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Jos haluat tutustua perinteisen filatelian lisäksi toisenlaiseen tapaan kerätä voit vierailla
Aihefilatelistien kerhoilloissa. Aihefilatelististit kokoontuvat Suomen Filatelistiseuran kerhotiloissa (Lönnrotinkatu 32
B) joka kuukauden viimeisenä tiistaina
klo 17.00-19.00. Ohessa syksyn 2015 ohjelma:
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dellisen numeron pääkirjoituksessa kehoitin käyttämään edessä olevan (sateisen?) kesän hyväksi kokoelmien rakentelemiseen.
En usko omaavani meedioiden lahjoja, mutta valitettavasti tuo ennuste meni ainakin kesä-heinäkuun osalta aivan
nappiin. Onneksi me filatelian harrastajat keksimme mielekästä tekemistä myös
niiksi päiviksi, kun sade ropisee ikkunaan, eikä ulos tee mieli mennä.
Puheenjohtajamme Tuomas Juvosen
seuraavan sivun palstasta voimme nähdä, että ainakin suuri joukko keräilijöitä on käyttänyt tämän epävakaisen kesäsään hyväkseen. Stamp Forum 2015
-näyttelyyn on tulossa yli 60 yhden kehyksen kokoelmaa ja suurin osa näistä
kokoelmista on uusia. Ainakin näillä filatelisteilla on ollut ”lottovoitto” ulkona vallitseva sää. Ei ole tarvinnut tuntea
huonoa omatuntoa, vaikka onkin viihtynyt sisällä merkkejä järjestellen.
Kerhomme kokoukset ja huutokaupat
alkoivat kesätauon jälkeen taas elokuun
ensimmäisenä maanantaina, ja osaanotto on perinteiseen tapaan ollut heti
alusta alkaen vilkasta. Nyt onkin hyvä
mahdollisuus hankkia uutta materiaa-
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lia kokoelmiinsa maanantain huutokaupoistamme. Meklariamme Petri Janssonia lainatakseni, jouluun on enää lyhyt
aika ja pimeään talveen on jo nyt hyvä
varautua varastoja kasvattaen.
Jos jokaviikkoinen kerhoiltamme ei
riitä tyydyttämään filatelian nälkää, on
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harva se ilta jonkun kerhon kokous. Näihin kokouksiin ja esitelmiin ovat myös
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Seppo Evinsalo
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Pitkänmatkan
luokka

S
Suomen
Filatelistiseura ry
Ohjelma syksyllä 2015

Kokoukset ja huutokaupat alkavat
maanantaisin klo 18.00.
Vaihtopäivät sunnuntaisin klo 10.00.
Osoite: Lönnrotinkatu 32 B,
00180 Helsinki
ma 17.8 Huutokauppa
ma 24.8. Esitelmä (Tapio Hakoniemi,
		
Helsingin koneleimat)
		
ja huutokauppa
ma 31.8. Huutokauppa
ma 7.9. Kokous ja huutokauppa
ma 14.9. Huutokauppa
ma 21.9. Esitelmä (Stamp Forum 2015
		
postimerkkimessut)
		
ja huutokauppa
ma 28.9. Huutokauppa

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

tamp Forum 2015 avajaiset ovat
reilun parin kuukauden päässä ja näyttelyn valmistelut ovat
täydessä vauhdissa. Yhdenkehyksen kokoelmia on näyttelyyn tulossa yli 60 kpl, joista suurin osa on aivan
uusia! Tätä voi pitää melkoisen hienona suorituksena kokoelmien rakentajien innosta. Pitkänmatkan luokkaan on
ilmoittautunut kuusi kokoelmaa, joista
kolme on järjestäviltä kerhoilta ja kolme
”maakunnista”. Odotan innolla, miten
tässä käy: voittaako pk-seutu vai meneekö pääpalkinto maakuntaan? Näyttelyn
yhteydessä otetaan myös testikäyttöön
näyttelyorganisaation omin voimin tekemä kokoelmien sähköinen esittely
FilatelistiForum-sivustolla. Sähköisen
palvelun idea on skannata mahdollisimman moni näyttelyyn tuleva kokoelma
nettiin katsottavaksi näyttelyn ajaksi.
Teemme näin, jotta mahdollisimman
moni pääsisi niihin tutustumaan etukäteen ja näkisi näyttelyä mahdollisimman
paljon myös siinä tilanteessa, jos ei itse
pääse paikanpäälle.
Olen optimistina ilmoittanut seuramme mukaan pitkänmatkan luokkaan.
Optimistina sillä, uskoisin, että kerhostamme löytyy muutama henkilö, jotka
ovat halukkaita tekemään kerhomme
kokoelman. Pitkänmatkan luokka on
siitä hyvä, että tyyli on vapaa, vain kohteet vaikuttavat.

V U O K R ATA A N !

S

Joitakin hienoja kohteita on kevään
kerhoilloissa vilahtanut ja lisää kaivataan!
Pitkänmatkan luokan idea on kerätä
mahdollisimman paljon pisteitä lähetyksillä, jotka ovat joko lähteneet tai tulleet
Suomeen. Lähetyksiä tarvitaan 15 kpl,
jotka jakautuvat seuraavasti: 5 kpl lähetyksiä ennen vuotta 1900, 5 kpl lähetyksiä vuosilta 1900 – 1959 ja 5 kpl jotka ovat
kulkeneet vuoden 1960 jälkeen.
Oman haasteensa kokoelmaan tuo se,
että saman henkilön kirjeenvaihdosta
saa olla vain yksi lähetys ja samaan tai
samasta kohdemaasta vain yksi lähetys.
Lisäpisteitä tulee, jos lähetyslaji on joku muu kuin kirje, kortti tai painotuote.
Lisäksi ennen vuotta 1900 olevista kohteista pistemäärä kerrotaan kolmella ja
vuosilta 1900 – 1959 olevista kohteista
pistemäärä kerrotaan kahdelle. Säännöt
löytyvät kokonaisuudessaan FilatelistiForum.org-sivustolta. 
Tuomas Juvonen

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

A L A N D AU C T I O N S
H U U T O K AU PAT

– value for money

Jännittäviä kohteita loppuvuoden
huutokaupoissa!

esimerkkejä huutokauppaan
jätetyistä kohteista:

Aland Auctions huutokauppa nro 6
7.-28.10.2015
Aland Auctions huutokauppa nro 7
29.12.2015-20.1.2016

www.alandauctions.ax

aland auctions/Posten Åland ab, Pb 1100,
AX-22111, MAriehAMn • Puh. 040 708 7007
s-posti: alandauctions@Posten.ax

6

Suomen Postimerkkilehti
4/2015

Suomessa vähemmän
tunnetut pakettimerkit osa 2

Grönlannin Pakkeporto -merkkien

mitätöintileimoista
Edellisessä numerossa kerroimme Grönlannin pakettimerkkien eli Pakkeporto -merkkien taustoista ja niiden
eri painoerien tyyppieroista. Tässä osassa perehdymme
merkkien mitätöinteihin ja niiden harvinaisuusasteisiin.

Teksti, kuvat ja kohteet Risto Juhava

V

aikka itse pakkeportomerkit ovat kuvioiltaan hyvin
yksitoikkoisen samannäköisiä niin samaa ei voi sanoa
merkkien mitätöintileimoista, varsinkaan Grönlannin leimoista. Merkkien
mitätöiminen tapahtui yksinkertaisella
kumileimasimilla käsin sekä Kööpenhaminassa että Grönlannin siirtokunnissa.
Tanskan päässä merkit mitätöitiin Kööpenhaminan KGH konttorissa omilla leimoilla, joita aikojen kuluessa oli useita

eri tyyppejä. Tämä johtui osittain siitä,
että KGH:n nimi vaihtui ja osittain siitä, että eri tyyppisiä leimakuvioita oli
käytössä eri aikoina. Grönlannin siirtokunnilla ja niiden alaisilla pienten kylien
posteilla oli omat mitä moninaisimmat
leimakuvionsa. Leimasinmusteen väri
vaihteli usein mustan, violetin, sinisen
ja punaisen välillä sekä Kööpenhaminassa että Grönlannin siirtokunnissa. Sen
lisäksi merkkejä mitätöitiin säästökirjoissa omilla numeroiduilla avane -erillis-

(kuva 1)

leimoilla. Leimauksia voidaan käyttää
myös osittain hyväksi eri merkkijulkaisujen ja painosten määrittämisessä.

Leimakuviot Kööpehhaminan
KGH-konttorissa
Ensimmäinen leimatyyppi oli ns. vaakuna leima (shield cancellation ), jossa

7

(kuva 3)

(kuva 4)

Näkymä Ilulissatin (Jakobshavn)
jäävuonolle. Tätä 35 kilometriä pitkää
jäävuonoa pitkin purkautuu mereen
pohjoisen pallonpuoliskon suurimmat
jäävuoret. Täältä oli lähtöisin sekin
jäävuori, johon RMS Titanic törmäsi
kohtalokkain seurauksin huhtikuun 14 ja
15 päivän välisenä yönä vuonna 1912.
(kuva 5)
(kuva 2)

kuvana seisova jääkarhu (kuva 1). Leima oli käytössä vuosina 1905-1908. Sitä
tavataan sekä mustana että violettina ja
aidosti käytettynä sitä tavataan vain ensimmäisen julkaisun merkeissä. (kuvassa
Facit P3 I)
Vuosien 1908-1912 välillä KGH :n hallinnon nimi oli Administrationen for
kolonierne i Grönland, joka lukee kolmessa eri tyyppisessä yksi tai kaksirivisessä rivileimassa joko lyhennettynä
tai kokonaan kruunun kanssa tai ilman
(kuva 2).

(kuva 6)

Vuosina 1912-1925 hallinnon nimi
muuttui leimoissa, nyt Styrelsen af kolonier i Grönland. Leimoja oli kolme
kaksirivistä ja yksi yksirivinen leima
kruunun kanssa (kuva 3), sekä ns. ovaalileima, jossa teksti ja kruunu ovat ovaalin reunuksen sisällä (kuva 4).
Vuosina 1925-1938 hallinnon nimi
muuttuu jälleen. Nyt leimoissa on teksti Grönlands styrelse. Rivileimoja tunnetaan viisi erilaista yksirivistä ja yksi
kaksirivinen kruunun kanssa, sekä yksi yksirivinen ilman kruunua. Ovaalileimoja tunnetaan kolme hieman toisistaan poikkeavaa tyyppiä (kuva 5.) Noin
vuonna 1936 tuli käyttöön myös pyöröleima (kuva 6).
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(kuva 8)

(kuva 7)

Alkuaikoina erilaiset rivileimat olivat
yleisemmin käytössä, mutta myöhemmin ovaalileimoista tuli vallitsevia leimoja. Varhaiset rivileimat leimattiin ohjeiden mukaisesti diagonaalisesti kaksi
leimaa ristikkäin (kuva 7).

Leimat Gönlannin
siirtokunnissa
Grönlannin siirtokunnissa sekä niiden
alaisilla pikkukylien postitoimistoissa
(udstedet) ja kauppapaikoilla sekä kaivoksilla käytetyt postaaliset leimankuvat ovat hyvin moninaisia. Ne ovat usein
joko rivileimoja tai ovaalileimoja, joissa
esiintyy siirtokunnan tai sen alaisen pienemmän paikan (udstedet, handelstedet,
anläget ym.) nimi (kuva 8). Lisäksi esiintyy eri tyylisiä vaakunaleimoja, usein
jääkarhuvaakuna, jossa on kuvattuna
seisova jääkarhu (kuva 9).

(kuva 9)

Eteläisten siirtokuntien leimat ovat
yleensä vähälukuisempia kuin pohjoisten, sillä siellä niitä käytettiin etupäässä
vain pakettien postimaksujen maksamiseen kun taas pohjoisen säästökirja alueella niillä mitätöitiin ilmeisesti jonkin
verran säästökirjojen merkkejä avane
-leimojen sijaan, joskin sääntöjen vastaisesti. Niitä myös leimautettiin Grönlannin postikonttoreissa suosioleimauksina. Tällaisia ovat ilmeisesti hyvin siistit
ns. loistoleimaukset sileille käärepaperin
palasille (kuvat 10a ja b).

(kuva 11)

Grönlannin siirtokuntien leimaukset
ovat huomattavasti vähälukuisempia
kuin Kööpenhaminan leimaukset, koska
paketteja kulki hyvin vähän Grönlannista Tanskaan. Kuitenkin leimauksia pakkeportomerkeille on teetetty myös filatelistien toimesta ns. suosioleimauksina.
Harvinaisia ovat leimaukset, joissa on
sekä Kööpenhaminan että siirtokunnan
leima samalla merkillä (kuva 11). Tällöin
päällä oleva leima on tuloleima ja osoitaa mihin paketti on tullut, tässä tapauksessa Godhavnin siirtokuntaan.

Pohjoisten siirtokuntien
säästökirja eli
Avane leimaukset

(kuvat 10a ja b)

Näiden postaalisten leimojen lisäksi
merkeillä esiintyy 38 erilaista numeroitua avane -leimaa (kuva 12.) Ne eivät

9

Loppukommentti

P
Kalastajia työssään Ilulissatin jäävuonon edustalla.

ole postinkuljetusleimoja vaan niillä mitätöitiin merkkejä säästökirjoissa osassa länsirannikon pohjoisia siirtokuntia,
joissa oli oma rahansäästöjärjestelmä.
Tallenettaessa rahaa ostettiin arvoltaan
säästöä vastaava pakkeportomerkki, joka liimattiin säästökirjan sivulle. Kun rahat nostettiin mitätöitiin nostettua summaa vastaavat merkit merkit kyseisillä
avane -leimoilla. Leimojen sana avane
merkitsee Grönlanninkielellä pohjoinen. Säästökirjojen merkkejä leimattiin
satunnaisesti ohjeiden vastaisesti myös
siirtokuntien postileimalla, josta syystä
monien pohjoisten siirtokuntien postileimoja tavataan huomattavasti useammin

(kuva 12)

kuin eteläisten siirtokuntien. Ne esiintyvät melkein ainoastaan 20 ören merkeillä ja satunnaisesti 1 kr:n merkeillä. Kun
säästökirjat leimattuine merkkeineen palautettiin kunnanvoudille Godhavniin
Diskon saarelle saattoi niisä joskus olla
erehdyksessä mitätöimättömiä merkkejä.
Ne mitätöitiin silloin leimalla, jossa luki
Landsfogeden i Nordgrönland.

