 1889 4 kop (vaaka) postikortilla Brasiliaan  10.00 
83. 1889 7 kop (vaaka) kuorella, numeroleima 512  5.00 
84. 1889 10 kop (vaaka) kuorella Saksaan  5.00 
85. 1909 20 kop sensuroidulla kirjatulla kuorella Ruotsiin  5.00 
86. 1911 20 kop kirjattu kirje Helsingistä Saksaan  8.00 
87. 1913 Romanov 1, 7, 10, 14 ja 20 kop kortilla  15.00 
88. 1915 Hyväntek. valk. paperi 1 ja 3 kop kortilla  10.00 
89. 1915 Hyväntek. 1 kop valk. paperi, hammaste 13,5  40.00 
90. 1915 Hyväntek. 10 kop valk. paperi, hammaste 13,5  100.00
91. 1917 Hammastamaton 5 kop kortilla  5.00 
92. 1917 hammastamattomat parit kuorella, taksa ok!  20.00 
93. 5 kpl Suomessa käytettyjä venäläisiä  15.00 

SUOMI - Ehiöt
94. 1860 käyttämätön 10 kop ehiökuori. Siisti  15.00 

SUOMI - Kokoelmat ja erät
95. Suomi säiliökirja alk. 1866-1941 leimattuja sekä ** 50.00 
96. Säiliökirja (vi) määriteltyjä suomalaisia **/leim 
 v. 1960-1969  45.00 

SUOMI - Cinderella
97. Punaisen Ristin lipuke sarja **  50.00 

SUOMI LEIMAKOHTEET - Luovutettu alue
98. Harlu, Mannerheim 3,5 mk pari, kirjattu 8.IX.42  8.00 
99. Jänisjärvi 1-rengasleima 12.X.42 kirjatulla kirjeellä  10.00 
100. Kaalamo 2 kpl kirjatuilla kirjeillä 1936 ja 1944  10.00 
101. Kaarlahti 1-rengasleima 20.IV.43 R5  17.00 
102. Kaarlahti ja Kanneljärvi siltaleimat 
 kirjatuilla kirjeillä 1935  10.00 
103. Kaukjärvi, Kalalampi, Kanneljärvi ja Karisalmi 
 4 lähetystä  10.00 
104. Kiviniemi ja Koivisto 1-rengasleimat kirjatuilla kirj.  10.00 

SUOMI LEIMAKOHTEET - Kuvioleimat
105. Kuvioleima 92 20 p 1875  6.00 
106. Kuvioleima 92 Hääkutsu Raumalta 5.9.82 
 Brahestadiin  50.00 
107. Kuvioleima 226 Nikolaistad 2 kpl 1875 5 pen  12.00 
108. Kuvioleima 226, vasemmassa merkissä pieni reikä,  12.00 
109. Kuvioleima 226 Nikolaistad 2 kpl 5 pen 1885  8.00 
110. Kuvioleima 226 32 p kirje Pietarin kautta Liverpooliin 70.00 
111. Kuvioleima 259 kirjeellä Joensuusta Kontiolahdelle 50.00 
112. Kuvioleima 270 5 p 1889  7.00 
113. Kuvioleima 347 Björneborg  12.00 
114. Kuvioleima 347 32p 1875  12.00 

Kohde nro 82. VE 4 kop (vaaka) postikortilla Brasiliaan.

Kohde nro 87. VE Romanovit kortilla.
Kohde nro 89. VE Hyväntek. valk. pap. 
hammaste 13,5 leikkeellä.

Kohde nro 68. 
Kenttäposti 1963.

Kohde nro 75. 
Aunus 1 mk.

Kohde nro 70. 
Kenttäposti 1963.

Kohde nro 37. 1924 Kortti Australiaan, lunastus 20 c. Harvinainen.
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SUOMI LEIMAKOHTEET - Postipysäkkileimat
115. Jokisivu, Hyöpölä ja Hyvölänranta 
 postipysäkkileimat M-1930  8.00 
116. Kopravaara, Kutsunvaara, Kytösami ja Maijasaari  10.00 
117. Lehtikangas ja Leskelä kirjatuilla kirjeillä  9.00 
118. Leteensuo, Lavapuri ja Kirkkomäki + pv-leimat  10.00 

SUOMI LEIMAKOHTEET - Ensipäivä- ja erikoisleimakuoret
119. 1943 leijona päällepainanta 3,5mk pari. Harvinainen! 80.00 
120. 1948 EPK 24 mk 26.4.48  20.00 
121. 1948 EPK 6 mk, 9 mk ja 15 mk 13.9.48  20.00 
122. 1951 EPKortti 16.XI.51  6.00 
123. 1952 Käyttösarjan 18.1.52  35.00 
124. 1954 Leijonamalli 10 mk 1.6.1954  60.00 
125. 1954 Leijonamalli 20 mk ja 3 mk 2.8.54  18.00 
126. 1954 Leijonamalli 5 mk 1.7.1954  100.00 
127. 1963 käyttösarja 10.10.63  15.00 
128. 1963 Käyttösarja 15.2.63  18.00 
129. 1964 Ristikallio 23.3.64  15.00 

POHJOISMAAT - Islanti
130. 20 kpl vanhempaa Islantia, leimattuja  10.00 
131. Kokoelma 1876- 1975 yli 300 merkkiä + visir sivu  40.00 
132. Tj 18 ja Tj 24 **  10.00 

POHJOISMAAT - Norja
133. Kokoelma 1856-1983 etupäässä leimattua noin 740  50.00 
134. Kokoelma 1958-1985 pääasiassa leimattuja  45.00 

POHJOISMAAT - Tanska
135. Tanskan Länsi-Intia Christian IX sarja  12.00
136. Thule 1935 leimatut  20.00 

MUU EUROOPPA - Kypros
137. Kypros 0,5 piastre, leimattu  10.00 

MUU EUROOPPA - Liechttenstein
138.  Liechtenstein Zeppelin, leimattu ja 1960 sarja **  12.00 

MUU EUROOPPA - Belgia
139. Antverpenin Olympialaiset, viestil. mainosleima  20.00 

MUU EUROOPPA - Eesti
140. Tuomioistuimen virkakirje Vörusta Tartoon, leimat  25.00 

MUU EUROOPPA - Iso-Britannia
141. Musta Penny, pieni kulmataite  40.00 
142. Edvard VII 3 ja 5 p leimatut  10.00 
143. Gibraltar 1 £ **  20.00 

MUU EUROOPPA - Latvia
144. Esifilateel. kirje 1826 Riikasta Vörviin Viroon. Siisti  20.00 
145. Konsistorin virkakirje 1856 Riikasta Pärnuun Viroon.  16.00 

MUU EUROOPPA - Puola
146. 1916 Warsovan kaupunkiposti ja Saksan posti  26.00 

MUU EUROOPPA - Saksa
147. 1943 Sachausenin keskitysleiri. Sensuuri H,  25.00 
148. Saksa kokoelma ilman Deutch Reich, paljon merk. 60.00 

AASIA
149. Japani 1956 blokki 34 leimattuna  10.00 

MUU MAAILMA
150. Vanha kokomaailma Schaubek kansio paljon merk.  50.00 

POSTIKORTIT - Paikkakunnat
151. Aunus kortteja 3 kpl. Kotka, Karhu ja Ahma. Käytet. 15.00 
152. Enso Wuoksi  10.00 
153. Hankasalmen asema talvella, pari taitetta  10.00 
154. Helsinki kortteja: Eteläsatama, Suurkirkko,  12.00 
155. Helsinki Runebergin patsas Esplanadin puistossa.** 16.00 
156. Helsinki Säätytalo, kenttäpostina  7.00 
157. Helsinki, Alppilan lampi kulkenut 1936  8.00 
158. Helsinki, Drumsö 1905  8.00 
159. Helsinki, Erottaja **  8.00 
160. Helsinki, Ruotsalainen Teatteri.  7.00 
161. Helsinki, Soutustadion ja Uimastadion, 
 Karhumäki 1952  18.00 
162. Iisalmen asema 1921  15.00 
163. Ivalo, Jäämerentie. Sokeain kirjallisuusyhdistys **  7.00 
164. Jaakkima saaristoa  10.00 
165. Jyväskylä, Harjun portaat **  7.00 
166. Järvenpää, kulkenut 1943  7.00 
167. Kangasala, Kaivanto, kulkenut 1907, merkki poistet.  10.00 
168. Kauhavan asema 1921  15.00 
169. Kellokosken Tehdas ei tv **  7.00 
170. Loviisan kirjapaino **. Bastion Rosen**.  15.00 
171. Orimattila, kirkonkylä 1923, pieni kulmavika  8.00
172. Oulu, hieno sommitelmakortti, Jouluterveh. Oulusta  8.00 
173. Pallastunturi, käyttämätön  8.00 
174. Perniö, Pääskylältä 1905 merkki poistettu  10.00 
175. Piikkiö, Tuorlan kartano 1902 merkki poistettu  10.00 
176. Sodankylän kirkko **  7.00 
177. Sortavala kirkko ja silta  10.00 
178. Sortavala silta ja kirkko 1902  10.00 
179. Sortavala Wakkosilta 1902  10.00 
180. Sortavala, Kymölä  10.00 
181. Teisko laiva menossa 1912 Teiskoon  10.00 
182. Varkaus Ämmäkoski, hyväkuntoinen värikortti  10.00 
183. Viipuri kortti kenttäpostina 1944  7.00 
184. Viipurin Linna kenttäpostina  7.00 
185. Viipurin Pyöreä Torni  7.00 
186. Wesilahti, kirkko kulkenut 1904, merkki poistettu  10.00 
187. Äänislinna, Kuusisen Palatsi  8.00 

