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P.S.

Kerhohuoneistossamme Lön-
kalla pidettiin kokoelmien 
rakentamisen työpaja maa-
liskuun lopulla. Kokoelmi-

en rakentamiselle on nyt oiva tilaisuus, 
kun SF yhdessä Korson Filatelistien ja 
Postihistoriallisen yhdistyksen kanssa 
järjestävät Kirjamessujen yhteydessä 
pidettävän Stamp Forum -postimerkki-
näyttelyn 22-25.10.2015. Näyttelyn erikoi-
suutena on se, että kaikkien kokoelmien 
tulee olla yhden kehyksen kokoelmia. 
Tämä osaltaan laskee osallistumiskyn-
nystä ja toivottavasti tuo näytille lukui-
sia uusia kokoelmia ja näytteilleasettajia. 

Näyttelyn osallistumislomakkeen 
löydät tämän lehden sivulta 13. Tässä 
on nyt edessä oleva (sateinen?) kesä hy-
vin aikaa toteuttaa se pitkään kypsynyt 
ajatus saada oma kokoelma valmiiksi ja 

esille. Tämän näyttelyn voikin ottaa hy-
vänä harjoituksena tulevaa Finlandia 
2017 -juhlanäyttelyä varten. Tästä näyt-
telystä löydät tarkempaa tietoa sivulta 
35 ja netissä: www.finlandia2017.fi. 

Seppo Evinsalo

Kokoelmia rakentamaan

Kerhomme on saanut myy-
täväksi suuren erän eri pos-

tihallitusten harvinaisia juhlakokoelmia. 
Niissä on kyseisen maan yhden vuoden 
merkkijulkaisut yksissä kansissa tai esi-
merkiksi UPU:n kaikkien jäsenvaltioiden 
postituoreita merkkejä samalta vuodel-
ta. Lisäksi esimerkiksi Eurooppa-CEPT 
merkeistä on useampia ”vuosikirjoja”, 
joissa kaikki kyseisen vuoden CEPT-

merkit löytyvät sekä postituoreina että 
leimattuina nelilöinä.  Kaikki kokoelmat 
ovat nimenomaan lahjakirjoja, eli niitä ei 
ole ollut yleisesti myynnissä. Kokoelmia 
myydään kevään ja syksyn aikana maa-
nantaihuutokaupoissamme ja SP-lehden 
tulevissa Online-huutokaupoissa. Tar-
kempia tietoja kohteista voi tiedustella 
kerhomme huutokauppameklarilta Petri 
Janssonilta, 0400 552 671.   
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  Suomen 
Filatelistiseura ry
Ohjelma keväällä 2015
Kokoukset ja huutokaupat alkavat 
maanantaisin klo 18.00.
Vaihtopäivät sunnuntaisin klo 10.00.
Osoite: Lönnrotinkatu 32 B,
00180 Helsinki

ma 4.5. Huutokauppa

ma  11.5. Kokous ja huutokauppa

ma  18.5. Huutokauppa

ma  25.5. Kokous ja huutokauppa

ma  1.6.  Huutokauppa  

ma  8.6.  Huutokauppa  

ma  15.6. Kokous ja huutokauppa, 
  kesätauko alkaa 

KESÄTAUKO   

ma  3.8. Huutokauppa 

ma  10.8. Kokous ja huutokauppa 

ma  17.8 Huutokauppa 

ma  24.8. Esitelmä ja huutokauppa 

ma  31.8. Huutokauppa 

ma  7.9. Kokous ja huutokauppa

ma  14.9. Huutokauppa 

ma  21.9. Esitelmä ja huutokauppa 

ma  28.9. Huutokauppa

Puheenjohtajan palsta

Stamp Forum lähenee

S yksyn juhlanäyttelymme järjes-
telyt ovat etenemässä hyvällä 
vauhdilla ja ensimmäinen koko-
elmien rakennuspaja on pidet-

ty Lönkalla 28.3.2015. Rakennuspajaan 
osallistui oletettua enemmän keräilijöitä 
ja Petteri Hannulan vetämässä tilaisuu-
dessa oli keskustelu ja ajatusten vaihto 
vilkasta. Kokoelmien rakennuspajassa 
keräilijöiden toimesta esitetyt ajatukset 
johtivat jopa siihen, että näyttelyn sään-
töjä muutettiin ja mukaan lisättiin avoin 
luokka! Itse olen salaa mielessäni ajatel-
lut, että olisi melkoisen hieno suoritus, 
jos jopa puolet näyttelyyn osallistuvis-
ta kokoelmista olisi ensimmäistä kertaa 
esillä... 

Syksyn näyttelyssä on mukana Posti-
historiallisen yhdistyksen lanseeraama 
”Pitkänmatkan luokka”, joka ei tänä 
vuonna ole yksilökilpailu vaan kerhojen 
välinen kilpailu. Pitkänmatkan säännöt 
löytyvät Filatelistiforum.org sivustolta, 
mutta tarkoitushan on esittää 15 lähetys-
tä, jotka ovat joko lähteneet, tulleet tai 
käyneet Suomessa.  

Näyttelyn ilmoittautumisaikaa on 
jäljellä vielä noin puolitoista kuukaut-
ta (ilmoittautuminen päättyy 15.6.2015). 
Suosittelen rohkeasti täyttämään ilmoit-
tautumislomakkeen sivulla 13, vaikka 
oma kokoelma ei olisikaan vielä täysin 
valmis tai jos tilanne on sama kuin mi-
nulla; kolme kokoelmaa olen ilmoitta-
nut, mutta yhtään valmista sivua, edes 
sivun vedosta ei ole vielä valmiina. On-
pahan tekemistä sadepäivinä.

Lapoex 2015 on seuramme kannalta 
menestyksellisesti ohi. Ns. ”maanantai” 
-aktiivien mitalisaalis oli huomattava, 
mm. Grand Prix LAPOEX 2015, kolme 
suurta kullattua hopeaa, kullattu hopea, 
kaksi isoa hopeaa, kaksi hopeaa ja kak-
si muistomitalia. Sydämelliset onnittelut 
kaikille näyttelyyn osallistuneille. Kiitok-
set myös Lahden Postimerkkikerholle 
hienosti toteutetusta kansallisesta näyt-
telystä, jäämme mielenkiinnolla odotta-
maan seuraavaa Lapoex näyttelyä.

Syyskaudella 2015 tulemme kokeilu-
luontoisesti hieman muuttamaan maa-
nantaiden aikataulutusta. Jokaisena 
maanantaina jatkuu perinteinen Petrin 
ja Ollin vetämä maanantaihuutokaup-
pa, mutta esitelmä- ja kokousmaanan-
tait eriytetään toisistaan selvästi. Kesän 
ja syyskuun aikataulu on painettuna 
ohessa. ■

Tuomas Juvonen

Kerhohuutokaupan ostot voit 
maksaa myös suoraan pankkiin.
Maksun saaja: SF:n Kustannus Oy
Tilinumero: FI 23 1347 3000 4063 67
Viitenumero: 1818 Petteri Hannula veti kokoelman rakentamistyöpajan Lönkalla maaliskuussa 2015.
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YLEISTÄ
Vuosi 2014 on ollut seuran 94. toiminta-
vuosi. Seura on kokoontunut maanantai-
sin seuran huoneistossa Lönkalla. Seura 
on Suomen Filatelistiliitto ry:n jäsen.

JÄSENET
Toimintavuoden lopussa seuraan kuu-
lui 275 jäsentä (edellisvuonna 280), joista 
yksi oli kunniajäsen (Kimmo Kanerva) 
ja 17 Vakinaista jäsentä. Vuoden aikana 
seuraan liittyi 10 uutta jäsentä (edellis-
vuonna 8). Liittyneiden jäsennumerot 
olivat 1776 ja 2266 - 2274.

SEURAN HALLITUS JA VIRKAILIJAT
Seuran puheenjohtajana toimi Kaj Salo. 
Hallitukseen kuuluivat: Tuomas Juvo-
nen (varapuheejohtaja),  Anssi Mikkola, 
Pertti Hurmerinta, Harri Hassel, Rauli 
Silvonen ja Eero Mäkelä. Rahastonhoi-
tajana on toiminut Tapani Somersalo, 
meklarina Petri Jansson, kerhomesta-
rina Pertti Hurmerinta ja VBO:n yh-
dysmiehenä Matti Saren. Merkkimark-
kinoista/Vaihtopäivistä vastasi Pertti 
Hurmerinta. Johtokunta kokoontui ker-
tomusvuonna 4 kertaa. Kaj Salo ja Seppo 
Laaksonen edustivat seuraa Filatelistilii-
ton vuosikokouksessa Turussa.

SEURAN ASETTAMAT 
TOIMIKUNNAT
Einar Fieandt –mitalitoimikunta: Kaarlo 
Hirvikoski (puheenjohtaja), Mikko Ossa, 
Lars Trygg ja Seppo Laaksonen. Fieandt-
mitalia  ei jaettu vuonna 2014. 

Kiinteistötoimikunta: Kaj Salo, Mau-
ri Lahtinen, Tapani Somersalo ja Lars 
Trygg.

Taloustoimikunta: Kaj Salo, Lars 
Trygg ja Tapani Somersalo. 

SUOMEN  
POSTIMERKKILEHTI
Seuran äänenkannattaja Suomen Posti-
merkkilehti on kertomusvuonna seuran 
toimesta tilattu kaikille jäsenmaksunsa 

Suomen 
Filatelistiseura ry:n 
toimintakertomus 2014

suorittaneille jäsenille. Lehden kustanta-
jana on toiminut Suomen Filatelistiseu-
ran Kustannus Oy ja lehden päätoimit-
tajana toimi Seppo Laaksonen. Lehden 
huutokaupasta on huolehtinut seuran 
huutokaupparyhmä. Lehti ilmestyi kuu-
tena numerona ja kokonaan nelivärisenä.

SF:N TOIMINTA
Seuran kokoukset ja huutokaupat on pi-
detty maanantaisin Lönkalla. Vuoden 
aikana pidettiin 18 kokousta. Kokous-
ten numerot olivat 1647 – 1664. 

Seuran tiloissa järjestettiin vuoden ai-
kana 6 kertaa keräily- ja vaihtopäivät ta-
pahtuma Pertti Hurmerinnan johdolla. 
Seuralla oli oma osasto Postimerkin Päi-
vän tapahtumassa.

Vuosi päätettiin perinteiseen pikku-
jouluun, hyvän ruoan ja juoman ääressä. 
Sekä hyvässä seurassa.

NÄYTTELYMENESTYS
Seuran jäsenet ovat ottaneet osaa menes-
tyksekkäästi sekä kansallisiin että kan-
sainvälisiin postimerkkinäyttelyihin 
vuoden  2014  aikana.

SEURAN TALOUS
Seuran jäsenmaksu on ollut 60 euroa ja 
lisäksi seura on maksanut liittomaksua 
3 €/jäsen. Seuran taloudellinen tila käy 
ilmi tuloslaskelmasta ja taseesta.

TOIMINNANTARKASTAJAT
Seuran toiminnantarkastajina ovat toi-
mineet Kaarlo Hirvikoski ja Martti Forss. 
Sijaisena on toiminut Paavo Ritvanen.

Vakuudeksi:
Suomen Filatelistiseuran hallitus
Kaj Salo, Pertti Hurmerinta, Anssi 
Mikkola, Eero Mäkelä, Rauli Silvonen, 
Tuomas Juvonen, Harri Hassel

Helsinki 27.02.2015

Lahjan saajan riemua seuran pikkujou-
luissa 2014. Kerhomme meklari on 
tunnettu ”kalamies” ja pyyntivälineet on 
mitoitettu sen mukaan. Kuva: Matti Saren

Lapoex 2015 -näyttelyn Grand Prix 
-palkinnon parhaasta kokoelmasta sai 
Erkki Toivakka kokoelmastaan Finland. 
Definitive Series 1875 and 1885.
Palkintoa ojentamassa tuomariston 
puheenjohtaja Juhani Pietilä. SP-lehti 
onnittelee. Kuva: Seppo Laaksonen

SF:n kerhoaktiiveista  
mitalin Lahdessa saivat:

SUURI KULLATTU HOPEA:
Janne Nikkanen; Espoon pitäjän 
postin kehitys 1885-1962
Jorma Lindeblad; Lentoposti 
Suomesta ja Suomeen poikkeusoloissa 
1939-1945 
Seppo Laaksonen; Silvottu tasavalta

KULLATTU HOPEA:
Reinhard Weber; Straits Settlements, 
Britische Militärverwaltung B.M.A. 
1945-1948 (König Georg VI) 

ISO HOPEA
Marcus Olli; Tampereen paikallisposti 
Tuomas Juvonen; M-54 posti-
historiallisesti nähtynä

HOPEA
Seppo Salonen; Suomalaiset 
päiväperhoset
Martti Vuorivirta; Posttariffe Böhmen 
und Mähren 15.3.1939-8.5.1945

Lapoex 2015
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Grönlannin 
Pakkeporto 
-merkit

Grönlannin ja Tanskan väliseen pakettipostiin aikanaan 
julkaistut pakettimerkit ovat Suomessa jääneet vain harvojen 
keräilyalueeksi. Muissa pohjoismaissa ja etenkin Yhdys-
valloissa nämä Pakkeporto -merkit ovat haluttua tavaraa.
Kerromme sarjan kahdessa osassa näiden merkkien ominais-
piirteistä ja jälkimmäisessä osassa niiden leimauksista. 
Teksti  ja kohteet Risto Juhava

Oma kiinnostukseni Grönlan-
nin filateliaan ja myös Pak-
keporto merkkeihin on pe-
rua 1960–70 luvuilta, jolloin 

työskentelin Grönlannissa kesäisin geo-
logina malminetsintätehtävissä. Työn-
antajani oli tanskalainen yhtiö, Kryolit-
selskabet Öresund, joka louhi alumiinin 
valmistukseen käytettävää kryoliittia ete-
lä-Grönlannissa. Kesät 1966 ja -67 geologi-
an opiskelijana työskentelin kesäapulaise-

Suomessa vähemmän 
tunnetut pakettimerkit

Risto Juhava 
on Grönlannin 
Pakkeporto 
-merkkeihin 
erikoistunut 
filatelisti. 
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na, mutta valmistuttuani siirryin firman 
vakituiseen palvelukseen. Työskentelin 
länsi-Grönlannin keskiosissa kaikki kesät 
vuosina 1971-1974 ja talvet asuin Kööpen-
haminassa perheineni.

Pakkeportomerkit
Vuoteen 1905 asti KGH (den  Kongelige 
Grönlandske Handeln) kuljetti kaiken 
postin ilmaiseksi niin Grönlannissa kuin 
saaren ja emämaan välilläkin. Vuonna 
1905 se päätti panna pakettien kuljetuk-
sen Tanskan ja Grönlannin välillä mak-
sulliseksi. Tätä varten julkaistiin pakke-

Grönlanti  
tänään

G rönlanti on mitta-
suhteiltaan valta-
van suuri maa. Se 

on maailman suurin saari, 
tosiasiassa geologisesti se 
on irti revennyt  osa Ameri-
kan mannerta. Saaren pinta-
ala on n. 18 000 000 km2 eli 
noin kolmannes Yhdysval-
tain koosta. Vaikka saarta 
peittää suurelta osalta jää-
tikkö, paksuimmillan yli kolme kilometriä, on sulaa maatakin n. 350 000 
km2 eli vähän yli Suomen pinta ala, ja jäätikön sulaessa tämä ala kasvaa 
jatkuvasti. Grönlanti kuuluu Tanskalle mutta tänä päivänä sillä on laaja 
itsehallinto. Asukkaita pääasiassa inuitteja saarella asuu nykyään noin  
57 000. He asuvat enimmäkseen pienehköissä  muutaman tuhannen asuk-
kaan kaupunkimaisissa taajamissa, joita myös kaupungeiksi kutsutaan. 
Tai niiden lähistöllä sijaitsevissa pikkukylissä hajallaan pitkin pitkää ran-
nikkoa, pääosin länsi-Grönlannin etelä- ja keskiosissa. Pääkaupunki on 
n. 18 000 asukkaan Nuuk, entinen Godthäb. Asutuskeskusten välillä ei 
ole tieyhteyksiä vaan kaikki liikenneyhteydet hoidetaan helikoptereiden 
ja lentokoneiden avulla tai vesiteitse. Talvisin yhteydet hoidetaan osittain 
myös koiravaljakoiden avulla pohjois- ja itä- Grönlannissa. Tänä päivänä 
maalla on itsehallinto, oma postilaitos ja omat postimerkit. Myös virallinen 
kieli on inuiittikieli grönlanti ja paikannimet on muutettu tanskankielisistä 
grönlanninkielisiksi.

