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Lokakuun lopulla järjestetyt Kir-
jamessut oheistapahtumineen 
olivat kävijämääriltään ennä-
tykselliset, 84 000 kävijää nel-

jän päivän aikana. Messuilla vieraili 
myös 4 506 yhdeksäsluokkalaista, jotka 
oli tänä vuonna kutsuttu messuille veloi-
tuksetta Suomen 100-vuotisjuhlavuoden 
kunniaksi. Kokonaisuudessaan messu-
jen kävijämäärä kasvoi viime vuodesta 
5 %. Tapahtumakokonaisuus onkin kä-
vijämäärältään suurin Messukeskuksen 
yleisötapahtuma. Se näkyi myös kirjojen 
myynnissä. Niitä ostettiin keskimäärin 
kuusi kappaletta per vieras.

Tästä valtavasta kävijämäärästä sai 
osansa myös messujen yhteydessä jär-
jestetty Stamp Forum. Tällaisen mega-
tapahtuman siivellä saa keräilyhar-
rasteemme hyvää näkyvyyttä, vaikka 
tietysti suurin osa messuvieraista tulee-
kin tapahtumaan kirjojen ja kirjailijoi-
den vuoksi.  Peltosen Tom Lapelta kertoi 
myynneensä hyvin tarvikkeita ja merk-
kejä. Myös ruotsalaisen Asbäcks Vykortin 
myyjät  sanoivat korttien ja postilähetys-
ten kaupan käynneen hyvin. Esillä ollei-
den kokoelmien kehysten välissä kerrot-
tiin viihtyneen paljon myös muita kuin 
normaaleissa postimerkkinäyttelyissä 
nähtyjä tuttuja naamoja.

Itse jaoin messuilla Suomen Posti-
merkkilehden aiemmin ilmestyneitä 
numeroita. Lehdet kiinnostivat monia ja 

useat minua nuoremmat (alle 65 vuoti-
aita) lehtiä tutkineet kertoivat merkkien 
ja korttien kiinnostavan. Toivotin kiin-
nostuneet tulemaan tutustumaan Lön-
kalle seuran toimintaan. Toivottavasti 
yhteistyö Filatelistipiirien ja Kirjames-
sujen kanssa jatkuu tulevinakin vuosina.

Sivulta 6 alkavassa jutussa kerrotaan 
seuramme jäsenestä ja kaikkien tunte-
masta kauppiaasta Kuusiston Harrista. 
Harri on tulevan juhlavuotensa kunni-
aksi luvannut lehtemme lukijoille ja seu-
ramme jäsenille 30 prosentin alennuksen 
valmiiksi hinnoitelluista kohteista. Tätä 
tarjousta kannattaa käyttää hyväksi, sil-
lä liikkeen kahdesta kerroksesta löytyy 
taatusti runsaasti pengottavaa. Hyville 
asiakkaille Harri lupaa lisäksi tarjota 
kahvit konjakin kera. 

Seppo Evinsalo    
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Kansainvälisissä huutokau-
poissa on tänä syksynä ollut 

muutosten tuulia. Julkisiin useamman 
päivän kestäviin huutokauppoihin ei 
enää välttämättä ole tarvinnut matkus-
taa paikan päälle 
saadakseen halu-
amansa kohteen. 
Nyt on voinut is-
tua kotona tieto-
koneen ääressä ja 
tehdä tarjouksia 
reaaliajassa huu-
tokaupan aikana. 
Tätä Online-live 
bidding -toimin-

toa ovat kokeilleet monet suuret huu-
tokauppahuoneet ja kokemukset ovat 
olleet rohkaisevia. Kohteiden myynti-
hinnat ovat nousseet ja niin ostajat kuin 
jättäjät ovat olleet tyytyväisiä. PhilaSe-

arch -nettiliitty-
män kautta voi 
nyt katsoa, mitkä 
siellä olevista 150 
huutokaupasta 
ovat tämän mah-
dollisuuden otta-
neet käyttöönsä. 
Palvelimen löydät 
osoitteesta: www.
philasearch.com 
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Puheenjohtajan palsta

Joulua odotellessa

K ulunut vuosi on vierähtänyt 
mielestäni nopeasti ja se on 
ollut aika kiireinen. Jäätyä-
ni eläkkeelle viime syksynä 

ajattelin tehdä sitä sun tätä, kun kerran 
vapaa-aikaa tulee olemaan runsaasti, 
mutta kuinkas kävikään. Minua pyydet-
tiin seuramme puheenjohtajaksi  ja suos-
tuin. Siitäkös ne kiireet alkoivatkin. Yl-
lätyin kuinka paljon erilaisia asioita piti 
hoitaa ja kaiken lisäksi taloudessakin oli 
ongelmia. Nyt kun vuosi on kohta vie-
rähtänyt hommat alkavat olla hanskas-
sa, talous paremmalla mallilla ja kerhoti-
lamme viihtyisemmässä kunnossa. 

Muutkin asiat kuten lehtemme huu-
tokauppa on saatu laadukkaammaksi ja 
siitä johtuen myös taloudellisesti kan-
nattavammaksi. Myöskin Suomen Lähe-
tysseuran ja lehdessämme olevat Merkki 
Albertin huutokaupat ovat olleet  meille 
tärkeitä. Vuoden aikana olemme karsi-
neet kulujamme kovalla kädellä ja sik-
si rahatilanteemme on nyt kohtalainen. 
Myöskin lahjoituksien osuus on ollut 
merkittävä ja toivon, että se jatkuu sa-
manlaisena ensi vuonnakin. Kiitokset 
vielä kaikille lahjoittajille. 

Kauden alkaessa olin hieman huolis-
sani, että mitenkä tästä selvitään, mut-
ta huoli oli aiheeton, sillä sain apua ja 
neuvoja usealta henkilöltä ja hommat 
hoidettiin yhdessä. Pidimme parit sii-
voustalkoot, joiden tuloksena voimme  
luopua toisesta  varastosta, joka on ollut 
meille huomattava kustannus. Isot kii-

tokset talkooporukalle. Myös vaalikoko-
us on pidetty ennen lehden ilmestymis-
tä, siitä enemmän seuraavassa lehdessä. 
Pikkujouluihimmekin on enää muutama 
viikko. Saapa nähdä mitä hauskaa siellä 
tapahtuu tällä kertaa. 

Jouko Mattila  

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

ma  4.12. Kuukausikokous 1703 
  + Huutokauppa
ma  11.12. Kokous + Huutokauppa
ma  18.12. Seuran pikkujoulut
  + Huutokauppa
Joulutauko
ma  8.1. Kuukausikokous 1704 
  + Huutokauppa
ma  15.1. Kokous + Huutokauppa
ma  22.1. Kokous + Huutokauppa
la  27.1. Suomen Lähetysseuran raha-
  ja postimerkkihuutokauppa
  Lönkalla klo 11.00
ma  29.1. Kokous + Huutokauppa
ma  5.2. Kuukausikokous 1705 
  + Huutokauppa
ma  12.2. Kokous + Huutokauppa
ma  19.2. Kokous + Huutokauppa
ma  26.2. Kokous + Huutokauppa

  Suomen 
Filatelistiseura ry
Ohjelma talvella 2017-18

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

UUSI POSTIMERKKI- 
KIRJA UTELIAILLE  

KERÄÄJILLE!

