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Järvenpään Filatelistiseura järjesti lokakuun alussa
55-vuotisjuhlavuotensa kunniaksi postimerkkinäyttelyn perinteisellä Harjulan koululla. Aiemmin seura on järjestänyt jo
yhdeksän kansallista näyttelyä, kunnioitettava saavutus.
Tämänkertainen oli laajennettu kerhonäyttely, jolla haluttiin saada näytille myös uusia
kokoelmia. Juhlavuoden kunniaksi seura julkaisi myös yhdistyksen vaiheista kertovan
näyttävän juhlakirjan.
Yli sata sivuisessa teoksessa
käydään läpi seuran toimintaa vuosina
1961-2016, esitellään kuvin kaikki seuran
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Huikeita huutokauppoja

ennyt syksy muistetaan
varmasti Suomen filatelian huippukohteiden myynnistä. Kauden
aloitti saksalainen Heinrich Köhlerin
huutokauppa espanjalaisen Alemanyn
kokoelman isohampaisten myynnillä.
Seuraavana nähtiin ensimmäinen osa
ruotsalaisen Gummessonin huikean Suomi-kokoelman myynnistä Postiljonenin
toimesta. Lokakuussa oli vuorossa perinteinen Hellman-huutokauppa lukuisine hienoine kohteineen. Näistä huutokaupoista ja niiden Suomi-kohteiden
tuloksista voit lukea sivuilta 32-35.
Tavalliselle keräilijälle nämä edellämainitut voivat olla liian hintavia, mutta myös kohtuuhintaiselle tavaralle on
kysyntää. Tämän osoitti jo toisen kerran
Lönkalla pidetty Suomen Lähetysseuran
julkinen huutokauppa, jossa kaikki kohteet myytiin runsaslukuiselle yleisölle.
Seuraava huutokauppa pidetään jo tammikuussa, ja meklari Kimmo Kanervan
mukaan sinne on saatu myyntiin hyvää
perustavaraa sekä esimerkiksi paljon
kansioita ja yli 40 kiloa metalirahoja.
Myös lehden omassa Online-huutokaupassa on nähty hyviä hinnannousuja. Tämä onkin seuran jäsenille oiva tapa saada ylimääräinen parempi tavara
markkinoille ja lisää rahaa käytettäväk-





Pääkirjoitus






Suomen
Postimerkkilehti
Suomen Filatelistiseura ry:n
äänenkannattaja
ISSN 0355-7731
97. vuosikerta

si esimerkiksi yllämainittujen kaltaisiin
huutokauppoihin.
Nuorisofilatelia nousuun! on toukokuussa 2016 alkanut blogi, jonka tavoitteena on edistää suomalaista
nuorisofilateliaa. Osoitteesta http://nuorisofilatelia.blogspot.com löytyvässä blogissa on kerrottu tähän mennessä muun
muassa Catch a stamp -postimerkkipelistä, Ruotsin nuorisofilatelistiliitosta ja
Uudesta-Seelannista keräilykohteena,
järjestetty filateelinen tietokilpailu nro 1.
Käykää tutustumassa sivustoon ja kommentoikaa sitä tekijöille. Näyttäkää sitä
myös omalle nuorisollenne, sillä tällaisen netissä toimivan sivuston luulisi herättävän nykynuorissa kiinnostusta. 
Seppo Evinsalo

Päätoimittaja - Redaktör - Editor
Seppo Evinsalo
0500 508 979
seppo.evinsalo@gmail.com

eri tilaisuuksissa julkaisemat muistopienoisarkit, yksityisehiöt, postikortit ja
leimat, omakuvapostimerkit sekä kirjekuoret ja leimat. Lisäksi muuta materiaalia kuten näyttelyiden mitalit ja kunniakirjat.
Paljon on seura ehtinyt
julkaista ja hienosti ovat tähän kirjaan dokumentoineet
kaiken. Olisi tässä esimerkkiä monelle suuremmallekin yhdistykselle. Kiinnostuneet voivat kirjaa
tiedustella sen kokoajilta: jorma.lindeblad
@kolumbus.fi tai tero.
kilpijarvi@gmail.com.

Ilmoitushinnat
1/1 sivu 240 € , 1/2 sivua 150 €, 1/4 sivua 110 €

Postiosoite - Mail address
SP-lehti c/o Evinsalo
Lallukankuja 3 B 41
00920 Helsinki
Toimituskunta
Tuomas Juvonen, Kimmo Kanerva,
Seppo Laaksonen, Kaj Salo, Seppo Salonen
Tilaushinnat - Prenumeration Subscription
Suomi ja Pohjoismaat - Finland
and Norden 48 €
Eurooppa (lento) - Europa (by air mail) 58 €
Muut maat (lento) - Other countries
(by air mail) 70 €
Aineiston jättöpäivä vähintään 2 - 3 viikkoa ennen ilmestymistä. Muussa tapauksessa (esim. ilmoitusten osalta) on järjestelyistä
erikseen sovittava.

Tilaukset, ilmoitusmaksut,
osoitteen muutokset
Tapani Somersalo, 050 564 3933
tapani.somersalo@kolumbus.fi
Suomen Filatelistiseuran Kustannus Oy
Nordea 102 030-134 575
suomenpostimerkkilehti@hotmail.com
Kustantaja - Publisher
Suomen Filatelistiseuran Kustannus Oy
Tapani Somersalo, 050 564 3933
tapani.somersalo@kolumbus.fi
Tilaajien osoitteita voidaan käyttää suoramarkkinointiin. Halutessasi voit kieltää
osoitteesi käytön ilmoittamalla siitä lehden
toimitukseen.
Painopaikka - Tryckeri
K-Print
Tallin, Eesti

3

4

Suomen Postimerkkilehti
6/2016

Lönkalla tapahtuu

Lähetysseuran
huutokaupassa
tupa täynnä
Suomen
Filatelistiseura ry

Ohjelma talvella 2016 – 17
Kokoukset ja huutokaupat alkavat
maanantaisin klo 18.00.
Vaihtopäivät sunnuntaisin klo 10.00.
Osoite: Lönnrotinkatu 32 B,
00180 Helsinki
ma 21.11. Huutokauppa
ma 28.11. Esitelmä + Huutokauppa
la 3.12 Philean ja Finnmedalsin posti-		
		
merkki- ja rahahuutokauppa.
ma 5.12. Huutokauppa
ma 12.12. SF:n vaalikokous
		
+ Kuukausikokous 1692
		
+ Huutokauppa
ma 19.12. Pikkujoulut + Huutokauppa
Joulutauko
ma 9.1. Kuukausikokous 1693
		
+ Huutokauppa
ma 16.1. Huutokauppa
la 21.1. Lähetysseuran julkinen
		
huutokauppa Lönkalla
ma 23.1. Esitelmä + Huutokauppa
ma 30.1. Huutokauppa
ma 6.2 Kuukausikokous 1694
		 + Huutokauppa
ma 13.2. Huutokauppa

S

yyskuun lopussa pidetty Suomen Lähetysseuran perinteinen
huutokauppa Suomen Filatelistiseuran huoneistossa oli kerännyt Lönkalle runsaan osaanottajamäärän.
Huutokaupan meklari Kimmo Kanerva
veti avustajineen tapahtuman sujuvasti
läpi ja perinteen mukaisesti kaikki kohteet myytiin. Tavaraa oli runsaasti tarjolla ja hinnat kohtuullisia. Tyytyväisiä
olivat niin ostajat kuin myyjätkin. Seuraava huutokauppa pidetään samoissa
tiloissa 21.1.2017. 

Online 31
huutokaupassa
hyviä nousuja

L

ehden omassa huutokaupassa saatiin hyviä tuloksia. Erikoisempi tavara, kuten tällä
kertaa mukana ollut militaria, myy hyvin. Myynnissä oli sodan aikaisia rintamerkkejä ja kaikista niistä kilpailtiin ankarasti. Myös filatelian
ja postikorttien
kohdalla nähtiin
kovia nousuja. 
Postikortti
Vammalan
apteekista nousi
20 euron lähtöhinnasta 101
euroon.

Lentolaivue
24:n lentokonepinssi Brewster
nousi 20 eurosta
180 euroon.

Rannikkotykistö 1:n
AUK:n rannekkeen kilpiosa.
Lähtöhinta 20 €,
myyty 135 €.

Kaunisleimaiset
markka-arvoiset
Karjala-merkit tekivät
hyvin kauppansa.
2 markan vihreä nousi
30 eurosta 295 euroon.


Pikkujoulut

Suomen Filatelistiseuran jo perinteeksi muodostuneet

Lönkalla 19.12.2016 klo 18.00. Hinta 35 € sisältää
joulumenun ja ruokajuomat sekä kaksi arpaa,
joilla voi voittaa perinteisen herkkukorin ja paljon
muita hienoja voittoja. Lisäarvat 2,50 €/kpl.
Ohjelmassa myös tasokas huutokauppa.
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Huutokaupan näyttö on perjantaina 2. joulukuuta klo 15-19 ja lauantaina klo 10-12. Huutokauppa alkaa lauantaina klo 12.00. Paikka Suomen Filatelistiseuran sali Lönnrotinkatu 32 B.
Luettelo tulee nettiin viikolla 46 ja paperiluetteloiden postitus alkaa samalla viikolla.

Philean ja Finnmedalsin julkinen
huutokauppa Lönkalla 3.12.

P

hilea ja Finnmedals aloittavat huutokauppayhteistyön. AB Philean joulukuun 3. huutokaupassa Helsingissä (Suomen Filatelistiseuran kerhohuoneistossa Lönnrotinkatu 32 B)
on filateelisten kohteiden lisäksi tarjolla mitaleita ja
kunniamerkkejä peräti 108 kpl, kuten sivun 17 mainoksessa oleva Mannerheim -ritariristi. Finnmedalsin Jani
Tiainen ottaa vastaan kohteita tästä lähtien AB Philean huutokauppoihin kuten myös Jussi Paananen.
Finnmedals jatkaa toimintaansa itsenäisenä yhtiönä.
Finnmedals on Suomen suurin kunniamerkkeihin
ja militariaan erikoistunut liike. Yritys on perustettu
1997, eli ensi vuonna tulee täyteen 20 vuotta. Yritys on
perustamisestaan lähtien toiminut aktiivisesti myös
Suomen ulkopuolella ja on vakiovieras alan suurimmilla messuilla Euroopassa ja Yhdysvalloissa.
Finnmedalsin omistaja Jani Tiainen on Suomen johtavia kunniamerkkien ja militarian asiantuntijoita.
Hänen vuonna 2010 julkaisemansa kirja ”Suomen Kunniamerkit” on alan kiistaton perusteos. Huutokauppatoimintaa yritys on harjoittanut vuodesta 2007 lähtien
ensin Suomessa ja viime aikoina Saksassa. 

Zeppelin pystypari arkin
alareunasta. Ylemmässä
merkissä virhepainama 1830.

Postal
stationery,
5 kop clear blue
type II on 10 k
rose with pearl
on laid paper.
Cancelled
WIBORG
27.11.1865.
Very rare used
example in
beautiful
condition.
Unpriced
in LaPe.

Merkkimarkkinat
Suomen Filatelistiseuran myyntitapahtuma su 20.11.2016
klo 10.00 – 14.00 Lönnrotinkatu 32 B,
katutaso. Ei pöytämaksua kerhon
jäsenille. Tiedustelut ja pöytävaraukset: Pertti Hurmerinta,
puh. 050 589 8010,
email: postia.pepelle@gmail.com

1856 Oval stamps 5 k light blue small pearls.
Nice canc. Lovisa 12.7.1857 and ”1”. Cert.
Philatelic Federation of Finland ”The stamp
and the cancellations are genuine. No reparations are to be seen”. Very fine stamp.
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Jari Majanderin Fieandt -esitelmä osa 1

“Joutsenkuningas”
Ludwig II.
Baijerin
kuningaskunnan
kuvakorttiehiö,
arvoleima
(5 Pf prinssi
Luitpold) painettu yksityisestä tilauksesta, kelpasi postitukseen 31.3.1919 asti.
Korttia tunnetaan vain neljä kappaletta.

Yhden pennyn mustan taitetun Mulready-ehiökuoren (1840) arvoleimapuoli.
Ehiö on mitätöity oranssinvärisellä normaalilla Maltanristillä. Mulready-ehiöt
ovat poikkeuksellisen moneen aiheeseen sopivia filateelisia kohteita.

ja laukkaavan hevosen selässä – cavallini.
Sydneyssä, Uudessa Etelä-Walesissa, tulivat käyttöön ensimmäiset arvoleimaltaan kohopainetut ehiöt vuonna 1838.
Yhdessä Penny Black -postimerkkien
kanssa julkaistut Mulready-kokoontaitettavat kirjearkit joutuivat aikanaan pilkan
kohteiksi Englannissa. Vaikka ehiöitä on
sen jälkeen julkaistu lähes kaikissa maailman maissa, myös Suomessa vuodesta
1845 lähtien, ei niistä koskaan tullut läheskään yhtä suosittuja kuin postimerkeistä. Suurelle yleisölle ehiöt
ovatkin pysyneet melko tuntemattomina.
Ehiöitä toki käytetään yhä
nykyään. Suomessa Posti käyttää myynnissä olevista ehiöistään nimitystä Postimaksu maksettu -kortit ja kuoret, Helpostikuori, Postikirje jne. Niiden tarkoituksena
on helpottaa postittamista, sillä lähettäjän ei tarvitse erikseen hankkia postimerkkejä ja liimata niitä lähetyksille.
Alkuaikoina ehiöiden arvoleimat vaihtelivat postimerkkimallien mukaan. Sittemmin ehiöiden arvoleimat on alkaneet
poiketa postimerkkien kuvista ja ehiöitä
on julkaistu myös juhla- ja muistotarkoituksessa. Ehiöissä ei nykyään välttämättä ole lainkaan postimaksua osoittavaa
arvomerkintää, vaan pelkästään Postimaksu maksettu -painanta tai vastaava.
Postitaksojen muuttuessa tällaisissa ehiöissä ei tarvita lisämerkkejä. Postimaksu
on siis suoritettu jo ennakolta. Jo pitkään
ehiöihin on painettu myös erilaisia kuvia
ja tekstiä, joita voi hyödyntää vaikkapa
aihekokoelmissa.
Filatelian piirissä ehiö on terminä hyvin kuvaava. Vastaava termi ruotsiksi on
helsak, saksaksi Ganzsache, englanniksi
entire ja ranskaksi entier. Kaikki tarkoittavat kirjaimellisestikin samaa asiaa eli

Ehiöt aihefilateliassa
Yleisen filateelisen määritelmänsä mukaan ehiöt ovat
kokokohteita, jotka on varustettu postimerkin kaltaisella
tai sitä vastaavalla arvo- tai muulla painanteella.
Painannasta selviää usein myös ehiön käyttötarkoitus,
esimerkiksi kortti kotimaan käyttöä varten tai postikirje (aerogrammi) ulkomaan lentopostia varten.
Arvopainannan tehtävänä on taas osoittaa, että kyseisestä
lähetyslajista on ennakolta suoritettu taksanmukainen
kuljetusmaksu tai maksu jostakin muusta postin palvelusta.
Teksti Jari Majander

Sardinian kuningaskunnassa vuonna
1818 käyttöön otettujen Cavallini (’pieni
ratsastaja’) -postileimojen mallikappale.

Ehiön yleinen
filateelinen määritelmä

T

ermin ehiö tunnistavat lähinnä
vain filatelistit. Eräänä ehiöiden
edeltäjinä pidetään Sardiniassa
ns. cavallini-postileimapapereita,
jotka ovat peräisin vuodelta 1818. Niiden
arvoleimassa on torvea soittava ratsasta-

Jari Majander on
Aihefilatelistin
päätoimittaja ja
monilla kansainvälisillä kultamitaleilla palkittu
näyttelyfilatelisti.
Jari on myös
aiheluokan
näyttelytuomari
sekä lukuisten
kansainvälisten
filateelisten
yhdistysten jäsen.
Tämä juttusarja perustuu Jarin huhtikuussa Lönkalla pidettyyn Fieandt
-esitelmään. Einar Fieandt -mitali
hänelle myönnettiin Stamp Forum
-postimerkkimessujen yhteydessä 2015.
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De Panne on kuuluisa hiekkadyyneistään. Belgialainen päällepainettu ehiökortti, arvoleima kuningas Albert I,
40/25c (n. 1932). Ehiön käyttötarkoitus on muuttunut: viestin viiden sanan rajoitus on poistettu.

ehiö on kohteena ikäänkuin jakamaton.
Toisin sanoen, ehiö on paitsi tarkoitettu lähetettäväksi kokonaisuutena, myös
tarkoitettu keräiltäväksi ja esitettäväksi kokoelmassa kokonaisena kohteena.
Tosin ennen vanhaan ehiöitä kerättiin
myös arvoleimaleikelminä.