T uohon aikaan maa oli vielä virallisesti osa Tanskaa, hallinnollisesti 
sen yksi maakunta. Asukkaita oli huomattavasti vähemmän kuin 
nykyään. Pienet kyläyhteisöt sijaitsivat harvakseltaan pitkin ran-

nikoita. Yhtä itärannikon asutusta lukuun ottamatta ne sijaitsivat länsi-
rannikon eteläosassa. Hallinnollisesti ne jakautuivat siirtokuntiin (koloni), 
ja niiden hallinnoimiin pikkuasutuksiin (udsted, handelsted). Koko saaren 
kauppaan , liikenteeseen ja postin kuljetukseen oli Tanskan sisäministeri-
ön alaisella KGH:lla  (den  Kongelige Grönlandske Handeln, suomeksi 
Grönlannin kuninkaallinen kauppaseura) yksinoikeus eli monopoliasema. 
Grönlannin kaupan  ohella KGH huolehti kaikista kulkuyhteyksistä Tans-
kan ja Grönlannin välillä. Grönlannin ja Tanskan välillä oli tuolloin vain 
KGH:n ylläpitämä laivayhteys Kööpenhaminasta Grönlantiin ja takaisin.  
Grönlannin  jääolosuhteiden vuoksi yhteys oli vain kesäkuukausien ai-
kana. Kahdesta kolmeen laivaa kulki länsi-Grönlantiin  ja yksi ainoa itä- 
Grönlantiin. ■

Näytteiden ottoa Sondre Isortoq 
-vuonon perukassa.
Vasemmalla kirjoittaja ottamassa 
näytteitä Isuan rautaesiintymästä.

Grönlanti Pakkeportomerkkien 
käyttöaikaan 1905 – 1938

 

Grönlanti
Kalaallit Nunaat 
(grönlanniksi)
Grønland (tanskaksi)

Grönlannin lippu
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porto merkit. Kaikki muu posti kuten 
kirjeet ja sanomalehdet kuljetettin edel-
leen ilmaiseksi. Kirjeet  ja paketit KGH:n 
Kööpenhaminan konttorin ulkopuolel-
ta sinne tai  Grönlannista tullessa olivat 
Tanskan postilaitoksen alaisia kuljetuk-
sia ja vaativat postimerkit. Tätä varten 
Grönlannin siirtokuntien KGH- kont-
toreissa oli myytävänä  myös Tanskan 
postimerkkejä. Pakettimerkit eivät olleet 
Tanskan postin julkaisemia eli ne eivät 
olleet varsinaisesti postimerkkejä, vaik-
kakin KGH toimi Tanskan sisäministeri-
ön alaisena niinkuin postikin.  

Merkit liimattiin aluksi pakettien kää-
repaperin päälle ja leimattiin tarkoitusta 
varten valmistetuilla kumileimasimilla.  
Melko pian kuitenkin Tanskan pääs-
sä siirryttiin pakettikorttien käyttöön, 
ja merkit kiinnitettiin kortteihin, jotka 
seurasivat paketteja. Pakettikorttejakin 
oli kahta tyyppiä. Varhaisimmat kulki-
vat nimellä ” adressebrev”, myöhemmin 
nimellä ”adressekort”. (kuva A) Grön-
lannista Tanskaan lähetetyissä paketeis-
sa merkit liimattiin edelleen pakettien 
käärepaperin päälle. Pakkeporto-merkit 
olivat käytössä vuoteen 1938 saakka, jol-
loin Grönlanti sai oman postilaitoksen ja 
postimerkit.

Neljä merkkijulkaisua
Erilaisia merkkijulkaisuja oli niiden 
käyttöaikaan vuosina 1905–1938 neljä.  
Ne on nimetty painotalojensa mukaan 
Thiele I vuosina 1905–1912, Thiele II 
1915–1933, Schulz 1937–1938 ja Andrea-
sen & Lachmann  1937-1938.
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ensimmäinen julkaisu Thiele I vuon-
na 1905 hammasteella 12 1/4 käsitti kol-
me arvoa 1, 5 ja 10 öre. (kuva 1). Merkit 

painettiin 25 merkin (5 x 5 ) arkkeina. 
Vuonna 1910 5 ja 10 ören merkeistä otet-
tiin toinen painos. Nyt kuitenkin arkki-
en reunat jätettiin hammastamatta, joten 
reunamerkit myytiin yhdeltä sivulta tai 
arkkien kulmissa olevat kahdelta sivulta 
hammastamattomina.  Facit luettelossa 
nämä on nimetty skuret  tai vinkelsku-
ret. Myöhemmin osa näistä hammasta-
mattomista sivuista jälkihammastettiin 
hammasteella  11 1/2 ja leikattiin irti arkis-
ta hammasteen ulkoreunaa pitkin, jonka 
vuoksi jälkihammasteiden reuna päät-
tyy suoraan linjaan (kuva 2). 

 
Vuonna 1915  otettiin käyttöön toinen 
Thiele II julkaisu nyt hammasteella   
11 1/2 (kuva 3). Ensimmäinen painos kä-

sitti aluksi neljä merkkiä arvoilla 1, 2, 15 
ja 20 öreä. Myöhemmin vuonna 1930 li-
sättiin arvot 70 öre, sekä 1 ja 3 kr. 

Julkaisun ensimmäisen painoksen 
merkit painettiin reunoiltaan hammas-
tamattomina 5 x 5 arkkeina kuten edel-
lisen julkaisun toisen painoksen mer-
kitkin. Osa leikattiin reunoja pitkin irti 
samoin kuin nämäkin, joten reunoilta 
hammastamattomia, ja irti leikattuja 
hammasreunoja esiintyy. (kuva 4)

 Merkeistä otettiin lisäksi jälkipainok-
sia seuraavasti:

  2. painos 1 ja 2 öre vuonna 1919; 
 15 ja 20 öre vuonna 1923 
  3. painos 1 ja 2 öre vuonna 1924, 
 20 öre vuonna 1926, 
 5, 10 ja 20 öre vuonna 1928
  4-5 painos 20 öre  vuosina 1927-1929.
  6.painos 20 öre vuonna 1931.
  7. painos  20 öre vuonna 1933.

Kolmas julkaisu, Schulzin julkaisu 
vuonna 1937 käsitti 10, 20, 70 öre:n ja 
1kr:n merkit nyt hammasteella 10.8. (ku-
va 5)

 

(kuva 1) (kuva 3)

(kuva A) Paketti-
kortteja oli  
käytössä kahta 
eri tyyppiä. 
Varhaisimmat 
olivat nimeltään 
adressebrev ja 
myöhäisemmät 
adressekort 
(kuvassa).

(kuva 2)

(kuva 4)
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Neljäs, Andreasen  & Lachman julkaisu 
myös vuonna 1937 käsitti 70 ören  ja 1 kr 
merkit edelleen hammasteella 10.8. Tä-
män julkaisun  merkit kuitenkin kaiver-
rettiin uudelleen ja ne eroavat hieman 
mutta selvästi kuvioltaan edellisten jul-
kaisujen merkeistä. Niissä jääkarhuvaa-
kunan sisäiset viivat ovat yhtenäisiä ja 
säännöllisiä. (kuva 6)

1970 luvulla merkeistä otettiin filatelis-
teja varten näköispainokset, ns. uusin-
tapainokset (kuva 7), joissa merkkiark-
keihin liitettiin kuvauksia eri painosten 
tyypillisistä piirteistä helpottamaan 
näiden erottamista toisistaan. Tällaisia 
piirteitä on pienten väri- ja paperiero-
jen lisäksi merkkien mahdolliset koko-
erot, hammasteiden säännöllisyys tai 
epäsäännöllisyys, paperin taipumus 
rullautua vaaka tai pystyakselin ympä-
ri, sekä liimoitteen värierot tai taipumus 
halkeilla tai pysyä tasaisena. 

Pakkeportomerkkien  
käyttö säästökirjoissa
Pakettimerkeillä oli toinenkin käyttö pos-
tipakettien maksun lisäksi. Länsi- Grön-
lannin pohjoisissa siirtokunnissa otettiin 

käyttöön säästöjärjestelmä, jossa rahan 
tallettaminen osoitettiin ostamalla talle-
tettavaa summaa vastaava määrä pak-
keportomerkkejä ja liimaamalla ne tar-
koitusta varten tehtyjen säästökirjojen 
sivuille. Kun tallennetut rahat nostet-
tiin leimattiin merkit niitä varten erik-
seen suunnitelluilla Avane-leimoilla.  

(kuva 8) Säästökirjoissa käytettiin pääasi-
allisesti 20 ören merkkejä ja jonkin ver-
ran 1 kr:n merkkejä. Tästä johtuen näiden 
myöhemmät julkaisut ja painokset olivat 
suurempia kuin muiden ja näin ollen lu-
etteloissa ne ovat halvempia.

Merkkijulkaisujen ja eri  
painosten tunnistamisesta
Kaikkien merkkien eri painokset ja ham-
mastevariaatiot  sekä selvimmät varian-
tit on erikseen luetteloitu ja hinnoitel-
tu useimmissa luetteloissa (mm. Facit).  
Koska painokset olivat erisuuruisia on 
hinnoissa suuria eroja. Yleisimpiä ja hal-
vimpia ovat myöhempien painosten 20 
ören merkit, koska niitä ylivoimaisesti 
eniten käytettiin säästökirjoissa osoit-
tamassa säästössä olevan rahan mää-
rää (fiskaalinen käyttö). Tämän takia nii-
den painokset olivat suuruudeltaan eri  
luokkaa kuin muiden merkkien.

Koska Pakkeportomerkit ovat ulko-
näöltään hyvin samannäköisiä saattaa 
eri julkaisujen ja painosten erottaminen 
toisistaan vaikuttaa vaikealta. Ensim-

(kuva 5)

(kuva 6)

(kuva 7)

Pakkeporto
-merkkien 
fiskaalista 
käyttöä 
säästökirjalla. 
Merkit mitätöity 
Avanne-leimalla 
nr. 33 (Prøven).
Pääasiallisesti 
näissä kirjoissa 
käytettiin 20 ören  
ja 1 kruunun 
merkkejä.

(kuva 8)
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mäinen julkaisu 1905-1908 on helppo 
erottaa toisen julkaisun 1915 merkeis-
tä hammaste erojen  perusteella. Myös 
1937  kolmannen ja neljännen julkaisun 
merkit  eroavat selvästi  edellisten julkai-
sujen merkeistä hammasteen erojen pe-
rusteella ja toisistaan merkkikuvioiden 
pienen erilaisuuden ansiosta.

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vuoden 1915 Thiele II julkaisun yk-
köspainoksen jälkeiset painokset on 
monissa tapauksissa hankala tunnistaa. 
Yleensä ykköspainokset erottaa merk-
kien paksun paperin perusteella.  Yh-
den ja 2:n ören  toinen painos on helppo 
tunnistaa merkkien kellertävän paperin 
vuoksi (kuvat 9 ja 10), jonka vuoksi ne 
vaikuttavat hieman suttusilta. Kaikki 
ensimmäisten painosten 1 ja 2 ören sekä 
20 ören reunoiltaan hammastamattomat 
merkit sekä näiden jälkinhammastetut 
merkit on helppo tunnistaa.

5 ja 10:n ören merkkien eri painoksissa 
on paperierojen lisäksi merkkien värisä-
vyeroja. Ensimmäinen ja toinen painos 
ovat väriltään sinisiä, toinen painos sel-
västi tummempi. Kolmas ja neljäs pai-
noa ovat vihertävän sinisiä, edellinen 
lisäksi pohjaväriltään rakeinen ja tum-

mempi, sekä paperiltaan paksumpi.  
20 ören ensimmäinen painos erottuu 
paksun paperin lisäksi vaaleamman vä-
rinsä perusteella.  Toinen painos, joka on 
tämän arvon normaalihammastetuista 
merkeistä kallein on myös melko helppo 
erottaa, paksun hieman kelletävän pape-
rin ja hieman erilaisen punaisen värisä-
vyn perusteella.    

Kolmas painos, joka on hieman har-
vinaisempi  ja kalliimpi kuin seuraa-
vat painokset  on hankalimmin erotet-
tavissa. Merkit ovat kuitenkin yleensä 
hieman näitä kookkaampia .  Painokset 
4–6 ovat vaikeasti toisistaan erotettavis-
sa ja osittain identtisiä. Nämä ovat pa-
kettimerkkien yleisimmät ja halvimmat 
merkit kuten myös viimeinen painos 7. 
Tämä on erotettavissa selvästi tummem-
man ja kirkkaamman punaisen värinsä 
ansiosta.  Eri painosten paperi ja liimoite 
erot sekä joidenkin painosten merkkien 
pienet värisävyerot on mainittu mm. Fa-
cit luettelossa. Lisäksi painokselle tyy-
pillisiä piirteitä kuten merkkien ham-
masteen säännöllisyys tai epätasaisuus, 
merkkien koko, paperin taipumus rul-
lautua joko pystysuoraan tai vaaka-ak-
selin ympäri tai liimoitteen taipumus 
halkeilla on kuvattu Eric Wowerin lu-
ettelossa vuodelta 1981. Näistä eroista 
löytyvät tiedot myös merkkien jälkipai-
nosarkeista. 

Koska painokset olivat pieniä ja pai-
nosten väliset hintaerot voivat olla suu-
ria kannattaa ne erotella. Erottamista 
helpottaa jonkin verran Kööpenhaminan 
leimaukset, joita valtaosa leimauksista 
on. Leimoissa luki vuoteen 1925 saak-

ka Styrelsen af kolonierne i Grönland, 
sen jälkeen Grönlands styrelse. Ensiksi 
mainittua leimaa ei pitäisi esiintyä vuo-
den 1925 vuoden jälkeisissä painoksissa, 
joten vaihtoehdot pienenevät.

Koska  Grönlannissa asukkaita pakke-
portomerkkien käyttöaikaan oli vähän 
ja pakettien kulku vähäistä oli merkki-
en painoksetkin pieniä. Tarkat painos-
määrät voi lukea esimerkiksi Facit lu-
etteloista. 

Ensimmäisen julkaisun merkkien pai-
nokset liikkuvat välillä 10 000–15 000. 
Reunoiltaan hammastamattomia tai 
jälkihammastettuja merkkejä on vielä-
kin vähemmän. Hammastamattomien 
merkkien määrät liikkuvat vain tuhan-
sissa ja jälkihammastettuja merkkejä on 
vieläkin vähemmän, usein vain muuta-
ma sata. 5 ören kahdelta sivulta ham-
mastettuja on Facitin mukaan ainoas-
taan sata kappaletta (kuva 4).

Toisen julkaisun merkkien käyttöai-
kana kulkevien pakettien määrä kasvoi 
huomattavasti. Lisäksi runsas fiskaali-
nen käyttö säästökirjoissa aiheutti pai-
nosten huomattavan kasvun. Nyt merk-
kien painosluvut liikkuivat kymmenissä 
tuhansissa. Erityisen suuri oli 20 ören 
merkin painos 345 000. Tämä johtui mer-
kin runsaasta käytöstä säästökirjoissa. 