POSTIKORTIT - Taitelijakortit
188. M Wendelin Hy 558/R5. Kulkenut 1933  20.00 
189. M Wendelin Hy 89/R4. Kulkenut 1932  20.00 
190. Martta Wendelin kirjekuvitukset 1937 nr 135  12.00 

Suomen Postimerkkilehden online-huutokauppa 29 osoitteessa: www.postimerkkilehti.fi

Kohde nro 119. M-30 leijona 3,5 mk/pp FDC, harvinainen.
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191. Martta Wendelin Lintulauta kulkenut 1953  8.00 
192. Martta Wendelin taittokortti v 1948 Enkeli ovella  8.00 

POSTIKORTIT - Aihekortit
193. Adriande purjevene  7.00 
194. Aero Oy Convair 340  15.00 
195. Horoskooppikortit 7 kpl. Vesimies, oinas, härkä, vaaka 26.00 
196. Kansanlaulu sarja 5 erilaista korttia kaikki **  20.00 
197. Maailman näyttely 1935. Suomen pavilj. Brysselissä  10.00 
198. Mannerheim ja presidentti Kallio ammunnan MM  10.00 
199. Mannerheim työpöytänsä ääressä  7.00 

200. Nuoret laiturilla lievää taitetta, käyttämätön  7.00 
201. Partio, Tytöt nostavat Suomen lipun salkoon. **  8.00 
202. Partiopoika kenttäpostina 15.9.44  7.00 

NUMISMATIIKKA
203. 1937 nikkeli 50 p erikoinen lyöntivirhe  10.00 
204. 1952 Olympia 500 mk, 100 mk 1992 ja 2008  22.00 
205. 1952 Olympia XV 500 mk  20.00 
206. 2 mk 1908, Lahden MM 25 mk ja 1000 mk 1960 (55,-)  25.00 

LÄHETYSSEURA LEIKKEET
207. Suomalaista leikettä n. 600 g, myös ohileimattua  14.00 
208. Suomalaista leikettä noin 600 g, myös ohileimattua  14.00 
209. Suomalaista leikettä yli 500 g Mission  12.00 
210. Suomalaista leikettä yli 500 g Mission  12.00 
211. Suomalaista leikettä yli 500 g Mission, 
 myös ohileimattua  12.00 
212. Suomalaista Åland leike-erä noin 200 g  30.00 
213. Ulkomaista leikettä n. 600 g Mission  20.00 
214. Ulkomaista leikettä n. 700 g Mission  20.00 
215. Ulkomaista leikettä noin 250 g  10.00 
216. Ulkomaista leikettä noin 700 g Mission  20.00 
217.  Ulkomaista leikettä noin 700 g Mission  20.00 

OHILEIMATUT
218. 120 kpl ohileimattuja 2 luokka  18.00 
219. 120 kpl ohileimattuja 2 luokka  18.00 
220. 125 kpl ohileimattuja 1 luokka  25.00 

PÄÄTTEEKSI
221. Pieni hopeakansinen v. 1943 almanakka. Koko 4 x 6  20.00

K aikkien kohteiden kuvat verkossa osoitteessa: www.
postimerkkilehti.fi. Kohteiden näytöt Suomen Filatelis-
tiseuran tiloissa, Lönnrotinkatu 32 B, Helsinki, katutaso 

14.3.2016 klo 16.30-17.30 sekä 21.3.2016 klo 16.30-17.30. Kirjallisten 
ja puhelintarjousten on oltava perillä to 31.3.2016 klo 12.00. Huu-
tokauppa päättyy verkossa to 31.3.2016 klo 21.00.

TARJOUKSET
Jos et halua kirjautua Online-huutokauppaan on tarjouksissa 
mainittava kohteen numero ja tarjottu hinta (tasa euroina). Koh-
teen saa korkeimman tarjouksen tehnyt hinnalla, joka on toisek-
si korkein tarjous + korotus tai tarjoamallaan hinnalla, mikäli se 
jää alhaisemmaksi. Ainoan tarjouksen tehnyt saa kohteen pohja-
hinnalla. Yhtä korkeissa tarjouksissa ratkaisee saapumisjärjestys. 
Kohteiden myyntihintoihin lisätään 17% myyntiprovisio (huuto-
raha).

TOIMITUS
Kohteet ovat noudettavissa huutokaupan päättymisen jälkeisenä 

maanantaina Suomen Filatelistiseura ry:n kerhotilasta Lönnrotin-
katu 32 B, Helsinki, klo 16.00-17.00 tai tiistaista lähtien Merkki-Al-
bertin myymälästä Annankatu 16, Helsinki. Postitse toimitettaviin 
lisäämme toimituskulut.

MAKSUT
Kohteet on maksettava 8 päivän kuluessa vastaanottamisesta. 
Huomautukset ja palautukset on tehtävä ehdottomasti 8 päivän 
kuluessa.

MYYMÄTTÄ JÄÄNEET KOHTEET
Jälkimyynti alkaa verkossa välittömästi huutokaupan päättymi-
sen jälkeen ja päättyy xx.xx.2016 klo 21.00. Kohteita myydään poh-
jahinnoilla (+ 17%)

Suomen Filatelistiseura ry   c/o Tapani Somersalo
Lauttasaarentie 39 A 18, 00200 Helsinki, puh. 050 564 3933
tapani.somersalo@kolumbus.fi

Suomen Postimerkkilehden online-huutokauppa 29 osoitteessa: www.postimerkkilehti.fi

Kohde nro 161. Karhumäen ilmakuvia. Kohde nro 181. Teisko-laiva vuodelta 1912. Kohde nro 194. Aero Oy:n Convair 340.

Kohde nro 151. 
Aunus kortteja 3 kpl.

Kohde nro 189. 
Martta Wendelin Hy 89/R4.
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Eksotiikka ja filateliaa IV – Thaimaa

Kaksiviikkoinen loma Thaimaan vilkkaassa ja väri-
kylläisessä pääkaupungissa Bangkokissa ja siihen liittynyt 
parin päivän pyrähdys sisämaan suosittuun turisti-
kaupunkiin Chiang Mai’hin (Luoteis-Thaimaassa, 
Myanmarin rajan suunnalla) antoi mahdollisuuden tutustua 
myös kohdekaupunkien filateeliseen oloon ja eloon.

Teksti ja kuvat Seppo Laaksonen, AIJP

T ämä oli sekä välttämätöntä että 
virkistävää, sillä upeaa ja hie-
noa thaieksotiikkaa lukemat-
tomine temppeleineen, palat-

seineen, toreineen ja markkinoineen, 
linnoituksineen ja Buddhan patsaineen 
oli niin runsaasti, että vetäytyminen 
harrasteemme pariin toi vaihtelua ras-
kaaseen ”turistin työhön”.  Hyvän läh-
tökohdan Thaimaan filateliamaailmaan 
tutustumiseen antoi netistä löytynyt 
amerikkalaisen keräilijän seikkaperäinen 
matkaraportti otsakkeella ”Stamp Shops 
in Thailand”.  Tosin tämä 18-sivuinen sel-
vitys on tehty yli 10 vuotta sitten. Se on 
siis eräiltä detaljitiedoiltaan vanhentu-
nut, esimerkiksi eräät listatut kauppiaat 
ovat lopettaneet. Tämä ei kuitenkaan 
haitannut useimpien keskeisten filate-
liakohteiden paikallistamista. 

Bangkokin pääposti  
ja filateelinen kirpputori
Thaimaan pääkaupungin komea, har-

Filateliamuseon ja Thaimaan 
liiton suojelija on kuninkaan 
tytär, prinsessa Maha, itsekin 
postimerkkien keräilijä.

Bangkok ja Chiang Mai 
  filatelistin silmin

Bangkokin pääposti ”Grand Postal Building”. Filateelinen kirpputori on patsaasta katsoen 
alaoikealla. Filateliapalvelun myyntihenkilökunta oli iloista ja hymyilevää.

Viikonloppukirppiksen valikoimiin tutustumassa.

maasta kivestä 1940 rakennettu jykevä 
pääpostitoimisto (GPO) sijaitsee osoit-
teessa 1160 Charoen Krung Road. Tämä 
pitkä katu tunnetaan ja on karttaan mer-
kitty myös nimellä ”New Road”.  Postin 

filateliapalvelu ja yksityisyrittäjien fila-
teelinen kirpputori ovat kätevästi samas-
sa rakennuksessa.  Kirpputori,  jolta löy-
tyy myös numismatiikkaa, on avoinna 
lauantaisin ja sunnuntaisin noin klo 9.00 
– 15.00. Se on pääsisäänkäynnistä alaoi-
kealle, puoliksi katutason alla. Paikka 
on hieman piilossa ja löytyi vasta use-
an kyselyn ja pienen harhailun jälkeen.  
Aiemmin kirpputori oli kuulemma mer-
kitty omalla kyltillä, mutta varkaat olivat 
vohkineet tämän!  Tämä ”Phila Garden” 
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markkinapaikka on varsin siisti ja var-
ta vasten tarkoitusta varten sisutettu, 
niin että kullakin halukkaalla on mah-
dollisuus vuokrata samanlainen oma 
pikkukioski. Myyjiä oli kuitenkin mel-
ko vähän, vain noin puolet myyntipai-
koista oli käytössä.  Tarjolla olevat koh-
teet olivat varsin Thai-voittoisia, mutta 
myös jonkin verran uudehkoja postilä-
hetyksiä Euroopasta Kaakkois-Aasiaan 
löytyi. Eräissä näistä oli tuttu ongelma: 
homevaurioita. Europpalaiset ja Pohjois-
Amerikkalaiset  liimalaadut eivät kestä 
pidempää varastointia kosteankuumas-
sa tropiikin ilmastossa, postilähetyksillä 
olevien merkkien hammaste saa ruos-
teenvärisen kehyksen. Löydettyjen nor-
maalilaatuisten kohteiden hintataso oli 
kuitenkin edullinen.