Ehiöiden luokittelu
ehiöfilateliassa
Ehiöfilatelia on filatelian alalaji, joka keskittyy ehiöiden keräilyyn, tutkimiseen
ja esittämiseen postimerkkinäyttelyissä.
Ehiöfilatelian kilpailuluokan sääntöjen
(SREV Artikla 3) mukaan ehiöt luokitellaan eri tavoin:
– saatavuuden perusteella
– ulkomuodon ja muiden fyysisten
ominaisuuksiensa perusteella
– käyttötarkoituksen (postin
palvelujen) perusteella.
Ehiöiden saatavuus poikkeaa suuresti toisistaan. Postin viralliset julkaisut

ovat laajimmin saatavilla, kuka tahansa
voi hankkia ja käyttää niitä. Posti myy
ehiöitä sekä yksityishenkilöille (Postimaksu maksettu) että yrityksille (Postikirje ym.). Ns. virkapostiehiöiden saatavuus
on yleensä rajoitettu vain kyseistä virkaa hoitaville viranomaisille, joskin niitä voidaan käyttää myös viranomaisille
osoitettuihin vastauslähetyksiin (kuten
Suomessa ns. ukkoskortit). Sota-aikoina on julkaistu ehiöitä
kenttä- ja sotilaspostikäyttöön, osa niistä on
virallisia, mutta suurin
osa yksityisiä.
Mielenkiintoisen ja tavattoman moninaisen
Säähavaintokortti
pakkashavaintojen
keräämiseksi vuodelta 1919.
Vapaakirjeoikeus on
virkakortin vastaanottajalla Meteorologisella
Päälaitokseksella.

ryhmän ehiöitä muodostavat yksityisestä tilauksesta postin valmistamat tai
valmistuttamat ehiöt. Niillä tarkoitetaan
ehiöitä, jotka on jonkin yksittäisen ihmisen, yrityksen tai yhteisön tilaamia, ja
jotka posti on hyväksynyt käytettäväksi postiliikenteessä. Posti on saattanut
painaa niille arvoleiman tai arvoleima
on postin muutoin käyttöön hyväksy-
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mä. Tällaisten ehiöiden saatavuus on
tapauskohtaista: eräät niistä ovat olleet
julkisesti saatavilla postista, mutta suurin osa vain paikallisesti. Monet ehiöt
eivät ole olleet julkisesti saatavilla lainkaan, vaan ne oli varattu pelkästään yksityisen, yrityksen tai yhteisön omaan
käyttöön. 1900-luvun alkupuolella tällaisia ehiöitä teetettiin runsaasti erityisesti
Saksassa, Sveitsissä ja Itävallassa.

Kokoontaitettava ilmakirje eli aerogrammi julkaistiin William Shakespearen
syntymän 400-vuotisjuhlan kunniaksi
Englannissa 23. huhtikuuta 1964. Ensipäivän lentopostilähetys Kanadaan.

Ehiöt eroavat suuresti toisistaan myös
ulkomuotonsa ja muiden fyysisten ominaisuuksiensa perusteella. Valmiit ehiökirjekuoret, kokoontaitettavat kirjearkit, ml. ilmakirjearkit eli aerogrammit,
ehiöpostikortit, vastauskortit, korttikirjeet, ristiside- eli painotuotekääreet sekä erilaiset painetut lomakkeet, kuten
paluukuitit ja vastaanottotodistukset,
ovat esimerkkejä erimuotoisista ehiöistä.
Ehiöfilatelia keskittyy ehiöiden kaikkien
fyysisten ominaisuuksien tutkimiseen,
kuten niiden valmistuksessa käytetyn
paperin ominaisuuksiin ja painotekniikkaan.
Ehiöitä voi luokitella myös niiden
käyttötarkoituksen ja niihin liittyvien
postin palveluiden perusteella. Eri käyttötarkoituksia varten julkaistujen ehiöiden kirjo on tavattoman laaja. Tässä
voidaan erottaa toisistaan ehiöt eri lähetyslajeja, kuten koti- ja ulkomaan pintapostia ja lentopostia, kirjattua ja vakuutettua postia, pakettipostia, kenttäpostia,
putkipostia sekä sähkeitä varten.
Myös postin eri palvelujen yhteydessä

Ehiöt aihefilateliassa

Puristettava hammastahnatuubi oli
1920-luvulla ylellisyystuote. Berliinin
paikallispostin
vuonna 1920 julkaisema mainosehiövihko
sisältää viisi nimellisarvoltaan 30
Pfennigin ehiökorttia.
Vihkon myyntihinnan
alennus katettiin
mainoksilla.
Kenttätykistön
tarkastaja ratsulla.
Ranskalainen virallinen sotilaspostiehiökortti 1. maailmansodan ajalta, ei
arvoleimaa. Ehiön
käyttötarkoitus
selvitetään korttiin
painetuissa ohjeissa,
korttiin ei saanut
kirjoittaa lähetyspaikkaa eikä tietoa
taisteluista. Siirtynyt
painanta.

on ollut käytössä ehiöitä eri tarkoituksia
varten, esimerkiksi maksukuitteina, vastaanotto- ja saantitodistuksina sekä postiosoituksina. Tähän ryhmään kuuluvat
myös kaikki postin lomakkeet, joilla on
jokin valmiiksi painettu arvomerkintä.
Ehiöinä voidaan pitää myös postimerkeillä varustettuja kortteja ja kuoria, joita posti on myynyt ehiöiden kaltaisina
tuotteina tai jotka posti on hyväksynyt
käyttöön. Monet niistä ovat yksityisten
yritysten valmistamia. Osaa niistä pidetään ehiöiden ns. edeltäjinä – ne ovat
myöhemmin korvautuneet varsinaisilla
painetuilla ehiöillä. Joissakin tapauksissa kyse on tilapäiskäytöstä, jonka aikana
varsinaisia ehiöitä ei ollut saatavilla.
Kuten postimerkeistä, myös ehiöistä tunnetaan ehdotteita, koevedoksia ja
muita ehiöiden valmistuksen eri vaiheissa syntyneitä kohteita, jotka kaikki ovat
keräilykelpoisia.

Aihekokoelmaan sopiva
filateelinen aineisto
Ennenkuin käsittelen ehiöiden käyttöä
erityisesti aihekokoelmissa, esittelen lyhyesti pääperiaatteet, joiden mukaan filateelista aineistoa on mahdollista esittää
aihekokoelmissa. Aihefilatelia perustuu
filatelian kolmeen peruspilariin, jotka
ovat perinteinen filatelia, ehiöfilatelia
ja postihistoria. Toisin sanoen aihekokoelmissa on mahdollista esittää samaa
filateelista aineistoa, jota esitetään myös
näiden muiden kilpailuluokkien sääntöjen mukaan laadituissa kokoelmissa.
Aihefilatelian kilpailuluokan erityissääntöjen (SREV Artikkeli 3.1) mukaan
aihekokoelmassa tulee käyttää postaa-
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Harvinainen ehdote vuonna 1952 julkaistuun maisemaehiökorttisarjaan. Ehdotteen
arvoleimana on punainen 12 mk puunhakkaaja toteutuneen M30-leijonamallin sijaan.

lis-filateelista aineistoa mahdollisimman monipuolisesti. Käytännössä tällä
tarkoitetaan sitä, että kaikkien kohteiden
pitää olla paitsi filateelisia, myös postaalisia. Postaalis-filateeliset kohteet
– on julkaistu tai
– on tarkoitettu julkaistavaksi tai
– on tuotettu julkaisun
valmistusvaiheessa tai
– on käytetty tai pidetty kelpoisena
käytettäväksi valtionhallinnon, kunnan
tai yksityisten postinvälittäjien tai muiden asianmukaisesti valtuutettujen viranomaisten postiliikenteessä. Toisin sanottuna, postaalis-filateeliset kohteet ovat
postitoimen tuottamia tai vähintään käyttöön hyväksymiä kohteita. Määritelmään
sisältyvä postaalisuuden vaatimus sulkee
pois mm. fiskaaliset kohteet, joskin niitäkin on joissakin erikoistapauksissa mahdollista esittää aihekokoelmissa.
Monipuolisuus edellyttää kaikentyyppisten filateelisten kohteiden esittämis-

tä ja tasapainoista käyttöä. Aihekokoelmassa tulee olla postimerkkien lisäksi
mm. postimerkkivihkoja, postilähetyksiä ja – tietenkin myös ehiöitä. Aineiston monipuolisuutta voidaan tarkastella
seuraavalla kolmella kriteerillä:
1. filateelinen laajuus ts.
mahdollisimman paljon
erityyppisiä filateelisia kohteita
2. ajallinen laajuus (esifilatelia,
klassinen filatelia aina nykyaikaan asti)
3. maantieteellinen laajuus (eri
postihallinnot ympäri maailman,
sekä nykyiset että entiset).
Näistä filateelinen laajuus on merkitykseltään tärkein. Erityisesti ajallisen ja
maantieteellisen laajuuden korostaminen erottaa aihekokoelmat luonteeltaan
muiden kilpailuluokkien kokoelmista,
jotka ovat tyypillisesti sekä ajallisesti että maantieteellisesti rajattuja.
Alessandro Voltan
kuoleman satavuotismuistoksi vuonna 1927
julkaistu ehiökortti,
jonka arvoleima on
siirtynyt oikealle.
Kortit painettiin
arkeissa ja leikkaamisen seurauksena
arvoleima jakautui
kahdeksi osaksi.

Aihefilateelisen kokoelman jokaisen
kohteen tulee liittyä kokoelman aiheeseen ja sen pitää tuoda aiheeseen liittyvä informaatio esille parhaalla ja tehokkaimmalla mahdollisella tavalla. Aihe
voi olla mikä tahansa. Kokoelman laatija valitsee aiheensa yleensä oman ammatin, harrastuksen tai muun kiinnostuksen kohteen perusteella. Käytännössä
aiheen valinnalla on suuri merkitys saatavilla olevan filateelisen aineiston kannalta, sillä aiheen kehittely on mahdollista vain saatavilla olevan filateelisen
aineiston puitteissa. Klassisista aiheista,
kuten linnuista tai kuninkaallisista, on
mahdollista laatia hyvin korkeatasoisia
aihekokoelmia, koska näihin aiheisiin
liittyvää harvinaista filateelista aineistoa
on olemassa huomattavan paljon. Mitä
rajatumpi aihe on, sitä vaativampaa aihekokoelman laatiminen yleensä on.

Lukeminen kannattaa aina. Sveitsiläinen
nimellisarvoltaan 10 centin kuvallinen
ehiökortti on kansallispäivän juhlajulkaisu vuodelta 1922.

Aihekokoelmissa pääpaino on kohteilla, jotka ovat filateelisesti merkittäviä filateelisesti vähemmän merkitsevien
sijaan. Kohteet voivat olla joko käyttämättömiä tai aidosti kulkeneita, taksanmukaisella postimaksulla varustettuja
kohteita. Sen sijaan suosioleimatuille
kohteille tai muille filateelisille muistokohteille ei ole sijaa aihekokoelmissa.
Monet aihefilatelistit suosivat käytettyjä
ehiöitä niiden postinkulkuun liittyvien
merkintöjensä takia.
Kaikki aihekokoelman kohteet liittyvät aiheeseen ja ne kuvaavat parhaalla mahdollisella tavalla jotakin tärkeää
aiheeseen liittyvää yksityiskohtaa. Parhaimmillaan kohteiden aiheenmukainen
sisältö liittyy suoraan julkaisijamaan his-



10

Suomen Postimerkkilehti
6/2016

toriaan, kulttuuriin, talouteen, politiikkaan tai vastaaviin seikkoihin, sen sijaan, että ne olisivat keräilytarkoituksiin
valmistettuja keinottelujulkaisuja.
Kohteesta voi ilmetä aiheeseen liittyvää informaatiota eri tavoilla. Aiheenmukainen informaatio voi ilmetä suoraan
– kohteen pääaiheesta tai jostakin
sivuaiheesta,
– kohteen julkaisutarkoituksesta
tai käytöstä,
– kohteen muista postaalisista
tunnusmerkeistä,
– materiaalista, jolle kohde on
painettu tai
– kohteen käyttöön liittyvästä postin
palvelusta, jolla on aiheeseen liittyvä
merkitys.
Aiheenmukaista tietoa voi ilmetä kohteesta myös epäsuoraan syvemmän analyysin perusteella, jolloin on mahdollista
esittää sellaisia kohteita, joiden yhteys
aiheeseen ei ole ilmeinen. Siinä tapauksessa kohteen yhteys käsiteltävään aiheeseen tulee aina selventää kohteeseen
liittyvällä aiheenmukaisella tekstityksellä. Tekstityksen puuttuminen kokonaan
saattaa vaikeuttaa kokoelman ymmärtämistä ja jopa johtaa harhaan.

Ehiöiden käyttäminen
aihekokoelmissa
Ehiöt ovat mitä parhaiten aihekokoelmiin sopivaa filateelista perusaineistoa,
kuten muutkin postiarvokkeet (postimerkit ym.). Aihefilatelian erityissäännöissä ehiöitä ei erityisesti mainita,
mutta sääntöjen tueksi laadituissa tulkintaohjeissa esitetään useita ehiöihin
suoraan liittyviä ohjeita.

Ehiöt aihefilateliassa
Putkipostin korttikirje-ehiö vuodelta
1916. Kohde on
kulkenut ensin
putkipostissa,
sitten polkupyörällä
Seine-et-Oisen
departementtiin
Pariisin lähellä.
Käsin kirjoitettu
“hors limités” viittaa
siihen, että kohdeosoite on Pariisin
putkipostiverkon
ulkopuolella.

Aihefilatelian kannalta ehiöt koostuvat yleensä seuraavista osista:
1. Yleensä ehiön oikeaan yläkulmaan
painetusta arvoleimasta tai
vastaavasta muusta painanteesta.
2. Ehiön käyttötarkoitusta ilmaisevasta painetusta tekstistä, kuten
Carte Postale, joka voi myös
puuttua kokonaan.
3. Painetusta sivukuvasta tai tekstistä,
joka niin ikään voi puuttua
kokonaan.
Kuten edellä kävi ilmi, ehiö voi liittyä
kokoelman aiheeseen sen pää- tai jonkun sivuaiheen perusteella. Aiheeseen
liittyvä informaatio voi ilmetä ehiön
– arvoleiman (tai vastaavan muun
painanteen) tekstistä tai kuvasta
– ehiön käyttötarkoituksen
ilmaisevasta painetusta tekstistä
– sivukuvasta, joka on usein
koristeellinen
Yhdysvaltalainen yhden
centin ehiökorttimalli
Jefferson julkaistiin
vuonna 1911. Se oli käytössä vuosikymmeniä.
Kortin arvoleimapuolen
mainokset ovat yksityisesti jälkipainettuja. Yhdysvaltalaisia mainosehiöitä
ei yleensä pidä esittää
aihekokoelmissa.