Kolmannen ja neljännen julkaisun 
merkkien painokset olivat noin 25 000 
kaikilla merkeillä. Niistäkin suurta osaa 
– etenkin 20 ören merkeistä – käytettiin 
säästökirjoilla.  

Seuraavassa osassa käsittelemme 
Pakkeporto -merkkien mitätöintiä.

(kuva 9)

(kuva 10)

I painos

II painos

Grönlannissa 
tavarat ja posti 
kulkevat vielä 
tänäänkin monin 
paikoin 
helikoptereilla.

Ilulissatin/
Jacobshavnin 
postitoimisto
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Mustemitätöinnit  
  ennen ja nyt
– eli ”ei mitään uutta auringon alla”

Lähes 160 vuotta sitten, ja hie-
man myöhemminkin, oli 
merkkien mitätöinti mustevii-
valla tai – ristillä varsin taval-

lista. Paikkakunta- ja päivämääräleima 
lyötiin usein kirjeellä merkin viereen, ei 
sen päälle.  Tarve seurata postilähetys-
ten kulkunopeutta yhdessä postin vo-
lyymin kasvun sekä tekniikan ja auto-
matiikan nopean kehityksen kanssa teki 
tämän mitätöintitavan nopeasti epäkäy-
tännölliseksi ja vanhanaikaiseksi. Vai te-
kikö? Seuraavat kuvat paljastavat, mitä 
asiassa todella on tapahtunut:

Eli mikä on muuttunut? Tietysti se, et-
tä enää ei käytetä vanhanaikaista mus-
tekynää, vaan modernia kuulakärki- tai 
tussikynää! Eläköön nykyaika ja edistys!

Teksti  Seppo Laaksonen

Suomi: mallin 1866 8 ja 20 pennin merkit. 
Mitätöity musteviivalla ja – ristillä. Suomi: noin 2008. Kirje Vantaalta Simanalaan. Mitätöity tussiviivalla.

USA: kirje San Franciscosta, 
Kaliforniasta, Fairfaxiin, Virginiaan, 
marraskuulta 2013. 19 merkkiä 
mitätöity neljällä tussiviivalla.

Englanti: Poikkeus vahvistaa säännön, Leedsissä osataan mitätöidä 
postimerkkejä!! Kirjattu kirje joulukuulta 2013 Helsinkiin. 
12 Elisabet II merkkiä mitätöity kuulakärkikynäviivalla.

Englanti: joulukuussa 2013 
saapunut kirje Leedsistä, 
West Yorkshiresta, Helsinkiin. 
Ei mitätöintiä.  Olen noin 
25 vuoden ajan säännöllisesti 
saanut 4 - 6 kertaa vuodessa 
postia Leedsistä ja lähes 
kaikki sieltä saamani kirjeet 
ovat saapuneet leimaamatta. 
Epäilen, että Leedsin postilla 
ei ole leimasinta tai leimaus-
konetta lainkaan. 
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Stamp  
Forum  
lähenee
Teksti  ja kuva Seppo Evinsalo

T änä vuonna 65 vuotta täyttä-
vä Korson Filatelistit ry, 95 
vuotta täyttävä Suomen Fi-
latelistiseura ry ja 40 vuotta 

täyttävä Postihistoriallinen yhdistys ry 
järjestävät yhteistyössä Filatelisti- ja Pos-
timerkkikauppiaiden liiton kanssa  Pos-
timerkkimessuilla 22-25.10.2015 yhden 
kehyksen kokoelmien näyttelyn Stamp 
Forum 2015 yhteydessä.  (Postimerkki-
messut ovat Kirjamessuilla kuten olivat 
viime syksynäkin.)

Näyttelyn järjestäminen on hyväs-
sä vauhdissa ja ilmoittautuneita koko-
elmia on saatu jo kiitettävässä määrin. 

Koska näyttely on tarkoitettu vain yh-
den kehyksen (esim. 16 x A4) kokoelmil-
le, on näyttelyssä vielä hyvin tilaa uu-
sille ilmoittautujille. Nyt vain rohkeasti 
mukaan ja kauan kypsytelty idea koko-
elmaksi ja Stamp Forumiin. Viereisellä 
sivulla on näyttelyn ilmoittautumisloma-
ke, jonka voi täyttää ja ilmoittautua mu-
kaan, vaikka kokoelma olisi vasta mie-
tintävaiheessa. 

L U K I J O I L T A

HEIKKI KÄHÄRI  lähetti toimi-
tukselle seuraavan oikaisun: 

SP -lehdessä 2/2015 on Kauniaisten 
esittelyä postikortein. Sivulla 23 on 
kuva nro 17, joka esittää uutta kou-
lurakennusta. Kuvan painajaksi on 
merkitty “Kodak”.

Kyseessä on varmaan tulkintavirhe.  
Kodak ei ole  varmaankaan painanut 
kuvapostikortteja.  Kortin takana ole-
va Kodak-teksti viittaa valokuvapa-
perin valmistajaan, aivankuin vastaa-
va teksti “Agfa” tai “Gewaert”.  Tuohon 
aikaan valmistettiin valokuvaposti-
kortteja valokuvapaperin valmistajien 
valmiille postikortin kokoisille valo-
kuvapapereille.  Alkuperäisestä ku-
vasta valotettiin tuolle paperille kuva, 
se kehitettiin ja kiinnitettiin sekä pes-
tiin ja kuivattiin ja näin oli postikort-
ti valmis.  Postikortin kääntöpuolella 
saattoi olla/oli osoiteviivoitus valmii-

na samoinkuin paperin valmistajan nimi.
Tein itse tuonkaltaisia valokuvaposti-

kortteja paljon lukiovuosinani, kun valo-
kuvaus oli harrastukseni ja pikkutulojen 
ansaintalähde. Tein silloin lähes ammat-
timaista valokuvausta. 

HARRI HASSEL  lähetti nähtäväksi 
hänelle ennestään tuntemattoman 
merkin kuvan: 

Pohjamerkki on Reichin Mi 191 (1921), 
jossa päällepainama 35. Merkin kulmi-
en alkuperäiset kakkoset on ylipainettu 

sinisellä värillä ja päällepainama on 
samanlainen kuin samana vuonna 
julkaistuissa Mi 154 ja 156 merkeissä. 
Merkki itsessään on kovin resuinen ja 
ohentunut, mutta kuten kuvastakin il-
menee, se on leimattu ja ilmeisimmin 
ollut kuorella kiinni, josta se on pois 
repäisty.

Harri pyytääkin lehden lukijoilta 
apua merkin tunnistamiseksi. ■

Kokoelmien arvioinnin suorittavat 
Suomen Filatelistiliiton viralliset näyt-
telytuomarit. Osallistumisen edellytyttää 
liiton jäsennyyttä. 

Tarkemmat ohjeet löytyvät 
Filatelistiliiton nettisivuston 
(www.filatelisti.fi) etusivul-
la olevaa Postimerkkimessu-
jen logoa klikkaamalla. Täältä löytyvät 
näyttelyn säännöt ja muu informaatio. ■

Suomen Filatelistiseuran puheenjohtaja Tuomas Juvonen informoi maanantai-
kokouksen osaanottajia Stamp Forumin säännöistä ja järjestelyistä huhtikuussa.

Vielä ehtii mukaan!
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Näyttelytoimikunnan merkintöjä

Sukunimi: Etunimi:

Lähiosoite: Puhelinnumero:

Postinumero- ja toimipaikka: Ikä (nuorisoluokat):

Kokoelman nimi:

Lyhyt selostus kokoelmasta (näyttelyluetteloa varten):

Kehysmäärä: Näyttelyluokka:Kokoelmalehtien koko:       korkeus (cm)          leveys (cm)

Palkinnot aikaisemmista näyttelyissä:

Kokoelman Kokoelman purku kehyksistä:toimitus ja haku:

Päiväys: Allekirjoitus:

Henkilökohtaisesti Puran itse kokoelmani

Postitse Näyttelyn johto

Vakuutan omistavani kokoelman ja hyväksyn STAMP FORUM 2015 -näyttelyn säännöt.

Ilmoittautumislomake on lähetettävä 15.6.2015 mennessä osoitteella: Suomen Filatelistiseura ry c/o Tuomas Juvonen
Laajaniityntie 10 G 96, 01620 Vantaa tai sähköpostitse: stampforum.helsinki@gmail.com

STAMP FORUM 2015 -näyttely Helsingissä Postimerkkimessuilla 22.–25.10.2015

ILMOITTAUTUMISLOMAKE
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Postia Venäjän Keski-Aasiassa, 
  Iranissa ja Mongoliassa

Teksti  ja kohteet Martin Holmsten

Johdanto

Venäjän ekspansio 1800-luvun 
puolivälissä Keski-Aasiassa ja 
Kiinassa loi tarvetta postiyh-
teyksien luomiseen muualle 

Venäjän valtakuntaan sekä ulkomaille. 
Ekspansio suuntautui Iranin ja Afganis-

tanin suuntaan sekä Kiinan että Mongo-
lian suuntaan. Venäjän raja-alueet näissä 
suunnissa kiinnostivat suuresti Venäjän 
johtoa. Venäjä liitti alueisiinsa mm. Kii-
nan alueet Mantsuriassa  ja Tannu-Tuvan 
Mongolian rajalla. 

Venäjällä on pitkään ollut halua päästä 
Intia valtamerelle ja Iran on tämän takia 

ollut ja on vieläkin Venäjän kiinnostuk-
sen kohteena. Venäjän kiinnostus Kii-
naan, erityisesti Sinkiangiin ja Mantsu-
riaan on ollut pitkäaikaista. Kiinnostus 
Mongoliaan on ollut suurta johtuen sen 
maantieteellisestä sijainnista Kiinan ja 
Venäjän välillä. Mongolia sekä Venäjän 
Keski-Aasia että Sinkiang sijaitsevat van-
han ”Silkkitien” varrella Euroopasta Kii-
naan. Silkkitiestä ja Kiinan rikkauksis-
ta ja maista kertoi jo 1300-luvulla Marco 
Polo. Kaupankäynti Kiinan ja Euroopan 
välillä kiinnosti monia.

Venäjän ekspansio Siperiassa loi pai-
neet Venäjälle edetä huomattavasti pi-
demmälle sekä etelässä että idässä. Eks-
pansio idässä johti Venäjän-Japanin 
sotaan 1904-1905, jonka Venäjä hävisi.

Venäjän Keski-Aasia, Kiina ja Mongolia vuonna 1901.

Martin Holmsten 
on posti-
historiaan 
perehtynyt 
filatelisti, joka 
on julkaissut 
lukuisia 
artikkeleita 
lehdessämme.

Kirjattu kuori 
Urjalasta 
27.9.1892  Aska-
badiin 30.9.1892 
Venäjän Keski-
Aasiaan.  
Frankeerattu 
2 x 7 kop m/91 
merkein. 
Transit Finska 
Post Kupen  
N:o 11, 28.9.1892
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Tutkimusretket
Tutkimusretkiä tehtiin Venäjän raja-alu-
eille monesti Venäjän hallituksen toivo-
muksesta ja sen rahoittamana. Mainit-
takoon että mm. Gustaf  Mannerheim 
teki tällaisen tutkimusmatkan Venäjän 
pääesikunnan toimesta Aasiaan 1906-
1908. Toinen tunnettu suomalainen tut-
kimusmatkailija oli Johannes Gabriel 
(Kaapo) Granö joka teki tutkimusret-
ket Altai-vuorille ja Mongolian pohjois-
osaan. Lapsuutensa Granö vietti Oms-
kissa Siperiassa jossa hänen isänsä toimi 
pappina. Isänsä opastuksella syntyi hä-
nen kiinnostuksena Siperian luontoon ja 
maantieteeseen. Prof. Granön tutkimus-
matkat Altai vuorille 1913-1916 rahoitti 
Helsingin yliopisto ja hän julkaisi mm. 
tutkimuskirjan ”Altai”. Granö toimi pro-
fessorina myös Tarton yliopistossa. 

Sakari Pälsi teki tutkimusmatkan 
Koillis-Siperiaan ja kirjoitti siitä kirjan 
”Mongolian matkalta” sekä teki eloku-
van ”Arktisia matkakuvia”. Myös Kai 
Donner teki tutkimusmatkan Länsi-Si-
periaan Obin ja Jenisejn vesistöalueille 
1911-1914. Tämän päivän Siperian suo-
malaisista elokuvantekijöistä ja tutki-
musmatkailijoista mainittakoon Mark-
ku Lehmuskallio joka on myös tunnettu 
näyttelyfilatelisti.

Ulkomaisista tutkimusmatkailijoista 
mainittakoon ruotsalainen Sven Hedin, 
joka teki useita tutkimusmatkoja Venä-
jän Keski-Asiaan. Hedinin tutkimusmat-
kat ovat hyvin tunnettuja maailmalla. 
Iso osa hänen kirjeenvaihdostaan on ol-
lut myynnissä ulkomaisissa huutokau-
poissa koviin hintoihin. Hänelle osoite-
tut kirjatut kuoret Ruotsista Kashgariin 
ovat olleet hyvin arvokkaat.

Venäjän Keski-Aasia
Venäjän Keski-Aasia rajoittuu etelässä 
Iraniin ja Afganistaniin sekä idässä Kii-
naan. Alueen vanha tsaarinajan hallin-
nollinen nimi oli Turkestan. 

Venäjä liitti vasta vuosina 1856-1914 
Turkestanin alueisiinsa ja sitä ennen Ka-
zakstanin vuosina 1796 – 1855. Kuldzhan 
alue Kiinan puolella kuului Venäjään 
1871-1881.

Ensimmäisen maailmansodan aikana 
Venäjän Keski-Aasian alueella sijaitsi iso 

Venäläinen 10 kop korttikirje Kokandista  6.7.1903 Venäjän Keski-Aasiasta 
Dijoniin 30.7.1903 Ranskaan.

Sotavankikortti Tashkentista 23.7.1916 Turkestanista Venäjän Keski-Aasiasta 
Böömiin itävaltalaiselta sotavangilta. Turkestanin soikea sotasensuurileima sekä 
Wienin kolmikulmainen sotasensuurileima.

Dallasista Texasista 17.7.1913,  2 centin ehiökuori, 2 x 2 centin lisämerkein 
Bairam-Aliin 29.7.1913 Turkestaniin. Kuori jälleenlähetetty Pietariin 7.8.1913.
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määrä sotavankileirejä joissa pidettiin 
itävaltalaisia ja saksalaisia sotavankeja.

Venäjän Keski-Asiaan perustettiin var-
hain postikonttoreita mm Tashkenttiin, 
Kashgariin.

Junalinjoja rakennettiin alueen lävitse 
sen hallinnoimiseksi. Postijunalinjoista 
voidaan mainita: Samara – Tashkent,  
Chardshui – Tashkent, Tashkent – An-
dishan, Kokand – Namangan.

Keski-Aasian muista paikkakunnis-
ta voidaan mainita: Askabad, Bucha-
ra, Samarkand, Khiva, Kushka, Merv, 
Kokand,Termez.

Tomskin kuvernementti  
ja Altai-vuoristo
Altai-vuoristo ulottuu Venäjän puolel-
ta Kiinan Sinkiangiin ja Mongoliaan. 
Irtysh-joki ja sen jatke Ob-joki alkavat 
Altain vuoristosta ja laskevat Pohjoiseen 
jäämereen Siperian puolella.

Samoin iso Jenisej-joki alkaa Altai-
vuoriston pohjoisosasta.

Tomskin alueen paikkakunnista mai-
nittakoon: Bijsk, Barnaul, Kisnetsk, 
Tomsk, Kolyvan, Semipalatinsk ja Kras-
nojarsk. Ensimmäiset postikonttorit löy-
tyvät Tomskista 1782, Kolyvanista 1784 ja 
Bijskistä 1805. Aikaisimmat postileimat 
löytyvät Tomskista 1802.