POSTIMERKKIKIRJA  
”ÅLANDS FRIMÄRKEN BERÄTTAR 2016–2017”

Åland Post Frimärken PB 1100 AX-22111 MARIEHAMN P: +358 (0)18 636639  
stamps@alandpost.com www.alandstamps.com

Nyt sinulla on mahdollisuus syventyä 
Ahvenanmaan keräilyalueeseen uudesta 
näkökulmasta. Postimerkkikirjasta voit 
lukea muun muassa Abbalegenda Björn 
Ulvaeuksen ja suomalais-ahvenan-
maalaisen postimerkkitaiteilija Juha 
Pykäläisen haastattelut. Tapaat Henrik 
Lundbergin, Åland Postin toimitus-
johtajan, joka pohtii postitoiminnan 
kehitystä. Tutustut vapaaehtoisiin, jotka 
pitävät Ahvenanmaan ylpeydenaiheen, 
purjealus Pommernin, kunnossa. Esitte-
lyssä on myös harrastekanalan hoitaja 
sekä romu- ja kakkutaiteilijoita. Tekstit 
ovat ruotsiksi, suomeksi, englanniksi ja 
saksaksi. Kirja sisältää kaikki posti-
merkit ja postimaksulipukkeet vuosilta 
2016–2017 muovitaskuissa.

Hinta: 82,70 €

Lönkalla 18.12.2017 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. 

Pikkujoulut
suomen Filatelistiseuran jo perinteeksi muodostuneet
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Kuusiston Harri kauppiaspöytineen on tuttu näky 
erilaisissa filateelisissa tapahtumissa. Helsingin Annan-
kadulla sijaitseva liike tavaramäärineen on harvinainen 
näky suomalaisessa postimerkkikaupassa.  

Teksti ja kuvat Seppo Evinsalo

M erkki-Albert viettää en-
si vuonna 35-juhlavuot-
taan. Nykyisin liike toi-
mii Annankatu 16:ssa 

kahdessa kerroksessa liki 250 neliön 
avarissa tiloissa. Liikkeen taival Alber-
tinkadulla alkoi huomattavasti pienem-
missä tiloissa. Miten tulit ryhtyneeksi 
postimerkkikauppiaaksi?

Harri Kuusisto on harjoittanut posti-
merkkikauppaa jo 35 vuoden ajan

Kauppias ja keräilijä
Keräilyvietti minuun iski Tampereel-

la jo 10-vuotiaana purkkakuvien muo-
dossa, joita muiden pikkupoikien tavoin 
myös isoveljeni tuolloin keräsi. Postimer-
kit tulivat kuvioihin hyvin nopeasti ja jo 
12-vuotiaana ilmoitin rupeavani isona 
postimerkkikauppiaaksi. Työn perässä 
tuli muutto Helsinkiin, jossa opetin kal-
ligrafiaa ja tekstausta työväenopistossa. 
Ensimmäisen liikkeen perustin 35 vuot-
ta sitten Albertinkadulle ja postimerk-
kikaupan ohella alkuvuodet tekstasin 
kunniakirjoja ja adresseja. Liike menes-

Harri Kuusisto, 59 vuotta. 
Merkki-Albert postimerk-
kiyrityksen toimitusjohtaja. 
Jäsenenä monessa alan yh-
distyksessä. Harjoittaa posti-
merkkikauppansa lisäksi net-
tikauppaa sekä Suomessa että 
ulkomailla. Järjestää netissä 
kaksi suurta huutokauppaa 
vuosittain.

Uusin keräilyalue Harrilla ovat 
R- ja V-lipukkeet, joita hän myös 
mielellään hankkisi lisää.

Liikkeen seinillä on useita satoja 
kansioita täynnä postimerkkejä eri 
puolilta maailmaa. Pelkästään posti-
korttikansioita löytyy yli 500.



7

 

tyi ja seuraavina vuosina laajensin toi-
mintaa ostamalla Merkki-Borgin, Nurmi-
sen liikkeen Tampereelta ja perinteikkään 
Pischowin Helsingistä. Suurimmillaan 
pidin kolmea liikettä, mutta nyt kaik-
ki on keskittynyt tänne Annankadulle, 
jossa tilaa on hyvin. Yläkerran 75 neliön 
lisäksi alakerrasta löytyy viisi huonetta, 
joiden yhteispinta-ala on yli 160 neliötä.  

Yritys on näiden 35 vuoden aikana 
kasvanut huomattavasti yritysostojen 
kautta. Jossain vaiheessa sinulla oli 
myymälä myös Tampereella. Uskotko 
vielä kivijalkaliikkeiden vetovoimaan 
vai onko kehitys viemässä pelkästään 
nettikauppaan?

Mielestäni nyt ollaan vedenjakajalla. 
Osa keräilijöistä haluaa asioida kivijal-
kaliikkeissä, osa pelkästään netissä. Tä-
män vuoksi meilläkin on neljä myynti-

Suomessa käytetyistä venäläisistä postimerkeistä ja ehiöistä Kuusiston 
Harrilla on varmasti yksi hienoimmista kokoelmista Suomessa. Tässä sivu 
vuoden 1889 käyttösarjan 10 ruplan merkeistä. Viisirivilö on suurin tunnettu 
ryhmä. Taksan mukaisia pakettikorttikäyttöjä tunnetaan vain muutama.

Kotkamallin kokoelma odottaa vielä 
montteerausta. Vaikeasta 5 pennin 
tiheähampaisesta kellanvihreästä 
kokoelmassa on kahdeksan merkkiä. 
Saman julkaisun tiheähampaisesta 
40 pennin merkistä on käyttämätön ja 
leimattu pari, joita tunnetaan vain kaksi.  



Suomen Postimerkkilehti8
6/2017

kanavaa, liike, kaksi nettikauppaa sekä 
kaksi kertaa vuodessa järjestettävä suuri 
huutokauppa. Vaikka netti vetääkin hy-
vin toivoisin useamman keräilijän löy-
tävän tiensä Helsingin ydinkeskustas-
sa sijaitsevaan liikkeeseemme. 400 000 
postilähetyksessä laatikoissa, sadoissa 
postimerkkikansioissa ja 500 postikort-
tikansiossa riittää varmasti pengotta-
vaa useimmille keräilijöille. Juhlavuo-
den kunniaksi lupaan hyvät alennukset 
ja hyville asiakkaille vieläpä kahvia ja 
konjakkia ostosten kyytipojaksi.  

Miten kauppiaana näet harrasteemme 
tulevaisuuden?

Keräilijöiden porukka vanhenee ja 
nuoria on vaikea saada mukaan. Pal-
jon riippuu postimerkkien näkymises-
tä tavallisten ihmisten arjessa. Omassa 
nuoruudessani postimerkkeihin törmäsi 
väkisinkin postilähetyksissä. Nykyisin 
sähköposti ja frankkeerausleimat ovat 
syrjäyttäneet ne. Liikkeemme sijainti ai-
van Helsingin ydinkeskustassa tuo ka-
dulta liikkeeseen usein myös turisteja. 
Olenkin huomannut aasialaisten turis-
tien olevan kiinnostuneita myös posti-
merkeistä ja kauniista postilähetyksistä. 