– tekstityksen graafisesta tai
kuvituksen taiteellisesta tyylistä
– valmistuksessa käytetystä
materiaalista, kuten vesileimapaperin mallista
– painomenetelmästä.
Ehiön kaikkia osia – arvoleimaa, sivukuvia ja tekstiä ehiön arvoleimapuolella tai sen kääntöpuolella – voi hyödyntää aiheen kehittelyssä. Ehiön voi
esittää aihekokoelmassa, vaikka pelkästään arvoleima tai sivukuva liittyvät
aiheeseen. Monesti sekä arvoleima että sivukuva liittyvät aiheeseen. Tällöin
sivukuva saattaa täydentää arvoleiman
kuvaa tai tuoda esille jonkin aiheen kannalta tärkeän yksityiskohdan. Erityisesti
kuvallisista ehiöistä löytyy kauniita ja
huomiota herättäviä kohteita kaikkiin
aihekokoelmiin. Erityisesti mainosehiöissä esiintyy aiheita, joita ei löydy
muista filateelisista kohteista.
Jos pelkästään arvoleima liittyy aiheeseen, pitää harkita, onko kohteen esittäminen perusteltua sen viemän suhteellisen suuren tilan kannalta. Joskus
tällainen ehiö on korvattavissa yksittäisellä postimerkillä, joka sisältää saman
informaation kuin arvoleima, mutta joka
vie paljon vähemmän tilaa. Jos ehiö on
filateelisesti erityisen merkittävä, sen voi
joka tapauksessa esittää aihekokoelmas-
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Baijerin posti on
painanut 10 Pfennigin
arvoleiman valmiiksipainetulle mainoskuorelle yksityisestä
tilauksesta vuonna
1903, tilaajana August
Stukenbrok. Ehiötä
on käytetty vastauslähetyksissä.

sa pelkästään arvoleimansa takia.
Ehiö voi liittyä aiheeseen myös julkaisu- tai käyttötarkoituksensa perusteella. Pariisin putkipostin ehiöt ovat tästä
hyvä esimerkki. Vuodesta 1916 lähtien
putkipostin ehiöitä voitiin lähettää myös
varsinaisen putkipostiverkon ulkopuolelle tiettyihin nimeltä mainittuihin Pariisin lähiöihin. Tällöin postilähetykset
kuljetettiin perille polkupyörillä. Toimitustavasta on maininta ehiöön painetuissa postin ohjeissa. Tällaista ehiöitä voi,
mikäli se on osoitettu nimeltä mainittuun lähiöön, käyttää polkupyöristä kertovassa aihekokoelmassa. Kohteella voi
esimerkiksi korostaa, kuinka polkupyörillä täydennettiin postin jakeluverkkoa.
Yleensä ehiötä ei voi esittää aihekokoelmassa, mikäli ainoastaan lähettäjän
tai vastaanottajan nimi, osoite tai ehiön
sisältämä muu yksityinen informaatio
(sisältö) liittyy aiheeseen. Esimerkiksi jonkin tunnetun henkilön lähettämä
tai vastaanottama ehiö tai postilähetys
ei sellaisenaan kelpaa kyseisestä henkilöstä kertovaan aihekokoelmaan.
Tästä on olemassa mielenkiintoinen
poikkeus, joka liittyy vapaakirjeoikeuteen. Virkapostin ehiöille erityisenä
ominaisuutena voi aihekokoelmissa
hyödyntää lähettäjän tai vastaanottajan virka-asemaa, nimeä tai jopa nimen
alkuperää. Vapaakirjeoikeus on silloin
joko lähettäjällä (tyypillinen virkaehiö)
tai vastaanottajalla (valmiiksi maksetut
vastauslähetykset, joiden käyttöön on
postin lupa).
Ehiöiden muunnelmilla tarkoitetaan
päälle- tai lisäpainamia, jotka muuttavat joko ehiön käyttötarkoitusta tai sen
maksuarvoa. Joskus tällainen muunnelma saattaa peittää aiheeseen liittyvää informaatiota ehiössä. Tällöin on

selkeämpää esittää kohde, jolla kyseistä
muunnelmaa ei ole.
Aihekokoelmien kannalta on tärkeää
tehdä ero toisaalta postaalisten päälle- ja
lisäpainamien ja toisaalta yksityisen lisäpainatuksien välillä. Jälkipainetulla ehiöllä tarkoitetaan sellaista postin virallista ehiötä, johon jokin yksityinen taho on
lisännyt kuvia, tekstiä, mainoksia yms.
painatusta ehiön valmistuksen (ja myynnin) jälkeen. Esimerkiksi Yhdysvalloissa
kaikki mainoksia sisältävät ehiöt kuuluvat jälkipainettujen ehiöiden kategoriaan. Tällaisia ehiöitä ei yleensä hyväksytä aihekokoelmissa niiden yksityisen
luonteensa takia, kuten ei myöskään
täysin yksityisesti valmistettuja ehiöiden kaltaisia painotuotteita.
Aihekokoelmaan kelpaavan ehiön ei
tarvitse olla postin kokonaan valmistama, riittää kun sen käytölle on pos-

titoimen hyväksyntä. Myös yksityisesti kokonaan valmistettuja ehiöitä voi
esittää aihekokoelmissa, mikäli niiden
postaaliselle käytölle on postihallinnon
valtuutus tai hyväksyntä. Käytännössä
eri aikoina ja eri maissa voimassa olleet
sopimukset postin ja yksityisten toimijoiden välillä tekevät vaikeiksi selvittää,
missä määrin kohteet täyttävät nämä
vaatimukset.
Ehiöt tulee yleensä esittää kokonaisina
aihekokoelmissa. Toisaalta ne vaihtelevat suuresti kooltaan ja erityisesti mainosehiöt voivat olla niin suuria, että ne
eivät avattuina mahdu kokoelmalehdelle. Mitään osaa ehiöstä ei pidä piilottaa,
ellei se luonnostaan, esimerkiksi taitettavien kirjearkkien tapauksessa, jää taitettuna piiloon. Ehiön upottaminen siten,
että arvoleima jää piiloon, ei ole koskaan
paras mahdollinen vaihtoehto. Ehiötä,
jonka arvoleima ei näy, voi joissakin tapauksissa olla vaikeaa tunnistaa ehiöksi.
Mainosehiöarkkeja ei käytännössä aina pysty tai kannata taittaa siten, että arvoleima on näkyvissä. Sama pätee kuvakorttiehiöihin, joissa aiheeseen liittyy
vain niiden kuvapuoli. Silloin on kaksi
vaihtoehtoa: 1) arvoleiman voi esittää jäljennöksenä, esimerkiksi perinteisenä valokopiona tai 2) kohteen ehiöluonne selvitetään filateelisella tekstillä. Kohteen
ehiöluonnetta ei missään tapauksessa
pidä jättää arvailujen varaan, se
voi antaa kuvan näytteilleasettajan puutteellisista filateelisista
tiedoista.
Ennen ehiöitä kerättiin yleisesti arvoleimaleikelminä, joten joidenkin hyvin harvinaisten arvoleimojen tapauksessa on
mahdollista esittää myös pelkkä arvoleima. Tällainen tilanne
on aihefilateliassa hyvin harvinainen. Lähinnä mieleen tulevat
eräät mainosehiöt, joissa mainos
on painettu arvoleiman ympärille. Kaikkein harvinaisimpia tällaisia kohteita voi olla vaikeaa
löytää kokonaisina ehiöinä. 
Stuttgartin yksityisen kaupunginpostin taitettava ehiökortti
1890-luvun lopulta. Sitä on
luultavasti käytetty vastauslähetyksenä paikalliselle panimolle.
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Tom Peltonen isänsä ja isoisänsä jalanjäljissä

Postimerkkikauppias kolma
teksti ja kuvat Seppo Evinsalo

Kaikkien postimerkkeilyä harrastavien hyvin tuntema Lauri
Peltosen postimerkkiliike toimii edelleen Suomen kesäkaupungissa Hangossa. Nykyisin firma on osa kansainvälistä postimerkkikauppaa, mutta sen juuret ovat yhä tukevasti kotimaassa ja toimintaa Suomessa johtaa perustajiensa lailla Peltonen.

T

oimit nykyisin Lauri Peltonen
Oy:n toimitusjohtajana. Oletko koko aikuisikäsi ollut firman palveluksessa?
Aloitin firman palveluksessa jo vuon-

na 1977. Tätä ennen olin työskennellyt
siellä myöskin koulun kesälomien aikana vuodesta 1972 alkaen.
Vuonna 2003 yhtiö tuli osaksi kansain-

Tom Peltonen, 59 vuotta.
Lauri Peltonen Oy:n toimitusjohtaja. Postimerkkinäyttelyiden kansainvälinen (FIP) tuomari vuodesta 1993 lähtien.
Jäsenenä monessa yhdistyksessä – mukana myös Suomen postimerkkikauppiaiden
yhdistyksessä. Kansainvälisiä
kultamitaleita kokoelmistaan.
välistä Nordfrim -konsernia. Miten tämä on vaikuttanut yhtiönne toimintaan?
Tuotevalikoimaan tuli valtava määrä uusia artikkeleita yhteistyön alettua.
Suuren kansainvälisen toimijan ansiosta
saamme tasokkaita tarvikkeita ym. usein
todella edullisin hinnoin. Tämä luo mah-
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Tulevan postimerkkikauppias viihtyi jo
lapsuudessa postimerkkien parissa.
Postin kilotavaralaatikoiden penkominen oli suurta huvia.

lmannessa polvessa

Lauri Peltonen perusti
nimeään kantavan
postimerkkikaupan
Hankoon vuonna 1920.
Postimyynti oli alusta
asti merkittävässä
osassa liikkeen
toimintaa.

Moskovan rauhassa 12.3.1940 Suomi joutui luovuttamaan Hankoniemen ja
Hangon kaupungin Neuvostoliitolle merisotatukikohdaksi 30 vuodeksi.
Luovutusajankohta oli 22.3.1940 klo 24:00. Alueelta oli sitä ennen evakoitova
koko väestö, niin myös Lauri Peltosen postimerkkiliike oli siirrettävä Lohjalle.

Vuonna 1937 yhtiö perusti oman luettelonsa Suomen postimerkeille. Siitä
kehittyi myöhemmin kaikkien filatelistien tuntema LaPe -luettelo.

Rauhan tultua
liike pääsi
muuttamaan
takaisin Hankoon
vuonna 1942.
60-70 -luvuilla
liike oli suurimmillaan ja se
työllisti toistakymmentä
hankolaista.
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Lauri Peltonen Oy sijaitsee nykyisin Hanko
Pohjoisessa osoitteessa Lasitehtaankatu 3.
Suurempia hankintoja tekevät voivat ajaa
autonsa suoraan lastaulaiturille.

Liikkeen pinta-ala on yli 350 m2, joten pengottavaa riittää. Vuonna 2003 Lauri
Peltonen Oy:stä tuli osa kansainvälistä Nordfrim -postimerkkiliikettä. Tähän
tanskalaiseen konserniin kuuluvat myös unkarilainen Philatelia Hungarica ja
ranskalainen Theodore Champion. Molemmat kauppaliikkeitä, joiden kanssa jo
Lauri Peltonen teki aikanaan kauppaa. Yhtiöjärjestelyistä johtuen Hangon
myymälä on keskittynyt pääasiassa tarvikemyyntiin.

Liikkeen katonrajassa kulkee tankoja, joista roikkuu
kymmeniä eri maiden postilaitosten postisäkkejä.
Olisi hienoa rekvisiittaa jossain Suomessa järjestettävässä postimerkkitapahtumassa, esimerkiksi Stamp
Forumissa. Liikkeen edellinen toimitusjohtaja ja
Tomin isä Olli Peltonen esitteli vanhinta postisäkkiä,
amerikkalaista osin nahkaista pussia lähetyksille.
Kolme sukupolvea
Peltosten postimerkkikauppiaita tutkii
merkkejä. Laurin
ympärillä Ollin pojat
Keijo (vasemmalla)
ja Tom (oikealla).
Olli seisoo takana.

dollisuuden myydä tuotteita kilpailukykyisin tarjoushinnoin edelleen kuluttajille. Esimerkiksi postimerkkien ostoissa
yhtiö voi ostaa maailmalta kerralla vaikka kaksi rekka-autollista merkkejä. Samoin on myös kansioiden ja säiliökirjojen kanssa.
Myös yhtiön nettikauppa kehittyi ja
nyt sitä voidaan kehittää edelleen muiden tytäryhtiöiden kanssa. Tytäryhtiöitä onkin nykyään Tanskassa, Ranskassa,
Unkarissa, Sveitsissä, Hollannissa, Belgiassa sekä Kiinassa.
Nordfrim edustaa myös monen eri
maan postihallintoa, joten sitäkin kautta saadaan edullisia hankintoja tehtyä.
Eri tytäryhtiöt toimivat myös eri tavoin, esimerkiksi kaikki konsernin postimerkkipakkaukset tuotetaan keskitetysti Unkarissa.
Miten kauppiaana näet harrasteemme
tulevaisuuden?
Olen luottavainen harrasteemme tulevaisuuteen, mutta katsoisin että vanhojen keräilijöiden pitäisi aktiivisemmin
toimia harrastuksemme mentoreina/
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kouluttajina. Ilman uusia ihmisiä ei Suomesta löydy riittävästi keräilijöitä tulevaisuudessa kilpailemaan tämän päivän
keräilijöiden kokoelmista huutokaupoissa.
Koska yhtiömme toimii nykyisin globaalisti olen huomannut sen valtavan innostuksen, jonka postimerkkeily on kohdannut esimerkiksi Aasiassa. Voikin olla
että maailman väkirikkaat kehittyvät taloudet ovatkin filatelian pelastus.
Olet aikanaan ollut ahkera näyttelyfilatelisti. Miten on oman keräilysi laita
nykyisin?
Lopetin aktiivisen keräilyn vuonna
2003, kun sain moottoripyörä -aiheisella kokoelmallani kansainvälisen kultamitalin. Tiesin että aiheesta olisi melkein

mahdotonta saada suurempia pistemääriä. Myös toimintani postimerkkikauppiaana vaikutti päätökseen. Ei ole järkeä
myydä ja ostaa samalla kun itse kerää.
Tällä hetkellä en kerää mitään, mutta
lk
kl
tyttären pojan kanssa (6v) ollaan jo ”tut2015
kittu postareita”. Nyt kun hän on esikoulussa ryhdymme yhdessä keräämään
koko maailmaa. Siitä hän oppii myös
mahdollisimman paljon maantietoa,
historiaa, kieliä ym, jotka auttavat koulutyössä.
SUOMI • FINLAND

SUOMI • FINLAND

1

lk
kl

2015

2015

Syksyn tullen kesäkaupunki Hanko
hiljenee. Purjehduspaviljongin lipputangot seisovat tyhjinä ja vierasvenesatamassa on enää muutama vene. Toisin on
kesällä, jolloin nämäkin maisemat ovat
täynnä ihmisiä ja tapahtumia riittää.
Kaupungin asuinhuoneistoista onkin
viidesosa vapaa-ajan asuntoina, joten
Hanko elää voimakkaasti turismista.

1

Elämä ei ole pelkkää filateliaa. Mitä
muuta harrastat vapaa-aikanasi?
Nuorkauppakamari oli parasta mahdollista ”jatkokoulutusta”, kun siirryin
työelämään. Seuraan edelleen mitä Hankoniemen Nuorkauppakamarissa tapahtuu.

1
Asuntovaunussa vietämme paljon
vapaa-ajastamme ja todella rentouttava
harrastus on purjehtiminen pienoismalleilla. Kokoonnumme usein Hangon Kappelisatamaan ja olemme kuin pikkupoikia
(59v+)! Yritän myöskin elvyttää biljardinpeluuta, mitä pelasin paljon nuoruudessa ”Unkalla” (Hangon nuorisotalo). 

lk
kl

SUOMI • F
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LU K I J O I LTA
Riikassa 25.1.1832 päivätty kirje on
kulkenut Memelin, Saksan ja Hollannin
kautta Lontooseen. Desinfioitu Hollannissa. Punainen ”Gezuivert” -leima.

L

ehden viime numerossa (SP 5-2016) kirjoitin nykypäivän ”kolerakirjeestä”. Koleraepidemiasta kertoessani luotin liikaa Wikipediasta
aikanaan ottamaani faktaan. Lehden lukija Rainer Icen oikaisi ystävällisesti tietojani: ”Artikelissasi kerroit koleraepidemian alkaneen
Intiassa vuonna 1846. Itse asiassa se alkoi siellä jo 1823-4 ja muutui pandemiaksi 1826. Persian kautta se levisi Venäjälle ja sieltä edelleenkin Eurooppaan
kolmea eri reittiä pitkin alkaen 1830. Omassa aihekokoelmassani ”The invisible
threat etc” on lukuisia kolerakirjeitä tuolta ajalta. Kokoelmani on saanut kaksi
kansallista kultamitalia”. Ohessa muutamia näytteitä Icenin kokoelmasta. 