Keräilijälle Tomskin alueen ja Altai-
vuorten leimafilatelia on hyvin antoisa.

Iran
Venäläiset ja englantilaiset jakoivat Ira-
nin omiin intressipiireihin 1900-luvun 
alussa jolloin pohjoinen Iran joutui Ve-
näjän intressipiiriin. Venäläiset perusti-
vat mm postikonttoreita Tabrisiin ja Kaz-
viniin. Posti kulki Venäjältä venäläisten 
hallinnoimaan Pohjois-Iraniin kotimaan 
taksoilla. Posti Venäjän ulkomaan posti-
konttorien ja emämaan välillä kulki ko-
timaan taksoilla Kauko-idässä, Iranissa 
ja Levantissa.

Laivapostiyhteydet Kaspianmerellä 
Venäjän ja Iranin välillä tiivistyivät ja 
laivat kulkivat Bakun ja Meshedisserin 
välillä. Kaupankäynti Venäjän ja Ira-
nin välillä vilkastui ja Iran toimi paljolti 
kauppatavaroiden transit maana lähi-
alueen maille.

Postikortti Helsingistä 20.5.1914, Kaarlo Hildenille, tri Granön retkikunnassa, 
Omskiin 19.5.1914,  jälleenlähetetty Vers-Biskin volostiin, Bijsk 24.5.1914, Altai 
vuorille, Aul-Artibagiin 27.6.1914. Frankeerattu 2x2 kop. Lähettäjällä ei ole luultavasti 
ollut tietoa siitä oliko tri Granön retkikunta Venäjän vai Kiinan puolella jonka takia 
kortti on frankeerattu 4 kop ulkomaan taksan mukaisesti.

Kirjattu kuori Venäjän postikonttorista Urgasta 5.3.1912 Mongoliasta Arvikaan Ruot-
siin, transit St.Petesburg 24.3.1912,  Stockholm 7.4.1912. Kuorella rek-lipukkeet sekä 
venäjäksi että latinalaisin kirjaimin Urga – Ourga. Leimattu Urga vy Mongolii zagr. 
p.k. 5.3.1912. Suomeksi, Urga Mongoliassa rajapostikonttori. Frankerattu 1x10 kop, 
2 x 2 kop, 2 x 3kop. Oikea kirjatun kirjeen ensimmäisen painoluokan ulkomaan taksa 
20 kop. Takana vielä Urga 8.3.1912 leima.

Mongolia
Mongolian pääkaupunki Urga sijaitsi 
keskeisesti Kiinan ja Venäjän kauppa-
reitillä joka virallistettiin Kjahtan sopi-
muksella 1727.  

Venäjän postireitti Kiinaan kulki Kjah-

tasta  Bajkal-järven eteläpuolelta Mon-
golian Urgan kautta Kalganiin ja Pekin-
giin. 

Kyseinen postiyhteys perustettiin 
Tien-Tshinin sopimuksen 1858 ja Pekin-
gin sopimuksen perusteella 1868.

Venäjä perusti postitoimiston Ur-



17

gaan. Urga on nykyään nimeltään Ulan 
Baator  ja se on Mongolian pääkaupun-
ki. Vielä joitain vuosia sitten tunnettiin 
vain muutamia postilähetyksiä Venäjän 
postikonttorista Mongoliasta. Mongo-
lian filatelialla on paljon ystäviä maa-
ilmalla ja kohteet ovat suhteellisen ar-
vokkaat.

Lopuksi
Filateelisesti Venäjän Keski-Aasian alue 
on hyvin kiinnostava. Se on laaja alue ja 
sieltä löytyy paljon postia, mm. sotavan-
kipostia löytyy runsaasti. Lisäksi löytyy 
kauppiaiden ja sotilaiden sekä matkaili-
joiden postia. Leimafilatelian kannalta 
alue on hyvin antoisa, on olemassa pal-
jon erilaisia leimoja, paikkakuntaleimo-
ja, junaleimoja, sensuuria, ym.

Mongoliasta löytyy vähän postia, 
mutta esimerkiksi Tomskin kuverne-
mentista ja Venäjän Kauko-Idästä, sekä 
Kiinasta löytyy enemmän postia. Erityi-
sesti kauttakulkupostia, erikoisuuksia, 
kenttäpostia, laivapostia, junapostia, 
sensuuria, ym. löytyy Iranista. 

Ulkomailla kerätään ahkerasti pos-
tia Venäjän Keski-Aasiasta ja erityisen 
paljon kerätään postia Venäjän Kauko-
Idästä ja Kiinasta. Keräilykohteet Venä-
jän Keski-Aasiasta ovat monesti vielä 
suhteellisen edullisia verrattuna Venä-
jän Kauko-Idän, Kiinan sekä Mongolian 
kohteisiin. ■
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Koch und Opitz: Verkehrs-Handatlas 
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Kupec, Hans: Postgeschichte 
Kaiserreich Russland, Band I, III, IV, 
2006,2007, 2009
Putzger, F.W: Historischer 
Schul-Atlas, 1901
Robinson, P.E:  Siberia, postmarks 
and postal history of the Russian Em-
pire period, 1990
Wikipedia

U sean yrityksen jälkeen 
onnistuin saamaan yh-
teyden Krakovan posti-
merkkikerhoon ja tietoo-

ni paikan, jossa viikottaiset kokoukset 
(maanantaisin) pidetään. Kokous-
paikkana on paikallisen öljy- ja kaa-
suyhtiön toimistorakennuksen ala-
kerran kokoushuone. Öljy-yhtiön 
johdossa on kuulemma filateliasta 
kiinnostuneita henkilöitä, joten vuok-
rataso klubille on kohtuullisen edul-
linen. Tilaa on jouduttu viime aikoi-
na vaihtamaan useinkin; vuokrataso 
Krakovan keskustan tapaamiselle so-
pivien tilojen kohdalla on kuulemma 
varsin korkea, eikä toisaalta klubi ha-
lua siirtyä pois kaupungin keskustas-
ta. Aikoinaan, klubilla oli ”oma” ko-
koushuoneisto, mutta vuoden 1988 
tapahtumien jälkeen ilmaantui pai-
kalle huoneiston todellinen omistaja 
ja klubin oli jälleen etsittävä itselleen 
uusi tapaamispaikka.

Cracoviana-klubi on perustettu 
vuonna 1969 ja jäsenmäärä tällä het-
kellä on noin 100. 

Viikkotapaamisten ohjelma poik-
keaa huomattavsti meidän maanan-
taitapaamisistamme. Tapaaminen 
on luonteeltaan ”Merkkimarkkinat”, 

mitään muuta sisältöä ei ole. Kaikil-
ta osallistujilta, niin myyjiltä kuin 
ostajiltakin, veloitetaan sisääntulles-
sa 3,00 PLN suuruinen pääsymak-
su. Myyjät voivat vuokrata itselleen 
myyntipöydän ja ostajat kiertelevät 
pöytien lomassa tarjontaan tutustu-
en. Pöytävuokra on yhdeltä kokouk-
selta 10 PLN ja kuukaudelta 6 PLN/
viikko. Kun tiedustelin syytä siihen, 
miksi tällaiseen tapaamismuotoon oli 
päädytty, oli vastaus että näin toimi-
en saadaan mahdollisimman paljon 
merkkejä kiertoon sen sijaan että ne 
vain makaisivat tyhjän panttina keräi-
lijöiden varastoissa. Tapahtumassa ei 
ollut osallistujina varsinaisia kauppi-
aita. Hintataso tässä ”Filateliapörssis-
sä” vaikutti varsin kohtuulliselta; 15-
30 % Michel noteerauksesta. Eniten 
tarjolla oli tietenkin puolalaista fila-
teliaa, mutta tarjonnasta löytyi myös 
joitain uudempia suomalaisia merk-
kejä.

Tapaamisessa on tyypillisesti vii-
kottain läsnä noin 40  henkilöä, tun-
nelma hyvinkin tuttavallinen myyjien 
ja ostajien välillä eli tapahtuma puh-
taan kaupallisesta luonteestaan huoli-
matta pitää sisällään myös sosiaalisen 
funktion. ■

Vierailulla Krakovan 
postimerkkikerhossa
Teksti  ja kuva Harri Hassel
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Viipurin kahdet kasvot

L ehtemme numerossa 1-2015 julkaistiin postikortti 
Viipurin Papulankadusta kaupungin jälleenvalta-
uksen tapahduttua 30.9.1941. Kortin oli toimituksel-
le lähettänyt rantasalmelais-saksalainen lukijamme 

Werner Filmer. Kortin kuvassa tuhottu kaupunki näyttäytyy 
kaikessa karuudessaan. Tällaisia tuhottuja kaupunkimaise-
mia voimme katsoa illasta toiseen uutislähetyksissä, mutta 
nyt itäisestä Ukrainasta. 

Kerhomme puheenjohtaja Tuomas Juvonen toi Lönkalle 
nähtäväksi postikortin samasta Papulankadusta ennen neu-
vostoarmejan miehitystä. Häneltä löytyi myös muita kuvapa-
reja, joissa Viipuri näyttäytyy sekä kauniina että tuhottuna. ■ 

Yläkuvassa Viipurin rautatieasema, jonka suunnittelivat 
suomalaiset arkkitehdit Eliel Saarinen ja Herman Gesellius. 
Graniittinen asemarakennus valmistui lopullisesti vuonna 
1913. Entinen asemarakennus muistutti julkisivultaan erittäin 
paljon Eliel Saarisen toista luomusta, Helsingin rautatiease-
maa. Kun Helsingissä pääsisäänkäyntiä koristaa sen molem-
milla puolilla kaksi miespatsasta, Viipurissa pääsisäänkäyn-
nin molempia reunuksia koristi kaksi pylväille nostettua 
karhuhahmoa. Alakuvassa tuhottu asema lokakuussa 1942.

Arkkitehti Valde 
Aulangon suunnitte-
lema funktionalis-
tista tyylisuuntaus-
ta edustava SOK:n 
Viipurin mylly 
valmistui vuonna 
1932, mutta vaurioi-
tui pahoin 1941.
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Näköala Patterin mäeltä idyllisenä kesäpäivänä 
ja sama maisema talvella 1943.

Viipurin pommitetun kauppahallin portailla 
tehdään torikauppaa syksyllä 1942.
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Keskuskenttäpostikonttori 2./PM toimi Viipurin vanhassa 
yhteiskoulussa marraskuusta 1941 kesäkuuhun 1944.

Keskuskenttäpostikonttorin henkilökunta yhteiskuvassa.

Kenttäpostikirjeiden lajittelua, tarkastusta ja sensurointia kenttäpostikonttori 2./PM:ssä.

Lotan lähettämä kirje kenttäpostissa 
Viipurista Mikkeliin. 
Lähettäjän osoite: 2 Kpk. peiteluku 2942.

Kenttäpostia 
 Viipurista
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L ehden seuraavaan Online-huutokaup-
paan numero 26 (4/2015) saimme mie-
lenkiintoisen valokuva-albumin myy-
täväksi. Lähes 50 kuvan joukossa on 

myös lukuisia kuvia Viipurissa jatkosodan aika-
na toimineesta Kenttäpostikonttori 2.Kpk:n toi-
minnasta. Julkaisemme ohessa muutamia niistä, 
sillä ne oivallisesti nivoutuvat edellisen aukea-
man kuviin sodan runtelemasta Viipurista.

Pentti Kopsan vuonna 1991 julkaise-
massa kirjassa Kenttäposti 1941-1945 
kerrotaan Keskuskenttäpostikonttori  
2./PN:n vaiheista Viipurissa mm. seuraavasti:

9.11. 1941 Muutto Viipuriin

10.11.1941 Viipuri, vanha yhteiskoulu
 Jp. I Uuras 10.5.1944
 Pommitus yöllä 14–15.6.1944
 2 henkilöä kpk:sta kuoli

15.6.1944 Muutto Vuoksenniskaan

Unkarin vapaaehtoiset
  Talvisodassa

S otaisissa merkeissä jatkamme. Toimitus sai Lönkan maanan-
taitapaamisessa nähtäväksi oheisen mielenkiintoisen kortin 
Suomi kytköksellä. Ensimmäisenä huomio kiinnittyi sotilaiden 
taustalla olevaan kirkkoon. 

Monien silmäparien yhteistuomio oli, että kirkko on varmasti Helsin-
gissä sijaitseva arkkitehti Lars Sonckin suunnittelema Kallion kirkko. 
Vasemman yläkulman vaakunassa lukee ylhäällä selvällä suomenkie-
lellä Suomi.  Koska unkarintaitoisia ei sinä maanantaina ilmaantunut, 
kysyttiin asiaa Unkarin kulttuuri- ja tiedekeskukselta. Keskuksen Min-
namari Pitkänen ystävällisesti käänsi kortin tekstit ja selvitti muuten-
kin kortin taustoja.

Punainen teksti kuvan alla Erös vảr a mi istenünk tarkoittaa suomeksi 
Jumala onpi linnamme. Kortin osoitepuolella oleva teksti Magyar Nem-
zetpolitkai Tảrsasảg Felvidéki O on yhdistys, joka perustettiin 1939 Kas-
sassa. Kortin kuvapuolella lukee pienellä ”Wiko” Lit. Kassa, eli se lienee 
painopaikasta kertova merkintä.

Loppupäätelmä oli, että kortti liittyy nimenomaan talvisotaan ja Un-
karissa järjestettyihin hyväntekeväisyyskeräyksiin. Jos jollakulla luki-
joistamme on lisätietoja tai korjauksia päätelmiimme, laittakaa viestiä 
toimitukselle.

P.S. Helsingissä sijaitsevassa Sotamuseossa, Liisankatu 1, on esillä 
näyttely unkarilaisista vapaaehtoisista talvisodassa 13.3.–31.12.2015.

Näyttely Karjalan 
evakoista ja pakolaisista

Postimuseo ja Mediamuseo Rupriikki 
Tampereella avaavat Vapriikissa 24.4. 
yhteisen näyttelyn Liikkeelle! – Uu-
teen kotiin. Näyttely kertoo inhimil-

lisen näkökulman kodin jättämisen tuskasta 
sekä uuden kodin rakentamisesta. Esillä on ko-
kemuksia Karjalan evakoilta sekä humanitääri-
sistä syistä Suomeen muuttaneilta pakolaisilta, 
joista kaikki ovat jättäneet entisen kotinsa pakon 
sanelemana. Näyttely on esillä 15.11.2015 saakka.

Kun Viipuri 
evakuoitiin 
talvisodan aikana, 
evakuoidut 
täyttivät lähetys-
määräyksen, jonka 
mukaan liitettiin 
kirjekuoressa 
kodin avaimet. 
Tarkoituksena oli, 

että perheiden olisi mahdollista saada omai-
suuttaan myöhemmin evakuointipaikkakunnil-
le. Sota teki kuitenkin mahdottomaksi tavaroi-
den siirtämisen. Myöhemmin vain yksi avain on 
tunnistettu ja löytänyt tiensä uuteen kotiin. 
Kuva: Arttu Muukkonen
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Hämmennystä 
aiheuttavat myntit

Punta vai pauna?
Kauan sitten, ainakin 44 vuotta sitten, käytettiin kaukaisilla 
Brittein saarilla mitä kummallisempia maksuvälineitä. 
Kaupoissa saattoi tuotteen hintamerkintä olla vaikkapa 1/3, 
maatiloja voitiin ostaa hieman aiemmin vaikkapa 500:lla guine-
alla, aatelisherra sattoi palkita alaisiaan jalosti (noblesse oblige) 
floriinilla ja suuremmasta palveluksesta kokonaisella kruunulla.  
Herrasmies saattoi pulittaa bordellissa talon tuotteista 
ja palveluksista kokonaisen sovereign’in. Rahajärjestelmän 
pohjana oli punta, mikä jakaantui shillinkeihin, nämä puolestaan 
penneihin ja pennit puolestaan farthing’eihin. Mistä sitten floriinit 
ja muut oudot kolikot olivat peräisin? Oletko hämmentynyt? 
Ei  syytä huoleen, jos jaksat lukea seuraavan selitykseni.

