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Näyttelyitä järjestämään 

P.S.

N yt on postimerkkinäytte-
lyn järjestäminen tehty hel-
poksi. FINLANDIA 2017 on 
kutsunut Liiton jäsenker-

hot mukaan isompien tai pienempien 
näyttelyiden järjestämiseen. Tavoitteena 
on alueellisesti kattava näyttelyiden sar-
ja vuosina 2016-2017. Näyttelyt voivat ol-
la arvostelu- tai propagandanäyttelyitä 
tai vaikkapa näiden yhdistelmiä. Arvos-
telunäyttely voi olla tasoltaan kerho- tai 
alueellinen näyttely. Aikaa on vuoden 
2017 loppuun saakka, jolloin projekti 
päättyy. 

FINLANDIA 2017 ja Liitto yhdessä tar-
joavat kerhoille monen muotoista tukea 
oman näyttelyn järjestämiseen.

F2017-statuksen saaneilla näyttelyillä 
on oikeus käyttää F2017-logoa ja muu-
ta tätä näyttelysarjaa varten laadittua 
materiaalia. Logoa voi hyödyntää myös 
omakuvamerkeissä.

Filatelistiliitto luovuttaa näyttelyke-
hykset F2017-näyttelyihin ilman kehys-
vuokraa. Kerhon osuudeksi jää kehysten 
rahti sekä käytännön järjestelyt pysty-
tys- ja purkutöineen. 

Järjestävä kerho saa veloituksetta 
käyttöönsä 500 postikorttia, joihin kerho 
voi itse toimittaa sopivan kuva-aiheen. 
Tarvittaessa kerholle lähetetään malli 
näyttelyn ilmoittautumislomakkeesta, 
näyttelysäännöistä, valmis kunniakir-
japohja F2017:n logolla, kontaktitietoja 

edullisten palkintomitalien valmistajis-
ta sekä kokoelmien arvostelulomakkeet 
ym. materiaalia. 

Myös näyttelykokoelmia etsitään tar-
peen mukaan, mikäli paikallisella ker-
holla ei ole niitä riittävästi omasta takaa. 

FINLANDIA 2017 –hankkeessa ker-
ho- ja alueellista työryhmää vetää Sep-
po Salonen, jonka yhteystiedot allaole-
vassa jutussa. Hän toivoo yhteydenotot 
hyvissä ajoin, viimeistään 2-3 kk ennen 
tapahtumaa, jotta valmistelut saadaan 
kuntoon tapahtumaan mennessä.

Hyviä vinkkejä omaan näyttelyyn voi 
käydä hakemassa syksyllä järjestettävis-
tä postimerkkinäyttelyistä. Järvenpäässä 
on laajennettu kerhonäyttely 8.-9.10. ja 
Helsingin Messukeskuksessa perintei-
nen Stamp Forum 27.-30.10. 

Seppo Evinsalo  
























SP

Postimer-
kin päivä 

(7.10.2016) on ollut perin-
teinen filateliatapahtu-
ma monen paikkakun-
nan postikonttorissa.

Kun posti on sulke-
nut konttoreitaan osa 
näistä tapahtumista on 
siirtynyt muille paikoille, mutta ajatus 
siitä että postimerkkejä, postikortteja ja 
filateliaa muistetaan syksyllä elää edel-
leen.

Finlandia 2017 työryhmä on päättänyt 
tarjota kerhoille mahdollisuutta tehdä 
postimerkin päiväksi 500 kpl postikort-

teja veloituksetta kun-
han vain löytyy jokin 
sopiva kuva kortin ai-
heeksi.

Kiinnostuneet ottakaa 
yhteyttä salosen sep-
poon. Viimeinen tähän 
liittyvä korttien yhteis-
painatus on syyskuussa 

2016. Seppo Salonen, puh 040 5252 217 
email: seppo.salonen2016@gmail.com

Mallina korteista Aihefilatelistit ry:n 
kansakoulukortti, joka julkaistiin Nor-
dia 2016 näyttelyssä, ja jossa on kuva-ai-
heena vanha koulun hyönteisaiheinen 
kuvataulu.  
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Puheenjohtajan palsta

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

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

ma  29.8. Huutokauppa
ma  5.9. Kuukausikokous 1689
  + Huutokauppa
ma  12.9. Huutokauppa
ma  19.9. Esitelmä + Huutokauppa

la  24.9. Lähetysseuran julkinen 
  huutokauppa.
  tähän huutokauppaan 
  otetaan myytäväksi myös 
  kerhomme jäsenten parempia 
	 	 kohteita.	Kiinnostuneet	ottakaa		
	 	 yhteyttä	Kimmo	Kanervaan.

ma  26.9. Huutokauppa
ma  3.10. Huutokauppa
ma  10.10. Kuukausikokous 1690
  + Huutokauppa
ma  17.10. Huutokauppa
ma  24.10. Esitelmä + Huutokauppa
ma  31.10. Huutokauppa
ma  7.11. Huutokauppa
ma 14.11. Vuosikokous 1691
  + Huutokauppa
ma 21.11. Huutokauppa
ma 28.11. Esitelmä + Huutokauppa
ma 5.12. Huutokauppa
ma 12.12. Kuukausikokous 1692
  + Huutokauppa
ma 19.12. Pikkujoulut + Huutokauppa

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

  Suomen 
Filatelistiseura ry
Ohjelma syksyllä 2016

Lönkalla tapahtuu

S yyskuun 24. päivänä klo 11.00 
alkaen järjestetään suomen lä-
hetysseuran perinteinen huuto-
kauppa Suomen Filatelistiseu-

ran kerhohuoneistossa lönnrotinkatu 
32	B,	Helsinki,	katutaso. 

Tässä julkisessa huutokaupassa on 
myynnissä rahoja, postimerkkejä ja pos-
tikortteja, niin yksittäiskohteina kuin 

suurina erinä. Kohteiden näyttö alkaa 
klo 10.00. Huudetut kohteet maksetaan 
paikanpäällä käteisellä.

Huutokaupan meklarina toimii totut-
tuun tapaan kimmo kanerva, jolta voi 
myös tiedustella kohdelistaa ja lisätieto-
ja myytävistä kohteista. Kimmon tavoit-
taa sähköpostilla: 
kimmo.kanerva@kolumbus.fi

Suomen Filatelistiseuran myynti-
tapahtuma su 18.9. ja 20.11.2016  
klo 10.00 – 14.00 Lönnrotinkatu 32 B, 
katutaso. Ei pöytämaksua kerhon 
jäsenille. Tiedustelut ja pöytä-
varaukset: Pertti	Hurmerinta, 
puh. 050 589 8010, 
email: postia.pepelle@gmail.com

MerkkiMarkkiNat

SF:n julkinen huutokauppa
Lönkalla lauantaina 24.9.



A fantastic Auction weekend
30 September  – 1 October

Shipmail Northern Europe, especially Germany, Denmark, Norway & Iceland

Classic All World incl. important Sweden, Norway, Greenland & France
Large collections and estates world-wide incl. a large untouched British

Commonwealth collection

The Indriði Pálsson Large Gold Medal Collection of Classic Iceland Part 2

The legendary Gummesson Collection Part 1
Grand Prix D´Honneur 1963 in Luxemburg

Exceptional classic rarities: outstanding pre-philately, postal
stationery starting 1845 and complete, fantastic first issue Ovals, early

sheets and classic private local stamps

The Wolfgang Weigel Classic Denmark Large Gold Medal Collection

General Auction:

Postiljonen AB • Box 537 • SE-201 25  Malmö • Sverige • Tel.  +46 40 25 88 50 • Fax.+46 40 25 88 59
stampauctions@postiljonen.se • www.postiljonen.com

Viewing in Finland 23 -24 September!
We will bring the Gummesson collection to Finland for a special
viewing. Address: Pääposti Mannerheiminaukio 1B in Helsinki

Please visit our website for more details.
www.postiljonen.com or contact us at stampauctions@postiljonen.se

Other Seperate Auctions:
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Sammon viimeinen matka
SP-lehden numerossa 1/2016 kerroimme Sampo-koneen lentotur-
masta ja sen postista Turun saaristossa 1941. Numerossa 2/2016 
lehtemme lukija ja lentohistorian asiantuntija Heikki Moisio 
kertoi tarkempia tietoja koneen lentokapteenista. Sama kone 
jatkoi onnettomuuden ja korjausten jälkeen lentojaan usean 
vuoden ajan kunnes vuonna 1945 se tuli matkansa päähän.
Teksti  perustuu Heikki  Moision kirjoituksiin 
Kohteet Harri Ala-Honkola

Aero Oy:n Junkers Ju 52/3m 
OH-LAK Sampo oli lähte-
nyt normaalille lennolleen 
kohti Hyvinkäätä Turusta 

31.10.1945. klo 18.05. Kone oli lähestymäs-
sä erittäin kovassa sumussa Hyvinkään 
lentokenttää ensin 45 astetta väärästä 
suunnasta kenttään nähden. Ensimmäi-
nen laskeutuminen keskeytettiin, kone 
veti uudelleen ylös ja teki kaarroksen ja 
uuden lähestymisen. Koneen nopeus oli 
tuolloin n. 150-160 km tunnissa. Kun uu-
si laskeutuminen aloitettiin, olivat radio-
suuntimet sekaisin ja kone osui puiden 
latvoihin ja putosi metsään ennen kent-
tää sen pohjoispuolelle Hausjärvelle, lä-
helle Hyvinkään rajaa. Putoamispaikka 
on nykyisen sorakuopan kohdalla juuri 
ennen Pohjoista kehätietä Hikiästä päin 
tultaessa.

Koneessa oli kolme miehistön jäsentä 
ja 14 matkustajaa, joista vain kaksi louk-
kaantui vakavasti. Ihme kyllä, ketään ei 
kuollut rajussa onnettomuudessa, vaik-

Lento-onnettomuuspostia osa 4
Koneen peräsimessä näkyvät 
postikoneen tunnuksina Postin torvet 
Suomen lipun vasemmassa yläkulmassa.

Postin 300-vuotisjuhlan kunniaksi julkaistussa 
merkissä vuodelta 1938 on kuvattuna Junkers Ju-52 

johon lastataan postisäkkejä.

Kirjattu kirje 
Turun lento-
paviljongista 
30.10.1945 
Helsinkiin. 
Kirje oli mukana 
Hyvinkään lento-
onnettomuudessa. 
Kirje lähetettiin 
kirjatussa posti-
asiakirjeessä 
vastaanottajalle.
Harri Ala-Honkola 
tuntee neljä 
lähetystä tästä 
lento-onnet-
tomuudesta

ka kone hajosi useaan osaan ja paloi kor-
jauskelvottomaksi. Lentokentän ampu-
lanssi ja palokunta saapuivat paikalle 5-6 
minuutissa ja kauppalan palokunta noin 
20 minuutissa. Kone oli ehtinyt kuiten-
kin jo palaa poroksi.

Lentokone oli sama joka teki pakkolas-
kun 7.11.1941 Turun saaristossa. Hyvin-
käätä käytettiin sodan jälkeen Helsingin 
sijasta lentokenttänä, koska valvontako-
missio oli ottanut Malmin lentokentän 
haltuunsa ja sinne saivat laskeutua vain 
valvontakomission koneet. Hyvinkään 
lentokenttä toimi tällöin Suomen päälen-
toasemana, jolta Aero Oy lennätti vuosi-
na 1944-46 yhteensä 42 601 matkustajaa.

Onnettomutta tutkimaan asetettiin 
tutkijaryhmä, joka yritti selvittää mm. 
miksi radiopeilaus oli antanut koneel-
le virheellsiä suuntia. Suurjännitelinjan 



7

Kirje Amsterdamista 25.10.1945 Vuoksen-
niskalle. Onnettomuudesta selvinneet 
postit lähetettiin eteenpäin kirjoitus-
koneella kirjoitetulla seliteliuskalla 
varustettuna: Turmeltunut ”Sammon”
-lento-onnettomuudessa 31.10.1945. 
Onnettomuutta ei mainita Nierinckin kirjassa. Tämä on ainut Harri Ala-Honkolan tuntema ulkomaan lähetys.

Kirjattu kirje 
Turun lento-
paviljongista 
30.10.1945 
Helsinkiin. 
Kirje oli mukana 
Hyvinkään lento-
onnettomuudessa. 
Kirje lähetettiin 
kirjatussa posti-
asiakirjeessä 
vastaanottajalle.
Harri Ala-Honkola 
tuntee neljä 
lähetystä tästä 
lento-onnet-
tomuudesta

havaittiin häiritsevän radiopeilausta. Li-
säksi kentän varustus sekä valot olivat 
puutteelliset ja huono sää oli osasyylli-
senä onnettomuuteen.

Silminnäkijän kertomus  
onnettomuudesta
Noin 1,5 kilometrin päässä onnetto-
muuspaikalta puutavaranhakkuuta val-
vomassa ollut mies kertoi kuulleensa ko-
neen lentävän ensin kahteen otteeseen ja 
kuullensa sitten koneen osumisen puun-
latvoihin ja syöksyvän maahan. Hän ajoi 
moottoripyörällään tapahtumapaikalle, 
jossa näki matkustajien poistuvan ko-
neen hylystä. Sumu oli erittäin sakeaa ja 
miehen moottoripyörän valokeila näytti 
vain 3-4 metriä. 

Täydellisesti tuhoutuneen ja pahoin 
palaneen Sammon hylky Hausjärven 
metsässä lähellä Hyvinkään lentokenttää.

Aero Oy lähetti Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön ilmailuvi-
ranomaisille 9.11.1945 seuraavanlaisen anomuksen:

        Sampo-koneen tuhoutuessa Hyvinkään lentoaseman läheisyydes-
     sä 31.10.45 säästyttiin ihmishenkien menetyksiltä serkusten, ins. Stuart  

Rosenlewin ja maist. Sven-Erik Rosenlewin rohkeiden ja päättäväisten 

pelastustoimenpiteiden ansiosta. 
Tutkintapöytäkirjasta ja kaikkien mat-

kustajien yhtäpitävistä lausunnoista ilme-
nee, että ilman yllämainittujen herrojen 
ripeätä toimintaa koneen kaikki 14 mat-
kustajaa olisivat varmaankin menehty-
neet. Sekuntien ollessa kysymyksessä he, 
toisen heittäytyessä ikkunasta ulos ja toi-
sen ponnistellessa sisäpuolelta, olivat saa-
neet matkustajaosaston kovaan puristuk-
seen jääneen oven auki ja auttaneet kaikki 
mukanaolleet ulos. 

Mielestämme ovat mainitut henkilöt 
oman henkensä uhalla pelastaneet 12 kans-
samatkustajaansa varmalta kuolemalta ja 
näin ollen täysin oikeutettuja hengenpe-
lastusmitalin saamiseen, minkä johdosta 
pyydämme ilmailutoimiston ryhtymään 
toimenpiteisiin tämän ansiomerkin myön-
tämiseksi heille.

Kunnioittaen
A E R O  O/Y” ”
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Tasavaltalaiset: hallituksen joukkojen puolella taistelevat 
vapaaehtoiset kuuluivat ”Kansainvälisiin prikaateihin”. 
Tshekkivapaaehtoisen kirjattu kirje värikkäällä sekapostitteella 
leimalla ”Camp Devanol (Gerona)” 18.10.1938 Barcelonan kautta 
Prahaan. Lähettäjän osoite: ”Ulkomaisten joukkojen koonti-
’keskus, Devanolin leiri”. Espanjan tasavallan ja Tshekin sudeet-
tikriisin aikaisen sensuurin leimat. Loppuvuodesta 1938 
Kansainvälisiä prikaateja alettiin kotiuttaa Ranskan kautta.

Espanjan sisällissodan 
alkamisesta 80 vuotta
Kesällä tuli kuluneeksi 80 vuotta pitkän, julman ja verisen 
Espanjan sisällissodan (1936–39) alkamisesta. Tapahtumat 
käynnistyivät kenraali Francisco Francon johtamana sotilas-
kapinana maan tasavaltalaista hallitusta vastaan. K olme vuotta kestäneissä tais-

teluissa olivat vastakkain 
Francon johtamat nationa-
listit, joita tukivat Saksa ja 

Italia sekä Espanjan laillinen tasavalta-
lainen hallitus, tukenaan Neuvostoliitto 
ja Ranska. Kummankin osapuolen so-
tavoimissa taisteli lisäksi ulkomaalai-

Teksti  ja kohteet Seppo Laaksonen,  AIJP

Yksi sodan verisimmistä tapahtumista oli pienen Guernican 
kaupungin pommitus 1937 Francon puolella taistelleiden 
Saksan ilmavoimien toimesta. Siviiliuhrien määrää lisäsi se, 
että pommit osuivat kesken paikallisia markkinoita niiden 
tapahtumapaikalle.  Pablo Picasso teki aiheesta koskettavan 
maalauksen, joka on ikuistettuna useilla postimerkeillä. 
Kuvassa Tshekkoslovakian merkki vuodelta 1966.

Tasavaltalaiset: kirje Bratislavasta, 
Tshekkoslovakiasta, 16.9.1938 Barcelonaan, 
osoitettu naishenkilölle Listan postitoimis-
toon aikana jolloin Kansainvälisiä prikaa-
teja alettiin vetää rintamalta. Vastaanotta-
jaa ei tavoitettu, palautettu Barcelonasta 
21.9. ”Non reclame”-leimalla. Tasavallan 
sensuurin liuska ja leimat.



9

   Nationalistit: propagandakuori Francon kuvalla Mallorcalta lentopostina 26.9.1938 Saksaan.  Palma 
de Mallorcan kaksirivinen sensuurileima. Italialainen lentopostilipuke eli kulkenut Rooman kautta.

Nationalistit: lentokuori Ibizalta, Baleaareilta 9.9.1938 Burgosiin, manner-Espanjaan.  
Mielenkiintoinen osoite: Legion Condor - Imker / Ausb(ilder). – Burgos”. Legion Condor viittaa Saksan Luftwaffen Francon 
puolella taistelleisiin lentäjiin, mutta Imker Ausbilder tarkoittaa saksalaisia nationalistien maavoimien kouluttajia. 
Kuorella on nationalistihallituksen kahden merkin lisäksi vasemmalla Ibizan oma pakollinen 10 centin hyväntekeväisyysmerkki.  
Kuori on saapunut Burgosiin 10.10. mutta palautunut toisella lentopostileimalla varustettuna Palma de Mallorcalle 16.10.1938. 
Sama sensuuri kuin kuvassa 1. – Olivatko saksalaiskouluttajat jo lähteneet Burgosista?