Postimerkki- ja numismatiik-
kakauppiaita Bangkokissa
Satunnaisen vierailijan kannalta on käte-
vää, että Thaimaan pääkaupungin alam-
me myymälöistä yli puolet on ryhmitty-
nyt mainitulle Charoen Krung Roadille, 
muutaman korttelin sisään pääpostista. 
Toki eräitä muitakin on, mutta jätin ne 
väliin, sillä New Roadin kaupat antoivat 
riittävän selkeän kuvan Bangkokin fila-
teliakaupan tasosta ja tilasta, eikä noin 
15 miljoonan asukkaan suurkaupungin 
ajoittain kaoottinen liikenne aina hou-
kuta ylimääräisiin retkiin. Käymistäni 
seitsemästä liikkeestä kannaltani selke-
ästi parhaaksi osoittautui Sio Siah Kee 
Stamp and Coin Shop, jonka monipuoli-
sista kuorilaatikoista löytyi myös mie-
luista ostettavaa.  Firman omistaja Mr. 
Smitasin puhui myös erinomaista eng-
lantia. Muut käydyt kaupat eivät johta-
neet lompakon avaamiseen, tosin Hobby 
Stampsillä oli laadukasta ja kallista Thai-
maan omaa postihistoriaa, muttei lain-
kaan muiden maiden kohteita.

Bangkokin filateliamuseo  
ja Thaimaan filatelistiliitto
Thaimaan postimuseo (Sam Sen Nai Phi-
latelic Museum, auki 8.30 – 16.30, suljettu 
maanantaisin ja tiistaisin) sijaitsee Sam 
Sen Nain suuren postitoimiston yhtey-
dessä. Sinne on helppo löytää matkusta-

malla modernilla ja kätevällä Sky Train-
kaupunkiradalla Saphan Khwai-asemalle, 
jonka alapuolella menosuuntaan vasem-
malla museo sijaitsee. Museo on nyky-
muodossaan avattu joulukuussa 2004. 
Sen palveluksessa on päätoimisesti kak-
si henkilöä ja vuonna 2105 kävijöitä oli 
noin 6 000. Museo kattaa laaja-alaises-
ti Siamin –Thaimaan postin ja merkki-
en historian.  Lisäksi museon tiloissa 
on vitriineissään päätyyppikokoelmat 
muiden maiden merkeistä (Suomea ei 
kuitenkaan löytynyt!) ja monipuolinen 
filateelinen kirjasto. 

Samassa kerroksessa museon kanssa 
sijaitsee myös maan 
vuonna 1975 perus-
tetun filatelistilii-
ton (The Philatelists’ 
Association of Thai-
land) toimisto. Toi-
mistossa on töissä 
kaksi osa-aikaista 
virkailijaa ja siel-
lä on myös kaupan 
alamme kirjallisuut-

Bangkokin kauppiaista Sio Siah Kee 
Stamp and Coin Shop (1216 Charoen 
Krung Road) osoittautui antoisimmaksi.

Sio Siahin omistaja Veerachai Smitasin 
on mm. kirjoittanut kaksi luettelokäsi-
kirjaa Thaimaan kolikoista ja seteleistä.

A.A. Philatelic (1216 
/ 2 Charoen Krung 
Road) oli aivan Sio 
Siahin naapurissa. 
Myös siellä osattiin 
hyvin englantia.

Hobby Stamps (Soi 43,  sivukatu 
Charoen Krung 1091:n kohdalla) on 
erikoistunut kalliimpaan, parempaan 
Thai-postihistoriaan.
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ta ja pari laatikollista kuoritavaraa, jonka 
jäsenet ovat jättäneet komissiomyyntiin. 
Jonkin verran ostettavaa löytyi kohtuu-
hinnoin.  Paikalla olevien liiton edusta-
jien englannintaito oli kuitenkin lähes 
olemattoman heikko. Siksi jäin vaille 
vastausta kysymyksiini koskien liiton 

Sam Sen Nain filateliamuseo Bangkokis-
sa on suuren postitoimiston tiloissa...
... ja suuri oli myös museon sisääntulo-
aulan postilaatikko.

Bangkokin museo käyttää peräti 
yhdeksää erikoisleimaa!

Museon kirjasto oli laaja ja hyvin 
varustettu.

Thaimaassa julkaistaan 
kahta postimerkkilehteä: 
”Stamp & Collectables” on 
vain thaikielinen. Kansiku-
vassa maan vankeinhoitolai-
toksen 100-vuotisjuhlasarja.
Liiton lehti ”The Philatelic 
Association of Thailand 
Journal” ilmestyy sekä 
thaiksi että englanniksi.

yhdistys- ja henkilöjäsenmäärää, orga-
nisaatiota ja toimintaa yms. Liiton koti-
sivukin (www.stampthai.org) löytyi vain 
thaikielisenä. Selvisi kuitenkin, että liitto 
julkaisee lehtensä sekä thaiksi että eng-
lanniksi ja että Bangkokissa järjestetään 
suuri Aasian maiden FIAP-näyttely 10.8. 
– 15.8.2016.

Chiang Main  
filateelinen museo
Tätä museota ei mainittu ylläviitatus-
sa amerikkalaisessa nettiartikkelissa, 
se löytyi sattumalta kartalta, kun pyrin 
orientoitumaan hienon ja viehättävän 
Chiang Main linnoitus- ja temppelikau-
pungin nähtävyyksiin. Tämäkin – juuri 
25 vuotta täyttänyt – museo on entises-
sä, varsin siistissä ja arvokkaassa posti-
toimistossa. Museo ei ole suurensuuri, 
mutta sen hyvin järjestetyt kokoelmat 
antavat hyvän kuvan Luoteis-Thaimaan 
alueen (jolla puhutaan lannan kieltä) 
postioloista ja koko entisen Siamin mer-
keistä ja postihistoriasta.

Myös Chiang Maista löytyi kaksi pos-
timerkkikauppiasta. Toinen (Lanna Col-
lection) ei ollut auki. Epäselväksi jäi, oli-
ko se suljettu tilapäisesti vai lopullisesti. 
Toinen (Chiang Mai Stamp, keskustan 

Thaimaan – tuolloisen Siamin - vanhim-
mat vuoden 1883 merkit vitriinissään.
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Chiang Main elegantti filateelinen museo ulkoa ja Chiang Main eli lannankielisen alueen postihistorian esittelytaulu.

Kaksikielinen postilaatikko: 
lannaa ja englantia.

pääkadulla) oli auki, mutta tarjolla oli 
enimmäkseen matkamuistoja. Filateeli-
sia kauppoja ei syntynyt.

C hiang Main ohjelmaam-
me kuului myös käynti 
elefanttifarmilla. Sym-
paattiset norsut ovat 

tunnetusti paitsi viisaita myös 
hyödyllisiä eläimiä. Myös niiden 
mahtavankokoiset ’lihapullat’ ke-
rätään tuoreeltaan talteen ja hyö-
dynnetään!  Thait tekevät niistä 
kirjekuoria ja kirjoituspaperia. 

Toinen Chiang Main kaupoista oli 
suljettu. Ikiajoiksiko?
… ja auki ollut panosti enemmän 
turistirihkamaan, vähemmän filateliaan.

Elefantin jätökset taltioitiin 
tarkkaan käytettäväksi paperi-
teollisuuden raaka-aineena.

Lopuksi: 
Elefanteista  
ja niiden 
jätteistä
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Postihistoriaa
Koonnut: Seppo Laaksonen

Palstallamme on harvemmin esitelty länsinaapurim-
me kohteita, joten Pentti Pitkäsen avustukselle on 
selkeä sosiaalinen tilaus. Lapsuuden sotalapsivuodet 
jättivät Pentille kielitaidon lisäksi myös kiinnostuk-

sen Ruotsin filateliaan, sekä pitkäaikaisen jäsenyyden Ruot-
sin liitossa.  Laajoista kokoelmistaan Pentti antoi palstamme 
käyttöön kolme loistoleimaista esifilateelista kirjettä. Ne kaikki 
on leimattu laatikkoleimoilla, joita ruotsiksi kutsutaan nimellä 
fyrkantstämplar. Ensimmäinen tällainen otettiin käyttöön Tuk-
holmassa 1830. Niiden käyttö jatkui yli esifilateelisen kauden 
myös varhaisilla postimerkeillä 1860-luvulle asti. 1850-luvulta 
alkaen ne vähitellen korvattiin pyöröleimoilla.  Laatikkoleimo-
jen tyypit on määritellyt Karl-Erik Stenberg kirjassaan ”Tidiga 
svenska datumstämplar” ja ne on eritelty ”Facit Postal VI – Orts-
tämplar & Postihistoria”-luettelossa alalukuna ”Normalstämpel 
7” tyypeittäin ja käyttöaikoineen. Tärkeimpänä tyyppierona 
on keskellä leimaa olevan päiväyksen viiva tai viivattomuus 
päivän ja kuukausinumeron välissä. 

