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Kirjepostin
jakelu on
mahdollisesti muuttumassa tulevina vuosina. Sama koskee myös
muuta postinjakelua.
Posti aloitti 2.9.2015 kokeilun, jossa se kuljettaa
Verkkokauppa.comin paketteja robottihelikopterilla Suomenlinnassa asuville
asiakkaille. Postinjakelua
suoraan asiakkaille kokeiltiin ensimmäisen kerran 195
vuotta sitten. Postinjakaja
on vuosien saatossa saanut
avukseen useita erilaisia jakelun apuvälineitä.
Postinjakelua kokeiltiin
kotiin ensi kerran Turussa
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Paikallisposti tulossa?

uomen postihistoria tuntee useita paikallis- ja yksityisposteja.
Tässä numerossa kerromme
niistä yhdestä, Tampereen paikallispostista. Vastaavahan toimi myös
Helsingissä vuosina 1866-90.
Kaupunkipostimerkkien lisäksi monet
laivayhtiöt kuljettivat postia aluksillaan.
Näillä yhtiöillä oli myös omat merkkinsä, joita käytettiin joko rahti-, pakettitai kirjemerkkeinä. Joissain tapauksissa
myös matkalippuina.
Yhteistä näille kaikille oli, että ne
edustivat valtion postin yleisölle tarjoaman palvelun täydennystä ja veivät
postia asiakkaille myös silloin kun valtion posti ei jostain syystä tätä tehtävää
kyennyt hoitamaan.
Toistaako historia itseään, sillä nyt Liikenne- ja viestintäministeriö on valmistelemassa postilain muutosta. Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner
on lehtihaastattelussa sanonut postilain
muuttuvan kirjeiden jakelun osalta.
Valtioneuvosto antoi jo vuosina 201214 kolmelle yritykselle postitoimiluvat
alueellaan. Pilottihankkeita lukuunottamatta yksikään näistä yrityksistä ei
ole vielä aloittanut kirjepostin jakelua.
Yritysten mukaan syynä tähän on ollut
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Stamp Forum
nyt myös netissä!

Suomen
Filatelistiseura ry
Ohjelma syksyllä 2015

Kokoukset ja huutokaupat alkavat
maanantaisin klo 18.00.
Vaihtopäivät sunnuntaisin klo 10.00.
Osoite: Lönnrotinkatu 32 B,
00180 Helsinki
ma
ma
to
pe
la
su
ma
ma
ma
ma
ma
ma
ma
ma

12.10. Huutokauppa
19.10. Esitelmä + Huutokauppa
22.10. StampForum 2015
23.10. StampForum 2015
24.10. StampForum 2015
25.10. StampForum 2015
26.10. Huutokauppa
2.11. Kuukausikokous + Huutokauppa
9.11. Huutokauppa
16.11. Esitelmä + Huutokauppa
23.11. Huutokauppa
30.11. Kuukausikokous + Huutokauppa
7.12. Huutokauppa
14.12. PIKKUJOULUT + Huutokauppa

S

yksyn Stamp Forum lähestyy
vauhdilla ja siihen liittyvät valmistelut ovat aikataulussa. Yksi
suurimpia uusia asioita näyttelyssä on kokoelmien sähköinen julkaisu netissä. Suomen Filatelistiliiton kotisivuilla, osoitteessa FilatelistiForum.org
on oma alue näyttelylle. Tälle sivulle on
tarkoitus saada ainakin kolmannes näyttelyyn osallistuvista kokoelmista sähköisesti näytille. Tämä on ensimmäinen
kerta kun vastaavaa tehdään Suomessa
ja tällä halutaan tehdä näyttelyyn tutustuminen mahdolliseksi myös niille, jotka
eivät syystä tai toisesta pääse näyttelypaikalle. Voimme Korson ja Postihisto-

riallisen yhdistyksen kanssa olla ylpeitä
tästä nettisivustosta ja ideasta, sillä se on
täysin meidän kolmen kerhon ideoima
ja parissa kuukaudessa pystyttämä nettisivu.

M

uistakaahan hommata etukäteen pääsyliput
messuille. Lippuja saa
lunastaa Lönkalta vielä
maanantaina 19.10. Messukeskuksesta
ostettuna lippu maksaa 16 euroa ja Lönkalta ostettuna 8 euroa. 
Tuomas Juvonen

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

Stamp Forumissa esillä oleviin
kokoelmiin voi tutustua myös netissä
osoitteessa: FilatelistiForum.org
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Ovaaleita tarjolla!

B

ela Sekulan huutokauppaluettelo
vuoden 1928 joulukuulta esittelee
huikean määrän Suomen klassisen
ajan helmiä. Ensimmäiset viisi sivua ovat pelkkiä ovaaleita. 5 ja 10 kopeekan
käyttämättömät päikkönelilöt, leimatut päikköparit, kuusi 5 kopeekan merkkiä postilähetyksellä.
Isohampaisia löytyy yli 11 sivua, niin yksittäisinä merkkeinä kuin ryhminä ja lähetyksinä. Postituoreita ryhmiä ja arkkeja on
kuvattuna viidellä sivulla, mm. leimapainon
1 markan kokoarkki.
Näistä kohteista voivat useimmat vain haaveilla, mutta tämän kuuluisan sveitsiläisen
meklarin huutokauppaluetteloita on tämän
numeron Online-huutokaupassa nro 27 (sivu 49.) tarjolla peräti seitsemän kappaletta.
Muissa huutokaupoissa ovat edustettuina
muun maailman harvinaisuudet. 
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Tampereen Kauppakatua kolmella eri postikortilla 1900-luvun alussa.

Tampereen paikallisposti
Kokoelmani Tampereen paikallispostin merkeistä oli esillä
Lapoex 2015 -näyttelyssä. Pari tunnettua filatelistia pysähtyi
sitä katsomaan. Ääneen lausuttu toteamus oli, että muuten
kiva kokoelma, mutta kulkeneet kohteet puuttuvat.
Ehkä heidän mieleensä ei juolahtanut, että noin 150 vuoden
aikana ei ole tavattu yhtään aidosti kulkenutta kokokohdetta.
Tämän vuoksi onkin paikallaan tarkastella näitä merkkejä
ja niiden historiaa varsinkaan kun käsikirjaan suomennettua
Petterssonin kirjoitusta vuodelta 1953 ei kaikilta osin voida
pitää virheettömänä. Tämä kirjoitus kohdistuukin suuresti
Petterssonin kirjoituksen arvosteluun.
Teksti ja kohteet Marcus Olli
Tampereen vanhat postikortit K ari Salonen

Tampereen paikallisposti
aikakautensa lehdistössä

E

nsimmäiseksi on todettava, että Tampereen paikallispostia
koskevaa arkisto- tai muuta alkuperäismateriaalia ei ole olemassa. Tämän vuoksi useat filateeliselle
tutkimukselle tärkeät tiedot ovat vain arvailujen ja otaksumien varassa.
Tampereen paikallispostista kirjoitet-

tiin sanomalehdissä erittäin vähän, toisin kuin Helsingin kaupunginpostista.
Tampereen Sanomissa oli 11.6.1866 uutinen,
jonka mukaan postikonttori oli antanut
valmistaa 12 pennin postimerkkejä. Näillä merkeillä varustettuja kirjeitä sai jättää
postikonttoriin tai kaupungin postilaatikoihin, joita ei tarvinnut enää odottaa
kauan. Tällaisten kirjeiden luvattiin menevän postissa seuraaville paikkakunnille: Akaa, Eräjärvi, Hämeenkyrö, Kalvola,
Kangasala, Karkku, Keuruu, Kiikka, Kiikoinen, Kuhmalahti, Kylmäkoski, Lempäälä, Messukylä, Mouhijärvi, Orivesi,
Pälkäne, Pirkkala, Ruovesi, Sahalahti, Suodenniemi, Suoniemi, Sääksmäki,
Teisko, Tottijärvi, Tyrvää, Vesilahti, Virrat, Ylöjärvi ja Ähtäri.

Marcus Olli on
Helsingin ja
Tampereen
paikallispostiin
erikoistunut
filatelisti

15.1.1867 julkaistussa uutisessa mainittiin Tampereella olevan kaksi postilaa-
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Vihreä/sininen Ia

Punainen/vihreä III

tikkoa. Ne oli siten pantu kaupunkilaisten avuksi vuoden 1866 jälkipuoliskolla.
Tosin niitä ennen kaupungissa oli yksi
postilaatikko. Sanomia Turusta uutisoi
18.12.1863, että vuonna 1863 Tampereella
oli ainakin yksi postilaatikko. Se sijaitsi
herra Serlachiuksen apteekissa. Siihen sai
laittaa ”wapaa-merkillä warustettuja kirjeitä”. Lisäksi apteekissa myytiin näitä
wapaa-merkkejä eli postimerkkejä.
Heinäkuun lopulla 1867 ilmestyi uutinen, jossa todettiin, että Tampereen
postikonttorin 12 pennin postimerkkejä
ei saanut käyttää muihin postikonttoreihin meneviin kirjeisiin. Sen jälkeen lueteltiin ne em. maaseutupaikkakunnat,
joihin meneviin kirjeisiin postimerkit
kelpasivat.
Tampereen paikallispostin merkit herättivät filatelistien kiinnostusta heti alusta alkaen. Vanhin tuntemani kirjoitus on jo vuodelta 1866, kun
Stamp-collector’s Magazine julkaisi tietoja Tampereen paikallispostin merkistä 1.8.1866 ilmestyneessä numerossaan.
Kirjoittaja oli Max Joseph Preussista.
Hän totesi merkin ilmestyneen muutamaa viikkoa aikaisemmin. Hän ei pitänyt sitä yhtä hyvän näköisenä kuin
Helsingin vastaavaa merkkiä, mutta
kuitenkin ihan hyvän näköisenä. Leh-
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den seuraavassa numerossa oli merkistä
myös kuva.
Seuraavassa en käsittele näitä vanhimpia kirjoituksia enempää, vaan keskityn
lähinna Jarl Petterssonin kirjoitukseen
“Tammerfors lokalpost”, mikä ilmestyi
Helsingfors frimärkssamlareföreningin
juhlajulkaisussa 1953. Kirjoitus on sikäli
merkittävä, että se on julkaistu huonona suomennoksena käsikirjan VI osassa.
Pettersson laati kirjoituksensa kahden
muun paikallispostin asiantuntijan eli
Leo Linderin ja Jacobus Sundmanin
avustuksella. Kirjoituksen ilmestymisestä on kuitenkin kulunut jo yli 60 vuotta,
joten kriittinenkin suhtautuminen siihen
lienee sallittua.

Postihistoriallinen tausta
Eräissä kirjoituksissa oli esitetty, että
tamperelaisten merkkien julkaisemisessa olisi ollut kysymyksessä halu matkia
1.3.1866 alkanutta Helsingin kaupunginpostia. Tämän Pettersson kumoaa viittaamalla päivälehtien kriittisiin kirjoituksiin jo 1860-61 koskien sanomalehtiem
yms korkeita postimaksuja. Postimestari Reuter, joka julkaisi ensimmäisen
Tampereen paikallispostin merkin, olisi
omalta osaltaan päättänyt poistaa valituksia ottamalla käyttöön erityiset pos-

Tärkeimmät erot aidon ja
jälkipainaman välillä. Ylhäällä aito,
alhaalla jälkipainama.

timerkit siihen postiliikenteeseen, joka
tapahtui yksityisillä irtolaukuilla Tampereen postipiirissä. Tämä olettamus ei
voine pitää paikkaansa, koska lähetysten taksa ei mitenkään muuttunut.
Pettersson tiivisti puuttumatta hintoihin, että ainoat perusteet uuden merkin
käyttämiselle olisivat olleet:
1) todistaa postimaksun maksaminen
2) helpottaa yksityisiin irtolaukkuihin
liittyviä tilityksiä
3) helpottaa postia käyttävän
yleisön vaivoja
Näillä perusteilla Pettersson esitti, että
postimestari myi postimerkit, todennäköisesti arkkeina, irtolaukkujen omistajille, jotka myivät niitä edelleen kappaleittain tarvitsijoille. Tosin postimaksun
suorittamiseen olisi riittänyt yhtä hyvin
lähetykseen käsin merkitty maksu, jon-

Serlachiuksen apteekin ulkokuva.

ka tarkistamiseen ei erityistä postimerkkiä olisi tarvittu.
Nyt syntyy vain se ongelma, että em.
lehtiuutisessa 11.6.1866 esitettiin merkkejä käytettävän lähetyksiin Tampereelta
maakuntaan, ei siis päinvastoin. Lisäksi
uutisessa ei mainittu mitään irtolaukuista ja jakelupaikkojakin oli huomattavasti
enemmän kuin “irtolaukkupaikkakuntia”.
Pettersson piti myös vähemmän uskottavana, että merkkejä olisi myyty
postissa. Minkä vuoksi a) merkin osto,
b) merkin kiinnittäminen lähetykseen, c)
merkin mitätöinti, kun kaikki olisi voitu
hoitaa maksamalla 12 penniä ja leimaamalla lähetys. Tähän on pakko todeta,
että tämä “kolminkertainen” menettely
koski kaikkia postimerkkejä eikä lienee
siten ollut mitenkään luonnoton.
Edelleen Pettersson esitti Kohlin käsikirjaan vedoten, että Tampereen postimestarilla olisi ollut oikeus laskuttaa
merkkien paperi- ja painokulut postilaitokselta. Muussa tapauksessa hänen
sivutulonsa (á 12 p) olisivat vähentyneet
ainakin 1/4 penniä merkiltä.
Tämä otaksuma lienee yksi virheellisimmistä. Valtio julkaisi omia postimerkkejään, joiden kaikki kulut ovat tänä päivänäkin löydettävissä arkistoista. Miten
olisi mahdollista, että yksittäinen posti-

Serlachiuksen apteekin sisäkuva.
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Suosioleimattu kokokohde JPII merkillä.

mestari olisi voinut käyttää valtion varoja ilman, että siitä olisi jäänyt jälkeäkään
mihinkään kirjanpitoon. Tosin postimestarilla oli tietty summa yleisiin kuluihin,
mutta niitäkin varoja käyttäen hän olisi
maksanut merkit omista tuloistaan.

Merkkien painopaikka
Kaikkien 1860-luvulla toimineiden kivipainojen arkistot ovat tuhoutuneet, joten
mitään varmuutta merkkien painopaikasta ei ole.
Vastoin aikaisempaa olettamustani
Helsingin kaupunginpostin merkkejä ei
painettu Liewendahlin kivipainossa. Tampereen merkkien painojälki on kuitenkin Liewendahlin työksi huonoa. Myös
Pettersson piti varmana, että painopaikka ei ollut Liewendahlin paino.
Koska Helsingin kaupunginpostin
merkit painettiin Tillgmanin johtamassa entisessä SKS:n painossa, ei jäljelle oikeastaan jää kuin Maexmontanin kirjapaino Turussa. Mutta mitään varmuutta
asiasta ei ole.

Ainoat varmana pidettävät seikat
ovat, että
1) ensimmäinen merkki julkaistiin
kesäkuussa 1866 (ei edes 1.7.1866)
2) punainen/vihreä merkki ilmestyi
myöhemmin kuin vihreä/sininen
merkki.
Petterssonin kirjoituksen aineisto käsitti 14 yksi- tai kaksirenkaisella Tammerfors-leimalla mitätöityä merkkiä.
Muita mitätöintejä oli 34 eli yhteensä 48
mitätöityä merkkiä 15 vuoden toimintaajalta. Helsingin kaupunginpostin merkeistä saatavien kokemusten perusteella
näin pienen aineiston perusteella ei juuri
voida johtopäätöksiä tehdä.

Postaalisesti käytettyjen
merkkien määrät
Suomen filateelisessa kirjallisuudessa
on vain vähän Tampereen paikallispos-

Merkkien ilmestymisjärjestys
ja julkaisuajat
Arkistojen puuttuessa voitaisiin jonkin
merkin ilmestymisajankohta määrittää
melko tarkasti leimatun aineiston perusteella. Nyt on vain niin, että Tampereen
paikallispostin aidosti leimattuja merkkejä on niin vähän, että niiden perusteella ei voida esittää juuri mitään. Tämä oli
myös Enehjelmin mielipide omassa julkaisussaan 1923.

tia koskevia kirjoituksia. Selvästi eriäviä
käsityksiä on ilmaistu etenkin postaalisesti käytettyjen merkkien lukumääristä.
Voidaanko asiassa esittää jotain tosiasioihin perustuvaa? Käsitykseni mukaan
ei voida.
Pettersson perusti näkemyksensä postimestari Forsströmin esittämään laskelmaan lokakuulta 1882. Sen mukaan hän
menetti irtolaukkuihin kaupungissa tai
maaseudulla jätetyistä kirjeistä keskimäärin 225 mk vuodessa. Lähetysten
lukumäärä á 12 p olisi siten ollut keskimäärin 1 875 kappaletta vuodessa. Tästä
hän vähensi eri syistä 25 prosenttia ja siten lukumääräksi tuli noin 1 400 kirjettä
vuodessa. Sitten hän kertoi tämän luvun
Tampereen paikallispostin toiminta-ajan
15 vuodella ja tulokseksi tuli noin 21 000
käytettyä merkkiä.
Puuttumatta eri laskelmien yksityiskohtiin voidaan korostaa esimerkiksi Petterssonin esittämää mitätöityjen
merkkien lukumäärä. Onko mahdollista, että 21 000 käytetystä ja mitätöidystä
merkistä olisi 1950-luvulla jäljellä vain
noin 50? Kun verrataan tilannetta Helsingin kaupunginpostiin, vastaus on
yksiselitteisesti kielteinen. Tiedossani
olevista Tampereen paikallispostin merkeistä on alle 5 prosenttia mitätöityjä ja
siten yli 95 prosenttia mitätöimättömiä.
Helsingin kaupunginpostin merkeistä
käyttämättömiä on arviolta alle 20 prosenttia. Vaikuttaakin siltä, että suurin
osa Tampereen paikallispostin merkeistä on mennyt keräilytarkoituksiin. Tätä
tukee myös se, että kummastakin merkkityypistä tehtiin jälkipainamia ainakin
kolme painoerää.
Tämä asettaa kyseenalaiseksi kaikki
esitetyt luvut postaalisesti käytetyistä
Tampereen paikallispostin merkeistä. Ja
miksi tähän mennessä yli 100 vuoteen
ei ole tavattu yhtä ainutta aidosti kulkenutta kokokohdetta? Myös postimestari
Forsströmin laskelma 225 markan menetyksestä joutuu edellä esitetyn perusteella hieman outoon valoon.

Luettelointi

Ainoa tunnettu virhepainama.

Pettersson esitti Linderin ja Sundmanin
kanssa tekemänsä merkkien luetteloinnin. Tässä yhteydessä en puutu siihen
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ilmestymisvuosien enkä värien osalta.
Huomautukseni koskee tyyppijakoa,
jonka olen painoarkkien koon perusteella joutunut tekemään uudelta pohjalta.
Pettersson jakoi vihreä/siniset merkit
kahteen tyyppiin. Tämä ei kuitenkaan
voi pitää paikkaansa, koska arkkikokoja on tiedossani kolme. Ia on vanhin kesäkuussa 1866 ilmestynyt, mutta Ib ja Ic
järjestys on epävarma, samoin niiden ilmestymisajankohdat.
Paikallispostin merkkien painosmääriä ei kirjallisuudessa ole juuri käsitelty.
Ainoat löytämäni maininnat ovat Suomi
Erikoisluettelossa 1944 ja vajavaisesti Petterssonin kirjoituksessa.