     Nationalistit: Baskimaa oli sodan 
alussa 1936 tasavallan joukkojen 
hallussa. Francon joukot valloittivat 
alueen syksyyn 1937 mennessä. Siviili-
kirje kirjatun postin Certificado leimalla 
Bilbaosta 10.8.1938 sotilaalle joukko-
osastoon. Keskellä (ja takana) hieman 
heikko Bilbaon francolaisen sensuurin 
pyöreä violetti leima. Vastaanottaja: 
54. divisioonan esikunnan moottori-
pyörälähetti / Aragonian armeijakunta / 
19. joukkue.

Nationalistit: sodan päätyttyä Hitler 
järjesti komean voitonparaatin Luftwaf-
fen lentäjien ja muiden saksalaisten 
”vapaaehtoisten” paluun kunniaksi. 
Hampurin erikoisleima 31.5.1939 
tekstillä Legion Condorin kotiinpaluu.

sia vapaaehtoisia useista eri maista. Ke-
väällä 1939 Francon voittoon päättynyt 
sota herättää edelleenkin voimakkaita 
tunteita ja keskustelua niin espanjalais-
ten kuin ulkomaistenkin sotahistorian 
harrastajien parissa. Filateelisesti Es-
panjan sisällissodan kaoottiset ajat jät-
tivät jälkeensä paljon vaikeaa, rikasta ja 
poikkeuksellisen haasteellista filateelista 

materiaalia. Sodan eri armeijoiden kent-
täposti on oma vaativa alueensa. Lisäksi 
sekä tasavaltalaisten että francolaisten 
alueilla ilmestyi lukuisia kaupunki- ja 
paikallisjulkaisuja ja pakollisia lisämak-
sumerkkejä. Kaikesta tästä löytyy ainek-
sia mittaviinkin näyttelykokoelmiin. Esi-
tän kuvien avulla muutamia näytteitä 
tältä ajalta. 
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Suomen merkkien väärenteitä, tekeleitä ja leimautuksia. Osa 1

Fournierin väärenteet
Tamperelaisen Hannu Elon kokoelma suomalaisten merkkien 
väärenteistä oli viimeksi näytillä Jyväskylän Nordia 2016 
-näyttelysssä tuomariston luokassa. Julkaisemme osia tästä 
kokoelmasta tässä ja seuraavissa SP-lehden numeroissa.
Teksti  ja kohteet Hannu Elo

K okoelmassa on väärenteis-
tä esillä vain ne tapaukset, 
jolloin väärenne on helposti 
tunnistettavissa leimauksen 

perusteella. Tässä osassa on Francois 
Fournierin väärenteistä otettu mukaan 
mallien -89, -91 ja 01 merkkien jäljenteet, 
jotka on ryhmitelty leiman mukaan. 
Hammasteet ja paperin raitaisuudet on 
myös kerrottu. Tällä tarkkuudella esitys 
on laajin kokoelmissa tiettävästi esitetty. 
Kaikkia kokoelman sisältämiä esimerk-
kejä ei tässä kuitenkaan esitetä, ainoas-
taan päätyypit.

Founierien väärenteiden  
tunnistamisen ABC 
1) Aidot M-89 merkit 5 mk ja 10 mk ai-
na hammastetta 12½, mutta väärenteissä 
useimmiten 13½. 

  
2) Aidot M-89 merkit 5 mk ja 10 mk tuli-
vat myyntiin vasta kesällä 1890, siis vuo-
den 1889 päiväykset aina fantasiaa. 

  
3) Aidot M-91 merkit aina vaakaraitapa-
peria, väärenteissä myös pystyraitapa-
peria

  
4) Aidot M-91 merkit 3½ ruplaa ja 7 rup-

Malleista 1889, 1891 ja 1901

Helsingfors – Helsinki, useimmiten -5.III.00. 
Hammaste 13 1/2

Kuopio, useimmiten I.IV.98 3.i. 
Hammaste 13 1/2

Tampere As – Tammerfors B, 
useimmiten -8.V.98 4 i. 

Hammaste 13 1/2

6.XI.89 4.i.

laa aina hammastetta 13½, väärenteissä 
myös hammastetta 14

  

 

5) Aidot M-91 värivirhepainamat aina 
räkenskap-leimalla, paikkakuntaleimai-
set väärenteitä

  
6) Aidoissa M-01 10 mk merkeissä pape-
ri ilman raitoja, väärenteissä vaaka- tai 
pystyraitapaperia

 

Hannu Elo on 
kokenut näyttely-
filatelisti ja 
kuvioleimojen 
aitouttaja. Hänen 
erikoisaloinaan 
ovat Suomen 
kuvio- ja paikka-
kuntaleimat 
vuoteen 1918 sekä 
kokomaailman 
reijitteet.

Helsingfors – Helsinki, 
useimmiten -5.III.00.  

Vaakaraitainen paperi

Kuopio, useimmiten I.IV.98 3.i.

Tampere As – Tammerfors B, 
useimmiten -8.V.98 4 i. 

Pystyraita

Vaakaraita
Rengasmerkkien

31/2 ruplan värivirhepainama
vaakaraitaisella paperilla

Vaakaraita

Pystyraita

7) Leimat myös väärenteitä ja vain muu-
tamalla tunnetulla päivämäärällä

  
8) Tampere As - Tammerfors B tässä jär-
jestyksessä. Ensimmäinen leima tullut 
käyttöön vasta vuonna 1908.

Wiborg – Wiipuri, 
useimmiten 11.XI.97 9 b.
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F rancois Fournier (1846-1917) tuli mukaan filateeli-
seen toimintaan vasta myöhemmässä vaiheessa elä-
mästään. Vuonna 1903 hän palasi Ranskasta takai-
sin synnyinmaahansa Sveitsiin ja asettui Geneveen. 

Toukokuussa 1904 hän osti varaston konkurssin tehneeltä 
Louis-Henri Mercieriltä. Näihin aikoihin Fournier aloitti 
liiketoimintansa tuottaakseen jäljennöksiä postimerkkeistä, 
joita hän kauppasi nimenomaan jäljennöksinä, ei aitoina merkkeinä.

Liiketoiminta kasvoi nopeasti, ja 1910-13 Fournier kustansi Le Fac-Simile ni-
mistä lehteä ja hinnastoa omista merkeistään. Hänellä oli edustajat 23 maassa ja 
vuonna 1913 jo 10 000 asiakasta. Hänen viimeinen hinnastonsa vuodelta 1914 si-
sältää 3 671 erilaista postimerkkiä, jotka kaikki olivat hänen omia luomuksiaan.

Aluksi Fournier oli hyvissä väleissä jälleenmyyjien ja filateelisten piirien 
kanssa. Koska hänen liiketoiminta kasvoi kuitenkin voimakkaasti ja hänen 
jäljennöksiään alettiin markkinoilla myydä eteenpäin aitoina joutui hän fila-
telistien hampaisiin. Le Fac-Simile -lehti oli yksi keino kertoa kuluttajille, että 
Fournierin merkit olivat nimenomaan jäljennöksiä, ei väärennöksiä. Lehdellä 
oli suurimmillaan jopa 25 000 kappaleen levikki.

Fournierilla oli myös erityinen ”Postimerkkiklinikka”, jossa työskenteli viisi 
”restauroijaa” korjataten vioittuneita postimerkkejä. Työhön kuului myös pois-
taa päällepainamia arvokkailta Britannian siirtomaiden merkeiltä sekä liimoit-
taa uudelleen eri maiden käyttämättömiä merkkejä. Myös kynämitätöintien 
poisto kuului asiaan.

Fournier oli syvästi loukkaantunut saamastaan kritiikistä. Hän näki itsensä 
taiteilijana, joka antoi köyhemmille keräilijöille mahdollisuuden saada kansi-
oidensa kalliiden merkkien paikat täytettyä pienin kustannuksin. Fournier ai-
na muistutti, että hän vain tuotti jäljennöksiä postimerkeistä, jotka eivät enää 
olleet käytössä. Häntä ei koskaan tuomittu mistään rikoksesta.

Francois Fournier kuoli vuonna 1917.  Hänen työntekijänsä, Charles Hirsch-
burger, yritti jatkaa liiketoimintaa mutta epäonnistui siinä. Hänen kuoltuaan 
vuonna 1927 Sveitsin Filatelistiliitto  (Union Philatelique de Genève) osti loput 
merkit ja laitteet estääkseen niiden joutumisen vääriin käsiin. Merkkejä oli yli 
800 kiloa. Laitteet lahjoitettiin Geneven historialliselle museolle. Postimerkit 
varustettiin sanoilla Faux ja/tai Facsimile. Merkeistä valmistettiin 480 albumia, 
jotka myytiin jälleenmyyjille ja keräilijöille vuonna 1928. Lisäksi Sveitsin Fila-
telistiliitto laati viiden kokoelman erän Fournierin töistä omaan kirjastoonsa. 
Loput varastossa poltettiin 15. syyskuuta 1928.

Seppo Evinsalo, lähde Wikipedia

Tuottelias postimerkkitehtailija
Fournierin mielikuvitusarkki 5 kopeekan ovaalista mykkine Helsingfors -leimoineen.

Wiborg – Wiipuri, useimmiten 
11.XI.97 9 b. Hammaste 13 1/2

-7.V.90 4.i.

Wiborg – Wiipuri, 
useimmiten 11.XI.97 9 b.

Pystyraita

Pystyraita

Pystyraita

Vaakaraita

Vaakaraita

Pystyraita

Helsingfors – Helsinki, 
useimmiten -5.III.00. 

Kuopio, useimmiten I.IV.98 3.i.

Wiborg – Wiipuri, 
useimmiten 11.XI.97 9 b.

Vaakaraita
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M atti Pesonen kirjoitti kotkamallin 1911 ham-
mastamattomien merkkien postilähetyksistä 
SP-lehden numerossa 2/2016. Matti kirjoitti, 
että kaikki tunnetut hammastamattomat ovat 

tyyppiä  A I ja A III.  Samoin tunnetut postilähetykset ovat 
tyyppiä A I. Lukijamme Tampereelta, Jouko Kaartinen, lä-
hetti kuvat omasta suomalaisten merkkien paino- ja ham-
maste-erikoisuuksista kertovasta kokoelmastaan. Joukon ko-
koelmasta löytyy tyypin A II yläreunasta hammastamaton 
nelirivilö sekä saman tyypin hammastamaton postilähetys. 

L U K I J O I L T A

Kotkamallin 1911 hammastamaton 10 penniä (tyyppi II) 
postikortilla Oulusta Rovaniemelle 29.9.1914.

Hammasta-
mattomat 
parit 
tyyppi III
ja oikealla 
tyyppi I.

Yläreuna hammas-
tamaton tyyppi II.

Tyypin I hammastamaton pari kirjeellä 
Helsingistä Tampereelle 31.1.1914.

2 /2015

Suomen Filatelistiseuran äänenkannattaja / 96. vuosikerta / 7 €
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Mikä on väärenne?
erikoisuudet
ja harvi-
naisuudet!

Zeppelin
-merkin

Kauniainen
postikortein nähtynä osa 2

Ruotsalaisen
postihistorioitsijan
tuore näkökulma:

Sopronin
paikallis-
julkaisu 1956

3 /2015

Suomen Filatelistiseuran äänenkannattaja / 96. vuosikerta / 7 €

SUOMEN

Suomessa vähemmän tunnetut pakettimerkit

Postia Venäjän 
Keski-Aasiassa, 
Iranissa ja 
Mongoliassa

Viipurin
kahdet 
kasvot

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

ZKD
DDR:n kuriirivirkapostia 
”Rautaisen Felixin” hengessä

Postia koululaiva  
Suomen Joutsenelta

Grönlannin
Pakkeporto
-merkkien
leimauksista

5 /2015

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

2015
postimerkkimessut

Helsingin  
Messukeskuksessa

22-25.10.2015 

Mukana 
Postimerkki-
messujen 
16-sivuinen 
näyttelyliite

Näin ostat filateliaa 
turvallisesti internetin kautta

Tampereen
paikallisposti

Penny Blackin
virkamerkit

Filateelinen 
kummajainen

Heligoland

kiistelty
6 /2015

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

Ilmalaiva-
 postia

Lentopostia 
Lontoosta 
Lontooseen

Liechtenstein             Eurooppalaista eksotiikkaa            

Clipperton 
Island
Aution saaren 
postimerkit

Suomen
frankeeraus-
leimat

Tilaa nyt 
Suomen 
Postimerkki-
lehti tarjous-
hintaan!

Tuhti annos 
filateliaa 
kuusi kertaa 
vuodessa.
Pyynnöstä lähetämme 
ilmaisen näytenumeron.
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Lehtemme ahkera avustaja ja postihis-
torian tuntija Martin Holmsten lähetti 
toimitukselle nähtäväksi mielenkiin-
toisen kirjeen Suomen itsenäistymis-

päivältä. Martin haluaisi aktivoida myös muut 
lehtemme lukijat kaivelemaan kokoelmistaan 
vastaavia samalta päivältä olevia lähetyksiä. 
Niistä saisi hänen mielestään oivan yhden ke-
hyksen kokoelman ensi vuoden Suomen 100-vuo-
tis itsenäisyyspäivän kunniaksi, vaikkapa vuo-
den 2017 Stamp Forumiin. 

Firmakirje Turkuun Petrogradista, junaleima H.fors - P-grad, 
6.12.1917, juna no.2, yö. Frankeerattu 3 x 5 kop = 15 kop, Venäjän 
kotimaan taksan mukaan. Tuloleima Turku 7.12.1917.

L U K I J O I L T A

S euramme jäsen Kari Hartonen lähetti seu-
raavan kysymyksen lehtemme lukijoille: 
Oheisen merkin leimassa lukee autoposti 10. 
Käsittääkseni ensimmäinen autopostitoimis-

to (numero 1) aloitti vuonna 1960 Turussa. Autopos-
titoimistot olivat käytössä 1980-luvun alkupuolelle 
asti, jolta ajalta tuon merkin leimauskin (6.7.81) on. 
Entä oliko tuohon aikaan yleisemmissä postipalvelu-
autoissa käytössä samanlaisia leimoja? Osaako joku 
siis kertoa tarkemmin autopostitoimistoista, niiden numeroista ja reiteistä? 
Missähän päin suomea tuo numero 10 mahtaa olla liikkunut? Yleensähän 
noissa autopostitoimiston leimoissa on teksti autopostitoimisto, eli lieneekö 
kyseessä jokin postipalveluauton leima kun lukee vain pelkkä autoposti? Eh-
kä tämäkin selviää. 

Eero Mäkelä puolestaan tiedustelee ovatko tällaiset postitetut vekselit 
tavallisia vai harvemmin tavattavia postilähetyksiä? Vekseli on lähe-
tetty sahanhoitajalle Lahdesta Padasjoelle 13.3.1915. ja ensimmäisestä 
maailmansodasta johtuen se on käväissyt myös sensuurin nähtävänä, 

josta violetti kolmikielinen leima. 500 markan vekselin on lähettänyt Lahden 
Kansallis-Osake-Pankki ja siinä ilmoitetaan maksun lankeavan 28.3. Vekse-
lille on leimattu myös: Jos suoritus tapahtuu postitse, on mukaan liitettävä 20 25 
p. postimerkki vekselin palauttamista varten.   

Tilaa nyt 
Suomen 
Postimerkki-
lehti tarjous-
hintaan!

Tuhti annos 
filateliaa 
kuusi kertaa 
vuodessa.

1 /2016
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Lento-onnettomuuspostia osa 1

Aero Oy:n Junkers 52 
OH-ALK matkalla 
Turusta Tukholmaan 7.11.1941.

Ulkomaalaiset 
leimat 
suomalaisilla 
merkeillä

Venäjän posti 
Levantissa

Sammon mereensyöksy
Laivapostilinjat, 
leimat, postimerkit 
ja postitaksat

Suomen Filatelistiseuran äänenkannattaja / 97. vuosikerta / 8 €

2 /2016

Suomen Filatelistiseuran äänenkannattaja / 97. vuosikerta / 7 €
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ja raitiovaunut Viipurissa

 Spårat
Stadissa

Uudet
postimerkit
herätt ävät
vilkasta
keskustelua
verkossa!

Postimerkkien
kauppaa
Lissabonissa
ja Bangkokissa

Ulkomaan postin sensurointi Saksassa 1939 – 1945

– Postikortt ien kertomana –

3 /2016

Suomen Filatelistiseuran äänenkannattaja / 97. vuosikerta / 7 €
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Kiehtova Kiina
Lyhyt katsaus idän jättiläisen 
                  historiasta 
                  ja postimerkeistä

Fabergé
   -merkkien 
metsästys

Thyra -merkin sekafrankeerattu lähetys

Ulkomaalaiset leimat 
suomalaisilla merkeillä  
– osa 2 –

Pyydä tarjous! 
Soita numeroon 
050 564 3933
tai lähetä sähköpostia
osoitteella: tapani.
somersalo@kolumbus.fi
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ja sen hoitajat vuosilta 1954 – 1991
Suomenojan posti
SP-lehden numerossa 1/2016 Janne Nikkanen valoitti Espoon 
Matinkylän postin ja sen alitoimipaikkojen historiaa. 
Tässä osassa paneudumme Suomenojan postihistoriaan. 
Teksti  Janne Nikkanen

P ostiasema MATTBY–MATIN-
KYLÄ perustettiin 1. tammi-
kuuta 1938 kauppias Einar 
Herlinin kaupan tiloihin vas-

tavalmistuneen Jorvaksentien varteen. 
Sitä ennen postipysäkki Mattby oli toi-
minut samoissa kaupan tiloissa puolen 

eli jatkosodan keskellä perustettiin Fin-
noon kartanon maille, tarkemmin Borg-
manin kaupan yhteyteen postipysäkki 
nimellä Finnå, (kiertokirje 89). Finnån 
ylitoimipaikaksi tuli Espoo. Finnån, Sö-
kön ja Svinön postipysäkeille määrättiin 
postiauto, jolla postia tulisi viedä 1.5.1942 
alkaen Matinkylän postiasema I:n kaut-
ta sekä samalla perustettiin uusi maa-
laiskirjeenkantolinja N:o 1801, joka niin 
ikään kuljettaisi tarvittaessa postia rei-
tillä: Finnå pp – Sökö pp – Svinö pp. Kak-
si vuotta myöhemmin 1.4.1944 postipy-
säkki Finnå korotettiin postiasema II:ksi. 