Muut leimaukset
Grönlannin postimerkkien ilmestyttyä
1938 KGH valmisti oman leiman näiden
merkkien mitätöimiseksi. Siinä lukee
Grönlands postkontor Kǿbenhavn K.
Tätä leimaa käytettiin myös Pakkeporto
-merkkien suosioleimaamiseen näiden
käyttöajan jälkeen. Lisäksi merkeillä tavataan käyttöajan jälkeen valmistettuja
yksityisiä rivileimoja usean eri siirtokunnan nimellä. Niistä ainakin osa on kuvattu Wowerin luettelossa. Jotkut niistä on
helppo tunnistaa nimen kirjoitusasun perusteella, sillä merkkien käyttöaikaan Å
kirjoitettiin AA, ja ruotsalainen Å otettiin
käyttöön vasta myöhemmin. Esim. merkkien käyttöaikaan Godthaab, jälkeen
Godthåb. Myös muutamia eri konttoreiden omia leimoja tavataan Pakkeportomerkeillä suosioleimauksina. 

akkeportomerkkien keräilyä
hankaloittaa niiden heikohko saatavuus. Kyllä merkkejä Suomenkin huutokaupoissa on tarjolla, mutta yleensä niitä
tavallisimpia toisen tai myöhäisempien julkaisujen merkkejä. Kuitenkin
tarkkanäköinen voi tehdä löytöjäkin.
Varsinkin toisen julkaisun painoksissa
on suuriakin hintaeroja ja yleensä ne
on ainakin Suomessa hinnoiteltu halvimman painoksen mukaan.
Jos on kiinnostunut leimoista, niin
varsinkin Grönlannin leimoja tavataan satunnaisesti, joskin niiden saatavuus mistä tahansa on niin vaikeaa,
että kattavan leimakokoelman kerääminen on tuskallisen hidasta.
Pohjoisten siirtokuntien leimoja on
silloin tällöin myynnissä. Niitä tavataan enemmän sillä niitä käytettin satunnaisesti avane numeroleimojen asemesta säästökirjoissa. Säästökirjoissa
käytettyjä avane leimoja on tarjolla
eniten, tavallisesti 20 ören merkeillä,
mutta niidenkin joukossa on joitakin
vaikeasti hankittavia. Leimat on hinnoiteltu ainakin Wowerin luettelossa vuodelta 1982 (Gf1 Pakke Portto
Stamps 1905-1938). Vaikka luettelo
on vanha käy siitä ilmi leimojen harvinaisuusaste. Leimojen hinnoissa on
huomattaviakin hintaeroja. Kalleimpien leimojen antaessa lisäarvoa jopa
arvokkaampien merkkien hinnan verran. Kattavan leimakokoelman rakentaminen tarjoaakin todellisia haasteita,
täydellisen kokoaminen lienee mahdoton tehtävä vaikka varaa olisikin. 
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Postietuanti Postietuannin
hammastetun kolmiolipukkeen
varhainen käyttö 5.1.1923.

Tuomas Juvonen

Suomen Filatelistiseuran puheenjohtaja
Aloitamme tässä numerossa uuden sarjan, jossa esittelemme
seuramme jäseniä ja heidän keräilyalaansa. Ensimmäisenä vuorossa on vuoden 2015 alusta Suomen Filatelistiseuran puheenjohtajana aloittanut Tuomas Juvonen. Mitkä ovat hänen mietteensä harrasteemme tulevaisuudesta ja ennenkaikkea mitkä
ovat hänen omat keräilyalansa ja mielenkiinnon kohteensa.
Haastattelu ja kuvat Seppo Evinsalo
Aloitit Suomen suurimman postimerkkikerhon puheenjohtajana vuoden
2015 alusta. Millaisena näet Suomen
Filatelistiseuran tulevaisuuden?
ma työ varmaan maalaa
osan omasta ajatusmaailmasta ja sen värityksestä.
Menneinä vuosina on seuramme taivaanrannassa ollut melkoisen
synkkiäkin taloudellisia pilviä. Tummia
myrskypilviä ei taivaalla näy nyt, mutta
pienten räntäkuurojen riski on aina olemassa.
Seuran taloudelle merkittävä menoerä
on Lönkän tilamme vastikkeet, joita rahoitamme vuokraustoiminnalla. Vuokralaisten ja sitä kautta vuokratulojen turvaaminen on meille erittäin tärkeää. On
ollut melkoisen mukava seurata miten
moni seura ja yhdistys ovat ottaneet Lönkan omaksi kokoontumistilakseen.
Jäsenistössä on meidän voimamme ja
sitä tarvitaan niin nyt kuin tulevaisuudessakin. Syksyn näyttelyssä ei ole esillä
raskaita monen kehyksen tutkimuskokoelmia vaan kevyitä yhden kehyksen
otteita. Tällä haetaan mielenkiintoa yleisön silmissä ja kenties näyttelyn avulla
saamme aktivoitua vanhan nuorisofilatelistin takaisin harrastuksen pariin.
Sanoisin, että seuramme voi huoletta
alkaa miettimään viiden vuoden päästä
tapahtuvaa historiallista hetkeä, jolloin
Suomen Filatelistiseura täyttää kunnioitettavat 100 vuotta!

O

Entä miten näet yleensäkin harrasteemme tulevaisuuden?
Monessa kirjoituksessa on paasattu
muutoksen tuulista, mutta muutoksen
tuulissa tämä harrastus on ollut aina ja
niistä muutoksista on puhuttu Filateellisissa lehdissä jo vuoden 1928 ensimmäisen postimerkkinäyttelyn yhteydessä!
Olemme samassa veneessä kaikkien ”perinteisten” harrasteiden kanssa. Fakta on
se, ettei nykyisestä nuorisosta perinteiset
harrastukset kiinnosta kun murto-osan
pientä nurkkaa. En sano, että nuoriso on
menetetty tapaus, ajat muuttuvat. Kukaan ei pysty sanomaan mitä arvoja ja
tapoja tulevaisuudessa kunnioitetaan ja
hyväksytään.
Yksittäisen kerhon voimavarojen kaventuessa on panostettava yhteistyöhön
niin kerhoiltojen kuin näyttelyiden osalta.
Tästä ensimmäisenä ponnistuksena voidaan pitää syksyn 200-vuotisjuhlanäyttelyä StampForum 2015, joka järjestetään
kolmen kerhon kesken tasapuolisesti.
Koska itse aloitit postimerkkien keräilyn ja koska ensimmäisen kerran liityit
johonkin postimerkkikerhoon?
Kotona ovat vanhemmat keränneet perinteistä Suomi-kokoelmaa, joten jotain merkkejä on tullut lapsena
nähtyä. Puolivakava keräily alkoi joskus 1990-luvun puolivälissä, kun aloin
Heikki Heinon opastuksella tutustumaan postimerkkeihin Valkeakosken

Tuomas Juvonen, 32 vuotta,
on vantaalaistunut valkeakoskelainen. Kotona odottavat
kihlattu avopuoliso ja Dubrovnikista Vantaalle muuttanut maatiaiskissa Sanja. Arjet
kuluvat töissä Rexel Finland
Oy:ssä sähkö- ja televerkkotuotteiden Tuoteryhmäpäällikön töitä tehden.
Nuorisofilatelisteissa. Ensimmäiset omat
merkinnät hankinnoista on syksyltä
1996 joten ”20-vuotis taiteilijajuhlaa”
vietetään ensi syksynä. Nuorisokerhon
loputtua siirryin Valkeakosken Filatelistien kerhoiltoihin ja niissä olin mukana
kunnes muutin koulun loputtua työn
perässä Vantaalle 2007. Syksyllä 2007
kävelin Lönkan ovesta sisälle ja tässä sitä nyt sitten ollaan. Sen jälkeen on tullut
mukaan muutama muukin kerho, mm
Korson Filatelistit, Postihistoriallinen yhdistys ja Toijalan Postimerkkikerho.
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Mitkä ovat keräilyalueesi ja miten
hankit materiaalia niihin?
Välillä tuntuu, että olen sellainen silpunkerääjä, jolla on monta rautaa yhtä
aikaa tulessa. Tämän on varmaan moni Lönkalla olevakin huomannut, koska
yleensä kisaan huutokaupassa juurikin
niistä ”jätepaperilaatikoista”. Mieltymys
noihin laatikoihin on tullut varmaan jo
nuorena, jolloin Valkeakosken Filatelistien huutokauppaa vetivät Outi ja Pauli
Karjalainen. Heidän kauttaan sai nuori pojankoltiainen hankittua varsin helposti ja edullisesti ns modernia materiaalia. Tästä materiaalista on lähtöisin
mm. yleismerkkimallien 1954, 1963, 1975
ja 1990 peruskokoelmat, postiennakon, pos-

Malli-54 Mallin 1954 helmi:
lentopostikuori Moskovaan
syyskuulta 1960, jossa näkyy
Neuvostoliiton ns. Kylmänsodan sensuurin toimet.
Kuorella tarkastusleima ja
liimajäänteiden merkkiparista jotka on olleet
liimattuna kirjoitetun tekstin
päälle. Merkkiparin postileiman alakaari on kuorella
selvästi luettavissa.

tiosoituksen, postisiirron, postin automaation, lomakkeiden, leimakokoelmien ja monen
muun kokoelman perusrungot.
Melkoisen paljon perusmateriaalia
tulee ostettua Lönkan löytölaatikoista.
Täsmäostoksia tulee hankittua tapahtu-

mista, kotimaisista ja ulkomaisista huutokaupoista, niin kirjallisista kuin netissä olevistakin. Lisäksi jonkun verran on
saanut aikaiseksi myös sellaista kaveripiiriä, jotka pitävät silmiä auki tapahtumissa kokoelmiini sopivista kohteista.
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Joskus ideat lähtevät yksittäisestä kohteesta, kuten alussa melkein päättömältä
tuntunut idea Lönnrotinkatua käsittelevästä kokoelmasta.
Materiaalia on kertynyt melko hyvin muutamassa vuodessa
ja vielä luonnosvaiheessa olevan kokoelman yksi pääosanesittäjistä on Metropolian eli entisen Teknisen korkeakoulun
ja Kauppahallin välistä paistava Satakielen korttelin
punertava kulmatalo Lönnrotinkatu 33-35.

Oletko osallistunut näyttelyihin kokoelmillasi ja onko näköpiirissä uusia
näyttelykokoelmia?
Ensimmäisen kerhonäyttelykokoelmani oli AV9 eli yleismerkkimallin M1975
automaattivihkoista. Kokoelma oli esillä
Valkeakosken kerhonäyttelyssä 2005.
Sen jälkeen on kerhonäyttelyissä ollut
erinäisiä kokoelmia Suomen postimerkkivihkoista, automaattivihkoista, Suomessa
käytössä olleista leimapapereista, mallista
1917, postiennakosta, mallista 1954, Valkeakosken kotiseutukokoelma ja muutamasta muusta. Ensimmäinen osallistuminen kansalliseen näyttelyyn oli Turussa
2014, jossa oli esillä yleismerkkimallin 1954
postihistoriallinen kokoelma. Samainen
kokoelma oli esillä myös Lahdessa tänä vuonna uudelleen rakennettuna.
Sen verran hyvin löin pääni kokoelman

M-75 Joidenkin merkkien
yksittäiskäytöt tahtovat
olla tylsän tasapaksua
massaa. Massaan tuo
kummasti piristystä
kotimaan kirjattu kirje,
jota kolmannenkaan
ilmoituksen jälkeen ei ole
noudettu ja se on palautunut lähtettäjälleen.
Postisiirtoliikenne
Käteistä rahaa postisiirtotilille maksettaessa
oli maksettava tilillepanomaksu. Tilillepanomaksun suuruus
vaihteli, mutta 1.7.1958 - 31.12.1962 se oli
rahasummasta riippumatta 20 mk.
Postisiirrosta kerrotaan tarkemmin
tulevissa lehdissä.

kanssa ”lasikattoon”, että tuossahan tuo
Lahden kokoelma on kaapissa ollut siitä
asti. Tarttee antaa sen vielä hetki levätä
rauhassa ja katsoa mitä sille tapahtuu.
Nyt syksyllä on kerhonäyttelyt ainakin Tampereella, Toijalassa ja Valkeakoskella sekä tietysti meidän yhteistyös-

sä toteutettu 200-vuotis juhlanäyttely
Helsingissä StampForum 2015! Noihin
näyttelyihin on tässä kesän sadepäivinä tullut hahmoteltua kolme – neljä aivan uutta yhdenkehyksen kokoelmaa.
Pahasti ovat kaikki vielä vaiheessa, materiaalia puuttuu vielä yhteensä yli kehyksen verran, mutta kyllä ne valmiiksi
tulevat, viimeistään näyttelyä edeltävinä
unettomina öinä!

Suur-Helsingin postialue Syksyn näyttelyihin
valmistuminen on
joidenkin kokoelmien
kohdalla jo melko
pitkällä. Yksi kokoelmista käsittelee Helsingin
alueen postinkulkua
vuoden 1945 jälkeen.
Tästä kokoelmasta onlk
Helsinki-Töölö postin-kl
2015
jakelualueen perustamisesta kertovan sivun
ensimmäinen raakavedos
kohteilla. Saa nähdä
miltä valmis sivu
näyttää Stamp Forum:in
kehyksissä...
SUOMI • FINLAND

SUOMI • FINLAND
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Valkeakosken kotiseutukoelma Leimakeräilystä alkanut
kokoelma on vuosien
aikana muuttunut yhä
enemmän kuvaamaan
arkea lähetysten,
leimojen, postikorttien
ja muun materiaalin
avulla.
Valkeakosken alueella
vaikutti 1900-luvun
alussa useampi filatelisti, joista voisi mainita
mm. Gustav Nyqvistin
ja erään ehiöitä keränneen Granbergin.
Nygvist harrasti
ilmeisesti enemmän
kauppiastoimintaa,
mutta maaliskuun 1918
tapahtumat päättivät
Ab Valkeakosken
prokuristi Gustav
Nyqvistin filatelian
harrastuksen, mutta
onneksi R. Granberg
jatkoi harrastustaan.