Teksti  ja kohteet Risto Pund

K uten tunnettua, vievät kaikki 
tiet Roomaan. Niinpä edel-
lisenkin kirjavuuden takaa 
löytyvät wanhat roomalaiset. 

Keisari Claudiuksen (hallitsijana 41 - 54) 
aikana Britannia sivistettiin gladiuksel-
la. Roomalaisilla oli käytössään rahakan-
ta, mikä periaatteessa pohjautui rooma-
laisen paunan (librum/libra) painoiseen 
kuparierään,  as’iin. Edellinen jakaantui 
240:een denaariin. Libran ja denaarin 
väliin oli mahdutettu solidus, minkä 
arvo on ollut historiassa hyvin vaihtele-
va. Tämä sana on usean eri kielen  rahaa 
merkitsevän sanan kantana. Soliduk-
sen voidaan myös käsittää tarkoittavan 
keisari  Augustuksen ajan jälkeistä au-
reus-kultakolikkoa. Roomalaiset olivat 
edistyksellistä väkeä, he kehittivät deval-
vaationkin ideaa.  Em. keisarin jälkeen 
rahan arvo heikkeni jatkuvasti ja koli-
koiden jalometallipitoisuudet ja -mää-
rät pienenivät rajusti. 

Yleisimmin  
käytettiin näitä
Vilhelm Valloittajan aikana vuoden 1066 
jälkeen yhdestä naulasta hopeaa lyötiin 
240 kappaletta pennyn kolikoita. Penny 

jakaantui neljään farthing’iin. Pitkän his-
toriansa aikana lyötiin farthing’eja myös  
neljänneksen, puolikkaan ja kolmen nel-
jäsosan arvoilla. Ko. raha poistui käytös-
tä jo ennen desimalisointia, vuonna 1960. 
Sen jälkeen kolikko näyttäytyi vielä vuo-
silajitelmassa. Olen antanut itselleni va-
pauden kääntää kolikon nimen muotoon 
pieremöinen. Pennyn  kolikkoa taasen 
kutsutaan kai vieläkin nimellä pee, millä 
voidaan tarkoittaa papuakin. Toinen ni-
mitys tälle rahalle on copper. Tämähän 
on aivan järkeen käypää. Kun kerran ko-
likon arvo oli yksi 240-osa naulasta hope-
aa, niin yleensä kolikot lyötiin kuparista. 

Olipa historian saatossa Gold penny-
kolikkokin, minkä arvo tosin oli enim-
millään 2 shillinkiä. Silloinkin voidaan 
puhua karkeasta metalliarvon aliarvioin-
nista.Useamman pennyn arvoisia koli-
koita oli useita. Niistä tärkeimmät olivat 

Penny vuodelta 1953

Kuusipenninen 
vuodelta 1963

Shillinki 
vuodelta 1953

Floriini 
vuodelta 1919

Crown vuodelta 1820

Yhden ”Pundin” erikoinen englantilainen 
merkki, jonka kirjoittaja sai 50-vuotis 
syntymäpäivänään Lönkalla vuonna 2002.

Britannian merkkien arvomerkinnät 
ovat monien mielestä vaikeaselkoiset. 
Ennen vuoden 1971 rahauudistusta 
julkaistujen merkkien merkinnät 
selviävät oheisesta artikkelista.
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kai threehalfpence eli puolitoista pen-
nyä, threepence eli kolme pennyä, groat 
eli neljän pennyn kolikko ja sixpence eli 
kuusi pennyä (tanner). Kaikkia edellisiä 
voidaan sanoa lyödyn Tudor’ien kul-
taisista ajoista alkaen desimalisointiin 
saakka. Edelliset lyötiin varsin pitkään 
hopeasta. Vasta 1900-luvulla vaihdettiin 
materiaaliksi halvempi metalliseos.

Shillingin kolikko (kansan suussa yk-
sikössä ja monikossa bob) sai alkunsa 
nimellä testoon Henrik VII:n toimesta 
vuonna 1502. Näitä rahoja lyötiin pit-
kään hopeasta ja vain viimeisimpinä 
vuosikymmeninä muusta metallista. 
Florin eli floriini oli kahden shillingin ar-
voinen myntti ja sitä lyötiin myös ”tup-
lana”, doubleflorin-kolikkona. Kahden 
ja puolen shillingin nimellisarvoista (30 
pennyä), yleensä hopeakolikkoa, lyötiin 
half crown nimellä. Crown, kruunu, 
eli 5 shillinkiä tai 60 pennyä. Näitäkin 
kolikkoja  lyötiin viimeisimpiä vuosi-
kymmeniä lukuunottamatta hopeasta. 
On kuvaavaa, että tämä kolikko vastasi 
vaihto-arvoltaan Toisen maailmansodan 
aikana dollaria, mitä nimitystä siitä on 
myös käytetty. Crown-kolikkoa lyödään 
vieläkin, mutta sen nimellisarvo on viisi 
puntaa. 

Kymmenen shillingin kolikko on ni-
meltään half sovereign ja sitä lyödään 
kullasta. Punnan arvoisen kolikon his-
toria alkoi sovereign-kolikosta vuonna 
1497 Tudor-sukuisen Henrik VII:n (Hen-
ry VII) hallitessa. Kolikon lyömiseksi 
tarvittiin aluksi 240 graania 23:n karaa-
tin kultaa, mutta sekä pitoisuus että pai-
no vähentyivät pian. Viimeinen näistä 
kolikoista ennen ”suurta rahanuudistus-
ta” lyötiin vuonna 1604. Vuodesta 1663 
alkaen lyötiin guinealaisesta kullasta 
punnan arvoista kolikkoa. Guinea sai 
yleisesti käytetyn nimensä materiaalin-
sa alkuperästä. Stuart-sukuinen Kaarle 
II (Charles II) oli sinä aikana hallitsijana. 
Rahan valmistamiseen käytettiin neljän-
nesunssi 22 karaattista kultaa. Kolikko 
oli siten painoltaan 8,385 grammaa. 

Kun kullan metalliarvo kohosi, koli-
kon nimellisarvo teki samoin, arvo oli 
jopa 26 shillinkiä. Arvo kuitenkin mää-
riteltiin vuosiksi 1717-1814 21:ksi shillin-
giksi. Mikäli joku ei saa tolkkua kolikon 
painosta, tulee mainita, että arvometal-

liunssi, troy ounce, on 31,1 grammaa. 
Kun ko. kolikon lyöminen lakkasi, jäi 
kolikon arvo käyttöön ”paremmissa 
piireissä” tai arvokkaammissa hyödyk-
keissä. Vuoden 1814 ”suuren rahanuu-
distuksen” jälkeen palattiin lyömään 
taas sovereign’eja.  Kansan suussa pun-
taa kutsutaan edelleenkin nimellä quid. 
Pienenä kevennyksenä mainittakoon, et-
tä esim. 100 punnan setelistä puhutaan 
nimityksellä ton, 500:n punnan maksu-
välinettä halvennetaan synonyymillä 
monkey ja 1000 punnan arvopaperi kul-
kee nimellä grand.

Kauppiaskin  
hoitaa homman
Erilaisista summista käytettiin kaupal-
lisissa yhteyksissä monenlaisia mer-
kintätapoja. Esimerkiksi summa kolme 
puntaa, 6 shillinkiä ja kahdeksan pen-
nyä saatettiin merkitä yleisimmin seu-
raavasti: £3/6/8 tai £3-6-8 tai £3.6.8. Si-
ten Britannian postimerkeissä esiintyvät 
arvomerkinnät 1/3, 2/6 tai 5/ tarkoittavat 
shillinkiä ja kolmea pennyä, kahta shil-
linkiä ja kuutta pennyä ja viittä shillin-
kiä. Keskimmäinen saatettiin ostaa käyt-
tämällä half crown’ia ja jälkimmäinen 
crown’ia eli dollaria. Desimalisointi toi-
meenpantiin Yhdistyneissä Kuningas-
kunnissa 15. helmikuuta 1971. Vanhat 
kolikot ja setelit korvautuivat sangen 
nopeasti. Muutos oli brittien mieles-
tä varmastikin järkyttävän järisyttävä, 
mutta toivottavasti se on osoittautunut 
järkeväksi. 

Uskon, ettei asiasta osoitettu mieltä, 
vaan britit ilmaisivat kiihkeää tunneti-
laansa rypistämällä kulmiaan, ehkäpä 
jopa kahdesti. Rahan arvosta saattaa ker-
toa jotakin vaikkapa se, että 1900-luvun 
alussa, edwardiaanisella ajalla, ansaitsi 
palvelusväki (toiseksi suurin ammatti-
ryhmä silloin) 15-20 puntaa vuodessa. 
Lisäksi toki luontoisedut. 

Ammattityöntekijä ansaitsi keskimää-
rin 20 shillinkiä viikossa eli reilut 50 
puntaa vuodessa. Vielä 30-luvun alussa 
maksoi urheiluauto 500 guineaa. Vuon-
na 1960 oli normaalin Penquin-taskukir-
jan hintamerkintä 2/6 eli kaksi shillinkiä 
ja kuusi pennyä. Ensimmäisen suuren 
kansainvälisen kovapanosammunnan 

(1914-18) jälkeen palkkoja vuositasolla 
kuvaava käyrä lähti miltein pystysuo-
raan nousuun. Ainoastaan 20-luvun la-
ma aiheutti suuremman poikkeuksen 
tuohon käyrään. Saattaa toki arvata, et-
tä hinnatkin ”pompsahtivat” vastaavasti 
– ehkä jopa enemmän.

Lopuksi huono huokaa  
(the fatman sighs)
Liitän oheen kuvan muutamasta ko-
likosta ja postimerkistä. On sääli, ettei 
minun ”kokoelmistani” enää löydy Bri-
tannian kultakolikoita. Menin ne muu-
tamat sovereign’it myymään typeryy-
dessäni pilkkahintaan. En usko, että olen 
montaa kertaa syyllistynyt moiseen höl-
möilyyn.  Minua kai jymäytettiin, vaikka 
olen aina kuvitellut noudattaneeni ra-
dion ammoisen, uskomattoman naiivin 
ja siksi niin hauskan kuunnelmasarjan, 
Dickie Dick Dickens’in, päähenkilön 
tunnuslausetta: ”Jymäytä jymäyttäjää 
– sinua ei jymäytetä!”  Omille myynti-
hinnoilleni vastakkaista linjaa edustaa 
maailman toiseksi kalleimman vähit-
täismyymälän hinnoittelu. Ko. puoti 
sijaitsee Kittilässä. Kauppias puolusti 
karmaisevaa hinnanasetantaansa tyy-
likkäästi: ”Eivät meidän hintamme ole 
korkeita, siltä vaan tuntuu, mikäli asi-
akkaalla ei ole – RAHAA!” 

Kolmepenninen 
vuodelta 1942,
Yrjö VI (George VI)

Half crown 
vuodelta 1923 
Yrjö V (George V)

Sovereign 
vuodelta 1911 
Yrjö V 
(George V)
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Eksotiikkaa  
ja filateliaa I – Vietnam

Ho Chi Minh City 
eli Saigon filatelistin silmin
Ensivierailu Vietnamin suurimmassa kaupungissa 
Ho Chi Minh City’ssä, joka myös Saigonina tunnetaan 
ja muistetaan, antoi turistille paljon värikästä, 
uutta ja erilaista nähtävää
Teksti  ja kuvat Seppo Laaksonen,  AIJP

Yli 10 miljoonan asukkaan vil-
kas ja elämää sykkivä suur-
kaupunki Mekong-joen suis-
tossa tarjosi paitsi ylvästä 

ranskalaisvaikutteista historiaa ja budd-
halaista kulttuuria myös tämän päivän 

kukkatoreilla hienoimmissa silkkivaat-
teissaan eli parhaisiinsa pukeutuneina. 
Kiinalainen uusi vuosi onkin heille yh-
distelmä meikäläisittäin joulua, vappua 
ja uutta vuotta, paitsi että ihmiset osasi-
vat olla iloisia myös selvin päin – huma-
laisia ei katukuvassa näkynyt.

Oikeastaan ainoana kielteisenä seik-
kana jäi mieleen mopojen ja skootterei-
den valtaisa määrä, niitä on Saigonis-
sa peräti 5,5 miljoonaa! Vaikka väestö 
on keski-iältään varsin nuorta (n. 40 % 
vietnamilaisista on alle 30-vuotiaita), ei 
pientäkään matkaa kävellä, vaan aina ja 
kaikkialle ajellaan mopoilla. Ne pysä-
köidään jalkakäytäville, ja ellei näin ole 

Valtion filateliakauppa on osoitteessa 18 Dinh Tien Hoang Street 
(1. kaupunginosa). Valikoimissa on vain uutuusmerkkejä 
ja niiden FDC-kuoria sekä suppeasti tarvikkeita, sekä muutaman 
kehyksen näyttely modernin Vietnamin merkkejä.

Pääpostin keskusaulassa on myös 
filateliapalvelun myyntipiste. Amerikka-
laisturistin ostoksia tarkkailee takasei-
nältä „setä Ho“ eli kommunistisen 
Vietnamin perustaja Ho Chi Minh, jonka 
nimeä Saigon nykyisin kantaa

Saigonin juuri remontoitu ja elegantti 
pääpostitoimisto on nähtävyys sinänsä. 
Se edustaa Ranskan siirtomaavallan 
aikaista arkkitehtuuria.

aasialaista elämän moninaista kirjoa ja 
värikylläisyyttä. Tältä osin lomamme 
kruunasi kiinalaisen uuden vuoden sat-
tuminen lomamme loppupäiviksi. Koko 
kaupunki oli juhlaliputettu ja –kukitettu. 
Saigonilaiset parveilivat juhlakaduilla ja 

Osoitteesta 27 Ngyuen Thi Dieu Street (3. kaupunginosa) 
löytyy kolme yksityistä postimerkkikauppaa.
Kauppiaspariskunta kansioineen ja säiliökirjoineen sekä 
saigonilaiskauppias edellisen naapurista asiakkaineeen.
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tehty, myös jalkakäytäviä 
pitkin ajaa huristellaan. Ja-
lankulkija on siis varsin ou-
to ja suojaton ilmiö. Kadun 
ylittäminen on kylmiä her-
moja ja uhkarohkeutta vaati-
vaa riskipeliä, sillä punainen 
valo tai suojatie ei vietnami-
laiselle mopoilijalle ole mi-
kään syy hiljentämiseen tai 
pysähtymiseen!

Tietysti uudessa paikas-
sa teki mieli tutustua myös 
suurkaupungin filateeli-
seen kulttuuriin. Järjestöl-
lisesti sen pääpaikka on 
pohjoisessa pääkaupunki 
Hanoissa, mutta kyllä Sai-

gonistakin filateliaa etsivälle löytyy.  
Kasvavassa ja kehittyvässä, mutta vielä 
nousevaksi taloudeksi luettavassa Viet-
namissa tämäkin on eksoottista ja eri-
laista läntisessä Euroopassa totuttuun 
verraten.  Osoitteessa 27 Ngyuen Thi 
Dieu Street (3. kaupunginosa) on kolme 
yksityistä postimerkkikauppaa, kaikil-
la tarjolla myös numismatiikkaa. Myy-
mälät olivat toisissaan kiinni, kadulle 
avoimen autotallin muodossa. Suurin 
niistä on Quoc’s Stamp & Coin Shop, 
jonka omistaja on opiskellut USA:ssa ja 
puhuu erinomaista englantia. Kaikkien 
valikoimissa on ensisijaisesti Vietnamin 
moderneja merkkejä ja kuoria, laatu ja 
hintataso vaatimattomat. Euroopasta 

Kaakkois-Aasian kulkeneita koh-
teita ei juuri ollut. Harvojen löy-
tyneiden liimoitteessa oli useim-
miten kosteankuuman trooppisen 
ilmaston aiheuttamia homevauri-
oita. Pieniä kauppoja syntyi. Kol-
men kauppiaan lähellä olevassa 
kahvilassa on myös sunnuntai-
aamuisin keräilijöiden kokoontu-
minen ja vaihtotapahtuma, mutta 

Uuden Vuoden läheisyyden takia sitä 
ei käyntipäivänäni ollutkaan. Lisäksi 
Saigonissa on yksi valtion postimerkki-
kauppa ja keskeisellä turistialueella si-
jaitsevassa tyylikkäässä pääpostissa fila-
teliaosasto. Kummastakaan en löytänyt 
ostettavaa. Yksityiskauppiaiden moder-
neiden Vietnam-tarvelähetysten hinnat 
olivat selvästi edullisemmat kuin valtion 
tehtailemien FDC-kuorien. 