Liikkeen ulko-oven yläpuolella komeilee 
aikanaan Pischowin liikkeen seinässä 
ollut kyltti, jonka kuva-aiheena on 
sopivasti Harrin keräilyaloihin kuuluva  
1 markan merkki mallista 1885.

Viiteen vanhaan Schaubekin 
kansioon Harri on kerännyt 
merkkejä kokomaailmasta vuosilta 
1840-1931. Sachsenin vanha pää 
onkin mukavasti saatu sivuille 
täyteen. Myös arvokas numero 1.

Mallin 1885 merkit ja lähetykset 
ovat rakentumassa A3 kokoelma-
sivuille. Vuoroaan odottaa vielä 
edustava otos 10 markan merkkien 
molemmista väreistä. Vain lähetys 
puuttuu. Niitä tunnetaan vain yksi.

Myös postin käyttämät varaleimat 
lähetyksillä kuuluvat Harrin 
keräilyn piiriin. Ohessa harvinainen 
Kökarin varaleima Ahvenanmaalta.
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Heiltä olenkin kuullut harrasteen voivan 
hyvin sillä maailmankolkalla. Onnek-
si maapallon väestöstä suurin osa elää 
siellä, joten potentiaalia keräilijäkuntaa 
näissä maissa riittää. 

Sinut tunnetaan myös ahkerana keräi-
lijänä. Mitä kaikkea keräät ja saamme-

ko jossain vaiheessa nähdä kokoelmia-
si myös postimerkkinäyttelyissä?

Kotkamallia 1901-15 olen kerännyt 
pisimpään ja sitä onkin kertynyt kan-
siokaupalla. Se kokoelma on vielä ra-
kennusvaiheessa, mutta tarkoitus on 
monteerata se tulevaisuudessa. Sama 
vaihe on myös mallin 1885 kokoelman 
kanssa. Sitä ollaankin juuri parhaillaan 
rakentamassa A3-sivuille. Suomes-
sa käytetyistä venäläisistä merkeistä 
ja ehiöistä minulla on luultavasti täy-
dellisin kokoelma. Lähetyksillä kerään 
myös postin varaleimoja. Viiteen van-
haan Schaubek -kansioon olen kerännyt 
loistoleimaista kokomaailmaa vuosilta 
1840-1931. Uutena innostuksena on irral-
listen R- ja V-lipukkeiden kerääminen. 
Jos jollakulla lehden lukijoista näitä löy-
tyy niin rohkeasti vain myymäläämme. 
Vaihdan tai ostan niitä mielelläni ja vaih-
totavaraahan liikkeestä löytyy.

Näyttelykokoelmia sääntöjen edel-
lyttämällä tavalla en ole rakentamassa. 
Haluan kokoelmien rakentuvan omien 
mieltymysteni ja ideoideni mukaisesti. 
Tietysti voisin näitä joskus esittää jossain 
kerho- tai propagandanäyttelyssä.

Liikkeen yksi seinä täyttyy postilähetyslaatikoista, joissa Harrin arvion mukaan on noin 400 000 lähetystä. 
Pengottavaa riittää monen alan keräilijälle, ja jos tästä ei löydy voidaan alakerrasta hakea täydennystä.

Elämä ei ole pelkkää filateliaa. Mitä 
muuta harrastat vapaa-aikanasi?

Kuntosalilla käyn kuudesti viikossa ja 
tanssimassa pyrin käymään ainakin ker-
ran viikossa. Harrastin suomalaisen tan-
gon kilpatanssia vuosia. Seinäjoen Tan-
gomarkkinoilla järjestettiin vuonna 2007 
kyseisen tanssin maailmanmestaruuski-
sat, jotka parini Tarja Sassin kanssa voi-
timme. Tämä oli kilpaurani paras saa-
vutus. Tulevina vuosina voisin jälleen 
jatkaa kilpailemista kun voisin osallistua 
niihin seniorisarjassa.  Myös kitaransoit-
toa olen alkanut harrastaa, mutta siinä 
on vielä enemmän intoa kuin taitoa. 

Vanhana 
tamperelaisena 
Harri Kuusisto 
kerää myös 
kaupungin vanhoja 
postikortteja.
Yläkuvassa 
Tampellan tehdas-
rakennus erikoisen 
muotoisella kortilla.
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1970-luvulla keskioluen myynti vapautettiin ja tanssilava-
kulttuuri oli suosittua. Televisiossa oli vain kaksi kanavaa. 
Neljä olympiakultaa voittanut Lasse Viren juoksi Suomea 
uudelleen maailmankartalle ja ETYK:in Helsingissä pidetty 
huippukokous vuonna 1975 oli vuosikymmenen tapaus. 
Suomen Postimerkkilehdessä päätoimittajat vaihtuivat tiuhaan, 
mutta postimerkkien keräily oli voimakkaassa kasvussa. 
Teksti  Seppo Evinsalo

Suomalainen filatelia kiinnosti ulkolai-
sia kauppiaita myös 1970-luvulla. 
Ruotsalaisen Gummessonin ilmoitus.

Suomen Aerofilateliasta kirjoit-
ti Valter V. Johansson numeros-
sa 2-1970: ”Nuorten joukossa on 
monia leimakeräilijöitä ja useat 

ovat havainneet lentopostileimojen keräilyn 
oleva pop”. Artikkelissa hän teki selkoa 

Inflaatio kiihtyi –
keräilyinto kasvoi

koisella olisi saanut seitsemän kruunun 
edestä ulkomaita. Toivottavasti ei ollut 
suostunut vaihtokauppaan.

Suomen Postimerkkilehden  
vuosikymmenet: 1970-luku

Vuodet 1970-71
Päätoimittaja: Pentti Hämäläinen
Kustantaja: Suomen Postimerkkeily Oy
Lehden koko A5. 12 numeroa/vuosi,
joista osa kaksoisnumeroita. 
280 sivua v. 1970, 268 sivua v. 1971.

Vuodet 1972-73 
Päätoimittaja: Veli-Aunus Antila
Kustantaja: Suomen Postimerkkeily Oy
Lehden koko A5. 12 numeroa/vuosi,
joista osa kaksoisnumeroita. 
(vuonna 1973 ilmestyi 9 numeroa)
252 sivua v. 1972, 224 sivua v. 1973.

Vuosi 1974
Päätoimittaja: Asko Kukkonen
Kustantaja: Suomen Postimerkkeily Oy
Lehden koko A5. 9 numeroa/vuosi.
276 sivua v. 1974.

Vuodet 1975-77
Päätoimittaja: Kaj Hellman
Kustantaja: Suomen Postimerkkeily Oy
Lehden koko A5. 9 numeroa/vuosi.
256 sivua v. 1975, 252 sivua v. 1976,
228 sivua v. 1977.

Vuodet 1978-79
Päätoimittaja: Pentti Anttila
Kustantaja: Ecapaino Oy
Lehden koko A5. 8 numeroa/vuosi.
304 sivua v. 1978, 408 sivua v. 1979.