1
Elämä ei ole pelkkää filateliaa.
Mitä muuta harrastat vapaa-aikoinasi?
Vähän tahdon olla sohvaperuna, en niinkään television tuijottaja, paljon enemmän kirjojen ja
lehtien lukija. Lisäksi tuo multasormen kutitus näkyy niin sisällä omalla parvekkeella kuin muutamassa
puutarhassakin.
Lomilla suunnataan yleensä johonkin lämpöiseen jossa pääsee
sukeltamaan ja uimaan kirkkaassa
meressä tai sitten vaan yksinkertaisesti mahdollisimman kauas! Edellisillä omatoimilomilla on tullut tutuksi vain murto-osa Australiasta,
eräät Thaimaan ja Kreikan saaret,
Kroatian kaupunkeja ja Arabian niemimaan hiekkadyynit, jotka seurasivat kotiin asti matkatavaroissa.
Pikkuisesta lähtien ovat autot
kiinnostaneet ja ei ehkä ollut yllätys, että ensimmäinen ”oikeahko”
säiliökirjakokoelmani esitti vanhoja autoja postimerkeillä. Pitemmän
aikaan on ollut haaveissa vanhan
auton kunnostus. Tuossa noin vuosi olin tunnistavinani jotenkin tutun oloisen auton myynnissä netissä. Hetken selvittelyn jälkeen sain
selville, että kyseessä on sama auto, jonka omisti eräs vanhempi, jo
poismennyt pariskunta kotikadultani Valkeakoskelta. Sunnuntaiajelu
vei sinä sunnuntaina syvälle Varsinais-Suomeen ja seuraavana viikonloppuna haettiin lapsuudesta tuttu
Peugeot 304 (vm 1972) sateensuojaan autohalliin. Joku kaunis päivä
Pösö on vielä museorekisterissä… 

lk
kl
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Ensimmäinen ZKD-sarja arkkileimattuna.
Pääosa markkinoilla olevista merkeistä on näin mitätöity.

DDR:n keskuskuriiripalvelun

merkeistä ja postihistoriasta osa 1
Entisen Itä-Saksan postihistorian vähän tunnettu
ja ehkä kerättykin alue on maan Keskuskuriiripalvelun (ZKD
= ”Zentraler Kurierdienst”) omaperäinen merkistö ja sen
postilähetykset. Yhtenä syynä voi olla näiden merkkien
pelkistetyn vaatimaton ulkonäkö. Toinen syy on, ettei niitä
ja niillä varustettuja lähetyksiä tiukkojen määräysten
ja preussilaisen kurin DDR:ssä ollut lainkaan tarkoitettu
keräilijöiden käsiin, tämä oli nimenomaan kiellettyä.
Teksti ja kohteet Seppo Laaksonen, AIJP

M

iksi ”työläisten ja talonpoikien” Itä-Saksassa
tarvittiin erityinen sisäministeriön alainen ja turvallisuuspalvelu Stasin tiukasti valvoma
kuriiriposti ja sille omat postimerkit? Virallinen selitys DDR:n oman filateelisen
hakuteoksen mukaan kuuluu:
”Valtion ja paikallishallinnon elinten
ja virastojen, kansanomaistamien VEB(=Volkseigener Betrieb) yritysten, yhteiskunnallisten järjestöjen (kuten puolueet ja keskusammattiliitto) postinkulun
varmistamiseksi perustettiin postin toimipaikkoja ja palveluita hyväksikäyttäen 10.10.1955 erityinen ZKD-kuriiriposti.
Siitä käytetään myös nimeä ”Hallinnollinen posti A” (= Verwaltungspost A).

SP-lehden emerituspäätoimittaja
Seppo Laaksonen
on erikoistunut
postihistoriaan
ja itäisen KeskiEuroopan ja
Egyptin filateliaan

Se toimii DDR:n sisäministeriön turvallisuuselinten (= Stasin) valvonnassa...
ZKD:n perustaminen kävi välttämättömäksi, koska Länsi-Saksan ja LänsiBerliinin agenttikeskukset vehkeilivät
normaalin viranomais- ja yrityspostin
häiritsemiseksi. ZKD-osanottajien oli
1956 – 60 käytettävä erityisiä merkkejä

(ZKD-Streifen). ZKD-lähetysten lähettämistä ja vastaanottamista koskivat erityiset turvallisuusmääräykset.” (lähde 1,
sivut 515–16).
Selitys henkii kylmän sodan aikaista
kommunistista propagandaa. Siitä, miten läntisten ”agenttikeskusten vehkeily”
käytännössä häiritsi DDR-postin toimintaa, ei löydy tarkkoja tietoja. Ilmeisesti
kylmän sodan läntinen vastapuoli yritti
ujuttaa Itä-Saksan viranomaisille menevän postin joukkoon omaa propagandaja häirintäaineistoaan. Tämä oli helppoa
ennen Berliinin muurin pystyttämistä.
Joka tapauksessa ZKD toimi DDR:ssä
Stasin kontrollin alla maan valtiollisen
olemassaolon viimeiseen vuoteen 1990
asti. Se kuljetti kirjepostin eri muotoja ja
myös paketteja.
Hallinnollinen posti A:n lisäksi toimi
Itä-Saksassa samanaikaisesti Hallinnollinen posti B (Verwaltungspost B). Se
oli normaali virkaposti omine merkkeineen vähemmän tärkeitä VEB-yrityksiä
ja valtion elimiä varten. Se, miten ja kenen toimesta raja A- ja B-postin käyttäjien välille vedettiin, ei selviä käytetyistä
lähteistä. B-postin virkamerkit on varustettu sanalla ”Dienstmarke” ja ne olivat
ulkonäöltään normaaleja postimerkkejä, toisin kuin ZKD-lipukkeet näiden ensimmäistä sarjaa lukuun ottamatta.

ZKD ennen omia merkkejä
Keskuskuriiripalvelu perustettiin siis
10.10.1955 ja sen ensimmäinen lyhyt vaihe kesti 31.3.1956 asti. Se koski postia ItäBerliinin sisällä, Berliinistä muihin ItäSaksan piirikuntiin ja niistä Itä-Berliiniin,
EI siis piirikunnasta toiseen. Postimerkkejä ei käytetty, virkakirjeet toimitettiin
Berliini 17 postitoimistoon, missä ne leimattiin punaisella leimalla, yläkaaressa
”Berlin 0 17”, alakaaressa ”Bezahlt” (=
maksettu). Lisäksi niissä tuli olla lähettäjän nimi kuorelle painettuna tai virkaleimalla, sekä kääntöpuolella kauttakulkuleima ja tuloleima. ZKD:n toiminnasta
vastasi sisäministeri, muusta eli B-virkapostista puolestaan posti- ja tietoliikenneministeri. Ensimmäisen kauden postilähetykset ovat suhteellisen harvinaisia,
johtuen aikajakson lyhyydestä ja tiukoista määräyksistä, joista lisää alla.

15
1. periodin ZKD-kirje,
punainen Berliini 0 17
14.3.1956 > Brandenburg.
Takana musta Berliini
0 17 kontrollileima 14.3.
ja Brandenburg (Havel)
15.3.56.

ZKD:n omat postimerkit
1.4.1956 ZKD:n palvelu laajennettiin
kattamaan koko DDR:n valtionalue (eli
myös lähetykset piirikunnasta toiseen).
Samana päivänä ilmestyivät ZKD:n ensimmäiset omat postimerkit. Kaikki viisi
merkkiä nimikkeellä DIENSTMARKE
olivat mustia, kuva aiheena pelkistetyn
tylsä arvomerkintä raameissa (Michel
DDR Verwaltungspost A, numerot 1 – 5).
Valtaosa näistä merkeistä jäi käyttämättä ja myytiin myöhemmin arkkileimattuina keräilijöille. Postilähetykset 10
ja 20 pfennigin merkeillä ovat tavallisia,
5 ja 40 pfennigin merkeillä selvästi vaikeampia ja 70 pfennigin merkillä harvinaisia.

5 pfg merkki
(Michel no 1) painotuotekuorella Halle
(Saale) 2 4.7.1956
> Neubrandenburg.
Takana Halle 2 4.7.,
Neubrandenburg
(Meckl.) 1 6.7.56 + kaksi
epäselvää leimaa.)

Toisen julkaisun (1956) 70 pfg merkki
(Michel no 9).

Ensimmäinen musta sarja vedettiin
liikenteestä jo syyskuun lopussa 1956
ja 1.10.56 ilmestyi ensimmäinen varsinainen julkaisu ZKD-tunnuksin (Michel
not 6 – 9). Kaikki matalat neljältä sivulta hammastetut merkit olivat pohjaväriltään violetteja, testinä isolla negatiivisena DDR ja mustalla ”Zentraler +
arvomerkintä/Kurierdienst”. Samasta
päivästä alkaen sallittiin myös ZKD-postituskoneleimojen käyttö. Leimasinvärin
oli oltava violetti.
Merkeistä postilähetyksillä on 70 pfennigin arvo vaikein. Vuonna 1957 julkaistiin kahtena sarjana (Michel not 10 – 16)
vuoden 1956 merkkejä mustalla tai violetilla päällepainamalla. Nelilukuinen
kumivalssilla käsin lisätty päällepainama ilmaisi, missä DDR:n piirikunnassa
merkkiä käytettiin. Jotkut päällepainamanumerot ovat erikoiskeräilijöiden etsimiä harvinaisuuksia, postilähetyksistä
jälleen 70 pfennigin arvo (Michel no 13)
on selvästi kallein.
Vuosina 1958 – 59 ZKD-merkit uusittiin jälleen. Nyt niiden vaatimaton
ja pelkistetty ulkonäkö muistutti nauhalle painettuja pieniä pääsylippuja.
Ne painoi matka- ja pääsylippuihin

70 pfg merkki
(Michel no 5)
postilähetyksellä on
erittäin harvinainen,
Michelissä ei
hintanoteerausta
yksittäispostitteelle,
sekapostite € 1.000,-.
Myyntihinta viime
syyskuun Rosslau
-huutokaupassa
yhdelle merkille
epätäydellisellä
pakettileikkeellä oli
€ 220,3. julkaisun
2 x 10 pfg (Michel
no 10) päällepainamalla 1305
(1300 = Dresdenin
piirikunta,
1305 = Görlitzin
kaupunki).
Kirje Görlitz 1
6.11.1957 > KarlMarx-Stadt.
Takana Görlitz 1
6.11.ja Karl-MarxStadt C 1 7.11.56.



16

Suomen Postimerkkilehti
4/2015

Vuonna 1959 julkaistiin vielä myös
mallin 1958 17 mm korkeita lipukkeita
uusin värein. Yksi palkki = 10 pfg, kaksi
palkkia = 20 pfg (Michel not 30 ja 31).)

Vuoden 1958 viimeisen julkaisun 2 x 1 palkkia (= yht 20 pfg) kirjeellä
Karl-Marx-Stadt 4 9.9.1959 > Zwickau. Etusivulla kumileima ”Z. K. D.”.
Takana Karl-Marx-Stadt 4 9.9. ja Zwickau (Sachs) 10.9.59.

Myöhäiskäyttö: Vuoden 1959 viimeisen julkaisun 2 palkkia (= 20p pfg) kirjeellä.
Rackwitz 12.8.1960 > Zwickau. Etusivulla kontrollileima Delitzsch 12.8.60 ja
violetti laatikkoleima ”Kurirdiest”, takana Zwickau (Sachs) 13.8.

Kirje sähkömoottoritehtaan ZKD
postituskoneleimalla Thurm 30.11.1966
> Zwickau. Kontrollileima Thurm /
Zwickau (Sachs) 2 30.11.1966.
Takana Zwickau 1 1.12.66. Taksa: 60 pfg
= kirje 20 – 250 g.

Kirje ruskohiilikombinaatin postituskoneleimalla Regis in Thüringen
20.8.1970 > Schönebeck.
Kontrollileima Borna 1 20.8.70.
Takana Schönebeck 1 21.8.1970.

ja lomakkeisiin erikoistunut paino (EI
siis arvopaperipaino) kahdelta puolelta hammastettuina 1 000 kappaleen rullissa. Numeerista arvomerkintää ei ollut, nimellisarvo ilmaistiin palkein: yksi
palkki = 10 pfennigiä kaksi palkkia = 20
pfennigiä. Arvomerkintätapa lienee ainutlaatuinen. Merkkikuvan keskellä oli
tunnuskirjan ja sarjanumero. Vuoden
1958 mallin merkkien (Michel not 16 –
23 ja 30 - 31) korkeus oli 17 mm, vuoden
1959 tyyppi (Michel not 24 – 29) oli vastaavasti 21 mm korkea.

Vuoden 1959 malli oli 4 mm edeltäjäänsä
korkeampi (Michel not 24 ja 29).)

Kummastakin julkaistusta on useita eri väriyhdistelmiä. Jo vuonna 1960
ZKD-lipukkeiden käytöstä luovuttiin.
15.6.1960 alkaen kuriirilähetyksistä ryhdyttiin maksamaan postituskoneleimoin
tai tavallisin postimerkein erilliseen kuittauskirjaan (kts. sivu 19). Vuosien 1958 –
59 merkkien viimeinen kelpoisuuspäivä
oli 31.8.1960. Tämän jälkeen varsinaisia
kuriiripostimerkkejä ei enää julkaistu.
Postilähetyksille lyötiin vasemmalle ylös
normaalisti violetti laatikkoleima, jossa
luki lähettäjän nimi, kotipaikkakunta ja
kirjainyhdistelmä ZKD.
Postituskoneleimoissa oli maan nimenä ”Zentraler / Kurierdienst”. Lähettäjä
ilmeni leiman mainososasta.