Painoarkkien koot
Sen kummemmin Hanneliuksen kuin
Ringströminkään kokoelmissa ei ollut
suuria ryhmiä. Edellisessä suurin ryhmä oli 3x4 merkkiä ja jälkimmäisessä
4x4 merkkiä eli korkeintaan puoli arkkia. Linderin kokoelmassa oli kaksi 4x8
merkin ryhmää ja yksi 10x3 merkin ryhmä. Kun Linder oli yksi Petterssonin
kirjoituksen luettelo-osan tekijä, lienevät arkkien kokotiedot häneltä peräisin.
Oman kokoelmani perusteella arkkikoot ovat aikaisempiin tietoihin verrattuna hyvin erilaiset. Kokoelmani tyyppien Ia ja Ib arkkikoot ovat 42 ja 70, mitä
kokoja Pettersson tai SP 1944 eivät tunne.
Sen sijaan tyyppini Ic ja II arkkikoot vastaavat aikaisempia tietoja.
Jälkipainamissa JPI ja JPII Linderillä
on ollut vain arkin puolikas eli oikea
arkkikoko on 64. Samoin hänellä on ollut JPIII:sta vain osa, 30 merkkiä, todellisen arkkikoon ollessa 70.
Painoerien ajankohtien selvittäminen
SP 1944		

on käytännössä mahdotonta. Tämän
vuoksi oma ryhmittelyni Ia - Ic on järjestykseltään kääntöpuolen leimojen
mukainen.

Kääntöpuolen leimat
Käsikirjassa on kuvattu merkkiarkin
kääntöpuolella oleva leima ja todettu,

Pettersson		

Oma

I
8x4 = 32
I
ei tietoa		
						
						
II
4x8 = 32
II
8x4 = 32
III
4x8 = 32
III
4x8 = 32
JPI
4x8 = 32
JPI
4x8 = 32
JPII
4x8 = 32
JPII
4x8 = 32
JPIII
10x3 = 30
JPIII
10x3 = 30

Ia
Ib
Ic
II
--JPI
JPII
JPIII

6x7 =
10x7 =
8x4 =
8x4 =

42
70
32
32

8x8 = 64
8x8 = 64
10x7 = 70

että syytä tähän leimaukseen ei tunneta eikä myöskään missä laajuudessa sitä
suoritettiin.
Kokoelmassani on irtomerkkejä, arkkeja ja arkinosia, joissa tämä leimaus
esiintyy. Leimojen päiväykset ovat (suluissa lukumäärä): 8.5.1871 (3), 16.7.1871
(1) ja 14.11.1872 (4) sekä yksi leima vuodelta 1871 ilman päiväystä. Leimoja
esiintyy vain I tyypin (vihreä/sininen)
merkeissä, mutta ei II tyypissä (punainen/vihreä) eikä jälkipainoksissakaan
näitä leimoja tavata.
Selvä päivämäärä 8.5.1871 esiintyy
vain tyypissä Ia ja vain siinä. Sen sijaan Ib tyypissä tavataan päivämäärät
16.7.1871 sekä yleisimpänä 14.11.1872.
Saattaa olla, että tyyppini Ic tulisi olla
ensimmäisenä, koska siinä ei leimoja
esiinny. Tutkiminen on kuitenkin vielä
kesken ja siten myös leimojen tarkoitus
edelleen arvoitus.

11
Tampereen paikallispostin
loppuminen
Tampereen paikallispostin loppumisestakin on esitetty erilaisia käsityksiä. Pettersson esitti, että toiminta olisi loppunut 30.6.1881 uuden postitaksan tullessa
voimaan 1.7.1881. Paavo Korhonen on
kritisoinut tätä näkemystä Philatelia Fennican kirjoituksessaan vuonna 1979. Hän
päätyi esittämään, että toiminta olisi loppunut “joskus kesän 1882 tuntumissa”.
Käsitystään hän perusteli neljällä seikalla. Uudessa postiasetuksessa ei ensinnäkään kumottu postitoimistojen
oikeutta periä 12 pennin lisämaksua.
Tähän on todettava, että tuonaikaisessa

Tammerkoski kuutamokortilla.

lainsäädännössä ei esitetty kumottavia
säädöksiä, ainoastaan säädöksen voimaantulopäivä, jolloin vanhat säädökset lakkasivat olemasta voimassa.
Toisekseen Korhonen oli saanut haltuunsa leikkeen, jossa III annin merkillä oli leimaus 21.3.1882. Myös Helsingin
kaupunginpostin merkeissä on tavattu
toiminnan päättymisen jälkeisiä leimauksia, joten leikkeen päivämäärä ei todista mitään Tampereen paikallispostin
toiminnan päättymisestä.
Edelleen Korhonen toteaa, että postimestari Forsström teki korvausanomuksensa vasta 27.10.1882, mikä puoltaisi paikallispostin lakkaamista vasta
1.7.1881 jälkeen. Forsström ei kuitenkaan
voinut tehdä anomustaan aikaisemmin,
koska hänen tuli osoittaa menetyksensä
konkreettisesti ja siihen hän tarvitsi tiedot koko vuoden eli 1.7.1881 - 30.6.1882
väliseltä ajalta.
Korhonen ei lisäksi löytänyt “Tampereen Sanomista” minkäänlaista virallista ilmoitusta paikallispostin toiminnan
loppumisesta. “Historiallisen sanomalehtikirjaston” perusteella on suhteellisen helppoa todeta, että maininnat
Tampereen paikallispostista ovat kaiken kaikkiaan erittäin niukkoja. Kumpikaan postimestareista, ei Reuter eikä
Forsström, katsonut tarpeelliseksi sanomalehdissä tiedottamista.
Lopullisen tuomion antaa kuitenkin
Forsströmin oma anomus. Siinä hän esittää 12 pennin maksujen perimisen loppuneen 30.6.1881. 
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Hi! Sign in or register

Daily Deals
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forever stamps

All Listings

2,775,044 results for stamps

Help & Contact
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Shop
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Shop
by category
Related: rubber stamps
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Search

All Categories
All
Categories
Antiques

stamp collection

stamps lot

postage stamps

china stamps

Buy It Now

Advanced
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nettisivuilla ja kaikki merkittävät huutokaupat löytyvät myös internetistä. Tosin
sivujen laajuudessa ja tarjousten jätössä
sekä sivujen toimivuudessa on suuria
eroja. Mutta näitä ei ole tarkoitus tällä
kertaa sen enempää kommentoida.

Follow this search

$100 FACE OF UNITED STATES UNUSED POSTAGE... VARIOUS
DENOMINATIONS

EUR 63.79

From United States

Buy It Now

Customs services and international tracking
provided

Old US stamp postage due 3 cent brown

EUR 0.90

1d 14h left (Tuesday, 5AM)

0 bids

From United States
Customs services and international tracking
provided

U.S.stamp Scott # 3152

EUR 1.82

9h left (Monday, 12AM)

1 bid

From United States
Customs services and international tracking
provided

Ostoja netistä

U.S. stamp scott # 343

EUR 0.90

8h left (Today 11:17PM)
Teksti ja kohteet
Seppo Salonen

Internetin ihmemaa
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2050601.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.Xstamps.TRS0&_nkw=stamps&_sacat=0[26.7.2015 14:51:32]

Tasan vuosi sitten heinäkuussa päätin tehdä ensimmäisen
aihefilatelian näyttelykokoelmani, joka sitten näki
päivänvalon Stamp Forum 2014 -kerhonäyttelyssä.
Sitä varten tarvitsin yhtä ja toista, jota en kyllä ehtinyt
siihen kokoelmaan hankkia, mutta sen jälkeen on tullut
seikkailtua erilaisilla huutokauppasivuilla. Nyt haluan jakaa
näitä huutokauppakokemuksiani muiden filatelistien kanssa
ja kertoa havainnoistani varsinkin niille, jotka eivät ole vielä
internetiä hyödyntäneet filateliakohteiden hankinnassa.

M

aailmalla huutokauppasivuja löytyy kymmenittäin.
Jokaisella
merkittävällä postimerkkikauppiaallakin on nykyään vähintään
kotisivu ja usein myös muuta tavaraa

Delcampe ja Ebay
Lähdin siis etsimään perhosmerkkejä tai
muita perhosaiheisia filateliakohteita.
Delcampe ja Ebay lienevät ne kaikkein
suosituimmat sivut, joilla molemmilla
kohteita löytyy tuhansittain. Ongelma
on tietysti se millä hakusanalla parhaiten
löytää sen mitä etsii. Esimerkiksi pelkkä ”butterfly” tuo varmasti satamäärin
perhosmerkkejä esiin, mutta ehiöiden
saati muiden mahdollisten parempien
kohteiden löytäminen voi olla vaikeaa.
Kohteita on sivuilla myös eri kielillä kuten vaikka saksaksi ja ranskaksi. Samoin
kauppiaiden kielitaidossa on suurta hajontaa. Englannilla pärjää aika hyvin, sillä kuuluisa ”bad english” on laajimmin
levinnyt murre.
Perhosten löytämistä saattaa helpottaa tieteelliset nimet tai sitten ei, koska
ne vaan usein ovat väärin kirjoitettuja.
Perhosten nimistö on vuosien varrella
muuttunut, joten sekin lisää haastetta.
Joskus hakijan mielestä selvällä sanalla
tulee kummallisia kohteita, joskus taas
ihan vahingossa voi löytää hyviä kohteita, jotka ovat esimerkiksi väärin otsikoitu. Joka tapauksessa kannattaa katsella
monenlaista tavaraa ennen kuin ostaa
mitään, sillä hintahaitari on melkoinen.
Sama kohde voi maksaa 10 senttiä tai
monta euroa.
Euro on yleinen valuutta, mutta myös
dollareita ($) ja puntia (£) käytetään yleisesti. Vielä enemmän hajontaa on postituskuluissa. Monesta Euroopan maasta
saa tavaraa yksinkertaisella kirjemaksulla 1-2 euroa, mutta joissain maissa kuten
Romaniassa postituskulu onkin monta
euroa, ja lisäksi jotkut kauppiaat lähettävät vain kirjattuja lähetyksiä, mikä tietysti nostaa lisää hintaa. Jos jotain mie-
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Kaunis kirjattu kirje Kiinasta, jolla allaoleva perhosehiö tuli allekirjoittaneelle.
Näyttävä kiinalainen perhosehiö
osoittautui digiprintiksi, joiden
painosmäärää voi vain arvailla.

lestään sopivaa löytää, niin kannattaa
katsoa saman myyjän muita kohteita,
jolloin samalla postituskululla voi saada ison kasan tavaraa. Löysinpä kerran
niin mainion kauppiaan, että innostuin
täyttämään aukkoja pohjoismaisissa
maakokoelmissani, kun leimatut kohteet maksoivat luokkaa 10-20 senttiä
kappale. Tällä tavoin ei tietenkään voi
ostaa eri vesileimaversioita – niitähän ei
kuvista näe.
Jokaiselle huutokauppasivulle pitää
tietysti ensin rekisteröityä, ja jokaisella kerralla tarjousta tehdessä tai muita
omia tietoja katsoessa pitää kirjautua sisään. Sinänsä kohteita voi vapaasti selata ja katsella. Käyttäjätunnus kannattaa
olla suhteellisen selkeä, koska se esiintyy kaikessa kirjeenvaihdossa nettisivun
kautta, mutta salasanaan pätee tietysti
kaikkia muitakin salasanoja koskeva

ohje eli mielellään aika pitkä ja erilaisia merkkejä sisältävä. Internetissä pitää muutenkin olla tarkkana, ettei eksy
mihin tahansa.

Toinen yleinen
maksuväylä on
Skrill eli eräänlainen elektroninen lompakko, joka pitää perustaa
käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla
ja sitten siirtää pieni summa rahaa sinne
omalta tililtä. Kun saldoa on, niin Skrillin avulla maksun voi siirtää kenelle tahansa sähköpostin välityksellä. Jotkut
myyjät suosivat tätä mahdollisesti pienempien kustannusten takia. Maksupalvelut tietysti perivät jonkun provision
niiden kautta kulkevista maksuista.
Jotkut myyjät hyväksyvät vain suoran
pankkisiirron, mikä sekin toimii hyvin
ja nopeasti ainakin Euroopassa. Tietysti silloin tarvitaan IBAN-tilinumero ja
BIC-koodi, jotka kyllä näkyvät jokaisessa suomalaisessakin tilisiirrossa sekä ulkomaisissa maksuissa myös rahan vastaanottajan nimi ja osoite.
Yksikään kauempana sijaitseva myyjä ei ole pankkisiirtoa ehdottanut ja parempi onkin asioida Euroopassa. Tällöin
myös posti- ym kulut jäävät pienemmiksi. Kokemukseni mukaan tavara tulee Euroopasta yleensä muutamassa päivässä ja usein myös Pohjois-Amerikasta
nopeasti, mutta Kiinasta ja muualta Kaukoidästä matka kestää helposti viikkoja.
Ennätys taitaa kyllä olla naapurimaalla
Venäjällä, josta erään kirjatun lähetyksen
tulo kesti todella kauan. Tähän mennessä kuitenkin jokainen ostamani kohde on
tullut perille, joskus hieman rypistyneenä, mutta niinhän voi postissa käydä.

Myyjät ja tarjoaminen
internet-huutokaupoissa
Nettiostosten maksaminen
Huutokauppakohteiden maksaminen
on luku sinänsä. Myyjä määrittelee, mitkä maksutavat kelpaavat. Luottokortilla ei välttämättä kannata eikä aina edes
voi suoraan maksaa, vaan parempi on
käyttää suosittua PayPal-palvelua, johon pitää taas kirjautuessa luoda oma
käyttäjätunnuksensa ja salasanansa.
Maksaminen tämän palvelun kautta on
helppoa ja maksut näkyvät aikanaan
luottokorttilaskulla.

Myyjiä on internetissä kaikenlaisia eikä heidän taustojaan voi tietää. Yleensä asialliset kauppiaat ilmoittavat selvästi ja avoimesti tietonsa, mutta on
myös hyvinkin hämäriä nimimerkkejä.
Myyjinä on yhtä hyvin ammattimaisia
postimerkkikauppiaita kuin yksittäisiä
harrastajia. Joidenkin omien nettisivujen
laajuus hämmästyttää, kohteita voi olla kymmeniä tuhansia. Yleensä myyjän
tiedoista löytyy sähköpostiosoite, jonka
kautta voi kysyä lisätietoja kohteesta tai
mahdollisesti vaikka myyjän kotimaan
muita kohteita.
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Parhaimmillaan olen saanut erittäin
ystävällisiä viestejä. Eräs kauppias jopa
hankki jostain kotimaastaan pari pyytämääni kohdetta ja lähetti ne ostamani
tavaran mukana. Toisaalta monet vastaukset kysymyksiini ovat olleet lähes
yksitavuisia ”kyllä” tai ”ei”. Jos kohde
on mielestäsi kallis, voi tietenkin yrittää
tinkiä hinnasta, ehdottaa usean kohteen
pakettikauppaa tai mitä tahansa näillä
”elektronisilla kirpputoreilla”. Ainakin
Delcampessa on valmiina ”alennusnappula”, jonka kautta voi ehdottaa erikoishintaa. Myyjä on määrittänyt, voiko
alennusta ehdottaa ja jos voi, niin kuinka
paljon. Alennustarjoukset näyttävät menevän aika hyvin läpi oman kokemukseni mukaan.
Nettikaupassa on ihan samoin joskus
selvästi ylihinnoiteltua tavaraa kuten
SF:n maanantain huutokaupassakin.
Toinen yhteinen nimittäjä on, että pääasiassa kohteet ovat halpaa muutaman
euron tavaraa. Kallein näkemäni perhoskohde on ollut Libanonin 1930 postituore perhossarja (6), josta pyydettiin
selvästi yli sata euroa. Samoin vanhat
postikortit näyttävät olevan usein kalliita. Halvimmillaan hinnat alkavat 10
sentistä ja valitettavasti jopa rikkinäisiä
merkkejä on myynnissä.
Kun jotain sopivaa löytää, niin voi
tarjota annetun pohjahinnan tai enemmän. Jotkut kohteet saa omakseen suoraan annetulla hinnalla, joissain kohteissa haluttu summa tarjotaan ja sitten
odotetaan ylittääkö joku tarjouksen. Tarjousaika voi olla avoinna jopa kuukausia. Kohteet voi laittaa seurantalistalle
ja yleensä ylitetystä tarjouksesta tulee
ilmoitus tarjoajan sähköpostiin.
Jos tarjoaa eri myyjille eri aikaan päättyvistä kohteista, saa olla tarkkana niitä seuratessaan. Delcampessa on hyvä
logi, josta näkee onko ostettu kohde laskutettu, onko maksu saapunut perille ja
onko tavara lähetetty. Itse pitää kuitata,
kun kohde tulee perille ja antaa myös
palautetta ostamisen sujuvuudesta,
hintatasosta jne. Palaute on tärkeää, jot-

Kaunis kroatialainen perhosarkki on valitettavasti mennyt pilalle
postin lisättyä siihen oman tarransa merkkien päälle.

ta hyvät myyjät saavat sivuilleen suositushistorian. Tietenkin puutteista tai
viallisesta materiaalista pitää myös mainita. Seurantalistan kanssa kannattaa
olla valikoiva. Ei ole välttämättä kivaa,
kun samasta kohteesta tulee muistutus
kymmenennen kerran sähköpostiin, joka muutenkin tukkeutuu turhista viesteistä. Jotkut samat kohteet nimittäin
näyttävät pyörivän huutokaupassa aina vaan kuukaudesta toiseen.
Etsiessäni perhosehiöitä löysin Kiinasta suuren määrän kauniita ehiöitä, jotka näyttävät ihan virallisilta sikäläisen
postin ehiöiltä, mutta todennäköisesti ne
ovat näitä ”replikamerkkejä” eli vastaavia tuotteita kuin mitä käsiteltiin viime
vuonna SP-lehdessä. Kyse on siis todennäköisesti digipainotuotteista, joita tehdään sitä mukaan kun joku niitä tilaa.
En tiedä, mikä politiikka Kiinan postilla on näiden suhteen enkä myöskään
sitä, olisiko edes mahdollista löytää
vastaavia postissa kulkeneina kohteina. Luultavasti nämä tuotteet on tehty
vain myytäväksi keräilijöille. Teknisesti
niissä ei ole mitään vikaa sinänsä. Pari
kokeeksi tilaamaani kohdetta ovat suorastaan hienoja. Afrikasta ja ”postimerkkisaarilta” löytyy kauniita perhosmerkkejä, jotka ovat myös teknisesti kauniita,

mutta ei niillä ole mitään tekemistä paikallisten perhoslajien kanssa.

Systeemi.net ja Huuto.net
Kotimaisista huutokaupoista, kuten systeemi.net ja huuto.net, voi löytää vaikka paikkakuntakohteita, joita tietenkin
on turha etsiä kansainvälisistä huutokaupoista. Kotimaiset sivut toimivat
samaan tapaan, mutta tavaraa on huomattavasti vähemmän.
Huuto.net on kehitetty käytetyn polkupyörän tai lastenvaunujen etsijälle,
mutta onhan siellä toki filateliaakin.
Systeemi.netissä on nimenomaan tavaraa keräilijöille. Tuttuja nimiä tulee vastaan, kun jotain huutaa, vaikka melkein
kaikki ovatkin nimimerkin takana. Itse
olen löytänyt enemmän tavaraa huuto.
netistä, jolla lienee huomattavasti suurempi yleisö kuin systeemi.netillä. Joitain yksittäisiä merkkejä ja tietysti uusia
kohteita tai vaikkapa ensipäiväkuoria
voi löytää myös varsinaisten postimerkkikauppiaiden sivuilta. Suomalaisissa
huutokaupoissa maksaminen tapahtuu
lähes aina tilisiirtona, mikä onkin täällä
nopea ja toimiva systeemi.
Internet on tullut vahvasti jäädäkseen
kaikenlaiseen huutokauppatoimintaan
nopeutensa ja helppoutensa ansiosta.
Edelleen on kuitenkin perinteisiä huutokauppoja, joissa kohteet pitää ennakolta tarkistaa ja arvioida.
Arvokkaampien ja suurempien kohteiden välittämiseen perinteinen tapa on
yhä parempi, mutta kun etsii jotain tiettyä kohdetta, niin sen löytää helpoiten
internetin avulla. Internet on myös oiva
apuväline siihen, kun etsitään, mitä tavaraa on ylipäätään olemassa. Molempia väyliä siis tarvitaan. Tässä kirjoituksessa mainitut internet-sivut ovat kaikki
suositeltavia hankintakanavia. 
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Pakkeporto -merkkien
100-vuotisjuhlakirja
Emanuel A. Petersenin ehdote
Pakkeporto merkiksi.
Merkkien suunnittelijaksi
palkattiin kuitenkin Gerhard
Heilmann, joka oli tullut
tunnetuksi Tanskan 500 kruunun
setelin suunnittelijana.