Koko 70-luvun oli 
lehdessä käytössä 
sama jo vuonna 1968 
tehty kansimalli, 
jossa vain väriä 
vaihdettiin 
numeroiden välillä.

Suomessa käytetyistä lentopostileimois-
ta vuodesta 1918 vuoden 1959 loppuun. 
Nuorisofilatelia oli muutenkin muodis-
sa ja siitä raportoitiin pitkin vuosikym-
mentä.

Vuonna 1871 painetusta postimerkki-
albumista julkaistiin lehdessä kansilehti 
ja kysyttiin oliko jollain tietoa vanhem-
masta. Muutamaa numeroa myöhem-
min Leo Linder kertoi ensimmäisen kan-
sion julkaisseen Justin Lallierin Pariisissa 
jo vuonna 1862. Hänellä itsellään oli kan-
sion vuonna 1863 julkaistu painos. Suo-
men merkeille siinä oli vain neljä paik-
kaa, ehiöleikkeille viisi.

Samoista vuosikymmenistä oli myös 
kyse toimitukselle tulleessa vanhassa 
kirjeessä vuodelta 1870, jossa tanskalai-
nen kauppias oli tarjonnut suomalaiselle 
keräilijälle 7 kruunun edestä ulkolaisia 
merkkejä vaihdossa 1 000 suomalaiseen. 
Eli siis tuhannella ovaalilla ja isohark-
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Vuoden 1970 numero 10 oli Suomen 
Filatelistiseuran 50-vuotisjuhlanumero. 
Seuran sihteeri Veli-Aunus Antila oli sii-
hen koonnut kattavan historiikin seuran 
viideltä vuosikymmeneltä. Lisäksi lue-
teltiin kaikki vuosikymmenten toimi-
henkilöt, julkaistiin jäsentilasto vuosilta 
1920-70 (jäseniä vuonna 1970 miltei 500) 
ja kerrattiin kaikki Fieandt-mitalin saajat 
ansioineen. Omana juttunaan oli seuran 
kaikki julkaisut, joita oli kertynyt perä-
ti 17 kpl. Myös seuran järjestämät pos-
timerkkinäyttelyt käytiin tarkasti läpi 
alkaen vuoden 1928 -näyttelystä. Myös 
vuosi vuodelta yhä paremmaksi kehitty-
nyt tarjoushuutokauppa julkaistiin näyt-
tävästi ja samalla kerrottiin sen olevan 
ensimmäinen julkinen huutokauppa, 
joka tultaisiin järjestämään SF 50-vuotta 
-postimerkkinäyttelyn yhteydessä Helsin-
gin Kauppakorkekoululla.

Suomen Filatelistiseura ry:n johtokunta 50-vuotisjuhlassa. Oikealta seuran uusi 
rahastonhoitaja Seppo Laaksonen, joka oli myös aloittanut lehden avustajana. Eero 
Shrey, Aarne Harenko, Veli-Aunus Antila (vp ja sihteeri), Jussi Itkonen, Yrjö Ylänne 
(puheenjohtaja), Herbert Oesch, Magnus Relander, Kari Sihtola ja Urho Toppinen.

Seuraavana vuonna jatkettiin julkisia 
huutokauppoja niiden saaman hyvän 
vastaanoton vuoksi. Nyt paikkana oli 
Suomen Postimerkkeilyn kanssa samassa 
osoitteessa sijaitseva Rakennusmestarien 
talo.

Ensimmäinen postiauto vuonna 1921 linjalla Rovaniemi–Sodankylä. 
Kuvitusta Asko Kekkosen artikkeliin ”Postiautoliikenne 50-vuotta” numerossa 5-1971.

Numerossa 3-1971 E. A. Hellman va-
loitti ns. neulanreikien syntyä vanhois-
sa merkeissä. Hänen mukaansa ne eivät 
todellakaan olleet neulan aiheuttamia 
vaan johtuivat vanhanajan paperien 
epäpuhtauksista, kuten hiekanjyvis-
tä. Nämä ”jyvät” olivat sitten vuosien 
saatossa irronneet ja jättäneet jälkeensä 
reiän. Hänen mukaansa tällaiset merkit 
olisi hyväksyttävä lähes täysiarvoisina 
kokoelmiin.

Päätoimittaja joutuu  
jättämään tehtävänsä
Numeron 6/7-1971 pääkirjoituksessa leh-
den päätoimittaja Pentti Hämäläinen kir-
joittaa jäähyväisensä lukijoille: ”Suomen 
Filatelistiseuran hallitus on katsonut par-
haaksi, ettei Filatelistiliiton toiminnanjoh-
taja ole lehtemme päätoimittajana. ... Olisi 
ollut hauska jatkaa edelleenkin!”

Numerossa 8-1971 olikin jo uusi pää-
toimittaja astunut remmiin. Veli-Aunus 
Antila kirjoitti pääkirjoituksessaan: ”Leh-
temme edellinen päätoimittaja dramatisoi 
uuden näyttelijän näyttämölletulon todella 
mallikkaasti viime numerossa... Ans´ kattoo, 
kuinka äijän käy..”

Seuraavissa numeroissa otettiinkin 
voimakkaasti kantaa niin Filatelistiliiton 
kuin alan muidenkin lehtien toimin-
taan (Abophil, Karhunhammas). Vuosien 
rauhallinen vaihe oli lehdessä hetkeksi 
unohdettu.

Panostus nuorisofilateliaan näkyi 
myös kaupallisella puolella. Jopa televi-
siossa mainostettiin Postimerkkipurkkaa, 
jonka oli markkinoille tuonut makeisteh-
taan tuotepäällikkö. Hän oli seurannut 
omien kouluikäisten poikiensa keräilyä 
ja vaihtotoimintaa, joka tuntui silloises-
sa koulumaailmassa olevan ykköshitti. 
Purkkapaketin mukana ei kuitenkaan 
ollut merkkejä vaan keräilykortti, jolle 
oli painettu joku 168 suomalaisesta pos-
timerkistä. Onkohan kenelläkään talles-
sa täyttä sarjaa? 

Ei lehdessä 
pelkkiä posti-
merkkejä 
mainostettu. 
Numeron 5-1971 
mukana tuli 
tämä Kruunu-
Korun nelisivui-
nen värillinen 
katalogi 
koruista. 
Mahtoikohan 
moni filatelisti 
ilahduttaa 
vaimoaan näillä 
timantti-
sormuksilla?
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Suomen Postimerkkilehden  
vuosikymmenet: 1970-luku

Osmo Seppänen selvitti Petsamon postihistoriaa 
numerossa 5-1973. Kirjoituksessa käytiin läpi 
alueen historia, postitoimipaikat, liikkuvat 
postitoimipaikat, laivaleimat ja omat postimerkit, 
joita ei kuitenkaan koskaan julkaistu. 
Postikortti Petsamon Trifonasta Saksaan 2.8.1930.

Nuorisofilatelia näkyi myös lehden 
palstoilla. Se sai oman palstansa, joka 
nimikilpailun kautta sai nimen: Nuoret 
atulat. 60-luvun tyyliin kilotavara teki 
edelleen kauppansa. Numerossa 3-1972 
Weikko P. Koskela oli tutkinut postilai-
toksen myymää ulkolaista kilotavaraa. 
Näissä paketeissa rikkinäisten osuus oli 
vain 7,4 % ja merkit yleisesti ottaen pa-
rempia kuin kotimaisissa vastaavissa.