Espoon postihistoria osa 12

vuoden ajan 1937 jälkipuoliskolla. Ku-
kaan ei vielä tuolloin osannut aavistaa, 
että Matinkylästä tulisi koko Etelä-Es-
poon pääpostipaikka. Seuraavaksi pe-
rustettiin lukuisia postipysäkkejä Ma-
tinkylän ja Soukan väliselle seudulle,  
lähinnä Finnån, Kaitansin ja Sökön kar-
tanoiden maille. Päivämäärällä 1.5.1942, 
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Postiasema FINNÅ sai siltaleiman sijaan 
pyöröleiman käyttöönsä. Tämän leiman 
olen esitellyt lukijoille SP-lehden nume-
rossa 6/2014.

Matinkylän postipiirin alue 
1.11.1950 alkaen
1950 -luvulle tultaessa oli postisystee-
mit ja reitit jo vakiintuneet Espoon ran-
nikolla. MATTBY – MATINKYLÄ oli ko-

rotettu 1.11.1950 postitoimistoksi ja vielä 
seuraavana vuonna 11.9.1951 posti- ja len-
nätintoimistoksi. Lisäksi Matinkylästä 
oli tullut koko eteläisen Espoon postien 
”pääkallopaikka” ja Matinkylän posti-
piiri otti nyt kaikki ne postipaikat hal-
lintaansa, mitkä aiemmin olivat olleen 
Helsingin postipiirin alaisia. Matinky-
län alaisia ja postipiiriin kuuluvia pos-
tiasema II:a oli kaikkiaan kaksi. FINNÅ 
ja STENSVIK. Stensvik oli ylennetty pos-
tiasema II:ksi Finnån jälkeen 1945. Siellä 
postiaseman hoitajana toimi Mirja Leh-
tovirta. Hänen miehensä hoiti Kahvikaisa 
-nimistä tupakahvilaa ja se toimi postin 
yhteydessä. Postipysäkkejä sen sijaan oli 
yli puolen tusinaa: Brinken, Frisans, Ka-
leva, myöh. Kolikari, Mårtensbacka / Mar-
tinmäki (postipysäkin hoitajana toimi 
Bondas pp:stä alkaen Raili Hämäläinen), 
Svinö, Sökö sekä Westend. Matinkylän 
postipiiri käsitti siis kaikki toimipaikat 
Jorvaksentien eteläpuolella.

Postiasema II, Finnå
Postinkantaja Anna-Liisa Nordberg 
muistelee: ”Muutimme perheemme 
kanssa Fanny Borgmanin (postinhoita-
ja) omistaman ja hoitaman kaupan ylä-
kertaan vuonna 1954. Siinä asui myös 
hänen poikansa Kale. Kauppa sijaitsi 
Sommaröntien ja Jorvaksentien risteykses-
sä. Kaupan keittiössä toimi postiasema 
nimellä FINNÅ. Siinä oli pieni lajittelu-
hylly sekä pöytä, jossa postit lajiteltiin. 

Postitalo ja kotitalo. Sylvia Nelke 
ja hänen koiransa Muumi postin 
pihamaalla 1960-luvun alussa.

Sylvia Nelken postitalo näkyy kuvassa 
keskellä yläreunassa. Hannuksentie  
mutkittelee kuvan keskellä, jota pitkin 
myös Suvisaariston linja ajoi postia  
Suvisaaristoon. Tuolloin Hannuksentien 
maisemaa hallitsi suuri taimitarha.

Sylvia Nelken postin henkilöllisyys-
kortti leimattuna Matinkylän postissa 
21.6.1967. Samoihin aikoihin Finnon nimi 
vaihtui ja siitä tuli Suomenoja-Finno.
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Postit jaettiin tasapuolisesti joka 
päivä vuorollaan siten, että minä 
ja Kale vuorottelimme. Raskaim-
mat työpäivät olivat veronpalau-
tuspäivät sekä joulu- ja uuden-
vuoden sesongit. Alma ”Eestin 
Alma” Lilberg toimi myös 
postimiehenä. Kutsumanimi 
tuli siitä, että hän oli syntyperältään vi-
rolainen. Jorvaksentietä pitkin ajoi posti-
auto, joka ajoi aina Bromarfiin asti. Sieltä 
jätettiin autoon postisäkki, joka toimitet-
tiin edelleen paikalliseen linja-autoon ja 
vietiin pitkin Sömmaröntietä kohti Suvi-
saaristoa, jossa toimi Svinö -niminen pos-
tipysäkki. Tor Wikström hoiti Svinön 
postipysäkkiä. Myöhemmin postiasema 
II:n aikakaudella SUVISAARI – SOM-
MARÖ -nimisenä hoitajana toimi Sonja 
Wikström. Ennen Wikströmejä postipy-
säkkiä Svinö olivat hoitaneet kauppias 
Eddie Söderholm 1932 – 1934 ja hänen 
jälkeensä Otto Söderholm vuosina 1934 
– 1956.”

Postiasema muuttaa ja  
myös nimi muuttuu
Sylvia Nelke muistelee: ”Ostimme ton-
tin läheltä Finnån kartanoa vuonna 1954 

ja asetuimme Ruusukuja 1:n perheeni 
kanssa. Olin jo tuolloin Borgmanin pos-
tiasemalla töissä. Vuonna 1961 postiase-
ma muutti Borgmanin kaupalta ”mei-
dän kotiimme” Ruusukujalle. Hieman 
aiemmin (1.4.1960) postiasema oli vaih-
tanut nimensä FINNÅ:sta – FINNO / 
FINNÅ:ksi ja tämän jälkeen (1.12.1960) se 

Pakettikortti 
Englannista 
Suomenojalle 
vuonna 1964.

Suomenojan 
  posti

ja sen 
hoitajat

Sylvia Nelken eläkepäivät alkoivat 
vuonna 1991. Nelkeä kävi onnittelemassa 
hänen pitkästä työurastaan myös Postin 
silloinen pääjohtaja Pekka Vennamo.

Ritva Turunen (vas.) ja Sylvia Nelke Suomenojan postin 
uusissa tiloissa Iivisniemen ostoskeskuksessa 1970-luvulla.

Veronpalautus- ja Joulupäivät olivat sesonkiaikaa 
myös Suomenojan postissa 1980-luvulla.

oli korotettu Postiasema I:ksi (Pa I). Syy 
muuttoon Borgmanin kaupalta oli se, 
että myös Postipankki halusi mukaan, 
kun Jorvaksentien rakentaminen moot-
toritieksi toteutui. Borgmanin kauppa 
purettiin Länsiväylän pengerrysten tiel-
tä 1960 -luvun alkupuolella. Kun pos-
tiasema muutti omakotitaloomme 1961 
tuli samoihin tiloihin myös Postipankki. 
Kotiamme vahti koira, nimeltä Muumi. 
Se oli täsmällinen koira tavoiltaan ja se 
istui ilta-askareiden aikaan tuolini vie-
ressä hiljaa, mutta jos joku matti myö-
häinen kävi pudottamassa postia klo 23 
jälkeen se rupesi irvistelemään ja mu-
risemaan, eikä siis hyväksynyt myöhäi-
siä postilaatikkokäyntejä. Kerran se äk-
käsi murtovarkaankin, joka ei päässyt 
pannuhuoneen ikkunaa pidemmälle. 

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

Edustaja Suomessa
Jussi Paananen
Opastinsilta 8E 
00520 Helsinki
Puh 040-5706195

PHILEAN LAATUHUUTOKAUPAT

 Me olemme panostaneet kansainvälisiin yhteystietoihin ja tehokkaaseen internet- palveluun – näin voit saada kohteesi myytyä, olipa ky-
seessä suomalainen, ruotsalainen tai kansainvälinen kohde.

 Tervetuloa jättämään kohteitasi myyntiin syksyn huutokauppoihimme.

 Ota yhteys edustajaamme Jussi Paanaseen sopiaksesi, kuinka parhaiten voimme menetellä, olipa sitten kyse rahojen, mitalien, kunniamerk-
kien ja/tai postimerkkien huutokaupasta!

www.philea.se
auction@philea.se

juho.paananen@elisanet.fi

 Pari tulosta  huutokaupoissamme v.2016:

Yhdeksän merkin Zep-
pelin blokki, keskim-
mäisessä merkissä 
leima ’1830’

Tulos: 2900 EUR

1 Mk sinertävän lila 
nelilö, 12 ½ 
hammasteella

Tulos:2900 EUR
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Myös poikani Markku auttoi postinla-
jittelussa erityisesti veronpalautuspäi-
vinä. Toimin ensin postiasema FINNO / 
FINNÅ postinhoitajana vuoteen 1967 ja 
tämän jälkeen samoissa tiloissa nimel-
lä SUOMENOJA / FINNÅ. Kun Iivisnie-
men ostoskeskus valmistui 1969, muutim-
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Suomenojan postiasema siirtyi samalla 
sinne. Meitä oli siellä Iivisniemen pos-
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laajalti koko Länsi – Espoon 1970-luvul-
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Postiasema I, Puolarmetsä  
– Bolarskog
Puolarmetsän postiasema I perustet-
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postinhoitajana siellä toimi Sirkka-Liisa 
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eläinlääkärifirmastaan, joka sekin on toi-
minut siellä oman muistini mukaan ai-
nakin 20-vuotta.

Haarakonttori Suomenoja 2  
/ FIinnå 2
Päivämäärällä 1.2.1972 perustettiin vielä 
Länsiväylän pohjoispuolle, Suomenojan 
liittymän lähelle osoitteeseen Niittyrinne 
1, Suomenojan postiaseman haarakont-
tori nimellä SUOMENOJA 2 / FINNÅ 2. 
Sen postinhoitajana toimi Stig ”Stigu” 
Ekström. Tämäkin rakennus on edelleen 
olemassa ja silloisen postiaseman vieres-
sä sijaitsivat ESMAK, SPECIAL VALIMO 
ja kirjapainotalo. Nykyään sen paikalla 
sijaitsee Suomenojan Gigantti. 
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 Tervetuloa jättämään kohteitasi myyntiin syksyn huutokauppoihimme.

 Ota yhteys edustajaamme Jussi Paanaseen sopiaksesi, kuinka parhaiten voimme menetellä, olipa sitten kyse rahojen, mitalien, kunniamerk-
kien ja/tai postimerkkien huutokaupasta!

www.philea.se
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L U K I J O I L T A

S P-lehdessä 2/2016 ollut Pekka 
Hovin kirjoitus sotilaspaket-
tien tarkastuslipukkeista talvi- 
ja jatkosodan ajoilta sai Antti 

Niemen kertomaan oman tarinansa 
YK-joukkojen pakettipostista.

”En ole filatelisti, mutta 40 työvuo-
den jälkeen postissa olen kiinnostu-
neena selaillut lehteänne kirjastossa. 
Sodan aikaisista asioista minulla ei 
ole tietoa, mutta myöhemmistä rau-
hanaikaisista lipukkeista on minul-
la omakohtaista kokemusta. Palve-
lin nimittäin postimestarina Suomen 
YK-joukoissa Suezilla (UNEF) vuosi-
na 1973-4, Golanilla (UNDOF) vuosina 
1979-81 ja Libanonissa (UNIFIL) vuon-
na 1983.

Yom Kippurina 1973 arabimaat hyök-
käsivät Israeliin. YK lähetti paikal-
le joukkoja erottamaan osapuolia ja 
rauhoittamaan tilannetta. Suomesta-
kin lähetettiin yksi pataljoona. Kir-
jeposti joukoilta kulki kaupallisil-
la lennoilla Suomen ja toimialueen  
(Suez) välillä. Pataljoonan huoltami-
seen oli huoltolentoja Suomesta ja 
näillä lennoilla kuljetettiin myös pos-
tipaketteja toimialueelta Suomeen ja 
toisinpäin.

Kun ensimmäinen pakettilasti tuli 
perille Suomeen avasi tulli muutaman 
paketin ja kauhistui niiden sisältöä. 
Paketit sisälsivät täysin toimintakun-

toisia aseita, ampumatarvikkeita ja 
muutakin taistelualueilta kerättyä so-
taromua. Tämän johdosta annettiin he-
ti käsky, että paketit on toimialueella 
tuotava postiin avonaisina ja postivir-
kailijan on tarkastettava paketin sisältö 
ja kiinnitettävä tarkastuslipuke pake-
tin päälle.

Suomesta toimialueelle lähettäviin 
paketteihin oli painettu oma erillinen 
lipukkeensa (kuva 1), joita jaettiin mie-
histölle kotiin lähetettäväksi. Näillä li-
pukkeilla varustetut paketit kulkivat 
Suomesta toimialueelle ja niitä on säi-
lynyt runsaasti sekä käyttämättöminä 
että mitätöityinä.

Toimialueella käytetyistä tarkastus-
lipukkeista ei minulle ole jäänyt yh-
tään talteen. Ehkäpä Suomessa koti-
väki repi sotilaiden kotiin lähettämien 
pakettien päällyspaperit ja sitä myöten 
myös lipukkeet. Onkohan lehden luki-
joilla niitä tallessa? 

Suomeen lähettävien pakettien tar-
kastusta jatkettiin koko sen ajan min-
kä patajoona(t) olivat Lähi-idässä. 
Suomesta lähetettyjen pakettien ja li-
pukkeiden käyttö hiipui vähitellen. En 
muista että niitä olisi jaettu enää myö-
hemmin.” 

Kuva 1.

S uomen Filatelistiseura ry:n toi-
mintakertomus 2015
Vuosi 2015 on ollut seuran 95. toi-
mintavuosi. Seura on kokoontunut 

maanantaisin seuran huoneistossa Lönkal-
la. Seura on Suomen Filatelistiliitto ry:n jä-
sen.

Jäsenet
Toimintavuoden lopussa seuraan kuu-
lui 255 jäsentä (edellisvuonna 275), joista 
yksi oli kunniajäsen (Kimmo Kanerva) ja 
16 vakinaista jäsentä. Vuoden aikana seu-
raan liittyi 12 uutta jäsentä (edellisvuonna 
10). Liittyneiden jäsennumerot olivat 2275 
- 2286.

Seuran hallitus ja virkailijat
Seuran puheenjohtajana toimi Tuomas Ju-
vonen. Hallitukseen kuuluivat: Harri Has-
sel (varapuheejohtaja),  Pertti Hurmerinta, 
Anssi Mikkola, Rauli Silvonen, Eero Mä-
kelä ja Kari Kiiskinen(sihteeri). Rahaston-
hoitajana on toiminut Tapani Somersalo, 
meklarina Petri Jansson, kerhomestarina 
Pertti Hurmerinta ja VBO:n yhdysmiehenä 
Matti Saren. Merkkimarkkinoista/Vaihto-
päivistä vastasi Pertti Hurmerinta. Johto-
kunta kokoontui kertomusvuonna kolme 
kertaa. Tuomas Juvonen ja Seppo Laakso-
nen edustivat seuraa Filatelistiliiton vuosi-
kokouksessa Lahdessa.

Seuran asettamat toimikunnat
Einar Fieandt –mitalitoimikunta: Kaarlo Hir-
vikoski (puheenjohtaja), Mikko Ossa, Lars 
Trygg ja Seppo Laaksonen. Fieandt-mitali 
jaettiin Jari Majanderille vuonna 2015. 

Kiinteistötoimikunta: Tuomas Juvonen, 
Mauri Lahtinen, Tapani Somersalo ja Lars 
Trygg.

Taloustoimikunta: Tuomas Juvonen, 
Lars Trygg ja Tapani Somersalo. 

Suomen Postimerkkilehti
Seuran äänenkannattaja Suomen Postimerk-
kilehti on kertomusvuonna seuran toimesta 
tilattu kaikille jäsenmaksunsa suorittaneil-
le jäsenille. Lehden kustantajana on toimi-
nut Suomen Filatelistiseuran Kustannus Oy 

ja lehden päätoimittajana toimi Seppo 
Evinsalo. Lehden huutokaupasta on huo-
lehtinut seuran huutokaupparyhmä. Lehti 
ilmestyi kuutena numerona ja kokonaan 
nelivärisenä.

SF:n toiminta
Seuran kokoukset ja huutokaupat on pidet-
ty maanantaisin Lönkalla. Vuoden aikana 
pidettiin 18 kokousta. Kokousten numerot 
olivat 1665 – 1682. 

Seuran tiloissa järjestettiin vuoden ai-
kana kaksi kertaa keräily- ja vaihtopäivät 
tapahtuma Pertti Hurmerinnan johdolla. 
Seura jäsenet osallistuivat Stamp Forum ta-
pahtumaan sekä talkoilla pystytykseen että 
postimerkkinäyttelyyn näytteilleasettajina 
ilahduttavan suurella joukolla.

Vuosi päätettiin perinteiseen pikkujou-

luun, hyvän ruoan ja juoman ääressä, sekä 
hyvässä seurassa.

Näyttelymenestys
Seuran jäsenet ovat ottaneet osaa menes-
tyksekkäästi sekä kansallisiin että kansain-
välisiin postimerkkinäyttelyihin vuoden  
2015  aikana.

Seuran talous
Seuran jäsenmaksu on ollut 60 euroa ja li-
säksi seura on maksanut liittomaksua 3 €/
jäsen. Seuran taloudellinen tila käy ilmi tu-
loslaskelmasta ja taseesta.

Toiminnantarkastajat
Seuran toiminnantarkastajina ovat toimi-
neet Kaarlo Hirvikoski ja Martti Forss. 
Sijaisena on toiminut Paavo Ritvanen. 
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Kirjallisten ja puhelintarjousten on oltava perillä to 22.9.2016 klo 12.00
Huutokauppa päättyy verkossa to. 22.9.2016 klo 21.00

Kohteiden näytöt Suomen Filatelistiseurassa, Lönnrotinkatu 32 B, 
Helsinki  5.9.2016 klo 16.30–17.30 sekä 12.9.2016 klo 16.30–17.30

Huutokaupan kaikkien kohteiden kuvat löydät netistä, jossa voit myös tehdä 
tarjouksesi! Seuraavilta sivuilta löydät kohteiden kuvaukset myös lehdestä.

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

 

Kohteet nro 82-84.
kaunisleimaisia 
Karjala-merkkejä.

Kohde nro 190.  
Lentolaivue 24:n rintamerkki, 
Brewster-kone.

Kohde nro 97. Kolme ruplan 
merkkiä (SV 38) ym. posti-
osoituksella Helsingistä 
Tampereelle.

Kohde nro 141. Saksan posti 
ulkomailla: Togo 
4 x 3 pf kuorella.

Kohde nro 68. Aunus 
10 p pari, kaunis 
Säämäjärvi 24.VII.1919

Kohde nro 35. Kaunis-
leimainen Zeppelin-merkki.

Kohde nro 67.  
Kenttäposti -83 
loistoleimaisella
kuorella

Kohde nro 192. Rintamerkki, Aseveli, 
Miinanraivaajat, hopeaa.