P entin kolme kuorta on lähetetty: Boråsista kirjattu-
na (oikealla ylhäällä kartteerausnumero 4) Weners-
borgiin 1843, Wenersborgista Göteborgiin 1844 ja 
Jönköpingistä Wenersborgiin 1851. Kaikilla on vas-

taanottajana Konungens (höga) befallningshafvande ja ala-
vasemmalla merkintä Frbrf (= Fribref eli vapaakirje). Befall-
ningshafvande ei Ruotsin vanhassa hallintoterminologiassa 
tarkoitakaan, kuten voisi luulla, sotilaskomentajaa tai maa-
herraa vaan läänin korkeinta hallintovirastoa. Vuonna 1918 
termi muutettiin nykymuotoon länsstyrelse eli kyseessä on 
lääninhallitukselle osoitettu virkaposti. – Kaupungeista pienin 

Wenersborg on nykykielellä Vänersborg. Se sijaitsee Vänern-
järven lounaisrannalla Länsi-Götanmaan läänissä. Samassa 
läänissä on myös Borås. Jönköping taasen on Smoolannissa. 

Boråsin kirjeen takana on hieman arvoituksellinen 
ja epäselvä lakkasinetti. Teksti saattaisi olla Marck 
Wedens / och Bollebögds / Bosderie / Sigill (?). Pals-
tatoimittajan heikko arvaus on, että tämä viittaisi 

Bollebygdin pikkukaupunkiin Göteborgin ja Boråsin välil-
lä.  Wenersborgin kirjeen lakkasinetti on selkeämpi: Älfborgs 
Läns Sigill eli Älfsborgin lääni. Jönköping-kirjeen sinetti on 
suoraan paperilla ja varsin heikosti erottuva. Luettavissa on 
vain sana Ecope. Tämä voi olla latinaa ja viitata piispaan tai 
piispanistuimeen.
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P äätteeksi vielä 
II maailmanso-
dan postihisto-
riaa: 12 pfenni-

gin Hitler-merkillä varustettu kuori on lähetetty huhtikuussa 
1944 konjakin kotikaupungista Pariisin saksalaisen lentopos-
titoimiston kautta Prahaan. Kahden siviilifirman välinen kir-
je on kuitenkin siirretty Saksan kenttäpostin kuljetettavaksi 
varustamalla se ”Durch Deutsche Feldpost”-leimalla ja mitä-
töimällä merkki ”Feldposi 3 b”-kenttäpostileimalla. Sensuurin 
merkintöjä ei näy – vai olisiko sellaiseksi tulkittava se, että 
merkki on taitettu ja leima osin sen liimapuolen päällä? Kes-
kitysleirikuorien merkit revittiin joskus kuorelta sensorin etsi-

L änsinaapurista omalle länsirannikollemme: Mal-
lin 1889 10 pennin ehiökortin Turusta 1897 Forssaan 
postivaunun 4 leimalla on lähettänyt Åbo Jernma-
nufaktur Aktiebolag. Valmiiksi painetun tilausvah-

vistuksen lisäksi on kortin kummalakin puolella sininen mai-

nosleima, jolla firma kertoo saaneensa ”Hänen Majesteettinsa 
Keisarin (ja) Suuriruhtinaan / kaikkein armollisimman / Kunnia-
palkinnon / Nikolainkaupungissa 1894.”. Tämä palkinto jaettiin 
yhtiölle 10. yleisessä Vaasan maanviljelysnäyttelyssä elokuussa 
1894 tunnustuksena sen valmistamista laadukkaista maanvil-
jelyskoneista. 

Menestyneen firman toiminta alkoi jo 1857, vuonna 1866 se 
joutui vararikkoon ja sen osti kreivi Armfelt. Osakeyhtiöksi 
se rekisteröitiin 1893 ja myöhemmin yhtiö muutti nimensä 
Turun Rautateollisuus Oy:ksi. Valmistusohjelmaan kuului eri 
aikoina taidevaloksia, pultteja, muttereita, maatalouskoneita, 
höyrykattiloita ja –koneita sekä kassakaappeja. Firman toi-
minta päättyi 1939.  

essä niiden alle piilotettuja viestejä. Voisiko tässä olla kyseessä 
samanlainen menettely?

L uin eilen tullutta Pos-
timerkkilehteä (1-2016) 
taas suurella mielen-
kiinnolla, varsinkin pals-

tallasi ollutta Kimmo Kanervan 
juttua ”Pole-to-Pole” kirjatusta kir-
jekuoresta.  Sinänsä mielenkiintoi-
nen kuori lukuisine laiva-, asema-, 
armeijan osasto-leimoinen. Muutama täsmentävä huomio:

1. Kuoren lähtöleimaus on Argentiinan tutkimusasema Or-
cadas del Sur, joka sijaitsee Eteläisellä Orkneyn saarella, ei Ete-
länavalla. Aseman sijainti on 66°45’S, joten matkasta navalta 
navalle uupuu n. 25%.

2. Päivämääräleimoja on kolme: 
Lähtöleima: Islas Orcadas del Sur 
22 FEB63 -91/4- Välitoimipaikan 
leima: USHUAIA 25 FEB 64 12 --. 
Tuloleima: SODANKYLÄ 5•3•64

Onko kuori siis viipynyt mat-
kalla asemalta lentopostin lähtö-
pisteeseen eli Ushuaiaan vuoden  
vai onko lähtöleiman vuosiluku 
väärä?

3. Lähettäjä näyttää olevan tut-
kimusaseman tieteellinen johtaja, jonka kotiosoite on Buenos 
Airesissa (leima takana). Vastaanottajan osoitteen alla on ri-
vileima ”_Please returm to sender_”. Onko siis Sodankylän 
leima itse asiassa palautuksen lähtöleima?

Sven-Erik Hjelt, Oulu

L U K I J O I L T A
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FINLANDIA 2017:lle  
70 000 euron julkinen rahoitus

FINLANDIA 2017 on saanut uusia tukijoita ja solminut yhteis-
työsopimuksia useiden yhteistyökumppaneiden kanssa.

T ampereen kaupunki ja Valtio-
neuvoston Suomi 100 -hanke 
ovat päättäneet rahoitukses-
taan FINLANDIA 2017 -pro-

jektin toteuttamiseksi. Käytyjen neuvot-
telujen myötä projekti saa kaupungilta ja 
valtiolta yhteensä 70 000 euron julkisen 
rahoituksen.

Tampereen kaupungin rahoitusosuus 
on 50 000 euroa. Kaupungin panos ku-
vastaa päänäyttelyn merkitystä Tam-
pereelle. FINLANDIA 2017 järjestetään 
Tampere-talossa ja Postimuseossa 24.-
28.5.2017 ja sen kävijämäärätavoite on 
25 000 näyttelyvierasta.

Suomi 100 -hanke osallistuu projektiin 
20 000 eurolla. Valtioneuvoston kanslias-
sa toimiva Suomi 100 -hanke vastaa Suo-
men satavuotisjuhlavuoden ohjelman 
kokoamisesta. FINLANDIA 2017 valittiin 
Suomi 100:n hankelistalle ensimmäisten 
joukossa. Tällä hetkellä ohjelmaan on lii-
tetty noin 350 tapahtumaa, joista osa saa 
julkisen rahoituksen.

Projektin saama julkinen rahoitus on 
merkittävin, joka koskaan on myönnet-
ty Suomessa järjestettävälle filateeliselle 
hankkeelle.

 
 
 
 
 
 
 
 
FINLANDIA 2017 solmii useita yhteis-
työsopimuksia ”filateelisen ekosystee-
min” toimijoiden kanssa. Merkittävin 
kaupallinen yhteistyösopimus on alle-
kirjoitettu Suomen johtavan postimerk-
kiliikkeen ja huutokauppahuoneen 
Suomen Filateliapalvelu Oy:n (SFP) 

kanssa. SFP toimii näyttelyn kaupallise-
na pääyhteistyökumppanina ja vaikut-
taa näin merkittävällä tavalla näyttelyn 
onnistumiseen. Vuosi 2017 on yrityksen 
juhlavuosi: SFP täyttää 20 vuotta ja järjes-
tää näyttelyn yhteydessä Tampere-talos-
sa suuren kansainvälisen Hellman-eri-
koishuutokaupan. Lisäksi SFP sponsoroi 
FINLANDIA 2017 -näyttelyä monin nä-
kyvin tavoin, mm. lahjoittamalla yhden 
näyttelyn suurista palkinnoista, Grand 
Prix Nationalin. Palkinto myönnetään 
näyttelyn parhaalle Suomen filateliaa kä-
sittelevälle kokoelmalle kilpailuluokissa. 

Näyttelyyn osallistuu  
42 maata
Tampere-talossa nähdään kokoelmia 42 
maasta: mukana on 40 Euroopan Filate-
listiliittoon kuuluvaa FEPA-maata sekä 
Euroopan ulkopuolelta kutsutut Aust-
ralia ja Yhdysvallat. 

Useimmat maat ovat jo nimittäneet 
kansalliset komissaarinsa. Suomen ko-
missaarina toimii Risto Pitkänen ja näyt-
telyn pääkomissaarina Raino Heino.