Lehdessä eivät ilmoitelleet ainoas-
taan postimerkkikauppiaat. Numerossa 
6-1972 oli Kokoomuksen kokosivun ilmoi-
tus, jossa pyydettiin puolueelle lahjoi-
tuksina postimerkkejä, keräilyrahoja ja 
taidetta. Ilmoitus oli otsikoitu: ”Postimer-
kit, rahakokoelmat ja taideteokset suomalai-
sen elämänmuodon puolesta”.

Itse lehden kerrottiin tuottavan kus-
tantajalleen tappiota ja sekä sivu- että 
numeromäärään oli tulossa vähennys-
tä seuraavalle vuodelle. Vuotta leimasi 
myös lehden jatkuva myöhästyminen, 
johon luvattiin parannusta seuraavalle 
vuodelle.

Vuoden 1973 ensimmäisessä numeros-
sa oli Juhani Olamon perusteellinen selvi-
tys Suomessa käytetyistä reitteistä tau-
lukoineen. Jo edellisenä vuonna alkanut 
Y. Tielisen sarja postivaunujen leimoista 
jatkui koko vuoden.

Sisäkuva postivaunusta vuodelta 1915. Oikealla 
olevalla pöydällä näkyvät postileimasimet ja 
sinettileimasin. Kuvitusta Y. Tielisen artikkeli-
sarjaan postivaunujen leimoista.

1973 aloitettiin seuran toimes-
ta Merkkimarkkinat kahdesti vuo-
dessa. Niillä, kuten tänäkin päi-
vänä, oli jäsenillä mahdollisuus myydä 
ja vaihtaa ylimääräistä materiaalia. 

Päätoimittaja vaihtuu  
toistamiseen
Vuoden 1973 toiseksi viimeisessä nume-
rossa päätoimittaja Veli-Aunus Antila kir-

joittaa pääkirjoituksen otsikolla: ”Rois-
to, sankari vai – narri” Siinä hän tilittää 
muun muassa näin: ”Ei ole minun asiani 
ratkaista olinko sittenkin roisto vai sankari, 
tai kummassa roolissa onnistuin. Itsestäni 
tuntuu, että loppujen lopuksi naamalleni 
töhrittiin klovnin kasvoväri ja päähäni lyö-

Korkeasta inflaatiosta 
huolimatta (tai juuri 
sen tähden) raha 
liikkui postimerkki-
markkinoilla. 
Se näkyi myös lehden 
ilmoituksissa.
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tiin narrin kilisevä kulkushiippa. Sitä miet-
tien poistun – kulisseihin. Kuiskaajillekin 
kumartaen”.

Jo vuoden viimeisessä numerossa oli 
ohjaksissa uusi mies Asko Kukkonen.

Vuoden 1974 alusta alkoi lehdessä use-
amman vuoden kestänyt tutkimussar-
ja  Lapin läänin postipysäkeistä ja nii-
den leimoista. Tämä Kaarlo Hirvikosken 
suururakka päätyi myöhemmin myös 
kirjaksi. Monilla numeroilla oli myös 
oma teemansa, niinpä numero 3-1974 
oli Baltia-numero lukuisine sitä aluetta 
koskevinen juttuineen.

Numerossa 6-1974 Lars Trygg kertoi 
Suomen Teollisuudenharjoittajain ambu-
lanssista I maailmansodassa. Juttua var-
ten hän oli haastatellut ambulanssin 
henkilökuntaan kuulunutta sairaanhoi-
tajatarta. Silloin 60 vuotta sodan jälkeen 
se vielä oli mahdollista.

Seuraavassa numerossa päätoimitta-
ja Kukkonen kirjoitti viimeaikojen hinta-
vyöryn aiheuttaneen lehden sivumääri-
en voimakkaan supistamisen.

Vuosi 1974 oli kansainvälinen nuori-
sofilatelian vuosi ja nuoret saivat myös 
näkyvyyttä lehdessä. Veikko V. Vihanto 
kirjoitti liiton jäsenyhdistyksissä olevan 
jo 33 nuoriso-osastoa. Jäsenmäärä näis-
sä osastoissa vaihteli vuodesta riippu-
en 750 ja 1 500 välillä. Kovia lukuja mo-
lemmat. Suomen Filatelistiseura ilmoitti 
järjestävänsä kansallisen nuorisonäyt-
telyn Helsingin Kauppakorkeakoululla sa-
man vuoden marraskuussa. Turussa 
järjestettävään Aboex 74 -näyttelyyn oli 
ilmoittautunut jo 40 nuorisokokoelmaa. 
Kun nuoriin panostetaan tuloksetkin 
puhuvat puolestaan. Mistä löytyisi tä-
män päivän ”vihanto”, joka saisi saman-
laisen ”buumin” aikaiseksi.

Vuoden 1974 viimeisessä numeros-
sa Asko Kukkonen kirjoitti olevansa ajan 
puutteen vuoksi pakotettu luopumaan 
päätoimittajan pestistä. Näin hänen kau-
tensa jäi vain yhteen.

Baltian alueella 
käytetyistä piste-
numeroleimoista 
kirjoitti Oleg 
Fabergé lehden 
Baltia-numerossa 
3-1974. Tämä artikkeli 
noteerattiin myös 
ulkomailla.
Der Sammler-
Dienstin toimittaja 
kirjoitti sen olleen 
paras  kirjoitus, tältä alalta, 
minkä hän oli koskaan nähnyt.
Kirje Viron Pärnusta Suomeen 1860.

Ensipäivän kuorien keräily oli 70-luvulla 
vielä muodissa ja lehdessä alkoikin 
näkyä eri postihallitusten pysyväis-
tilausten mainoksia. Näihin tarjouksiin 
monet tarttuivat ja valitettavasti nekin 
rahat menivät hukkaan. Tämän päivän 
kerhohuutokaupoissa näistä kalliilla 
hankituista kuorista ei kukaan ole 
valmiita maksamaan kuin murto-osan 
niiden hankintahinnoista.

Kaj Hellman  
päätoimittajaksi
Tuleva kauppias ja Suomen merkittä-
vimmän huutokaupan luoja Kaj Hell-
man otti vastaan lehden päätoimittajan 
tehtävät vuoden 1975 alusta. Painokus-
tannusten arvioitiin nousevan peräti 40 
%, mutta siitä huolimatta edellisvuosien 
sivumäärissä pysyttiin.

Numeron 2-1975 teemana oli Ahve-
nanmaa. Tähän vaikutti osaltaan ulko-
mailla virinnyt kiinnostus saarimaakun-
nan postihistoriaan. Ahvenanmaalla oli 
myös jo edellisenä vuonna alkanut il-
mestyä oma filateelinen lehti Luppen. 
Yrjö Leivonen kirjoitti Ahvenanmaan so-
tilaspostista 1918 ja Kaj itse saarten pos-
tileimoista vuosilta 1812-1918.