Suomen Postimerkkilehti20
4/2016

Suomen Postimerkkilehden online-huutokauppa 31 osoitteessa: www.postimerkkilehti.fi

SUOMI - Isohampaiset 1860 
1  10 kop Tammerfors ja kynämitätöinti (No 4 A)  10.00 
 
SUOMI - Isohampaiset 1866 
2  5 pen painotuotteena Uleåborg 14.9.72  ANK 16.9  40.00 
3  8 pen leimattu 1,5 puuttuvaa hammasta (No 6 C)  10.00 
4  10 pen leimattu, ehjät hampaat  26.00 
5  20 pen kuorella 1-renkainen Wiborg 14.6.68 ANK 15.6  20.00 
6  40 pen Wiborg 74 ja Stockholms leima hammaspuut.  10.00 
7  20 p ja 40 p molemmissa 1 - 2 hammaspuutetta  18.00 
 
SUOMI - Vaakunamalli 1875 
8  1875 5 p loisto FR.KO. SAd  5.00 
9  1875 5 p erit kaunis Tavastehus 11.6.80 (No 15 SAh)  10.00 
10  5 pen kaunis Åbo 29.9.79  8.00 
11  10 pen 2 kpl eriväriset 1882  18.00 
12  Kirje Gamla Karlebystä 20.11.81 Joensuuhun 20 p  16.00 
13  25 p kaunis pari Helsingfors 25.5.83.  10.00 
 
SUOMI - Uudet värit 1885 
14  3 kpl 1885 20 pennin kirjeitä  10.00 
15  Sekapostite mallit 1885 ja 1889 Wärde kuoren etusivu  30.00 
 
SUOMI - Vaakunamalli 1889 
16  Kirje Helsingistä New Yorkiin Poste Rest. ja tuloleimat  10.00 
17  5 mk rosohammaste  5.00 
 
SUOMI - Rengasmerkit 1891 
18  3 ja 1 kop Turengista Böömiin 1901. Tuloleima Jicin  24.00 
19  3 kop ja 2x 2 kop postivaunuleimalla Suomen asemalle 
 Pietarissa. Kuori hiukan leikattu alhaalta  15.00 
20  14 kop loisto Mariehamn 26.5.1904  10.00 
 
SUOMI - Kotkamerkit 1901-1911 
21  10 mk 1902 leimattu  20.00 
22  Osoitekortti Karttulasta Helsinkiin, 2p käyttö  15.00 
23  1918 Postiosoitus Rääkkylästä Helsinkiin, sekapostite  10.00 
 
SUOMI - Saarisen malli 1917-1929 
24  1917 5 pen ilmestymispäivän leimalla, 3 kpl ei kulken.  60.00 
25  1918 2 kpl 50 kirjattu kirje Helsinki VIII Saksaan 
 Suomen ja Saksan sensuurit  8.00 
26  1921 Viipuri As 8.XII. 21 Prahaan, postimerkkien vaiht.  12.00 
27  1922 III painoluokan kirjattu kirje Helsingistä Budapestiin 
 Merkit takana  20.00 
28  1922 Saarismallin sekapostite 30.VI.1922 Bromarf  10.00 
29  1925 8 saarismallin värikäs lähetys Berliiniin. Tulol.  20.00 
30  1926 60 p Näyte ilman arvoa, toinen painoluokka.   15.00 
 
SUOMI - Käyttösarjat 1930- 
31  1938 Lentokuori Itävaltaan. Takana Wienin tuloleima  10.00 
32  1948 9 mk ja 12 mk lentoposti kortti Itä-Afrikkaan.  17.00 
33  Postiauto 30 mk nappiloisto Tervajoki 23.10.1953  5.00 
 
SUOMI - Juhla- ja avustuspostimerkit 1922- 
34  1927 Itsenäisyys 10 v. 2 mk loisto, Helsinki 8.12.1927  10.00 
35  1930 Zeppelin leimattu (La 220€)  60.00 
36  1930 PR-30 loistot  20.00 
37  1930 Punainen Risti leimattu sarja  16.00 
38  1931 Postimerkit 75 v. 1,5 mk loisto Terijoki 16.5.1931  5.00 
39  1932 PR- 1,25 mk loisto P.vaunu 16.8.1932  10.00 
40  1934 PR 2,5 mk loisto Helsinki 9.6.1934  10.00 
41  1936 PR 35 2,5 mk Pitkälahdesta 17.IV.36 Helsinkiin.  14.00 
42  PR 1932, 1933 ja 1937 yksittäispostitteina 2 mk+ 20 p  18.00 
43  1938 FIS 2 mk Kirje Kuopiosta Helsinkiin. Tuloleima  10.00 
45  1942 PR 4,75 mk lloisto Helsinki 26.1.1942  10.00 

46  1944 PR 44 Kirjattu Ahvenanmaalta Unkariin Suomen 
 ja Saksan sensuuriliuskat Budapestin tuloleima  20.00 
47  1946 PR 10 mk loisto Helsinki 16.7.1946  10.00 
48  1946 PR-sarja ja Sibelius kirjattuna ja sensuroituna.  10.00 
49  1947 Matkailijayhdistys 10 mk loisto Pieksämäki 28.3.49  5.00 
50  1949 PR 5 mk loisto Ikaalinen 17.3.1952  5.00
51  8 kpl kauniita leimauksia juhlam. 1940 - 1960 luvuilta  20.00 
52  1952 Olympia 25 mk nappiloisto  5.00 
53  1956 PR 30 mk losto Karijoki 5.4.1957  5.00 
54  1956 Tub 30 mk nappiloisto Joensuu 11.8.1957  10.00 
55  1957 SAK 30 mk loisto Toijala 14.5.1957  5.00 
56  1958 PR sarja loistoina  10.00 
57  1959 Sahateollisuus sarja loistoina  10.00 
58  2000 Omakuvamerkkejä erä yhteensä 17 erilaista  15.00 
59  2000 Omakuvamerkkejä yhteensä 26 erilaista  20.00 
60  2015 Erä 6 kpl loistoleimaisia omakuvamerkkejä  20.00 

Kohde nro 8.
5 p loisto 
FR.KO. SAd

Kohde nro 5. 20 p 1-renkainen Wiborg 14.6.68.

Kohde nro 20.  
14 kop loisto.

Kohde nro 24. 3 x saarismallin 5 pen ilmestymis-
päivän (1.10.1917) leimalla. Ei kulkenut

Kohde nro 34.  
Itsenäisyys 
2 mk loisto.

Kohde nro 36. 
2 x PR-30 loistot

Kohde nro 38. Posti-
merkit 75 v. loisto.

Kohde nro 57.  
Sahat, loistot.

Kohde nro 47. 
PR-46 loisto.

Kohde nro 50. 
PR-49 loisto.

Kohde nro 54. 
Tub-56 loisto.



21Suomen Postimerkkilehden online-huutokauppa 31 osoitteessa: www.postimerkkilehti.fi

 
SUOMI - Postimerkkivihkot 
61  Olympiavihko 1952 **  20.00 
62  1999 Tie vihko A-hammaste **  75.00 
 
SUOMI - Kenttäposti 
63  1915 Venäjän armeija Suomessa. KP-kortti luovutetulta
 alueelta Vammelsuusta Liivinmaalle. Paljon leimoja  12.00 
64  Erikoinen kenttäpostin palautetaan lähettäjälle  10.00 
65  Suomalainen kenttäpostikortti 28.XI.42 
 Käännetty 3./Gren.Rgt.320, ilmeisesti Saksaan  15.00 

66  1963 Kenttäposti -63 loistokuorella (La 70€)  20.00 
67  1983 Kenttäposti -83 loistokuorella (La 95€)  30.00 
 
SUOMI - Aunus 
68  10 p pari, kaunis Säämäjärvi 24.VII.1919 (No A 2)  20.00 
 
SUOMI - Pohjois-Inkeri 
69  Pikkuarvot osoitteettomalla kirjeellä Kirjasalo 5.VI.20  20.00 
70  Pohjois-Inkeri leimatut nelilöt 5 , 10 , 25 ja 50 p  50.00 
71  80 p liimakkeella ja 80 p loisto Kirjasalo 6.IX.20  12.00 
72  1 mk leimattu Kirjasalo kulmanelilö (No n. 340€)  140.00 
73  5 mk Kirjasalo 6.IX.20  12.00 
74  10 mk hyvä Kirjasalo 6.IX.20  12.00 
 
SUOMI - Karjala 
75  Karjala sarja 5 p - 1 mk ** (No n. 120€)  30.00 
76  10 p Uhtua ...II.1922 muutama lyhyehkö ham.  20.00 
77  20 p Uhtua leima  20.00 
78  25 p Uhtua 3.II.1922  30.00 
79  50 pen leimaus Uhtua 1922  25.00 
80  75 p leimattu Uhtua. (Kaksi leimaa)  25.00 
81  1 mk leimattu, Uhtua  35.00 
82  2 mk hieno Uhtua ...II.1922 (No K 9)  30.00 
83  3 mk Uhtua 3.II.1922  35.00 
84  5 mk kaunis Uhtua 3.II.1922  45.00 
 
SUOMI - Itä-Karjala 
85  1942 Mannerheim sarja R-kuori 6.III.42 Aunus  8.00 
86  1942 Ryti-sarja Aunus 6.III.42  8.00 
87  Vitele ja Äänislinna kirjatut tarvelähetykset  10.00 
   
SUOMI - Suomessa käytetyt venäläiset 
88  1909 3 kop, lunastus Helsingistä Saksaan.  8.00 
89  4 + 4 kop ehiökortti vastausosineen. 
 Turusta 13.XII.06 Pietarin kautta Prahaan.  20.00 
90  1913 10 kpl 2 kop Kainasto 15.XII.13 Pietarin kautta 
 Unkariin Tuloleimana asiamiestoimiston leima  20.00 
91  1913 Romanov 4 kop Helsingistä Unkariin  15.00 
92  1916 5 kpl 2 kop sensuuri kuori Lauritsalasta Tornion 
 kautta Tukholmaan. Tornion sensuuriliuska ja leima  10.00 
93  SV 7 pari kirjatulla liikekirjeellä Saksaan  5.00 
94 SV 15 ja 17 japanilaisella postik. Helsingistä Lontooseen  5.00 
95  SV 30 pari kirjatulla sensuurilähetyksellä Tornion 
 kautta Ruotsiin  10.00 
96  SV 33 kirjeellä Helsingistä Afrikkaan  5.00 
97  Kolme ruplan merkkiä (SV 38) ym. postiosoituksella
 Helsingistä Tampereelle 20.00 
98  Romanovit 2, 3 ja 4 kop VE 40-42  5.00 
99  Päällepainamat VE 63 ja 65  5.00 
 
SUOMI LEIMAKOHTEET - Laivaleima 
100  3 laivakirjettä kaksi kuvaleimaa ja Paquebot  10.00 
 
SUOMI LEIMAKOHTEET - Luovutettu alue 
101  Koivisto, Kolikkomäki ja Korpiselkä R-kuorilla  10.00 
102  Kurkijoki, Käkisalmi ja Kämärä R-kuorilla  10.00 
103  Niva, Noitermaa ja Ojajärvi R-kuoret  10.00 
104  Pitkäranta, Pyhäselkä ja Ristseppälä R-kuorilla  12.00 
 
                          SUOMI LEIMAKOHTEET - Kuvioleimat 
                             105 Kuviol. 117 Kristinestad 
                                    5 p 1875 pari  8.00 
                             106 Kuviol. 226 Nikolaistad 
                                    2 kpl -75 5 pen ja -82 25 pari  20.00 
                             107  Kuviol. 347 Björneborg 
                                     32p 1875  10.00 

Kohde nro 65. 
Suomalainen 
kenttäposti-
kortti 
28.XI.42  
Käännetty 3./
Gren.Rgt.320, 
ilmeisesti 
Saksaan.

Kohde nro 74. P-I. 
10 mk Kirjasalo 6.IX.20.

Kohde nro 72. P-1 Kirjasalossa
leimattu 1 markan kulmanelilö.

Kohde nro 99. VE 63 ja 
65 päällepainamat.

Kohde nro 95. VE 30 pari kirjatulla sensuurilähetyksellä 
Tornion kautta Ruotsiin.
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SUOMI LEIMAKOHTEET - Postipysäkkileimat 
108  Haminalahti PR 40 1,25 mk myös Kuopio 27.V.40  10.00 
109  Karjakumpu, postipysäkki 23.XII.55  8.00 
110  Kenttäposti 23.XII.41 Kaurila ja Patsolan postipysäkki  10.00 
111  Kutsunvaara Joulukortti  10.00 
112  Patsola ja Kaurila 9.12.41  8.00 
113  Ritvala postipysäkki 1930 50 p Pääsiäiskortti 4.IV.31  8.00 
114  Vuotjärvi postipysäkki 3:VII.34 Nilsiä  8.00 
 
SUOMI LEIMAKOHTEET - Numeroleimat 
115  Numeroleima 702 Jääskistä 1.XII.36 Helsinkiin  15.00 
116  Numeroleima 932 Putikosta 23.XII.06 Helsinkiin  12.00 
 
SUOMI LEIMAKOHTEET - Muut leimat 
117  1926 Postiennakko lähetys 24.III.26 Kokkolaan  8.00 
118  Vapaakortti nr 320 Toivolan koulukoti Oulunkylä. 
 Harvinainen kotiseutukohde  10.00 
 
SUOMI LEIMAKOHTEET - Laivaposti 
119  Laivapostia s/s Borgå. Nummelasta 26.VII.43 
 Pirttisaareen  10.00 
 
SUOMI LEIMAKOHTEET - Ensipäivä- ja erikoisleimakuoret 
120  1928 Postimerkkinäyttelyn merkit, ei kulkeneet  20.00 
121  1942 Leijonat 1.X. 1942 Harvinainen (No n. 300€)  100.00 
122  1946 Punainen Risti 7.I.46 Helsinki 7 leima  10.00 
123  1948 Ensipäiväkuoret Tukholmaan (No 362, 363)  10.00 
124  1948 EPK 24 mk 26.4.48 (No 364)  16.00 
125  1948 EPK 6 mk, 9 mk ja 15 mk 13.9.48  16.00 
126  4 erilaista varaleimakuorta. Kantala, Kuitula, 
 Virolahti ja Vihti  15.00 
   
POHJOISMAAT - Tanska 
127  Tanska säiliökirja 1863-1992 Paljon merkkejä  50.00 
 
POHJOISMAAT - Ruotsi 
128  Hieno säiliökirja. Paljon merkkejä, luetteloitu  50.00 
 
MUU EUROOPPA - Liechttenstein 
129  Zeppelin, leimattu ja 1960 sarja ** (Mi n. 140€)  10.00 
 
MUU EUROOPPA - Eesti 
130  Tuomioistuimen virkakirje Vörusta Tartoon  20.00 
131  1920 Viikinkilaiva 1 mk . Valkista Saksaan  12.00 
132  1932 25 s yksin kirjattu kirje Tallinnasta Tarttoon.  10.00 
 
MUU EUROOPPA - Hollanti 
133  1913 22,5 c yksin kirj kirje Haagista Prahaan  8.00 

 
MUU EUROOPPA - Espanja 
134  Säiliökirja Espanjaa 1851 - 1939  30.00 
135  Espanja kokoelma alk. 1939-1976. 
 1950 lähtien lähes täydellinen, leimattuja  45.00 

 
MUU EUROOPPA - Iso-Britannia 
136  1861 ulkomaan kirje Liverpoolista Pietariin  8.00 

MUU EUROOPPA - Latvia 
137  Esifilateelinen kirje 1826 Riikasta Vöruun Viroon.  16.00 
 
MUU EUROOPPA - Saksa 
138  1901 Saksan posti ulkomailla Karolinen ehiökortti  15.00 
139  1905 Saksan posti ulkomailla Kamerun tupla ehiök.  15.00 
140  1910 Saksan posti ulkomailla Kiautschou 2 x 1 cent  35.00 
141  1910 Saksan posti ulkomailla Togo 4 x 3 pf kuorella  25.00 
142  Rullamerkit numerolla ** Mi 347 x R ja 355 x R  40.00 
143  Saksa kokoelma ilman Deutch Reich, paljon merkkejä  50.00 
144  Erikoinen saksalainen kenttäposti Suomeen v. 1918  20.00 
145  1919 Laivastopostia Saksasta 3.5.19, sensuroitu  20.00 
146  1929 Zeppelin 1. Amerikan lento 16. 5  30.00 
147  1941 Hinderburg vihkol. kuorella Ukrainasta Saksaan  10.00 
148  1944 Lentopostikirje Saksasta Suomeen. 
 Sensuuriliuska ja tarkastusleima (suom)  15.00 
149  1945 viimeinen julkaisu SA/SS **  10.00 
150  1946 paikallispostia Grossräschen 4 pfg ja 8 pfg kort.  15.00 
151  1951 DDR Nuorisofestivaalit kortilla (Mi 291 - n. 140€)  15.00 
152  Länsi-Saksa 1949 -1992 ** Yli 2300 säiliökirjassa.  25.00 
 
MUU EUROOPPA - Unkari 
153  1842 kirjattu kirje taksamerkinnällä Wieniin. 
 Takana osittainen tuloleima  9.00 
154  1920 päälle painanta lentosarja Budapestiin  12.00 
 
MUU EUROOPPA - Venäjä ja Neuvostoliitto 
155  Venäjän armeija Suomessa 1915 Kenttäpostikortti  12.00 
156  Venäjän armeija Suomessa/luovutettu alue 1915 
 Kenttäpostia kenttäsairaalasta  10.00 
 

ETELÄ-AMERIKKA 
157  Chile nr 1. kirjeellä Calderasta 3.10.1856  10.00 
 
MUU MAAILMA - Kokoelmat ja erät 
158  Schaubek kokomaailmakansio (yli 650 s.) v. 1928  50.00 
159  Säiliökirja koko maailmaa, myös Suomea  30.00 
 
POSTIKORTIT - Paikkakunnat 
160  Aunus kortti, metso kenttäpostina  8.00 
161  Helsinki 1952 Uimastadion, Australiaan  15.00 
162  Helsinki K.F.Waseniuksen Soitinkauppa 1906  10.00 
163  Helsinki Runebergin patsas ** ja Vaasaan 1908  18.00 
164  Helsinki, Drumsö 1905 ja Alppilan lampi  12.00 
165  Iisalmi kulkenut 27.8.25 saarismallin lila 60 p  8.00 
166  Joensuu Foto A.V.Heikkinen kulkenut 1945  7.00 
167  Kuusankoski, Kymin tehdas kulkenut 1916  10.00 
168  Lempäälän Luonnonparantola 3 korttia, v. 1955 - 57  15.00 
169  Maarianhamina sommitelma 10.00 

Kohde 
nro 157.  
Chilen 
ykkönen 
kirjeellä 
Calderasta 
3.10.1856

Kohde nro 121. M-30 Leijo-
nat 1.X. 1942. Harvinainen.