Osallistumisoikeus näyttelyyn on 
kaikkien osallistuvien maiden filatelisti-
liittojen jäsenyhdistysten jäsenillä. Näis-
tä osalla on jäseniä ympäri maailman. 
Esimerkiksi brittiläisen yhdistyksen The 
Royal Philatelic Society London kautta osal-
listuu kokoelmia myös FEPA-alueen ul-
kopuolisista maista. Sääntöjen mukaises-
ti nämä kokoelmat kuitenkin edustavat 
Iso-Britanniaa.

Runsaasti kauppiaita  
Suomesta ja ulkomailta
Tampere-talon kauppiasosastoille vara-
tusta tilasta pääosa on myyty.

Näyttelyyn saadaan mukaan moni-
puolinen kauppiastarjonta: mukana on 
suomalaisille filatelisteille tuttujen yri-
tysten lisäksi useita kauppiaita, joita ei 
ole Suomessa aikaisemmin tavattu – kau-
kaisin jo rekisteröitynyt kauppias tulee 
Bangladeshista. Myös luettelo jo ilmoit-
tautuneista kauppiaista löytyy näyttelyn 
nettisivuilta.

www.finlandia2017.fi
info@finlandia2017.fi

Anna palautetta näyttelyn 
nettisivuista ja voita  
Zeppelin-merkki!

Näyttelyn internet-sivuja on syksyn hil-
jaiselon jälkeen ryhdytty päivittämään 
aktiivisesti. Sivuille pyritään lisäämään 
uutisia ja muuta ajankohtaista tietoa 
säännöllisesti, vähintään parin viikon 
välein.

Näyttelyn tiedotustoimikunta pyytää 
filateeliselta kentältä palautetta netti-
sivuista ja ideoita sivujen kehittämiseksi. 
Kaikkien huhtikuun loppuun mennes-
sä palautetta (sähköpostitse info@finlan-

dia2017.fi) lähet-
täneiden kesken 
arvotaan posti-
tuore Zeppelin-
postimerkki vuo-
delta 1930.

FINLANDIA 2017 –näyttelyyn 
osallistuvat maat:
Albania, Australia, Belgia, Bulgaria, Es-
panja, Egypti, Hollanti (maa osallistuu 
Saksan kautta), Iso-Britannia, Islanti, Is-
rael, Irlanti, Italia, Itävalta, Kreikka, Kro-
atia, Kypros, Latvia, Liechtenstein, Liet-
tua, Luxemburg, FYROM (Makedonia), 
Monako, Montenegro, Norja, Puola, Por-
tugal, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, 
Slovakia, Slovenia, Suomi, Sveitsi, Tans-
ka, Tsekin tasavalta, Turkki, Unkari, Val-
ko-Venäjä, Venäjä, Viro ja Yhdysvallat. 

Näyttely järjestetään 
Tampere-talossa 
24.-28.5.2017.
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Kaikenmaailman postilaatikoista XL
Teksti  ja kuvat Kaarlo Hirvikoski

I rlanti sijaitsee Atlantin ja Irlanninmeren välissä olevilla 
Irlannin- ja parilla pienemmällä saarella. Wikipedian 
mukaan maa on itsenäistynyt lopullisesti 1931 Englan-
nin alaisuudesta, pääkaupunki Dublin. Asukkaita on 

noin 4,6 miljoonaa, kielet englanti ja iiri, jonka sukulaisuus 
suomen kielen kanssa selvinnee paikallisen parlamentin nimestä 
”Oireachtas”. Maan valuutta on euro, setelitunnus T.  Irlannin ensimmäi-
set päällepainanteiset postimerkit ilmestyivät 17.2.1922 ja kokonaan omat 
merkit 6.12.1922, karttamerkki, jossa myös Pohjois-Irlanti on osana Irlantia. 

Postilaatikot ovat brittiläiseltä ajalta enimmäkseen tuota ”pillar box”-tyyp-
piä. Sellainen myös kuvassa filmattuna Kilken-
nyssä 10.9.2010. Olen kirjoitellut näiden kuvien 
yhteyteen tiedossani olevia päivämääriä, koska 
asioihin saattaa tulla muutoksia. Kuten tapah-
tui Suomessa Postin muututtua Itellaksi ja taas 
päinvastoin. Virossa 1990-luvun alussa sininen 
vaihtui keltaiseksi. Krimilläkin on jo varmaan 
väri vaihtunut. Toisena kuvana sikäläisen 
pienoisarkin postilaati-
kot. 

Irlannin tasavalta

Tilaa nyt Suomen Postimerkkilehti!
Tilaukset: 
Tapani Somersalo puh. 050 564 3933
tai tapani.somersalo@kolumbus.fi

Tuhti annos filateliaa 
kuusi kertaa vuodessa.

2 /2015

Suomen Filatelistiseuran äänenkannattaja / 96. vuosikerta / 7 €
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ostimerkkilehtiP

Mikä on väärenne?
erikoisuudet
ja harvi-
naisuudet!

Zeppelin
-merkin

Kauniainen
postikortein nähtynä osa 2

Ruotsalaisen
postihistorioitsijan
tuore näkökulma:

Sopronin
paikallis-
julkaisu 1956

3 /2015

Suomen Filatelistiseuran äänenkannattaja / 96. vuosikerta / 7 €

SUOMEN

Suomessa vähemmän tunnetut pakettimerkit

Postia Venäjän 
Keski-Aasiassa, 
Iranissa ja 
Mongoliassa

Viipurin
kahdet 
kasvot

Grönlannin
Pakkeporto
-merkit
























SP

ostimerkkilehtiP
4 /2015

Suomen Filatelistiseuran äänenkannattaja / 96. vuosikerta / 7 €
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DDR:n blokki esittää ensimmäisen Tshekan eli myöhemmän 
KGB:n perustajaa, Leninin läheistä työtoveria Felix Dzerzinskiä.

ZKD
DDR:n kuriirivirkapostia 
”Rautaisen Felixin” hengessä

Postia koululaiva  
Suomen Joutsenelta

Grönlannin
Pakkeporto
-merkkien
leimauksista

5 /2015

Suomen Filatelistiseuran äänenkannattaja / 96. vuosikerta / 7 €
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Stamp
Forum

2015
postimerkkimessut

Helsingin  
Messukeskuksessa

22-25.10.2015 

Mukana 
Postimerkki-
messujen 
16-sivuinen 
näyttelyliite

Näin ostat filateliaa 
turvallisesti internetin kautta

Tampereen
paikallisposti

Penny Blackin
virkamerkit

Filateelinen 
kummajainen

Heligoland

kiistelty
6 /2015

Suomen Filatelistiseuran äänenkannattaja / 96. vuosikerta / 7 €
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ilman 
Zeppelin
-merkkiä

Ilmalaiva-
 postia

Lentopostia 
Lontoosta 
Lontooseen

Liechtenstein             Eurooppalaista eksotiikkaa            

Clipperton 
Island
Aution saaren 
postimerkit

Suomen
frankeeraus-
leimat

Postimerkki 
Ingrid Bergmanista 
valittiin Ruotsin 
kauneimmaksi 
merkiksi 2015

V oittaneen merkin on suun-
nitellut Gustav Mårtens-
son ja sen on kaivertanut 
Lars Sjööblom. Merkin ku-

va-aiheena on valokuvaaja Laszlo Wil-
lingerin muotokuva näyttelijättärestä. 
Willinger oli tunnettu filmitähtien muo-
tokuvaaja 1930-40 -luvuilla. Merkki jul-
kaistiin Ingrid Bergmanin syntymän 
100-vuotisjuhlien kunniaksi. Samasta 
aiheesta julkaistiin merkki myös USA:n 
postin toimesta. Myös SP-lehden toimi-
tus onnittelee PostNordia tämän kauniin 
merkin julkaisemisesta. 
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T sekkoslovakia muodostettiin 
28.10.1918 osasta Itävaltaa ja 
osasta Unkaria. Koska posti- 
olot olivat muutenkin sekavat, 

Prahan partiolaiset huomasivat tilaisuu-
tensa tulleen. He painattivat kaksi omaa 
postimerkkiä (10 hellerin sininen ja 20 
hellerin punainen) ja ryhtyivät harjoit-
tamaan postinkantoa Prahan paikallis-
postina. 

Merkkejä painettiin 20 000 kpl kum-
paakin ilmeisesti useammassa erässä, 

Ensimmäisen maailmansodan jälkimainingeissa monessa 
Euroopan maassa postinkulku toimi vähän niin ja näin, 
jos ollenkaan. Normaali postitoiminta sai rinnalleen 
vaihtoehtoisia tapoja toimia, jotta viestit saatiin toimitettua 
perille. Yksi tällainen toimintamalli oli Prahassa toiminut 
partioposti, joka käytti omia postimerkkejä ja on näin ollen 
myös filateelisesti kiinnostava pätkä historiaa.

koska kummastakin merkistä tunnetaan 
kolme värisävyä. Lisäksi niistä tunne-

taan filateelisia erikoisuuksia, 
kuten laskoksia, tarttumia ja 
koevedoksia useissa eri vä-
reissä.

Postileimana käytettiin pyö-
reää leimasinta, jossa oli teks-
ti: POSTA SKAUTU, PRA-
HA, 1918 (Partioposti, Praha). 
Leiman päivämäärä täytet-
tiin käsin. Lisäksi oli käytös-

Teksti  Olli  Saarinen

10 hellerin sininen merkki 
kuorella, osakuva. 
Seppo Laaksosen kokoelma.