Leimaa tavataan vakuutetuilla ja kirjatuilla kir-
jeillä Suomesta ulkomaille  lähetettyinä en-
simmäisen maailmansodan aikana. Suomen 

Postihallituksen yleisessä kirjelmässä 6.334 – 22.1.1915 
annetaan tiedoksi venäläinen kiertokirje, joka sisäl-
tää määräyksiä ja rajoituksia arvopostiliikenteestä 
ulkomaille. Tämän kiertokirjeen §:ssä 1 a määrätään: 

”Otettaessa vastaan ulkomaille osoitettuja postilähetyk-
siä, joissa  on sisältönä yllämainittu, ja arvoesineitä samoin 
kuin postiosoituksia, tulee vaatia: a Todistus poliisilta lä-
hettäjän henkilöllisyydestä ja luotettavuudesta…”

Oli siis välttämätöntä että mukana oli poliisitodis-
tus, jotta arvolähetyksiä ulkomaille saatiin lähettää.

Lisää tästä asiasta sisältää Suomen Postihallituksen 
yleinen kirjelmä 7,336 – 26.3.1915. Siinä määrätään, 
että mainitut todistukset tulee säilyttää lähetyspai-
kan postitoimistossa, sekä että lähetykselle merkitään 
värikynällä ” I.F.”, mikä merkitsee Intyg Företeds  = 
Todistukset esitetty.

Myöhemmin ainakin suurimmissa postikonttoreis-
sa on mukavuussyistä hankittu erityinen leimasin 
tätä tarkoitusta varten. ■

I.f. -leima
Teksti  Kimmo Kanerva

Vietnamilaisen posti-
merkkilehden kansi 
huokuu vielä maan 
ainoan ja hallitsevan 
kommunistipuolueen 
henkeä, mutta sisältö ei 
vaikuta propagandisti-
selta vaan tuntuu 
tasokkaalta ja monipuo-
liselta. Lehden nimi on 
käännettynä “Vietnamin 
Filatelistiliiton posti-
merkkilehti“ ja se 
ilmestyy 6 kertaa 
vuodessa. Paperin ja 
painotyön laatu ovat 
hyvät. Irtonumero 
maksoi 12 000 Vietnamin 
dongia = € 0,50.

Lehden numeron 12-2014 
sivulta 35 löytyy 
artikkeli joulumerkeis-
tä (vaikka vietnamilai-
sista vain alle 10 % on 
kristittyjä). Kuvitukse-
na on mm. Suomen 
2014 joulumerkki. 
Tem =  postimerkki, 
Giang sinh = joulu, 
Phan Lan = Suomi. 
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Tällä kertaa jatkamme samoista teemoista, joilla viime 
numerossamme aloitimme. Tällä kertaa esiteltävät 
kohteemme liittyvät yhtä lukuun ottamatta seuram-
me, lehtemme tai hieman laajemmin kansainvälisen 

filateelisen lehdistön historiaan. Suutari siis pysyy lestissään.
 

SF:n veteraanijäsen ja entinen palstamme toimittaja Paavo 
’Pablo’ Salmivaara antoi äskeisellä kotikäynnillä käyttöön 
kaksi jatkosodan kenttäpostikorttia. Kumpikin niistä on osoi-
tettu lehtemme ensimmäiselle päätoimittajalle, maisteri Olla 
Teräsvuorelle Joensuuhun, missä hän toimi Vapaaopiston joh-
tajana. Olla Teräsvuori (1888 – 1953, vuoteen 1906 Ståhlberg) oli 
taustaltaan kansanrunouden tutkija, runoilija ja filatelisti. Hän 
teki työuransa kansansivistystyön edistäjänä ja oli SP-lehden 
päätoimittajana vuosina 1920-22.  Vuonna 1942 Teräsvuorella 
(joka oli seuramme perustajajäseniä vuodelta 1920 numerolla 
23) ei enää ollut SF:n tai lehtemme luottamustehtäviä ja rin-
tamalta saapuneet kortit liittyvätkin Joensuun Vapaaopiston 
toimintaan. T oinen Teräsvuoden saama kortti on vuoden 1942 

kansalaiskeräyksen kuvallinen kenttäpostikortti, lei-
mattu konttori 8:ssa 12.3.1942. Sen postittaneen luut-
nantin kenttäpostinumeron 7129 ’omistaja’ oli Kevyt 

Osasto 18:n 1. komppania.  Teksti on jälleen opintokerhoasiaa, 
mutta myös viittaus sotatilanteeseen on mukana: ”Aika on 
täällä kulunut oikein nopeasti. Olen aivan linjoilla, mutta rau-

hallista on ollut…”. 
Etulinja viittaa tässä 
Valkeasaareen Kan-
naksella, minne 19. 
Divisioonaan kuu-
lunut Kevyt Osasto 
kuului. 

E nsimmäinen kortti on leimattu kenttäpostikonttori 
1:ssä 26.2.1942 ja sen lähettäneen alikersantin kent-
täpostinumero 4037 kuului aikanaan Kenttätykistö-
rykmentti 2:n III patteristolle. Hieman kärsinyt kortti 

on vastapuolelta löytynyttä sotasaalista, sen kuvituksena on 
kuuden tunnetun venäläiskirjailijan kuvat (vasemmalta yl-
häältä lukien: Pushkin, Gogol, Tolstoi, Tshehov, Gorki ja Belinski).  

Teksti liittyy vapaaopiston kiertokirjeisiin, mutta sisältää 
myös ajan henkeä: ”…Me on täällä edelleenkin vahittu rys-
sää. Eilen, puna-armeijan vuotispäivänä se näytteli pientä elon 
merkkiä, mutta ne lopetettiin alkuunsa…”. 
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S uomen Filatelistiseuran Lönkan kokous-
tilaa osoitteessa Lönnrotinkatu 32 B tar-
jotaan vuokralle kilpailukykyisin ehdoin.  
180 m2:n huoneistomme on katutasossa, sijaitsee 

keskellä Helsinkiä, ja on kätevästi kulkuyhteyksien varrel-
la. Parkkimahdollisuudet lähellä ovat hyvät. Tila soveltuu 
erinomaisesti kokouksien, tuote-esittelyjen, seminaarien ja 
juhlien pitopaikaksi. Pieni keittiö ja audiovisuaaliset väli-
neet ovat käytettävissä ja kalustusratkaisut helposti muun-
neltavissa.

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 !

Seuraavat kaksi kohdettamme ovat toisen SF:läisen eli 
Harri Hasselin kokoelmista. Ensimmäisen vastaanot-
taja on tunnettu postimerkkikauppias Sulo Kinnunen 
Lappeenrannassa, Hänen taustaansa kartoitettiin vii-

me palstallamme (SP-lehti 2/15 s. 30). Lähettäjä puolestaan on 
ollut tuolloisen vaihtorengas ”Suomen” jäsen no. 799, joten 
filateelisesta kirjeenvaihdosta on varmasti kyse. Saksan inflaa-
tioajan kirjattu sekapostitekirje on lähetetty Berliinistä 18.7.1922 
ja tullut ’Lehmusten kaupunkiin’ 23.7.1922.  Harrin mukaan 
värikkään sekapostitteen taksa on oikein ja kohteen arvoa lisää 
se, että 5 pfennigin violetti merkki on ’vohvelivesileimainen’ 
(Michel no. 177), mikä on postilähetyksellä harvinainen, joskin 
tässä vain lisäarvona. 

T oinen Harrin kohde vie meidät Etelä-Puolaan, silloin 
Itävaltaan kuuluneeseen Galizian kruununmaahan 
ja palovakuutustoiminnan maailmaan. Itävallan 5 
kreutzerin punaisella merkillä varustettu kuori on 

leimattu Krakovan asemalla (B. H. = Bahnhof eli rautatie-

asema), päiväys epäselvä, mutta tekstissä 8.3.1867.  Kirje on 
osoitettu pieneen Brzozow’in kaupunkiin, joka nykyisinkin 
on Puolan Karpaateilla, lähellä Slovakian rajaa ja saapunut 
13.3. Kääntöpuolella on toinenkin tuloleima hieman epäsel-
vä Prze??ygi Bahnhof (= asema) 12.3.  Myös kirjeen sisältö on 
kiintoisa: Krakovalaisen palovakuutusyhtiön komeassa logos-
sa komea parrakas roomalainen legioonalainen sammuttaa 
kiulullisella vettä kokonaisen – joskin pienen – palavan talon. 
Ja puolankielinen tekstikin on mainio: siinä vakuutusyhtiön 
johtokunta kiittää kolmea nimeltä mainittua Brzozowin kau-
pungin johtoon kuulunutta henkilöä ansiokkaasta toiminnasta 
edellisen kuun aikana riehuneen tulipalon yhteydessä. Näiden 
kolmen ripeyden ansiosta vältyttiin palon yhteydessä suurem-
milta vahingoilta.  
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Ajankohtainen katsaus

V iimeinen kohteemme palauttaa meidät postimerk-
kilehdistön pariin. Pieni painotuotekääre on sisältä-
nyt neuvostoliittolaisen ’Revue Philatelique’-lehden. 
Se on lähetetty Moskovasta 19.3.1932 ja osoitettu toi-

selle postimerkkilehdelle Leipzigiin, Saksaan.  3 kopeekan ham-
mastamattoman merkin vieressä on NL:n Yleisliittolaisen Fila-
telistiliiton iso pyöreä virkaleima. Stalinin ajan filatelistit ovat 
postitukseen käyttäneen tsaari-Venäjän 1 kopeekan oranssia sa-
nomalehtikäärettä, jolla on ”KITAI” (= Kiina) päällepainama.  

MEGALUOKAN SUURHARVINISUUK-
SILLA aloitamme tällä kertaa.  SP-leh-
den 2 / 15 sivulla 34 esiteltiin Brittiläisen 
Guyanan 1 centin vuoden 1856 merkin 
juhlablokki. Tarkkasilmäiset ja kielitai-
toiset filatelistit ovat nyt huomanneet 
blokin tekstissä sarjaan ”virheitä pos-
timerkeillä” liittyvän mokan. Oikealla 
pyöreässä tekstikentässä keskellä lukee 
mm. ”Only one copy is known to exi-

Lisäksi olemme saaneet lukijakyselyn Veijo Tossavaiselta Lahdesta 
Hän kysyy tarkemmin oheisen ehiökortin osoitteesta nykyisessä 
Tshekin tasavallassa. Tämä pikkukaupunki Köningliche Weinber-
ge eli Hradec Kralove (suomeksi ’Kuninkaalliset viinivuoret’) oli 

aiemmin itsenäinen kunta, joka pääkaupungin laajetessa liitettiin Prahaan.  
Koska se nykyisin siis on Prahan esikaupunki, ei sitä normaalikartalta löy-
dy omana kaupunkinaan.

Kortin teksti käsittelee filateelista vaihtoa, mitä 1920-luvulla paljon har-
rastettiin, myös kahden vastaitsenäistyneen valtion, Suomen ja Tshekko-
slovakian välillä.

sit”. Viimeinen sana on väärin kirjoitet-
tu, oikea muoto on ”exist”. – Nimettö-
mänä pysyttelevän omistajan toimesta 
maailman kallein postimerkki tulee lähi-
tulevaisuudessa olemaan myös suuren 
yleisön ihailtavana. 

Ensimmäinen tilaisuus on 3.12. – 
5.12.2015 Monacossa Monte Carlon 
klubin järjestämässä MONACOPHIL 
2015-näyttelyssä. Toisen kerran tämä 10 
miljoonan dollarin merkki on esillä ensi 
vuoden touko-kesäkuussa NEW YORK 
2016 FIP-maailmannäyttelyssä.  Tämän 
jälkeen se jää kahdeksi vuodeksi esille 
USA:n kansallisen postimuseon Smit-
hsonian Insitituten Bill Gross-galleri-
aan maan pääkaupungissa Washington 
D.C.:ssä.

TOISEN FILATELIAN LEGENDAN eli 
Mauritiuksen vuoden 1847 ”Post Offi-

ce” merkkien pitkään kadoksissa ollut 
painolevy on löytynyt!  Painolevy, jol-
la Mauritius-merkkien 500 + 500 kappa-
leen painos aikanaan valmistettiin, löy-
tyi 1912 ja sitä pidettiin eräänä filatelian 
historian suurimmista sensaatioista. Sen 
ensimmäinen omistaja oli Alexander J. 
Sefi.  Vuonna 1930 sen osti suurkeräili-

Pääkonttori 
Svartensgatan 6
SE-116 20 Stockholm
Ruotsi
Puh +46 8 640 09 78

Edustaja Suomessa
Jussi Paananen
Kiesikuja 17
01200 VANTAA
Puh 40-5706195

PHILEAN LAATUHUUTOKAUPAT

Tervetuloa mukaan muihinkin tulevaisuuden huutokauppoihimme sekä myyjänä että ostajana.

Tarjoamme jatkuvasti hienoja ja laadukkaita kohteita Sandinaviasta ja lukuisista muista maista. Useat kymmenet tuhannet keräilijät eri puo-
lilla maailmaa saavat luettelomme, mikä takaa korkean kansainvälisen hintatason.  Ota yhteys Suomen edustajaamme ja sovi tapaamisesta 

juuri avatussa toimistossamme
Helsingin Pasilassa, osoite AB Philea, (MeteoExpertin tilat), Opastinsilta 8 E, FI-00520 Helsinki. Olemme paikalla keskiviikkoisin klo 13 - 

19 tai sopimuksen mukaan arviointia ja huutokauppakohteiden jättöä varten. 

http://www.philea.se
auction@philea.se

juho.paananen@elisanet.fi

Myyty huutokaupassamme LAPOEX 2015
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jä Maurice Burrus jonka toimesta se oli 
esillä IPOSTA 1930-näyttelyssä Berliinis-
sä ja Lontoon Royal Philatelic Societyn 
juhlanäyttelyssä 1935.  Burrusin kuol-
tua tuli hänen filateelinen jäämistönsä 
noin kaksi vuosikymmentä myöhemmin 
myyntiin, mutta Mauritius-painolevyä 
ei jäämistön joukosta löytynyt. Nyt se on 
kuitenkin putkahtanut esiin: Mauricen 
veljentyttären Odile Burrusin kuoltua 
löysivät hänen perijänsä kuuluisen le-
vyn tämän jäämistöstä. Odilen kuolinpe-
sä luovutti levyt nimekkään sveitsiläisen 
huutokauppayhtiön, David Feldman 
S.A.:n haltuun, ei kuitenkaan myyntiin, 
vaan julkisesti esitettäväksi. Levyn en-
simmäinen uusi tuleminen tapahtuu 
13.5. – 16.5. LONDON 2015 FEPA-näytte-
lyn aarrekammiossa muiden suurharvi-
naisuuksien rinnalla. Geneveläinen pos-
timerkkikauppias Feldman luonnehtii 

asiaa ”filateelisen uransa ehdottomaksi 
huippuhetkeksi”.