P

akkeporto -merkkien keräilystä
ja niiden leimauksista kerroimme SP-lehden numeroissa 3 ja
4/2015. Juttusarja herätti paljon
kiinnostusta ja aiheesta haluttiin saada
lisää informaatiota. Juttusarjan kirjoittaja
Risto Juhava toi toimitukselle nähtäväksi
Grönlannin postin vuonna 2005 julkaiseman juhlakirjan, jossa merkkijulkaisun
historiasta on paljon kiinnostavaa tietoa.
Kirjassa on hyvän kuvituksen ja runsaan materiaalin ohella myös viereinen
taulukko julkaisun eri painoksista, niiden väreistä, hammastuksista ja painosmääristä. Grönlannin postihistoriasta
kiinnostuneiden kannattaa ehdottomasti
tiedustella Grönlannin postin filateliapalvelulta mahdollisuutta kirjan tilaamiseksi. Jos kirja on heiltä jo loppuunmyyty voi Seppo Salosen artikkelin
”nettiostamisesta” (sivut 12-14) opastamana etsiä kirjaa lukuisista nettihuutokaupoista. 

Emanuel A. Petersenin maalaus postin
kuljetuksesta koiravaljakoilla.

Grönlannin Postin vuonna 2005 julkaiseman
kolmikielisen (tanska, englanti, saksa) juhlakirjan
on toimittanut Flemming Petersen. Kirjaa voi tiedustella: Stamps@telepost.gl
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Eksotiikkaa
ja filateliaa II
– Qatar

Teksti ja kuvat
Seppo Laaksonen, AIJP

V

uonna 1971 Englannin siirtomaavallasta itsenäistynyt ja
turistien vähemmän tuntema Qatar on yhdessä sukupolvessa kokenut uskomattoman muodon- ja elintason muutoksen köyhästä
helmenkalastajien ja beduiinien maasta
yhdeksi maailman vauraimmista. Maa
on eräiden kansantulotilastojen mukaan maailman toiseksi rikkain valtio
Liechtensteinin jälkeen. Tämä näkyy ja
tuntuu kaikkialla – myös maan filateliassa. Toisaalta Emiraattien Dubaihin ja
Abu Dhabiin verrattuna Doha vaikuttaa
rauhallisemmalta ja aidommalta, sillä
rakentamisessa on vältetty Dubain kaltaista liiallisuuksiin menevää suuruuden
tavoittelua. Dohan Islamilaisen taiteen
museo on varsin korkealuokkainen ja
pääkaupungin vanhan osan Souq Waqif
eli basaarialue henkii vielä vanhan Arabian henkeä ja tunnelmia.

Qatar Philatelic and
Numismatic Clubin logo.
Yhdistyksen rahastonhoitaja Mr. Ali Kassem
Darwish ja vt. presidentti
Mr. Hussain Al-Ismail.

Tämän päivän Qatar
Emiirin lähes yksinvaltaisesti hallitsema
Qatar on pinta-alaltaan (n. 11 600 km2)

Filateliaa ja numismatiikkaa
öljysheikkien malliin
Doha filatelistin silmin

Arabiemiraattien Dubaihin suuntautunut viime
kevättalven matka antoi mahdollisuuden pistäytyä neljäksi
päiväksi hieman turismin valtavirroista sivuun eli
toiseen Persianlahden alueen rikkaaseen öljynja maakaasun tuottajamaahan Qatariin.
Qatar Philatelic and
Numismatic Clubin
rakennus Al Sadd-kadulta
katsottuna.
QPNC:n sisäpihaa koristavat
nykyisen emiirin Tamim
bin Hamad al Thanin ja
tämän isän, eläkkeellä olevan
emiiri Hamad bin Khalifa
al Thanin kuvat.
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rimmiksi, sen sijaan merkittäviä uusia
öljylähteitä ei arvioida enää löytyvän.
Maa tunnetaan myös Lähi-idän asioihin
hyvin perehtyneestä Al-Jazeera uutiskanavastaan ja tulee toimimaan jalkapallon MM-kisojen isäntänä vuonna 2022.

Filateliaa ja
numismatiikkaa Dohassa

Vt. presidentti tasokkaasti sisustetussa ja varustetussa työhuoneessaan.
Mr. Hussainin isä oli ammatiltaan helmenkalastaja. Hän itse on suorittanut öljyinsinöörin tutkinnon amerikkalaisessa yliopistossa. Jäätyään öljyalalta eläkeelle
hän toimii edelleen konsulttina. Hänen oma filateelinen kiinnostuksensa kohdistuu
Qatarin ja muiden Gulf-maiden merkkeihin ja postihistoriaan.

QPNC:n hallituksen kokoushuone. Kaikki uutta ja tyylikästä,
tuolit aitoa nahkaa, pöytä jalopuuta.

varsin pieni maa, asukkaita on noin 2,2
miljoonaa. Heistä vain noin 12 % on syntyperäisiä qatarilaisia, valtaenemmistö
on köyhistä Lähi-idän maista ja Intian niemimaalta tulleita vierastyöläisiä,
joilla ei ole mahdollisuutta saada Qata-

rin kansalaisuutta. Maan rikkaus, joka
melko tarkkaan keskittyy kantaväestön
käsiin, perustuu siihen, että Qatar on
maailman 14. suurin raakaöljyn viejä ja
7. suurin maakaasun viejä. Qatarin maakaasuvarat on arvioitu maailman 3. suu-

Vierailun ajallisesta lyhyydestä huolimatta uudessa paikassa teki mieli tutustua myös paikalliseen filateeliseen
kulttuuriin. Asiaa helpotti se, että Soulin Philakorea 2014-näyttelyssä olin tutustunut qatarilaiseen komissaariin, Mr.
Hussain al-Ismailiin, joka osoittautui
varsin joviaaliksi ja vieraanvaraiseksi
isännäksi. Qatarin filateelinen ja numismaattinen elämä keskittyy pääkaupunki
Dohaan, jossa toimii omissa tiloissaan
maan ainoa yhdistys Qatar Philatelic
and Numismatic Club (QPNC). Se hoitaa
myös meillä liitolle kuuluvat kansainväliset tehtävät ja on sekä FIP:n että Aasian
liiton FIAP:n jäsen. Yhdistys on perustettu 1989, jäseniä on tällä hetkellä noin
320, joista paikallisia noin 220 ja ulkomailla asuvia noin 100, nuorisojäseniä
on noin 50. Jäsenmaksu aikuisilta on
100 Qatarin rialia (= noin € 25) vuodessa, nuorisolta sitä ei peritä. QPNC:llä on
omat tilat kaksikerroksisessa vuokratalossa osoitteessa Al Sadd Street (lähellä
British Councilia), Doha. Kokouksia on
kerran kuussa, paitsi kesän kuumimpaan aikaan, kävijöitä on kerralla noin
20–30. Yhdistys järjestää vuosittain neljä julkista huutokappaa, joissa on keskimäärin noin 200 kohdetta filateliaa ja
150 kohdetta numismatiikkaa. Keräilijöiden valtaosan kiinnostus kohdistuu
oman alueen eli GCC:n (= Gulf Co-operation Council eli Persian lahden rikkaiden arabimaiden yhteistyöjärjestö) alueen kohteisiin.
Mr. Hussein al-Ismail toimii QPNC:n
vt. presidenttinä. Edellinen presidentti
oli Qatarin hallisijahuoneen prinssi, joka kuitenkin kuoli äkilliseen sairauteen
vain 44-vuotiaana. Hän ehti kuitenkin
eläessään järjestää yhdistyksen rahoituksen hyvään kuntoon. Kaikki yhdistyksen kulut katetaan Qatarin nuorisoja urheiluministeriön budjetista. Mr.
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Dohan pääpostitoimiston arkkitehtuuri on saanut
vaikutteita kyyhkyslakoista.

Hussein totesi hymyillen, että ”keskimääräinen aktiivijäsenemme on tosin
eläkeikäinen, mutta ministeriö pitää
meistä hyvää huolta, eikä meitä häiritse,
että rahaa tulee hieman oudolta ministeriöltä, sillä sitä tulee runsaasti”.
Tämä rahoitus kattaa mm. talon vuosivuokran sivukuluineen ja yhdistyksen
palveluksessa olevien neljän päätoimisen ja kahden puolipäiväisen henkilön
palkat. Kansainvälisellä sektorilla QP-

Qatarin kerho on samalla myös postimuseo.
Pysyväisnäyttelyn vitriineitä.

NC maksaa ministeriön määrärahoista
esimerkiksi komissaarin näyttelymatkat
Qatar Airlines-lentoyhtiön 1. luokassa kokonaisuudessaan. Jäsenmaksutulot käytetään mm. kokouksien ja huutokauppojen tarjoiluun, erityisesti Ramadan-kuun
suurhuutokaupan runsaaseen päätösillalliseen.
OPNC:n palkkalistoilla on mm. kerhomestari, kokoelmien hoitaja ja kaksi palvelu- ja turvahenkilöä. Vt. presidentillä,

QPNC:n kevään 2015 huutokauppaluettelon sivuja.
Keskimäärin huutokaupan aineisto on hyvinkin nuorta.

kerhomestarilla ja kokoelmien hoitajalla on kullakin omat tilavat työhuoneet.
Kalusteet ovat laadukkaita ja tekniset
apuvälineet korkeinta luokkaa. Päätoiminen kokoelmien hoitaja on tarpeen,
sillä QPNC:n omissa tiloissa on pysyväisnäyttelynä kattavasti esillä maan filatelian, postihistorian ja numismatiikan
kohteita. Lisäksi näyttelyhallissa järjestetään säännöllisesti erikoisnäyttelyitä
eri teemoista. Useat niistä on suunnattu nuorisolle ja niihin käy tutustumassa qatarilaisia koululuokkia opettajien
johdolla. Yhdistyksellä on myös rakennuksessaan laaja myös ei-jäsenille avoin
filateelinen ja numismaattinen kirjasto.
Täten QPNC:n toimenkuvaan kuuluu
myös Postimuseolle kuuluvia tehtäviä,
erillistä sellaista ei Qatarissa ole.
Omaa postimerkkilehteä tai luetteloa
ei Qatarissa julkista. Maan siirtomaataustaa heijastaen brittilehdet olivat kirjastossa hyvin edustettuina ja luettelona
käytetään yleisimmin Stanley Gibbonsia. Filatelia- tai rahakauppaa ei Dohasta löydy, mutta kaupungin pääpostitoimistossa on Qatarin filateliapalvelun
myyntipiste. 
Esitän Mr. Hussain al-Ismailille parhaat
kiitokseni ystävällisyydestä ja vieraanvaraisuudesta sekä tämän artikkelin
faktatiedoista. Lisätietoja ja kuvia löytyy
osoitteesta: www.qpnc.com.qa
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Näyttelytoimikunta
Tuomas Juvonen,
puheenjohtaja
Janne Sahlstein
Pauli Jokimies
Petteri Hannula
Näyttelypäällikkö
Tapani Hakoniemi
Tuomaristo
Ari Muhonen,
puheenjohtaja
Jukka Mäkipää
Raino Heino

Näyttelyn järjestävät kerhot

Suomen Filatelistiseura ry

Vuonna 1920 perustettu Suomen Filatelistiseura on jäsenmäärältään Suomen
suurin filateelinen kerho. Seuran jäsenmäärä on tällä hetkellä vajaat 400 henkeä
ja seuran oman lehden, vuodesta 1920
yhtäjaksoisesti ilmestyneen Suomen Postimerkkilehden, painos 1 000-1 500 kpl.
Kokoukset pidetään joka viikon maanantai seuran omistamassa kerhohuo-

neistossa osoitteessa: Lönnrotinkatu
32 B, Helsinki. Kokoukset alkavat klo
18.00, mutta jäsenet ja vierailijat alkavat
kerääntyä Lönkalle jo ennen klo 17.00.
Joka maanantai on kokouksen ja mahdollisen esitelmän jälkeen myös seuran
järjestämä laadukas huutokauppa. Huutokauppakohteita on tarjolla aina useita
satoja yksittäisistä merkeistä kansioihin
ja löytölaatikoihin. Huutokauppoihin
voivat osallistua myös kerhoon tutustumaan saapuvat.
Lönkalla järjestään useita kertoja vuodessa myyntitapahtumia, joissa jäsenet
ja vierailijat myyvät omia ylimääräisiä
kohteitaan. Myyntitapahtumat järjeste-

tään yleensä sunnuntaisin ja niistä tiedoitetaan Suomen Postimerkkilehdessä,
kerhohuoneiston ovessa sekä seuran nettisivuilla: www.postimerkkilehti.fi. Nettisivuilta löydät myös muuta informaatiota sekä SP-lehden Online-huutokaupan.
Vierailijat ovat aina tervetulleita kerhoon. Kokouksissa ja huutokaupoissa
käy keskimäärin 70-80 jäsentä joka maanantai, mutta vierailijoille on aina löytynyt
vapaa tuoli.
Seuran puheenjohtajana toimii
Tuomas Juvonen
puh. 050 5093 562.

a
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Korson
Filatelistit ry

aloitti toimintansa virallisella kokouksella
27.11.1950 hyvin erilaisessa yhteiskunnassa
ja ilmapiirissä, kuin
mitä nyt elämme. Taloudellisen kehityksen harppausten rinnalla ihmisten arkea ovat muokanneet
yksilön valittavissa olevien vaihtoehtojen moninkertaistuminen, myös harrastustarjonnan monipuolistuminen. Nyt
vapaa-ajastamme kilpailee ennätysmäärä harrastuksia ja asioita.
Yhdistyksemme perusajatus on kuitenkin säilynyt samana – on mukava kokoontua säännöllisesti keskustelemaan
harrastuksesta, on mukava oppia uusia
asioita ja näkökulmia historiasta, kulttuureista ja maantieteestä. Kerhoilloissa
on paljon viisautta, jota ei yltäkylläinen
tekninen informaatio voi meille tarjota.
Tänä syksynä aletaan olla eläkeiässä,
samaan tapaan kuin on iso osa jäsenkuntaammekin. Silti kerho on vahvempi
kuin pitkään aikaan ja yhteinen ponnistus kumppanikerhojen kanssa on hieno
tapa juhlistaa merkkivuotta. Osoitamme

Postihistoriallinen yhdistys on

Suomen ainoa postihistoriaan ja lentopostiin erikoistunut yhdistys. Yhdistyksellä on 40-vuotiset perinteet näihin
alueisiin liittyvässä esitelmöinti-, julkaisu- ja kokoelmavalmennustoiminnassa.
Yhdistyksellä on tällä hetkellä 75 jäsentä, joista puolet asuu muualla kuin pääkaupunkiseudulla ja muutama jäsen jopa ulkomailla.
Tuorein esimerkki yhdistyksen julkaisutoiminnasta on vuonna 2014 julkaistu
Suomen postihistoria kolmessa vartissa
-teos. Yhdistys on aloittanut merkittävien Suomi-postihistoriakokoelmien dokumentoinnin kirjoiksi. Vuosien 2014 ja
2015 aikana on tähän mennessä järjestetty neljä näyttelykokoelmien valmen-

osaltamme, että suomalainen filatelia ja
keräilyharrastus elävät vahvoina, myös
pienissä kerhoissa ja eri puolilla maatamme. Ainakin Korsossa on pääasiana
kerääminen ja yhdessä tekeminen, ei vakavamielinen kilpailu perinteisen filatelian lajeissa.
Kolmea edellistä merkkivuotta (2000,
2005 ja 2010) olemme juhlistaneet Postimerkkimessujen yhteydessä olleilla
näyttelyillä. Haluamme tälläkin kertaa
kannustaa kaikkia postimerkeistä ja keräämisestä kiinnostuneita pitämään yllä
uteliaisuutta elämää, historiaa ja arkistakin ympäristöä kohtaan.
Korson filatelistien kokoukset ovat
kunkin kuukauden 1. ja 3. keskiviikko
kello 18.30 alkaen Minkkitie 16 A kerhohuoneessa.
Yhteystiedot:
sihteeri Tapio Hakoniemi,
laardibonanza@gmail.com,
puh. 040 5200 677
puheenjohtaja
Heikki Peltola,
heikkipeltola@
kolumbus.fi,
puh. 0500 645 393

nusseminaaria. Nämä kaikki eri puolilla
Suomea.
Yhdistys kokoontuu Helsingissä
kuukausittain. Kokousajankohdat sekä
muuta informaatiota yhdistyksestä ja
yleensä postihistoriasta kokoelmineen
löytyy internetistä www.postihistoria.
info. Kuukausikokouksessa on aina esitelmä mielenkiintoisesta aiheesta sekä
vilkasta keskustelua ja uutisointia uusista havainnoista ja ilmiöistä.
Yhdistyksen puheenjohtajana toimii
Petteri Hannula, joka
tavoittaa yhdistyksen
sähköpostiosoitteesta
info@postihistoria.
info