17
Myöhemmät erikoisZKD-merkit
ZKD-merkkien tarina ei kuitenkaan
kokonaan päättynyt. Vuosina 1963 ja
1964 julkaistiin neljä kertaa 15 erilaista
hammastettua postinkulun seurantalipuketta noin 80 suurta ”kansanomistamaa” VEB-yritystä varten. Lipukkeissa
oli aina vasemmalla piirikunnan nimen
lyhenne (esim. Bln = Berliini), DDR:n
vaakuna ja oikealla maan nimi ”DDR /
sarjanumero / ZKD”. Näillä lipukkeilla
Itä-Saksan ”kansanpoliisi” halusi tarkkailla ZKD-lähetysten määrää ja kulkunopeutta. Niitä (Michel Laufkontrollzettel
C not 1 – 60) käytettiin maan 15 piirikunnaassa neljä kertaa.
Ensimmäinen ”V D”-merkki (Michel no 1) on melko harvinainen postilähetyksellä. Luottamuksellinen virkakirje Berga (Kyffhäuser) 14.7.1965 (leima
oikealla) Sangerhauseniin, saman päivän tuloleima merkin päällä.
Lähettäjän laatikkoleiman alapuolella vasemmalla olevasta leimasta ilmenee,
miten kirje on merkitty saapuvan postin vihkoon.)

Vuoden 1964 2. julkaisun seurantalipuke
(Michel no 52). Päällepainama: Hle (=
Halle) Swn (= Schwerin) pohjamerkillä.

Kaikki käyttöjaksot olivat lyhytaikaisia vaihdellen 8 ja 18 päivän välillä. Näillä lipukkeilla ei ollut postimaksuarvoa,
lähetyksillä tuli lisäksi olla yllämainittu
laatikkoleima. Kirjekuoret tuli virallisen ohjeen mukaan toimittaa lähimpään
”kansanpoliisin” piiritoimistoon, josta
ne toimitettiin Sisäministeriön ZKDosastolle tarkastusta varten. Tästä johtuen näillä lipukkeilla varustettuja kuoria on säilynyt erittäin vähän. Niiden
Michel-arvot ovat korkeat. 19 merkkiä
on vailla luettelonoteerausta, ainakin 8
sen vuoksi, ettei yhtäkään postitse kulkenutta tarvelähetystä tunneta.
Vuonna 1965 julkaistiin vielä kolme
punaista ”V D” -lipuketta luottamuksellisia ZKD-lähetyksiä varten (Michel Vertrauliche Dienstmarken D, not 1 -3), nimellisarvoiltaan 20 pfg. Kaksi ensimmäistä
olivat vain pystysuoraan hammastettuja
rullamerkkejä, kolmas hieman matalampi painettiin arkeissa ja hammastettiin
kaikilta sivuiltaan. Miten ’luottamuksellisuus’ määriteltiin, ei selviä käytetyistä
lähteistä.

Kolmas ”V D”-merkki (Michel no 3) + postituskoneleima (merkin päällä).
Kirje Gera 1.7.1966 > Jena. Kontrollileima Gera 10 1.7.66. Takana tuloleima Jena 1
2.7.66. Taksa: kirje 20 – 250 g = 60 pfg + luottamuksellisuus 20 pfg = 80 pfg.

20 pennigin VD-merkkiä, jossa arvomerkintä
päällepainettu palkilla ja kirjaimin ”ZKD 4 a”,
myytiin hammastamattomana myös keräilijöille.
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Samanaikaisesti ilmestyi myös kaksi
”Z U” – lipuketta saantitodistuksella varustettuja ZKD-lähetyksiä varten (Michel
Sendungen mit Zustellungsurkunde E, not
1 ja 2). Molempien nimellisarvo on 65
pfg, ensimmäinen on pohjaväriltään kellanvihreä, toinen tummanvihreä.
15.11.1967 alkaen näitäkin lipukkeita
ryhdyttiin korvaamaan vastaavilla punaisilla tai violeteilla ”V D” tai ”Z U” –
leimoilla. Molempien lipukkeiden käypäisyys päättyi 15.11.1969.

Stasin ”oman” postin
pelisäännöt

Kirje saantitodistuksella ja vihreällä 65 pfennigin ZU-merkillä (Michel no 2)
Berliinistä 29.7.1966 > Karl-Marx-Stadt, saapunut 30.7.66.
Merkintä saantitodistuksesta painettu myös kuorelle, violetti lisäleima:
”Kuori pyydetään palauttamaan postitoimistoon”.)
Kirje
punaisella
VD-leimalla
Karl-MarxStadt 20.8.1970
> Schönebeck.
Takana
Schönebeck 1
21.8.70.)

Zwickaun
pääpostitoimiston
kirje
punaisella
ZU-leimalla
paikallisesti
25.5.1970, ei
tuloleimaa.
Lisäleimat:
”Saantitodistuksella”
(ylh.) ja
”Postiasia”
(vas.kesk.).)

ZKD-kuriiripostin toiminta oli säädelty
preussilaisen byrokratian ja kommunististen kontrolliperiaatteiden hengessä.
Kaiken postin tuli olla osoitettuna toiselle ZKD-vastaanottajalle, yksityisosoitteisiin niitä ei voinut lähettää. Jokainen
lähtenyt ja tullut ZKD-lähetys tuli yksittäin kirjata erityiseen lähtevän tai saapuvan postin vihkoon. Tämän vuoksi
vuonna 1965 ei julkaistu kirjausta varten
omaa merkkiä, eikä taksataulukossa ole
kirjauksen hintaa, sillä jokainen lähetys
oli jo perusluonteeltaan kirjattu.
Jokaisella kuriiripostin osanottajalla
tuli olla nimetty ZKD-vastuuhenkilö,
jonka tehtävänä oli näiden lähetysten

Kakerbeckissa toimineen metallinjalostustehdas ”VEB Metallverarbeitung”:in lähtevän ZKD-postin
kirjausvihkon johdantosivu ajalta
1.8.1975 – 5.2.1987. Oikealla alhaalla
yhtiön toimitusjohtajan tai hallituksen
puheenjohtajan allekirjoitus.)
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Taksasivu samasta vihkosta.
Mielenkiintoinen yksityiskohta:
ZKD-taksat olivat normaalipostin
vastaavia korkeammat: alle 20 g
kotimaan kirje maksoi DDR:ssä 1.10.1954
– 30.6.1990 (= valuuttaunionin alkuun)
20 pfg, 20 – 250 g kirje taasen 40 pfg.
ZKD veloitti vastaavasti 30 ja 60 pfg.

toimittaminen nimettyyn postitoimistoon, jossa niitä varten oli erityinen palveluluukku. Niitä ei koskaan saanut
laittaa normaaliin postilaatikkoon. Sama menettely toteutui saapuvan postin
osalta. ZKD-postiarvokkeiden myynti
tai luovutus yksityishenkilöille tai filatelisteille oli samoin kielletty. Poikkeuksia tehtiin esimerkiksi myymällä 1.
sarjan mustia merkkejä kerjäilijöille arkkileimattuina ja VD-merkkiä hammastamattomana.
Säännösten mukaan ZKD-kirjeellä tuli aluksi olla neljä leimaa, kaksi etu- ja
kaksi takasivulla: yksi postin ja kontrollin (eli sensuurin) kummallakin puolella. Ainakin yksi näistä saattoi olla lähettäjän virkaleima. Mikäli vastaanottaja
oli samassa piirikunnassa tai kaupungissa oli tuloleimoja vain yksi. Berliinissä tulo- ja kontrollileima oli aina
postitoimisto Berlin 0 17. Nuoremmissa lähetyksissä tuloleimoja on yleensä
yksi – tai ei ainuttakaan. Lisäksi käytettiin useita erilaisia postaalisia lisäleimoja ja ZKD-osanottajien omia saapumisleimoja. Tämä leimojen runsaus
tekee ZKD-postista postihistoriallisesti
rikkaan keräilyalueen. Keräilyn kannalta asialla on se hyvä puoli, että myös
ikkunakuorien määränpää on useimmiten selvitettävissä. 

Vihkon valmiiksi painettu mallisivu esimerkiksi siitä, miten lähtevä posti
ja sen kustannukset tulee kirjoihin viedä.

Lähteneestä postista maksettiin päivän summa tavallisin postimerkein päivittäin.
Nämä mitätöitiin Kakerbeckin normaalilla postileimalla. Jokainen vienti
kontrolloitiin kuukauden – kahden välein. – Ja kontrolli oli tarkkana: sivulla 23
tarkastaja on havainnut 10 pfennigin laskuvirheen!! Tämä summa on maksettu
lisää mustan nuolen osoittamalla vihreällä merkillä.
Vihkoihin maksetut
lähetykset olivat
tämän näköisiä:
Autotehtaan kirje
Karl-Marx-Stadtista
20.8.1970 > Schönebeck,
takana tuloleima
21.8.70. Ei enää
kontrollileimoja.
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London 2015 Europhilex

män pappakansaa kuin nuorisoa, mutta
ehkä sikäläinenkin nuorisotilanne on pakottanut määrittelemään termin ”nuoriso” uudelleen.
Heti sisään tultaessa oli iso Royal Mailin osasto, jossa tarjontaa riitti. Kiitos tästä lienee heidän vilkkaan ja mielikuvituksellisen julkaisupolitiikan. Yhdestä
julkaisusta löytyy helposti kymmenen
merkin sarja, pienoisarkki, FDC-kuori,
esittelypakkaus (Presentation pack), postimerkkikortit (PHQ cards), erikoisleimat
jne. Näyttelyn vetonaula oli numeroitu
Penny Black -pienoisarkki, jota oli tehty
vain 7 500 kpl. Kyseinen pienoisarkki oli
saatavana vain näyttelystä viiden punnan hintaan. Kullekin näyttelypäivälle
oli varattu tietty määrä, mikä aiheutti
pitkät jonot aina aamusta Royal Mailin
osastolle. Tuollainen painosmäärähän
katoaa nopeasti noilla markkinoilla. Brittiläinen Rushstamps ilmoitti näyttelyn
aikana maksavansa omalla osastollaan
ko. pienoisarkista 10 puntaa jokaiselle

Tunnelmia ja havaintoja
Lontoossa järjestettiin London 2015 -postimerkkinäyttely
toukokuun puolessa välissä tutussa paikassa Islingtonin
messukeskuksessa. Näyttelyn tuloksista ja suomalaissaavutuksista löytyy tietoa toisaalta. Tässä ehkä enemmänkin
satunnaisen kulkijan havaintoja. Teksti ja kuvat Olli Saarinen

N

äyttelyn suuri keskushalli oli pyhitetty kauppiaille, huutokauppahuoneille
ja yhdistyksille. Itse kokoelmat oli sijoitettu syrjemmäksi. Monet
kaupallisen puolen osallistujista olivat
korkean tason huutokauppahuoneita,
joilla ei ollut kovin paljoa annettavaa rivikeräilijöille. Joillakin oli tosin oma pieni näyttely osastollaan heillä olevista tai
heidän kauttaan välitetyistä hienouksista. Monin paikoin nämä kohteet olivat
uniikkeja harvinaisuuksia.
Varsinaisia kauppiaita oli ympäri maailmaa. Punnan korkea kurssi ja brittiläisen filatelian muutenkin korkea hintataso sai kohteen kuin kohteen näyttämään
arvokkaalta. Suurimmat tungotset olivatkin saksalaisten kauppiaiden osastoilla, joiden hintataso oli selvästi maltillisempaa luokkaa, paikka paikoin jopa

edullista. Pohjoismaisia kauppiaita oli
kolme, yksi Ruotsista (Göran Fredrikson)
ja kaksi Tanskasta (Fyns Frimaerke Service
ja JF-Stamps).
Lisäksi mukana oli joitain aatteellisia
yhdistyksiä, postihallintoja ja nuorisonurkka. Suomen tai Ahvenanmaan posti ei tällä kertaa ollut mukana ja moni
muukin postihallinto loisti poissaolollaan. Nuorisonurkassa näkyi kyllä enem-
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tarjoajalle. Hinnannousua on siis luvassa ja ilmeisesti
kauppiaillakin on vaikeuksia saada tuota pienoisarkkia suuremmissa määrin.

Postihallintojen erilainen
julkaisupolitiikka
Royal Mailin ajatusmaailma poikkeaa kovin paljon
meikäläisen postin tarjonnasta, vaikka molemmilta
on julkaisupolitiikka lähtenyt lapasesta jo kauan aikaa
sitten. Meillä kun Posti ei osaa julkaista muita kuin
ykkösluokan merkkejä, niin Royal Maililta tulee kyllä
kovastikin eri taksoihin sopivia puntamääräisiä merkkejä. Moderneille taksakeräilijöille tämä tuo oman vivahteensa perusarvoisten merkkien rinnalle.
Royal Mail uskoo vahvasti automaattifilateliaan, sillä näyttelyssä oli viisi postimerkkiautomaattia tarjolla
(Post & Go Services). Näistä kaksi suolsi Royal Mailin
lipukkeita, yksi Jerseyn, Guernseyn ja Gibraltarin vastaavia. Sama systeemi kuin joillain kansainvälisillä messuilla taannoin, kun Posten Åland möi manner-Suomen
Postin merkkejä. Parannettava jäi, sillä kaikki näyttelystä lähettämäni kortit oli vedetty ”kylmäksi” postin
koneleimalla, vaikka näyttelyleima sinänsä siisti olikin.