Kirjapainohistoriaa
satavuotisen
Suomen kunniaksi

O

len tekemässä kirjoitussarjaa ensi vuoden SP-lehtiin
suomalaisten kirjapainojen
historiasta. Tätä varten tarvitsen mahdollisimman monipuolista
aineistoa kuten vanhoja kirjapainojen
firmakuoria, laskuja tai mitä tahansa
painotuotteiden tekemiseen ja tilaamiseen liittyvää materiaalia. Etsin nimenomaan vanhempaa materiaalia, koska
tarkoitus on keskittyä vanhimpiin painoihin, jotka on perustettu 1800-luvulla
tai sitä ennen.
Jossain vaiheessa on tarkoitus tehdä
kirjapainoaiheesta myös näyttelykokoelma, joten olen valmis ostamaan materiaalia. Kirjoitusta varten myös lainaaminen tai riittävällä resoluutiolla (300 dpi)
skannattu kuvakin riittää. 
seppo.salonen2016@gmail.com
puh 040 5252 217

ka
sa
su

Rahoja
tarjolla
Suomen
Lähetysseuran
huutokaupoissa

T

ammikuussa Lönkalla pidettävässä huutokaupassa myydään
40 kiloa rahoja, mutta niitä riittää vielä kevään toiseenkin vastaavaan huutokauppaan kertoi meklari
Kimmo Kanerva. 
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N

umerossa 2-2016 Pekka Hovi tiedusteli löytyisikö keltään sodan
aikaista pakettien tarkastuslipuketta käytettynä. Hänellä itsellään
sellainen oli vain käyttämättömänä. Kenttäpostista kirjan tehneeltä Uolevi Vapaalta sellainen löytyi ja vieläpä alkuperäisen paketin käärepaperilla.
Paketin on lähetettänyt sotatuomari Paavo
Alkio 7.1.1943 yksiköstä
11.DE (4610) – Keskuskpk 1, Äänislinna vastaanottajalle Laihialle.
Tarkastuslipuke on
varmistettu violetilla
lähetysleimalla ja yksikön päällikön nimikirjoituksella. Hieno ja
harvinainen kohde. 

A

ntti Niemi, joka toimi Suomen YK-joukoissa postimestarina kriisialueilla
vuosina 1973-83 kommentoi edellisessä numerossa ollutta YK
pakettilipukkeen käyttöä postimerkin
korvikkeena Suomesta lähetetyllä kirjeellä. ”Eikö lähettäjä ole tiennyt UNEFpakettilipukkeen tarkoitusta. Onko hän
luullut sitä postimaksulipukkeeksi?
Normaalisti kirje Helsingistä Finbattiin
(Kairo-Suez) tuli 2-3 päivässä. Kirje on
saattanut tulla normaalisti perille, mutta muuttotuohussa ja alkuihmettelyssä
pantu syrjään ja sinne unohtunut. Meillä oli suositus olla antamatta filateelisia
palveluita, joita tulikin paljon keräilijöiltä ympäri maailmaa”. 

PHILEAN LAATUHUUTOKAUPAT

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

Kuvan Mannerheim- ritariristi
myydään joulukuun 3. 2016 huutokaupassamme Helsingissä.

Tervetuloa jättämään kohteitasi
myyntiin syksyn huutokauppoihimme.
Ota yhteys edustajaamme Jussi
Paanaseen sopiaksesi, kuinka parhaiten voimme menetellä, olipa sitten kyse
rahojen, mitalien, kunniamerkkien ja/
tai postimerkkien huutokaupasta!

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

www.philea.se

auction@philea.se
juho.paananen@elisanet.fi

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

Suomen Postimerkkilehti
6/2016

LU K I J O I LTA

N

umeroissa 1, 3 ja
4-2016 Matti Pesonen kirjoitti ulkomaalaisista leimoista suomalaisilla merkeillä.
Artikkeleiden innoittamana Esko Tirkkonen Tampereelta toi toimituksen nähtäväksi oheisen postikortin vastausosan, joka on
leimattu Tukholmassa (Stockholm Ban 29.5.1963.). 20 pennin merkki on mallin
ensimmäisestä annista ja kyseinen taksa oli voimassa vain puoli vuotta. 

O

udon näköisen joulumerkin vuodelta 2000 toi
toimitukselle nähtäväksi Kari Keturi. Merkiltä
näyttää puuttuvan kokonaan magenta väri. Neliväripainatuksessa käytetään neljää väriä CMYK, joista C on
cyan (sininen), M on magenta (punainen), Y on yellow (keltainen) ja K
on musta (key = avainväri eli musta).
Näiden värien yhdistelmistä syntyvät kaikki tarvittavat värit. Leikkeellä olevasta joulumerkistä magenta
väri puuttuu kokonaan ja se näkyy
myös muissa väreissä kuten taustan
sinisessä. Onko väri jäänyt kokonaan
pois painatuksessa vai onko se hävinnyt esimerkiksi voimakkaan auringonvalon vaikutuksesta? Miksi se olisi vaikuttanut vain punaiseen väriin?
Toisaalta ihmetystä herättää leiman
harmaa väri, joka itsessään kertoisi
juuri jostain kemiallisesta reaktiosta.

Toisessa leikkeessä näemme normaalin merkin, jossa punainen (magenta) väri on ja sen vaikutus näkyy
myös muissa väreissä. Tässä leikkeessä on myös leimasinväri totutun
musta. 

S

uomessa käytetyistä venäläisistä merkeistä
oli puolestaan artikkeli numerossa 5-2016. Siinä kerrottiin, että ennen vuotta 1889 julkaistua käyttösarjaa löytyy myös muista varhaisimmista anneista satunaisesti muutamia merkkejä
Suomessa käytettyinä, jopa annista 1866/71. Vanhin
löydetty leima on vuodelta 1876 ja nuorin vuodelta
1919. Kaikki nämä varhaisimmat ovat vaakasuoralla
paperilla olevia. Lönkan maanantai-iltojen vakiokasvo Tillanderin Juha toi näytille tällaisen varhaisen
käytön. Kyseessä on mallin 1875/9 vaakasuoralla paperilla oleva 7 kopeekan
mustanharmaa merkki punaisella keskuskuviolla. Leimana on suomalainen
rautatieleima no 2 ja päivämääränä 20.12.1882. 

S

amassa numerossa seuramme puheenjohtaja Tuomas
Juvonen ja lehden ahkera
toimittaja Laaksosen Seppo esittivät kätköistään löytyneitä
suomalaisten YK-joukkojen käytössä olleita pakettipostiin tarkoitettuja
lipukkeita. Tuomakselta löytyi vielä
kaksi esimerkkiä lipukkeiden käytöstä. Toisessa toimialueelta Suomeen
tulleessa paketissa ollut lipuke, josta
on mustattu pois siihen painetut tekstit: Kenttäpostipaketin tarkastuslipuke
ja lisätty käsin: Lahjapaketti, sekä Tämä paketti, jonka sisällyksen olen ennen

paketin sulkemista tarkastanut, ei sisällä kenttäpostitse lähetettäväksi kiellettyä
tai takavarikon alaista tavaraa. Sen ylle
on lisätty: TL 90 § 1 mom 8 K. Mihin
sääntöön tämä viittaa, siitä
ei Tuomaksella ollut tietoa.
Toinen Tuomaksen esimerkki on Suomesta toimialueelle toimitetun
Suomen Punaisen Ristin
paketin kääreestä, jossa
YKSV-UNEF -lipuke
sekä kolmen markan
frankeerauslipuke. 
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Kirjallisten ja puhelintarjousten on oltava perillä to 15.12.2016 klo 12.00
Huutokauppa päättyy verkossa to. 15.12.2016 klo 21.00
Huutokaupan kaikkien kohteiden kuvat löydät netistä, jossa voit myös tehdä
tarjouksesi! Seuraavilta sivuilta löydät kohteiden kuvaukset myös lehdestä.
Paljon postituoreita
parempia merkkejä kuten:

Kohde nro 53. 10 mk
hakaristi vesileima w2.

Kohde nro 1.
10 kop ovaalikuori, korkea
Wiborg leima
9.7.1859.

Kohde nro 101. Kohde nro 106.
Aunus 50 p. P-Inkeri 5 mk.
Kohde nro 201. Hienokuntoinen
Suomen ensimmäinen sanomalehti,
Åbo Tidningar, vuodelta 1785.
Painos vain n. 200 kpl.
Kohteet nro 31. ja 32. Rengasmerkkien 1 ja 3,5 ruplaa.

Kohde nro 149. Loistokirje Englannista Suomeen.
2 x 1 pence + 3 p Hullista Kalajoelle Pietarin kautta
29.6.1875. Punainen weiterfranco -leima: Wfr 15.
Kohde nro 58. 25 pennin hakaristin kolmirivilö,
vesileimalla w1. Takuu: J. Olamo.

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

Kohteiden näytöt Suomen Filatelistiseurassa, Lönnrotinkatu 32 B,
Helsinki 28.11.2016 klo 16.30–17.30 sekä 5.12.2016 klo 16.30–17.30
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Kohde
nro 3
10 kop
Kaunis
kuori
Wiborg
30.8.65
ja musteristi

Kohde nro 17.
5 mk M-85

Kohde nro 5. 20 p kaunis kuori Uleåborg + mr.
SUOMI - Soikiomerkit 1856
1

10 kop kuori, korkea Wiborg leima 9.7.59. Sisältö

SUOMI - Isohampaiset 1860
2
3

10 kop ilman liimaa ja puutteita hammastuksessa
10 kop Kaunis kuori Wiborg 30.8.65 ja musteristi

SUOMI - Isohampaiset 1866

4
5
6
7
8
9
10

8 pen leimattu, yksi lyhyt hammas
20 pen kaunis kuori Uleåborg ja musteristi
20 pen ja 40 pen leike, molemmissa 1 puolikas hamm.
40 pen kaunis leike Wiborg 17.3.75, hammaspuutteita
40 pen kolmen ryhmä, myöhäistä painosta. Puutteita
40 pen Uleåborg laatikkoleima ehjä
40 pen C erittäin kaunis kuori Wiborg 20.1.70

SUOMI - Vaakunamalli 1875

11
12
13
14
15

20 pen kaksi 17 SA ja yksi 25 L
25 pen harmahtavan punainen, leimattu
25 pen kaunis Stockholm 5.7.80
32 pen punainen Stockholm leimaus
1 mk punertavan lila 2 leimaa

SUOMI - Uudet värit 1885
16
17

20 pen Loisto Idensalmi 3.XI.89
5 mk kaunis kuvioleima 230 (Joensuu). sign R Weber

SUOMI - Vaakunamalli 1889

18
19
20
21
22

1889 5 p, 20 p ja 1 mk kauniita, selviä leimauksia
20 pen Hieno Hämeenkyrö 8.VIII.96
25 p Pystyt timanttihamm, alareunassa kaksoishamm.
25 pen Pietarin numeroleima 7
10 mk Helsinki 20.VIII. 96

SUOMI - Rengasmerkit 1891

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

1 kop pari, loisto Enso 1.VII.05
4 kop ja 14 kop postituoreet parit
4 kop, 7 kop ja 10 kop leimattuina
14 kop leimattu (Enso)nelilö Tuettu osittain
14 kop, liimakkeen jälki ja 50 kop liimakkeella
20 kop ja 35 kop, molemmat postituoreita
1 kop - 20 kop kaikki leimatut ja ehjät
1 rupla Lappeenranta 15.XI.07
1 rupla reunakappale **
3,50 ruplaa, pieni liimakkeen jälki

SUOMI - Kotkamerkit 1901-1911

33
34
35
36
37
38
39

5 p sameanvihreä
5 pen sinertävänvihreä B-hammaste, leimattu
20 p timanttihamm. alhaalla ylim. hammasterivi
1911 5 pennin tiheähampainen pakettikortilla
20 pen sininen B-hammastus **
1915, musta 10 mk Tammerfors 8.11.1916
Kirjattu ehiökortti 1917 Helsingistä Liljendaliin.

SUOMI - Saarisen malli 1917-1929

40 Aikainen 5 pen käyttö 12.XI.17 Helsingistä
41 Aikainen leimaus 5 pen ja 10 pen ei kulkenut

250.00

Kohde nro 38.
10 mk 1915.

10.00
40.00
10.00
30.00
20.00
10.00
10.00
20.00
40.00
12.00
35.00
8.00
14.00
25.00
10.00
120.00
8.00
10.00
20.00
10.00
15.00
15.00
40.00
12.00
30.00
30.00
28.00
26.00
10.00
45.00
175.00

Kohde nro 39.
Kotkamallin
kirjattu
ehiökortti
lisämerkein.
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

Kortti punaisesta Helsingistä 25.III.18 Wiipuriin.
15.00
Postiosoitus 50 pen ruskea Kaipiainen Asema
8.00
Sensuurin tarkastama kortti Helsingistä
15.00
1920 päällepainanta sarja kirjattuna Tsekoslovakiaan.
12.00
1921 Kirje Suomen Valkoisen kaartin Vaasan k.k.
30.00
1922 60 pen hieno Suomenlinna leimaus 4.XII.22
10.00
1922 Kirjattu 2. painoluok. kirje Helsingistä Itävaltaan.
20.00
1922 Kirje Suomen Valkoisen Kaartin Helsingin
20.00
1922 Painotuotekirje Tampereelta USA:han Siisti
15.00
1923 2 kpl 2 mk sininen Kirjattu. Lipukkeessa A
15.00
1925 8 saarismallin värikäs lähetys Helsingistä Berliiniin. 15.00
10 mk hakaristi vesileima w2. Liimake reunassa
200.00
1927 Painotuote kirje 40 pen hakaristi Lahdesta
12.00
1928 2 mk hakaristi yksin Maarianhaminasta
10.00
1928 Kirjattu painotuotekääre Helsingistä Unkariin
20.00
1928 Postiosoitus Joensuusta Muolaan. 10 mk, 1,50
10.00
1929 25 pen hakaristi w1 3-rivilö Takuu .J Olamo
50.00
1930 2 kpl 2 mk sin pt Kirjattuna Pohjankurusta
8.00

SUOMI - Vaasanmalli 1918
60 5 mk leimattu

SUOMI - Käyttösarjat 1930

61
62
63
64
65
66

Saimaa vaaleanharmaavioletti ** Zeppelin pohjamerkki
1931 Kortti 1,20 mk Helsingistä 5.VIII.31
1941 Kaunis nelilölähetys Viipurista 27.IX.41 Helsinkiin
1951 Värikäs m-30 lentopostite Helsingistä Prahaan. Siisti
1956 50 mk hieno Tampere 30.8.57 ja 60 mk hieno
1956 Yleismerkit 50 mk, 60mk, 100 mk ja 300 mk

5.00
30.00
20.00
20.00
8.00
50.00
90.00
12.00
15.00

Kohde nro 70.
Laivaleima
s/s Åland I.

Kohde nro 75. FIS-sarja loistoleimoin.

30.00
18.00
10.00
8.00
8.00
15.00
28.00
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Kohde nro 71. PR-32
loisto Turku 22.6.32.

Kohteet nro 126 ja 127.
Kuvioleimat 400 ja 456.

Kohde nro 118.
2 kop kirjattu lähetys.
Kohde nro 119.
Romanov 25 kop.