Kohde nro 155. Venäjän armeija 
Suomessa 1915. Kenttäpostikortti.
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K aikkien kohteiden kuvat verkossa osoitteessa: www.
postimerkkilehti.fi. Kohteiden näytöt Suomen Filatelis-
tiseuran tiloissa, Lönnrotinkatu 32 B, Helsinki, katutaso 

5.9.2016 klo 16.30-17.30 sekä 12.9.2016 klo 16.30-17.30. Kirjallisten ja 
puhelintarjousten on oltava perillä to 22.9.2016 klo 12.00. Huuto-
kauppa päättyy verkossa to 22.9.2016 klo 21.00.

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

TOIMITUS
Kohteet ovat noudettavissa huutokaupan päättymisen jälkeisenä 

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

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

MyyMÄTTÄ JÄÄNEET KOHTEET
Jälkimyynti alkaa verkossa välittömästi huutokaupan päättymi-
sen jälkeen ja päättyy 29.9.2016 klo 21.00. Kohteita myydään poh-
jahinnoilla (+ 17%)

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

Suomen Postimerkkilehden online-huutokauppa 31 osoitteessa: www.postimerkkilehti.fi

Kohde nro 191.  
Rannikkotykistö 1:n 
AUK:n rannekkeen 
kilpiosa 1933.

Kohde nro 187. 
Hopeinen Leijona 
sormus, Sota-
invalidien hyväksi.

Kohde nro 189.  
Jatkosota, Pohjois-
rintaman merkki. 
Petsamo, Kiestinki, 
Salla ja Uhtua.

Kohde nro 181.  
Olympia Tukholma 
1912, Ralpf Graig 
100 m kultamitalisti.

Kohde nro 183.  
Suomalaisia lento-
koneita rivissä. 
Kenttäpostissa 18.8.1941.

Kohde nro 176. 5 kpl piirroskortteja Äänislinnasta, kenttäpostissa 1943.

170  Raahe, Velj. Karhumäki. Lunastusleima 17.8.56  8.00 
171  Savonlinna, Olavinlinna  8.00 
172  Sortavala, Kymölä  8.00 
173  Vammalan Apteekki 19.VI.59 Ruotsiin  20.00 
174  Varkaus Ämmäkoski, hyväkuntoinen värikortti  8.00 
175  Wesilahti, kirkko kulkenut 1904, merkki poistettu  8.00 
176  Äänislinna, 5 korttia kenttäpostina 1943  25.00 
177  Äänislinna, Kuusisen Palatsi kenttäpostina 23.6.43  8.00
 
POSTIKORTIT - Aihekortit 
178  Adriande purjevene  6.00 
179  Aunus karhu ja kotka käytetty kenttäpostissa 1943  15.00 
180  Mannerheim työpöytänsä ääressä Kenttäposti 30.4.42  8.00 
181  Olympia Tukholma 1912, Ralpf Graig 100 m kultamit.  10.00 
182  Purjevene matkalla NJK:n satamasta 7.00 
183  Suomalaisia lentokoneita rivissä. Kenttäposti 18.8.41 8.00 
 
NUMISMATIIKKA 
184  1952 Olympia XV 500 mk  20.00 
 
PÄÄTTEEKSI 
185  2. luokan vapauden mitali 1941 ja saantitodistus  5.00 
186  Hakkapeliitat muistomitali  10.00 
187  Hopeinen Leijona sormus, Sotainvalidien hyväksi  20.00 
188  Jatkosodan muistomitali ja saantitodistus  5.00 
189  Jatkosota, Pohjoisrintaman merkki. Petsamo, 
 Kiestinki, Salla ja Uhtua  25.00 
190  Lentolaivue 24, Lentokone Brewster. 
 Taustalevyssä Velj. Sundqvist, aito  20.00 
191  Rannikkotykistö 1:n AUK:n rannekkeen kilpiosa 1933.
 Hopeaa. Harvinainen  20.00 
192  Rintamerkki, Aseveli, Miinanraivaajat, hopeaa  10.00 

193  Rintamerkki, Helsingin 1. kiväärikompp. 
 Ruuvissa: Velj. Sundqvist, aito  10.00 
194  Rintamerkki, Miinanraivaajat Suursaaressa. 
 Ruuvissa Velj. Sundqvist, aito  15.00 
195  Rintamerkki, World Assembly for Peace, Hki 1955  10.00 
196  Suomen Valkoisen Ruusun 1. luokan mitali  10.00 
197  Suomen Valkoisen Ruusun 2. luokan mitali  15.00 
198  Talvisodan muistomitali miekoin  8.00 
199  Taskukellon perät, Suomen maakunnat Hieno  10.00 
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Uuden merkkimallin tullessa 
käyttöön vuonna 1930 tär-
keimmät postireitit olivat 
ennallaan, eli suuntana oli 

edelleen länsi ja Tukholma. Nyt kuiten-
kin monet lähetykset kulkivat vain Tuk-
holman kautta ja jatkoivat siitä edelleen 
muualle Eurooppaan. Tämä sama toteu-
tui myös Puolan Stettinin kanssa. Nämä 
postireitit olivat kovassa käytössä vuo-
teen 1940 saakka ja erilaisia leimasimia 
oli runsaasti käytössä. Lentopostilla kul-
keneita lähetyksiä ulkomaan leimoilla on 
olemassa. Nämäkin ovat yleensä leimat-
tu Tukholman leimoilla ja jatkaneet siitä 

Osa 3 Mallista 30 malliin 63

Ulkomaalaiset leimat 
suomalaisilla merkeillä
Suomen Postimerkkilehden numeroissa 1 ja 3/2016 esittelimme 
Matti Pesosen kokoelmaa ulkomaalaisista leimoista 
suomalaisilla merkeillä ennen itsenäisyyttä ja saarisen mallin 
merkeillä Tässä osassa kerromme leimojen esiintymisestä 
myöhemmillä merkeillä. Kohteet on arvioitu myös leimojen 
harvinaisuuden mukaan. Teksti  ja kohteet Matti  Pesonen

R5  tunnetaan  1 - 3 kpl.
R4  tunnetaan  4 - 10 kpl
R3  tunnetaan  11 - 30 kpl.
R2  tunnetaan  31 - 100 kpl.
R1  tunnetaan  101 ->

Leimojen harvinaisuuden kyseisillä 
merkeillä olen arvioinut seuraavasti:

eteenpäin kohti päämääräänsä.
Neuvostoliittoon ei enää edes ehiö-

kortteja vastausosineen runsaammin 
lähetetty, kuten ei muutakaan postia. 
Ehiökortteja vastausosineen tavataan 
kuitenkin muista Euroopan maista jo 
hieman useammin. Laivaliikenteen li-
sääntyessä Suomen ja Ruotsin välillä 
postilähetyksiä löytyy leimattuina muis-
sakin rannikkokaupungeissa kuin Tuk-
holmassa. 

Monet 1950-60 -luvuilla näistä kaupun-
geista tulleista lähetyksistä suomalaisin 
merkein ovat keräilijöiden tehtailemia. 
Tämän vuoksi taksat näissä lähetyksis-

sä ovat useimmiten oikeat. Nämäkin lä-
hetykset täyttävät tämän aihealueen ke-
räilyn kriteerit. Lähetykset ovat aidosti 
kulkeneet suomalaisilla merkeillä ja lei-
masimet ovat olleet käytössä kyseisessä 
maassa. 

Stockholm 1-Caf G 19 R5. Kirje Tukholman kautta Englantiin 12.3.1930. Alle 20 g kirjeen taksa ulkomaille oli 2 mk 1.10.1925 alkaen.

Tallinn - ketjuleima -*Eesti* R4. 
Kirje Tallinnasta Helsinkiin laivapostina 
26.11.1931. Osasuurennos kirjeestä.

Fältpost - *F.S.K.* R5. 
Ruotsalaisen sotilaan 
tekemä ”filateelinen 
postite” Haaparannasta 
Eskilstunaan 2.4.1940.
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Stettin - 1 - p R5. Postikortti Puolan 
Stettinistä Ruotsin Karlandan (7.9.) 
kautta Karhulaan 5.9.1938. 
Osasuurennos lähetyksestä.

Stettin 1 - t R5. 
Postikortti 
Puolan Stettinistä 
Helsinkiin 7.3.1939. 
Osasuurennos 
lähetyksestä.

Borås 5 - *Lbr* R5. Ehiökortti lentopostina 
Ruotsin Boråsista Helsinkiin 8.5.1944. 
Sotasensuurin violetti tarkastusleima. 
Postikortin kotimaan taksa 2 mk + lentolisä 
pohjoismaihin 2 mk 1.10.1942 alkaen.  

Stockholm Ban - Utr Brev C R3. Laivapostina 
Tukholmasta 7.7.1953. Violetti Paquebot -leima. Leike.

Stockholm 1 - 2 Tur R3. 
Postikortti Tukholmasta Terijoelle 19.10.1929. 

Terijoen tuloleima 19.10. Postikortin postimaksu pohjoismaissa 
oli kotimaan taksan mukainen 1 mk  16.1.1926 alkaen



Suomen Postimerkkilehti26
4/2016

Ulkomaalaiset 
leimat 
suomalaisilla 
merkeillä

Warshau c - *h* R5. Ehiökortin vastausosa Puolan Varsovasta Helsinkiin 5.2.1942. 
Saksan ja Suomen sotasensuurin leimat. Postikortin ulkomaan taksa oli 2 mk.

Leipzig D 8 - ** e R4
Ehiökortin vastausosa 
Saksan Leipzigistä 
Pikisiin 13.2.1936. 
Postikortin ulkomaan 
taksa oli 1,50 mk 
1.12.1931 alkaen.

Buzon Vargon - *Las Palmas* R5. 
Laivakirje m/s Heliokselta Espanjan Las 
Palmasista USA:n Glensideen 10.5.1955. 
Osasuurennos lähetyksestä.

Umeå 1 -* R3. Postikortti Ruotsin 
Umeåsta Saksaan 3.8.1962. Postikortin 
taksa ulkomaille oli 25 mk 1.4.1959 
alkaen. Osasuurennos lähetyksestä.

Bromma 1 - Ketjuleima - A R5. 
Suomen postilakon aikainen kirje 
Ruotsin Brommaan 12.3.1963. 
”Livraison speciale via Stockholm par 
suite greve postale en Finlande” 
-ranskankielinen punainen selitelipuke. 
Alle 20 g kirjeen postimaksu pohjois-
maihin oli 0,30 mk puolen vuoden 
ajan 1.1.-30.6.1963.



27

Trelleborg *J* R4. 
Postikortin 
maksettu 
vastausosa 
Trelleborgista 
Helsinkiin 
13.10.1965. 
Osasuurennos 
lähetyksestä.

Haparanda - * R5. 
Painotuote
Haaparannasta 
Helsinkiin 
25.6.1961. 
Osasuurennos 
lähetyksestä.

Casteau - 
B ****** B 
R5. 
14.11.1961. 
Leike.

1).Berlin SW 11 - bt R5. 6.1.1962.  Leike.

Edinburgh -
Paquebot R5. 
Laivakirje 
S.S. Savonialta 
Englannin 
Edinburghista 
USA:n  
Glesideen 
3.5.1955
Osasuurennos lähetyksestä.

L U K I J O I L T A

K ansainvälinen vaihtotoiminta on saanut luki-
jamme Tampereelta, Martti Kyrölän, lähet-
tämään postia toimitukselle. Martti kirjoittaa 
lähettäneensä vaihtoilmoitusten perusteella 

omia merkkejään niin Sveitsiin, Saksaan kuin Australi-
aankin. Kaikista maista hän tuntee saanensa vastineeksi 
huomattavasti halvempia merkkejä kuin sinne lähetetyt. 
Hän kyseleekin onko lehdellämme jonkinlaista kontrol-
lia vaihtoilmoitusten suhteen?

Lehdessä julkaistavat lukijoiden ilmoitukset ovat jät-
täjiensä vastuulla. Tietysti jos valituksia niiden sisäl-

tämistä lupauksista tulee usein toimitukselle, ilmoituk-
set poistetaan. Tämä ei tietysti tarkoita sitä, että lehdestä 
poistettu ilmoitus olisi ollut asiaton. Tilan puutteen takia 
ilmoituksia pudotetaan jatkuvasti pois vanhemmasta 
päästä.

Päätoimittajalla itsellään on liki 25 vuoden kokemus 
kansainvälisestä postimerkkivaihdosta. Tämä on mie-
lestäni erittäin hyvä tapa hankkia merkkejä Suomen ul-
kopuolelta ja esimerkiksi hyvää vaihtomateriaalia saa 
Lönkan jokaviikkoisista huutokaupoista. Suuriakin eriä 
Suomea saa usein todella edullisesti. Aina ei itsellänikään 
ole vaihto sujunut ongelmitta. Välillä saatujen merkkien 
leimat ovat olleet huonoja, toisinaan taas merkkien kun-
to on ollut huono. Kaikista näistä on kuitenkin yleensä 
päästy yhteisymmärrykseen vaihtajan kanssa ja jatkossa 
molemmat osapuolet ovat olleet tyytyväisiä.

Aina kuitenkin uusi vaihto kannatta aloittaa pienillä 
erillä ja edullisemmasta päästä, jotta pettymyksiä ei tule. 
Hyviä kontakteja voi hakea netistä esimerkiksi kirjoit-
tamalla Googlen hakukenttään: stamp exchange websites. 
Tämä avaa ikkunaan kymmeniä vaihtosivustoja. Osas-
sa niitä on myös palautetähdistö, joka kertoo vaihtajan 
saamasta hyvästä palautteesta muilta vaihtajilta. Itsekin 
voi näille sivuistoille jättää oman ilmoituksensa (eng-
lanniksi), jossa voi kertoa mitä haluaa ja mitä on antaa 
vastineeksi. 

Vaihtoa ulkomaille

Alla yksi esimerkki 
netistä löytyvästä 
vaihtosivustosta 
osoitteessa:
stamp-paradise.com
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Tarinaa gastronomiasta, 
ruokamerkeistä ja

Viiniaiheisten 
postimerkkien 
keräilystä
Teksti  Ari Vihervaara

Määritelläänpä aluksi, mitä 
gastronomia tarkoittaa. Si-
vistyssanakirjan mukaan 
gastronomia on joko hy-

vien ruokien ja juomien arvostavaa har-
rastamista tai ruoanvalmistuksen kor-
kealuokkaisten herkkujen tuntemusta 
ja valmistusta. Enologia puolestaan tar-
koittaa viinitutkimusta ja viinioppia. 
Kun nämä kaksi termiä liitetään yhteen, 
saadaan enogastronomia, joka tarkoitta-
nee käytännössä viinitietämyksellä laa-

jennettua ruokakulttuuria. 
Enogastronomia voi antaa 
vaikutteita filateliaankin, 
jolloin puhutaan jo aika 
vaativasta aihefilatelian eri-
koisalueesta.

Lapin herkkuja  
EUROPA-merkeissä
Miten sitten gastronomia 
liittyy suomalaiseen filate-
liaan? Suomen Posti julkaisi 
11.5.2005 kaksi EUROPA-ai-
heista merkkiä (useissa eri 
formaateissa), jotka kuvaa-
vat Lapin ruokakulttuuria. 
Postimerkit on suunnitel-
lut Asser Jaaro ja ruoka-
kuvat on ottanut Ari Mä-
kelä. Merkeissä esitellään 
poronkäristystä ja riekon-
rintaa. Ahvenanmaan posti 

julkaisi 29.4.2005 EUROPA-merkin, joka 
kuvaa silakkaa perinneruokana. Vuonna 

Merkkejä voi kerätä myös omien mieltymysten mukaan.

Ottamani kuva mansikkakakusta Ligurian ruokamatkalla päätyi omakuvamerkiksi.

2005 Euroopan postihallinnot juhlistivat 
EUROPA-merkkien avulla gastronomi-
sia perinteitä monesta eri vinkkelistä.

Kiinnostukseni ruokapostimerkkeihin 
alkoi 14.6.2011, kun tilasin Itella Posti Oy:n 
verkkopalvelusta 40 kpl (2 arkkia) oma-
kuvapostimerkkiä. Verkkopalvelusta va-
litsemaani kehykseen tarjosin kuvaksi Li-
gurian ruokamatkan (17.-22.5.2011) aikana 
Alban kylässä sijaitsevan Torre Pernice –
ravintolan lounastilaisuuden päätteek-
si ryhmällemme tarjotusta näyttävästä 
mansikkatäytekakusta taltioimani otok-
sen. Omakuvapostimerkkien suosio on 
sittemmin hurjasti lisääntynyt. Nykyisin 
myös Ahvenanmaan posti tarjoaa vas-
taavanlaista omakuvamerkkipalvelua.

Italialaista ruokakulttuuria 
sekä venetsialaisia  
äyriäisruokia

Tutustuin italialaisiin viineihin kolmen 
viikon aikana elo-syyskuussa vuonna 
1986, kun matkustin ensimmäisen ker-
ran Italiaan ja osallistuin ulkomaalaisille 

opiskelijoille tarkoitetulle Italian kielen 
ja kulttuurin kurssille Venetsiassa. Kurs-
sin järjestelyistä vastasi Societa’ Dante 
Alighieri, Comitato di Venezia. Silloin ita-
lialainen ruoka ja viinit sekä erikoisesti 
venetsialaiset äyriäisruoat (esim. calamari 
fritti eli oliiviöljyssä paistetut kalmarin 
renkaat) olivat eksoottinen ja mukava 
kokemus pohjan pojalle. Olinhan ainoa 
pohjoismaalainen ryhmässämme, jos-
sa oli kymmenkunta opiskelijaa ympä-
ri maailman. Kyseisellä kurssilla opis-
keltiin italiaa venetsialaisella murteella 
höystettynä ja käytiin syömässä paikal-
lisissa trattorioissa ja osterioissa. Kurssin 
päättäjäisillallinen sisälsi kaikki mahdol-



29

liset Veneton maakunnan (Regione Veneto) 
herkut, joten pohjatyö italialaisen ruoka-
kulttuurin omaksumiselle oli tehty.

Jönköping-samppanja
Kiinnostukseni viini- ja samppanja-ai-
heeseen kulminoitui vuonna 1998, kun 
Rauman edustalta löytyneestä Jönköping-
hylystä nostetut Heidsieck-samppanjapul-
lot (Heidsieck & Co. Monopole, Gout Ame-
ricain 1907) olivat kuuma puheenaihe. 
Silloin kirjoitin viiniaiheisen jutun Ke-
räilyharvinaisuus-lehteen (Viini – tiedettä 
ja taidetta. Keräilyharvinaisuus 6/1998, 
sivut 64-65). 