Harvinaisuudet näytillä
Edellisessä lehdessäkin mainittu näyttelyn Mauritiusosasto tarjosi hienoja kohteita kävijöille. Painolevyn
lisäksi heillä oli esillä ehkä hienoin Mauritiuksen Post
Office -kuori, joka on kulkenut kahdella merkillä Intiaan. Se oli David Feldmanilla myynnissä ja hinnan
kohdalla luki vain ”Price on request” eli hinta kerrotaan
pyynnöstä. Marssin sitten Feldmanin edustajan pakeille ja kysyin, että mitä maksaa. En ehkä ollut ulkoisesti kaikkein varteenotettavin ostajakandidaatti, joten
myyjä totesi vain, että ”hinnan saa pyydettäessä, mutta se
on yli miljoonan”. Eihän tuon selvempää pyyntöä enää
voinut esittää! Luonnollisestikin hinta oli yli miljoonan, kun yksittäisistä merkeistäkin on tällaisia summia
maksettu. Minulle ei edes selvinnyt, mistä valuutasta
oli kyse. Yksi kaupanteon kultaisia sääntöjä on, että
älä aliarvioi ostajaa. Olisinhan voinut olla vaikka tuore
Eurojackpot-miljonääri. Jätin sitten kohteen ostamatta,
kun ei tuntunut heitä kiinnostavan.
Näyttely oli hieno kokemus ja annettavaa riitti useammalle päivälle. Korkeasta tasosta kertoi jo pelkästään se, että näyttelyssä oli esillä myös Ruotsin Keltainen kummitus, mutta muiden kohteiden seassa ilman
sen suurempaa mainostusta. Ja tokihan Lontoossa on
aina kaikkea muutakin mielenkiintoista nähtävää, kuten esimerkiksi kadulle iltapäiväteelle tulleet Hullu
Hatuntekijä ja Hassu Jänis. Liisa Ihmemaassa muuten
saikin tänä keväänä osakseen kymmenen postimerkin
sarjan sikäläiseltä postihallinnolta. 

Huviveromerkkejä?
Teksti Seppo Evinsalo

K

anervan Kimmo toi maanantaikokouksessa nähtäväksi
mielenkiintoisen ”merkkiklimpin”. Vuoden 1911 kotkamallin 20 pennin sinisiä on liimaantunut paksuksi nipuksi. Lähempi tarkastelu osoitti merkit puolitetuiksi ja osa jo
valmiiksi perferoituina. Olisiko tässä huviverokäyttöön tarkoitettuja merkkejä jo valmiiksi puolitettuina?
Vuosina 1915-17 käytettiin M-11 kotkamerkkejä huviveron kantoon. Merkeistä käytettiin 5, 10, 20 ja 40 pennin merkkejä.
Veron määrääminen johtui ensimmäisestä maailmansodasta
ja se astui voimaan 1.1.1915. Sotaveroksi määrättiin aluksi 10 prosenttia pääsymaksusta. Vero nousi 20 prosenttiin 1.4.1916. Veronkanto tapahtui kiinnittämällä veroa vastaava määrä postimerkkejä pääsylipulle niin, että puolet merkistä oli lipulla ja puolet
sen kantaosalla. Tätä määräystä ei aina noudatettu, vaan koko
merkki liimattiin pääsylipulle tai sen kantaosalle. Osa merkeistä
oli jo valmiiksi hammastettu keskeltä kahtia.
Käytäntö loppui kesällä 1920, joten myös saarismallin merkkejä käytettiin niiden ilmestymisen jälkeen vuodesta 1917 alkaen.

Pääsylipuilla näkyy
sekä puolitettuja että
kokonaisia merkkejä.
Loppuvaiheessa veron
osuus oli jo 25 prosenttia.
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Suomen Joutsenen matkat:
1. matka 22.12.1931–22.5.1932. Helsinki – Tanska – Färsaaret – Englanti – Kanariansaaret –
5,5 astetta pohjoista leveyttä – Azorit – Espanja– Helsinki.
2. matka 20.10.1932–3.6.1933. Helsinki – Kanariansaaret – Brasilia – Uruguay – Argentiina – Pienet Antillit – Neitsytsaaret – Azorit –
Helsinki.
3. matka 1.11.1933–15.5.1934. Helsinki – Ranska
– Egypti – Italia – Kanariansaaret – Haiti – Portugal – Helsinki.
4. matka 31.10.1934–3.5.1935. Helsinki – Espanja – Kreikka – Libanon – Palestiina – Egypti
– Marokko – Azorit – Englanti – Helsinki.

Postia mereltä

SP-lehden numerossa 2/2015 Olli Saarinen kirjoitti toisen
maailmansodan aikaisista amerikkalaisten sotilaiden kirjeistä taistelukentiltä Tyyneltämereltä. Tämän innoittamana
rahastonhoitajamme Tapani Somersalo toi nähtäväksi kirjeen
koululaiva Suomen Joutsenen viimeiseltä matkalta. Kirje kertoo oman hauskan tarinansa Suomen kenties tunnetuimman
aluksen miehistön tunnelmista valtameripurjehduksilla.
Teksti Seppo Evinsalo  Kohteet Tapani Somersalo

5. matka 9.10.1935–2.7.1936. Helsinki – Portugali – Venezuela – Kolumbia – Panama – Panaman kanava – Peru – Chile – Kap Horn – Argentiina – Brasilia – Azorit – Helsinki.
6. matka 2.11.1936–1.5.1937. Helsinki – Portugal – Senegal – Dominikaaninen tasavalta
– Meksiko – Kuuba – Yhdysvallat – Norja –
Helsinki.
7. matka 20.10.1937–12.5.1938. Helsinki – Madeira – Uruguay – Tristan da Cunha – Kapkaupunki, Etelä-Afrikka – Ranska – Helsinki.
8. matka 27.10.1938–23.4.1939. Helsinki –
Ranska – Marokko – Brasilia – Puerto Rico –
Azorit – Hollanti – Helsinki.

T

urun Aurajoessa nykyisin museolaivana oleva Suomen Joutsen oli aikaisemmin Suomen
laivaston koululaiva. Se valmistui Saint-Nazairessa vuonna 1902 ja
kuului Ranskan valtion tukemaan rahtialussarjaan. Alus kuljetti Laënnec-nimisenä mm. vilja-, hiili- ja nitraattilasteja pääasiassa Euroopan ja Pohjois- ja
Etelä-Amerikan sekä Australian välillä.
Alus myytiin 1920-luvun alussa Saksaan,
josta Suomen valtio hankki sen laivaston
koululaivaksi vuonna 1930.
Suomessa suoritettujen muutostöiden
jälkeen aluksella tehtiin ennen toista
maailmansotaa kahdeksan pitkää koulutuspurjehdusta. Valtamerimatkoilla
koulutettiin yli 650 oppilasta, ja niillä pyrittiin myös lisäämään Suomen tunnettavuutta maailmalla. Talvi- ja jatkosodan
aikana Suomen Joutsen toimi sukellusja moottoritorpedoveneiden emälaivana

Kirjeen kirjoittaja on nähtävästi päässyt käsiksi laivan leimasimiin
ja varustanut kirjeensä lukuisin virallisen näköisin leimoin.
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ja sotien jälkeen miinanraivaajien tukikohtana. Aluksella purjehdittiin vielä
1940- ja 1950-lukujen vaihteessa lyhyitä
koulutus- ja edustuspurjehduksia Itämerellä. Se toimi myös emälaivana merivoimien harjoituksissa sekä asunto- ja
varastolaivana. Alus sijoitettiin 1960-luvun alussa pysyvästi Turkuun Aurajoelle, ja vuosina 1960–1988 sillä toimi merimiesammattikoulu. Suomen Joutsen
luovutettiin vuonna 1991 Turun kaupungille, joka sitoutui huolehtimaan aluksen
kunnostuksesta. Nykyisin ylläpidosta ja
museotoiminnasta vastaa Forum Marinum -säätiö.

Mm. näin Esko
kirjoitti kaverilleen:

Ristiside Suomen Joutsenelta Helsingin PT:n kautta Kuusankoskelle 18.3.1939.
Toisen painoluokan painotuotteen postimaksu oli 1 markka 1.12.1931 – 18.3.1944.

Jossakin Atlantilla päiväntasaajan eteläpuolella alettu palavan innostuksen vallassa ja
hikihelmien tippuessa 13 päivänä perjantaina 1939.
Terve vaan sinä pakkasen punaiseksi
runtelema tyyppi.
En ole ylettömästi humaltuneena,
vaikka kirjoitankin, mutta tervetullut
korttisi antoi aiheen hiukan valaista sinullekin näitä edesottamuksia, jotka sinullekin vuosien mittaan on tutuiksi tullut. Eix niin?
On pirunmoinen helle. Aivan samanlainen, kuin silloin aina kun sinä vedit
riippumattosi varusvaraston puhtaaksi
nuolluille lattiapalkeille ja kysyit, onko
kellään mehua. Aurinko kiertelee päivisin pitkin ja poikin päälaellamme ja kilpikonnat matelevat hikisinä ja tyhminä
pitkin kantta. Eilen oli tavanmukainen
suurjuhla, jolloin toistasataa maan vehreätä kelmiä sai tervaa pikkuista vaille pirusti. Tavat ovat hienostuneet, jopa
siinä määrin, että kastejuhlan päälle oli
heti saunoitus ja hyvät sörsselit menivät
aivan marinoiksi. Antaumuksella hoitelin lääkärin ammattia, apulaisenani oli
Saasta Kalle ja moni tyyppi vielä tänäänkin tuntui antavan reippaasti ylen, sillä
Kallen kanssa pyöritimme rohdot, jotka
olivat vertaansa vailla...
...Sirpiö rehenteli sinun vanhoissa merirosvon kamppeissasi ja Fatsi seisoi tyynenä kuin aina ennenkin piispa Hilskan

Miehistö ryhmittyneenä yhteiskuvaan Suomen Joutsenen kannella.

Laivan päällystö on saanut omaan ryhmäkuvaansa myös vieraita maista.



24

Suomen Postimerkkilehti
4/2015

vieressä, suutari Jauhiaisen viskellessä
ammeeseen jätkiä...
... Raskaan työn kansankomissaarit
mestari Akilles Ihanainen, Runar Sumppa ja Kyyrön Viljo elävät vanhojen masien lailla ja hymyilevä pirullisesti uusien
veljien mursuiluille. Vilin hopealangat
pitävät käden liitteet paikoillaan, vaikka Bonsbiirin maurilaiskämpät olivatkin
perin kovaseinäisiä ja hetekat hieman
pienemmät kuin mitä kansainväliset
säännöt yleensä sanovat painimatoista...
... Ranskoissa panivat setelirahat hieman himmeliksi, kun jouduimme olemaan eräissä ranskalaisissa maaseutukylissä luvattoman kauan. Tulimme
tehneeksi vanhassa tutussa roikassa pienen toivioretken Bordeauxin salasyntisiin huvipaikkoihin, joista sentään selvisimme pienellä krapulalla ja suurella
rahattomuudella...
.... Casablanca meni niinkuin pitikin
mennä. Bonsbiirin sulottaret saivat nähdä Ekebomin haureellisen häntävärkin
ja suutarin karvaisen rinnan...
... Pernambucoon sitten tässä ollaan
matkalla Unski Voionmaan hoidellessa
tämän astian komentoa, pitkänenäisen
Williamnin asuessa ensimmäisessä hytissä. Peräti rauhalliselta on uusi kippari
vielä vaikuttanut....
... Biskayan mainingeista kai olet lukenut jo niin paljon paskaa, että luulen
sinun haukottelevan, jos niitä vielä tonkisin. Kyllä se vaan oli kurjaa kulkea ilman peräsintä ja mastot poikki. Uskokoon joka tahtoo...
... Yritän metsästää tähän vielä Vilin
pakinan ja sanon vaan, että elele siellä
Hesassa säädyllisesti äläkä lisää väkilukua ylettömästi....

Sensuroitu kirje lentopostina Ateenasta Suomen Joutsenelle Helsinkiin 17.8.1937.
Helsingin tuloleima 19.8. Sensuurin liuska ja violetti leima.

Päällystö vieraineen laivan salongissa.

So long everybody
toivoo Esko
Näin siis kirjoitteli merimies kaverilleen Suomen Joutsenen viimeiseltä koulupurjehdusmatkalta. Kirjeitä ja kortteja
sekä Suomen Joutsenelta Suomeen että
muualta laivalle on säännöllisesti tarjolla huutokaupoissa. Niistä kokoamalla
saisi mielenkiintoisen avoimen luokan
kokoelman, jota elävöittämään voisi vielä lisätä matkoilta otettuja valokuvia, joita niitäkin on usein tarjolla. 

Päällystö miehistöineen järjestäytyneenä riviin.
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Yhteenveto kustannuksista per henkilö
tällä hetkellä (jos 30 osanottajaa):

SP-lehden lukijamatka
Nordia 2015 -näyttelyyn

SP-lehti järjestää lukijamatkan NORDIA 2015 postimerkkinäyttelyyn Täbyhyn Ruotsiin yhdessä Suomen Filatelistiseuran,
Postihistoriallisen yhdistyksen ja Aihefilatelistien kanssa 30.10.
- 2.11.2015. Ennakkoilmoittautumisia on jo tähän mennessä tullut
liki 20, mutta nopeimmat ilmoittautujat ehtivät vielä mukaan.

O

lemme pyytäneet Viking Linelta laivamatka- ja hotellitarjouksen. Hotelli Clarion
Hotel Sign sijaitsee kävelymatkan päässä Tukholman keskustasta.
Hytti ja hotellihuone varataan kahdelle
hengelle. Laivamatkaan sisältyy buffet
aamiaiset mennen tullen sekä mennessä yhteinen kolmen ruokalajin illallinen
(Ruokajuomat voi jokainen tilata pöydässä itse. Alkuruoka, pääruoka ja jälkiruoka tulee valita. Erikoisruokavaliot
tulee mainita), tervetuliaistapahtuma
laivan kokoussalissa, bussikuljetus mennessä (la) laivalta hotellin kautta näyttelyyn. Bussi hotellista laivalle lähtöpäivänä (su). Muut ruokailut ja kuljetukset
(Hki, laiva ja STO) jokainen hoitaa itse.
Täbyhyn on matkaa Tukholman keskustasta noin 15 km.