Prahan partioposti

Ylösalainen 
Masaryk-lisä-
painama punai-
sella 20 hellerin 
merkillä. Vain 
neljä tällaista 
tunnetaan, joista 
kaksi on Prahan 
postimuseossa. 
Myyty 32 000 

eurolla vuonna 2012. Tiedot John 
Ineson, Scout and Guide Stamps Club.

2 x 10 hellerin sininen merkki kuorella 
Itävallan merkkien kanssa. Brnofilan 
huutokauppa, lähtöhinta 50 euroa.

Ruotsalaisen Postiljonenin kevään huutokaupassa 
Malmössä (18-19.3.) on myynnissä kuvan ainutlaa-
tuinen M-75 kohde. Kuorella on 32 -pennisten kym-
menrivilö välilöllä lähettynä laivalla Turusta Wester-

åsiin Ruotsiin 5.11.1877.  Åminne Zink Aktiebolag on lähettänyt 
kuoressa 10 000 markkaa, jonka takia kymmenkertainen tak-
sa.  Kymmenrivilöstä Suomen Postimerkkien käsikirja kertoo 
seuraavasti: .. merkit painettiin samalle painoarkille kahdesti siten, 
että 10 x 5 merkin ryhmät tulivat allekkain pystyasentoon. Tähän 
painotapaan viittaa löydetty 10-pystyrivilö (kuorella), jossa on kaksi 
5-rivilöä alakkain pystyasennossa ja näiden välissä hammastettu ja-
kokaista. Tästä kyseisestä kuoresta lienee ollut kyse myös käsi-
kirjaa laadittaessa. Nyt tämä huippukuntoinen kuori tulee liki 
40 vuoden jälkeen myyntiin. Tiedustelut: www.postiljonen.se 

Ainutlaatuinen M-75 kohde myynnissä Ruotsissa
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K otkamerkkien uudesta merkkimallista tunnetaan 10 pennin tyypin 
I ja III hammastamattomia merkkejä.  Merkit ovat tilauseristä 47 
ja 63 – A I ja 88 ja 96 - AIII.  Tilauserän 88 hammastamattomia en 
ole koskaan nähnyt ja kaikki tämän tilauserän tunnetut kohteet 

ovat käyttämättömiä.  Eli tunnettu kirjeenvaihto on 10p:n A I mallin merkeistä.
Tunnetut kirjelähetykset ovat kulkeneet Helsingistä Tampereelle ja välil-

lä Tampereelta Helsinkiin vuosina 1913 - 1914.  Kirjeiden vastaanottajina / 
lähettäjinä olivat olleet Ester Sundberg ja Thomas H. Clayhills.  Kirjeiden 
osoitteina on ollut Helsingissä Kamreeri Sjöholm, Pohjoinen Esplanadinkatu 37 
ja Tampereelle menneissä kirjeissä Credit Ester Sundberg.  

Thomas Clayhills kuului kuuluisaan skotlantilaiseen aatelissukuun jonka 
sukuhaarat ulottuivat Venäjältä Baltian maihin ja myös Suomeen.  Thomak-
sen isä oli tamperelainen apteekkari ja hän kuului kaupungin valtuustoon.  
Myös rakennuttajana hänet tunnettiin ja hän oli rakentamassa Tampereella 
mm. Sandbergin taloa. 

Thomas Harald Clayhills syntyi Tampereella 8.elokuuta 1889. Hän opiskeli 
Helsingissä ja valmistui metsänhoitajaksi ja oli myös tunnettu perhosten ke-
räilijä.  Hän kuoli Helsingissä vuonna 1975.

Ester Hjördis Sundberg syntyi Helsingissä 1. elokuuta 1888. Hänen ammatis-
taan ei ole tietoa. 17. joulukuuta 1916 hän avioitui Thomas Harald Clayhillsin 
kanssa.  Ester Sundberg kuoli vuonna 1956. 

Hammastamattomien merkkien kirjeenvaihto oli siis nuoren parin kirjeen-
vaihtoa puolin ja toisin. Kirjeiden kirjoittajien tietoja ei löytynyt postimuse-
on arkistoista, postin toimipaikanhoitajista, arkistosta, kuva-arkistosta eikä 
valtionkalentereista.  Omista kiertokirjeistäni vuosilta 1908 – 1913 ei löytynyt 
kyseisten henkilöiden nimiä harjoittelijoiden ym. laajasta joukosta.  Kirjoittajat 
eivät siis kuuluneet postin työntekijöihin eli tätä kautta hammastamattomat 
merkit eivät olleet heille kulkeutuneet.

Hammastamattomat merkit ovat kuitenkin aidosti kulkenutta postia kah-
den tunnetun henkilön välillä. Myös muita leimauksia tunnetaan saman 
merkkimallin hammastamattomista ja ne ovat Kuolemajärveltä 1913 – 1914.  
Postilähetyksiä näistä ei tunneta.  Kaikki tunnetut Kuolemajärvi kohteet ovat 
siis irtomerkeillä olevia kohteita.  

                       
Lähteet: Wikipedia, hakusanoilla: Tampere vanhoissa postikorteissa,

 Internet: Suomen Kotkamerkit 1901 + 1911 ja 10mk: merkit.

   Hammastamattomien 
M-11 merkkien kirjeenvaihtoa.

Kirje Thomas 
H. Clayhillille 
Helsinkiin. 
Kirje jätetty 
postivaunuun 
joka mitätöinyt 
hammastamattoman 
parin K.P.X.P 
N:o 12 leimalla. 
Kyseinen leima 
oli käytössä 
postivaunussa 
Helsingin ja 
Tampereen välillä.

Teksti  ja kohde Matti  Pesonen

sä pyöreä leima N. V. (= Narodni Vybor 
eli kansalliskokomitea, ylimenokauden 
valtaelin) ja kaksirivinen leima, johon 
ylemmälle viivalle tuli postinkantajan 
nimi ja alemmalle vastaanottajan nimi. 
Muitakin leimoja tunnetaan ja leimojen 
käyttö tuntui muutenkin olevan aikalail-
la vapaata, sillä merkkien mitätöimiseen 
on käytetty milloin mitäkin leimaa.

Merkit olivat voimassa 7.11 – 25.11.1918, 
joten painosmäärä oli varsin suuri. Pe-
rusmerkin luettelohinnat ovat 10 euron 
luokkaa, postilähetysten osalta 100 eu-
rosta ylöspäin sikäläisissä luetteloissa. 
Nettihuutokaupoissa merkeistä pyyde-
tään kuitenkin usein paljon enemmän, 
sillä partioaihe on maailmalla suosittu 
keräilyaihe ja nämä ovat mielenkiintoi-
nen lisä sellaiseen kokoelmaan.

Kun Tsekkoslovakian johtoon valit-
tu Tomas Masaryk palasi maanpaosta 
21.12.1918, niin pieni määrä näitä merk-
kejä varustettiin lisäpainamalla ”Prijezd 
presidenta Masaryka” (Presidentti Ma-
sarykin saapuminen). Lisäpainamalla va-
rustettuja merkkejä julkaistiin vain 600 
sarjaa, joista nykyisin on tallella noin 
100 käyttämätöntä sarjaa ja 10-15 pos-
tilähetystä sähkeillä, jotka partiolaiset 
toimittivat perille. Nämä olivat voimas-
sa vain yhden päivän. Niiden avulla oli 
tarkoitus tiedottaa kansalaisia tapahtu-
masta, mutta kieltämättä julkaisussa on 
hieman filateelisen tekeleen sivumaku. 
Siitä huolimatta ne ovat sikäläisen fila-
telian helmiä ja kovin arvostettuja. Lu-
ettelohinnat yksittäisille merkeille ovat 
noin 600 eurosta ylöspäin.

Kaikista näistä merkeistä on sekä 
väärennöksiä että jälkileimauksia, jo-
ten etenkin kalliimpien kohteiden osal-
ta kannattaa olla tarkkana. Leimasimet 
jäivät aidon käytön loputtua yksityisiin 
käsiin ja kaikenlaisia tekeleitä on teh-
tailtu 1920-luvulla. Sittemmin leimasi-
met saatiin kerättyä valtion arkistoihin, 
arviolta 1930-luvun alussa. Ne sijoitettiin 
valtion arkistoihin Prahan kaupunginta-
lolle, joka selvisi toisen maailmansodan 
melskeistä. Prahan kevään tapahtumi-
en aikaan vuonna 1968 kaupungintalolla 
riehui kuitenkin tulipalo, jota palokunta 
ei saanut hallintaansa. Koko partioposti-
toimintaa käsittelevä arkisto leimasimi-
neen tuhoutui tulipalossa. 
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Englannin ja M anner-Euroopan välisestä  
    kuriiripostista 150 0-luvulla
Vielä 1500-luvun jälkimmäi-
sellä puoliskolla Englannissa 
ei ollut virallista yleisölle 
käytössä olevaa viestin-
kuljetuspalvelua.

Vuodesta 1514 noin vuoteen 
1600 ulkomaiset, pääasial-
lisesti italialaiset, kauppi-
aat olivat luoneet Merchant 

Strangers’ Post -nimeä kantavan järjeste-
lyn kirjeiden kuljettamiseksi Englannis-
ta Manner-Eurooppaan ja päinvastoin. 
Postin kuljettaminen ei ollut kauppi-
aiden toiminnan päätarkoitus. Kun he 
kuljettivat tai kuljetuttivat kauppata-
varoitansa, niin siinä siivellä kulkivat 
myös kirjeet. 