POSTISENSUURI EI suinkaan ole vii-
me vuosisadan maailmasotien muka-
naan tuoma ilmiö, sillä on paljon van-
hemmat juuret. Lähteiden mukaan jo 
Rooman valtakunnassa tarkkailtiin sa-
vitauluille kirjoitettujen viestien sisältö-
jä. Laillinen perusta menettelylle löytyy 
ensi kerran Ranskasta vuodelta 1464, jol-
loin kuningas antoi asetuksellaan pos-
timestarille oikeuden yksityiskirjeiden 
sisällön tarkistuksille. Ensimmäisenä 
virallisena sensuuritoimistona taas pi-

detään samoin Ranskassa 1590 perus-
tettua ”Mustaa kabinettia”, jonka tehtä-
viin kuului, salaisesti avata postia niin, 
ettei lähettäjä tai saaja sitä huomannut. 
Sensuurin silmä on siis jo kauan nähnyt 
enemmän ja syvemmälle.  Konkreetti-
sesti tämä näkökyky ilmenee Britanni-
an ja USA:n välisen vuoden 1812 sodan 
sotavankipostista. Amerikkalaisten kä-
siin jääneiden brittivankien kirjeenvaih-
to leimattiin Massachusettsin osavaltion 
šeriffin toimiston sensuurileimalla, jossa 
silmä selvästi näkee kahteenkin suun-
taan. Tätä sensuurileimaa tunnetaan ai-
noastaan kaksi kappaletta, syynä tietysti 
ankeat olot ja tuolloisten sotilaiden kir-
joitustaidottomuus. Molemmat tunnetut 
sotavankikuoret vuodelta 1814 ovat erit-
täin heikkokuntoisia eli sensuurin tark-
kanäköisyys tulee parhaiten esiin puh-
taaksipiirustuksesta.  

Pääkonttori 
Svartensgatan 6
SE-116 20 Stockholm
Ruotsi
Puh +46 8 640 09 78

Edustaja Suomessa
Jussi Paananen
Kiesikuja 17
01200 VANTAA
Puh 40-5706195

PHILEAN LAATUHUUTOKAUPAT

Tervetuloa mukaan muihinkin tulevaisuuden huutokauppoihimme sekä myyjänä että ostajana.

Tarjoamme jatkuvasti hienoja ja laadukkaita kohteita Sandinaviasta ja lukuisista muista maista. Useat kymmenet tuhannet keräilijät eri puo-
lilla maailmaa saavat luettelomme, mikä takaa korkean kansainvälisen hintatason.  Ota yhteys Suomen edustajaamme ja sovi tapaamisesta 

juuri avatussa toimistossamme
Helsingin Pasilassa, osoite AB Philea, (MeteoExpertin tilat), Opastinsilta 8 E, FI-00520 Helsinki. Olemme paikalla keskiviikkoisin klo 13 - 

19 tai sopimuksen mukaan arviointia ja huutokauppakohteiden jättöä varten. 

http://www.philea.se
auction@philea.se

juho.paananen@elisanet.fi

Myyty huutokaupassamme LAPOEX 2015
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Ajankohtainen katsaus

ENGALNNIN KUNINGAS RICHARD 
III haudattiin tuoreiden uutisten mu-
kaan Leicesterin tuomiokirkkoon maa-

liskuun lopussa. 
Vuosina 1452-85 
ja vain kaksi vuot-
ta 1483-85 hallin-
neen kuninkaan 
ruumis löytyi va-
hingossa parkki-
paikan kaivausten 
yhteydessä 2012 
samassa kaupun-

gissa.  Richardin elämä ja lyhyt hallitus-
kausi tunnettiin Britannian historiassa 
”Ruusujen sodan” verisenä aikana ja it-
se kuningas kantoi mm. lisänimiä ”kyt-
tyräselkäinen hirviö” (koska hänellä oli 
skolioosi) ja ”lastenmurhaaja”.  Richar-
dia esittävä 69 pennyn postimerkki 
(Michel no. 2617) ilmestyi jo kuninkaan 
vielä ollessa tilapäishaudassaan parkki-
paikan alla. 

VEROVIRASTO 
lienee melko har-
vinainen erikois-

merkin aihe, ainakin korkean verotuk-
sen maissa. Sen sijaan korkeiden tulojen 
ja alhaisten verojen Sveitsissä valaliitto-
laisten verohallinto (ESTV) on saanut 
100-vuotisjuhlansa kunniaksi 1,00 fran-
gin arvoisen erikoispostimerkin. Ennen 
vuotta 1915 Sveitsissä ei ollut valtion ve-
roja lainkaan, vaan liittovaltio sai lähes 
kaikki tulonsa tulleista.

KEVÄÄN KEVYEN MUSIIKIN koho-
kohtiin kuuluvat periteisesti Eurovision 
laulukilpailut. Tänä vuonna ne järjeste-
tään 23.5.2014 Wienissä.  Juhlan kunni-
aksi Itävallan posti, joka on yksi kilvan 
sponsoreista, ilmoitti julkaisevansa 24.4. 
80 sentin mustapohjaisen erikoismerkin. 
Aiheen julkistamisen yhteydessä huo-

mattiin heti, että merkistä puuttuu maan 
nimi!!  Alppimaan posti antoi selityksen 
tyyppiä ”aina roiskuu, kun rapataan”, 
eikä lehtemme painoon mennessä ole 
selvinnyt tullaanko puute korjaamaan? – 
Samasta aiheesta ilmestyi samana päivä-
nä myös automaattimerkki. Siinä maan 
nimi ”Österreich” löytyy ylävasemmalta.

KESÄN KOHTA KOITTAESSA on nuor-
ten naisten syytä myös uusia garde-
robinsa ja sonnustautua kevyisiin ja 
muodikkaisiin postimerkkiaiheisiin ke-
sämekkoihin. Vasemmanpuoleinen on 
tarkoitettu vain aidoille paljasjalkaisille 
Stadin friiduille, sillä kuva-aiheena on 
Helsingin kaupungintaloa ja Eteläsa-
tamaa esittävä 100 mk:n vihreä käyttö-
sarjan merkkimme. Muualla syntyneil-

le kelvatkoon 
oikeanpuolei-
nen värikäs 
perhosasu, 
sillä Helsin-
gin keskustas-
sa tunnetus-
ti ei perhosia 
lentele. Asut on suunnitellut kreikkalai-
nen muotitaiteilija Mary Katranzou. 

ITÄ-UKRAINAN JO VUODEN kestänyt 
sotainen konflikti on saanut uuden fi-
lateelisen lisän. Ukrainan hallitus on 2 
hryvnian erikoismerkillä halunnut kun-
nioittaa maan asevoimia. Merkki esittää 
Ukrainan armeijan majuri Oleksiy Shy-
nalskya, joka on joukkoineen kunnos-
tautunut separatistien vastaisissa tais-
teluissa Itä-Ukrainassa. Kuva perustuu 

sotakir-
jeenvaih-
tajan Kra-
matorskin 
taistelujen 
yhteydes-
sä otta-
maan ku-

vaan ja sen taustalla ovat Ukrainan värit 
ja kolmikärkivaakuna.  Shynalsky ei it-
se tiennyt tulleensa merkillä kuvatuksi, 
vaan sai tiedon asiasta puhelimitse ys-
tävältään Kiovasta. Majurin sankarimai-
ne perustuu osittain hänen tunnuslau-
seeseensa ”Maineemme, kunniamme ja 
kansamme puolesta!”, jolla hän on kan-
nustanut alaisiaan sotilaita. Nämä sanat 
ovat merkissä alaoikealla. 

Tilaa nyt Suomen 
Postimerkkilehti!

2 /2015

Suomen Filatelistiseuran äänenkannattaja / 96. vuosikerta / 7 €
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Mikä on väärenne?

erikoisuudetja harvi-naisuudet!

Zeppelin-merkin

Kauniainenpostikortein nähtynä osa 2

Ruotsalaisenpostihistorioitsijantuore näkökulma:

Soproninpaikallis-julkaisu 1956
Tilaukset: 
Tapani Somersalo 
puh. 050 564 3933
tai 
tapani.somersalo
@kolumbus.fi

Tuhti annos filateliaa 
kuusi kertaa vuodessa.
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Kaikenmaailman postilaatikoista XXXVI
Teksti  ja kuvat Kaarlo Hirvikoski

Luxemburg

Wikipedian mukaan maa 
on 9.6.1815 itsenäisty-
nyt suurherttuakunta, 
suurherttua on Henri. 

Valuutta on euro, viralliset kielet saksa, 
ranska ja Kölnin seudun saksaa muis-
tuttava lëtzebuergesch. Asukkaita oli  
503 300 vuonna 2011.

Esittelen tällä kertaa ystävämme 
Heikki Kähärin otoksia yhteiseltä pank-
kiajaltamme. Aika on hieman kuvien 
laatua heikentänyt, mutta toivon skan-
naajan onnistuvan.

Iso kaksoislaatikko ja ylöspäin leve-
nevä on kuvattu Luxemburgin kau-
pungissa 15.11.1992, samoin ”lettres” 
-merkitty upotettu, jossa kielletään kol-
mella kielellä panemasta filmejä laa-
tikkoon. Kiviseinällä oleva on kuvattu 
Oberanvenissa ja rapatulla seinällä ole-
va Niederanvenissa samoin 15.11.1992. 

KOLME VAIHETTA JEAN SIBELIUK-
SEN ELÄMÄSTÄ Syyskuussa muiste-
taan omalla kolmen postimerkin pie-
noisarkilla kaikkien aikojen tunnetuinta  
suomalaista säveltäjää Jean Sibelius-
ta (1865–1957). Jean Sibelius 150 vuotta 
-arkin on suunnitellut graafikko Pekka 
Loiri, joka tunnustautuu itse klassisen 
musiikin ystäväksi ja vannoutuneeksi si-
beliaaniksi. Loiri on ottanut postimerk-
kien suunnittelun lähtökohdaksi Jean 
Sibeliuksen kolme elämänvaihetta, joi-
ta kuvataan eri tekniikoilla toteutetuilla 
kuvilla.

KUUSI MAAILMALLA MENESTYNYT-
TÄ ROCKYHTYETTÄ Toinen syyskuun 
musiikkiaiheinen postimerkkiarkki 
esittelee kuusi maailmalla menestynyt-
tä suomalaista rockyhtyettä, jotka ovat 
saavuttaneet asemansa päämäärätietoi-
sella ja sinnikkäällä työllä. Tienavaaja-
na suomalaisten maailmanvalloitukselle 
toimi Hanoi Rocks  jo 1980-luvulla. Pos-
timerkkien muut yhtyeet ovat The Ras-
mus, HIM, Apocalyptica, Children Of 
Bodom ja Nightwish. Merkit on suunni-
tellut graafikko Klaus Welp. 



Suomen Postimerkkilehti32
3/2015

KirjallisuuttaSeppo Laaksonen

Marko Tikka, Ilari Taskinen, Seija-
Leena Nevala-Nurmi (toim.): Kirjeitä 
sodasta. Kirjoittamisen tavat ja mer-

Seikkaperäinen 
uutuus kotka-
merkeistämme
Matti Pesonen: Suomen Kotkamerkit 
1901 – 1911 + 10 mk:n merkit. Kustanta-
ja: Books on Demand GmbH, Helsinki, 
2015. 118 suurikokoista sivua, runsas ne-
livärikuvitus. ISBN 978-952-93-318-447-3. 
Hinta: € 44,90 + postikulut. Tilattavis-
sa tekijältä: Matti Pesonen, Paneliantie  
29 C, 00940 Helsinki, sähköposti: 
masan@saunalahti.fi

Aikaansaapa ja osaava Fieandt-
mitalisti Matti Pesonen on 
jälleen tuonut markkinoille 
uuden kirjan. Tällä kertaa se 

ei käsittelekään maalaiskirjeenkantajien 
numeroleimoja vaan viime vuosisadan 
alun venäläismallisia merkkejä, joiden 
kuva aiheena oli Romanovien suvun 
kotkavaakuna. Pesonen esittelee vain ja 
ainoastaan omien kokoelmiensa aineis-
toon tukeutuen seikkaperäisesti julkai-
sun taustan kiertokirjeineen, mallimer-
kit, koevedokset, merkkien eroavuudet 
toisistaan ja eri julkaisujen ja nimellis-
arvojen yksityiskohtaiset tiedot.  Merk-
kien, erikoisuuksien ja postilähetysten 
selkeitä ja suurikokoisia kuvia on muka-
na runsaasti ja teos antaa varsin vankan 
pohjan tämän mallin erikoiskeräilylle ja 
olemassa olevan kokoelman laadulliselle 
syventämiselle. Päätteenä on taksatau-

Kenttposti-
korttien ja 
kirjeiden sisältö

lukko julkaisujen käypäisyysajalta 1901 
– 20. 

Uutuuskirja sisältää perustietojen li-
säksi uusia havaintoja niin merkeistä, 
leimaerikoisuuksista, tekeleistä, vää-
renteistä, hammastamattomista ja muista 
alajajeista ja poikkeamista. Samoin Hel-
singin keskustan City-käytävän posti-
merkkiautomaatti esitellään hauskalla 
tavalla. Teoksen kuvitus on laaja ja mo-
nipuolinen ja kuvatekstit asiantuntevia, 
mutta kuvien värisävy tuntuu kautta 
teoksen jossain määrin ruskehtavalta, 
mikä hieman häiritsee ainakin postilähe-
tysten osalta, ne vaikuttavat lähes kaikki 
oudon tummilta. Kieliasuun on jäänyt 
hieman hiomisen varaa, erimerkiksi yh-
dyssanojen yhteen kirjoittamisen osalta. 
Lähdeluettelossa viitataan vain Postihal-
lituksen näitä merkkejä koskeviin kier-
tokirjallisuuteen, sen sijaan maininnat 
kotkamerkkejämme käsittelevistä fila-
teelisista kirjoista ja artikkeleista puut-
tuvat, ne olisin mielelläni nähnyt muka-
na tämän tason julkaisussa.

Matti Pesonen on jälleen kartuttanut 
filateelista kirjallisuuttamme kunnioitus-
ta herättävällä tavalla ja hänen uutuus-
kirjansa kuuluu jokaisen Suuriruhtinas-
kunnan ajan merkeistä ja postihistoriasta 
kiinnostuneen filatelistin hyllyyn. 

kitykset kriisiaikoina. Kustantaja: 
Postimuseo ja Tampereen Historial-
linen Seura, Tampere, 2015.  ISBN 978-
951-98890-2-3.  273 sivua, runsas mus-
tavalkoinen ja nelivärinen kuvitus. Ovh  
€ 27,00. Tilattavissa mm. Postimuseosta.

Maaliskuussa ilmestynyt 
uutuuskirja sai runsaasti 
julkisuutta, mm. Helsin-
gin Sanomissa yli kokosi-

vun verran, mikä on hieno asia.  Suuri 
joukko tamperelaisia historian tutkijoita 
ja opettajia onkin saanut yksiin kansiin 
mittavan esityksen kenttäpostistamme 
eri sotien ajoilta aina Suomen Kaartin 
Puolan sotaretkestä 1830 alkaen. To-
ki pääpaino on viime sodissamme, jol-
loin kenttäpostikirjeitä lähetettiin 30–40 
miljoona talvisodan ja yli miljardi jatko-
sodan aikoina.  Uuden teoksen akatee-
misesti tasokkaita kirjoittajia on yhteen-
sä 12. Sen ensimmäinen jakso käsittelee 
teemoja ”tutkimus – sensuuri – etiikka”, 
toinen vastaavasti ”kieli – muoto – sisäl-
tö” ja kolmas aiheita ”kokemus – mieli-
ala – tunteet”. 