Aikataulu, hytti
ja hotelli:
● Helsinki-Tukholma 30.10. klo 17.30,
saapuminen Tukholmaan 31.10. klo 10.00
M/S Gabriella
● Hotelliyöpyminen Tukholmassa
31.10.-1.11. Clarion Hotel Sign
● Tukholma-Helsinki 1.11. klo 16.30,
saapuminen Helsinkiin 2.11. klo 10.10
M/S Mariella
● Hintaan sisältyy menopaluu laivamatka Viking Linen kautta varatun hotelliyöpymisen yhteydessä. Lisätietoja
hyteistä: http://www.vikingline.fi/merella/hytit/ ja hotellista http://www.clarionsign.com/

1) Kahden hengen B2 hytti,
kahden hengen hotellihuone
aamiaisineen, buffet aamiaiset (2kpl)
laivalla, Food Garden illallinen (la),
bussi Tukholmassa
248 EUR/henkilö
2) Yhden hengen B2P hytti,
yhden hengen hotellihuone
aamiaisineen, buffet aamiaiset (2kpl)
laivalla, Food Garden illallinen (la),
bussi Tukholmassa
363,50 EUR/henkilö

T

arjous on voimassa vähintään 10
henkilön ryhmälle ja enintään 30
hengen ryhmälle niin kauan kuin
paikkoja riittää. Jos varauksia ei ole tehty
riittävästi 21.9.2015 mennessä, ryhmämatka peruutetaan. Matkalle lähtijällä
tulee olla voimassa oleva henkilökortti
tai passi. Viking Linen standardiehdot
voimassa. Koska matka tehdään ryhmämatkana omakustannusperiaatteella,
edellytämme, että osallistuja noudattaa
annettuja aikatauluja ja hyvää matkustustapaa.
Varaus laiva/hotelli matkoista on tehty, koska ennakkovarauksen on tehnyt
jo yli 10 ilmoittautujaa.
Sitova varaus 21.9.2015 mennessä:
juho.paananen@elisanet.fi
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Postihistoriaa
kunta osoitetieto ja kirjoitettu taas uusi osoite: Kajaani. Taakse
toiveen alle kirjoitettu samalla sinisellä (sama kuin osoitteen
Kajaani) Ei Löydy. Kuudes leima (takana) on Kajaani 21.3.1918
(0285.01.a). Ilmeisesti täältä on myös etusivun violetti kolmirivinen leima: Pohjois-Savon ja Kajaanin / Sotilaspiirin esikunta
/ Yleinen kanslia. Seitsemäs leima (takana) on Kajaanin katkos
venäläisleima (0285.2b), josta venäläisteksti on poistettu Kajaani 3 (9) .IV.1918. Sen jälkeen on lisätty käsin Tuomiosalmen
kautta? ja samoin käsin Kajaanin Esikunta? (etusivun alalaidassa - kulunut pahoin). Kahdeksas ja viimeinen leima on
Suomussalmi 2.V.18
Nuhruisuudesta päätellen kirje on päätynyt perille Uhtualle
ja kulkenut repun pohjalla sitten pari kuukautta Karjalan korvissa. Mahdolliset lisätiedot tai kommentit ovat tervetulleita
palstan toimittajalle.

P

alstaamme aiemminkin muistanut Reijo Tanner on
taas löytänyt kohteen, joka on postihistoriaa aidoimmillaan. Se on Suomen vapaussodan tuiskeessa 1918
seikkaillut pari kuukautta:
Kyseessä on valkoisen puolen kuori sisältöineen, johon
on merkitty: Rintamapostia (käsin) Walkjärven Nousialasta
14.3.1918 kotirintaman osoitteeseen. Lähettäjän osoite on ollut
Ensimmäinen Pohjois-Karjalan komppania, Kiviniemi. Kirjeen taakse hän on lisännyt pyynnöön: Pyydetään lähettämään
edelleen ellei kirjeen saaja ole kotona. Ensimmäinen leima on
violetti rivileima *VALKJÄRVI* – missä tämä on ollut käytössä? Onko punainen ”Kenttäposti”- leima lyöty samalla postin
käsittelypisteellä, koska leimat ovat allekkain? Toinen leima
(edessä) on Kiviniemi As 15.3.1918 ja kolmas (takana) Varkaus
15.3.1918. Vastaanottaja oli lähtenyt kuitenkin Karjalan rintamalle tällä välin ja uusi osoite: Kuopio Karjalan retkikunta on
lisätty mustalla käsin. Neljäs on Varkauden lähtöleima (etupuolella) 18.3.1918 ja viides (takana) Kuopio 19.3.1918. Ilmeisesti Kuopiossa on lisätty Ei XI patalj. käsin. Sen jälkeen on
Karjalan retkikunta ja Kuopio yliviivattu violetilla ja kirjoitettu uusi osoite Karjalan retki 2 ja sitten violetin tekstin päälle
(Karjalan retkik 2) kirjoitetu käsin Ei kuulu II rykm. Samalla
784 yliviivattu. Sinisellä on yliviivattu toinen Karjalan retki-
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otaisissa merkeissä, joskin ajallisesti hieman lähempänä nykypäivää jatkamme: Jatkosodan kuvallinen kenttäpostikortti on lähetetty Karjaalta 14.12.1941 2 mk:n
m/30 punaisella merkillä varustettuna Kajariin, Unkariin. Merkki oli tarpeen, koska kenttäposti ei kulkenut maksutta ulkomaille. Kortilla on myös saman vuoden joulumerkki
ja sensorimme 94 violetti leima. Saksaksi kirjoitettu kortti on
päivätty ”Venäjällä 4.12.1941. ja sen tekstissä lähetetään ”…sydämelliset terveiset Pohjoisesta, missä taistelen – samoin kuin
sinä tahollasi – verivihollistamme vastaan… Täällä on –30 C
pakkasta ja maa on runsaasta lumesta aivan valkoisena…”.
Lähettäneen sotamiehen kenttäpostinumero on ollut 5407 (Kpk
6), mikä on kuulunut Jääkärirykmentti 33:n kranaatinheitinkomppanialle. JR 33 puolestaan kuului 6. Divisioonaan, joka
oli alistettu Saksan XXXVI Vuoristoarmeijakunnalle Suomen
Lapissa. Suomalaisdivisioona osallistui vuonna 1941 saksalaisten rinnalla hyökkäykseen Sallan – Kantalahden suunnalla.
Leimasta päätellen lähettäjä, tai joku hänen aseveljistään, on
päässyt lomalle ja postittanut kortin Karjaalla.

PHILEAN LAATUHUUTOKAUPAT
Myyty huutokaupassamme LAPOEX 2015

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

http://www.philea.se
auction@philea.se
juho.paananen@elisanet.fi

Edustaja Suomessa
Jussi Paananen
Kiesikuja 17
01200 VANTAA
Puh 40-5706195
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Ajankohtainen katsaus
Koonnut: Seppo Laaksonen

A

loitamme tällä kertaa todella suurilla maailmanluokan
harvinaisuuksilla. Jatkamme eräillä Euroopan uutuusmerkeillä ja päätämme kotimaamme filateliaan liittyvillä asioilla.

myytiin 1,38 miljoonalla US-dollarilla
ja sen jälkeen se on vaihtanut omistajaa
kolme kertaa (1990, 1996 ja 2007), aina
suorakauppana.

kapuolelta ja kolmannesta kuvasta on
infrapunafiltterin avulla suodatettu pois
paperin magnetanpunainen väri, jolloin
musta painoväri ja leiman väri erottuvat
selkeästi.
BRITTILÄISEN GUYANAN vuoden 1856
1 centin magentan eli maailman harvinaisimman merkin myynti 9,5 miljoonalla dollarilla ja sen kohtalo on useaan
otteeseen ylittänyt palstamme tiukan
uutiskynnyksen. Jälleen kerran tästä filatelian legendasta on uutta kerrottavaa.
Ensinnäkin merkin nykyinen omistaja
on selvinnyt. Kyseessä on maailmankuulu amerikkalainen kenkämuodin
suunnittelija Stuart A. Weizmann (s.
1941). Hänen design-kenkiään myydään
nykyisin noin 70 eri maassa.
Weizmann kertoo hankintansa taustasta seuraavaa: ”Kun nuorena keräsin
koko maailmaa valmiiksi painettuun
kansioon, totesin, että vaikka kuinka
menestyisin, jää ainakin yksi paikka
Brittiläisen Guyanan sivulla iäti tyhjäksi. Mutta ei koskaan pidä sanoa ’ei koskaan’! Kun minulla kuitenkin nyt tarjoutui tilaisuus tämän merkin hankintaan,
pidän kohtuullisena, että mahdollisimman monet sen myös näkevät. Paras
paikka tähän on Smitsonianin Postimuseo Washington D.C.:ssä”.
Kuten olemme kertoneet, on kuuluisa rariteetti pysyvästi nähtävillä USA:n
postimuseossa, poikkeuksena tulevat
olemaan syksyn Monacophil 2015 ja
ensi kevään New York 2016-näyttelyt,
minne se lähetetään ihailtavaksi. Smithsonian on myös julkistanut kolme uutta
kuvaa legendaarisesta merkistä: ensimmäinen on sen etupuolelta, toinen ta-

TOINEN FILATELIAN KRUUNUNJALOKIVI eli Mauritiuksen vuoden 1847
Post Office julkaisun ”Bombay”-kuori
on jälleen kerran myynnissä. Kyseessä on 1.1.1850 leimattu kuori kahdella 1
centin punaisella merkillä joka nyt on
suoramyynnissä David Feldmanin nimekkään huutokauppayhtiön toimesta
Genevessä. Post Office merkkien kuoria
tunnetaan yhteensä vain kuusi kappaletta, tämä on ainoa niistä kahdella punaisella merkillä. Harvinaisuuden omisti pitkään amerikkalainen suurkeräilijä
Alfred Lichtenstein ja hänen kuolemansa jälkeen hänen tyttärensä. 1968 kuori

PUOLITUKSET OVAT USEIN klassisten ja postihistoriakokoelmien helmiä,
mutta merkin leikkaamineen kolmeen
osaan on todella harvinaista. Näin tehtiin pienessä slovakialaisessa kaupungissa 1857 vuoden 1859 julkaisun siniselle 9 kreutzerin merkille, kun Itävallan
3 kreutzerin merkit pääsivät tilapäisesti loppumaan. Hyvälaatuinen kuori on
leimattu Tornassa (nykyisin Turna nad
Budvou, Slovakia) 28.8.1857 – vuosi kirjeen tekstissä - ja osoitettu Rosenau’hun
(nyk. Roznava, Slovakia). Kuori on latinaksi kirjoitettua kirkon kirjeenvaihtoa.
Se on ainoa tunnettu lajiaan ja myytiin
Wienissä Dorotheum-yhtiön loppukevään huutokaupassa 145 000 euron ennätyshintaan.

KIINASSA PAINETTIIN VUONNA 1971
kulttuurivallankumouksen pyörteissä 8
yanin erikoismerkki, joka esitti puhemies Mao Zedongia ja hänen seuraajakseen kaavailtua marsalkka
Lin Piaoa. Viimemainittu joutui kuitenkin epäsuosioon ja kuoli
epäselvissä oloissa lentoturmassa Mongoliassa
1971. Merkkiä ei
kuitenkaan koskaan julkaistu tai
Puolitettu Itävallan 9 kreutzerin
sininen merkki.

29
myyty posteissa. Aiemmin Lain Piano
esiintyi Kiinan Kansantasavallan merkeillä Maon kanssa 1967 (Michel not.
990-92). Kuvamme Mao – Lin merkki
myytiin alkukesästä Australiassa Status International-yhtiön toimesta noin
20 000 euroa vastaavalla määrällä Australian dollareita. Erikoista kaupassa oli
myyjän lausunto merkistä (jota Michel
ei tunne): ”Mielestämme merkki on aito, mutta koska vertailukappaletta ei ole
olemassa ei aitoutta voida vahvistaa.
Siksi merkki myydään ilman palautusoikeutta sellaisena kuin se on”.

TUNNETUSTI IHMISRUUMIIN SUURIN ELIN on iho. Palanen sitä on nyt
saatavissa myös sveitsiläisellä uutuusmerkillä. Alppimaa julkaisi 1 frangin
nimellisarvoisen ihmisläheisen uutuuden 7.5.2015. Postin tiedotteen mukaan
merkille on painoteknistesti saatu ihon
pehmeyttä, tuntua ja ulkonäköä. Merkin suunnittelija Pamela Rosenkranz on
vastuussa myös marraskuussa järjestettävän Venetsian taidebiennaalin Sveitsin
osaston suunnittelusta ja toteutuksesta.

aiheiden keräilijöiden järjestön IMOS’in
(Internationale Motivgruppe Olympiaden und Sport) julkaisusarjaan.

RUOTSI OLI JÄLLEEN KERRAN
voittoisa Wienissä pidetyissä Eurovision laulukilpailuissa. Isäntämaa Itävalta hyödynsi heti asian julkaisemalla
1.6.2015 normaalin merkkiohjelman ulkopuolisen 0,68 euron erikoismerkin.
Se esittää voittanutta Måns Zelmerlöwiä länsinaapurimme lippuun kietoutuneena. Merkki painettiin 20 kappaleen arkeissa, yhteensä 3 000 arkkia. Sitä
myytiin Wienin filateliapalvelun lisäksi
”valikoiduissa postitoimistoissa”.
OLYMPIAFILATELIAN ’GRAND OLD
MAN’ Manfred Bergman Sveitsistä on
koonnut ja julkaissut uuden erikoisvihkosen vuoden 1940 pitämättä jääneiden
Helsingin olympialaisten merkkiehdotteista. Tämä kuuluu olympia- ja urheilu-

JEAN SIBELIUKSEN
syntymän 150-vuotisjuhlaa vietetään kuluvana
vuonna monin eri tavoin.
Myös Portugal on lähtenyt mukaan julkaisemalla 26.3. € 0,72 nimellisarvoisen erikoismerkin.

VUODEN 1936 BERLIININ OLYMPIALAISTEN hammastamaton blokkipari loppukeväästä on myyty hintaan
€ 38 000 saksalaisessa Köhlerin huutokaupassa. Molemmat blokit on mitätöity ensipäivän leimalla, toinen Stadionin,
toinen Olympiakylän sellaisella. Michelin Saksa-erikoisluettelo hinnoittelee
hammastamattomat olympiablokit kursiivilla, muttei kerro niiden alkuperää.
SUOMEN VUODEN 1866 isohampaisten merkkien 5 pennin kaunis päikköpari sekapostitekuorella Helsingistä
Kristiinankaupunkiin oli toukokuussa Lontoon Europhilex-näyttelyn Köhler-Corinphila huutokaupassa tarjolla
90 000 euron lähtöhintaan. Näitä päikköjä tunnetaan vain
7 kappaletta, postilähetyksellä kuvassamme oleva on ainoa.
Päikköpari on vasemmanpuoleinen. 
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Kirjallisuutta
Seppo Laaksonen

Filateelinen
tohtorinväitöskirja

Punaiset kirjain-numeroyhdistelmät
viittaavat väitöskirjan tekstiosaan.