Vuoden 1584 tienoilla englantilai-
set kauppiaat loivat oman, kilpailevan 
järjestelmänsä Merchant Adventurers:in. 

Lisäksi isot kauppahuoneet saattoivat 
käyttää tyystin omia kuriireitaan. 

Ei ole täydellä varmuudella sanotta-
vissa, minkä järjestelmän – jos minkään 
– mukaan kirje on kulkenut. Itse Lon-
too-kokoelmassani puhunkin varhaisen 
ulkomaanpostin kohdalla vain kauppi-
aiden kuriirien kuljettamasta postista. 
Erään otaksunnan mukaan kuljettajana 
on ollut englantilaisten Merchant Ad-
ventures ainakin silloin, kun taksamer-
kintä on 4d tai 8d.

Eräs iso ulkomaan kaupan toimija Eu-
roopassa oli tuolloin Corsinien suku.

Kuriirireitit Länsi-Euroopassa 1570-1740. (Lähde: Chrinties’s Robson Lowe. The 
Postal History of Western Europe and the Mediterranean 1571-1742. Zurich 30.10.1984.)

Reitit

Englannista kuriirireitti kulki ensin Ka-
naalin yli Calaisiin, Dieppeen ja Dunkir-
kiin. Täältä reitit jatkuivat Mardridiin, 
Bordeauxiin, Roueniin, Antwerpeniin, 
Kölniin, Nürnbergiin, Sisiliaan ja Maltal-
le. Nämä reitit olivat yhteydessä Venet-
siaa keskuspaikkanaan käyttäviin kurii-
reihin, joilla oli yhteydet Müncheniin, 
Wieniin, Adrianmeren satamiin, Kreik-
kaan ja Konstantinopoliin, mutta myös 
jopa Lähi-Itään.

Taksa ja merkinnät
Merchant Strangers’ Post -järjestelmän 
taksan määräytymisestä ei ole varmuut-
ta. Kirjeillä olevien merkintöjen mukaan 

Vuodelta 1591 kirje Espanjan Alankomaista Thurn und Taxis -postin 
(luultavasti reittiä Bruges, Nieuport, Dunkirk ja Calais) kautta Bartholomew 
Corsini:lle Lontooseen. Taksamerkintä ”d1/2” vaikka d-kirjain näyttää 
kovasti G-kirjaimelta ja numero vuorostaan numerolta 4 tms.

Teksti  ja kohteet Petteri  Hannula
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S uomen Postimerkkilehden edellisessä numerossa (1-2016) esitte-
limme postikortin, joka oli lähetty Suomesta Viroon, eli melkein 
Venäjälle 1940. Sotasensuuri oli raaputtanut kuvapuolelta paikka-
kuntaa ilmaisevan tekstin. Kortin omistaja Kanervan Kimmo epäili 

sensuurin toimineen näin, jotta venäläiset pommikoneet eivät tietäisi missä 
kuvan silta sijaitsee. Päätoimittajan omassa kokoelmassa on myös sensuurin 
tunnistamattomaksi raaputtama postikortti. Kortin kuvana on Karhumäen 
veljesten ilmakuva Oulusta. Kortti on lähetty  talvisodan aikana kenttäpos-
tina Oulusta Helsinkiin 15.12.1939. 

K anervan 
Kimmo 
lähetti 
myös 

pari kuvaa mie-
lenkiintoisesta 
kohteesta, jossa auton 
sisältä aukeaa kymmenen kuvan 
haitari Kristianian (nykyisin Oslo) 
tunnetuista rakennuksista. Auto on 
kivasti kytketty pieneen osoitekort-

tiin narunpätkällä. Kortissa on sekä 
lähtö- että tuloleimat. ”En ole kuu-
na kullanvalkeanakaan nähnyt moista 
kytkykauppaa”sanoo Kimmo!

Englannin ja M anner-Euroopan välisestä  
    kuriiripostista 150 0-luvulla

Vuodelta 1583 kirje, jonka osoitesivulla 
vasemmassa alakulmassa on merkintä 
”pq” = per questa. Tämä tarkoitti, että 
kuriirin tuli veloittaa lähettäjän tiliä.

taksa olisi varioinut ½d ja 24½d välil-
lä, mutta ei olisi perustunut kirjeen pai-
noon tai kulkemaan matkaan. Yleisim-
min vallalla oleva käsitys on, että kuriiri 
sai palkkiota tietyn summan hänen kul-
kemastaan matkasta ja tuo palkkio jyvi-
tettiin kirjeille tasan kullakin matkalla 
olevien kirjeiden määrän mukaan.

Maksuilmoitus saattoi sisältää myös 
maininnan, että maksu on suoritettu tie-
tylle paikkakunnalle asti. Tämän otak-
sutaan kertovan, että tuolla paikkakun-
nalla kirje siirtyy kuriirijärjestelmästä 
toiseen.

Kirjeillä saattaa tavata sellaisia etukä-
teen suoritetusta maksusta ilmoittavia 
merkintöjä kuin ”P.P.” (port paid tai post 
paid tai port payé tai posta pagata) ja ”Pte” 
tai ”Pta” (pagata). Vieläkin harvemmin 
tällaista merkintää seuraa numeroilla 
tehtyjä ilmoituksia etukäteen makse-
tun maksun suuruudesta. Myös reitistä 
voi olla kirjeen päällä merkintöjä, mutta 
epätavallisia ne ovat. 
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Teksti  Reinhard Weber

Tunnetut kohteet:

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

Kuvioleima nro 204 koostuu 
18 suorakaiteen muotoisesta 
kentästä, jotka muodostavat 
viisi (3+4+4+4+3) riviä.  

Toisessa rivissä ylhäältä on rikkinäi-
nen kenttä. Leimasinväri on musta. Lei-
ma on pyöreänmuotoinen ja yleensä 
helposti määriteltävä. Leimaa tavataan 
mallin 1889 merkeillä, niistä eniten 20 
pennin keltaisella.

Itselläni on tiedot 17 kohteesta, jois-
ta yksi kirjeellä. Ainoa tuntemani pos-
tilähetys on 10 pennin pari kirjeellä Jo-
ensuusta 17.4.1891 Kuopioon 18.4. Voisi 
olettaa, että leima oli käytössä vain hyvin 
lyhyen ajan. 

A. Laitinen antaa leimalle luokituksen 
R3 (verrattain harvinaisia, 13-20 kohdetta 
tunnetaan).

Artikkelin kuvat ovat Hannu Elon, 

Kuvioleima nro 204  (Joensuu) 
1889
5 p 1 kpl
5 p pari 1 kpl
10 p 3 kpl
10p pari kirjeellä 1 kpl
20p 10 kpl
1mk 1 kpl

Werner Filmerin, Keräilyuutisten, Merk-
ki-Albertin, Willy Schütin, Knud Wolfin 
ja omista kokoelmistani.

Uskon, että leimasta 204 löytyy vielä 
aiemmin tuntemattomia kohteita. Toi-
von lehtemme lu-
kijoitten lähettävän 
tutkimusteni tueksi 
tietoja kohteistaan 
ja havainnoistaan, 
mieluiten skannaa-
malla kohteet vä-
reissä. Kiitos etukä-
teen. ■

Suomen Filatelistiseuran vaihtopäivät su 24.4.2016 
klo 10.00 – 14.00 Lönnrotinkatu 32 B, katutaso. Ei pöytämaksua. 
Tiedustelut ja pöytävaraukset: Pertti Hurmerinta, 
puh. 050 589 8010, email: postia.pepelle@gmail.com

MERKKIMARKKInAT
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Hyvä suurennuslasi on filate-
listille harrastamisen ehdo-
ton edellytys. Kokeilimme 
saksalaista valaisevaa Pocket 

-pöytäsuurennuslasia merkkien tutkimi-
seen. Kolminkertainen suurennus on riit-
tävä päivittäisessä käytössä. Led-valo on 
kirkas ja tasainen koko alaosalle. Kolmen 
nivelen ansiosta suurennuslasin kulmaa ja korkeutta on helppo 
säätää. Rakenne on laadukkaan tuntuinen ja jämäkkä. Pocket on 
kokoon taitettuna kompakti (n. 9,5 × 6,7 × 3,5 cm), joten se mahtuu 
hyvin pöytälaatikkoon ja taskuunkin. Avattuna se on maksimissaan 
17,2 cm korkea. Pocketissa on kaksi led-valorivistöä, toinen peh-
meästi ja toinen kirkkaasti valaiseva. Valot toimivat 3 × 1,5 V AAA 
paristoilla, jotka sisältyvät pakkaukseen. 

Suositushinta 19,90 €. Maahantuoja Supergo Oy (www.supergo.fi)

Pocket-pöytäsuurennuslasi led-valoilla

 Otamme kohteita vastaan raha- ja postimerkkihuutokauppoihimme jatkuvasti

AB Philea järjestää näyttelyhuutokaupan NORDIA 2016- näyttelyssä.