Puheenjohtajan
tervehdys

O

masta ja Suomen
Filatelistiliiton puolesta toivotan kaikki
filatelian ystävät ja
harrastukseemme tutustumaan
haluavat tervetulleiksi Stamp
Forum 2015-näyttelyyn.
Nyt toista kertaa itse kirjamessuilla järjestettävä tilaisuus
tarjoaa todella suurelle yleisölle
mahdollisuuden tutustua harrastukseemme sekä näytteillä
olevien kokoelmien välityksellä,
että paikalla olevien kauppiaiden, postilaitosten ja yhdistysten
myynti- ja esittelypöytien avulla.
Onnittelen ja kiitän myös kolmea
postimerkkinäyttelyn järjestänyttä ja vuosijuhliaan viettävää
yhdistystä: Korson Filatelisteja,
Postihistoriallista yhdistystä ja
Suomen Filatelistiseuraa.
Näyttelyn järjestäminen ja sen
käytännössä pystyttäminen on
osoitus aktiivisesta talkoohengestä.
Uusi näyttelyjulkaisu, kuten
tämä kädessäsi, on aina uusi
dokumentti elävästä historiastamme, joka tulee näin ollen
myös jälkipolville talletetuksi.
Klaus Juvas
Puheenjohtaja
Suomen
Filatelistiliitto ry
puh. 040 516 0316
klaus.juvas@gmail.com.
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Filatelia on...
LÖYTÖRETKI maailman ympäri. Filatelisti voi
matkustaa tuntemattomiin maihin, nähdä eksoottisia villieläimiä, kivuta lumihuippuisille vuorille,
nähdä Niagaran putoukset – ja kaikki tämä omalta kotisohvalta käsin. Postia on kuljetettu Kuuhun
saakka, hyisillä napa-alueilla ja myös merten syvyyksissä. Eksoottiset postilähetykset, värikkäät
postikortit ja nostalgiset postimerkit tuovat maantieteeseen aivan uuden ulottuvuuden.
Tiibetin vanhat postimerkit tuovat tämän Kiinan miehittämän valtion filatelistin tietoisuuteen.
Sen pakolaishallituksen julkaisemat epäviralliset
postimerkit muistuttavat vieraan hallinnon jatkumisesta maassa. Filatelisti on oppinut postimerkkien avulla tietämään, että Ugandassa puhutaan
englantia, koska se on Iso-Britannian entinen siirtomaa ja samasta syystä johtuen Norsunluurannikolla puhutaan ranskaa. Filatelisti osaa sijoittaa
Guyanan Etelä-Amerikkaan ja tietää, että sen alue
muodostuu entisistä Iso-Britannian, Ranskan ja
Alankomaiden siirtomaista. Postimerkkien ansiosta hän tietää myös, ettei aluetta pidä sekoittaa
Afrikassa sijaitsevaan Guineaan tai Papua-UusiGuineaan Melanesiassa.
Ulkomaan matkat muuttuvat löytöretkiksi, kun
suunnistaa lomakohteessaan paikalliseen antikvariaattiin, divariin, kirpputorille tai postimerkkiliikkeeseen. Varsinkin postilähetyksistä tekee
usein löytöjä. Edes ammattikauppiaat eivät osaa
tunnistaa kaikkia postilähetyksissä piileviä hie-

nouksia. Matkalta itse lähetetyt postikortit voivat myös olla löytöjä, jos niihin saa
esimerkiksi näyttävän laivapostitoimiston
leiman. Hotellista lähetetty kortti voi saapua perille myös yksityisen kuriirifirman
omalla postimerkillä.
Päästäkseen onnistuneelle löytöretkelle
filatelisti katsoo harrasteensa kohteita hyvin monipuolisesti. Postimerkkien lisäksi kokoelmaan tuovat monipuolisuutta
postilähetykset, leimat, lähetyksillä olevat postin lipukkeet ja merkinnät, ehiöt,
postimerkkivihkot ja pienoisarkit, automaattimerkit, merkkien välilöt ja painetut
arkin reunat sekä monet muut kohteet.
SEIKKAILU halki historian. Sodat, talouden myllerrykset, suurmiesten nousut ja valtakuntien tuhot tulevat eläviksi vaarin kenttäpostikirjeissä,
vanhojen postimerkkien propagandakuvissa sekä postilähetyksien leimoissa ja merkinnöissä.
Oman sukunsa historiasta innostunut filatelisti
voi kaivaa esille isoisän lähettämät kenttäpostikirjeet sekä filateelisten tutkijoiden julkaiseman
taulukon, joiden avulla kenttäpostiosoitteiden numerot voi muuttaa paikkakunniksi. Nyt rakkaan
vaarin sotareissu ”sinne jonnekin” saa kasvot:
osallistuiko hän kenties Raatteen tien taisteluihin,
Summan tai Kollaan urheaan puolustamiseen tai
peräti legendaarisimmasta legendaarisimpaan
Tali-Ihantalan taisteluun?
Postimerkkien kuvat kertovat filatelistille tarinaa suurten johtajien ja mahtavien aatteiden noususta ja tuhosta. Pohjois-Korean postimerkeissä
viljelty propaganda on niin räikeää, että se saa keräilijälle hymyn huulille. Hitleristä julkaistiin ennen maailmansotaa lukuisia ylistäviä postimerkkejä. Sodan jälkeen noiden merkkien kasvokuvat
peitettiin mustaamalla tai lisäpainamalla ”Saksan
tuhoaja”. Myös Egyptissä syrjäytetyn kuningas
Farukin postimerkkien kasvot peitettiin mustilla
palkkiviivoilla.
Filatelisti näkee postimerkkien kautta, miten
talouselämä kehittyy ja romahtaa. Saksan hyperinflaatio 1. maailmansodan jälkeen ja Unkarin
sitäkin suurempi romahdus 2. maailmansodan
jälkeen ovat helppoja havainnollistaa
postimerkkien ja postilähetysten avulla.
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Vuoden 1923 alussa saksalainen saattoi lähettää postikortin 15 markalla. Marraskuun lopulla saman kortin lähettäminen maksoi peräti 40
000 000 000 eli 40 miljardia markkaa. Tuolloin
maassa julkaistiin 50 miljardin markan arvoinen
postimerkki. Vuonna 1946 Unkari julkaisi maailmanhistorian korkeimmalla nimellisarvolla varustetun postimerkin. Tämä 15.7.1946 ilmestynyt
merkki maksoi 500 000 000 000 000 000 pengöä.
Vain vuotta aikaisemmin kirjeen olisi voinut lähettää yhdellä pengöllä.
Jotkut filatelistit seikkailevat lähettämällä kirjeitä. He osoittavat postilähetyksiä maailman sotatoimialueille ja katsovat sitten, mitä tapahtuu.
Palautuvatko kirjeet keskeytyneen postinkulun
vuoksi? Minkälaisia seliteleimoja ja merkintöjä
niihin on tullut? Kulkeeko posti Venäjän itseensä
liittämän Krimin alueelle vai käännytetäänkö se
takaisin lähettäjälle?
AARTEENETSINTÄÄ. Vanhat vintit ja ullakkokomerot tarjoavat keräilijälle mahdollisuuden
suuriin ja rahallisesti hyvinkin arvokkaisiin löytöihin.
Englantilainen koulupoika Vernon Vaughan
löysi aikanaan sukulaisensa vinttikomerosta ennennäkemättömän postimerkin. Se tunnetaan
nykyään nimellä Brittiläisen Guyanan 1 centin
magentanpunainen. Tämä vuonna 1856 julkaistu
postimerkki myytiin yhdysvaltalaisessa huutokaupassa vuonna 2014 ja siitä maksettiin 9,5 miljoonaa dollaria. Tuo postimerkki on painoonsa
suhteutettuna maailman kallein esine.
Suurin osa ullakkolöydöistä on toki pienempiä, mutta useampi kotimaamme koululainen
on rikastunut sadoilla tai jopa tuhansilla euroilla kannettuaan isoisänsä postimerkkikansion
tai isoäitinsä joulukortit myyntimarkkinoille.
Martta Wendelin, Rudolf Koivu ja Carl Larsson
ovat muiden muassa arvostettuja ja haluttuja
postikorttitaiteilijoita. Uusimmasta tuotannosta
monien keräilijöiden haluamia ovat esimerkiksi
Marjaliisa Pitkärannan ja Osmo ”Omppu” Omenamäen teokset.
Uusista postimerkeistä voi myös tehdä rahanarvoisia löytöjä. Duudsonien kunniaksi vuonna
2014 julkaistusta pienoisarkista tehtiin pieni erillispainos, jossa on useita eroavaisuuksia tavalli-

seen pienoisarkkiin verrattuna. Filatelistit maksavat tästä erikoispainoksesta satoja euroja sen
harvinaisuuden vuoksi, vaikka arkin on voinut
ostaa postista muutamalla eurolla. Yhdysvalloissa
on niin ikään julkaistu erikoispainos pienoisarkista, joka esittää USA:n tunnetuinta postimerkkiä,
väärinpäin lentävää Jenny Curtiss –lentokonetta.
Uusista postimerkeistä on myös mahdollista löytää monenlaisia painovirheitä, kuten siirtymiä tai
puuttuva hammaste. Postin tiskillä on siis aina
mahdollisuus tehdä arpajaisvoittoon verrattavissa oleva löytö!
TAIDETTA. Postimerkin kuva-aihe on taideteos,
parhaimmillaan hienoa kaiverrustyötä. Eturivin
taiteilijat mahduttavat miniatyyrikokoon mitä
mielikuvitusrikkaimpia maailmoja. Filatelisti voi
niistä valita itselleen mieluisimmat aiheet – vaikkapa muiden harrastustensa mukaan. Postimerkit
ovat päässeet useamman elokuvan, kirjan ja sarjakuvan aiheiksi. Aku Ankan tarinoissa postimerkit
ovat näytelleet monet kerrat merkittävää roolia.
Muumipostimerkit ovat Suomen filateliassa ilmiö, joka houkuttaa muun muassa japanilaisturisteja. Niinpä postilaitos julkaiseekin joka vuosi
uusia muumiaiheisia postimerkkejä. Muumien
”isoäiti” eli heidät luoneen taiteilija Tove Janssonin äiti Signe Hammarsten-Jansson oli puolestaan maailmanlaajuista arvostusta nauttinut
postimerkkitaiteilija, jonka käsialaa ovat monet
1940-luvun suomalaiset postimerkit. Tämä rautarouva oli yksi maailman ensimmäisistä naispuolisista postimerkkitaiteilijoista. Muita kansainvälisesti tunnettuja postimerkkitaiteilijoita olivat mm.
Ruotsin hovin kuninkaallinen kaivertaja Czeslaw
Slania sekä suomalainen arkkitehti Eliel Saarinen,
joka suunnitteli vuonna 1917 itsenäistyneen Suomen ensimmäiset omat postimerkit.
Monet taiteilijat ovat niin ikään filatelisteja. Venäjän keisarilliselle hoville jalokivin koristeltuja
pääsiäismunia luoneen Fabergén kultasepänliikkeen omistaja Agathon Fabergé oli intohimoinen
filatelisti, jolla oli mm. huimaavan hieno kokoelma Suomen postimerkeistä. Paettuaan kommunistien vallankumouksen jälkeen Venäjältä
Suomeen Fabergé pystyi rahoittamaan perheensä elämän kahden vuosikymmenen ajan
postimerkkikokoelmiensa avulla.
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tu paikkakunnan nimi. Nykyiset leimat
ovat osin paluuta vanhaan, sillä vuodesta 2014 lähtien posti on alkanut palauttaa
leimoihin ruotsinkielisiä nimiä.

Filatelia on...
TIEDETTÄ. Suurennuslasi ja erilaiset tutkimusvälineet ovat avuksi, kun leimat, painoasu ja painannan virheet paljastavat taitavalle tutkijalle
postimerkin ja postilähetyksen salat. Parhaat tutkijat voivat ryhtyä aitouttajiksi, jotka paljastavat
väärentäjiä.
Filateliaa voidaan pitää historian aputieteenä
samaan tapaan kuin numismatiikkaa tai sigillografiaa eli sinettien tutkimusta. Filatelisti saattaa
tutkia tarkkaan postimerkkien painomenetelmiä
tai sitten postilaitoksen historiaa tiedonvälityksen näkökulmasta. Postilähetys on keräilijälle
enemmän kuin vain lähetykseen kiinnitetty postimerkki. Sortokaudelta lähetetty kortti voi paljastaa, miten lähettäjä suhtautui Venäjän tsaarin
pyrkimyksiin venäläistää maamme. Suomen sisällissodan aikaan lähetetty postikortti kertoo, oliko
alueella voimassa punainen vai valkoinen valta.
Punaisten Suomessa oli julkaistu omat postitaksat, joten maa oli jakautunut myös postinkuljetuksen osalta kahteen eri alueeseen.
Myös postileimat kertovat paljon historiasta. Suomen varhaisimmat postileimat ovat venäläisin kirjaimin kirjoitettuja kyrillisiä leimoja.
Myöhemmin tulivat päivämäärän ja vuoden sisältävät paikkakuntaleimat, jotka saattoivat olla
laatikon muotoisia tai pyöreitä. Sortokausien aikana käyttöön otettiin suomalaisuutta korostavat
Finland-leimat. Itsenäistymisen jälkeen leimoista
taas raaputettiin pois kyrillisin aakkosiin kirjoitet-

RUNSAUDENSARVI. Filatelia on enemmän kuin harrastus. Se on elämäntapa,
kyky katsella maailmaa uudenlaisin silmin sekä mahdollisuus nähdä joka päivä jotain uutta ja ihmeellistä. Filatelia on
elämänpituinen matka.
Postimerkkien avulla voi tutustua lähes
kaikkiin mahdollisiin kulttuurin muotoihin. Omaperäisyydellä ja luovuudella
pääsee pitkälle. Eräs filatelisti keksi hyödyntää
”tylsiä ja tavallisia” hallitsijoiden muotokuvapostimerkkejä uudella tavalla. Hän rakensi niiden
avulla aihekokoelman, joka oli tutkielma miesten
partamuodista eri kulttuureissa ja eri aikakausina. Kilpailemisesta innostuneet filatelistit voivat
esittää kokoelmiaan näyttelyissä, joissa ne arvostellaan ja palkitaan. Nykyisin postimerkkinäyttelyissä on myös Avoin luokka, jossa saa esittää
filateelisen materiaalin lisäksi kaikkea muutakin
keräilytavaraa, kunhan se vain mahtuu kehysten
väliin.
Postimerkkejä ja filateliaa on hyödynnetty myös
opinnäytetöissä. Suomessa on tehty useampi filateliaa käsittelevä pro gradu –työ ja ainakin yksi
väitöskirja. Gradujen aiheina ovat olleet esimerkiksi filatelian sosiaalinen puoli eli kerhotoiminta
ja postimerkkien käyttäminen kouluissa opetustyön tukena. Filateelinen väitöskirja vuodelta 2015
on entisen kommodorin monikymmenvuotisen
keräilyharrastuksen huipennus. Hänen väitöskirjansa käyttää postimerkkejä merisotataidon kehittymistä kuvaavina dokumentteina.
Filatelian voi yhdistää omaan henkilöhistoriaansa yrittämällä löytää omana syntymäpäivänään
leimattuja postilähetyksiä. Tai sitten postileimojen päivämääriä voi kerätä pilke silmäkulmassa.
Aikanaan oli hyvinkin suosittua hankkia harmonisten päivämäärien leimoja, kuten esimerkiksi
20.12.2012. Nykyisin voi myös teettää aivan omannäköisensä postimerkin käyttämällä postin Omakuvamerkki–palvelua. Erikoisia postimerkkejä on
kuitenkin julkaistu ennenkin. Erimuotoisista ja eri materiaaleista valmistetuista
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postimerkeistä saa hauskan kokoelman. Siihen
voi sisällyttää esimerkiksi muovisen ja pyöreän
bhutanilaisen postimerkin, joka on samalla maan
kansallislaulua soittava äänilevy.
RAKKAUTTA. Filatelia on intohimoa, rakkautta
omaa keräilyalaa kohtaan. Jokainen voi rakentaa
itselleen tärkeästä aiheesta kokoelman. Se voi olla
esimerkiksi omaa kotipaikkaa esittelevä ns. kotiseutukokoelma. Filatelia luo turvaa ja pysyvyyttä,
se sitoo keräilijän omaan aikakauteensa ja yhteisöönsä. Erityisesti postikorttien nostalgisessa ja
värikylläisessä maailmassa keräilijä saa kosketuksen niin menneisyyteen kuin nykyhetkeen.
Filatelia on yhdistänyt ihmisiä monenlaisin sitein.
Useita romanttisia suhteita
on solmittu vuosien varrella ja onpa aviopuolisoitakin
löytynyt filateliaharrastuksen
piiristä. Maailman filatelistit
muodostavat keskenään verkostoja, joiden avulla pääsee
tutustumaan monenlaisiin
ihmisiin ja kulttuureihin.
Niinpä nuori suomalainen
löysi sydänystävän vanhasta virolaismiehestä, jonka
kertomukset toisesta maailmansodasta ja Siperian vankileireistä ovat jääneet lähtemättömästi mieliin.
Filatelia on myös rakkautta luontoa kohtaan. Se on
hyvin ekologinen harrastus,
sillä postimerkkien keräily on niiden uusiokäyttöä,
kierrättämistä. Postimerkkien avulla on myös kerätty
rahaa moniin hyviin tarkoituksiin kuten Punaisen ristin
toiminnan tukemiseen. Hyväntekeväisyyttä on harrastettu vuosikymmenet myös
esimerkiksi Suomen Lähetysseuran postimerkkihuutokaupoissa, joissa ihmisten
lahjoittamat merkit ja lähe-

tykset on muutettu rahaksi ja käytetty sitten avustustoimintaan ulkomailla.
Filatelia toimii myös rakkaudentunnustuksena omaa työtä tai harrastusta kohtaan. Etiopiassa
lähetystyötä tehnyt pappi rakensi hienon näyttelykokoelman tuon Afrikan valtion postimerkeistä. Suomalainen arkkitehti nousi filateelisen
maailman huipulle kultamitalilla palkitulla kirkkoarkkitehtuurin kokoelmallaan. Sudenkorentoharrastaja on laajentanut keräilyn kohdettaan
tutkimalla näitä lentäviä hyönteisiä myös postimerkeillä. Pyöräily, käsityöt, partio… olipa laji
mikä tahansa, harrastaja voi rakentaa siitä filateelisen kokoelman. 

Kokoelmien luokitus
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AIHEFILATELIA Aihefilateelisessa kokoelmassa esitellään jokin asia tai tarina
(aihe) ja tämä esittely pyritään kuvittamaan mahdollisimman monipuolisella
filateelisella materiaalilla. Kokoelman
laadinnassa tarvitaan siis tietoa sekä aiheen mukaisesta asiasta että tarjolla olevasta filateelisesta aineistosta.

AVOIN FILATELIA Avoimessa filateliassa tavoite on sama kuin aihefilateliassa,
mutta aiheen kuvittamiseen on mahdollista käyttää myös ei-filateelista materiaalia. Juuri tuo ei-filateelinen materiaali
tuo mukaan mukavia mahdollisuuksia.

EHIÖT Ehiökokoelman tulee muodostaa looginen ja yhtenäinen kokonaisuus
ehiökohteista, jotka kuvaavat yhtä tai
useampia seuraavista aiheista: tietyn
maan tai yhtenäisen maaryhmän julkaisut; tietyn kronologisen ajanjakson
julkaisut; tietyn ehiöryhmän julkaisut;
tiettyä postitoimintaan liittyvää tai vastaavaa palvelua varten valmistetut julkaisut; paperin tai kortin tiettyyn ulkomuotoon liittyvät julkaisut.

MAKSIMIFILATELIA Maksimifilatelian
kokoelma koostuu yksinomaan maksimikorteista ja kokoelmat voidaan luokitella seuraavasti: a) Maan tai maaryhmän
mukaan, b) Erityisalueen tai –tutkimuksen mukaan, c) Aiheen mukaan.

PERINTEINEN FILATELIA Perinteisen
filatelian näytteilleasettaja kertoo kokoelmansa avulla tarinan tai tarinoita. Tavallisesti se on tarina merkeistä tai julkaisusta itsestään. Se voi alkaa syyllä miksi
merkki julkaistiin ja jatkua mahdollisilla
ehdotteilla ja/tai koepainoksilla. Se voi
sitten kuvata merkin kehitystä, eri painoksia, värejä, hammasteita, papereita,
erilaisia virheitä jne. Merkin käyttö, taksat, reitit, postilajit ja mitätöinnit ovat
olennainen osa tarinaa.

POSTIHISTORIA Postihistoriakokoelman tulisi sisältämiensä filateelisten
kohteiden ja niiden analysoinnin avulla
esitellä ja selostaa yhden tai useamman
postaalisen palvelun kehitystä tai toimintaa, postaalisten sääntöjen ja määräysten soveltamista käytännössä tai
filateelisen materiaalin ja/tai postin käsittelymerkintöjen (kuten postileimojen)
käytön tutkimusta ja luokittelua.
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KUVAPOSTIKORTIT Kuvapostikorttikokoelma voidaan rakentaa maantieteelliselle pohjalle, esittämään esimerkiksi näkymiä joltakin paikkakunnalta
tai alueelta. Se voidaan myös rakentaa
aiheen mukaan, jolloin korteilla kuvitetaan jotain erityisaihetta (esim. jouluja uudenvuoden kortit), miljöötä (esim.
kauppa, liikenne), tapahtumaa (esim.
uutisaihetta), jne. tai ottaa aiheeksi valokuvaaja, taiteilija, kustantaja, jne.

LEIMAMERKIT Leimamerkkikokoelma
käsittää leimapapereita tai kiinnitettäviä
vero-, maksu- tai säästömerkkejä, jotka
valtio, kunta tai muu viranomainen on
julkaissut tai antanut niille hyväksyntänsä. Tällaiset kokoelmat voivat esitellä
yhtä tai useampaa mainituista merkkilajeista. Kokoelmat voivat tarvittaessa
tuoda esille ko. palveluja, liiketoimia tai
vastaavia koskevia julkaisuperusteita ja
tarvittaessa määräyksiä, tai joka tapauksessa sopivalla tavalla viitata niihin.

LENTOPOSTI Lentopostikokoelma rakentuu olennaisilta osiltaan lentoteitse
kuljetetuista postaalisista dokumenteista, jotka ovat todistettavalla tavalla lentäneet. Lentopostikokoelma kuvaa lentopostipalveluiden kehitystä, toimintaa
tai jotakin muuta määrättyä aluetta esittämällä tarkalleen valittuun aiheeseen
liittyviä kohteita sekä dokumentoimalla
lentopostimateriaalin käsittelyä ja erittelyä.