Seppo Laaksonen jatkoi jo edellisten 
päätoimittajien aikana aloitettua Ajan-
kohtaista -palstaansa. Taitaa olla Suomen 
Postimerkkilehden historiassa sen pitkä-
aikaisin palsta. Myös kirjallisuusarviot 
olivat usein hänen kynästään lähtöisin.

Herbert Oesch selvit-
ti useammassa nume-
rossa mallin 1875 tun-
tomerkkejä. Tällaiset 
yhteen malliin kes-
kittyvät perusteelliset 
sarjat olisivat tervetul-
leita myös tämän päi-
vän lehdissä. Uudet 
sukupolvet keräilijöitä 
tarvitsevat keräilynsä 
pohjaksi myös muuta 
tietoa kuin luetteloista 
löytyvää. Kaj Hellmanin tietämys Venäjän 

postihistoriasta näkyi lukuisina 
artikkeleina hänen kausillaan. Pietarin 
kauttakulkuleimoista oli juttuja useassa 
vuoden 1975 numerossa. 

32 pennin vaalean-
karmiini ohuella 
paperilla. Sininen 
leima: Lovisa 15.3.1876.
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Suomen Postimerkkilehden  
vuosikymmenet: 1970-luku

Postin varaleimoista julkaistiin B. E. 
Saarisen tutkimus tyyppijaotteluineen 
useissa vuoden 1975 numeroissa. Posti-
historia yleensäkin sai suurta huomiota 
sen ajan lehdissä. Numero 6-1975 olikin 
suurelta osin leimakeräilyn Grand Old 
Manin E. A. Hellmanin juhlanumero hä-
nen täyttäessään 80 vuotta.

Vuoden 1975 viimeisessä numerossa 
iloittiin SF.n juhlanäyttelyn korkeista kä-
vijämääristä, 2 250 aikuista ja 581 lasta. 
Olisi huikeita lukuja myös tämän päivän 
näyttelyille. Ainoana puutteena nähtiin 
ensipäiväleimausten pitkät jonot. Ihmi-
set jonottivat yli tunninkin saadakseen 
leiman kuoriinsa. Kannattikohan tuokin 
jonotus? 

Myös pienoisarkit olivat tuolloin ko-
vassa huudossa. Esimerkiksi Nordia 1975 
pienoisarkkia markkinoitiin lauseella: 
”otettu mukaan uusiin Zumstein- ja Fa-

cit -luetteloihin”. Numerossa 
9-1976 nähtiin ihme: ensim-
mäinen nelivärinen kuva leh-
dessä! Nykyisin kun kaikki 
lehdet julkaistaan kauttaal-
taan nelivärisinä voi tämä 
tuntua kummalta. Mutta vie-
lä 1970-luvulla kuvia, vaikka-
kin mustavalkoisia, oli leh-
dissä vähän.

Lehtien aineiston painot-
tuessa suurelta osin kotimai-
seen filateliaan oli Herbert Oe-
schin laaja artikkeli Sveitsin 
merkkien (sitzende Helvetia) 
keräilystä piristävä poikkeus. 
Jutun lopussa oli siitä myös 
lyhennelmä englanniksi.

Vuosikaudet oli suoma-
laisessa filateliassa 
kerätty merkkejä 
etupäässä Norma-kansi-
oihin. 70-luvulla myös 
Leuchtturm mainosti 
kansioitaan näyttävästi.

Seuran uudet jäsenet lueteltiin lehdes-
sä yleisesti pelkin nimin, mutta vuoden 
1977 numerossa 2 sai seuran uusi jäsen 

japanilainen suurfilate-
listi Hiroyuki Kanai laa-
jan esittelyn. Kanai oli 
sen ajan maailman mit-
takaavassa yksi merkit-
tävimmistä keräilijöistä. 
Hänen kokoelmassaan 

Englannin siirtomaista oli muun muas-
sa Mauritiuksen Post Office -merkkien 
käyttämättömät 1 pennyn punainen ja 2 
pennyn sininen. Japanin ja Englannin siir-
tomaiden jälkeen hän innostui Suomen 
klassisten merkkien keräilystä vuonna 
1972 ja nopeasti hänen kokoelmastaan 
muodostuikin yksi parhaista.

Modernia filateliaakin lehden sivuilla 
nähtiin. Kaj Pischow selvitti perusteelli-
sesti suomalaisten automaattivihkojen 
salaisuuksia vuodesta 1959 lähtien (SP 
4 -1977 alkaen).  Automaattivihkojen ke-
räily oli silloin suosittua niin Suomessa 
kuin maamme rajojen ulkopuolellakin. 

Numerossa 7-1977 kerrottiin lehden 
päätoimittajan ja kustantajan vaihtumi-
sesta vuoden 1978 alusta. Kaj Hellmania 
työllisti oma kauppiastoiminta sekä pik-
kuhiljaa laajeneva ja yhä merkittäväm-
mäksi muodostuva huutokauppatoi-
minta. 

Lehtien sivumäärät  
nousevat huimasti
Uudeksi päätoimittajaksi nimitettiin 
vuoden 1978 alusta Pentti Anttila ja leh-
den kustantajaksi tuli  sitä painava lah-
telainen ECA-paino. Kirjapainon tultua 
kustantajaksi kasvoivat lehden vuotui-
set sivumäärät merkittävästi. Vuonna 
1977 sivumäärä oli 228 sivua, mutta jo 
304 sivua 1978 ja 408 sivua 1979. Ilmesty-
mistiheyttä pudotettiin yhdeksästä kah-
deksaan. Lehden tarjoushuutokauppoja 
hoiti kustantajan vaihdosta huolimatta 
edelleen Suomen Postimerkkeily. Tämä 
olikin lehden talouden kannalta mer-
kittävää. Vuonna 1979 huutokauppoi-
hin tulivat mukaan myös Kaj Hellman ja 
Kaj Pischow. Molemmilla oli muutamas-
sa numerossa omat laajat tarjoushuuto-
kauppansa. Näissä numeroissa ei ollut 
Suomen Postimerkkeilyn huutokauppaa 
lainkaan.

 
 
 

Päätoimittajan aihefilateliatausta nä-
kyi myös lehdissä, joissa käsiteltiin 
miltei jokaisessa numerossa myös ai-
hefilateliaa. Myös artikkelit ulkomaan 
keräilystä olivat vahvasti mukana. Paavo 
Salmivaara kirjoitti Englannin keräilys-
tä, Seppo Arvelin ja August Leppä Eestin 
keräilystä ja postihistoriasta sekä Kal-
le Vaarnas Unkarin kohopainanteisista 
merkeistä. Kalle Vaarnaksen moniosainen 
sarja kirjeistä, alkaen Sumerien nuolen-
pääkirjoituksesta,  kautta aikojen kuului 
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myös näihin vuosiin. Aikana ennen tie-
tokoneita vaati kokoelmien teko kyniä ja 
viivaimia sekä tarkkaa kättä. Päätoimitta-
ja Anttila opasti useammassa numerossa 
merkkialustojen teossa, sivujen suunnit-
telussa ja tekstityksessä. Myös ilmoitta-
jat olivat mukana tässä.   