Kai Varsio: Postimerkit merisotataidon
dokumentteina. Britannian ja Saksan
laivastojen varustelu maailmansotien
välisenä aikana. Kustantaja: Maanpuolustuskorkeakoulu, Helsinki 2015.
ISBN 978-951-25-2665-9. Varsinainen
väitöskirja 322 sivua + liitekirja, jossa
erittäin runsas nelivärinen kuvitus 67 sivua. Hinta € 27,-.

F

ilateliaa ja postimerkkejä sivuavia korkeimpia akateemisia
opinnäytteitä tunnetaan
Keski-Euroopan kielialueilta useampiakin.
Useimmat ovat olleet
taideaineiden alalta,
jolloin tieteellisen tarkastelun ensisijaisena kohteena on ollut
postimerkkien kuvallinen ilmaisu taideteoksena. Samoin postinkulkuun liittyviä

väitöskirjoja historiatieteiden ja kuljetustalouden aloilta on julkaistu. Viimemainittuihin kuuluu myös Seija-Riitta Laakson väitöskirja, joka englanninkielisenä
ja Englannissa tarkastettuna jäi meillä
ansaitsemaansa huomiota vähemmälle.
Evp-kommodori ja Upseerifilatelistien
entinen puheenjohtaja Kai Varsio aukoo
kuitenkin uusia uria: hänen väitöskirjansa on ensimmäinen suomenkielinen filateliaa kosketteleva ja hän yhdistää siinä
ansiokkaan meriupseeriuransa ja pitkän
postimerkkeilyharrastuksensa tulokset
uudella, raikkaalla ja omaperäisellä tavalla. Ilahduttavaa oli myös väitöskirjan
saama julkisuus: reilusti yli puolen sivun
artikkeli Helsingin Sanomissa kuvineen
oli taatusti harrasteemme kaipaamaa näkyvyyttä omien piiriemme ulkopuolelle.
Myös itse väitöstilaisuus Santahaminassa oli kerännyt yllättävän runsaan (ehkä
noin 150) kuulijakunnan. Joukossa filatelistit olivat vähemmistönä, mutteivät
suinkaan pienenä sellaisena ja pitkämatkalaisia oli useitakin. Filateelisena vastaväittäjänä tilaisuudessa oli alan kansainvälinen huippumme Jussi Tuori.
Kai Varsion väitöskirjan suurimmat
ansiot ovat kiistämättä merisotahistorian puolella. Filatelian kannalta on todettava, että kuvaliitteessä esitetty merkkimateriaali on varsin tuoretta ja suurelta
osin hieman kyseenalaisten julkaisijamaiden tuotantoa. Postimerkkikokoelmassa esitettynä Varsion kuvamateriaali
saisi tuomareilta palautetta nuoruudestaan ja spekulatiivisuudestaan. Mutta
kyseessähän onkin akateemisen opinnäytteen kuvitus ja siinä mielessä kirjallisuusluokan kohde, josta Jussi Tuori
epävirallisesti antoi 77 pistettä ja ison hopeamitalin. – Aihekokoelmaksi muunneltuna Varsion aineisto vaatisi täydennystä
ehiöiden, leimojen ja
postilähetysten muodossa – tavalla tai toisella, vaikka otsaketta
muuttaen. Materiaalia
olisi vanhennettava ja
kaikkein keinotteluluonteisin siirrettävä
takaisin säiliökirjaan.
Tuore sotatieteiden
tohtori Kai Varsio an-

saitse onnittelut omaperäisestä avauksesta ja täysin erilaisesta filateelisesta
kirjasta. Sellaiselle, joka itse ei ole Merivoimissa palvellut tai laivastojen historiasta muuten kiinnostunut, teos saattaa
kuitenkin olla hieman raskasta luettavaa.
Akateemisen opinnäytteen tarkoituksena ei ymmärtääkseni olekaan viihteen
tuottaminen vaan oppineisuuden osoittaminen. 

Ruotsin postimuseon ystävien
vuosikirja 2015

Erik Hamberg (toim.): Postryttaren.
Årsbok för Postmusei Vänner 2015.
65. vuosikerta. Kustantaja: Ruotsin
Postimuseon ystäväyhdistys, Tukholma
2015. 138 sivua, runsas nelivärikuvitus.
ISSN 0586 - 6758. Hinta: alkuperämaassa SEK 225,-, saatavissa mm. Tukholman Postimuseon myymälästä.

E

telänaapurimme Postimuseon Ystävien 65. vuosikirja on
ilmestynyt. Vaikka vuosiluku
viittaa eläköitymiseen on uutuus jälleen laadukas ja pirteä. Teoksen
syntymiseen on tällä kertaa kirjoittajina osallistunut kahdeksan yhdistyksen
jäsentä, mukana sekä aiemmista Postrytteriesta tuttuja että ensikertalaisia.
Ykkösartikkelissa Jan Billgren kertoo
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Kaikenmaailman postilaatikoista XXXVII
Teksti ja kuvat Kaarlo Hirvikoski

RSA eli Etelä-Afrikan tasavalta/Republiek Zuid-Afrika

W

ikipedian mukaan maa on itsenäistynyt(?) Britanniasta 11.12.1931.
Rahayksikkö on rand, asukkaita 48 800 000 ja virallisia kieliä 11.
Wikipediasta siis löytyy paljon lisää tietoa suomeksi, englanniksi, hollanniksi jne.
Nämä ovat myös Heikki Kähärin toimittamia kuvia. Kaikki kolme on otettu
28.4.1993 Kapkaupungin (Kapstad) pääpostista. 



 




    



  

3

/2015

Viipurin
kahdet
kasvot



Postimerkkilehti






SP




SUOMEN





 



Ruotsalaisen
postihistorioitsijan
tuore näkökulma:

Mikä on väärenne?

Suomen Filatelistiseuran äänenkannattaja / 96. vuosikerta / 7 €

Postia Venäjän
Keski-Aasiassa,
Iranissa ja
Mongoliassa

Grönlannin
Pakkeporto
-merkit

Kauniainen

postikortein nähtynä osa 2

Suomessa vähemmän tunnetut pakettimerkit







ZKD



erikoisuudet
ja harvinaisuudet!

DDR:n blokki esittää ensimmäisen Tshekan eli myöhemmän
KGB:n perustajaa, Leninin läheistä työtoveria Felix Dzerzinskiä.



Sopronin
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-merkin
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DDR:n kuriirivirkapostia
”Rautaisen Felixin” hengessä
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Tapani Somersalo puh. 050 564 3933
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Tuhti annos filateliaa
kuusi kertaa vuodessa.

SUOMEN
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Tilaa nyt Suomen



Ruotsin ensimmäisen suurkeräilijän
Ernst Ljungströmin (1854 – 1943) filateelisen elämäntarinan. Toinen juttu
on Christer Brunströmin käsialaa. Hän
kartoittaa perusteellisesti 1800-luvun
lopun fantasiamerkkejä, väärenteitä ja
erilaisia filateelisia huijauksia.
Kolmantena kirjoittajana on Per
Gustavsson Suomesta. Hän käsittelee
Ruotsin postin varhaisimpia vaiheita,
lähinnä vuosia 1637–1642 otsakkeella
’Pääpostimestari Andreas Wechel ja
valtakunnanvouti Bernhard Stein von
Steinhausen – ensimmäinen postihallintomme?’. Erik Hamberg puolestaan
kartoittaa Karl-Erik Forsbergin (1914 –
1995) elämänuraa ja työtä postimerkkien ja ehiöiden suunnittelijana.
Laajuutta ja paljon vakioluetteloiden ulkopuolista tietoa sisältyy Lars
Liwendahlin artikkeliin paikallispostin, rahtimerkkien, leimamerkkien ja
erilaisten postaalisten etikettien keräilystä. Ruotsalaisilla on tälle laajalle ja antoisalle alueella hauska nimi:
bältespännarfilateli. Se miten nämä
alueet liittyvät vyön kiristämiseen ei
ole allekirjoittaneelle selvinnyt, useinhan juuri tätä materiaalia on saatavilla
eläkeläisen lompakolle sopivalla hintatasolla. Peter Lorenzon puolestaan
kertoo erinomaisen kuvituksen avulla Baggen perheen kirjapainosta Tukholman vanhassa kaupungissa. Jonas
Baggen perustama yritys aloitti setelipainona ja hänen poikiensa Pehr Olof
ja Jacob Baggen toimesta tuotevalikoima laajeni postimerkkeihin. Niinpä
kaikki Ruotsin vuosien 1868 – 1892 julkaisut painettiin Baggen kirjapainossa
(kansikuvassa työnäytteenä Ringtypenin 1 kruunun merkki) . Postihistoriaa parhaimmillaan edustaa Lennart
Lundhin laivapostitutkielma yksityisistä höyrylaivoista Ruotsin postilaitoksen palveluksessa 1824 – 1869 hienoine kohdekuvineen.
Kirjan päättävä kahdeksas artikkeli on Evabritta Wallbergin. Se kertoo
smoolantilaisen postikorttivalokuvaaja Adrian Johanssonin tarinan. – Postryttaren 2015 on jälleen monipuolinen
ja tutustumisen arvoinen. Kaikki artikkelit ovat vain ruotsiksi, esimerkiksi
tiivistelmiä englanniksi ei ole. 
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Kuvioleima nro 158

(Joensuu)
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Teksti Reinhard Weber

K

uvioleima nro 158 muodostuu 12 erikokoisesta kentästä,
jotka muodostavat ympyrän.
Kulmakentät ovat ulkoreunoiltaan hieman pyöristetyt kolmiot. Keskimmäinen pystysuora rivi muodostuu
neljästä pienestä neliöstä.Vasemman rivin kentät ovat hieman lyhyempiä kuin
oikean kentän. Huomioitavaa on kolme
matalampaa kenttää toiseksi alemmalla
vaakarivillä.
Leiman koko on 16 x 20 mm ja leimasinväri on musta. Leima löytyy mallin 1875
merkeiltä.
Itselläni on tiedot 15 kohteesta, joista
yksi postilähetyksellä.
Ainoa tuntemani postilähetys on tuo
Joensuusta 23.1.1881 Tohmajärvelle lähetetty.
A. Laitinen antaa kuvioleimalle luokituksen R4 = harvinainen (6-12 kohdetta
tunnetaan). Postilähetyksellä leima on
hyvin harvinainen.
Artikkelin tiedot ja kuvat ovat seuraavista kokoelmista tai huutokaupoista:
Keräilyuutiset, P. Heinonen, K. Wolf ja
omasta kokoelmastani.
Uskon, että leimasta 158 löytyy vielä
aiemmin tuntemattomia kohteita. Toivon lehtemme lukijoitten lähettävän
tutkimusteni tueksi tietoja kohteistaan ja
havainnoistaan, mieluiten skannaamalla
kohteet väreissä. Kiitos etukäteen. ■

Tunnetut kohteet:
1875
2p
5p
20p
20p kirjeellä
25p
25p pari
Reinhard Weber
Avokatu 1 C 1
04400 Järvenpää
puh. 0400 126 850
reinhard.weber@kolumbus.fi

1 kpl
2 kpl
8 kpl
1 kpl
2 kpl
1 kpl

P

osti julkaisee
syyskuussa Art
Post -pienoisarkin, jonka unenomainen kuvamaailma
kumpuaa mielikuvituksen syövereistä. ”Arkin
neljän postimerkin toteutuksessa on viittauksia
elokuviin ja kirjallisuuteen, joissa mielikuvitus
luo tapahtumille puitteet
ja lavasteet”, kuvailevat merkin suunnittelijat
Tiia Vanhatapio ja Miika
Saksi.
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SP







online-huutokauppa 26
osoitteessa:
www.postimerkkilehti.fi







Kirjallisten ja puhelintarjousten on oltava perillä to 10.9.2015 klo 12.00
Huutokauppa päättyy verkossa to. 10.9.2015 klo 21.00
Huutokaupan kohteiden kuvat ja selostukset vain netissä!
Tässä muutamia huutokaupan tasokkaista kohteista.