ENSIPÄIVÄN LUOKKA Ensipäivänluokassa esitettävät kokoelmat laaditaan
ensipäivänkohteista. Kokoelmat voivat
esitellä postimerkkien tai ehiöiden ensipäivänkäyttöjä ja muistokuorten tai
postileimojen ensipäivänkohteita. Kohteiden järjestely voi olla luokitteleva tai
ensipäivännkohteilla esitetään tarina aihekokoelmien tyyliin.

AVOIN LUOKKA Avoimen luokan kokoelmissa voidaan esittää (miltei) mitä
tahansa materiaalia, kunhan materiaali mahtuu kehykseen. Tämän luokan
kokoelmia ei arvostella näyttelyn tuomariston toimesta vaan kokoelmat sijoitetaan paremmuusjärjestykseen yleisöäänestyksen perusteella.

PITKÄN MATKAN LUOKKA Pitkän
matkan luokan kokoelmaan pyritään
saamaan kohteita, jotka ovat kulkeneet
mahdollisimman pitkän matkan. Kokoelmat sijoitetaan paremmuusjärjestykseen kokoelman kohteiden yhteenlasketun kulkumatkan perusteella.
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Näyttelyyn osallistuvat kokoelmat
Kutsuttujen luokka
1. Kemppilä Ulla
Kirjan tarina kirjailijalta kuluttajalle
2. Mäkipää Jukka
Suomen päälajikokoelma
3. Kerppola Juhani
On se niin väärin

Perinteinen filatelia
4. Hirvikoski Kaarlo
Maksulliset kenttäpostimerkit 1941-44
Suomen maksulliset kenttäpostiarvokkeet
jatkosodan aikana
5. Mäkelä Eero
TUB-joulumerkit
Kokoelma tuo esiin vuonna 1908 Suomen
Tuberkuloosin Vastustamisyhdistyksen
toimeenpanneen ja sen Keräystoimikunnan
julkaiseman kirjeensulkijamerkin Omenapuun erilaisia käyttötapoja kerättäessä
varoja tuberkuloosin vastustamiseen Suomessa. Merkin suunnitteli taiteilija Akseli
Gallen-Kallela.
6. Pitkänen Risto
Hyväntekeväisyys- ja propagandalipukkeita
Esitän postilähetyksillä lipukkeita, joiden
tarkoituksena on ollut joko kerätä varoja johonkin hyvään tarkoitukseen tai mainostaa
jotakin tapahtumaa tai vain yleisesti propagoida jonkin asian puolesta
7. Ratinen Jarmo
Zeppelin 1930 kuvakevirheet
Kuvakevirheet lähetyksillä ja irtomerkein
8. Sarpaneva Tom
Ahvenanmaan postimerkkien, vaakalipukkeiden ja vaakaleimojen
huomattavimmat variantit
9. Sarkki Jukka	 
Thaimaan hyväntekeväisyysleimamerkit malli 1953
Esiteltävä malli oli ensimmäinen tarkoituk-

seen sodan jälkeen julkaistu. Kokoelma esittää
kaikki merkit sekä niiden käyttöjä eri taksoilla
ja asiakirjatyypeillä sekä erilaisilla yleis- ja
oikeisleimamerkkien kombinaatioilla.

17. Hakoniemi Tapio
Mutkia kirjeen matkassa
Kaikki, mitä et halua omalle kirjeellesi
tapahtuvan		

10. Sarkki Jukka
Tiibet 1912 - 1956
Kokoelmassa esitetään Tiibetin postimerkit
1912 - 1956 sekä näiden varhaisia väärenteitä. Mukana ovat myös virkamerkit sekä
lennätintä varten julkaistut merkit. Oma
osansa kokoelmaa on Mount Everest retkikunnan julkaisema yksityispostimerkki
retkikunnan postinkuljetusta varten.

18. Sahlstein Janne
Vuoden 1906 Rooman maailmanpostisopimus
Kokoelma esittelee Roomassa vuonna 1906
tehdyn maailmanpostisopimuksen keskeiset
uudistukset ja kuinka ne näkyivät Suomen
Suuriruhtinaskunnasta lähetetyillä ja sinne saapuneilla lähetyksillä.

Leimamerkit
11. Sarkki Jukka
Alkon leimamerkit 1948 - 1970
Kokoelma kertoo viinakorttien tarinan
sekä esittää näillä käyttetyt leimamerkit
1948 - 1970.

Postihistoria
12. Hakoniemi Tapio
Suurimmat Suomalaiset
1941 Ilmestyneiden Mannerheim- ja Rytimerkkien käyttöjä eri postilähetyslajeissa
13. Murtosaari Jussi
Suomi, mallin 1875 käyttö ulkomaille
Mallin 1875 ulkomaanpostilähetyksiä eri
kohdemaihin
14. Palmgren Henrik
Esifilateliaa Suomesta ja ulkomailta
Suomeen
15. Ala-Honkola Harri
Postiyhteys keskeytynyt
Suomeen liittyviä postiyhteyden keskeytymisiä. Yleisin keskeytymisen syy on sotatila. Toinen syy on postien lakot. Monet
lähetyksistä palautettiin lähettäjille.
16. Hakoniemi Tapio
24. helmikuuta
Syntymäpäivälähetyksiä

19. Roivainen Antti
Rantaradan rautatiepostin alkuvaiheita
Rantarata korvasi 1900-luvun alussa aikaisemman Toijalan kautta kulkeneen junayhteyden Helsingin ja Turun välillä. Rata
avattiin kahdessa osassa, ensin Turusta
Karjaalle 1899ja loppuosa Karjaalta Helsinkiin 1903. Helsingin ja Turun välinen
postivaunulinja siirtyi Rantaradalle koko
radan valmistuttua. Kokoelma valottaa
näiden alkuvuosien monipuolista posti- ja
postiljoonivaunuliikennettä.
20. Roivainen Antti
Mierontiellä eli postia Pori-Haapamäki
rataosasta
Haapamäen ja Porin välinen rata oli osa
Suomen halki kulkevaa itä-länsisuuntaista
rautatieyhteyttä. Rata valmistui toisen
maailmansodan kynnyksellä vuonna 1938
ja se oli viimeisiä ”perinteisiä” ratoja, jossa
radan valmistuminen toi aseman ohella postin useille paikkakunnille. Sotien
jälkeen radan merkitys jäi pieneksi ja se
suljettiin suurimmalta osin 1980-luvulla. Kokoelma esittelee radan rautatiepostin
vaiheita.
21. Tanner Reijo
Sotasensuurikaupunkien tuloleimaus
Suomen sotasensuurikaupungeilla oli toisistaan poikkeavia rutiineja.
22. Tanner Reijo
Suomen ja Venäjän yhteisen ulkomaanpostin sensurointileima
Kun ulkomailta tulevan postin sensurointi
alkoi Helsingissä 26.9.1914 malli leimasi-
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melle otettiin Pietarista. Leimasta on viisi
varianttia, joista neljä esiintyy Suomessa.
Myöhemmissä kaupungin nimi mukana.
23. Juvonen Tuomas
Postiosotuksesta Postiosoitukseen
Postiosoituksen käyttö Suomessa 19111964
24. Juvonen Tuomas
Postietuannista postiennakkoon
Postietuannista Postiennakkoon Suomessa
1911 - 1964
25. Juvonen Tuomas
Suur-Helsingin postialue
Kokoelmassa esitellään Suur-Helsingin
postialueen postin kulkuun liittyviä merkittäviä muutoksia vuosilta 1938 - 1974
26. Mustalahti Matti
Lunastuslipukkeita ja T-leimasimia
1963 - 2002
Uusittujen lunastuslipukkeiden rinnalle
otettiin käyttöön t-leimasimet. Mallit
vaihtuivat muutamien vuosien välein.
Jokaisella sivulla on lipuke ja leimasinlähetys, sekä lyhyt selostus lunastusmaksun muodostumisesta.
27. Juvonen Tuomas
Postin automaatio
Kokoelmassa perehdytään mekaanisen kirjeenlajittelun historiaan ja erityisesti Suomeen vuonna 1974 saapuneen AEGTelefunken kirjeenlajittelijan toimintaa.
28. Hakoniemi Tapio
Miksi kerätä ketjuleimoja ?
Vastataan kysymykseen tukeutuen Porin
kaupungissa kerättyihin koneketjuleimoihin
29. Hakoniemi Tapio
Helsinki down under
Poikkitieteellinen katsaus Helsingin koneketjuleimoihin
30. Hakoniemi Tapio
Vaakaleimat - katoavaa perinnettä
Katsaus näiden valonarkojen leimojen
maailmaan
31. Hannula Petteri
Postimaksukoneiden käyttöön liittyvät
erityisohjeet Suomessa

Kokoelmassa esitellään Suomen Postilaitoksen antamat postimaksukoneiden
käyttöön liittyvät erityisohjeet siltä osin
kuin ne aiheuttivat merkinnän lähetyksen
päällystään, paketin tapauksessa osoitekorttiin.
32. Pesonen Matti
Ulkomaalaiset leimat suomalaisilla
merkeillä ennen vuotta 6.12.1917
Postimerkit on yleensä mitätöity lähtöpaikassa postileimalla. Näin ei kuitenkaan aina ole tapahtunut. Kokoelma esittää muutamia kohteita missä merkkien mitätöinti
on tapahtunut vasta ulkomailla
33. Talvio Seppo
U.S. - German postalconventions
until UPU
Postal conventions between The Unites
States and German states are displayed by
transatlantic covers
34. Hannula Petteri
Vapaakirjejärjestelmä Lontoossa ennen 1d-yhtenäistaksan käyttöönottoa
Kokoelma esittelee vapaakirjejärjestelmän
(Franking Systems) järjestelmät siltä osin
kuin ne ilmenivät lontoossa ennen 1d-yhtenäistaksan käyttööntuloa 10.1.1840.
35. Laaksonen Seppo
Poikakuningas
Egyptin v. 1937 ensimmäisen Farouk
-sarjan postilähetyksiä.
36. Hjelt Sven-Erik
T.A.A.F. 1955-80 - Ranskan Antarktiksen 1. neljännesvuosisata
Kokoelmassa esitetään näytteitä Ranskan
Antarktiksen postitoimipaikan alkuvaiheen
merkeistä ja leimoista

Ehiöfilatelia
37. Ala-Honkola Harri
Kultatähkäehiökuoret
Kultatähkäehiökuoret ovat mielenkiintoisia, koska 30-luvulla pystyi lähettämään
kultatähkäkuoren monenlaisilla taksoilla.
Joka sivulla on esitelty eri taksa.

Lentoposti
38. Ala-Honkola Harri
Kotimaan kirjelentoposti
Kotimaan kirjelentoposti sisältää Suomessa
lentäneitä kirjeitä, postikortteja ja painotuotteita. Kotimaan lentoposti on huomattavasti
harvinaisempaa kuin ulkomaan lentoposti.
39. Koskiaho Tuomo
Viron lentopostia 1920-luvulla
40. Hannula Petteri
Transpacific Airmail Services 1935-1941
This exhibition presents the development of the
airmail services based on PAA trans-pacific
routes until the Japanese attack on Pearl
Harbor on December 7, 1941.

Aihefilatelian luokka
41. Hirsmäki Vesa
Kalassa - kalamiehen pyyntivälineet,
-tavat ja saaliskalat
Kokoelma kertoo Suomessa harrastetuista
kalastusmuodoista aina mato-onginnasta
perhokalastukseen ja soutu-uistelusta
virvelöintiin
42. Juvas Klaus
Ulkomaiset henkilöt suomalaisilla
postimerkeillä
Aika monet suomalaiset ovat päässeet
ulkomaisille postimerkeille, mutta kuinka
on toisinpäin?
43. Olli Marcus
Tupakan ihanuus ja kurjuus
Kokoelmassa esitetään tupakoinnin historiaa
sekä tupakoijaa myönteisenä ja kielteisenä
asiana
44. Riisiö Veikko
Kenttälääkintä Suomessa
Kenttälääkinnässä potilasta hoidetaan hoitopaikassa, joka vaihtuu siirryttäessä hoitoketjussa eteenpäin. Alin hoitopaikan taso on
lääkintämiehen suorittama hoito joukkueessa
ja korkein hoidon taso saavutetaan sotasairaalassa tai yliopistosairaalassa. Hoitopaikat
etulinjasta alkaen ovat: joukkue, komppania,
pataljoona, prikaati, armeijakunta ja tukialue.
Kenttälääkintä uudistettiin v. 2005. Tässä kokoelmassa esitellään uudet hoitopaikat.
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45. Salonen Seppo
Suomalaiset kiitäjät - nuo pohjoisen
kolibrit
Kiitäjiä on tavattu Suomessa 17 lajia, pääasiassa yöaktiivisia vaeltajia. Monet niistä
lentävät Suomeen kaukaa kesän mittaan.
Kokoelmassa esitellään näitä kiitäjiä sekä
niiden elintapoja ja ravintokasveja

Avoimen filatelian
luokka
46. Aihefilatelistit
Koko kansan kansakoulu
Kokoelma välittää muistoja, historiaa ja
tunnelmia kansakoulusta sen täyttäessä
ensivuonna 150 vuotta.
47. Gustavsson Per
The Swedes of Estonia
An essay on the Swedish population on the
coast and islands of Estonia.
48. Hakoniemi Tapio
Korso
Lyhyt johdatus Vantaan kaupungin
pohjoisosaan nimeltä Korso
49. Hakoniemi Tapio
Korpivaava – tuttu korsolaisille
Korpivaaran historiikin tukemia kohteita,
jotka kertovat autoliikkeen vaiheista lähes
vuosisadan ajalta.		
50. Hartonen Kari
Leppäkertut
Kokoelmassa perehdytään leppäkerttuihin
ja niiden esiintymiseen filateelisessa
aineistossa
51. Salonen Seppo
Janakkala - muistoja kotiseudulta
Janakkala kokolemassa esitetään tietoja
kunnan historiasta, kylistä, elinkeinoelämästä, joistakin merkkihenkilöistä sekä kirjoittajan omasta syntymäpaikasta
ja sen lähiympäristöstä.

Kuvapostikorttiluokka
52. Appelberg Carl
Turisten Sommardag i Helsingfors
Envekortssamling som visar en guidad
sighseerystur i Helsingfors.
53. Gustavsson Per
Steamboat to Tallinn
A century of passanger steamer service
betwean Helsinki and Tallinn
54. Hakoniemi Tapio
Joku muu relaa
Kaksisarviset koisaa, eli naudat
nauttivat
55. Heikkinen Matti
Viron kansallispukuja
Viron kansallipuku aiheisia kortteja eri
puolilta Viroa. Kortit on Eestin kansallismuseon korttisarjasta ennen vuotta
1940
56. Hirvikoski Kaarlo
Joulun aika
Joulun aika kuvakortein
57. Ihamäki Pauli
Pustan postikortit
Kokoelma kertoo Unkarin partion kansainvälisistä tunnuksista, partiohengestä ja
käytännön toiminnasta. Partion vahvuutena ovat kansainväliset leirit: jamboree 1933
ja tyttöjen Pax-Ting-leiri 1939. Korttitaiteilijat olivat osaavia ja tuotteliaita.
58. Salmivaara Paavo
”Kuusitoista”
Anssi Asunnan joulukortteja 1974 -2014
59. Pohjakallio Kari
Postikorttikävely Neidonkengän
maailmassa
Neidonkenkä-orkidea 30:lla postikortilla

Maksimifilatelian luokka
60. Pohjakallio Kari
Orkidea-aiheisia maksimikortteja
Kokoelmalehdillä on 31-kukkakorttia,
joissa kullakin on kortin kuvapuolella myös
samanaiheinen postimerkki ja leima.

61. Turunen Olli
Eiffeltorni ja Vapaudenpatsas
Ranskalaiset luomukset Eifeltorni Pariisissa ja Vapaudenpatsas New Yorkissa ovat
nähtävyyksinä ja turistikohteina maailmankuulut

Pitkän matkan luokka
62. Hämeenlinnan Postimerkkikerho ry
Pitkämatka
Hämeenlinnan postimerkkikerhon
kokoelma
63. Korson Filatelistit ry		
Pitkämatka
Korson Filatelistien kokoelma
64. Kuopion Filatelistiseura ry		
Pitkämatka
Kuopion Filatelistiseuran kokoelma
65. Lahden Postimerkkikerho ry		
Pitkämatka
Lahden Postimerkkikerhon kokoelma
66. Postihistoriallinen yhdistys ry
Pitkämatka
Postihistoriallisen yhdistyksen
Keski-Espoon joukkueen kokoelma
67. Suomen Filatelistiseura ry		
Pitkämatka
Suomen Filatelistiseuran kokoelma

FDC-filatelian luokka
68. Ala-Honkola Harri
Ensipäivän lähetyksien analysointi
Analysoin kokoelmiini kertyneitä ensipäivän lähetyksiäni. Monet lähetyksistä ovat
tarvekäyttöjä ja myös taksan mukaisia. Mukana on monta tavallista ensipäivän lähetyksistä poikkeavaa ja siten mielenkiintoisia.
69. Pitkänen Risto
Grace Kelly - elokuvatähdestä
ruhtinattareksi
Grace Kellyn ura ja perheen elämä
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Mikä on väärenne?

Kauniainen

postikortein nähtynä osa 2







DDR:n blokki esittää ensimmäisen Tshekan eli myöhemmän
KGB:n perustajaa, Leninin läheistä työtoveria Felix Dzerzinskiä.
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DDR:n kuriirivirkapostia
”Rautaisen Felixin” hengessä

82. Nordia 2016
83. Finlandia 2017
84. Filatelian ABC -kirja

Postia koululaiva
Suomen Joutsenelta

Näin ostat filateliaa
turvallisesti internetin kautta
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78. Lahden Postimerkkikerho ry

Postimerkkilehti



77. Kuopion Filatelistikerho ry
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76. Korson Filatelistit ry

SUOMEN





75. Hämeenlinnan Postimerkkikerho ry

Suomen Filatelistiseuran äänenkannattaja / 96. vuosikerta / 7 €



Mainoksia

Tilaukset: Tapani Somersalo puh. 050 564 3933
tai tapani.somersalo@kolumbus.fi


74. Savelainen Keijo
Suomalaiset sotaretkellä Virossa
1918-1919
Kokoelman tarkoitus on kertoa sotaretken
eri vaiheista ja esitellä sotilaspostia leimoineen

Postimerkkilehti!


73. Ruotanen Tapio
Tuusulan Rantatie – kulttuurimuistojen ykköstie
Rantatien taiteilija-asukkaiden ja lähipiirien värikkäistä vaiheista riittää jälkipolville
loputtomasti muisteltavaa, kortein, kuvin,
leimoin ja merkein, vaikkapa kokoelmaksi

Tilaa nyt Suomen


72. Pohjakallio Kari
Tulevaisuuden pieniä kokoelman
aiheitako?
Postia lähinnä pienten tyttöjen
kirjeenvaihdosta



71. Nikkanen Janne
Espoon kartanoiden kertomaa
Esitän kokoelmassa espoolaisia kartanoita
ja mielenkiitoisia huviloita sekä näihin tullutta postia. Jokaisesta kartanosta, tai huvilasta pyrin esittämään myös kuvakortin

Tuhti
annos
filateliaa
kuusi
kertaa
vuodessa.



70. Hakoniemi Tapio
Piristystä parisuhteeseen
Varmoja vinkkejä varttuneille



Avoin luokka
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Kirjan tarina

kirjailijalta kuluttajalle

Aihefilateelisen kokoelman kertomana
Teksti ja kohteeet Ulla Kemppilä
1.1 Ihmisillä on tarve
kertoa tarinoita …
Runolaulaja Larin
Paraskelta (1833-1904)
muistiinmerkittiin yli
32.000 säettä runoutta.
Hän oli suomalaisen
kansanrunouden keskeinen henkilö.

1.2 … mutta hyvän
tarinan kehittäminen
vaatii aikaa
Kirjailijan täytyy
kehittää monenlaisia
hahmoja. On helppoa
käyttää naapureiden
tai ystävien piirteitä.