Numeron 2-1978 pääkirjoituksessa 
kerrottiin lakiehdotuksen historialli-
sesti arvokkaiden tavaroiden viennistä 
tulevan eduskunnan käsittelyyn. Tämä 
koskisi myös yli 50 vuotta vanhempia 
postimerkkejä, joiden vientiin tarvittai-
siin jatkossa museoviraston lupa. Ei ole 
tainnut liiemmin vaikuttaa merkkien 
myyntiin ulkolaisissa huutokaupoissa.

Vuonna 1979 lehden ahkeriin avusta-
jiin tuli myös Matti Sipari, joka selvitti 
perusteellisesti Arvo -leimojen tyypit ja  
niiden käytön. Tutkimustyön oli suorit-
tanut Suomen Postileimakeräilijät ry:n ar-
vopostiryhmä, johon kuului Siparin lisäksi 
Juhani Olamo ja Kaj Hellman. 

Vuosikymmenen lopussa oli SF.n jä-
senmäärä liki 500 ja Postimerkkeilyjaok-
sen pysyväisasiakkaiden määrä lisääntyi 
vuosittain 15 prosentilla. 

Nykyisten nolla-
korkojen aikana 
on vaikea käsittää, 
että voimakkaan 
inflaation vuosina 
7,25 prosentin 
lainakorko on 
ollut edullinen.
Ilmoitus SP-
lehdessä 5-1978.

Lönkka 32 – Keräilijöiden kohtaamispaikka

Kadonneen
peukalon
metsästys

Zeppelin 
-postin 
harvinaiset 
kohdemaat

1 /2015

Suomen Filatelistiseuran äänenkannattaja / 96. vuosikerta / 7 €























SPSUOMEN

ostimerkkilehtiP
2 /2015

Suomen Filatelistiseuran äänenkannattaja / 96. vuosikerta / 7 €























SPSUOMEN

ostimerkkilehtiP

Mikä on väärenne?
erikoisuudet
ja harvi-
naisuudet!

Zeppelin
-merkin

Kauniainen
postikortein nähtynä osa 2

Ruotsalaisen
postihistorioitsijan
tuore näkökulma:

Sopronin
paikallis-
julkaisu 1956

3 /2015

Suomen Filatelistiseuran äänenkannattaja / 96. vuosikerta / 7 €

SUOMEN

Suomessa vähemmän tunnetut pakettimerkit

Postia Venäjän 
Keski-Aasiassa, 
Iranissa ja 
Mongoliassa

Viipurin
kahdet 
kasvot

Grönlannin
Pakkeporto
-merkit
























SP

ostimerkkilehtiP
4 /2015

Suomen Filatelistiseuran äänenkannattaja / 96. vuosikerta / 7 €























SPSUOMEN

ostimerkkilehtiP

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

ZKD
DDR:n kuriirivirkapostia 
”Rautaisen Felixin” hengessä

Postia koululaiva  
Suomen Joutsenelta

Grönlannin
Pakkeporto
-merkkien
leimauksista

5 /2015

Suomen Filatelistiseuran äänenkannattaja / 96. vuosikerta / 7 €























SPSUOMEN

ostimerkkilehtiP
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Stamp
Forum

2015
postimerkkimessut

Helsingin  
Messukeskuksessa

22-25.10.2015 

Mukana 
Postimerkki-
messujen 
16-sivuinen 
näyttelyliite

Näin ostat filateliaa 
turvallisesti internetin kautta

Tampereen
paikallisposti

Penny Blackin
virkamerkit

Filateelinen 
kummajainen

Heligoland

kiistelty
6 /2015

Suomen Filatelistiseuran äänenkannattaja / 96. vuosikerta / 7 €























SPSUOMEN

ostimerkkilehtiP
ilman 
Zeppelin
-merkkiä

Ilmalaiva-
 postia

Lentopostia 
Lontoosta 
Lontooseen

Liechtenstein             Eurooppalaista eksotiikkaa            

Clipperton 
Island
Aution saaren 
postimerkit

Suomen
frankeeraus-
leimat

1 /2016
























SPSUOMEN

ostimerkkilehtiP
Lento-onnettomuuspostia osa 1

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

Ulkomaalaiset 
leimat 
suomalaisilla 
merkeillä

Venäjän posti 
Levantissa

Sammon mereensyöksy
Laivapostilinjat, 
leimat, postimerkit 
ja postitaksat

Suomen Filatelistiseuran äänenkannattaja / 97. vuosikerta / 8 €

2 /2016

Suomen Filatelistiseuran äänenkannattaja / 97. vuosikerta / 7 €























SPSUOMEN

ostimerkkilehtiP

ja raitiovaunut Viipurissa

 Spårat
Stadissa

Uudet
postimerkit
herättävät
vilkasta
keskustelua
verkossa!

Postimerkkien
kauppaa
Lissabonissa
ja Bangkokissa

Ulkomaan postin sensurointi Saksassa 1939 – 1945

– Postikorttien kertomana –

3 /2016

Suomen Filatelistiseuran äänenkannattaja / 97. vuosikerta / 7 €























SPSUOMEN

ostimerkkilehtiP

Kiehtova Kiina
Lyhyt katsaus idän jättiläisen 
                  historiasta 
                  ja postimerkeistä

Fabergé
   -merkkien 
metsästys

Thyra -merkin sekafrankeerattu lähetys

Ulkomaalaiset leimat 
suomalaisilla merkeillä  
– osa 2 –

4 /2016

Suomen Filatelistiseuran äänenkannattaja / 97. vuosikerta / 7 €























SPSUOMEN

ostimerkkilehtiP

Espanjan sisällissodan alkamisesta 80 vuotta

Viini-
aiheisten 
posti-
merkkien 
keräilystä

Francois Fournier 

Mestari-
väärentäjä

Suomen merkkien väärenteitä                           Osa 1.

Erikoisia postimerkkivaltioita
Stellaland

5 /2016

Suomen Filatelistiseuran äänenkannattaja / 97. vuosikerta / 7 €























SPSUOMEN

ostimerkkilehtiP

Suomessa 
käytetyt 
venäläiset 
postimerkit

Suomen suuriruhtinaskunnan 
ja Venäjän yhteneväiset ulkomaan postin

Sensurointileimat 1914-15

Maailman harvinaisin lentopostimerkki
Hondurasin Musta

6 /2016

Suomen Filatelistiseuran äänenkannattaja / 97. vuosikerta / 7 €























SPSUOMEN

ostimerkkilehtiP

Ehiöiden 
käyttö aihe-
kokoelmissa

Huippukohteita
syksyn useissa 
huutokaupoissa

Jälkileimatut
kaksirenkaiset 

1 /2017

Suomen Filatelistiseuran äänenkannattaja / 98. vuosikerta / 7 €























SPSUOMEN

ostimerkkilehtiP

Masarykin syntymän 
85-vuotisjuhlan kullanvärinen 
erikoisleima hänen työpaikaltaan 
Prahan Hradcany-linnasta 
7.3.1935 pikakirjeellä.