Turku 300 vuotta
Vesileima W4

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

Mikäli haluat huutokauppaluettelon kirjallisena, ota yhteys
Tapani Somersaloon – Postitamme sen ilmaiseksi!
Kohteiden näytöt Suomen Filatelistiseurassa, Lönnrotinkatu 32 B,
Helsinki 24.8.2015 klo 16.30–17.30 sekä 31.8.2015 klo 16.30–17.30
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R I V I - I L M O I T U K S I A
Tälle palstalle tulevat ilmoitukset ovat seuran jäsenille ilmaisia. Ilmoitukset osoitteella: seppo.evinsalo@gmail.com

LUOTETTAVA SVEITSILÄINEN keräilijä
etsii uutta vaihtokaveria. Kirjoittaa saksaksi, ymmärtää jonkin verran englantia. Häntä kiinnostavat uudet ja vanhat suomalaiset kaunisleimaiset merkit puuteluettelon
mukaan. Vaihdossa Sveitsiä puuteluettelon mukaan. Erwin Reich, 6, rue Thomas
Masaryk, CH-1202 Genéve, Suisse.
EXCHANGE: seeking stamps and FDC,
Finland mint never hinged and cancelled.
I offer BRD, Berlin, DDR, Switzerland,
Austria, Israel and Scandinavia mint never higed and cancelled. Jürgen Warnecke,
Am Torfstich 1, DE-29646 Bispingen, Saksa.
E-mail: gjwarnecke@t-online.de
MYYN suuren osan suomalaisista merkeistäni ** ja ro. Norma -80 % alennuksella alkaen 1931 postim. 75 v. Uudemmista kuitenkin vähintään nimellisarvo.
Rajoitettu erä, nopeimmat saavat parhaat. Leif Eskelin, Nordenskjöldinkatu
4 a 11, 00250 Helsinki, puh 0400-958798,
e-mail: leif.eskelin@outlook.com
VAIHTOA halutaan. Etsin Suomen
juhlamerkkejä pyöröleimaisina edelleenvaihtotarkoituksiin, suurempiakin
määriä. pääosin uudempia. Vaihdossa
Suomea, myös Sveitsiä, BRD:tä, Michelin
mukaan. Myös osto/myynti. Jarmo Mäkinen. Lentäjäntie 7 B / 03100 Nummela. jarmomk@gmail.com.
VAIHTOA. Etsin postituoreena Suomea/
Ahvenanmaata/Islantia. Vaihdossa Puolaa, Michelin mukaan. Kielet Saksa, Englanti, Venäjä. Edmund Pokulski Skr. Poczt.
1380, 10-959 Olsztyn Poland
OSTAN loistoleimaista Suomea. Pyydä
sähköpostitse puuteluetteloni. Ilmari Valkama: immu.valkama@gmail.com
FILATEELISEEN KIRJALLISUUTEEN
liittyvä ilmainen linkkisivu. Sivulla saat
halutessasi linkin linkkiä vastaan, kun
sivu liittyy filateeliseen kirjallisuuteen.
Pelkästään kirjan nimen ja tiedot sekä
sähköpostiosoitteen saat myös sivulle
niin halutessasi. Ilmoitus sähköpostitse:
kirjallisuus@saunalahti.fi
http://www.
saunalahti.fi/leomattp/Filateelinen%20kirjallisuus.com
MYYN pois ylimääräiset Suomen, Saksan ja Venäjän postilähetykseni. Paljon
m/30 ulkomaanpostia. OSTAN tilalle ulkomaanpostia Suomesta, Saksasta ja Venäjältä. Lisäksi eri maiden sensuurikohteet kiinnostavat. Martin Holmstén, Riihitie
12 A 19, 00330 Helsinki, puh. 040 – 5953595,
e-mail: martin.holmsten@gmail.com

OSTAN ESPOON esi- ja postihistoriaa:
ruttokirje, meander-kirje, sulkakirje yms
ajanjaksolta 1638 – 1885. Samoin etsin
kaksirenkaisia- ja venäläisleimoja ajalta 1885 – 1918, sekä postipysäkkileimoja:
Mattby, Martinmäki/Mårtensbacka, Dispur/Dispuri ja Soukka/Sökö ja seuraavia
numeroleimoja: 803, 1087, 1801, 2060 ja
2344. Paikkakunta Matinkylä kiinnostaa myös. Tarjoukset: Janne Nikkanen,
Lönkalla SF:n tapahtumissa, puh. 0415276430 tai e-mail: nikkaneja@luukku.com
ENGLANTILAINEN KAUPPIAS, joka
käy usein Helsingissä, haluaa ostaa parempia postilähetyksiä eri maista ennen
vuotta 1945. Erityisesti Skandinaviaan ja
Baltiaan tulleet klassiset kuoret, esifilatelia, laajemmat kokoelmat ja hyvät postikortit kiinnostavat. Daniel Mirecki, The
Cover Story Ltd 7 A Redcliffe Place, London
SW10 9DB, Englanti, puh. +44 207 795 0133
/ daniel_mirecki@talk21.com
HOIDAN LAKIASIANNE yli 30 vuoden
kokemuksella. Kauppakirjat, kiinteistökaupat, valitukset, veroasiat, testamentit ja muut perintöasiat, ositukset yms.
Lakimies Martin Holmsten, PL 21, 00331
Helsinki, puh 040 - 5953595, e-mail: martin.holmsten@gmail.com
RUOTSIN SUURIMMAN huutokauppayhtiön AB Philean huutokaupat Tukholmassa 19. elokuuta, 7. lokakuuta, 1.
marraskuuta, 14. marraskuuta sekä 9.
joulukuuta 2015. Tarkemmat tiedot netti- sivultamme www.philea.se.
Jos haluatte jättää huutokauppoihimme
kohteita, pyydämme ottamaan yhteyttä:
Jussi Paananen, AB Philean edustaja Suomessa, puh 040 570 6195 tai juho.paananen@elisanet.fi
OSTAN Postin kiertokirjeitä sidottuina
tai nidottuina vuosilta 1945-1965. Tuomas
Juvonen, e-mail: jutufil@gmail.com puh iltaisin klo 17-21: 050-5682214. Tavattavissa
myös usein Lönkalla maanantaisin.
EESTI 1918-2014, **/0. FDC:t, maksikortit,
erikoisleimat, ehiöt, paikallispostia, vuosilajitelmat, painovirheet, lahjapakkaukset. Uutuuspalvelu. Eesti hinnastoni hintaan € 1,40 merkkeinä. Bengt Falck, PB 56,
10601 Ekenäs, puh 0400-872224.
OSTAN Viipuri 3 ja Viipuri 6 – 9 leimat
postilähetyksillä. Viipuri 8 / Havi myös
leikkeenä. Myös muut mielenkiintoiset
Viipuri-kohteet kiinnostavat. Anssi Mikkola, Kauniaistentie 11 B 17, 02700 Kauniainen, puh 050-5931623, e-mail: anssi.mikkola@kolumbus.fi

KERÄILIJÄT JA KAUPPIAAT! Olen
viime 40 vuoden aikana ostanut yli 200
suurta jäännöserää ja tuhansia kokoelmia.
Vanhemmat ja paremmat suuretkin erät
kiinnostavat jatkuvasti. Halutessasi maksan välittömästi käteisellä. Stephen Osborne (PTS), Carpe Diem, Nutbourne Rd, Nutbourne, West Sussex, RH20 2HA, Englanti.
Puh +44 1798- 817579, fax +44 1798-817252,
e-mail: osborneandosborne@live.co.uk
O S TA N M -1885 20 pennisellä kesäkuun ja lokakuun 1890 leimaukset. Samoin M-1895 20 pennisellä helmikuun
ja maaliskuun 1901 leimaukset.
Tapani Somersalo, e-mail: tapani.somersalo@
kolumbus.fi, puh 050 564 3933
OSTETAAN/VAIHDETAAN Jean Sibeliukseen liittyvää filateelista ja muutakin pienimuotoista keräilymateriaalia
(postikortit, valokuvat, mitalit, rahat, nimikirjoitukset jne). Klaus Juvas, Kalakouluntie 55, 21610 Kirjala, puh 040 516 0316,
e-mail: klaus.juvas@consolis.com
ILMAINEN 13-sivuinen EESTI-hinnasto
1918-2015 **/o, FDC:t, maksikortit, erikoisleimat, ehiöt, paikallisposti, vuosilajitelmat ym. TARJOUS: Joulumerkit 1992
(LaPe 195-6y) ** + FDC= 50 €. B. Falck, PB
56, 10601 Ekenäs. puh 0400 872 224.
RYHDY Ahvenanmaan, Islannin, Färsaarten, Grönlannin, Balttian, Saksan ja
/tai Liechtensteinin uutuuksien kestotilaajaksi. Myös muita maita. Tilaa ilmainen esite. Bengt Falck, PB 56, 10601 Ekenäs.
puh 0400 872 224
OSTAN JA OTAN VASTAAN tietoja
kohteista Suomeen Venäjältä ja kaikista
muistakin maista syksyllä 1914.
Erityisesti syyskuu ja lokakuu kiinnostavat. Reijo Tanner 040-753 4370. Kuvat
osoitteeseen: reitan@saunalahti.fi
EESTIN UUSI POSTIMERKKIL U E T T E L O 2015. Luettelo sisältää
kaikki vuodesta 1918 lähtien ilmestyneet
merkit, ehiöt, FDC:t, jne. Luottelo on eestin- ja englanninkielinen ja 256 sivuinen.
Hinta 28 € + postikulut 4,4 €. Filateelinen
leimaus. Bengt Falck, PB 56, 10601 Ekenäs.
puh 0400 872 224
ETSITÄÄN kokoelmaan kotiseutukohteita Janakkala kuten myös Turenki, Tervakoski, Leppäkoski, Hyvikkälä ja muita
Janakkalan taajamien filateelista materiaalia. Myös vanhoja postikortteja ym.
seppo.salonen2016@gmail.com
puh 040 5252 217
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Tiedot tulevista tapahtumista mieluiten 2-3 kuukautta etukäteen lehden toimitukselle osoitteella: seppo.evinsalo@gmail.com

KANSAINVÄLISET NÄYTTELYT

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

FINLANDIA
2017 (FEPA)
24.5.–28.5.2017.
Tampere-talo,
Tampere.
Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlatapahtumiin
liittyvä kansainvälinen postimerkkinäyttely.
POHJOISMAISET NÄYTTELYT
NORDIA 2015.
30.10. – 1.11.2015.
Täby Park Hotel,
Täby (lähellä
Tukholmaa), Ruotsi.
Kaikki näyttelyluokat,
laajuus noin
820 kehystä.
Järjestäjä: Norrorts
Frimärksförening.
Ilmoittautumisaika
päättynyt. Lisätiedot: www.norrphil.se
tai www.nordia2015.se.
Suomen komissaari: Jukka Sarkki,
kotisivu: www.nordia2015.fi
MUUT NÄYTTELYT
JA TAPAHTUMAT
ANTIIKKI-, TAIDE- JA KERÄILYM E S S U T, Hämeenlinna 29.8. - 30.8.
2015, Elenia Areena, Härkätie 17, Laatumessut p. 050 5257 464. Tapahtuman
www-sivut: http://www.laatumessut.
com/hameenlinna0815.htm
KERÄILIJÖIDEN VAIHTOPÄIVÄT
Lappeenrannassa sunnuntaina 13.9. ja
29.11. klo 11.00-14.00. Lappeenrannan
palvelukeskuksen juhlasalissa, Kauppakatu 58-60, VPK:n talon vieressä. Keräilijöiden huutokauppa klo 12.30. Vapaa
pääsy, myyntipöydät 5 euroa. Järjestää
Lappeen seudun numismaatikot ry. Tiedustelut: T. Repo p. 05 452 7435 (iltaisin).

R A U M A N 27. K E R ÄI LY M E S S U T
19.9. klo 10.00-15.00, Rauman lyseossa
Aittakarinkatu 10. Tiedustelut: Johan
Snellman p. 0400 538 796.
K E R ÄI LY TA PA H T U M A Riihimäen kerhotalolla, Torikatu 3, su 27.9. klo
10.00-15.00. Vapaa pääsy. Pöytävaraukset Reijo Myller p. 040 721 7709, reijo.
myller@suomi24.fi
JÄRVENPÄÄN FILATELISTISEURAN HARJULA -tapahtuma Su 4.10.
klo 10-15. Verkkotie 12, Järvenpää. Vapaa
pääsy, kahvio. Tiedustelut ja myyntipaikat: tero.kilpijärvi@gmail.com
tai p.0407156944
S A L O N F I L AT E L I S T I K E R H O N K E R ÄI LY TA PA H T U M A 10.10. klo
9-14 Hermannin koulussa Torikatu 5.
Pöytävaraukset Hans Koskinen, 0505163485. Kahvio. Vapaa pääsy.
SUOMEN LÄHETYSSEURAN rahaja postimerkkihuutokaupat La 12.9. ja

S

14.11. 2015, alkaen klo 11.00. Tähtitorninkatu 18, Helsinki. Kohteisiin voi tutustua
tuntia ennen huutokaupan alkua. Kohdelistan voi tilata sähköpostitse. kimmo.
kanerva@kolumbus.fi
ANTIIKKI-, TAIDE- JA KERÄILYM E S S U T, Helsinki 24.10. - 25.10.2015,
Kaapelitehtaan Puristamo ja Valssaamo, Tallberginkatu 1, Laatumessut p.
050 5257 464. Tapahtuman www-sivut:
http://www.laatumessut.com/helsinki1015.htm
FORSSAN KERÄILYTAPAHTUMA
31.10 klo 9.00-15.00. Järjestöjentalo, Kuhalankatu 17. Tiedustelut ja paikkavaraukset Olli Saarinen p. 0400 236 094.
K E R ÄI LY M E S S U T L O V I I S A S S A
Su 1.11.2015 klo 10.00-14.00. Brandensteininkatu 27 (Högstadium). Tarjolla postimerkkejä, postikortteja, etikettejä, lasia,
posliinia ym. Ilmainen sisäänpääsy, kahvio. Pöytävaraukset ja tiedustelut: kenu.
holmberg@sulo.fi tai 0500 884 489.

SYSTEEMI.NET
NET
- Keräilijän kaveri vuodesta 1999

Systeemi.net on vuonna 1999 perustettu Suomen vanhin keräilyyn
erikoistunut nettihuutokauppa. Meillä on päivittäin myynnissä tuhansia,
joskus jopa kymmeniä tuhansia kohteita. Satoja uusia kohteita listataan
päivittäin. Suurin osa kohteista on ilman hintavarausta alk. 0,10€.

- Osta ja myy ilmaiseksi!*
- Myynnissä postimerkkejä, lähetyksiä, rahoja, postikortteja ja
muuta keräämisen arvoista, ovaaleista kultarahoihin.
- Kohteet alk. 0,10€ aina tuhansiin euroihin.
- Yli 3900 rekisteröitynyttä käyttäjää (tilanne 2014)
- Monipuoliset palvelut sekä ostajille että myyjille
- Nopeat sivut ja toimiva ylläpito
* Palvelu on ostajalle aina maksuton.
Myyjän perustoiminnot ovat myös ilmaisia.
Palvelun tuottaa:
Vesa´s Worldwide Stamps

www.systeemi.net

REICH 1872–1945

-LUETTELOINTI NYT MUKANA UUDESSA LAPE 2016 -LUETTELOSSA!

Perinteiseen tapaan mukana myös
• Suomi 1856–2015
• Ahvenanmaa 1984–2015
• Postin omakuvamerkit
• Joulumerkit 1908–2007
• Reuna-alueet (Karjala ym)

HINTA VAIN

19,50

+ posti- ja toimituskulut.
Luettelo on kovakantinen.

Tilaa omasi nyt:
Suomen Filateliapalvelu Oy
Puhelin 02 254 7200 • www.stamps.fi
Sähköpostitse: myynti@filateliapalvelu.com