Kohde nro 35. Kotkamallin
hammaste-erikoisuus.
Kohde nro 120. 1+1 kop
värillinen pap. hamm. 13,5.
SUOMI - Juhla- ja avustuspostimerkit

67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94

1930 Punainen Risti leimattu sarja
1931 Kirjattu kortti lentona Ruotsiin Leimattu Hki
1931 Postimerkit 75 v. Vaasa A kirjattuna Ranskaan
1931 Suomen Postimerkit 75 v Leima s/s Åland I
1932 Pun Risti 1,25 mk Hieno Turku 22.VI.32
1935 A Kivi ja Kalevala kirjattu lähetys Viroon
1936 Punainen Risti 2,50 mk Tampereelta Karjaalle
1937 Mannerheim muisto FDC
1938 FIS-sarjan merkkejä loistoleimoin. FIS kortti
1941 Mannerheim 5 mk pari w2 lyhyt **
1941 Mannerheim 50 pen pari w2 lyhyt **
1941 Mannerheim sarja w2 pitkä väli postituoreet
1941 Ryti 1,75 mk Hieno Lahti 13.IV.42 leimaus
1941 Ryti 50 pen Hieno Pori 30.IX.42 leimaus
1944 Kansanapu Helsinki L as II sensuroitu kirjattu
1948 Pålsbölestä Tsekkoslovakiaan. Taksa oikein
1952 Olympia 20 mk + lisäarvoja Essexiin Englantiin
1955 loisto Tornio 22.6.55 leimaus
1958 PR 1957 ja Tub 1958 lentona ja pikana
1961 Kirje Napapiiriltä Lontooseen
1970 Keuruun Kirkko loisto Kuusamo 11.6.70
1993 Ketokukka blokki **
1994 Leppäkerttu ryhmä **
1994 Leppäkertut 3 kpl pakettikortilla
1995 Sontiainen pakettikortilla
1998 blokki 19 ja blokki 26 **
2006 Postimerkki Suomessa 150 v Ikimerkit 8 kpl
2009 Numeroitu, kullattu blokki, pieni painos

SUOMI - Vuosilajitelmat ja -kirjat

95 Postin vuosilajitelmat 1977, 1978 ja 1982

SUOMI - Kenttäposti

96 Numeroleima 2242 pakettikortti leikkeellä
97 1943 Violetti kenttäposti loistokuorella

SUOMI - Autopakettimerkit

98 Autopakettimerkit 1949 sarja 1 mk - 100 mk
99 Autopakettimerkit 1981 50 p, 1 mk ja 5 mk hienot leimat

SUOMI - Aunus

100 5 - 40 penniä pienet arvot. Kaikissa liimakkeen jälki
101 50 pen, pieni liimakkeen jälki

SUOMI - Pohjois-Inkeri

102
103
104
105
106

Pohjois-Inkeri leimatut nelilöt 5 p, 10 p, 25 p ja 50 p
5 pen - 50 pen pienet arvot
5 pen - 50 pen pienet arvot, Kirjasalo leimat
1 mk liimakkeella
5 mk liimakkeella

Kohde nro 125
Kuvioleima 386
ehiökortilla.
12.00
20.00
12.00
10.00
15.00
9.00
12.00
15.00
15.00
12.00
12.00
150.00
8.00
8.00
10.00
10.00
8.00
8.00
10.00
8.00
6.00
12.00
14.00
10.00
10.00
10.00
8.00
20.00
30.00
10.00
5.00
22.00
15.00
30.00
80.00
40.00
14.00
16.00
30.00
120.00

SUOMI - Karjala

107
108
109
110

10 pen ja 20 pen leimatut. 10 pen joitakin lyhyitä hamp.
10 pen ja 50 pen postituoreet parit
25 p Uhtua 3.II.1922
1 mk leimattu, Uhtua

SUOMI - Itä-Karjala

111 Ryti ja Mannerheim sarjat postituoreina

SUOMI - Suomessa käytetyt venäläiset

112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122

1906 4 + 4 kop ehiökortti vastausosineen. Turusta
1907 4 kop kortilla Tukholmaan från FINLAND leima
1909 kortti Suomesta Saksaan 2 kpl 2 kop
1913 10 kpl 2 kop Kainasto 15.XII.13 Pietarin kautta
1913 Painotuote 2 kop kortilla Itävaltaan.
1915 Kirjattu ja sensuroitu kirje Uudestakaupungista
1916 2 kop kirjattu kortti. Venäjänkielinen lipuke.
1913 Romanov 25 kop
1915 Värillinen paperi 1+1 kop, hammaste 13,5
1915 Värillinen paperi 10+1 kop, hammaste 11,5
1915 Värillinen paperi 3+1 kop, hammaste 11,5

SUOMI - Ehiöt

123 1890 Loisto 2-renkainen Pernå 9.1.90
124 1921 ehiökortti+ 50 pen Turusta Sveitsiin

SUOMI LEIMAKOHTEET - Kuvioleimat

125 Kuvioleima 386 ja Salo 1878 ehiökortilla
126 Kuvioleima 400 20 pen 1889 roso
127 Kuvioleima 456 20 pen 1889 rr

SUOMI LEIMAKOHTEET - Postipysäkkileimat

128 Jokisivu, Hyöpölä ja Hyvölänranta postipysäk. m-1930
129 Sarjanahde postipysäkki PR 1944 3,50 mk

SUOMI LEIMAKOHTEET - Numeroleimat

130 Kortti Nauvosta ilman merkkiä 3.X.23 Helsinkiin
131 Numeroleima 702 Jääskistä 1.XII.36 Helsinkiin

SUOMI LEIMAKOHTEET - Muut leimat

132 Suojarejitteet Ford, Asea , 3 erilaista ja N

SUOMI LEIMAKOHTEET - Kenttäposti

133 Sotavanki postia Beogradista Helsinkiin

30.00
20.00
25.00
30.00
6.00
16.00
9.00
8.00
16.00
7.00
12.00
12.00
20.00
30.00
10.00
20.00
10.00
8.00
40.00
10.00
14.00
8.00
8.00
15.00
12.00
15.00
15.00

SUOMI LEIMAKOHTEET - Ensipäivä- ja erikoisleimakuoret
134 1948 FDC 12/10 mk ja 3 mk Ranskaan.
135 1948 FDC 6/7 mk ehiö + 3 mk 9.2.1948
136 1949 Punainen Risti FDC kirjattuna Oitista

15.00
15.00
8.00
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Kohde nro 144. Viikinkilaiva 1 mk
kirjattuna Tallinnan satamasta.
137
138
139
140

Kohde nro 152. Hieno vanha kirje
Ranskasta Itävaltaan 1874.

1952 FDC M-1930 18.1.1952
1952 Käyttösarjan FDC 18.1.52
1963 Uudet postimerkit FDC 2.1.63 ja 10.10.63
4 erilaista vara leimakuorta. Kantala, Kuitula, Virolahti

POHJOISMAAT - Tanska

141 1926 tanskalainen ehiökortti lisämerkeillä Suomeen
142 Tanskan länsi-intia 1873 7 cents

MUU EUROOPPA - Eesti

143
144
145
146

Tuomioistuimen virkakirje Vörusta Tartoon
1919 Viikinkilaiva 1 mk Kirjattuna Tallinnan satamasta
1921 Pun Ristin 7 + 5 mk koko arkki
1939 Sensuroitu lentoposti Tallinnasta Helsinkiin

MUU EUROOPPA - Iso-Britannia

147 1875 Englannista käteismaksuna Venäjälle
148 Skotlanti 1861 1 pen punainen siisti kuori duplex-leima
149 1858 Loistokirje Hullista Suomeen Kalajoelle, wfr-leima

MUU EUROOPPA - Kreikka

150 Säiliökirja Kreikka, luetteloitu yli 400 kpl

MUU EUROOPPA - Latvia

151 1853 esifilateelinen kuori Riikasta Viroon

MUU EUROOPPA - Ranska

152 Hieno vanha kirje Ranskasta Itävaltaan 1874
153 1899 Lehtikääre Suomeen

MUU EUROOPPA - Saksa

154 1901 Saksan posti Uudessa Guineassa
155 1915 Saksa Reich Miehitys Puolassa
156 1916 Saksa Reich Liettuan miehitys

Kohde nro 155. Saksan miehitys Puolassa.
Kuorella myös Varsovan paikallismerkki.

28.00
22.00
20.00
12.00

Kohde nro 159
1920 Saksa
Reich SaarHieno R-kuori
Suomeen

20.00
30.00
15.00
10.00
50.00
15.00
12.00
8.00
40.00

Kohde nro 166
Bayern loistoleimaiset.

40.00
12.00
30.00
10.00
20.00
50.00
35.00

157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170

1918 Saksa Reich Romanian miehitys, 9. Armee
Saksan posti Marokossa Firmakuori Saksaan
1920 Saksa Reich Saar Hieno R-kuori Suomeen
1937 Hitler blokeista yhdistelty ryhmä
1939 5 pfg Hinderburg ehiö laivapostileimalla
1944 Saksa Reich kirjattu lentokirje Suomeen
1944 Saksa Reich sensuroitu postikortti Suomeen
1944 sotavankileiriin valmiiksi painettu paketin ilm.
1945 Sachenhausen leirin omalla lomakkeella lähetys
Bayern loistoleimaiset
Täydellinen leimattu kokoelma Leuchtturm-kansiossa
Täydellinen BRD leimattu kokoelma hienossa kansiossa
Visir lehdillä Saksaa
Visir lehdillä Saksaa

MUU EUROOPPA - Unkari

171 Helsingin Olympialaisten johdosta julkaistu sarja.

MUU EUROOPPA - Venäjä ja Neuvostoliitto

172 1881 Hieno ehiökuori Suomeen
173 1937 Neuvostoliitto 50 kop Zeppelin merkillä Kievistä

AFRIKKA

174 Etelä-Afrikka. Sensuurikuori Punaiselle Ristille 1919.
175 1978 Ylä-Volta Kuningatar Elisabeth 1953-78 juhlamerkit

Kohde nro 172. Hieno ehiökuori Venäjältä Suomeen 1881.

POHJOIS-AMERIKKA

176 Kanada 1995 50 vuotta rauhaa FDC

50.00
10.00
25.00
10.00
15.00
20.00
15.00
25.00
10.00
30.00
50.00
50.00
50.00
40.00
12.00
20.00
12.00
10.00
5.00
10.00
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e-huutokauppa 33 osoitteessa: www.postimerkkilehti.fi

Kohde nro 182. Hanko sommitelmakortti.

Kohde nro 184. Kaskinen apteekkitalo.

Kohde nro 186. Pietarsaaren asema.

a.
.

Kohde nro 190. Pälikön
taittokortti Töölönlahdesta.

Kohde nro 193. Keisarin aikaiset
suomalaiset kolikot **.

177 Puinen postikortti USA:sta Suomeen Ilmailumuseosta
178 USA 5 centin siirtymä ja tavallinen **

POSTIKORTIT - Paikkakunnat

179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189

Barösund ja Barögård **
Enontekiö, maisema Ounastunturilta
Hanko, sommitelmakortti kulkenut 1906
Hanko, uimaranta, kulkenut
Helsinki Tallbacka Sjukhem sisäkuva käyttämätön
Kaskinen apteekkitalo kulkenut 1936
Kuusankoski U.L. Kansakoulut Kenttäpostina 13.3.42
Pietarsaari, asema, kulkenut
Rautalampi, apteekin talo, Rautalammelta Iisalmeen.
Viipuri Siunaukselan orpojen lasten koti **
Viipuri, tori ja pommitukset 3.2.1940

POSTIKORTIT - Taitelijakortit

190 Kimmo Pälikkö taittokortti Töölönlahti

POSTIKORTIT - Aihekortit

191
192
193
194
195
196

Autokortti Peru, käyttämätön
Autokortti USA 1912 kulkenut
Keisarin aikaiset suomalaiset kolikot **
Muistokortti 1901 Godt Nytt År
Saksalaiset setelit **
Suomalaiset setelit **

12.00
10.00
8.00
8.00
12.00
12.00
8.00
25.00
8.00
20.00
20.00
10.00
10.00
10.00
8.00
8.00
10.00
8.00
8.00
8.00

Kaikkien kohteiden kuvat verkossa osoitteessa: www.postimerkkilehti.fi. Kohteiden näytöt Suomen Filatelistiseuran tiloissa, Lönnrotinkatu 32 B, Helsinki, katutaso 28.11.2016 klo 16.30-17.30 sekä 5.12.2016 klo
16.30-17.30. Kirjallisten ja puhelintarjousten on oltava perillä to 15.12.2016
klo 12.00. Huutokauppa päättyy verkossa to 15.12.2016 klo 21.00.
tarjoukset
Jos et halua kirjautua Online-huutokauppaan on tarjouksissa mainittava kohteen numero ja tarjottu hinta (tasa euroina). Kohteen saa
korkeimman tarjouksen tehnyt hinnalla, joka on toiseksi korkein tarjous + korotus tai tarjoamallaan hinnalla, mikäli se jää alhaisemmaksi.
Ainoan tarjouksen tehnyt saa kohteen pohjahinnalla. Yhtä korkeissa
tarjouksissa ratkaisee saapumisjärjestys. Kohteiden myyntihintoihin
lisätään 17% myyntiprovisio (huutoraha).
toimitus
Kohteet ovat noudettavissa huutokaupan päättymisen jälkeisenä maa-

Kohde nro 199. Filatelisti
E.R. Stenrothin muistoblokki.
Kohde nro 198. Tunnettuja
suomalaisia näyttelijöitä
1920-luvulta.
197 Suomen vaakuna 1917 taustapuolella vikaa
198 Tunnettuja suomalaisia näyttelijöitä 1920-luvulta

10.00
10.00

PÄÄTTEEKSI

199 Filatelisti E.R. Stenrothin muistoblokki. Erittäin harvin. 50.00
200 San Marino 2 euroa 2016 rullassa 25 kpl kolikot
100.00
201 1785 Suomen ensimmäinen sanomalehti, harvinainen
30.00

Kohde nro 197.
Suomen vaakunakortti vuodelta 1917
taustapuolella vikaa.

nantaina Suomen Filatelistiseura ry:n kerhotilasta Lönnrotinkatu 32
B, Helsinki, klo 16.00-17.00 tai tiistaista lähtien Merkki-Albertin myymälästä Annankatu 16, Helsinki. Postitse toimitettaviin lisäämme toimituskulut.
maksut
Kohteet on maksettava 8 päivän kuluessa vastaanottamisesta. Huomautukset ja palautukset on tehtävä ehdottomasti 8 päivän kuluessa.
myymättä jääneet kohteet
Jälkimyynti alkaa verkossa välittömästi huutokaupan päättymisen
jälkeen ja päättyy 22.12.2016 klo 21.00. Kohteita myydään pohjahinnoilla (+ 17%)

Suomen Filatelistiseura ry c/o Tapani Somersalo
Lauttasaarentie 39 A 18, 00200 Helsinki, puh. 050 564 3933
tapani.somersalo@kolumbus.fi
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Suomen merkkien väärenteitä, tekeleitä ja leimautuksia. Osa 3

Jälkileimatut

SP-lehden numerossa 4/2016 kerroimme mestariväärentäjä
Francois Fournierin ja numerossa 5/2016 muiden vähemmän
osaavien väärentäjien suomimerkeistä. Tässä kolmannessa
osassa käymme läpi leimaväärenteitä. Kaikki tämän juttusarjan esimerkit ovat Hannu Elon väärennekokoelmasta.

Ilmolan kaksirenkaista
leimaa tavataan mallin
-82 makulatuurilla,
mallin -85 merkeillä
punaisella leimalla,
mallin -89 ja 91 merkeillä sekä mallin -89
ehiökuorilla. Useat
leimaukset ovat vuodelta -98, joka on saatu
aikaiseksi kääntämällä
vuosiluku 86 ylösalaisin.
Useat ehiöistä on
osoitettu Granberg
nimiselle tunnetulle
filatelistille.

Teksti ja kohteet Hannu Elo

S

arjan tässä ja seuraavassa osassa perhehdymme kaksirenkais-,
Finland- ja venäläisleimojen väärenteisiin, jotka ovatkin jo vaikeampia tapauksia, koska ne on tehty
aidoilla leimasimilla käännetyin päiväyksin. Monien leimausten takana on sama tunnettu filatelisti, joka omia tutkimuksiaan varten oli saanut käyttöönsä
aitoja leimasimia, joilla sitten päivämää-

Åbon kaksirenkaista leimaa tavataan
mallin -91 rengasmerkeillä sekä mallien
-89 ja -91 ehiöillä. Useat ehiöistä on
osoitettu Granberg nimiselle henkilölle
ja niistä puuttuvat tuloleimaukset
tai ne ovat virheellisiä
käännetyin päiväyksin.

Pötyä-Finland leimaa tunnetaan sekä
mallien -89 että -91 merkeillä. Päivämäärä niissä on usein epäselvä. Leimaa
löytyy myös mallien -85, -89, 01 ja -11
ehiöillä. Toimipaikka avattiin 1.1.1894 ja
silloin oli jo käytössä venäläisleima.
Finland -leimaa ei ole siis koskaan
aidosti käytetty siellä.