1.6 … mutta kirjoittaminen ei aina
suju ongelmitta
Kirjoittajat käyttävät kirjailijanimiä koska pelkäävät vainoa, harhauttaakseen yleisöä, korvatakseen tavalliselta tuntuvan nimen tai
tullakseen paremmin tunnetuksi.
Naisen tuntiessa vaikeaksi kirjoittaa omalla nimellään hän voi ottaa
vaikkapa miehen nimen käyttöön
(George Eliot = Mary Ann Evans).
Kirjailijanimi voi olla nimimerkki
tai oikealta nimeltä kuulostava nimi.

1.4 Kirjoittamiseen on käytetty erilaisia välineitä – Mekaaniset kirjoituskoneet nopeuttivat kirjoittamista
Kirjoituskone kehitettiin
1700-luvulla ja ensimmäiset mallit olivat mekaanisia.
Kirjoituskoneet helpottivat
kirjoittajien työtä, koska korjaukset saattoi tehdä nopeammin kuin ennen.

1.5 Kirjoittamiseen on käytetty erilaisia välineitä – Tietokoneet tekivät muokkaamisesta helppoa …
Kaikki kirjoittajat eivät halua käyttää tietokoneita, koska
tehdessään korjauksia edellinen versio katoaa, jos ei ole tulostanut tai tallettanut sitä.

1.3 Kirjoittamiseen on käytetty erilaisia välineitä – eräs ensimmäisistä
kirjoitusvälineistä oli sulkakynä
Varhaisina aikoina kaikki kirjoittavat
ihmiset valmistivat itse kynänsä. Hyviksi höyheniksi osoittautuivat hanhen
tai joutsenen höyhenet.

2.1 Kustantaja päättää julkaistavista kirjoista
Kustannusyhtiö päättää julkaistavista kirjoista ja siitä, mitä kirjoja käännetään. Ei ole mahdollista
käännättää kaikkia kirjoja.
2.2 Ensin suunnitellaan huolella
typografia
Kokonaisuus syntyy erikokoisista
ja erilaisista kirjasimista. Valittu kirjasinlaji (eli fontti) vaikuttaa myös
luettavuuteen.

2.3 Seuraavaksi päätetään paperilaatu
Tshai Lun keksi paperin Kiinassa vuonna
105. Kiinassa paperi valmistettiin bambusta.
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3.2 Palkitut kirjat houkuttelevat lisää
lukijoita
Nobel-palkinto, jonka perusti Alfred
Nobel testamentillaan, on arvostetuin
kirjallisuuspalkinto. Vuodesta 1901
Ruotsin Akatemia on jakanut tätä palkintoa vuosittain joulukuun 10.päivänä,
päivänä jolloin Alfred Nobel kuoli.
2.4 Painaminen aloitetaan
Painatusmenetelmät ovat kehittyneet valtavasti
sitten Gutenbergin aikojen. Nykyään käytetään
kohopainoa, kaiverruspainoa tai kivipainoa riippuen painomateriaalista.
2.5 Sen jälkeen painetut arkit sidotaan
Kirja saa lopullisen asunsa
sitomossa. Arkit
leikataan ja sidotaan kirjaksi.
Kirja voi olla kova- tai pehmeäkantinen. Nykyisin kirjat sidotaan mekaanisesti.

Ruotsalaisen vihkon kannessa on
Nobelin kirjallisuumitalin kuva.

3.3 Kirjoja mainostetaan monin
tavoin – Kirjamessut esittelevät
uusia kirjoja
Frankfurtin kirjamessuista on
tullut tärkein tilaisuus esitellä uusia kirjoja.

3.4 Kirjoilla on monia jakelukanavia – Kirjat
ostetaan useimmiten kirjakaupoista
Kirjakaupat ovat yhä yleisin paikka ostaa kirja. Kirjakaupoilla on monia kilpailijoita, minkä
takia kirjakaupat tarjoavat asiakkailleen erilaisia
kirjaluetteloita.

2.6 Kannet antavat kirjalle lopullisen asun
Keskiajalla kirjan kannet päällystettiin nahalla ja ne koristeltiin. Nykyäänkin kirjan kansia voidaan vahvistaa kulmistaan tai selkämyksestään nahalla, mutta irtopäällykset ovat houkuttelevampia. Kirjan nimi ja kirjoittajan
nimi painetaan kanteen.
3.1 Kirjat tarvitsevat julkisuutta
Kirjoja markkinoidaan kuin
muitakin tuotteita tai tapahtumia. Mainostamalla kirjojaan
kustantaja yrittää tehostaa myyntiä. Kirjan täytyy taistella muiden
tuotteiden kanssa näkyvyydestä
mediassa.
E Kanadalainen postimerkkivihko
vuodelta 1971 lupaa mainostilaa.

3.5 Kirjoilla on monia jakelukanavia – Kirjastot
tarjoavat monenlaista luettavaa
Jos et halua ostaa kirjaa, niin voit lainata sen
kirjastosta. Tarvittaessa kirjan etsinnässä kirjaston
henkilökunta auttaa. Yleiset kirjastot tarjoavat palveluita kaikille.
3.6 … joskus saatavuudessa on ongelmia
Anders Chydenius sai aikaan painovapauslain Ruotsissa 1776, ensimmäisenä maailmassa. Eri
laeista huolimatta sensurointia yhä esiintyy maailmalla. Viranomaiset ovat
vastuussa virallisesta sensuroinnista, mutta epävirallista sensurointia voivat
harjoittaa kirjastot, kustantajat ja media.
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Kirjan tarina ...
4.3 Joillakin ihmisillä on todellinen intohimo kirjoihin
Bibliofiilit rakastavat kirjoja ja keräävät niitä omaan kirjastoonsa. Keräilijät hankkivat tietyn kirjailijan tai
kuvittajan teoksia, ensipainoksia, jotain aihetta esim. aapisia jne.

4.1 Tiettyjä perustaitoja tarvitaan, jotta
kirjallisuudesta pääsee nauttimaan
Lukutaito on tärkein
taito. Vaikka suurin osa
ihmisistä oppii koulussa lukemaan, niin on
paljon ihmisiä, jotka eivät osaa lukea. Lasten
vanhemmilla on merkittävä vaikutus lukutaitoon.

5.1 Kirjat löytävät uusia muotoja
Voit ostaa tai lainata kirjan perinteisessä muodossa kova- tai pehmytkantisena tai cd:nä. Nykyisin
kirjat tuotetaan yhä useammin digitaaliseen muotoon. Tulevaisuus
näyttää millaisen vastaanoton tällaiset uudet muodot lopulta saavat.
5.2 Perinteinen
lukemiseen käytettävä aika on
saanut monia kilpailijoita
Erilaiset aktiviteetit valtaavat vapaa-ajanviettoaikaamme ja ihmiset
arvostavat erilaisia
asioita. Mitkään
harrasteet eivät ole
ilmaisia, mutta kirjojen lukeminen on yksi edullisimmista. Elokuvalipun
hinnalla voit ostaa kirjan, josta on iloa myös myöhemmin.

4.2 Kirjoille on käyttöä kaikissa elämän
vaiheissa
Koululaiset ja muut
opiskelijat tarvitsevat
kirjoja kaiken aikaa.
Opinnoista valmistumisen jälkeen taitojen
ylläpitämiseksi hyödynnetään alan uusimpia julkaisuja.
Belgialainen hyväntekeväisyysehiökortti, 1937
10 C (+ 1 Fr.)

5.3 Nauttikaamme
laatuajasta kirjojen
kanssa
Lukiessasi kirjaa
vietät kiireetöntä ja
huokeaa laatuaikaa,
joka on melko epätavallista nykyisessä
kiireellisessä elämässämme. Kirjaa on
helppo käyttää ja voit
aina ottaa sen mukaasi sekä lukea sitä milloin vain haluat.

Nykyään
puhutaan
paljon
hidastamisesta.
Kirjan
lukeminen on
juuri sitä ja kun
luet tavallista
kirjaa, tiedät
aina, missä
kohtaa olet
lukemassa
ja paljonko
siitä voi vielä
nauttia. Sitä ei
tarvitse ladata,
mutta aivot sen
sijaan latautuu.
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Penny Blackin

virkamerkit
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Kun Rowland Hill esitteli postinkulun uudistuksensa
vuonna 1840, yksi hänen tavoitteistaan oli poistaa
parlamentin jäsenten postimaksuvapaus. Teksti Olli Saarinen

T

ätä etuoikeutta oli väärinkäytetty pitkään. Hän ehdottikin,
että yhden ja kahden pennyn
postimerkkien lisäksi tulisi
painaa oma virkamerkki parlamentin
ja muiden valtion virastojen käyttöön.
Päätös tällaisten merkkien valmistamisesta tehtiin 20.2.1840 niin, että merkkejä tulisi useampi eri arvo ja niiden värit
eroaisivat yleiseen käyttöön tulevista
merkeistä.

Rowland Hillin muistiossa 26.3.1840
todetaan: Virkamerkkejä valmistetaan yhden ja kahden pennyn arvoja ja ne eroavat
yleisessä käytössä olevista merkeistä niin,
että yläkulmien ornamenttien paikalle tulee
kirjaimet VR.
Yhden pennyn merkkiä painettiin 174
arkkia 14.4.1840. Huolta aiheutti kuitenkin arkkien marginaalien painatus, johon oli tullut tavallisten merkkien hinnat. Nämä virkamerkit eivät kuitenkaan

olleet myytävänä, joten painatus oli turha ja harhaanjohtava. Rowland Hill vieraili painossa seuraavana päivänä ja
päätti pitää marginaalien painatuksen
entisellään, joten painotyössä päästiin
eteenpäin.
Yhden pennyn merkkiä painettiin yhteensä 3 471 arkkia, joissa kussakin oli
240 merkkiä. Painos oli valmis 3.6.1840.
Jostain syystä kahden pennyn merkkiä
ei lopulta painettu ollenkaan, mutta arkistoissa ei ole tarkempia tietoja tästä
päätöksestä. Tämän jälkeen tapahtui jotain erikoista. Yhden pennyn virkamerkkiä ei syystä tai toisesta koskaan julkaistu ja suurin osa arkeista tuhottiin.
Ei ole tarkkaan tiedossa, mikä aiheutti
päätöksen jättää ko. merkki julkaisematta. On esitetty, että lopputulos saattaisi liittyä Mulready-ehiön epäsuosioon.
Kun Rowland Hill esitteli idean postimerkeistään, hän keksi samalla etukäteen maksetun ehiökuoren. Hän itse
arveli ehiökuoren olevan paljon suositumpi postitusmuoto kuin postimerkit.
Yleisö kuitenkin naureskeli ehiökuorelle
ja sen kuvitukselle ja otti postimerkkien
idean omakseen. Postille jäi suuria määriä Mulready-ehiöitä käyttämättä, kun
yleisö ei halunnut niitä ostaa tai käyttää.
Näin ollen tuo käyttämättä jäänyt ehiöerä olisi voitu antaa valtion virastoille
käytettäväksi virkamerkkien sijaan.
Vaikka yhden pennyn virkamerkkiä ei
koskaan virallisesti julkaistu, tunnetaan
niitä silti joitain kappaleita. Monet tunnetuista yksilöistä ovat peräisin 7.5.1840
päivätyistä kiertokirjeistä, joiden mukana postikonttoreille toimitettiin mallikappaleita. Kaikki yksittäiskappaleet
ovat harvinaisia ja ryhmät erittäin harvinaisia. Leimattuja tunnetaan joitain
kappaleita, joista moni on peräisin leimasinkokeiluista, joilla testattiin merkille sopivia mitätöintitapoja, musteita
ja värejä. Postilähetyksiä tunnetaan neljä kappaletta, joista kaikista merkki on
alun perin leikattu pois ja liitetty kuoren
yhteyteen myöhemmin. 
Lähde: Stamp & Coin Mart 3/2015
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1. Keskusammattiliiton kirje vuoden
1959 20 pfennigin merkillä (Michel no
25) Dresden 7.12.1959 > Berliini.
Takana kolme leimaa: Dresden 7.12.,
Berlin W 1 ja Berlin N 4 8.12.59.
Merkille lyöty violetti palkki,
vastaanottajan osoite ja virkaleima
pääosin mustattu.)

5/2015

2. DDR:n hallituksen kirje vuoden 1959
viimeisen julkaisun 10 pfg merkillä
(Michel no 30) paikallisesti Berliini
6.4.1960. Takana ei leimoja. Merkkiä ei
turmeltu, vastaanottajan osoite ja
virkaleima osin mustattu. Mielenkiintoinen lähettäjä: Valtion neuvoston
puheenjohtajan ja puoluejohtajan
Walter Ulbrichtin sihteeristö!!
3. 20 pfennigin merkki vuodelta 1959
(Michel no 29) kuorella Leipzig
23.4.1960 > Zwickau (Sachs),
saapunut 24.4. Kuori repäisty merkki
halkaisten.
4. 10 pfennigiä vuodelta 1959 (Michel
no 30), kirje Berlin N 4 26.8.1960
paikallisesti. Takana Berlin O 17
27.8.60. Kuori repäisty merkin läpi.
DDR:n olemassaolon loppuvaiheessa myös ZKD-menettelyt yksinkertaistuivat:
Kansanpoliisin virkakirje Worbis 3.2.1988 > Leinefelde.
Violetti laatikkoleima ”Vain virkakäyttöön”.

DDR:n keskuskuriiripalvelun

merkeistä ja postihistoriasta osa 2
DDR:n valtiollisen olemassaolon ja Saksojen yhdistymisen
häämöttäessä lähestyi myös Keskuskuriiripalvelun
(ZKD = Zentraler Kurierdienst) kuriiripostin loppu.
Teksti ja kohteet Seppo Laaksonen, AIJP

S

aapuneet ZKD-kuoret eivät nekään saaneet joutua keräilijöille.
Niiden merkit tuli vastaanottajan toimesta tuhota joko repäisyllä tai violetilla palkkileimalla, osoite
mustamaalamalla. Tätä sääntöä ei kuitenkaan johdonmukaisesti noudatettu.
Tämän jälkeen kuoria oli säilytettävä,
aluksi neljän viikon, myöhemmin kol-

men kuukauden aika, jonka jälkeen ne
tuli tuhota. – Onko sitten näin turmeltu kuori kokoelmakelpoinen? Mustaus
tai repiminen tehtiin virallisten ohjeiden
määräyksestä, mutta ei postinkulkuun
liittyen tai kuriiripostin toimesta. Mielestäni muutaman tällaisen kohteen voi
kokoelmassa esittää esimerkkinä erikoisesta menettelystä.

Tässä kohdin preussilainen kuri lienee höltynyt – filatelistit ja muutkin ovat
osanneet ”kiertää kieroa lakia”: tavallisia
lähetyksiä sekä tuhotuin että ehjin merkein on markkinoilla riittävästi, vaikka
niitä, mikäli määräyksiä olisi kirjaimellisesti noudatettu, ei pitäisi olla olemassa
ainuttakaan. Tiukan kurin DDR:ssäkin
’kielletty hedelmä’ on houkuttanut katsomaan säännöksiä läpi sormien.
Myöhemmin - kun merkkejä ei enää
käytetty - repimis- ja mustaamisenmenettelystä luovuttiin, ja kuoret määrättiin
palautettavaksi postitoimistoon. Tämä
määräys leimattiin usein kuorille. DDR:n
”Kansanpoliisi” myös valvoi, että tiukkoja ohjeita noudatettiin, kuten kuvan 6
lipukkeesta ilmenee.
1960-luvun puolivälistä alkaen ZKD:n
toimintaa laajennettiin niin, että lähetykset myös kuriiripalvelun ulkopuolisille
instituutionalisille vastaanottajille (ei
kuitenkaan yksityishenkilöille – eikä tietenkään ulkomaille) olivat mahdollisia.
Näihin liimattiin ZKD:n postikontrollin
toimesta erityinen lipuke tekstillä ”Luovutus (asiakkaalle)/ tavallisena postilähetyksenä! / Vastaanottaja ei kuulu ZKDpalvelun piiriin / - Postimaksu maksettu
- / ZKDn kontrolli ”. Kahdelta puolelta
hammastettu puoliläpinäkyvä lipuke oli
aluksi punaharmaa, myöhemmin tummanpunainen.
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1.

5. Optiikkafirma Carl Zeissin kirje postituskoneleimalla
Jenasta 2.8.71. Musta kolmirivinen lisäleima:
”ZKD-kuoret on / 2 päivän sisällä / palautettava
postitoimistoon.”. Ei muita postileimoja.)

2.

6. Kansanpoliisin valvonta oli tiukkaa.
Zwickaussa
9.5.1967
leimattu
lipuke,
osoitettu
jarrutehtaalle,
Berliiniin:
”Pyydämme palauttamaan alkuperäisen kirjekuoren /
Kansanpoliisin Zwickaun piiritoimistolle (VPKA =
Volkspolizei Kreisamt), / koska olette / rikkoneet
ZKD-ohjeita. – Pyytämäämme puuttuvaan kuoreen / on
kiinnitettävä tämä lipuke ja sen numero / sekä lähettäjän
nimi / ja se on ZKD-määräysten mukaan / säilytettävä.)

3.

4.

7. Kuori metalliyrityksen postituskoneleimalla ja
punaharmaalla lipukkeella, Berlin W 8 28.1.1965 Dresdeniin, kuriiripalveluun kuulumattomalle firmalle. Lipuke
oli vailla postimaksuarvoa, mutta mitätöitiin tavallisella postileimalla. Takana Dresden A 4 30.1.65.
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varsinkin vuosinen 1958 – 59 julkaisujen
painotyö varsin alkeellista.
Erilaisten pohjapainanta-, tunnuskirjain- ja sarjanumeroalalajien määrä on
varsinainen viidakko. Lisäksi eräistä
näiden julkaisujen merkeistä valmistettiin myöhemmin keräilijöitä varten uusintapainoksia, joita myytiin sekä käyttämättöminä että erityisellä ”Ungültig (=
mitätön) + päiväys”-leimasimella arkkileimattuina.

8. Kirje Eichwalde (b. Berlin) 2.4.1968
samalla leimalla mitätöidyllä punaisella lipukkeella, ei-ZKD-vastaanottajalle
Erbstiin, saapunut 4.4.68.)

ZKD:n loppu 1988- 90
DDR:n valtiollisen olemassaolon ja
Saksojen yhdistymisen häämöttäessä
lähestyi myös kuriiripostin loppu. Sitä
koskevat määräykset uusittiin 3.2.1988.
Postimaksuvapaus säilyi ja lähetykselle oli lyötävä yksinkertainen sininen tai
violetinvärinen ”ZKD”-laatikkoleima.
Kansanpoliisin määrittämissä erikoistapauksissa leimassa saattoi olla myös
tunnuskirjain sekä kuljetusnumero. Tämä numero kuitattiin muistiin lähetettäessä ja vastaanotettaessa, eli se palveli
kirjauksen tapaan.

Ungültig leima
Michel s. 1328

ZKD-merkkien käyttö ja kuriiripalvelun postinkulku oli lukuisien byrokraattisten säännösten säätelemää. Kaikki
materiaali ei ole halpaa, myös kalliita
harvinaisuuksia, kuten eräät Laufkontrollzettelit, mahtuu joukkoon. Kallein
Michel-noteeraus päälajille postituoreena on € 3 200,- ja yksittäispostitteena €
600,- (kumpikin vuoden 1965 VD-merkille Mi no 2 värillisellä paperilla). Kallein postituore varsinainen ZKD merkki on vuoden 1956 20 pfennigin merkki
(Michel no 7 X), noteeraus € 180,-. – Keräilyalueena ZKD on siis varsin haasteellinen, eikä välttämättä aivan halpa, siihen
syvällisemmin erikoistuvalle. 