Tunnettuja filatelisteja tai postihisto-
rian keräilijöitä ei ole kirjoittajien jou-
kossa, sen onkin enemmän yleistä- ja 
sotahistoriaa kuin filateliaa. Toki kuvi-
tuksessa on runsaasti oivallista kenttä-
postin kulkuun ja lukemiseen sekä koh-
teisiin liittyvää aineistoa.  Uutuutta on 
filatelistipiireissäkin kuitenkin syytä ter-
vehtiä ilolla, sillä ’sosiaalisen filatelian’ 
laajeneva suosio postihistorian saralla 
antaa hyvän sosiaalisen tilauksen tällai-
selle filateliaa tukevalle poikkitieteelli-
selle kirjalle. Lähdeluettelossa on vain 
harvoja mainintoja filateelisesta kirjalli-
suudesta, nopealla silmäyksellä löysin 
Rainer Ahonouksen ja Teuvo Rönkkösen 
nimet, mutta en Pentti Kopsaa. Sen sijaan 
filatelian kannalta vähemmän keskeisttä 
tieteellistä lähdekirjallisuutta mainitaan 
usean sivun verran. 

Uutuuskirja painoasu on selkeä ja siis-
ti ja Postimuseomme ansio sen julkaise-
misessa kiitoksen ansaitseva.  Hyvä ku-
vitus lähentää joskus hieman tieteellistä 
tekstiä tavalliselle filatelistille ja teoksen 
hankkiminen ja siihen tutustuminen on 
suositeltavaa kaikille sotiemme kenttä-
postista kiinnostuneille. 
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Teksti  Reinhard Weber

K uvioleima nro 155 luokiteltiin 
A. Laitisen toimesta Joensuun 
leimaksi. On kuitenkin löy-
detty lähetys, jolla kyseinen 

leima on Enosta 4.10.1892 lähetetyllä kir-
jeellä. (Filatelisti 7/10) Leima muodostuu 

3 x 15 kentästä, jotka muo-
dostavat ympyrän.  Kul-
makentät ovat ulkoreunoil-
taan hieman pyöristetyt 
kolmiot. Leima muistuttaa 

Orismalan leimaa nro 154, mutta kentät 
ovat pienemmät. 

Leiman koko on 16 x 17 mm ja leimasin-
väri on musta. Leima löytyy vuoden 1889 
ja 1891 merkeiltä.   

Itselläni on tiedot 48 kohteesta, joista 
yksi kirjatulla postilähetyksellä.

Ainoa tuntemani postilähetys on tuo 
Enosta 4.10.1890 Kuopioon lähetetty. 
(Kuopion tuloleima 6.10.) 

A. Laitinen antaa kuvioleimalle luoki-
tuksen R2 = ei kovin yleinen  (21-50 koh-
detta tunnetaan). Postilähetyksellä leima 
on hyvin harvinainen.

Artikkelin tiedot ja kuvat ovat seuraa-
vista kokoelmista tai huutokaupoista: 
Hannu Elolta, W. Filmeriltä, Keräilyuu-
tisilta ja omasta kokoelmastani.

Uskon, että leimasta 155 löytyy vielä 
aiemmin tuntemattomia kohteita. Toi-
von lehtemme lukijoitten lähettävän 
tutkimusteni tueksi tietoja kohteistaan ja 
havainnoistaan, mieluiten skannaamalla 
kohteet väreissä. Kiitos etukäteen. ■

 1889 5 p  4   kpl
 10 p  11  kpl

 20 p  25 kpl
 25 p  4   kpl
 1 mk  2   kpl

1890  20 p  postilähetys

1891  7 kop  1    kpl   

Tunnetut kohteet:

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

S uomalaiset ovat äänestä-
neet vuoden 2014 kauneim-
maksi postimerkiksi Lin-
nansaaren kansallispuistoa 

esittävän merkin. Teemu Ollikaisen 
suunnittelema 1. luo-
kan postimerkki jul-
kaistiin toukokuussa 
2014. Kyseessä on Suo-
men kansallispuistoja 
esittelevän julkaisusar-
jan viides ja viimeinen 
postimerkki.

Vuonna 1956 perus-
tettu Linnansaaren 
kansallispuisto suoje-
lee Saimaan arvokas-

ta järvisaaristoluontoa ja kaunista 
maisemaa. Kansallispuisto-sarjan 
aiemmissa postimerkeissä kuvattiin 
suomalaisen luonnon erityispiirteitä  
mm. tuntureita, metsää ja soita   eri 

vuodenaikoina. Linnan-
saaren kansallispuisto 
sai äänestyksessä 9,4 % 
kaikista annetuista 22 
112 äänestä. Äänestys 
järjestettiin Postin inter-
net-sivuilla ja Postia Si-
nulle -asiakaslehdessä. 
Vuonna 2014 ilmestyi 
yhteensä 73 postimerk-
kiä 20:ssa eri julkaisus-
sa. ■

Kuvioleima nro 155 
(Eno/Joensuu)
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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 

MYYN  suuren osan suomalaisista mer-
keistäni ** ja ro. Norma -80 % alennuk-
sella alkaen 1931 postim. 75 v. Uudem-
mista kuitenkin vähintään nimellisarvo. 
Rajoitettu erä, nopeimmat saavat par-
haat.  Leif Eskelin, Nordenskjöldinkatu  
4 a 11, 00250 Helsinki, puh 0400-958798,  
e-mail: leif.eskelin@outlook.com 

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 ul-
komaanpostia Suomesta, Saksasta ja Ve-
näjältä. Lisäksi eri maiden sensuurikoh-
teet kiinnostavat. Martin Holmstén, Riihitie 
12 A 19, 00330 Helsinki, puh. 040 – 5953595, 
e-mail: martin.holmsten@gmail.com 

OSTAN ESPOON esi- ja postihistoriaa: 
ruttokirje, meander-kirje, sulkakirje yms 
ajanjaksolta 1638 – 1885. Samoin etsin 
kaksirenkaisia- ja venäläisleimoja ajal-
ta 1885 – 1918, sekä postipysäkkileimoja: 
Mattby, Martinmäki/Mårtensbacka,  Dis-
pur/Dispuri ja Soukka/Sökö ja seuraavia 
numeroleimoja: 803, 1087, 1801, 2060 ja 
2344. Paikkakunta Matinkylä kiinnos-
taa 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 huutokauppa-
yhtiön AB Philean huutokaupat Tukhol-
massa pidetään seuraavasti: 
326 numismaattinen laatuhuutokauppa 
lauantaina 2. toukokuuta 2015
326 postimerkkihuutokauppa 
23. toukokuuta 2015
327 postimerkki-/rahahuutokauppa 
10. kesäkuuta 2015

Kesälomien jälkeen on huutokaupat 
tänä vuonna vielä 19. elokuuta, 7.loka-
kuuta, 1.marraskuuta, 14.marraskuuta 
sekä 9. joulukuuta 2015. Tarkemmat tie-
dot netti- sivultamme  www.philea.se.

Jos haluatte jättää huutokauppoihim-
me kohteita, pyydämme ottamaan yh-
teyttä: Jussi Paananen, AB Philean edustaja 
Suomessa, puh 040 570 6195 tai   juho.paa-
nanen@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. 

EESTI 1918-2014, **/0. FDC:t, maksikortit, 
erikoisleimat, ehiöt, paikallispostia, vuo-
silajitelmat, painovirheet, lahjapakkauk-
set. Uutuuspalvelu. Eesti hinnastoni hin-
taan € 1,40 merkkeinä.  Bengt Falck, PB 56, 
10601 Ekenäs, puh 0400-872224. 

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

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@consolis.com

ILMAINEN  13-sivuinen EESTI-hinnasto 
1918-2015 **/o, FDC:t, maksikortit, erikois-
leimat, ehiöt, paikallisposti, vuosilajitel-
mat ym. TARJOUS: Joulumerkit 1992 
(LaPe 195-6y) ** + FDC= 50 €. B. Falck, PB 
56, 10601 Ekenäs. puh 0400 872 224.

RYHDY Ahvenanmaan, Islannin, Fär-
saarten, Grönlannin, Balttian, Saksan ja 
/tai Liechtensteinin uutuuksien kestoti-
laajaksi. Myös muita maita. Tilaa ilmai-
nen esite. Bengt Falck, PB 56, 10601 Ekenäs. 
puh 0400 872 224

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

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



35
F I L A T E E L I N  K A L E N T E R I

Tiedot tulevista tapahtumista mieluiten 2-3 kuukautta etukäteen lehden toimitukselle osoitteella: seppo.evinsalo@gmail.com

KANSAINVÄLISET NÄYTTELYT

SINGAPORE 2015 
(FIP). 13.8. – 17.8.2015. 
Singapore. 
Lisätietoja: www.
singapore2015.com
Ilmoittautumisaika 
päättynyt.

Komissaari: Jukka Mäkinen.

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 itsenäisyy-
den 100-vuotisjuhla-
tapahtumiin liittyvä 
kansainvälinen pos-
timerkkinäyttely. 

A hvenanmaalainen Varsankelloa kuvaava 
postimerkki valittiin Sepacin järjestämässä 
äänestyksessä vuoden 2014 kauneimmaksi 
kukkamerkiksi. Yleisö sai äänestää Sepacin 

kotisivulla kauneinta kukka-aiheista postimerkkiä. 
Pienten eurooppalaisten postilaitosten yhteenliitty-

mä SEPAC julkaisee vuosittain postimerkkejä, joilla on yhteinen teema.
Ahvenanmaan postimerkki sai äänestyksessä 34,5 % kaikista annetuista äänistä. 

Postimerkki ilmestyi 8. toukokuuta 2014 ja se kuvaa Varsankelloa, jonka ahvenan-
maalainen luontovalokuvaaja Andy Horner on valokuvannut.

Toiseksi äänestyksessä sijoittui maltalainen postimerkki, joka kuvaa tulikukkien 
sukuun (verbascum sinuatum) kuuluvaa kasvia. Kolmanneksi sijoittui Islanti, jonka 
merkissä kuvataan kukkaloistoa Reykjavikistä.

Äänestys suoritettiin Sepacin kotisivulla osoitteessa www.sepacstamps.eu. Äänes-
tykseen osallistui kaikkiaan 12 kukkapostimerkkiä 12 Euroopan maasta.

Varsakello oli vuoden 2014
  kaunein kukkamerkki

POHJOISMAISET NÄYTTELYT

NORDIA 2015.  30.10. 
– 1.11.2015. 
Täby Park Hotel, 
Täby (lähellä 
Tukholmaa), Ruotsi.
Kaikki näyttelyluo-
kat, laajuus noin 820 
kehystä. Järjestäjä: 
Norrorts Frimärks-
förening. Ilmoittau-
tumisaika päättynyt. 

Lisätiedot:  www.norrphil.se tai www.
nordia2015.se. Suomen komissaari: Juk-
ka Sarkki, kotisivu: www.nordia2015.fi

MUUT NÄYTTELYT 
JA TAPAHTUMAT

POSTIMUSEON KIRJASTON 
VAIHTOPÄIVÄT.  Ke 6.5. ja 2.6. klo 15 
– 18. Lapintie 1, Tampere. Keräilijöille 
suunnattu kerran kuukaudessa toistu-
va tapahtuma, jossa voi vaihtaa moni-
puolisesti filateliaa ja mitä erilaisimpia 
muita keräilykohteita. 
Vapaa pääsy. Lisätiedot:
Soile Siltala, puh 0400-976 880, 
e-mail: soile.siltala@postimuseo.fi

JÄRVENPÄÄN FILATELISTISEU-
RAN HARJULA -tapahtuma Su 4.10. 
klo 10-15. Verkkotie 12, Järvenpää. Vapaa 
pääsy, kahvio. Tiedustelut ja myyntipai-
kat: Leo Tukiainen, puh. 040 5532 252.

Euroopan maan-
osaliiton FEPA:n 
hallitus on hyväk-
synyt FINLANDIA 
2017 -näyttelyn eri-
tyissäännöt (IREX). 
Säännöt julkaistiin 
näyttelyn 1. bulle-
tinissa, joka valmis-
tui Lapoex-näytte-
lyssä 11. huhtikuuta 
järjestettävää FIN-

LANDIA 2017:n tiedotustilaisuutta var-
ten. Säännöt ja bulletin löytyvät myös 
näyttelyn nettisivuilta.  

FEPA:n hallitus on vahvistanut FIN-
LANDIA 2017 -näyttelylle FEPA:n suoje-
luksen (FEPA Patronage).  Näyttely-toi-
mikunta on hakenut näyttelylle lisäksi 
Kansainvälisen filatelistiliiton FIP:n tun-
nustuksen (FIP Recognition). Tämä li-
sästatus myönnettäneen FIP:n hallituk-
sen seuraavassa kokouksessa huhtikuun 
lopussa. 

Anottu FIP-status on merkittävä, sillä 

FINLANDIA 2017 :n 
erityissäännöt valmistuivat

kokoelmat jotka saavuttavat FIP:n tun-
nustuksen omaavassa FEPA-näyttelyssä 
85 pisteen tuloksen, saavat suoraan osal-
listumisoikeuden tuleviin FIP-näyttelyi-
hin kahdeksan kehyksen laajuisena.

FINLANDIA 2017:n näyttelyluokat 
ovat FEPA Grand Prix -luokka, perin-
teinen filatelia, postihistoria, lentoposti, 
leimamerkit, ehiöt, aihefilatelia, avoin fi-
latelia, kuvapostikortit, nuorisofilatelia 
sekä filateelinen kirjallisuus. 

Lisäksi kilpailun ulkopuolella näh-
dään laaja kutsuttujen kokoelmien osas-
to. Kutsuttuihin kokoelmiin kuuluvat 
kunnialuokka, eri maiden postimuseoi-
den aarteet sekä Suomen itsenäistymi-
seen 1917 liittyvät kokoelmat.

Näyttelyn kokonaislaajuus on noin 
2200 näyttelykehystä.

Kilpailuluokista FEPA Grand Prix –
luokka ja kuvapostikorttiluokka ovat 
mukana ensimmäistä kertaa FEPA-
näyttelyssä. FEPA Grand Prix –luokka 
on mestariluokkaa vastaava luokka kol-
me suurta kultamitalia kansainvälisessä 
näyttelyssä saavuttaneille kokoelmille. 
Tämän luokan voittaja palkitaan näyt-
telyn suurella palkinnolla Grand Prix 
FINLANDIA 2017.

Muiden kilpailuluokkien parhaat ko-
koelmat palkitaan Grand Prix National- 
ja Grand Prix International -palkinnoilla. 
Nämä jaetaan parhaalle Suomi-kokoel-
malle ja parhaalle muita maita käsittele-
välle kokoelmalle.

Kuvapostikorttien esittäjien on syy-
tä tutustua näyttelyssä sovellettaviin 
postikorttiluokan arvostelusääntöihin. 
Nämä uudet, tarkistetut säännöt on laa-
dittu FINLANDIA 2017:tä varten yhteis-
työssä FEPA:n kanssa. Säännöt tulevat 
mahdollisesti jatkossa virallisiksi FEPA-

tason postikorttisäännöiksi, joita sovelle-
taan myös tulevissa FEPA-näyttelyissä. 
Arvostelusäännöt löytyvät näyttelyn 1. 
bulletinista sekä nettisivuilta.



Myy sinäkin meidän kauttamme

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

järjestämme Suomen suurimmat postimerkkihuutokaupat

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

Suomen Filateliapalvelu Oy

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

Philatelic Service of Finland Ltd

Oy Hellman - Huutokaupat
Hellman Auctions Ltd

www.hellmanhuutokaupat.fi
MEMBER OF 
SFP GROUP
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1866 1 mk harvinainen postilähetys
Myyntihinta 7070 euroa.

Kiinan Kansantasavallan erittäin harvinainen sarja.
Myyntihinta 5000 euroa.

Rakwere 1918 erittäin harvinainen postilähetys.
Myyntihinta 15470 euroa.

1929 10 mk valkoinen paperi lähetyksellä.
Myyntihinta 13800 euroa.