Ahvenanmaan  
samppanjamerkki
Seuraavan kerran samppanja-aihe ylit-
ti uutiskynnyksen, kun Ahvenanmaan 
saaristosta löydettiin kesällä 2010 hylky, 
josta nostettiin 145 pulloa samppanjaa. 
Osa samppanjasta oli ranskalaisen Veuve 
Cliquot’n pullotteita vuosilta 1841 – 1850. 
Ahvenanmaan maakuntahallitus, joka 
omistaa hylyn lasteineen, huutokauppa-
si ensimmäiset samppanjapullot 3.6.2011. 
Ahvenanmaan posti julkaisi samppanja-
löydön kunniaksi postimerkin samana 
päivänä, jolloin samppanjahuutokauppa 
järjestettiin.

Lisää hylystä nostettuja samppanja-
pulloja myytiin Maarianhaminassa jär-
jestetyssä huutokaupassa 8.6.2012.

Wine on Stamps Study Unit  
ja Enophilatelica
Halusin selvittää, miten laajaa viiniai-
heisten merkkien keräily maailmalla 

on. ATA:n (American Topical Association) 
kotisivuilta löytyi luettelo kyseisen yh-
distyksen alakerhoista. Sieltä paikansin 
Wine on Stamps Study Unitin (www.wine-
on-stamps.org), joka perustettiin vuonna 
1992. Kyseisessä kerhossa on nykyisin 
yli 50 jäsentä 11 maasta, joiden joukossa 
kaksi jäsentä Ruotsista, yksi jäsen Nor-
jasta ja nyt siis yksi jäsen Suomestakin. 
Wine on Stamps Study Unit julkaisee 
Enophilatelica-jäsenlehteä, jota on saata-
vana sekä painettuna versiona että pdf-
muotoisena sähköisenä julkaisuna. Li-
säksi Wine on Stamps Study Unit julkaisee 
päivitettävää tarkistuslistaa (Checklist) 
kaikista maailmalla julkaistuista viini-
aiheisista postimerkeistä (joita on pal-
jon!). Siispä lähetin sähköpostia kerhon 
puheenjohtajalle David Wolfersberge-
rille ja ilmoitin haluavani liittyä jäsenek-
si. Prosessi oli nopea ja lopulta maksoin 
USD 20,00 PayPal-maksujärjestelmän 
kautta ja olin liittynyt viinipostimerkki-
en keräilijöiden jaloon joukkoon!

Ruokavalokuvausta
Ruoka- ja viinimerkkien keräily vaa-
tii todellista intohimoa. Ihan niin kuin 
ruokavalokuvauskin vaatii intohimoa. 
Vuonna 2005 tai 2006 virta vei italialai-
sen kokin Francesco Benedettin Corso 
di cucina -ruoanlaittokursseille Familia 
Clubin opetuskeittiöön Helsingin Vil-
honkadulle. Näillä ruokakursseilla aloin 
kuvata ruoanvalmistusprosessia ja ruo-
ka-annoksia sekä opiskella italialaisen 
ruokakulttuurin perusasioita.

Ruokamatkailua
Kun olin päässyt italialaisen ruoan ma-
kuun, täytyi tietysti osallistua Francesco 
Benedettin järjestämille ruokamatkoil-
le Italiaan. Ensimmäinen ruokamatka-
ni toteutui Venetoon 15.-20.10.2009. Täs-
tä alkoivat yhä jatkuvat ruokamatkani 

Italian eri maakun-
tiin (esim. Regione 
Liguria), joissa olen 
päässyt perehtymään 
italialaisen ruoan sy-
vimpään olemuk-
seen. Usein ryhmäl-
lemme on tarjottu 

tuoreita hedelmiä suoraan ravintolan 
pihapuista. Lisäksi tuoreet vihannekset, 
paikalliset pastaruoat ja polenta-annok-
set, täyteläiset risotot, erinomaiset riis-
taruoat, paikalliset kala- ja äyriäisruoat, 
eksoottiset jälkiruoat, paikalliset viinit, 
kotitekoiset liköörit ja grapat ovat innos-
taneet kuvaamaan ja tuottamaan jopa ai-
heeseen liittyviä valokuvakirjoja.

Suklaapienoisarkki Belgiasta
Le Chocolat belge – De Belgische Chocolade 
- pienoisarkki tuoksuu suklaalta ja var-
maan maistuisikin, jos merkkejä liimaisi 
kuoreen. Kyseinen pienoisarkki julkais-
tiin 25.3.2013 ja siinä on kuvattuna viisi 
erilaista suklaapostimerkkiä. Merkkien 
kuva-aiheet ovat brysseliläisen ruokava-
lokuvaajan Tony Le Duc:in (www.tony-
leduc.eu) käsialaa. Tonyn kotisivuilla on 
videopätkä, joka näyttää, kuinka ruoka-
kuvaus studiossa on melkeinpä ruoka-
veistosten työstämistä. Sen rinnalla oma 
ruokakuvaukseni on tiukan dokumen-
taarista reportaasikuvausta, jossa ainoa 
apuväline on pieni pöytäjalusta. Vallit-
sevaan valaistukseen on tyydyttävä, oli-
vatpa kuvausolosuhteet miten vaikeat 
tahansa! 
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Postihistoriaa
Koonnut: Seppo Laaksonen

Syyskauden avauksen palstaamme suoritamme kah-
den sen avustajana vuosien mittaan useamman kerran 
kunnostautuneen postihistorian harrastajan lähettä-
mien kohteiden voimin. He ovat Tapani Somersalo 

ja Harri Ala-Honkola, joille kiitokset. Hieman sotaisissa mer-
keissä menemme, kaikki kohteet liittyvät ainakin epäsuorasti 
Suomen ja Saksan väliseen aseveljeyteen ja sotilasyhteistyöhön 
Vapaussodassamme 1918 ja Jatkosodassa 1941–44. 

Aloitamme Tapsa Somersalon viidestä Suomeen kul-
keneesta kuoresta.  Niillä kaikilla on sama vas-
taanottaja: neiti Sylvi Roos, jonka pysyvä osoite 
ainakin kohtalokkaana vuonna 1918 on ollut Ka-

sarmikatu 38 Helsingin ydinkeskustassa. Tapsan mukaan Sylvi 
oli ”lähes” sukulainen, eli hänen isoisänsä toisen vaimon sisar.  
”Lähes” tarkoittaa, että Tapsan oma isoäiti oli isoisän ensim-
mäinen vaimo. Sylvi Roos ei koskaan mennyt naimisiin, mutta 
hänestä tuli eräs maamme ensimmäisistä naishammaslääkä-
reistä. Hänellä oli paljon ystäviä Saksan lisäksi myös Japanissa 
ja Etelä-Afrikassa.

Ensimmäinen kuori Sylvi Roosille on Vapaussodan 
päättymisen jälkeisiltä päiviltä.  Kuorelle on käsin 
merkitty ”Marine – Post” ja se on varustettu kahdel-
la 10 pfenningn Germania-merkillä, joiden viereen 

on lyöty Saksan laivaston kenttäpostileima no. 15 19.5.1918. 

T oinen Sylvi Roosille osoitettu kirje on kenraalimaju-
ri, kreivi von der Golzin vielä Suomessa olevilta Itä-
meren Divisioonan joukoilta saman vuoden syksyl-
tä. Sillä on 20 pfennigin sininen Germania-merkki, 

joka on mitätöity hieman epäselvällä Saksan kenttäpostilei-
malla 8.9.1918.  Vasemmalla on joukko-osastoleima ”S(oldaten) 
– B(rief) / 1. konekiväärikomppania / Jääkäripataljoona 14” ja mer-
kin alla kolmirivinen divisioonan sensuurileima. Periaattees-
sa ”S. B.” on  tarkoittanut kenttäpostin maksuvapautta, myös 
korteille.  Lähettäjä oli korpraali, jonka kenttäpostinumero 
on ollut 957. Tämä nu-
mero kuului saksalais-
divisioonan esikunnan 
keskuskenttäposti-
konttorille, mutta se on 
poistettu postileiman 
alakaaresta. 

Itse merkit on käsimitätöity kynällä mustaten.  Vasemmal-
la liuskan päällä on kolmirivinen violetti Itä-Preussin Königs-
bergin sensuurileima ja sen alla käsimerkintä ”via Reval” (= 
Tallinnan kautta). Lähettäjä on SMS ”Westfalenilla” palvellut 
konematruusi ja kirje on saapunut Helsinkiin 31.5.1918, mistä 
jälkilähetetty Kannukseen, tuloleima 4.6.1918. ”Westfalen” oli 
Saksan Itämeren Divisioonan merikuljetuksista vastanneen 
laivasto-osaston lippulaiva. Osastoa komensi amiraali Meurer, 
ja ”Westfalen” osallistui joukkojen kuljetuksiin Ahvenanmaal-
le maaliskuun alussa ja välillä Danzigissa käytyään Hankoon 
huhtikuun alussa 1918
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Kolmas kuori on lähetetty Zossenin koulutusleiriltä, Berliinin 
läheltä 10.10.1918 ja saapunut Helsinkiin 19.10.1918. Pieniko-
koisella kirjeellä on taas 20 pfennigin Germania normaalin 
ulkomaankirjeen maksuna ja sama Königsbergin sensuuri-

leima kuin kuvassa 1, mutta ilman liuskaa. Lähettäjä on ollut samassa 
Jääkäripataljoona 14 konekiväärikomppaniassa palvellut ylikorpraali. Eli 
pataljoona, tai ainakin sen osia oli jo palannut Suomesta Saksaan koulu-
tuskeskukseen (”Truppenübungspaltz”).

S aksan antauduttua ja rauhan palattua Sylvi Roos’in 
kirjeenvaihto Saksan asevoimien edustajien kanssa jat-
kui. Seuraava kirje on Kielistä, missä tunnetusti Saksan 
laivastolla oli ja on edelleen suuri sotasatama.  Kielis-

tä 3.5.1919 lähetetty on normaalia siviilipostia, ja on sensuroi-
tu vain Suomen päässä. Lähettäjä on jälleen konematruusi, 
muttei sama kuin kirjeen 1. Hänen osoitteensa on ollut: ”III 
Miinanetsintä-puolilaivue / Torpedovene T 165 / Kiel”. Kuorella 
on neljä 7 ½ pfennigin oranssinkeltaista Germaniaa, taksa 30 
pfennigiä viitaa 2. painoluokkaan 20 – 40g. Kirje saapui Hel-
sinkiin vasta 12.6.1919 ja jälkilähetettiin Naantaliin. Viiden vii-
kon kulkuaika viittaa siihen, etteivät yhteydet sodan jälkeen 
toimineet normaalisti.  

V iides Sylvi Roos’in saama kuori vie meidät ajas-
sa 20 vuotta eteenpäin.  Uusi sota Saksassa oli jo 
käynnissä ja Suomessa vain viikon päässä. Loisto-
leimainen kuori 25 pfennigin Hindenburg-merkillä 

on lähetetty vanhasta Hansakaupungista Rostockista 22.11.1939 
Helsinkiin.  Nyt Sylvin osoite on ollut Vuorimiehenkatu 7, mutta 
kuori on jälkilähetetty osoitteeseen ”Tolls st(ation) / terveyssisar 
Monsen” eli Tolsaan, Kirkkonummen lähelle. Kuorella on taka-
na leveä Saksan OKW:n sensuuriliuska ja merkin alla Suomen 
violetti nelirivinen sensuurileima. Lähettäjä G. von Bülow on 
kuulunut vanhaan saksalais-tanskalaiseen aatelissukuun, mut-
ta tarkan etunimen puuttumisen vuoksi ei Wikipedia-haku 
paljastanut hänestä enempää. 

Kohteiden 1 – 3 tiedot perustuvat pääosin Rainen Ahoniuksen teoksen ”Suomen Vapaussodan 1918 kenttäposti”, Helsinki 1972, lukuun ”Saksa-
lainen kenttäposti Suomessa”, s. 97- 108 ja Martin Holmstenin artikkeliin ”Saksalainen kenttäposti Suomessa 1918”, SP-lehti 5 / 2013, s. 6-9.
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Ajankohtainen katsaus

SUOMEN ENSIMMÄISET POSTIMER-
KIT julkaistiin, kuten tiedämme, 3. maa-
liskuuta 1856, mutta yhtään merkkiä tai 
postilähetystä kummastakaan arvosta ei 
tunneta ensipäivän leimalla.  Varhaisin 
tiedossa oleva leimaus on 10 kopeekan 
punainen ovaalimme leikkeellä. Se on 
mitätöity Viipurin matalalla laatikkolei-

malla 8.3.1856. Leike, jolla on Gummes-
sonin ja Schwensonin aitoutukset, oli ke-
väällä myynnissä hampurilaisen Edgar 
Mohrmannin huutokaupassa.  Lähtöhin-
ta 7 500 euroa oli kuitenkin liian korkea, 
kohde jäi myymättä.

TOINEN – PALJON MODERNIMPI –  
UNIIKKI oli sekin myynnissä keväällä 
Saksassa, Schwanke-yhtiön huutokau-
passa. Kyseessä on Ruotsin vuoden 1981 

käyttösarjan 1,65 
kruunin merkki 
(Facit 1175) virheel-
lisellä arvomerkin-
nällä 1,75.  Ruotsin 
posti valmisteli 
tuolloin taksojen 
korotusta ja pai-

noi valmiiksi 1,75 kruunun sinisiä ”Yö 
ja päivä”-aiheisia merkkejä kolmelta 
puolelta hammastettuina 10 kappaleen 
vihkoissa. Ruotsin hallitus hyväksyi kui-
tenkin taksan korotuksen vain 1,65:een 
kruunuun. Painetut 1,75 kruunun siniset 
merkit määrättiin hävitettäviksi, mutta 
kuten joskus aiemminkin on käynyt, täs-
sä ei onnistuttu aivan täydellisesti.  Yk-
si vihko ilmeisesti säilyi tuhoamiselta, 
mutta vain yksi ainoa merkki on toistai-
seksi tullut markkinoille.  Se on teorias-
sa yhtä harvinainen kuin legendaarinen 
”Keltainen kummitus” eli 3 skillingin 
virhepainama vuodelta 1855.  Tosin sil-
lä erolla, että sinistä ”Yötä ja päivää” 
saattaa jostain vielä löytyä yhdeksän li-
säkappaletta.

Postihistoriaa

Saksan laivastosta ja Itämeren Divisioonasta siir-
rytään Harri Ala-Honkolan kiintoisan kohteen 
voimalla Saksan Ilmavoimien eli Lufwaffen toi-
mintaan Suomessa. Malmilla 13.10.1942 leimat-

tu 3148,10 (kirjaimin saksaksi) markan postiosoitus Stock-
mann Oy:lle on leimattu Saksan violetilla ”Feldpost” leimalla 
ja joukko-osastoleimalla L(uftwaffe) 27.097. Alakaaren ”Luf-
gaupostamt Berlin” ei tarkoita maantieteellistä sijaintia vaan 
kenttäpostikonttorin alistusta Ilmavoimien keskuskenttäpos-
tikonttorille Berliinissä. Norbert Kannapinin käsikirjan mukaan 
mainittu kenttäpostinumero on vuosina 1941–42 kuulunut Flie-
gerhorst (= lentotukikohta) Kommandatur E:lle ja vuosina 1943 
Fliegerhorst Kommandatur A:lle, Platzkommando Malmi. ”Lexi-
kon der Wehrmacht”-haku taasen kertoo, että saksalaisten pilven 
veikkojen Kommandatur E 21 / III perustettiin huhtikuussa 
1942 Malmilla. Lokakuussa 1942 se sai uuden nimen: Flugplatz-
kommando A 14 / III, joka toimi huhtikuuhun 1944 asti. Saman 
lähteen mukaan Luftwaffen komendantti Malmilla oli ma-

juri Friedrich Scheel, 
joka ennen Malmin 
komennustaan oli 
toiminut Hävittäjä-
lentokoulu 1:n opetta-
jana Schliessheimissa. 
– Postiosoitus Stock-
mannille on siis ollut 
maksutonta kenttä-
postia. Epäselväksi 
jää, mitä saksalais-
lentäjät Stockmannil-
ta olivat ostaneet? 



Kaikenmaailman postilaatikoista XLII
Teksti  ja kuvat Kaarlo Hirvikoski

M aa sijaitsee Pohjoisella Atlantilla juu-
ri Napapiirin eteläpuolella. Vanha 
vitsikysymyshän on ”Mitkä Pohjois-
Euroopan maat sijaitsevat Napapii-

rin eteläpuolella?”. Ja siihen siis vastataan: Islanti. 
Tanskastakin Grönlanti on pohjoisempana. Asuk-
kaita on reilut 320 000 ja virallinen kieli islanti, ra-
hayksikkö Islannin kruunu. Maa sai rajoitetun itse-
hallinnon Tanskan osana 1873, jolloin tulivat myös 
omat postimerkit. 1904 tuli oikea itsehallinto ja 1918 
itsenäinen kuningaskunta Tanskan osana ja 1944 ta-
savalta, nyt irti Tanskasta. 

Postilaatikoista puheen ollen tämä uudem-
man näköinen on Reykjavikissa Sölvhólsgata 7:ssä 
21.9.2011 kuvattu ja antiikkisempi samana päivänä 
Thingvellirissä eli siellä vanhalla käräjäpaikalla ta-
voitettu. 

Islanti
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MAAILMAN POHJOISIMMASTA POS-
TITOIMISTOSTA oli palstallamme jut-
tua lehtemme numeroissa 1/16 ja 2/16 
Kimmo Kanervan ja Sven-Erik Hjel-
tin toimesta.  Tuoreena lisätietona ker-
rottakoon, että tällä hetkellä pohjoisin 
toimiva postitoimisto sijaitsee Kanadan 
arktisella alueella, Nunavutin territorios-
sa.  Sen nimi on Eureka, missä sijaitsee 
Kanadan asevoimien säähavaintoase-
ma.  Eurekan postitoimiston leimassa 
on napakoiran kuvan ja sääaseman ni-
men lisäksi myös teksti ”Maailman poh-
joisin postitoimisto”. Kanadan armeijalla 
on vielä Eurekaakin pohjoisempi sääase-
ma Alert’issa, Nunavut’issa. Siellä ei kui-
tenkaan enää ole postia tai omaa leimaa. 
Alertin leiman viimeinen käyttöpäivä oli 
3.9.2008.