Käytetyt lähteet:
1) Wolfram Grallert ja Waldemar
Gruschke (toim.): Transpress Lexikon Philatelie. VEB Verlag für
Verkehrswesen, Berlin (Ost), 1971.
2) Ullrich Häger: Grosses Lexikon der Philatelie, Bertelsmann
Verlag, Gütersloh, 1973 (erityisesti
hakusana ”Verwaltungspost A”).
3) Michel Briefe-Katalog Deutschland 2012 / 2013. 18. Auflage.
Schwaneberger Verlag, Unterschleissheim, 2012 (erityisesti
jaksot Dienstmarken B. C, D ja E,
sivuilla 852 -57).
4) Dr. Peter Tichatzky: Briefsendungen (XX, XXI ja XXII) – Zentraler Kurierdienst ja Zentrarer
Kurierdienst ab 15. Juni 1960 ja ab
1. März 1972. Lehdissä ”Philatelie”, Nr. 436, Bonn, Oktober 2013,
ss. 30 – 31, Nr. 437, November
2013, ss. 42 – 43 ja Nr 438, Dezember 2013 ss. 42 43 .
5) Wikipedia: hakusana ”Zentraler Kurierdienst”.

1.5.1990 ZKD alistettiin kokonaan Länsi-Saksan ”Deutsche Posti’ille” ja lähetykset tulivat maksullisiksi. Tämä kausi
kesti vain kaksi kuukautta, sillä 1.7.1990
eli kolme kuukautta ennen Saksojen yhdistymistä Zentraler Kurierdienst lakkautettiin kokonaan.

Yhteenveto: Itä-Saksan ZKD
keräilyalueena
DDR:n keskuskuriiripalvelun merkit ja
lähetykset muodostavat erikoislaatuisen modernin osa-alueen Saksan monipuolisessa postihistoriassa. Merkkien
ulkonäkö on pelkistetyn vaatimaton ja

9. Lyhyen ylimenokauden maksettu kirje 30 pfennigin taksalla Berliini 65:stä
20.6.1990 Dresdeniin. Sininen ZKD-laatikkoleima.
Merkit mitätöity kynäristauksella. Lähettäjä on jo ”GmbH” (= osakeyhtiö),
vastaanottaja vielä ”VEB” (= ’kansan omistama yritys’).
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L

ehtemme numerossa 3-2015 kerroimme talvisotaan osallistuneiden unkarilaisten vapaaehtoisten
postikortista. Lehden edellinen päätoimittaja Seppo Laaksonen valoitti kortin
taustaa seuraavasti:
1)Kortin ilmestymisaikana painopaikka
Kassa (slovakiksi Kosice, saksaksi Kaschau) kuului 1938-45 Unkarin miehittämään Etelä-Slovakiaan. Tänään se on
taas Itä-Slovakian suurin kaupunki Kosice.
2) Kortin julkaisseen yhdistyksen nimessä sana ”Felvidek” tarkoittaa Ylä-Unkaria
eli tämän päivän Slovakiaa. Patrioottiset unkarilaiset käyttävät usein tänäkin
päivänä tätä nimitysta Slovakiasta puhuessaan. Julkaisijan nimi vapaasti suo-

N

umerossa 3-2015 Harri Hassel kirjoitti vierailustaan
Krakovan postimerkkikerhossa. Harri lähetti lehden nähtäväksi kyseiselle kerholle ja he liittivät artikkelin kerhonsa nettisivustolle, jossa
sitä ja kerhon muutakin toimintaa
voi käydä kiinnostuneet vilkaisemassa osoitteessa : www.cracoviana.org/
index.php/ciekawostki. Kerho
lähetti toimitukselle myös oman
kerholehtensä ja
kolme hauskaa
postikorttia kerhonsa jäsenistä.
Taitavasti piirretyissä korteissa on myös nuorempiakin keräilijöitä esillä, joten luultavasti Puolassakin
halutaan tuoda filateliaa myös koululaisten tietoisuuteen.
Kyllä Suomen Filatelistiseurassakin
on jälkikasvua maanantaikokouksissa läsnä. Tästä esimerkkinä oheisen
kuvan 9-vuotias Laura Saavalainen
ja 13-vuotias Filip Grönholm. Laura on usein isänsä ja vaarinsa kanssa

kerholla ja Filip auttaa setäänsä huutokauppakohteiden valitsemisessa ja ostamisessa. Myös muutkin jäsenet voisivat
tuoda jälkikasvuaan Lönkalle haistelemaan filatelian kiehtovaa maailmaa. 

mennettuna voisi olla: ”Ylä-Unkarin
ulkopoliittinen yhdistys”.
3) Kirjapaino ”Litografia WIKO:n”
tuotantoa, mm. kortteja, julisteita ja
karttoja 1920-30 luvuilta löytyy tshekin- ja slovakinkielisten nettimyyjien
sivuilta. WIKO
jäi myös filatelian historiaan,
siellä painettiin
26.3. - 8.9.1945 ilmestyneet Tshekkoslovakian II
tasavallan ensimmäiset postimerkit (Michel not
408 - 414), kuvassa kaksi näistä. ■
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Heligoland

Filateelinen kummajainen
Pienellä Pohjanmeren saarella Heligolandilla on ollut
monensorttisia isäntiä vuosien varrella.
Tekst i Olli Saarinen

V

iikingit asuttivat saarta
1200-luvulla, kunnes saari
päätyi osaksi Hansaliittoa, joka järjesti laivapostia saarelta
Euroopan isoimpiin kaupunkeihin. Hansaliitto ja Tanska olivat sodassa 1700-luvun alkupuolella,
minkä seurauksena Tanska
miehitti saaren vuonna 1714.
Tästä huolimatta postinkulku
jäi Hampurin kaupunkipostin hoidettavaksi.
Napoleonin sotien aikana
Tanska tuki Ranskaa. Vuonna 1814 solmitun Wienin

yleissopimuksen perusteella Heligoland
luovutettiin Englannin alaisuuteen Ranskan hävittyä sotansa. Tällöin sovittiin
myös, että postinkulku saarella jatkuu
entiseen malliin. Postimerkkien idean
levitessä Hampurin kaupunkiposti tarttui myös ajatukseen ja julkaisi ensimmäiset
Heligolandia varten tarkoitetut postimerkit vuonna 1862.
Tällöin käytettiin vielä Hampurin omia merkkejä, eikä
niissä mainittu Heligolandia
nimeltä. Saaren nimi esiintyy
postimerkkeillä ensimmäi-

sen kerran vuonna 1867, kun Englanti
julkaisi omat merkkinsä Heligolandin
käyttöön. Nämä merkit painettiin berliiniläisen Imperial Printing Worksin toimesta ja niissä oli rahayksikkönä schillingit.
Niissä oli kuningattaren silhuetti ja maan
nimi englantilaiseen tyyliin kirjoitettuna
Heligoland. Saksalaiset käyttivät saaresta nimeä Helgoland.
Saksan pikkuvaltioiden yhdistyttyä
vuonna 1871 valuutaksi tuli markka ja
vuodesta 1875 alkaen Heligolandin merkeillä on esiintynyt sekä Saksan että Englannin valuutat. Näihin aikoihin kuningattaren muotokuva jäi merkeiltä pois ja
tilalle tuli vaakuna ja muita symboleja.
Näin oli syntynyt tilanne, jossa Englannin hallitsemalla saarella postinkulusta
huolehtivat saksalaiset. Englantiin lähetetty posti käsiteltiin ulkomaanpostina.
Tämän vuoksi se kuljetettiin ensiksi 100
kilometriä itään Hampuriin ja sieltä Hamburg-Amerika Linen aluksilla Southamptoniin. Saarella oli käytössä saksalaistyylisiä
Gruss Aus -kortteja, jotka olivat painettu
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Saksassa ja joiden hinnat olivat Saksan
valuutassa. Postimerkissä olevaa Victorian muotokuvaa ja edellä mainittua saaren nimen kirjoitusasua lukuunottamatta
mikään ei muistuttanut saksalaisturisteja
siitä, että he olivat ulkomailla. Saari siirtyi
lopulta Saksan imperiumin alaisuuteen,
kun rautakansleri Otto von Bismarck
tarjosi Englannille vaihdossa Sansibarin
saarta Itä-Afrikassa. Englanti halusi vahvistaa asemiaan tuolla seudulle ja hyväksyi vaihtokaupan.
Saaren omalaatuiset merkit olivat
paitsi turistien myös postimerkkikauppiaiden haluamia kohteita. Keräilijöiden
keskuudessa levisi huhu vuonna 1875,
että Viktorian muotokuvasta luovuttaisiin lähiaikoina. Hampurilainen postimerkkikauppias Joseph Goldner näki
tilaisuutensa tulleen. Hän ehdotti saaren
postipäällikölle, että saaren postikonttoriin tilattaisiin reilu määrä nykyisiä postmerkkejä turisteja varten ennen kuin
malli vaihtuisi. Hän tarjoutui ostamaan
koko myymättä jäävän varaston, jolloin
postitoimistolle ei koituisi tästä varastoinnista riskiä lainkaan. Heligolandin
postipäällikkö tarttui ehdotukseen ja tilasi isohkon erän merkkejä Saksan valtion painosta Berliinistä.
Talvella 1878 myrsky ja tulvat tuhosivat monia saaren rakennuksia ja Heligolandin postipäällikkö pelästyi, että tulevan vuoden turismi saattaisi olla paljon
normaalia pienempää. Niinpä hän suostui Goldnerin ehdotukseen ja tarjosi tälle
sekä olemassa olevaa postimerkkivarastoa että alkuperäisiä painolaattoja, jotka
sijaitsivat Berliinissä. Kaupat tehtiin ja

Englantiin
suuntautunut
posti kuljetettiin
Hamburg-Amerika
Linen laivoilla
Värikäs kuori
Heligolandista
Hannoverin oli
äskettäin tarjolla
Grosvenorin
huutokaupassa
(Grosvenor
Philatelic Auctions)

Goldner sai jatkossa tilattua aina tarvitsevansa määrän merkkejä Heligolandin
postitoimiston suosiollisella myötävaikutuksella. Näin tapahtui myös merkkien käypäisyyden loputtua.
Homma toimi aina vuoteen 1886 asti
hyvin ilman, että englantilaiset isännät
huomasivat mitään omituista. Silloin
saaren kuvernööriksi nimitettiin Sir Arthur Barkly, joka perehtyi asiaan ja kielsi
jälkipainosten lähettämisen Heligolan-

V U O K R ATA A N !

S

din postitoimistoon. Goldner vastasi nopeasti uusiin määräyksiin: Hän keräisi
merkkinsä ja painolaattansa ja muutti Leipzigiin, missä jälkipainosten teko
jatkui sikälaisen painon turvin. Näinpä
filatelistien tuleekin olla varovaisia Heligolandin merkkien suhteen, jotta jälkipainokset pystytään erottamaan aidoista, saarella myydyistä merkeistä. 
Lähteet: Stamp & Coin Mart 3/2015,
Grosvenor, Philatelic Auctions

uomen Filatelistiseuran Lönkan kokoustilaa osoitteessa Lönnrotinkatu 32 B tarjotaan vuokralle kilpailukykyisin ehdoin. 180 m2:n huoneistomme on katutasossa,
sijaitsee keskellä Helsinkiä, ja on kätevästi kulkuyhteyksien varrella. Parkkimahdollisuudet lähellä ovat hyvät. Tila
soveltuu erinomaisesti kokouksien, tuote-esittelyjen, seminaarien ja juhlien pitopaikaksi. Pieni keittiö ja audiovisuaaliset välineet ovat käytettävissä ja kalustusratkaisut helposti muunneltavissa.
Pyydä edullinen tarjous:
Tapani Somersalo, puh. 050 564 3933
sähköposti: tapani.somersalo@kolumbus.fi
Suomen Filatelistiseuran Kustannus Oy
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Postihistoriaa
Vapaakirjejärjestelmä Lontoossa
ennen 1d-yhtenäistaksan käyttööntuloa
Vuodesta 1784 lähtien postimaksuvapaus edellytti, että parlamentin jäsenen oli myös kirjoitettava kaupunki, josta lähettäminen tapahtui, ja lähettämispäivämäärä. Vuonna 1795
rajoituksia kiristettiin jälleen edellyttämällä että postimaksuvapautta nauttivat kirjeet saivat painaa enintään unssin ja
postittamisen tuli tapahtua sinä päivänä, joka oli kirjoitettu
lähetykseen, ja kukin jäsen sai postimaksuvapaasti päivässä
enintään lähettää 10 ja vastaanottaa 15 kirjettä. 

19.10.1710 päivätty vapaakirje Lontoosta Exeteriin.
Seuraavat valtiopäivät alkoivat 25.11.1710 eli kirje oli lähetetty
40 päivän rajan sisällä. Kirjeen vasemmassa alakulmassa
vapaakirjeoikeudesta ilmoitetaan ”ffrank” (= free frank)
ja lähettäjän nimellä.

Teksti Petteri Hannula

O

n hyvin luultavaa, että Englannin parlamentin jäsenten kirjeet on aina kannettu postissa maksutta,
joskaan siitä ei ole kirjoitettua valtuutusta ennen
vuotta 1652. Tuosta vuodesta alkaen parlamentin
jäsenet ja tietyt valtion virkamiehet nauttivat postimaksuvapautta. Tämä järjestelmä oli nimeltään The Franking Systems.
Tässä kirjoituksessa käytän siitä suomennosta ’vapaakirjejärjestelmä’.
Vuonna 1652 säädettiin, että kirjeen piti olla lähettäjän tai hänen henkilökuntansa allekirjoittama tai osoitettu vapaakirjeoikeuden haltijalle. Vuonna 1693 postimaksuvapautta rajoitettiin
lisää siten, että se oli voimassa vain valtiopäivien aikana ja 40
päivää ennen ja jälkeen valtiopäivien.
Vuodesta 1715 lähtien edellytyksenä oli, että kyseinen parlamentin jäsen oli itse kirjoittanut osoitteen ja kirje painoi
enintään kaksi unssia. Parlamentin jäsenelle osoitettu kirje oli
postimaksusta vapaa vain, jos se oli osoitettu jäsenen pääasialliseen asuntoon.

Lähettäjän tekemässä merkinnässä lähetyspäivä on 16.12.1833.
Lähetykselle on lisätty, että se on laitettu postiin kuitenkin 17.
Päivä. Tämän vuoksi lähetyksestä on veloitettu normaali
taksa, joka näkyy oikeassa alakulmassa merkintänä ”1/8”
eli yksi shillinki ja 8 pennyä.
Luokkaa vuoden
1800 tienoilla tuli
käyttöön erityiset
leimat, joilla
osoitettiin sallitun
määrän (”Above
number”) tai painon
(”Above weight”)
ylittyneen.
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Postimaksuvapaus koski vain yleistä postia, ei siis
Lontoon paikallispostia (paikallispostia kutsuttiin
taksojen mukaan nimellä Penny Post ja Twopenny Post).
Paikallispostiin joutuneet lähetykset leimattiin maininnoilla ”To pay 1d only” ja ”To pay 2d only” merkiksi,
että mainittu summa tuli velkoa vastaanottajalta.

Postimaksuvapautta osoittava Free-leima julkaistiin 1764.
Ajan myötä leimasta on julkaistu erilaisia versioita.
Yhteistä näille kaikille on, että suomalaisittain
miellettävää hyvää painannetta ei helposti tapaa.

T

oisen maailmansodan saksalainen
kenttäpostikirje on leimattu Berliinissä 8.7.1943 ja osoitettu Chemnitziin. Sinänsä tavallisen näköinen kuori ei kuitenkaan ole ollut määräysten mukainen ja siksi
se on merkitty kahdellakin leimalla lunastettavaksi. Syy ilmenee violetin kolmirivisen leiman
tekstistä: ”Lunastus / koska lähetystä ei ole jätetty
kenttäpostilaatikkoon / koska asevoimien joukko-osastoleima puuttuu”. Ilmeisesti molemmat syyt ovat
päteneet. Kuorelle on kahteen kertaan merkitty
lunastussumma ”18” sinikynällä, tätä ei kuitenkaan ole peritty. Summa 18 pfennigiä on epäselvä,
sillä kirjetaksa oli tuolloin Saksassa 12 pfennigiä,
lunastuksen olisi tullut olla 2 x tämä summa eli
24 pfg, mutta se on vain 1,5 kertaa normaalitaksa?
Lähettäneen ylivääpelin joukko-osasto on ollut 40
(Lääkintäkomppania). 

Vapaakirjeitä otettiin postitoimistoissa vastaan myös sunnuntaisin,
mutta ne lähtivät eteenpäin vasta maanantaina.
Tällaiset lähetykset leimattiin päivämääräleimasimella, joka
poikkesi normaalista päivämääräleimasimesta päivämäärän
yläpuolella olevan S-merkinnän verran.

Yhden pennyn yhtenäistaksan
(1d, Uniform Penny Postage) käyttöönoton
myötä aikaisempi Franking Systems
korvautui ”virallisella postilla (official
mail)”. Leimoissa on Paid-sana päivämäärän yläpuolella.
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Turun rauhan rajalinja Kaakkois-Suomessa ([3], s. 40).

Ahvenkoski

Päältä katsottuna uudemman postitalon perustuksia (sijaitsevat
katkoviivoitetuissa kohdissa) ei käytännössä huomaa.
Vanhemman postitalon perustukset, kuten uudemman postitalon
puutarhakin, ovat takana pilkottavan veden alla.

historian käänteissä

K

Teksti ja kuvat Petteri Hannula

ymijoen varrella mainitaan
”Abborafors” (ruots. abborre
= ahven, fors = koski) jo 1352.
Tänne lienee rakennettu siltoja jo varhain, sillä Jacob Teittin karttaan
vuodelta 1556 on Kymijoen suuhaaroihin
niitä piirretty. Aivan kuten myöhemminkin kyseessä oli kaksi siltaa, sillä tie kulki keskellä virtaa olevan Germundön yli
([1], s. 125).

Ahvenkosken
rajapostikonttori
Pikkuvihan päättäneessä, elokuussa 1743
solmitussa Turun rauhassa Ruotsi menetti
osan Suomea Venäjälle ([2], s. 158). Venäjälle jäivät Lappeenranta, Hamina ja
Savonlinna ympäristöineen ja rajajoeksi määrättiin Kymijoki. Ahvenkosken
kohdalla länsirannan Pikku-Ahvenkoski, viiden talon kylä, jäi ruotsalaisten käsiin, kun taas Suur-Ahvenkoski, kartano,
jäi venäläisten puolelle ([1], s. 125). Läntinen silta oli ruotsalainen, itäinen venäläinen keskellä sijainneen Germundön
saaren ollessa rajana.
Aluemenetysten jälkeen oli maan itäosan postilinjat suunniteltava uudelleen,
koska Ouluun johtavan sisämaanlinjan
ja Turkuun johtavan eteläisen rannik-

Rajanylityspaikkaa lähelle ruotsalaiset rakensivat vuodesta 1743 lähtien kaksi
reduttia ts. maalinnoitusta. Kuva paikanpäällä asiasta kertovasta opastaulusta.

kolinjan yhtymäkohta oli joutunut Venäjän haltuun ([2], s. 150). Sisämaalinjan
päätekohdaksi otettiin nyt Ahvenkoski
ja rajapostikonttori siirrettiin Taskulasta
Ahvenkoskelle Kymijoen läntisimmän

suuhaaran rannalle.
Ahvenkoskella konttori aloitti toimintansa heti vuonna 1743. Aluksi täytyi
postikomissaarin asua erään kruununtalonpojan savupirtissä. Vasta 1750-lu-
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Uudemman postitalon kivijalan parhaiten säilynyt kulmaus.

Näkymä ruotsinpuoleisen mantereen rantaviivalta
Germundö saareen kohdasta, jossa silta sijaitsi.

vulla kruunu rakensi Ahvenkoskelle
postikonttorin. Tästä postikonttorirakennuksesta on jäljellä Kymijoen rantatöyräällä noin 12 metriä x 14 metriä laaja
ja 0,2 metriä korkea lohkotuista kivistä
laastia käyttäen tehty rakennuksen perustus [5].
Vuonna 1783 tämänkin rakennuksen sanottiin olevan kokonaan rappiolla osittain huonon puuaineen, osittain
maan suoperäisyyden vuoksi. Uusi päätettiin rakentaa sopivammalle paikalle
noin 50 metriä vanhasta postitalosta länsiluoteeseen. Tästä rakennuksesta on jäljellä noin 10 metriä x 25 metriä laaja rakennuksen pohja. Rakennuksen 0,5-1,5
metriä korkea kivijalka on tehty maa- ja
lohkokivistä [5].