25

Lieto -venäläisleimaa tavataan mallien
-82, 89 ja -91 merkeillä, myös nelilöillä.
Mallien -89 ja -91 ehiökuorilla niitä
esintyy ja myös niiden tuloleimoina.
Ehiöt on osoitettu Granberg nimiselle
henkilölle ja näissäkin lähetyksissä
päivämäärää on käännetty takaisinpäin.
Leimasinväriä on sinertävän mustaa,
mustaa sekä punaista.

riä muuntelemalla luotiin valtava määrä
leimaväärenteitä.
Suomalaiset ehiökuoret ja -kortit ovat
olleet leimaväärentäjien mielikohteita ja
osa niistä on tehty jo 1800-luvun puolella. Sarjan seuraavassa osassa käymme
läpi seuraavat leimat: Grankulla, Hoplaks, Helsingfors-Finland, Taivassalo, Kolikkomäki, Pielisjärvi, Souru, Tammisuo ja
Padasjoki. 
Helsingfors-Helsinki -venäläisleimaa
tavataan mallien -89 ja -91 merkeillä
sekä mallien -75, -89 ja -91 ehiöillä.
Leima oli aidosti käytössä vasta
vuodesta 1908 alkaen. Oheisessa
ehiökortissa ovat sekä Lieto että
Helsingfors leimat käännetyin päivämäärin ja vastaanottaja sama kuin
muissakin kohteissa.

S

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

P

alstallamme lehdessä 4-2016 esiteltiin useita Saksan ja
Suomen sotilasyhteistyötä I ja II maailmansodan aikana valaisevia kohteita. Vaikka pieni riski henkisestä kapea-alaisuudesta on olemassa, palaamme näin
pian samaan aihepiiriin, sillä Tapani Somersalo on antanut
käyttöön SF:n myyntikanaviin tulevia kohteita, jotka tuovat
mielenkiintoisia lisiä aiemmin esitettyyn. Jälleen on kyseessä
kirjeenvaihto suomalaiselle tytölle. Ilmeisesi Katri Laatusella
Mikkelistä on ollut ainakin kolme kirjeenvaihtoystävää Saksan
asevoimissa.

E

nsimmäinen kenttäpostikirje ”Feldpost”-leimalla, mutta ilman joukko-osastoleimaa, on lähetetty 15.12.1941
Mikkeliin. Siina on Suomen sensorin 18 liuska ja leima, ei merkintöjä Saksan sensuurista eikä tuloleimaa.
Kirjeen lähettäneen ylikorpraalin joukko-osasto on kuitenkin
mielenkiintoinen, Saksan kp-numero 42 410 on Kannapinin
luettelon mukaan ”Transportkommandatur Helsinki” eli Saksan
kuljetusupseerin toimisto pääkaupungissamme.
Kyseessä on todennäköisesti ollut varsin pieni yksikkö, Wikipedian ”Lexikon der Wehrmachtin” mukaan tällaisen toimiston keskimääräinen miehitys oli neljä upseeria (joista yksi
kadettiupseeri), kaksi aliupseeria ja 10 miehistön edustajaa.
Se, oliko Helsingin kommandotuurissa yli tai alle 16 ei selviä
lähetistä. – Myös sisältö on tallella, tekstissä on tavanomaista nuorten lemmenlirutusta: ”…en ole vieläkään saanut valokuvaasi…” ja ”… kaipaan sinua ja kuumaa temperamenttiasi…” jne.
Suomen sensuuria tämä rakkauden kaipuu ei kuitenkaan ole
kiinnostanut. Sen sijaan sensorin sakset ovat neljästä kohdasta leikanneet pois paikkakunnan nimen. Se, että pois leikattu
sana on ”Helsinki”, on selvää kp-numeron perusteella ja asia-

yhteydestä. Myös kirjainten lukumäärän laskeminen antaa
tulokseksi 8-kirjaimisen sanan sensuroinnin.

V

ertailun vuoksi esitän toisen kirjeen Suomen sensuurimenettelystä. Se on helmikuun 1944
Helsingin suurpommitusten ajalta. Kirjeen (jonka
kuori ei ole säilynyt) lähettäjä on tätini, joka kirjoittaa Tukholmassa sotalapsena olleen tyttärensä eli serkkuni
ruotsalaiselle isäntäperheelle. Tekstissä kerrotaan Neuvostoilmavoimien aiheuttamista tuhoista ja sensori on vahvalla musteella maalannut kaksi pitkää lausetta. Mutta esimerkiksi lause
”kaikki ikkunamme (Ison) Roobertinkadun puolelle ovat sirpaleina”
on saanut jäädä. Kirje on myös tarkastettu kemiallisesti sinisellä viivalla näkymättömällä musteella kirjoitutetun tekstin
paljastamiseksi.
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K
T

oinen Mikkelin Katrin saama kirje on Lapista, eri sotilaalta kuin ensimmäinen. Sinisellä, alleviivatulla
Feldopost-leimalla ja joukko-osastoleimalla varustettu kirje on lähetetty 8.5.1943 joukko-osastosta 18
394, joka on kuulunut 139. Vuoristojääkärirykmentin 11. – 15.
komppanioille. Tämä rykmentti oli osa Saksan 6. Vuoristodivisioonaa, joka jatkosodan ajan taisteli Petsamon ja Litsajoen
suunnilla. Lähettäjä on jälleen ylikorpraali, eikä tälläkään kuorella ole Mikkelin tuloleimaa.

olmas kuori on sodan jälkeisen ajan Jugoslaviasta,
sotavangiksi jääneeltä saksalaissotilaalta. Sotavanki numero 16072 Rudolf Bläske on 2.10.1947 (päiväys kirjeessä) on kirjoittanut Katrille Balgradin
Donaulager (= Tonavan leiri) sotavankileiriltä Mickelliin, Suomeen. Kuorella ei ole postileimaa, vaan ainoastaan Jugoslavian Punaisen Ristin virkaleima ja sen alla sensorin puumerkki.
Sotavankipostina sen on
kulkenut postimaksutta.
Jugoslavialainen sensori on avannut kuoren
ja se on saapunut avonaisena ensin Helsinkiin 11.11.1947 ja sitten
Mikkeliin 12.11.1947,
sillä Mikkelin tuloleima on kuoren sulkijaliuskan päällä.
Belgradin Donaulagerista ei Wikipediasta löydy muuta tietoa, kuin että leiri toimi vuosina 1945–48.
Saksan antautuessa toukokuussa 1945 jäi Jugoslaviassa sotavangeiksi noin 175 000 – 200 000 saksalaissotilasta, heistä vankileireillä menehtyi noin 80 000 eli hieman yli puolet selvisi
vapauteen ja kotiin. Bläsken kirje on tallella, mutta sisällöstä
ei ilmene palveliko hän aiemmin myös Suomessa ennen joutumistaan Jugoslaviaan ja siellä vangiksi.

V

iimeinen kohteemme on eri lähteistä, mutta myös
viime suursodan sotavankipostia. Valmiiksi painettu ja New Yorkissa leimattu sotavankikortti on
saksalaisen alikersantin tammikuussa 1945 lähettämä. Hän on ollut vankina ”Camp Clark”-leirillä, Nevadan
kaupungissa, Vernonin piirikunnassa, Missourin osavaltiossa, USA:ssa. Tämä leiri avattiin helmikuussa 1943 ja suljettiin jo syyskuussa 1945. Parhaimmillaan Camp Clarkissa oli
noin 5 000 italialaista ja saksalaista sotavankia. Erään lähteen
mukaan leirillä oli paljon ”fanaattisia natseja ja rettelöitsijöitä”!
Kortin lyijykynällä yliviivattu osoite Leipzigin esikaupungissa Zwenkaussa on ollut ”Horst Wesselin aukio 10”, natsi-Saksan
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puoluehymnille nimen antaneen katutappeluissa kuolleen SAmiehen mukaan. Kortti on kulkenut laivapostitse ja sen saapuessa sota Euroopassa oli jo päättynyt (muutoin siinä olisi myös

natsi-Saksan sensuurileima). Ja natsihenkiset nimet vaihdettu
takaisin Weimarin tasavallan aikaisiksi, tai neuvostovyöhykkeellä, missä Leipzig sijaitsi, nimetty uudelleen punaisia vallanpitäjiä myötäileviksi. Google-haulla ei kuitenkaan aukion
entistä, vuoden 1945 tai nykyistä nimeä paljastu. – Filateelisesti
sotavankikortit tai -kirjeet USA:sta Saksaan eivät ole harvinaisia. Parempina voidaan pitää niitä, missä on USA:n postimerkki lentolisämaksuna ja Saksan sensuurileima. 

Itävalta-Unkarin valtiollisen poliisin
sensuroima kirje Norjan Mosjöenistä
17.2.1916 Pisekiin, Böömiin. Kaksikielinen sensuuriliuska (saksa + tshekki)
”Valtiollisen poliisin avaama”.
Liuska leimattu punaisella ”St. P.”
(=Staatspolizei)-leimalla. Vasemmalla
aniliinikynällä mustattu sensorin(?)
sarjanumero, ehkä ”464”.

Valtiollinen poliisi

– esivallan suojelija,
joskus myös sorron välikappale

V

altiollinen poliisi (Suomessa
nykyisin Suojelupoliisi) on viranomainen, jonka tehtävänä ainakin länsimaisissa demokratioissa on suojella valtiota ja sen
perustuslakia. Yleensä toimenkuvaukseen kuuluvat monenlaiset turvatoimet,
kuten valtiovierailut, suuret valtakunnalliset tapahtumat ja kokoontumiset,
kansainvälisten organisaatioiden kokoukset, ulkomaiden diplomaattiedustustojen suojelu, korkeimman valtiojohdon
henkilösuojelu sekä valtiolle vaarallisten tai vihamieleisten toimien tarkkailu
ja esto. Käytännön toimissa virka-apua
saadaan ja annetaan toimimalla yhteystyössä ”tavallisen” poliisin ja asevoimien
kanssa. Useimmissa maissa valtiollinen

poliisi toimii sisäasianministeriön alaisena.
Erivärisissä diktatuureissa ja väkival-

tahallinnoissa valtiollinen poliisi on ollut pelätty ja vihattu sortovallan välikappale. Neuvostoliiton KGB edeltäjineen,
Hitlerin Saksan Gestapo ja Itä-Saksan
Stasi lienevät tunnetuimmat esimerkit.
Valtiolliseen poliisiin liittyvää filateelista
aineistoa löytyy tuomioistuimiin ja muihin poliisiviranomaisiin verraten vähän.
Toki Neuvostoliiton ensimmäisen Tshekan perustajan Felix Dzerzhinskin kuvalla
julkaistiin kommunismin vuosina useita postimerkkejä Neuvostoliitossa, Puolassa ja DDR:ssä. Muutoin valtiolliset
poliisit varmaan ovat halunneet pitää
matalaa profiilia myös filatelisteja kiin-

Tshekkoslovakian
valtiollisen poliisin
aluetoimiston kirje
Bozim Darusta
6.5.1937 Prahaan.

n
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Unkarin valtiollisen poliisin päämajan
virkakirje Budapestista 6.7.1938 Tshekkoslovakiaan. Osoitettu Prahan poliisihallinnon yleisten rikosten osastolle.

Vankilasensuuria Saksassa: kortti
Maltheuern über Brüx (Sudeettialueella)
12.6.1940. Osoitettu vangille Brüx’iin
(nyk. Most, Tshekki). Harvinainen
natsi-Saksan Gestapon punainen
sensuurileima ”Geheime Staatspolizei /
Staatspolizeileitstelle Reichenberg /
Dienststelle”. Reichenberg (nyk. Liberec)
oli Sudeettimaan pääkaupunki.

nostavan aineiston tuottamisessa tai pitäneet sen keräilijöiden ulottumattomissa. Eniten aineistoa löytyy natsi-Saksan
pahamaineisesta Gestaposta, vaikka jo
sen nimi (”Geheim” = salainen) periaatteessa velvoittaisi toimimaan julkisuudelta piilossa.
Valaisen aihepiiriä muutamilla satunnaiskohteilla omista kokoelmistani. Ne
ulottuvat ajallisesti I maailmansodan
alusta II suursodan päättymiseen ja alueellisesti Keski-Eurooppaan. 
Seppo Laaksonen, AIJP
Sodan aikaiseen Saksaan ja
Böömi-Määriin tulevien painotuotteiden sensuroinnista vastasi
Gestapo. Painotuotekääre
Bratislavasta, Slovakiasta
1.8.1940 ”R.”-sensuurileimalla
Prahaan, Protektoraattiin.
”R”-kirjaimen merkitystä eivät
Saksan sensuuripostin asiantuntijat ole onnistuneet tulkitsemaan, mutta varmuudella
tiedetään leiman kuuluneen
Gestapolle. Siitä tunnetaan
eri värejä ja tyyppejä.

Painotuotekääre
Bratislavasta, Slovakiasta 7.10.1944 Leipzigiin,
Saksaan. Gestapon
musta telaleima tekstillä
”Geheime Staatspolizei /
Geprüft”.

Painotuotekirje
Harmanecista, Slovakiasta,
30.1.1940 Prahaan. Erilainen ”(R.)”-sensuurileima
sekä iso violetti Gestapon
(”Geprüft / Geheime Staatspolizei”) sensuurileima.
”Doslo” = vastaanottajan
yksityinen saapumisleima.
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Koonnut: Seppo Laaksonen

SAKSAN LUFTHANSA- lentoyhtiö tulee joulun tienoilla lennättämään turisteja suoraan Frankfurtista Ivaloon. Vuoron
LH 846 ensilento Airbus A 319 koneella
on 17.12.2016 ja paluulento LH 837 IvaloFrankfurt samana päivänä. Ensilennolla Saksan posti tulee käyttämään tyylikästä erikoisleimaa, joka kuva-aiheina
ovat komeasarvinen poro ja Lufthansan
liiketunnus. Hyvä kohde ”Finlandiana”kokoelmaan.
ITÄVALLAN posti on jo moneen otteeseen kunnostautunut epätavallisten
materiaalien hyödyntämiseen uutuusmerkkien tuotannossaan. Vuosi sitten
(SP 6-2015 s. 29) kerroimme aidosta nahkasta valmistetusta tirolilaisia polvihousuja
esittävästä merkistä.
22.9.2016 oli sitten
vuorossa naispuolisen tirolilaisen asu,
saksaksi ”Dirndl”.
Suomalaisturistit
muistanevat sellaisen
parhaiten Itävallan ja
Baijerin olut- ja viinitupien tarjoilijattarien
virkapukuna.
6,30 euron merkki on kokonaan tekstiiliä, se on kudottu kolmella värillä yhteensä 40 metristä lankaa. Maan nimi
”Austria” on oikealla punaisella essun
vieressä pystyyn kudottuna. Miten saadaan aikaan hyvälaatuisia leimattuja
merkkejä epätasaiselle pinnalle?

HIEMAN PAREMMAKSI merkkimateriaalin ja nimellisarvon suhteen on pistetty
alavilla mailla. Hollannin posti julkaisi
2.8.2016 uuden erikoismerkin Englannin
kuningatar Elisabet II 90-vuotispäivän
kunniaksi. Syytä on vaikea ymmärtää,
maalla on omiakin kuninkaallisia eikä
se kuulu Brittiläiseen Kansainyhteisöön.
Olisiko siis ansaintamotiivilla jotain tekemistä julkaisun takana, ovathan hollantilaiset tunnetusti menestyksekäs
kauppakansa. Peräti € 49,95 nimellisarvoisen merkin
raaka-aineena on
ollut oikea hopea.
Myös monarkin
kruunun ja nimen
alla oleva pieni siru on aitoa timanttia! Maan nimen
alla lukee sana
”kirjattuna”, mutta kysymys siitä, montako todella taksanmukaista tarvelähetystä merkillä on
postitettu lienee aiheellinen. Sellainen
tulee ilmiselvästi olemaan kansainvälisen tason suurharvinaisuus joskus hamassa tulevaisuudessa.