SUOMI-AIHEITA ULKOMAISILLA mer-
keillä, jotka ovat saattaneet jäädä mo-
nelta huomaamatta, nimittäin Tanskan 
postin Jyväskylän Nordia 2016-näytte-
lyn yhteydessä julkaisemat kolme auto-
maattimerkkiä.  Niiden vakioarvot ovat 
8,00, 19,00 ja 25,00 Tanskan kruunua ja 
kuva-aiheina supisuomalaisesti saunaan 
johtava tienviitta, karhu pentuineen ja 
pulkassaan ajeleva Joulupukki.  Jos mer-
kit jäivät Jyväskylässä ostamatta, on nii-
tä vuoden loppuun asti tilattavissa Tans-
kan filateliapalvelusta osoitteesta: www.
postendenmark.dk/netbutik 

Tanskan postihan ei enää ole itsenäi-
nen yhtiö, vaan osa PostNord-konsernia, 
josta Ruotsi omistaa 60 % ja Tanska 40 %. 
Yhtiön pääkonttori on Ruotsin Solnassa.

MONACON HIEMAN ALLE kahden 
neliökilometrin laajuisen ruhtinaskun-

nan tunnetuin 
kaupunginosa 
on tietysti Monte 
Carlo. Sen perus-
tamisesta ruhtinas 
Charles III toimes-
ta on tullut kulu-
neeksi 150 vuotta. 
Tapausta juhlis-
tettiin 1,36 euron 
nimellisarvoisella 
erikoismerkillä ja 
2 euron juhlakoli-

kolla.  Kummassakin on sama ruhtinas-
ta esittävä muotokuva ja taustalla Mon-
te Carlon maisema. Perustaminen tuli 
välttämättömäksi rahapulan takia kun 
Mentonin ja Roquebrunen kaupunginosat 
olivat irtautuneet Monacosta ja liittyneet 
Ranskaan. Lisätulojen saamiseksi Char-
les rakennutti Monte Carlon kukkulalle 
Pariisin Oopperaa muistuttavan rakennuk-
sen ja perusti sinne kuuluisan pelikasi-
non.  Nykyisin Monte Carlo tunnetaan 
kasinon lisäksi formula-ajoista, rallistaan 
ja muutenkin rikkaiden huvittelupaik-
kana.  Ja 150 vuotta sitten käynnistynyt 
köyhyydentorjuntaprojekti on onnistu-
nut erinomaisesti!    

ERIKOISEEN KOLMANNEN VALTA-
KUNNAN propagandaväärenteeseen 
päätämme tällä kertaa. 1937 ilmestyi 
natsi-Saksassa neljänä eri versiona blo-
kit  Hitlerin 48. syntymäpäivän kunniak-
si (Michel 7, 8. 9 ja 11).  USA:n yhdyttyä 
sotaan valmistettiin siellä ensimmäisestä 
neljän merkin vihreästä blokista violetin 
värinen väärenne, jossa ”Johtajan” kas-
vojen tilalla on pääkallo ja sen alla hau-
taristejä. Tällainen blokki on todella har-
vinainen, keväisessä Reinhard Fischerin 
huutokaupassa meklarin nuija pamahti 
pöytään kovan kilvan jälkeen vasta lu-
kemassa € 13 000, jonka päälle laskettiin 
vielä provisiot. 
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Kirjallisuutta

Lääkintäjoukkojen 
kenttäpostista
Hans-Werner Salzmann: Dienen und 
Helfen – Feldpost der Sanitätäts- 
truppen. Kustantaja: Morgana-Edi- 
tion. Peter N. Morgen, Am Dorfanger 
11, DE-12529 Schönefeld bei Berlin. Säh-
köposti: pm@morgana-edition.de ISBN 
978-394384491-7. 591 sivua, runsas ne-
livärikuvitus.  Hinta: alkuperämaassa  
€ 39,50 (+ postikulut Suomeen € 7,-). Ti-
lattavissa suoraan kustantajalta.

Ahkera ja aikaansaava Hans-
Werner Salzmann on ly-
hyessä ajassa julkaissut jo 
kolmannen laajan kenttä-

postikirjansa.  Kaksi edellistä käsittelivät 
polkupyöräjoukkojen ja huoltojoukkojen 
postia. Juuri ilmestynyt uutuus on tähän 
astisista laajin ja seikkaperäisin, onhan 
toki eri armeijoiden sanitääreistä ja sai-
raaloista saatavilla valtavasti filateelista 
materiaalia. Salzmann käyttää kuvituk-
sena kenttäpostikohteiden lisäksi myös 
runsaasti asiaan liittyviä valokuvia ja ku-
vapostikortteja sekä muutakin ei-filatee-
lista aineistoa.  Varsin laajan sivumäärän 
perusteella saattaisi ymmärtää teoksen 
kattavan koko maailman. Näin kuiten-
kaan ei ole, sillä sisältö rajoittuu sekä 
kuvien että tekstin osalta saksankielisen 
alueen aineistoon.  Tästä vanha Itävalta-
Unkarin keisarikuntakin käsitellään mel-
ko suppeasti ja valtaosa sivumäärästä 

Postimuseon 
ystävien vuosikirja 
2016
Lauri Poropudas (päätoim.), Soile Sil-
tala, Kimmo Antila: Tabellarius 2016. 

Seppo Laaksonen, AIJP

Postimuseon Ystävät ry:n julkaisu 17.  
Kustantaja: Postimuseon Ystävät ry ja 
Postimuseo, Tampere 2016.  ISBN 978-
952-5249-22-0.  144 sivua, runsas nelivä-
rinen kuvitus. Hinta € 25,-. Saatavissa 
mm. Vapriikin museomyymälästä ja ti-
lattavissa Postimuseon ja Postimuseon 
Ystävien sekä Trafiikki-museoiden verk-
kokaupan kautta.

Tuore Tabellrius on – muita kir-
joittajia vähättelemättä – pit-
kälti Liittomme lehden entisen 
päätoimittaja Lauri Poropu-

daksen luomus.  Ja hyvä sekä moni-
puolinen sellainen. Laurin vakuuttavan 
hyvä ja laaja tuntuma Postimuseon, fi-
lateliamme ja sen järjestökentän histori-
aan ilmenee peräti viidestä hänen kirjoit-
tamastaan keskenään hyvin erilaisesta 
artikkelista.  Ensimmäinen niistä kertoo 
laajasti Postimuseomme menneitä vuo-
sia valottaen keräilijöistä museon tuke-
na, toinen ruotsalaisesta Hans Lagerlöfistä 
suurkerääjänä ja filatelian mesenaattina. 
Hieman filatelian kannalta kevyempiä 
ovat Poropudaksen tarinat postin mai-
nosjulisteista ja graafikko Lasse Hietalasta 
sekä aseista Postimuseossa ja Saimaan 
kanavan 160-vuotisjuhlasta.  

Muista kirjoittajista museonjohtaja 
Kimmo Antila kertoo Postimuseosta 
museoiden muutoksessa, Pirjo Mattila 
Suomen postimerkkien 160-vuotisesta 
historiasta ja Soile Siltala postimestari 
Berndt Adolf Lindemanin matkaoppaista 
ja postikartoista. Siltalan artikkeli esit-
tää arvokkaita postihistoriallisia karttoja 
reitti- ja taksatietoineen ajalta ennen en-
simmäisten merkkiemme ilmestymistä.  
Vakinaisina osina ovat Postimuseon ja 
sen ystäväyhdistyksen vuosikertomuk-
set vuodelta 2015. Lisättäköön, että ny-
kyisin osana Vapriikkia olevaan ja syk-
syllä 90 vuotta täyttävään Postimuseoon 
tutustui viime vuonna yli 100 000 kävijää, 
mikä on kolme kertaa enemmän, kuin 
museon parhaana Helsingin vuotena.

Uuden Tabellariuksen sisältö on moni-
puolinen ja viihdyttävä, painoasu siisti 
ja kuvitus huolella valittu. Kaikista ar-
tikkeleista on myös Harry Swanljungin 
asiantuntevasti laatima tiivistelmä ruot-
siksi. – Kokonaisuutena uusi Tabellarius 
on myönteinen ja suositeltava uutuus!

omistetaan Saksan I ja II maailmansodan 
sekä Sveitsin liitoarmeijan lääkintäjou-
koille.  Vaikka Sveitsi on pysynyt puolu-
eettomana viimeiset noin 200 vuotta, on 
aihepiiriin liittyvää filateelista aineistoa 
alppimaasta runsaasti.  Kuvitus on kaut-
ta linjan hyvin valikoitua ja asiaa eteen-
päin vievää. Sen sijaan tekstissä on usein 
turhankin laajalti kerrottu eräiden saksa-
laisyksiköiden yleistä ja taisteluhistori-
aa siltäkin osin, kun asia ei suoraan liity 
niiden lääkintätoimeen. Teoksen lopus-
sa on listaus Saksan II maailmansodan 
lääkintäjoukkojen peiteluvuista Norbert 
Kannapinin käsikirjaan perustuen.

Myös Suomen armeijan lääkintäjou-
koista voisi rakentaa vastaavan teoksen 
tai kokoelman esimerkiksi Pentti Kop-
san käsikirjan perusteella, mistä omien 
joukkojemme lääkintähuoltoon ja sairaa-
loihin yms. liittyviä peitelukuja löytyy 
runsaasti.  Eri asia tietysti on, että niihin 
perustuva ”numeerinen” kokoelma tie-
tysti on katsojaan kannalta hieman yk-
sitoikkoista tutkittavaa.  – Salzmannin 
uutuuskirja on kuitenkin hankinnan ja 
tutustumisen arvoinen saksankielisen 
alueen I ja II maailmasodan kenttäpos-
tista ja postihistoriasta kiinnostuneille. 
Kuvituksen määrä ja laatu antavat virik-
keitä ja hyötyä kohtuullisen hyvin niille-
kin, jotka saksaa eivät riittävästi taida.
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… ja samanlainen 
vuosikirja myös 
Ruotsista
Erik Hamberg (toim.): Postryttaren. Års-
bok för Postmusei Vänner 2016.  Årgång 
66. ISSN 0586-6758. Kustantaja: Ruot-
sin Postimuseon Ystävät ja Postimuseo, 
Tukholma 2016. 142 sivua, runsas nelivä-
rikuvitus.  Hinta alkuperämaassa SEK 
250,-.  Saatavilla mm. Tukholman Pos-
timuseon myymälästä.

K errankin olimme parempia! 
Tabellarius on kaksi sivua 
paksumpi kuin Postryttaren! 
Mutta ruotsalaisten vuosikir-

ja ilmestyy kuitenkin jo 66. kerran – kun-
nioitettava saavutus. Tämänkertaises-
ta sisällöstä ansaitsee erikoismaininnan 
Paraisilla asuvan ’oman’ Per Gustavsso-
nimme 16-sivuinen kirjoitus Ruotsin pos-
tin alkuajoista suurvallan aikana Viros-
sa ja Liivinmaalla eli Pohjois-Latviassa. 
Ansiokas artikkeli sivuaa myös Suomea, 
kulkihan posti Baltian provinsseihin Ah-
venanmaan, Turun, Helsingin, Porvoon, 
Viipurin ja Käkisalmen kautta Inkeriin ja 

Neuvostoliiton 
postisensuurista
David M. Skipton ja Steve Volis: Soviet 
Clandestine Mail Surveillance, 1917-1991. 
Kustantaja: Collectors Club of Chicago, 
Chicago, Illinois, USA, 2016. ISBN 978-
0-9827357-4-9. 554 suurikokoista sivua, 
runsas nelivärikuvitus. Hinta alkuperä-
maassa USD 108,-, postikulut luokkaa 
USD 35,-.  Kustantajan kotisivu: www.
collectorsclubchicago.org

K ahden syvällisesti asialleen 
omistautuneen kirjoittajan 
toimesta on ilmestynyt kool-
taan järkälemäinen, sisällöl-

tään ja ulkonäöltään samalla sekä häm-
mentävä että ihailtava teos.

Tekijöistä Skipton on toiminut USA:n 
hallituksen tehtävissä venäjän kielen 

tulkkina, Volis on pitkän linjan filatelisti, 
kotoisin nykyisin Ukrainaan kuuluvas-
ta Odessasta. He kutsuvat 554-sivuista 
kirjaansa ”kapeaksi johdannoksi”, joka 
kattaa koko Neuvostoliiton valtiollisen 
olemassaolon ajan maassa sen useiden 
erinimisten turvallisuus- ja vakoilueli-
mien harjoittaman postin tarkkaillun ja 
sensuurin.  Myös II maailmansodan ai-
kainen sotasensuuri on mukana. Tulos 
on postihistoriaa parhaimmillaan.

Teos ei kuitenkaan ole syntynyt ilman 
haasteita: alkuperäisaineisto eli postihis-
toriallinen materiaali on edelleen pää-
osin Venäjällä, missä siitä ei Neuvosto-
liiton aikana tietenkään saanut mitään 
kirjoittaa, julkaista tai kokoelmia esit-
tää.  Hajanaisia tietoja julkaistuun län-
nessä lähinnä USA:n ja Englannin Ve-
näjä-keräilijöiden yhdistysten lehdissä 
ja kirjoissa, mutta ne taas eivät yleensä 
olleet venäläiskeräilijöiden saatavilla. 
Nämä tiedot perustuivat valtaosin fila-
teelisen materiaalin analysointiin, eivät 
alkuperäislähteisiin. Nämä lähteet, eli 
postin valvontaa harjoittaneiden elin-
ten arkistot olivat auki lyhyen ajan Bo-
ris Jeltsinin presidenttikautena.  Kirjan 
aiheeseen liittyvät alkuperäismääräys-
ten yms. tutkimukset eivät kuitenkaan 
edenneet pitkälle, sillä Jeltsinin seuraaja 
Vladimir Putin sulki nämä arkistot uudel-
leen. Siksi monien kontrollin käyttämi-
en leimojen ja niiden symboliikan status 
on edelleen epäselvä ja avoin originaa-
lidokumentteihin perustuville jatkosel-
vityksille.

Vaikka nyky-Venäjälläkin posti suu-
relta osin kulkee muuta kuin perinteistä 
tietä eli sähköisesti, ei sen tarkkailu ole 
päättynyt. Skiptonin ja Volisin mukaan 
kahdeksalla (!) Putinin Venäjän eri tur-
vallisuuselimellä on oikeus kirje- ja pa-
kettipostin tarkkailuun ilman oikeuden 
päätöstä. Toki tulli on yksi näistä, kuten 
meilläkin. Isoissa lajittelupostitoimistois-
sa on edelleen oltava varattuna erillinen 
työtila, jossa tärkein turvallisuuselin 
FSB voi tarvittaessa toteuttaa haluami-
aan postintarkastustoimia. – Kuka sanoi-
kaan, että Venäjää ei voi ymmärtää, mut-
ta yritettävä silti on!  Uutuusteos tarjoaa 
siihen erinomaista aineistoa erään erit-
täin vaativan postihistoriallisen ajan ja 
filateelisen materiaalin osalta. 

sieltä Narvan kautta eteenpäin. 
Muusta sisällöstä mainittakoon Jan 

Billgrenin juttu Rotary-aiheesta filateli-
assa, Christer Brunströmin katsaus To-
kelau-saarten postihistoriaan sekä Mats 
Ingersin tutkimus Ruotsin vuoden 1862 
3 äyrin ’Makaava leijona’-merkistä. Fila-
telian kannalta hieman kevyempää an-
tia edustavat Arne Karlssonin tutkielma 
”100 vuotta Ruotsin Lipun päivää” ja Gö-
ran Heijtzin perusteellinen selvitys Anna 
Palmista postikorttitaiteilijana.

Uusi Postryttaren on jälleen tuttua laa-
tutyötä. Meillä suosittua Viron postihis-
toriaa harrastavien kannattaa hankkia se 
pelkästään Per Gustavssonin tutkimuk-
sen takia. Muiltakin osin se on sekä opet-
tavainen että viihdyttävä.

Mainittakoon lisäksi, että Posti-
museo on julkaissut ilmaisek-

si mobiililaitteisiin ladattavan ”Catch a 
Stamp”-pelin, jossa postimerkkisateesta 
napataan tietyn aiheisia merkkejä.  Il-
meisesti museo tällä pelillä pyrkii edis-
tämään filateliaa nuorisolle sen omilla 
keinoilla.

Kiitettävä aloite!
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Stellaland
SP-lehden sivuilla esitellään ajoittain erikoisempia 
postimerkkivaltioita. Tällä kertaa on vuorossa Stellaland, 
jonka lyhyt historia ehti jättää jälkensä myös filateliaan.
Teksti  Olli  Saarinen

Kuuden veromerkin sarja.

Äkkinäiselle Stellalandin si-
joittaminen maailmankar-
talle voi osoittautua haasta-
vaksi, sillä kyseessä on vain 

noin 15 000 neliökilometrin kokoinen 
alue eteläisessä Afrikassa. Valtion pe-
rustaminen ajoittuu keskelle buurisotaa 
vuoteen 1882, kun noin 400 buurin ryh-
mä sai ko. alueen lahjaksi osallisuudesta 
sodan taisteluihin ja avunannosta pai-
kallisille johtajille. Legendan mukaan 
buurisiirtolaiset olivat leiriytyneet yök-
si, kun yhtäkkiä taivaan valaisi pyrstö-
tähti, jonka mukaan he sitten antoivat 

hemmin Transvaal) puntaa. Tämän en-
simmäisen sarjan markkinahinta on noin 
250 euroa käyttämättömänä, postaalises-
ti käytettynä enemmänkin. Maassa ei 
käytetty postileimoja, vaan käytetyissä 
merkeissä on pääkaupungin Vryburgin 
postimestarin Ferdinand Hartzenburgin 
nimikirjaimet.

Maa julkaisi myös joitain veromerkke-
jä aina viiteen puntaan asti. Lisäksi yh-
destä ensimmäisen merkin arvosta (neljä 
pennyä) tunnetaan myös lisäpainama. 
Tämän osalta ei ole tietoa, onko kyseessä 
virallinen julkaisu, mutta aidot sellaiset 
ovat usean tuhannen punnan arvoisia, 
joskin väärennökset ovat yleisiä.

Stellaland oli kuitenkin nimensä ve-
roinen, tähdenlento kartalla. Kahdek-
san kuukautta merkkisarjan julkaisun 
jälkeen alue liitettiin Transvaaliin. Kolme 
kuukautta tästä britit marssivat alueel-
le. Kesällä 1885 Stellalandin Yhdysval-
lat lakkasi olemasta ja alueesta tuli osa 
Brittiläistä Bechuanalandia. Postimerkkien 
käyttö loppui saman vuoden joulukuus-
sa ja merkkien loppuvarasto myytiin 
englantilaiselle postimerkkikauppialle. 
Nykyisin Vryburg on 50 000 asukkaan 
kaupunki Etelä-Afrikan tasavallassa. 