Suomen sota
Napoleonin sotiin ja mannermaasulkemuspyrkimyksiin liittyen Ranska ja
Venäjä solmivat rauhan Tilstissä (nyk.
Sovetsk) heinäkuussa 1807 ([3], s. 20-21).

Ahvenkosken kartta 1700-luvun lopulta.
Keskellä Kymijokea sijaitsee Germundön saari, jonne kulkee silta Ruotsin
päävartion kohdalta vasemmalta ja
toinen silta Venäjän päävartion
kohdalla saaren pohjoisosasta oikealla
([1], s. 126).

Lähempänä vesilinjaa olevaa reduttia ei enää
erota muista maaston kohoumista. Kauempanakin
olevasta redutista ei juuri tätä enempää ole tallella.

Tilsitin sopimusta on kirjallisuudessa
verrattu Molotov-Ribbentrop-paktiin
elokuulta 1939, jolloin Hitlerin Saksa
ja Stalinin Neuvostoliitto salaisessa lisäsopimuksessa jakoivat Itä-Euroopan
keskenään. Vastaavalla tavalla ratkaisi
Tilsitin sopimus Ruotsin ja silloin erityisesti Suomen kohtalon.
Vuonna 1808 21. helmikuuta Venäjän
Kymenlaakson suunnalle keskittämät
vajaat 16 000 miestä aloittivat marssinsa kaikkia käyttökelpoisia teitä rajan yli
Suomeen ([3], s. 48). Puolet tuosta miesjoukosta ylitti rajan Ahvenkoskella. Suomalaisten rajavartiojoukkojen vähäiset
miehistöt vetäytyivät ylivoiman alta.
Ahvenkoskella ollut raja pyyhkäistiin
pois kertaheitolla ja sen roolin otti vähitellen Eckeröön tulli- ja postitalo Ahvenanmaalla.

Vapaussota 1918
Vuoden 1918 vapaussotaan osallistuneet
saksalaiset sotajoukot nousivat maihin

Ruotsinpuoleisen mantereen ja Germundön saaren välinen
salmi pohjoisesta kuvattuna.
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Ahvenkoski

Ahvenkosken postitalo on kuvattuna
Postin 300-vuotisjuhlamerkillä vuodelta 1938.

Näkymä rajapostikonttorista vuodelta 1787 ([2], s. 193; alun perin silkille ommeltu taulu).

Hangossa ja Loviisan Valkossa. Valkossa nousseiden saksalaisten pääsuunta oli
eteneminen Lahteen, mutta komppanian
verran saksalaisia suuntasi Ahvenkoskelle, jossa viimeiset punaiset antautuivat 5.5.1918 alueella, joka jää kuvatekstissä mainittujen reduttien väliin ([5],
s. 400). 

Lähteet: [1] Gardberg-Dahl.
Kuninkaantie. Otava, 1999
[2] Jukka-Pekka Pietiäinen.
Suomen postin historia 1.
Posti- ja telelaitos, 1988
[3] Lappalainen-Wolke-Pylkkänen.
Suomen sodan historia 1808-1809.
Karttakeskus, 2008

[4] Ohto Manninen (päätoim.).
Itsenäistymisen vuodet 1917-1920.
Osa 2: Taistelu vallasta.
VAPK-kustannus, 1992
[5] Kulttuuriympäristö rekisteriportaali, http://kulttuuriymparisto.
nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/
portti/

Ahvenkosken sijainti
Loviisaan nähden sekä
tarkempi kartta, jossa
näkyy vuonna 1933 käyttöön otettu voimalaitos [5].
Voimalaitoksen padon
seurauksena Kymijoen
veden pinta on noussut
siten, että välittömästi
voimalaitoksen yläpuolisesta joen osasta on

muodostunut patoallas.
Nykyisen patoaltaan alueelle
oli aikoinaan suunnitteilla
Ahvenkosken kaupunki.
Suunnitelmat oli viety niin
pitkälle, että asemakaavasuunnitelma oli laadittu.
Kaupungin perustamisesta
lopulta luovuttiin valtakunnan rajan läheisyyden vuoksi.

Postitalojen sijainti tarkemmin. Uudemman postitalon
koordinaatit ovat Lat 60,49918803°, Lon 26,45886791°
[5], mutta se löytyy hyvin kyllä ilman navigaattoria:
sähkölinjan käänteen kohdalla olevalta muuntajamökiltä kutakuinkin suoraan koilliseen.
Kymijoen voimalaitospatoamisen vuoksi tapahtunut
vedenpinnan nouseminen on jättänyt vanhemman
postitalon perustukset ja muun muassa uudemman
talon puutarhan veden alla.
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erjantaina 11.9. ilmestyi kaikkiaan viisi uutta postimerkkijulkaisua. Maailmalla menestynyt graafikko
ja kuvittaja Lotta Nieminen on suunnitellut kuuden
postimerkin pienoisarkkiin hyväntuulisen mielikuvituskaupungin, jossa eläimet ja ihmiset asuvat iloisesti rinnakkain. 

PHILEAN LAATUHUUTOKAUPAT
Myyty huutokaupassamme LAPOEX 2015

Tervetuloa mukaan muihinkin tulevaisuuden huutokauppoihimme sekä myyjänä että ostajana.
Tarjoamme jatkuvasti hienoja ja laadukkaita kohteita Sandinaviasta ja lukuisista muista maista. Useat kymmenet tuhannet keräilijät eri puolilla maailmaa saavat luettelomme, mikä takaa korkean kansainvälisen hintatason. Ota yhteys Suomen edustajaamme ja sovi tapaamisesta
juuri avatussa toimistossamme
Helsingin Pasilassa, osoite AB Philea, (MeteoExpertin tilat), Opastinsilta 8 E, FI-00520 Helsinki. Olemme paikalla keskiviikkoisin klo 13 19 tai sopimuksen mukaan arviointia ja huutokauppakohteiden jättöä varten.
Pääkonttori
Svartensgatan 6
SE-116 20 Stockholm
Ruotsi
Puh +46 8 640 09 78

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

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

Suomen Postimerkkilehti
5/2015

Kuvioleima nro 172

(Joensuu)
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Teksti Reinhard Weber
uvioleima nro 172 muodostuu 15 kentästä neljässä rivissä, jotka muodostavat ympyrän. Leimasinväri on musta.
Ylimmän rivin kaksi reunimmaista kenttää vasemmalla ovat hajonneet yhdeksi
suureksi kentäksi, mutta ovat todennäköisesti kaksi erillistä kenttää. Leima on
täten helppo tunnistaa.
Itselläni on tiedot 91 kohteesta, joista
viisi postilähetyksellä. Varhaisin lähetys
on mallin 1875 20 pennin sininen kirjeellä
Joensuusta Tampereelle 11.8.1880. Viimeisin lähetys on 20 ja 25 penniä R-kirjeellä
Joensuusta Sortavalaan 10.4.1881. Koska
leimaa löytyy myös vuoden 1882 mallista
voidaan olettaa leiman olleen käytössä
kahdesta kolmeen vuotta.
A.Laitinen on rekisteröinyt 131 kohdetta ja antaa kuvioleimalle luokituksen
R2 (201-400 kohdetta tunnetaan). Koska
omassa tiedossani on vajaat 100 kohdetta
on todennäköisesti vielä lukuisia kohteita minulle tuntemattomissa kokoelmissa.
Artikkelin kuvat ovat Hannu Elon,
Werner Filmerin, Willy Schüttin ja Erkki
Toivakan kokoelmista, sekä huutokaupoista.
Uskon, että leimasta 172 löytyy vielä aiemmin tuntemattomia kohteita. Toivon
lehtemme lukijoitten lähettävän tutkimusteni tueksi tietoja kohteistaan ja havainnoistaan, mieluiten skannaamalla
kohteet väreissä. Kiitos etukäteen. ■

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

Tunnetut kohteet:
1875 2p
5p
5p kirjeellä
10p
20p
20p pari
20p kirjeellä
25p
25p pari
25p ja 20p R-kirjeellä
1mk
3x1mk ja 3x25p rivilönä
1882 20p
25p
1mk

3 kpl
13 kpl
1 kpl
9 kpl
26 kpl
1 kpl
3 kpl
13 kpl
1 kpl
1 kpl
15 kpl
1 kpl
2 kpl
1 kpl
1 kpl
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online-huutokauppa 27
osoitteessa:
www.postimerkkilehti.fi







Kirjallisten ja puhelintarjousten on oltava perillä to 29.10.2015 klo 12.00
Huutokauppa päättyy verkossa to. 29.10.2015 klo 21.00
Huutokaupan kohteiden kuvat ja selostukset vain netissä!
Tässä muutamia huutokaupan tasokkaista kohteista.

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

Mikäli haluat huutokauppaluettelon kirjallisena, ota yhteys
Tapani Somersaloon – Postitamme sen ilmaiseksi!
Kohteiden näytöt Suomen Filatelistiseurassa, Lönnrotinkatu 32 B,
Helsinki 19.10.2015 klo 16.30–17.30 sekä 26.10.2015 klo 16.30–17.30
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R I V I - I L M O I T U K S I A
Tälle palstalle tulevat ilmoitukset ovat seuran jäsenille ilmaisia. Ilmoitukset osoitteella: seppo.evinsalo@gmail.com

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

OSTAN ESPOON esi- ja postihistoriaa:
ruttokirje, meander-kirje, sulkakirje yms
ajanjaksolta 1638 – 1885. Samoin etsin
kaksirenkaisia- ja venäläisleimoja ajalta 1885 – 1918, sekä postipysäkkileimoja:
Mattby, Martinmäki/Mårtensbacka, Dispur/Dispuri ja Soukka/Sökö ja seuraavia
numeroleimoja: 803, 1087, 1801, 2060 ja
2344. Paikkakunta Matinkylä kiinnostaa myös. Tarjoukset: Janne Nikkanen,
Lönkalla SF:n tapahtumissa, puh. 0415276430 tai e-mail: nikkaneja@luukku.com
ENGLANTILAINEN KAUPPIAS, joka
käy usein Helsingissä, haluaa ostaa parempia postilähetyksiä eri maista ennen
vuotta 1945. Erityisesti Skandinaviaan ja
Baltiaan tulleet klassiset kuoret, esifilatelia, laajemmat kokoelmat ja hyvät postikortit kiinnostavat. Daniel Mirecki, The
Cover Story Ltd 7 A Redcliffe Place, London
SW10 9DB, Englanti, puh. +44 207 795 0133
/ daniel_mirecki@talk21.com
HOIDAN LAKIASIANNE yli 30 vuoden
kokemuksella. Kauppakirjat, kiinteistökaupat, valitukset, veroasiat, testamentit ja muut perintöasiat, ositukset yms.
Lakimies Martin Holmsten, PL 21, 00331
Helsinki, puh 040 - 5953595, e-mail: martin.holmsten@gmail.com
RUOTSIN SUURIMMAN huutokauppayhtiön AB Philean huutokaupat Tukholmassa 1. marraskuuta, 14. marraskuuta
sekä 9. joulukuuta 2015. Tarkemmat tiedot netti- sivultamme www.philea.se.
Jos haluatte jättää huutokauppoihimme
kohteita, pyydämme ottamaan yhteyttä:
Jussi Paananen, AB Philean edustaja Suomessa, puh 040 570 6195 tai juho.paananen@elisanet.fi
OSTAN Postin kiertokirjeitä sidottuina
tai nidottuina vuosilta 1945-1965. Tuomas
Juvonen, e-mail: jutufil@gmail.com puh iltaisin klo 17-21: 050-5682214. Tavattavissa
myös usein Lönkalla maanantaisin.

KERÄILIJÄT JA KAUPPIAAT! Olen
viime 40 vuoden aikana ostanut yli 200
suurta jäännöserää ja tuhansia kokoelmia.
Vanhemmat ja paremmat suuretkin erät
kiinnostavat jatkuvasti. Halutessasi maksan välittömästi käteisellä. Stephen Osborne (PTS), Carpe Diem, Nutbourne Rd, Nutbourne, West Sussex, RH20 2HA, Englanti.
Puh +44 1798- 817579, fax +44 1798-817252,
e-mail: osborneandosborne@live.co.uk
O S TA N M -1885 20 pennisellä kesäkuun ja lokakuun 1890 leimaukset. Samoin M-1895 20 pennisellä helmikuun
ja maaliskuun 1901 leimaukset.
Tapani Somersalo, e-mail: tapani.somersalo@
kolumbus.fi, puh 050 564 3933
OSTETAAN/VAIHDETAAN Jean Sibeliukseen liittyvää filateelista ja muutakin pienimuotoista keräilymateriaalia
(postikortit, valokuvat, mitalit, rahat, nimikirjoitukset jne). Klaus Juvas, Kalakouluntie 55, 21610 Kirjala, puh 040 516 0316,
e-mail: klaus.juvas@gmail.com
ILMAINEN 13-sivuinen EESTI-hinnasto
1918-2015 **/o, FDC:t, maksikortit, erikoisleimat, ehiöt, paikallisposti, vuosilajitelmat ym. TARJOUS: Joulumerkit 1992
(LaPe 195-6y) ** + FDC= 50 €. B. Falck, PB
56, 10601 Ekenäs. puh 0400 872 224.
RYHDY Ahvenanmaan, Islannin, Färsaarten, Grönlannin, Balttian, Saksan ja
/tai Liechtensteinin uutuuksien kestotilaajaksi. Myös muita maita. Tilaa ilmainen esite. Bengt Falck, PB 56, 10601 Ekenäs.
puh 0400 872 224
OSTAN JA OTAN VASTAAN tietoja
kohteista Suomeen Venäjältä ja kaikista
muistakin maista syksyllä 1914.
Erityisesti syyskuu ja lokakuu kiinnostavat. Reijo Tanner 040-753 4370. Kuvat
osoitteeseen: reitan@saunalahti.fi

EESTI 1918-2015, **/0. FDC:t, maksikortit,
erikoisleimat, ehiöt, paikallispostia, vuosilajitelmat, painovirheet, lahjapakkaukset. Uutuuspalvelu. Eesti hinnastoni on
13-sivuinen ja ilmainen. Bengt Falck, PB
56, 10601 Ekenäs, puh 0400-872224.

EESTIN UUSI POSTIMERKKIL U E T T E L O 2015. Luettelo sisältää
kaikki vuodesta 1918 lähtien ilmestyneet
merkit, ehiöt, FDC:t, jne. Luottelo on eestin- ja englanninkielinen ja 256 sivuinen.
Hinta 28 € + postikulut 4,4 €. Filateelinen
leimaus. Bengt Falck, PB 56, 10601 Ekenäs.
puh 0400 872 224

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

ETSITÄÄN kokoelmaan kotiseutukohteita Janakkala kuten myös Turenki, Tervakoski, Leppäkoski, Hyvikkälä ja muita
Janakkalan taajamien filateelista materiaalia. Myös vanhoja postikortteja ym.
seppo.salonen2016@gmail.com
puh 040 5252 217
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F I L AT E E L I N K A L E N T E R I
Tiedot tulevista tapahtumista mieluiten 2-3 kuukautta etukäteen lehden toimitukselle osoitteella: seppo.evinsalo@gmail.com

KANSAINVÄLISET NÄYTTELYT

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

FINLANDIA
2017 (FEPA)
24.5.–28.5.2017.
Tampere-talo,
Tampere.
Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlatapahtumiin
liittyvä kansainvälinen postimerkkinäyttely.
POHJOISMAISET NÄYTTELYT
NORDIA 2015.
30.10. – 1.11.2015.
Täby Park Hotel,
Täby (lähellä
Tukholmaa), Ruotsi.
Kaikki näyttelyluokat,
laajuus noin
820 kehystä.
Järjestäjä: Norrorts
Frimärksförening.
Ilmoittautumisaika
päättynyt. Lisätiedot: www.norrphil.se
tai www.nordia2015.se.
Suomen komissaari: Jukka Sarkki,
kotisivu: www.nordia2015.fi
MUUT NÄYTTELYT
JA TAPAHTUMAT
S A L O N F I L AT E L I S T I K E R H O N K E R ÄI LY TA PA H T U M A 10.10. klo
9-14 Hermannin koulussa Torikatu 5.
Pöytävaraukset Hans Koskinen, 0505163485. Kahvio. Vapaa pääsy.
A P O L L O N K E R ÄI LY TA PA H T U MA 11.10. ja 13.12. klo 10.00-15.00. Lönnrotinkatu 32 B katutaso. Tiedustelut ja
pöytävaraukset: Reijo Kiljunen, puh.
050 596 8777 tai e-mail: reijo.kiljunen@
gmail.com
LAHDEN KERÄILYTAPAHTUMA
lauantaina 17.10. klo 10-15. Harjula keskuksessa, Harjulankadulla. Tarjolla filateliaa, postikortteja, rahoja sekä muuta
keräilytavaraa. Kahvio, ei sisäänpääsy-

maksua. Pöytävaraukset ja tiedustelut:
Eero Saarinen, 044 0831 553, saarineneero@hotmail.com
SUOMEN LÄHETYSSEURAN rahaja postimerkkihuutokaupat 14.11. 2015,
alkaen klo 11.00. Tähtitorninkatu 18, Helsinki. Kohteisiin voi tutustua tuntia ennen huutokaupan alkua. Kohdelistan
voi tilata sähköpostitse. kimmo.kanerva@kolumbus.fi
ANTIIKKI-, TAIDE- JA KERÄILYM E S S U T, Helsinki 24.10. - 25.10.2015,
Kaapelitehtaan Puristamo ja Valssaamo, Tallberginkatu 1, Laatumessut p.
050 5257 464. Tapahtuman www-sivut:
http://www.laatumessut.com/helsinki1015.htm
FORSSAN KERÄILYTAPAHTUMA
31.10 klo 9.00-15.00. Järjestöjentalo, Kuhalankatu 17. Tiedustelut ja paikkavaraukset Olli Saarinen p. 0400 236 094.

K E R ÄI LY M E S S U T L O V I I S A S S A
Su 1.11.2015 klo 10.00-14.00. Brandensteininkatu 27 (Högstadium). Tarjolla postimerkkejä, postikortteja, etikettejä, lasia,
posliinia ym. Ilmainen sisäänpääsy, kahvio. Pöytävaraukset ja tiedustelut: kenu.
holmberg@sulo.fi tai 0500 884 489.
KOUVOLAN KERÄILYPÄIVÄT TUULENSUOJASSA. Kouvolan vanha kaupungintalo Hallituskatu 9, upea paikka,
noin 300 m. asemalta itään. Sunnuntaina
8.11.2015 ja 7.2.2016 vapaa pääsy.
KERÄILIJÖIDEN VAIHTOPÄIVÄT
Lappeenrannassa sunnuntaina 29.11. klo
11.00-14.00. Lappeenrannan palvelukeskuksen juhlasalissa, Kauppakatu 58-60,
VPK:n talon vieressä. Keräilijöiden huutokauppa klo 12.30. Vapaa pääsy, myyntipöydät 5 euroa. Järjestää Lappeen seudun numismaatikot ry. Tiedustelut: T.
Repo p. 05 452 7435 (iltaisin).

www.hellmanhuutokaupat.fi

1920 10 pen pari kuorella, B-HAMMASTE

1922 Karjala arkkisarja

Kreikka kultamitalikokoelma

Rahoja, mitaleita, kunniamerkkejä ym.

Tervetuloa

julkiseen huutokauppaamme 16-17.10.
Hotelli Crowne Plazaan, Helsinkiin.

Tarjolla runsas valikoima, mm. Suomen ja ulkomaiden parempia yksittäiskohteita,
kokoelmia ja eriä, numismatiikkaa sekä muita mielenkiintoisia keräilykohteita.

Oy Hellman –huutokaupat
pl 5, 20251 Turku, Finland

puh. 02 254 7200, 045 2328585
www.hellmanhuutokaupat.fi