VUODEN 2015 KAUNEIN MUSIIKKIMERKKI on taas valittu. Musiikkiaiheiden keräilijöiden kansainvälinen yhteenliittymä äänesti voittajaksi
Norjan 31 kruunun merkin,
joka julkaistiin Bergenin kaupungin filharmonisen orkesterin 250-vuotisjuhlan kunniaksi.
Merkki esittää nuorta viulistia
Bergenin Grieg-hallissa. Sen
suunnittelija Lasse Michelsen
sai palkkionaan onnistuneesta

työstään Yehudi Menuhinille nimetyn
pokaalin.
SAKSALAISEN HEINRICH KÖHLERIN syyskuisen huutokaupan Suomikohteiden tuloksista kerrotaan toisaalla
lehdessämme. Täydennämme tätä tietoutta harvemmin palstoillamme esiintyvän
postimerkkimaan Irlannin tuloksella samasta tapahtumasta.
Melko moderni kohde löi hintakisoissa
monta klassista harvinaisuutta: ”Vihreän saaren” vuoden 1935 kahdelta sivulta hammastettu käyttämätön rullamerkkien koemerkki (Michel no. 43 C) nousi
lähtöhinnasta € 4 000 komeaan loppuhintaan € 10 000!
SEKAPOSTITTEET KAHDEN ERI maan
merkein ovat aina haluttuja ja kiehtovia
yhdistelmiä. Tämän todistaa äskettäin
saksalaisen Christoph Gärtnerin huutokaupassa 40 000 euron hintaan myyty
kuori vuodelta 1868. Se on lähetetty Baijerin Nürnbergistä 9.1.1868 Triesten kautta
Kairoon, mitätöity numeroleimalla 356 ja
paikkakuntaleimalla. Ennen UPU:a vallinneen käytännön mukaan ovat Baijerin
merkit kattaneet postimaksun Egyptin
rajalle eli Aleksandrian satamaan. Postimaksu Aleksandriasta Kairoon on maksettu Egyptin toisen julkaisun 1 piasterin
punaisella ”Sfinksi ja pyramidi”-merkillä,
mikä vastasi maan ensimmäisen painoluokan kotimaan kirjetaksaa. 

WEB21
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Kaikenmaailman postilaatikoista XLIV
Teksti ja kuvat Kaarlo Hirvikoski

Turkki

T

urkki on tällä hetkellä monen mielenkiinnon kohde, joten
pannaan esille se vähä, mitä löytyy. Maahan sijaitsee
Euroopan ja Aasian rajalla
Bosporinsalmen kahden
puolen. Se kuuluu moniin
kansainvälisiin järjestöihin
ja on pyrkimässä myös EU:n jäseneksi.
Pääkaupunki on Ankara, rahayksikkö Turkin liira, asukkaita oli 78 741 053
vuonna 2015, virallinen kieli on turkki.
Posti PTT on perustettu 23.10.1863, jolloin myös postimerkit otettiin käyttöön.

Näkemäni Turkin kirjelaatikot on merkitty tuolla kansallistunnuksella ja PTTkirjaimin. Tolppaan kiinnitetty kuva on
otettu Marmariksen satamassa vasten
aurinkoa 7.6.1989 ja toinen ystäväni Juhani Hämäläisen kuvaama Prince Is-

landsin Heybeliada-saarelta kai joskus
1980-luvulla.
Hämeenlinnalaisten Tavastforum kertoo muuten Suomen kirjelaatikoiden historiasta numerossaan 2-2016. 
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Luotettavaa postimyyntiä
vuodesta 1920 lähtien !
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1 markan isohampaisten kuoria oli Heinrich Köhlerillä tarjolla peräti kuusi
(yksi kuoren etusivulla). Tämä hienokuntoinen Porvoosta Lontooseen Pietarin
kautta mennyt nousi 4 000 euron lähtöhinnasta 6 000 euron vasarahintaan.

Suomen filatelian huippukohteita
myytiin huutokaupoissa

Laadusta maksetaan
Syksyn 2016 huutokaupoissa oli tarjolla niin kotimaassa
kuin ulkomailla ennätysmäärä Suomen filatelian hienouksia.
Liekö lähestyvä Finlandia 2017 -näyttely ollut tähän syynä.
Täytyy toivoa, että ainakin osa näistä päätyi suomalaisiin
kokoelmiin pitkään ulkomailla olemisen jälkeen.

Viipurista Pietariin 4.4.1871 menneen sai
pohjahinnalla 5 000 €.

10 pennin värivirhepainama yhdessä
5 pennin karmiininruskean kanssa
päikköasennossa nousi 2 000 eurosta
6 600 euron vasarahintaan.
8 penniä vaikealla
lävisteellä V sai
1 350 eurolla, lähtöhinnan oltua 1 500 €.
Hampaita oli
merkissä korjailtu.

5 pennin värivirhettä
tunnetaan vain
20 kappaletta. Se
nousi 4 000 euron
lähtöhinnasta 5 600
euron vasarahintaan.

S

Teksti Seppo Evinsalo
yksyn 2016 superkohteiden
myynnin aloitti saksalainen
Heinrich Köhlerin -huutokauppahuone, jonka Wiesbadenissa
pidetty laaja huutokauppa 21.9. sisälsi
omana osanaan espanjalaisen Luis Alemany Indartyn Grand Prix -palkitun Suomi kokoelman isohampaiset.
Myynnissä oli 133 kohdetta tuosta kokoelmasta ja muutamaa lukuunottamatta kaikki nuijittiin jo itse huutokaupan
aikana. Osa kuitenkin alle lähtöhinnan,
joka on tyypillistä suurille huutokaupoille Euroopassa. Huutokaupan tämän
Suomi osuuden vasarahinta ennen jälkimyyntiä oli 147 000 € (huutorahoineen
176 400 €). 

Rautatieleimalla ”Finska Jernvägens
Postkupe Exped: 35 No. 3” sekä postileimalla ”Wiborg 15.11.1870” varustettu
kuori Pietarin kautta Lontooseen nousi
myös 4 000 eurosta 6 000 euroon.

Halvimmalla sai tämän ”Nystad 20.2.1872”
leimatun kuoren, jolla lisäksi pitkän matkan
merkintänä käsinkirjoitettu ”2 ½”. Kohde
nousi 2 000 euron lähtöhinnasta 2 400 euroon.

Viidennen painoluokan kirje Turusta Lontooseen nousi 1 markkaisten kuorien
kalleimmaksi. Kuorella kahden irtomerkin lisäksi markan pari sekä lukuisia
leimoja molemmin puolin. Korjauksista ja pienestä nuhruisuudesta huolimatta
kohde nuijittiin 12 000 euron vasarahintaan, lähtöhinnan oltua 10 000 euroa.
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R

uotsalainen huutokauppahuone Postiljonen aloitti suurkeräilijä Rolf Gummessonin
huikean Suomi-kokoelman
myynnin 1.10. Ensimmäisessä huutokaupassa oli kohteita esifilateliasta, ehiöistä, ovaaleista, arkeista ja kaupunkiposteista.
Uransa postimerkkikauppiaana tehnyt Gummesson ihastui Suomen keräämiseen ostettuaan 1950-luvun alussa
helsinkiläisen Fennia-Postin koko varaston. Useiden näyttelyiden jälkeen hänen
Suomi-kokoelmansa palkittiin Sisilian
Palermossa kultamitalilla vuonna 1959.
Saatuaan ostaa osia suurkerääjä Maurice Burrusin kokoelmista nousi Gummessonin Suomi-kokoelma aivan uudelle tasolle. Nordia 1966 -näyttelyssä hänen 528
sivun kokoelmansa oli näytillä kunnialuokassa. Koko Suomi-kokoelma käsitti peräti 3 000 sivua ja ulottui vuodesta
1636 vuoteen 1916.
Nyt myynnissä oli vasta pieni osa tästä jättikokoelmasta. Huutokaupan tämän osan kokonaismyynti oli 280 000
euroa (huutorahoineen 350 000 €). Postijonenin kevään huutokaupassa 24.3.2017
saamme nähdä lisää klassisen Suomen
hienouksia. 

Viipurin (Wiborg) kuvernöörin lähettämä kuriirinkirje Kuningatar Kristiinalle
Tukholmaan 14.10.1636. Kohde nousi 2 000 € lähtöhinnasta 12 000 € vasarahintaan.

Harvinainen 20 kopeekan punainen Portostempel -kuori Helsingistä 2.7.1849 postitettuna
nousi 10 000 € pohjahinnasta 12 000 euroon.

5 kopeekan pienihelminen ensimmäisen
ilmestymiskuukauden leimalla Helsingfors
28.3.1856 nousi 3 000 € hinnasta 4 000 €.
Sekä 5 että 10 kopeekan
harvinaiset päikkönelilöt
jäivät myymättä 60 000
euron lähtöhinnalla.
Ainoa Postimuseon ulkopuolella oleva soikioarvoleimainen 20 kopeekan musta helmetön
ehiökuori on aiemmin kuulunut monien suurfilatelistien kokoelmiin. Tämä yksi Suomen filatelian suurimmista harvinaisuuksista sai uuden
kodin 50 000 euron pohjahinnalla.

5 kopeekan ovaaleita tiheäjuovaisella paperilla tunnetaan
vain 10 kappaletta. Nyt sellaisen
sai kauniilla mustemitätöinnillä 12 000 euron vasarahinnalla,
lähtöhinnan ollessa 7 500 €.

Sama merkki harvajuovaisella
paperilla ja postileimalla
Raumo 25 AUG. 6 000 euron
pyynnistä hinta nousi 9 000 €.
Isohelminen
painantaerikoisuus
musteristillä nousi
750 eurosta
1 100 €.
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Suomen filatelian huippukohteita huutokaupoissa
10 kopeekan harvajuovainen pari kuorella
Helsingistä 26.11.1859
Espanjaan.
Harvinainen lähetys
myytiin Postiljonenin
Gummesson -huutokaupassa 3 500 euron
hinnalla, lähtöhinnan
oltua 4 000 €.

Harvinaisia arkkeja oli
kaupan mallista 1882
aina kotkamalliin asti.
Tämä Leimapainon
25 pennin arkki sisälsi
harvinaisen päikköparin (kliché 91/92),
joita tunnetaan
luetteloiden mukaan
11 kappaletta (postituoreina 7 kpl).
Arkki myytiin 10 000
eurolla lähtöhinnan
oltua 12 500 €.
Helsingin Kaupungin
postista oli tarjolla
käyttämätön kuusilo.
Ainut tunnettu näin suuri
ryhmä. Huolimatta epätasaisesta hammastuksesta pystyreunoilla
se kipusi 500 euron
lähtöhinnasta aina 5 200 euroon.

Tampereen Kaupungin
postista oli tarjolla kaksi
ennen näkemätöntä postilähetystä. Kirkkokuulutukset
Orihveden ja Birkkalan
kirkkoihin. Hinta jäi harvinaisuuteen nähden vaatimattomaksi: 1 150 ja 1 250 €.

Eliel Saarisen hyväksyttyjen
sekä Harald Lindbergin
hylättyjen ehdotteiden
parit samalla arkilla.
Tästä arkista
maksettiin yli 20 000 €.
Toinenkin ehdoarkki
meni sekin kaupaksi
liki 12 000 euron
hinnalla.
Molemmista kerroimme
lehden edellisessä numerossa.

S

yksyn huippuhuutokaupat
päätti Suomessa Filateliapalvelun Hellman -huutokauppa lokakuun puolessa välissä. Myös
tässä huutokaupassa oli tarjolla Suomen filatelian huippukohteita. Lähestyvä Finlandia 2017 nosti hintatasoa kautta
linjan ja erityisesti saarisen mallin kohteista nähtiin kiivasta kilpailua. SP-lehden edellisessä kannessa ollut saarisen
mallin ehdote oli yksi kovimmin kilpailtuja kohteita. 2 500 lähtöhinnasta se nousi aina 16 600 vasarahintaan (huutorahoineen yli 20 000 €). Taiston tauottua muu
huutokauppayleisö antoi kilpailijoille
ansaitut taputukset.

Myös muu klassisen Suomi myi hyvin. Ennakkoon suurimman huomion tiedotusvälineissä saanut kulkenut
Zeppelinkuori virhepainamamerkkeineen
nousi 8 500 euron pohjasta 13 000 euroon
(huutorahoineen 15 730 €). Tämän kuoren myyntiin tulo sai ennennäkemättömän huomion mediassa. Osoittaa Zeppelinin asemaa kansan syvissä riveissä
Suomen filatelian tunnetuimpana merkkinä.
Huutokaupan kokonaismyynti oli
huutorahoineen 750 000 euroa. Siitä Suomi kohteiden osuus oli noin 410 000 €.
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Hammastamaton
8-ryhmä pakettikortin leikkeellä.
Kaunis leimaus
Viipuri -25. Näitä
ryhmiä tunnetaan
vain kaksi. Nyt
tästä sai pulittaa
yli 3 200 euroa
lähtöhinnan oltua
tasan 1 000 €.

Saarisen mallin 5 pennin viisirivilö
ikkunallisella firmakuorella nousi 100
euron pohjasta aina 2 420 euroon. Syynä
tähän oli kuorella oleva leimaus
29.9.1917. Tämä on ainoa tunnettu
lähetys ennen ilmestymispäivää 1.10.

Vaaleananiliinpunainen päikköpari
kauniilla kuvioleimalla 325 on aiemmin
kuulunut monen suurfilatelistin kuten
Agathon Fabergén kokoelmiin. Nyt se
koristaa suomalaisen kuvioleimakeräilijän kokoelmaa. 4 000 euron pohjahinnasta se nousi liki tuplaan eli 7 986 euroon.

Myyntiprosentti oli huikeat 86 %. Kun
lasketaan näiden kolmen syksyllä pidetyn huutokaupan kokonaismyynti Suomi kohteiden kohdalta, voidaan puheet
filatelian harrastamisen hiipumisesta

50 pennin harvinainen tiheähampainen kolmirivilö
kauniilla Waasa 9.3.1920 leimauksella nousi 2 000
euron pohjasta yli 5 600 euroon. Myös tiheähampainen 10 pennin vihreä melko haalealla Taipale
18.6.1920 leimalla oli tarjolla. Sen sai nyt omaksi
reilulla 1 400 eurolla pohjahinnan oltua 1 000 €.

Kotkamallin
harvinaisia
postituoreita oli
tarjolla kaksi
kovaa kohdetta.
5 pennin sinertävänvihreä
B-hammasteella nousi 700
euron pohjasta aina yli 5 600
euron hintaan. Saman mallin
niinikään B-hammasteinen
40 penniä nousi 2 000 pohjasta
11 616 euron hintaan.
Hakaristivesileimainen 25 mk
(BW1) on
harvinainen
merkki aitoleimaisena.
Tämä kauniisti Vaasassa 1928
leimattu merkki aitoutuksella
maksoi reilut 1 100 euroa,
pohjahinnan oltua 400 €.
Itsenäisyys 2 mk
vesileimalla W2.
Koneleimasta
huolimatta
merkki nousi
300 eurosta
reiluu 700 euroon.

Senaatin painon harvinainen kolmannen painoluokan painotuote Helsingistä 27.4.1877 Ruotsiin.
Merkkeinä kolme kellanvihreää 8 pennistä.
Merkkien pienistä hammasvioista huolimatta
vaihtoi omistajaa 6 000 (7 260 €) pohjahinnalla.

Niinikään erittäin harvinainen taksa. 8 ja 5 pennin
isoharkkoiset painotuotteena Ruotsiin. Merkit
mitätöity kauniilla Tammerfors -73 leimalla.
Kohde myytiin pohjahinnalla 4 000 (4 840 €).
Hieman kärsinyt
firmakuori komeilla
leimoilla Turku
2.4.1918. Lienee
ainoa tunnettu
vakuutettu lähetys
punaisten puolelta.
Jos näin on niin
halvalla meni.
Karvan alle 900 €.

unohtaa ainakin hetkeksi. Millä muulla
keräilyalalla päästään Suomessa vastaaviin tuloksiin? 
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Kuvioleima nro 224 (Joensuu)
Teksti Reinhard Weber

K

uvioleima nro 224 koostuu
24:stä eri kokoisesta suorakaiteen muotoisesta kentästä,
jotka muodostavat viisi riviä.
Alimmasta ja vasemmasta pystyrivistä puuttuu yksi kenttä. Leimasinväri on
musta. Leima on pyöreänmuotoinen ja
yleensä helposti määriteltävä.