Postilähetys joulukuulta 1884.

Sarjassa erikoisia postimerkkivaltioita

valtiolle nimen (latinaksi tähti = stella). 
Tähti esiintyy myös valtion vaakunassa 
ja postimerkeissä.

Seuraavana vuonna Stellaland yhdis-
tyi naapurin Goshenin kanssa, joka oli sa-
malla tavalla perustettu buuritasavalta. 
Uusi valtio sai jylhän nimen: Stellalan-

din Yhdysvallat (Unites Sta-
tes of Stellaland). Oleellinen 
osa uuden valtion identiteet-
tiä olivat postimerkit, jotka 
julkaistiin helmikuussa 1884 
viiden merkin sarjana aina 
yhteen shillinkiin asti. Va-
luuttana käytettiin silloisen 
Etelä-Afrikan Tasavallan (myö-

Yhden pennyn 
postimerkki.

Kolme eri arvoa postimestarin mitätöinnillä.
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Teksti  Reinhard Weber

Tunnetut kohteet:

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

Kuvioleima nro 220 koostuu 
19 suorakaiteen tai kolmion 
muotoisesta kentästä, jotka 
muodostavat kuusi (4 x 6) ri-

viä. Ylärivissä on 2 kenttää ja vastaavasti 
ensimmäisessä pystyrivissä vasemmal-
la on vain 5 kenttää. Kaksi keskimmäis-
tä riviä ovat kapeita ja osittain pitkän-
omaisia, mutta kaksi vasenta kenttää 
ovat huomattavasti matalammat kuin 
muut. Leimaa tunnetaan sekä mustana 
että sinisenä.

Itselläni on tiedot 92 kohteesta, jot-
ka ovat tunnetuissa kokoelmissa tai eri 
huutokauppojen luetteloissa. Ainoa tun-
nettu mallin 1875 merkki on A. Laitisen 
mukaan harvinainen. Muut leimat löy-
tyvät mallin 1882 merkeiltä. Leiman ku-
luminen on aiheuttanut joidenkin kent-
tien leviämisen, mutta tästä huolimatta 
kuvio on helposti tunnistettavissa.

A. Laitinen antaa leimalle luokituksen 
R2 (ei kovin yleinen, 21-50 kohdetta tun-
netaan).

Artikkelin kuvat ovat seuraavista 

Kuvioleima nro 220 (Joensuu) 

huutokaupoista tai keräilijöiltä: Abophil, 
Keräilyuutiset, Käpylän-Merkki, Merk-
ki-Albert, Willy Schütt, Suomen Posti-
merkkilehti, Knud Wolf ja omista koko-
elmistani.

Uskon, että leimasta 220 löytyy vielä 
aiemmin tuntemattomia kohteita. Toi-
von lehtemme lukijoitten lähettävän tut-
kimusteni tueksi tietoja kohteistaan ja 
havainnoistaan, mieluiten skannaamal-
la kohteet väreissä. Kiitos etukäteen. ■

1875
Musta leima
2p 1 kpl   
1882
5p 9 kpl   
5p pari 3 kpl   
10p 3 kpl   
10p pari 2 kpl   
20p 34 kpl   
20p pari 1 kpl   
20p nelirivilö 1 kpl   
25p 10 kpl   
25p viisirivilö leikkeellä 1 kpl   
25p pakettikortin 
leikkeellä 8 x 25p 1 kpl   
1mk 9 kpl  
 
Sininen leima
5p 6 kpl   
5p pari 1 kpl   
20p 2 kpl   
20p pari 1 kpl   
25p 3 kpl   
25p kolmirivilö 1 kpl   
1mk 1 kpl   
1mk kirjeleikkeelä 
4 x 1mk, 10p ja 25p pari 1 kpl 
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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

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. 

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

OSTAN loistoleimaista Suomea. Pyydä 
sähköpostitse puuteluetteloni.  Ilmari Val-
kama: immu.valkama@gmail.com 

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

OSTAN ESPOON esi- ja postihistori-
aa: ruttokirje, meander-kirje, sulkakir-
je yms ajanjaksolta 1638 – 1885. Samoin 
etsin kaksirenkaisia- ja venäläisleimo-
ja ajalta 1885 – 1918, sekä postipysäkki-
leimoja: Mattby, Martinmäki/Mårtens-
backa,  Dispur/Dispuri ja Soukka/Sökö 
ja seuraavia numeroleimoja: 803, 1087, 
1801, 2060 ja 2344. Paikkakunta Matin-
kylä kiinnostaa myös. Tarjoukset: Janne 
Nikkanen, Lönkalla SF:n tapahtumissa, 
puh. 041-5276430 tai e-mail: nikkaneja@
luukku.com 

ENGLANTILAINEN KAUPPIAS, joka 
käy usein Helsingissä, haluaa ostaa pa-
rempia postilähetyksiä eri maista ennen 
vuotta 1945.  Erityisesti Skandinaviaan ja 
Baltiaan tulleet klassiset kuoret, esifilate-
lia, laajemmat kokoelmat ja hyvät posti-
kortit kiinnostavat.  Daniel Mirecki, The 
Cover Story Ltd 7 A Redcliffe Place, London 
SW10 9DB, Englanti, puh. +44 207 795 0133 
/ daniel_mirecki@talk21.com  

HOIDAN LAKIASIANNE yli 30 vuoden 
kokemuksella. Kauppakirjat, kiinteistö-
kaupat, valitukset, veroasiat, testamen-
tit ja muut perintöasiat, ositukset yms. 
Lakimies Martin Holmsten, PL 21, 00331 
Helsinki, puh 040 - 5953595, e-mail: mar-
tin.holmsten@gmail.com 

RUOTSIN SUURIMMAN huutokauppa-
yhtiön AB Philean loppuvuoden tulevia 
huutokauppoja: 

Huutokauppa 1638 Tukholmassa   
21. syyskuuta (tavaraa laatikoittain ja va-
rastoeriä). 8.-9. lokakuuta Philean osas-
to Järvenpään näyttelyssä. Kansainvä-
linen huutokauppa 338 Tukholmassa  
12. lokakuuta. Suuri rahahuutokauppa 
12. marraskuuta Tukholmassa. Posti-
merkkien laatuhuutokauppa 26. marras-
kuuta Tukholmassa. Philean huutokaup-
pa Helsingissä 3. joulukuuta. Huom. 
Jättö huutokauppoihimme 6-8 vk ennen 
ko.päivämääriä.
 Tarkemmat tiedot nettisivultamme  
www.philea.se. Jos haluatte jättää huuto-
kauppoihimme kohteita, pyydämme ot-
tamaan yhteyttä: Jussi Paananen, AB Phi-
lean edustaja Suomessa, puh 040 570 6195 
tai juho.paananen@elisanet.fi

OSTAN Postin kiertokirjeitä sidottuina 
tai nidottuina vuosilta 1945-1965.  Tuomas 
Juvonen, e-mail: jutufil@gmail.com  puh il-
taisin klo 17-21: 050-5682214. Tavattavissa 
myös usein Lönkalla maanantaisin. 

OSTAN Viipuri 3 ja Viipuri 6 – 9 leimat 
postilähetyksillä. Viipuri 8 / Havi myös 
leikkeenä. Myös muut mielenkiintoiset 
Viipuri-kohteet kiinnostavat. Anssi Mik-
kola, Kauniaistentie 11 B 17, 02700 Kauniai-
nen, puh 050-5931623, e-mail: anssi.mikko-
la@kolumbus.fi 

KERÄILIJÄT JA KAUPPIAAT! Olen 
viime 40 vuoden aikana ostanut yli 200 
suurta jäännöserää ja tuhansia kokoelmia.  
Vanhemmat ja paremmat suuretkin erät 
kiinnostavat jatkuvasti. Halutessasi mak-
san välittömästi käteisellä.  Stephen Osbor-
ne (PTS), Carpe Diem, Nutbourne Rd, Nut-
bourne, West Sussex, RH20  2HA, Englanti. 
Puh +44 1798- 817579, fax +44 1798-817252,  
e-mail: osborneandosborne@live.co.uk

OSTAN M -1885 20 pennisellä kesä-
kuun ja lokakuun 1890 leimaukset. Sa-
moin M-1895 20 pennisellä helmikuun 
ja maaliskuun 1901 leimaukset.
Tapani Somersalo, e-mail: tapani.somersalo@
kolumbus.fi, puh 050 564 3933

OSTETAAN/VAIHDETAAN Jean Si-
beliukseen liittyvää filateelista ja muu-
takin pienimuotoista keräilymateriaalia 
(postikortit, valokuvat, mitalit, rahat, ni-
mikirjoitukset jne). Klaus Juvas, Kalakou-
luntie 55, 21610 Kirjala, puh 040 516 0316, 
e-mail: klaus.juvas@gmail.com

OSTAN JA OTAN VASTAAN tietoja 
kohteista Suomeen Venäjältä ja kaikista 

muistakin maista syksyllä 1914. Erityises-
ti syyskuu ja lokakuu kiinnostavat. Reijo 
Tanner 040-753 4370. Kuvat osoitteeseen: 
reitan@saunalahti.fi

OSTAN JANAKKALA kokoelmaani 
esi- ja postihistoriaa, Turengin vanhan 
pahvisen junalipun, Leppäkosken tii-
litehtaiden postikortin tai firmakuoria 
(Rauhaniemi, Sipilä) ja muuta erikoista, 
jota en ole vielä ehtinyt kaivata. seppo.
salonen2016@gmail.com - puh 040 5252 217

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

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

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

OSTAN LÄÄKINTÄAIHEISIA pos-
timerkkejä ja FDC-kuoria kaikkialta 
maailmasta. Pyydän valokopiota hinta-
pyyntöineen sähköpostiini tai osoitteel-
la: Veikko Riisiö, Mustikkakatu 26, 50170 
Mikkeli. veikko.riisio@gmail.com. p. 040-
0675485.

OSTAN SUOMESSA KÄYTETTYJÄ 
VENÄLÄISIÄ MERKKEJÄ. Parempia 
lähetyksiä ja kaunisleimaisia merkkejä, 
ryhmiä ym. Lähetä tarjouksesi sähkö-
postiini: seppo.evinsalo@gmail.com

MYYN OHILEIMATUT  1-luokan 
merkit viime vuosilta pestyinä hintaan 
38 euroa / 100 kpl. Merkit ehjiä ja hyvä-
kuntoisia. Leif Eskelin Nordenskiöldin-
katu 4 a 11 00250 Helsinki. email:  leif.es-
kelin@outlook.com tai puh. 0400 958 798

ETSIN VAIHTOYSTÄVÄÄ Suomes-
ta Suomen ja Norjan pyöröleimatuille 
merkeille puutelistan (Michel) mukaan. 
Tarjoan vaihdossa Saksaa ja lähes koko 
Länsi-Eurooppaa. Rolf Schäde. Lüttestie-
se 10. 48455 Bad Bentheim. Deutschland.
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Tiedot tulevista tapahtumista mieluiten 2-3 kuukautta etukäteen lehden toimitukselle osoitteella: seppo.evinsalo@gmail.com

KANSAINVÄLISET NÄYTTELYT

PHILATAIPEI 2016, Taipei, Taiwan 21.-
26.10.2016. Komissaari Ari Muhonen.

FINLANDIA 
2017 (FEPA) 
24.5.–28.5.2017. 
Tampere-talo, 
Tampere. 
Suomen itsenäi-
syyden 100-vuotis-
juhlatapahtumiin 
liittyvä kansainvä-
linen postimerkki-
näyttely.

POHJOISMAISET NÄYTTELYT

                                NORDIA 2017 
                                Vejle, Tanska. 
                                27.-28.10. 2017.

MUUT NÄYTTELYT 
JA TAPAHTUMAT

KERÄILYTAPAHTUMA Riihimäen 
Kerhotalolla, Torikatu 3, sunnuntaina 
18.9.2016,  klo 10 - 15, Vapaa pääsy. Pöy-
tävaraukset Reijo Myller 040 721 7709, 
reijo.myller@suomi24.fi

KERÄILYTAPAHTUMA Lappeen-
rannan palvelukeskuksen juhlasalis-
sa sunnuntaina 18.9.2016, klo 11 - 14. 
Kauppakatu 58-60, VPK-talon vieressä. 
Keräilijöiden huutokauppa klo 12.30. 
Myyntipöydät 5 €. Tiedustelut: P. Ki-
vistö 040 574 6593.

MERKKIMARKKINAT Suomen Fi-
latelistiseuran vaihtopäivät su 18.9. ja 
20.11.2016 klo 10.00 – 14.00 Lönnrotinka-
tu 32 B, katutaso. Tiedustelut ja pöytäva-
raukset: Pertti Hurmerinta, puh. 050 589 
8010, email: postia.pepelle@gmail.com

LÄHETYSSEURAN HUUTOKAUP-
PA LÖNKALLA lauantaina 24.9. 2016 
klo 11.00 alkaen. SF:n kerhohuoneisto, 
Lönnrotinkatu 32 B, Helsinki, katutaso. 
Myynnissä rahoja, postimerkkejä, pos-
tikortteja ym. keräilytavaraa. Kohtei-

den näyttö alkaa klo. 10.00. Tiedustelut 
ja kohdelistan saat meklarilta: Kimmo 
Kanerva, email: kimmo.kanerva@ko-
lumbus.fi
 
POSTILJONEN järjestää kansainvä-
lisen huutokaupan Ruotsin Malmössä 
30.9.-1.10.2016. Lisätiedot: www.postil-
jonen.se

JF 55 V. 2016 POSTIMERKKINÄYT-
TELY  (laajennettu kerhonäyttely) 8.-
9.10.2016, avoinna la klo 10-17, su 10-16, 
os. Verkkotie 12, Järvenpää. Vapaa pää-

sy, kahvio, tervetuloa. Kehystilaa ja 
myyntipaikkoja rajoitetusti, lisätietoja 
antaa näytelytoimikunta, mm. Jorma 
Lindeblad 050-566 6080 ja Martti Vuo-
rivirta 0500-479 478 

KANSAINVÄLINEN HELLMAN 
-HUUTOKAUPPA 14.-15.10.2016. Ho-
telli Crown Plaza, Helsinki. Luettelo: 
www.filateliapalvelu.com

STAMP FORUM -postimerkkimessut 
27.-30.10.2016. Helsingin Kirjamessujen 
yhteydessä. 

FINLANDIA 2017 –projektiin kuu-
luu Tampereen päänäyttelyn lisäksi mo-
nia muita filatelian kehittämishankkeita. 
Näihin kuuluu Liiton näyttelykehysten 
modernisointi, josta on haaveiltu vuosi-
kymmeniä. 

Näyttelyn laajuus on noin 2 200 näytte-
lykehystä. Filatelistiliiton kehyksillä kate-
taan tästä vajaa puolet, noin 1 050 kehys-
tä. Loput 1 150 näyttelykehystä lainataan 
Ruotsista ja muista Pohjoismaista.

Kaikki Pohjoismaat käyttävät saman-
laisia, 1980-luvulla yhdessä hankittuja 
näyttelykehyksiä. Jokainen näyttelyi-
den rakentamiseen ja kokoelmien pys-
tyttämiseen osallistunut tietää, kuinka 
työläät nämä kehykset ovat pystytyk-
sen kannalta. Kokoelmalehtien kiinnit-
täminen muovisilla ”klipseillä” vie ta-
vattomasti aikaa. Uusista kehyksistä tai 
kehysten ”tuunauksesta” on haaveiltu 
pitkään. 

FINLANDIA 2017 toteuttaa kehysten 
modernisoinnin osana itsenäisyyden 
juhlavuoden hankettaan. Kaikki Liiton 
1 050 kehystä modernisoidaan lisäämällä 
kehyksiin kiinteät muovilistat kokoel-
malehtiä varten. 

FINLANDIA 2017 modernisoi Liiton näyttelykehykset
Valtaosa kokoelmista on rakennettu 

A4-korkuisille sivuille.  Kiinteät listat 
mitoitetaan niin, että A4-korkuiset sivut 
suojataskuineen mahtuvat kehykseen. 
Muun korkuiset, harvinaisemmat leh-
tikoot kiinnitetään tarvittaessa edelleen 
entisellä ”klipsisysteemillä”.

Modernisointi toteutetaan taipuisilla 
tarrakiinnitteisillä muovilistoilla, joista 
Jyväskylän kerholla on hyvä kokemus 
jo 10 vuoden ajalta. Jokaiseen kehykseen 
asennetaan neljä läpinäkyvää listaa. 
Lehden alareunat kiinnitetään U-listan 
varaan, yläreunat tukeutuvat yläpuo-
lella olevan U-listan alle. Kehyksen ylä-
reunaan ei tule listaa. Ylimmät lehdet 
pysyvät paikoillaan joko jäykkien suo-
jataskujen avulla tai jos tarpeen, vanhoja 
klipsikiinnikkeitä käyttämällä.

Kehysten modernisoinnista vastaa 
Jarkko Leppäsen johtama F2017-näyt-
telytyöryhmä, jossa kehysprojektia ve-
tää Jukka Kaivanto. Työhön osallistuvat 
Tampereen Filatelistiseuran talkoolaiset 
sekä Tampereen kaupungin Nuutisaran toi-
mintakeskus. Tampereen kerho huolehtii 
kehyslaatikoiden purkamisesta ja uudel-
leen lastaamisesta. 

Liiton näyttelykehykset 
modernisoidaan FINLAN-
DIA 2017:ää varten. 
Jokaiseen kehykseen 
kiinnitetään läpinäkyvät 
muovilistat kokoelmaleh-
tiä varten. Nykyiset 
muoviklipsit poistuvat 
pääosin käytöstä. 
Modernisointi nopeuttaa 
merkittävästi kokoelmien 
pystytystä.



Kun haluat myydä, on vain yksi osoite...

MEILLÄ MYYDÄÄN 
KESKIMÄÄRIN NOIN

KOHTEISTA.
HARVA YLTÄÄ SAMAAN POHJOIS-
MAISSA TAI KOKO EUROOPASSA. 

Kun haluat myydä ja saada hyvän hinnan kohteistasi 
ja kokelmastasi, ole yhteydessä meihin p. 02 254 7200 
tai sähköpostilla myynti@filateliapalvelu.com.

Suomen Filateliapalvelu Oy
PL 5 • 20251 Turku  •  Puh. 02 254 7200 

www.filateliapalvelu.com
MEMBER OF 
SFP GROUP
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