Aikaisemmin 
tuntematon kohde
14 äyrin merkki  
 sanomalehden 
kääreessä 1869 

AUKTION 335 I MAJ

NÄYTTELYHUUTOKAUPPA 334 HUHTIKUUN 10

Paikka: Jyväskylä Paviljonki Kongressi ja Messukeskus 8. – 10. huhtikuuta
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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 saksak-
si, ymmärtää jonkin verran englantia. Hän-
tä kiinnostavat uudet ja vanhat suomalai-
set kaunisleimaiset merkit puuteluettelon 
mukaan.  Vaihdossa Sveitsiä puuteluette-
lon 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 ne-
ver higed and cancelled. Jürgen Warnecke, 
Am Torfstich 1, DE-29646 Bispingen, Saksa. 
E-mail: gjwarnecke@t-online.de 

VAIHTOA halutaan. Etsin Suomen 
juhlamerkkejä pyöröleimaisina edel-
leenvaihtotarkoituksiin, suurempiakin 
määriä, pääosin uudempia. Vaihdossa 
Suomea, myös Sveitsiä, BRD:tä, Michelin 
mukaan. Myös osto/myynti. Jarmo Mäki-
nen. Lentäjäntie 7 B / 03100 Nummela. jar-
momk@gmail.com. 

VAIHTOA. Etsin postituoreena Suomea/
Ahvenanmaata/Islantia. Vaihdossa Puo-
laa, Michelin mukaan. Kielet Saksa, Eng-
lanti, Venäjä. Edmund Pokulski Skr. Poczt. 
1380, 10-959 Olsztyn Poland  

OSTAN loistoleimaista Suomea. Pyydä 
sähköpostitse puuteluetteloni.  Ilmari Val-
kama: 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%20kir-
jallisuus.com 

MYYN pois ylimääräiset Suomen, Sak-
san ja Venäjän postilähetykseni.  Paljon 
m/30 ulkomaanpostia. OSTAN tilalle 
ulkomaanpostia Suomesta, Saksasta ja 
Venäjältä. Lisäksi eri maiden sensuuri-
kohteet kiinnostavat. Martin Holmstén, 
Riihitie 12 A 19, 00330 Helsinki, puh. 040 
– 5953595, e-mail: martin.holmsten@gmail.
com 

OSTAN ESPOON esi- ja postihistori-
aa: ruttokirje, meander-kirje, sulkakir-
je yms ajanjaksolta 1638 – 1885. Samoin 
etsin kaksirenkaisia- ja venäläisleimo-
ja ajalta 1885 – 1918, sekä postipysäkki-
leimoja: Mattby, Martinmäki/Mårtens-
backa,  Dispur/Dispuri ja Soukka/Sökö 

ja seuraavia numeroleimoja: 803, 1087, 
1801, 2060 ja 2344. Paikkakunta Matin-
kylä 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 pa-
rempia postilähetyksiä eri maista ennen 
vuotta 1945.  Erityisesti Skandinaviaan ja 
Baltiaan tulleet klassiset kuoret, esifilate-
lia, laajemmat kokoelmat ja hyvät posti-
kortit 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, kiinteistö-
kaupat, valitukset, veroasiat, testamen-
tit ja muut perintöasiat, ositukset yms. 
Lakimies Martin Holmsten, PL 21, 00331 
Helsinki, puh 040 - 5953595, e-mail: mar-
tin.holmsten@gmail.com 

RUOTSIN SUURIMMAN huutokaup-
payhtiön AB Philean alkuvuoden huu-
tokaupat: Tukholmassa 16.3. sekä Nor-
dia 2016 näyttelyn aikana Jyväskylässä 
10.4.2016. Tarkemmat tiedot nettisivul-
tamme  www.philea.se. Jos haluatte jättää 
huutokauppoihimme kohteita, pyydäm-
me 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 il-
taisin 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 Mik-
kola, Kauniaistentie 11 B 17, 02700 Kauniai-
nen, puh 050-5931623, e-mail: anssi.mikko-
la@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 mak-
san välittömästi käteisellä.  Stephen Osbor-
ne (PTS), Carpe Diem, Nutbourne Rd, Nut-
bourne, West Sussex, RH20  2HA, Englanti. 
Puh +44 1798- 817579, fax +44 1798-817252,  
e-mail: osborneandosborne@live.co.uk

OSTAN M-1885 20 pennisellä kesä-
kuun ja lokakuun 1890 leimaukset. Sa-

moin M-1895 20 pennisellä helmikuun 
ja maaliskuun 1901 leimaukset.
Tapani Somersalo, e-mail: tapani.somersalo@
kolumbus.fi, puh 050 564 3933

OSTETAAN/VAIHDETAAN Jean Si-
beliukseen liittyvää filateelista ja muu-
takin pienimuotoista keräilymateriaalia 
(postikortit, valokuvat, mitalit, rahat, ni-
mikirjoitukset jne). Klaus Juvas, Kalakou-
luntie 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 kiinnos-
tavat. Reijo Tanner 040-753 4370. Kuvat 
osoitteeseen: reitan@saunalahti.fi

ETSITÄÄN kokoelmaan kotiseutukoh-
teita Janakkala kuten myös Turenki, Ter-
vakoski, Leppäkoski, Hyvikkälä ja muita 
Janakkalan taajamien filateelista mate-
riaalia. 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

EESTIN UUSI  POSTIMERKKI -
LUETTELO  2015. Luettelo sisältää 
kaikki vuodesta 1918 lähtien ilmestyneet 
merkit, ehiöt, FDC:t, jne. Luottelo on ees-
tin- ja englanninkielinen ja 256 sivuinen. 
Hinta 28 € + postikulut 4,4 €. Filateelinen 
leimaus. Bengt Falck, PB 56, 10601 Ekenäs. 
puh 0400 872 224

HALUTAAN OSTAA Helsingin Ka-
tajanokan ja Seurasaaren vanhoja kort-
teja. Timo Huttunen, puh 050 566 5454, 
tae.huttunen@gmail.com tai maanantaisin 
Lönkalla.

KIINTEISTÖJEN, asunto-osakk., yms. 
kohteiden arvionti, myynti ja osto.  Yli 
30 v. kokemus.  Reino Seppänen, LKV Etu-
Töölö, Hki, p. 0400 421 000.  reinot. seppa-
nen@gmail.com.  Ostan vanhoja Suomen 
postimerkkejä yms. kohteita.

OSTAN LÄÄKINTÄAIHEISIA pos-
timerkkejä ja FDC-kuoria kaikkialta 
maailmasta. Pyydän valokopiota hinta-
pyyntöineen sähköpostiini tai osoitteel-
la: Veikko Riisiö, Mustikkakatu 26, 50170 
Mikkeli. veikko.riisio@gmail.com. p. 040-
0675485.
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Tiedot tulevista tapahtumista mieluiten 2-3 kuukautta etukäteen lehden toimitukselle osoitteella: seppo.evinsalo@gmail.com

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 itsenäi-
syyden 100-vuotis-
juhlatapahtumiin 
liittyvä kansainvä-
linen postimerkki-
näyttely.

POHJOISMAISET NÄYTTELYT

NORDIA 2016 jär-
jestetään 8.-10.4.2016 
Jyväskylän Pavil-
jongissa Antiikki-, 
Hyvinvointi- ja Kä-
dentaitomessujen 
yhteydessä. Posti-
merkkinäyttelyssä on 
esillä noin 150 näyt-
telykokoelmaa. Lisä-
tietoja tapahtumasta 
löydät Nordia 2016:n 

nettisivuilta, mistä voit myös varata lip-
pusi ennakkoon: http://nordia2016.net/ 
tai suoraan: matti.j.ranta@gmail.com

MUUT NÄYTTELYT 
JA TAPAHTUMAT

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

KERÄILYTAPAHTUMA Riihimäen 
Kerhotalolla, Torikatu 3, sunnuntaina 
13.3.2016,  klo 10 - 15.  Vapaa pääsy. Pöy-
tävaraukset  Reijo Myller  040 721 7709,  
reijo.myller@suomi24.fi

POSTILJONEN järjestää kansainvä-
liset huutokaupat Ruotsin Malmössä 

18-19.3. sekä 30.9.-1.10. Lisätiedot www.
postiljonen.se.

FORSSAN KERÄILYTAPAHTU -
MA pääsiäislauantaina 26.3. klo 9.00-
15.00. Järjestöjentalo, Kuhalankatu 17. 
Järjestäjä Forssan Filatelistikerho. Tie-
dustelut: Jukka Kivistö 050 65011 tai juk-
kaikivisto@gmail.com  

KERÄILYMESSUT LOVIISASSA  
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  HELL-
MAN -HUUTOKAUPAT järjestetään  
1.-2.4. ja 14.-15.10.2016, hotelli Crowne 
Plaza, Helsinki. Luettelo: www.filate-
liapalvelu.co

TURUN KEVÄT ja Apollon Postikor-
tin Päivä Puolalan koulussa Kauppias-
kadulla Turussa 2-3.4. klo 10.00-15.00

MERKKIMARKKINAT Suomen Fi-
latelistiseuran vaihtopäivät su 24.4.2016 
klo 10.00 – 14.00 Lönnrotinkatu 32 B, 
katutaso. Ei pöytämaksua. Tiedustelut 
ja pöytävaraukset: Pertti Hurmerinta, 
puh. 050 589 8010, email: postia.pepel-
le@gmail.com
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Oy Hellman – Huutokaupat

Tervetuloa
JULKISEEN HUUTOKAUPPAAMME

HOTEL CROWN PLAZA, MANNERHEIMINTIE 50

HELSINKIIN 1.–2. HUHTIKUUTA

SUOMEN, VENÄJÄN, SKANDINAVIAN SEKÄ MONIEN MUIDEN MAIDEN MIELENKIINTOISIA  
KOHTEITA JA KOKOELMIA ERI PUOLILTA MAAILMAA!

Päikkörivilö