Itselläni on tiedot 45 kohteesta, joista
neljä postilähetyksillä. Kaikki tunnetut
kohteet ovat malleissa 1875-82.
A. Laitinen antaa leimalle luokituksen
R2, ei kovin yleinen (21-50 kohdetta tunnetaan).
Artikkelin kuvat ovat Hannu Elon,
Werner Filmerin, Keräilyuutisten, Merkki-Albertin, Jeffrey Stonen ja omista kokoelmistani.
Uskon, että leimasta 224 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
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Tilaa nyt Suomen Postimerkkilehti!
Tuhti annos filateliaa kuusi kertaa vuodessa.
Tilaukset: Tapani Somersalo puh. 050 564 3933
tai tapani.somersalo@kolumbus.fi
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Kokeessa: Leuchtturmin digitaalinen LCD-mikroskooppi 10 – 500-kertaisella suurennoksella
lovoimaltaan riittävä. Laitteen mukana
tulevalla kaapelilla tallennetut kuvat siirtyvät vaivattomasti omalle tietokoneelle, jossa niitä voi vielä kuvankäsittelyohjelmilla parannella. Mukana tulevalla
ohjelmistolla voi kuvien antamaa informaatiota tarkastella myös numeerisin
tiedoin. Toisin sanoen kuvasta saadaan
kunkin yksityiskohdan tarkat mitat.
Suomen Filatelistiseura on hankkinut
laitteen myös Lönkan kerhohuoneistolle, jossa halukkaat voivat käydä sitä
kokeilemassa. Laitetta voi myös lainata
viikoksi omaan käyttöön sopimalla siitä
Tapani Somersalon tai muiden toimihenkilöiden kanssa. ■

Tekniset tiedot

Kohteiden tarkkaan
tutkimiseen

P

Teksti ja kuvat Seppo Evinsalo

ostimerkkien tutkimiseen on
yleensä ollut tarjolla erilaisilla tehoilla varustettuja suurennuslaseja. Nämä ovatkin riittäneet tavalliseen katseluun ja esimerkiksi
epäselvien päivämäärien selvittämiseen
merkeiltä tai lähetyksiltä. Tarkkuuta vaativaan tutkimiseen niiden suurennuskertoimet ovat kuitenkin olleet turhan vaatimattomat.
Mikroskooppeja on aina ollut saatavilla, mutta vasta nykypäivän digitaalitekniikka on tuonut niihinkin loistavia
lisäominaisuuksia. Suuri näyttö, sisäänrakennettu muistitila kohteiden kuvaamiseen ja niiden siirtäminen esimerkiksi
tietokoneen tai television ruudulle.
Kokeilimme Leuchtturmin digitaalista mikroskooppia kuvakevirheiden
ja korjailtujen hammasteiden löytämiseen. Laite on erittäin helppokäyttöinen
ja tukeva rakenteeltaan. Jalustassa on
nappi, jota painamalla kuva tallentuu
muistikortille, josta sen siirtäminen tietokoneelle on helppoa. Näin kuvaa voi
tarkastella huomattavasti suuremmalta
ruudulta. Laitteen omakin kuvaruutu on
normaalikäytössä sekä kooltaan että va-

Esimerkiksi kuvakevirheiden tai
eri tyyppien tunnusmerkit löytyvät
helposti jo pienelläkin suurennuksella.
Tässä isohampaisten 40 pennin tyyppi
II:n kolo kruunussa.

Yhdellä napin painaluksella
saadaan kuva muuttumaan "röntgenkuvaksi", jolloin esimerkiksi hampaiden korjaukset näkyvät selvästi.

K

iinteä 3,5"-nestekidenäyttö (LCD).
Voidaan myös liittää PC:hen tai
kannettavaan tietokoneeseen. 5 megapikselin kamera. Jopa 500-kertainen
suurennos 4-kertaisen zoomin ansiosta.
Mahdollistaa kuvien tallennuksen sekä toiston PC:llä tai televisiossa. Li-ionakku sekä verkkovirtajohto. Mukana
toimitettavassa ohjelmistossa on kalibrointitoiminto suurennettujen kohteiden
tarkkaa mittausta varten. ■
Ulkomitat: 105 x 230 x 150 mm.
Ovh: 242 €. Tiedustelut: Lauri Peltonen Oy

38

Suomen Postimerkkilehti
6/2016

R I V I - I L M O I T U K S I A
Tälle palstalle tulevat ilmoitukset ovat seuran jäsenille ilmaisia. Ilmoitukset osoitteella: seppo.evinsalo@gmail.com

VAIHTOA halutaan. Etsin Suomen
juhlamerkkejä pyöröleimaisina 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.
OSTAN loistoleimaista Suomea. Pyydä
sähköpostitse puuteluetteloni. Ilmari Valkama: immu.valkama@gmail.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. 041-5276430 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 tulevia huutokauppoja:
Laatuhuutokauppa No. 339, lauantaina
26. marraskuuta (STO). Helsingin huutokauppa No. 340 lauantai joulukuuta,
Lönkka 32. Laatikkohuutokauppa No.
1650 keskiviikkona 14. joulukuuta(STO).
Kansainv.huutokauppa No. 341 keski-

viikkona 18. tammikuuta (STO). Laatikkohuutokauppa No. 1707 keskiviikkona
15. helmikuuta (STO). Huutokauppa No.
342 keskiviikkona 15. maaliskuuta (STO).
Kaikki luettelot netissä ja lisäksi voit tilata paperiluettelon.
Huom. Jättö huutokauppoihimme 6-8
vk ennen ko.päivämääriä. Tarkemmat
tiedot nettisivultamme 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.
OSTAN Viipuri 3 ja Viipuri 6 – 9 leimat
postilähetyksillä. Viipuri 8 / Havi myös
leikkeenä. Myös muut mielenkiintoiset
Viipuri-kohteet kiinnostavat. Anssi Mikkola, Kauniaistentie 11 B 17, 02700 Kauniainen, puh 050-5931623, e-mail: anssi.mikkola@kolumbus.fi
KERÄILIJÄT JA KAUPPIAAT! Olen
viime 40 vuoden aikana ostanut yli 200
suurta jäännöserää ja tuhansia kokoelmia.
Vanhemmat ja paremmat suuretkin erät
kiinnostavat jatkuvasti. Halutessasi maksan välittömästi käteisellä. Stephen Osborne (PTS), Carpe Diem, Nutbourne Rd, Nutbourne, West Sussex, RH20 2HA, Englanti.
Puh +44 1798- 817579, fax +44 1798-817252,
e-mail: osborneandosborne@live.co.uk
O stan 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
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
OSTAN JANAKKALA kokoelmaani
esi- ja postihistoriaa, Turengin vanhan

pahvisen junalipun, Leppäkosken tiilitehtaiden postikortin tai firmakuoria
(Rauhaniemi, Sipilä) ja muuta erikoista,
jota en ole vielä ehtinyt kaivata. seppo.
salonen2016@gmail.com - puh 040 5252 217
ostan St. Mårten/Marttila -leimaisia
merkkejä, ryhmiä ja lähetyksiä. Gunnar
Gluckert, Kivikartiontie 5 D 104, 20720 Turku, puh. 050 308 3450.
HALUTAAN OSTAA Helsingin Katajanokan ja Seurasaaren vanhoja kortteja. Timo Huttunen, puh 050 566 5454,
tae.huttunen@gmail.com tai maanantaisin
Lönkalla.
KIINTEISTÖJEN, asunto-osakk., yms.
kohteiden arvionti, myynti ja osto. Yli
30 v. kokemus. Reino Seppänen, LKV EtuTöölö, Hki, p. 0400 421 000. reinot. seppanen@gmail.com. Ostan vanhoja Suomen
postimerkkejä yms. kohteita.
Ostan lääkintäaiheisia postimerkkejä ja FDC-kuoria kaikkialta
maailmasta. myyn uusittua kenttälääkintä Suomessa -kirjaa hintaan 30 €, sisältää postikulut, maksu tilille FI73 5271
0420 3174 80. Maksajan nimi tekstaamalla, katuosoite, postinumero ja paikkakunta. Kirja postitetaan kun maksu on
tilillä. Veikko Riisiö, Mustikkakatu 26,
50170 Mikkeli, veikko.riisio@gmail.com. puh
0400 675485.
Ostan Suomessa käytettyjä
venäläisiä merkkejä. Parempia
lähetyksiä ja kaunisleimaisia merkkejä,
ryhmiä ym. Lähetä tarjouksesi sähköpostiini: seppo.evinsalo@gmail.com
M yyn Suomen postimerkit ** tai ro
edullisesti! Ota yhteyttä Leif Eskelin,
Nordenskiöldinkatu 4 a 11, 00250 Helsinki.
sähköposti: leif.eskelin@outlook.com tai puh
0400 958 7988
Etsin vaihtoystävää Suomesta Suomen ja Norjan pyöröleimatuille
merkeille puutelistan (Michel) mukaan.
Tarjoan vaihdossa Saksaa ja lähes koko
Länsi-Eurooppaa. Rolf Schäde. Lüttestiese
10. 48455 Bad Bentheim. Deutschland.
OY HELLMAN-HUUTOKAUPAT / SFP
Oy Helsingin ja Uudenmaan edustajana
arvioin kokoelmia ja otan vastaan kohteita 6 kertaa vuodessa järjestettäviin
huutokauppoihimme. Ota rohkeasti yhteyttä ja mietitään yhdessä, miten saat
parhaan tuoton keräilykohteistasi. Jukka
Mäkipää, puh: 040-772 5579, e-mail: jukka.
makipaa@filateliapalvelu.com

39
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
FINLANDIA
2017 (FEPA)
24.5.–28.5.2017.
Tampere-talo,
Tampere.
Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlatapahtumiin
liittyvä kansainvälinen postimerkkinäyttely.
BANDUNG 2017. FIPtason kansainvälinen
postimerkkinäyttely Indonesiassa 3.-7.8.2017.
Suomen komissaari
Seija-Riitta Laakso: seija-riitta.laakso@pp.inet.fi
POHJOISMAISET NÄYTTELYT

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

FINLANDIA 2017 -mitali

K

uvanveistäjä Pekka Rytkönen on voittanut FINLANDIA 2017 -palkintomitalin suunnittelukilpailun ehdotuksellaan ”Suomi-kortti”. Voittajatyö jatkaa arvokasta filateelisten näyttelymitalien
perinnettä. Myös edellisissä Suomessa järjestetyissä suurnäyttelyissä on jaettu taiteellisesti korkeatasoisia mitaleita.
Moni niistä on arvostetun kuvanveistäjän, professori Kauko
Räsäsen (1926-2015) käsialaa. Pekka Rytkösen FINLANDIA
2017 -mitalin etusivu kuvaa filateelista kulttuuria, postimerkein varustettua postikorttia ja filateelista välineistöä.
Ryhmä keräilijöitä merkkeineen ja välineineen on kokoontunut yhteen mielipuuhansa äärelle. Takasivulla avautuu
peilityyni saaristonäkymä, 100-vuotiaan itsenäisen Suomen
arkkimaisema. Maisema luo muistuman Saimaa -postimerkkiin, joka julkaistiin
vuoden 1930 yleispostimerkkisarjassa.
Pekka Rytkönen (s. 1954) kuuluu Suomen eturivin kuvanveistäjiin. Hänen työnsä ovat olleet esillä yhdeksässä yksityisnäyttelyssä ja kymmenissä ryhmänäyttelyissä
koti- ja ulkomailla. Mitalitaiteilijana Rytkönen on menestynyt 17 mitalikilpailussa. Suomen Mitalitaiteen Killan
vuosimitali 2013 toteutettiin Rytkösen kilpailuvoiton pohjalta. Vuonna 2012 Rytkönen suunnitteli F. E. Sillanpään
juhlarahan arvopuolen.
Kokoelmat palkitaan voittajatyön pohjalta lyödyin mitalein. Lisäksi mitalista
lyödään pienempikokoinen muistomitali, joka tulee myös myyntiin. 

Bandung 2017 kutsuu näyttelyyn
– myös moderni filatelia luokkana mukana

MUUT NÄYTTELYT
JA TAPAHTUMAT
A ihefilatelistien syksyn 2016
ohjelmassa: 29. marraskuuta: Klaus Juvas: Suomalaisia ulkolaisilla merkeillä.
20. joulukuuta: Anagrammikilpailu
Kokoukset Suomen Filatelistiseuran
kerhohuoneessa, Lönnrotinkatu 32 B klo
17-19. Kaikki ovat tervetulleita mukaan!
K ouvolan keräilypäivät
sunnuntaina 5.12.2016. klo 10-14 Tuulensuojassa Hallituskatu 9. Filateliaa, kortteja, rahoja ym. Tiedustelut: Eero Ravi
puh. 0400 154 999, eero.ravi@gmail.com.

Suomen Filatelistiseura ry:n
vaalikokous Lönkalla
maanantaina 12.12.2016.
Käsitellään
sääntöjen
määrittämät
asiat.

I

ndonesiassa pidetään ensi vuoden elokuussa FIPtason kansainvälinen postimerkkinäyttely Bandung
2017. Ilmoittautumisaikaa on jäljellä 30.11.2016 asti.
Ensi vuoden ainoa FIP-näyttely järjestetään viiden
miljoonan asukkaan Bandungissa, joka on Länsi-Jaavan
provinssin pääkaupunki. Se on vireä yliopistokaupunki,
joka sijaitsee 768 metrin korkeudessa näille leveysasteille
suhteellisen viileässä ilmastossa. Vaikka järjestelyt ovat
lähteneet myöhään liikkeelle – pitkään näytti siltä, ettei
maailmassa olisi tulevana vuonna yhtään FIP-näyttelyä
– indonesialaisilla on tuoretta kokemusta neljän vuoden
takaa, jolloin edellinen FIP-näyttely Indonesia 2012 jär- Näyttelyn logoa
jestettiin Jakartassa.
koristaa paikallinen
Bandung 2017 -näyttelyyn haetaan nyt kokoelmia seu- värikäs kukka Patra
raaviin luokkiin: perinteinen filatelia, postihistoria, ehi- Komala (Caesalöt, aihefilatelia, nuorisofilatelia, kirjallisuus, yhden ke- pinia Pulcherrima).
hyksen kokoelmat ja moderni filatelia. Kehysmäärä tulee
olemaan noin 2 200.
Kaikkien muiden luokkien kehysmaksut ovat 75 $ per kehys, paitsi yhden
kehyksen luokassa 100 $. Nuorisokokoelmista ei peritä lainkaan kehysmaksua.
Kirjallisuusluokassa maksu on 85 $.
Nyt kun monet näytteilleasettajat laittavat kokoelmansa kuntoon Finlandiaa
varten, siitä on hyvä jatkaa suoraan FIP-tasolle. Ja jos kokoelmasi ei mahtunut
Tampereelle, missä ilmoittautujia oli enemmän kuin tilaa, nyt on hyvä tilaisuus
yrittää uudelleen! Samoin niillä, joilla on useampia hyvätasoisia näyttelykokoelmia, on nyt tilaisuus esittää toinen kokoelma kansainvälisellä tasolla Indonesiassa!
Bandung 2017 -näyttelyn Suomen komissaari on Seija-Riitta Laakso, puh. 0400
460 307 tai sähköposti seija-riitta.laakso@pp.inet.fi 

Kun haluat myydä, on vain yksi osoite...

MEILLÄ MYYDÄÄN
KESKIMÄÄRIN NOIN
KOHTEISTA.

HARVA YLTÄÄ SAMAAN POHJOISMAISSA TAI KOKO EUROOPASSA.
Kun haluat myydä ja saada hyvän hinnan kohteistasi
ja kokelmastasi, ole yhteydessä meihin p. 02 254 7200
tai sähköpostilla myynti@filateliapalvelu.com.
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Suomen Filateliapalvelu Oy
PL 5 • 20251 Turku • Puh. 02 254 7200
www.filateliapalvelu.com
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Oy Hellman-Huutokaupat
MEMBER OF

SFP GROUP