Kaksoiskaupungit Morava-joen rannalla
Tshekin Hodonin 
                 ja Slovakian Skalica

Suomen 
Postimerkkilehden  
vuosikymmenet

1920-luku

Lehden perustaja ja 
ensimmäinen päätoimittaja
Olla Teräsvuori

Suosittuja ehiöitä aihekokoelmissa

Suomen merkkien 
väärenteitä, tekeleitä ja 
leimautuksia. Osa 4

2 /2017

Suomen Filatelistiseuran äänenkannattaja / 98. vuosikerta / 7 €























SPSUOMEN

ostimerkkilehtiP

Ennätyshinta apinoista!

Näin irrotat 
tarramerkit 
helposti

Mukana Merkki-Albertin 32-sivuinen huutokauppa

Vähän tunnettu
grönlantilainen
Udet -lentomerkki

T h e  R o y a l  Ph i la t e l i c  C o ll e c t i o n
T h e  R o y a l  Ph i la t e l i c  C o ll e c t i o n
T h e  R o y a l  Ph i la t e l i c  C o ll e c t i o n
T h e  R o y a l  Ph i la t e l i c  C o ll e c t i o n
T h e  R o y a l  Ph i la t e l i c  C o ll e c t i o n
T h e  R o y a l  Ph i la t e l i c  C o ll e c t i o n
T h e  R o y a l  Ph i la t e l i c  C o ll e c t i o n
T h e  R o y a l  Ph i la t e l i c  C o ll e c t i o n
T h e  R o y a l  Ph i la t e l i c  C o ll e c t i o n
T h e  R o y a l  Ph i la t e l i c  C o ll e c t i o n
T h e  R o y a l  Ph i la t e l i c  C o ll e c t i o n
T h e  R o y a l  Ph i la t e l i c  C o ll e c t i o n

3 /2017

Suomen Filatelistiseuran äänenkannattaja / 98. vuosikerta / 7 €























SPSUOMEN

ostimerkkilehtiP

Käyttämätön sininen kahden pennin Mauritius Post Office -merkki vuodelta 1847  
on yksi maailman filatelian suurista harvinaisuuksista.

Tilgmannin 
kirjapainon 
kiehtova 
historia

Kyyhkys-
postia

Kuningatar Elisabet II:n
postimerkkiaarteet
  Tampereella
Grönlannin 
sensuroitu posti

4 /2017

Suomen Filatelistiseuran äänenkannattaja / 98. vuosikerta / 7 €























SPSUOMEN

ostimerkkilehtiP

Suurteos arvoituksellisesta filatelistista

Myynnissä
hyviä
kohteita 
kuten:
Kohde 
nro 41.
Malli-85
20 pennin 
päikköpari 
(kuvakkeet 
30 ja 20).

Tasokas
SP-lehden
Online-
huutokauppa

36

Agathon Fabergé

Filatelian juhlaa Tampereella

Tilaa nyt Suomen 
Postimerkkilehti!

Pyydä tarjous: 
Seppo Salonen puh. 040 5252 217
tai seppo.salonen2016@gmail.com

Tuhti annos 
filateliaa 
kuusi kertaa 
vuodessa.

5 /2017

Suomen Filatelistiseuran äänenkannattaja / 98. vuosikerta / 7 €
























SPSUOMENostimerkkilehti
P

Koristeellisetpostimerkkirasiat

Tuulahdus merkkeilyn   alkuvuosilta

Mukana Merkki-Albertin 32-sivuinen huutokauppa

Paino- ja hammaste-virheet suomalaisilla merkeillä Osa 2Nelilukuiset yleismerkit 1875-82

  Budapestin postimerkki-liikkeistä ja Unkarin filateliasta

Kansalaissota 1918Lupa liikkua!
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Kahdessa edellisessä numerossa esittelimme isohampaisia 
ja Senaatin- ja Leimapainon merkkejä Jouko Kaartisen 
suomalaisten merkkien paino- ja hammastevirheistä kertovasta 
kokoelmasta. Tässä osassa ovat vuorossa mallit 1885 ja -89.

T ässäkin osassa esittelemme ko-
koelmaan kuuluvia painatus-
virheellisiä ja osittain tai ko-
konaan hammastamattomia 

merkkejä. Myös harvinaisia päikköpare-
ja esiintyy vuoden 1885 merkkijulkaisus-
sa. Kaikki tässä esitellyt ovat harvinai-
sia, osa jopa erittäin harvinaisia. Yleensä 
viallisia merkkejä ei päässyt markkinoil-
le  painolaitosten erittäin tarkan kontrol-
lin vuoksi. Painoserää kohden niitä on 
yleensä ollut vain yhdessä tai kahdessa 
arkissa. 

Uudet värit 1885  
ja malli 1889 

Paino- ja hammastevirheet 
suomalaisilla merkeillä Osa 3

Teksti  ja kohteet Jouko Kaartinen
5 penniä kirjeellä Helsinkiin Leimattu 
Postilj.k.T-S 5.VI.1898. Merkin vasen 
pystyreuna hammastamaton.

5 pennin päikköpari (kuvakkeet 51 + 52) 
marginaalilla. Tunnetaan 25 kappaletta.

20 pennin päikköpari (kuvakkeet 11 + 12). 
Tunnetaan 22 kappaletta.

1 ja 5 markkaa. 
Punainen 
pohjaväri 
siirtynyt ylös.

10 penniä. Oikea 
pystyreuna 
hammastamaton.

10 pennin puuttuva osa on arkin taittuneen reunakappaleen takana. 

5 pennin 
siirtynyt 
sekaham-
maste BBBA.

2 pennin hammaste-
erikoisuus ja ylä-
reunasta hammasta-
maton pari. 

20 pennin B-hammasteinen 
kolmirivilö. Kolmelta sivulta 
hammastamaton. Leimattu: 
Jeppo 23.7.1898.

20 penniä 
B-hammaste, 
painovirhe. 

1 markka. Vasen 
pystyreuna 
hammastamaton.
25 penniä 
B-hammaste, 
painovirhe. 
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L U K I J O I L T A

Maanantai-iltojen vakio-
vieras Saarisen Jussi 
toi toimitukselle näh-
täväksi muutamia 

mainoksia ajalta, jolloin Helsingissä 
toimi filateliaan ja keräilyyn keskit-
tyviä liikkeitä aivan toisessa mitta-
kaavassa kuin tänä päivänä. Lautta-
saaressa toiminut Postimerkkihuoneen 
Tukku Oy mainosti Ruotsissa vuonna 
1958 pidettävien jalkapallon MM-ki-
sojen keräilytuotteita. Yritys kertoi 
olevansa ”Jalkapalloilun MM kiso-
jen postimerkkikeräilijän - Palvelun 
pääasioitsija Suomessa”. 

Kisojen FDC-kuoren lisäksi yri-
tys tarjosi ottelukortteja, joita 
tultaisiin julkaisemaan jokai-
sesta 32 ottelusta. Korteissa 
olisi kuvattuna molemmat 
joukkueet ja päällepainet-
tuna ottelutulos. Kor-
tit varustettaisiin li-
säksi jalkapalloilun 
erikoismerkillä ja 
mitätöitäisiin eri-
koisleimalla. Jos jollakulla 
lukijoista tällainen löytyy kään-
tykää toimituksen puoleen niin saa-
daan kuva tuleviin lehtiin. Kisoissa 
Ruotsi hävisi loppuottelun Brasilialle 
maalein 5-2. Brasilian riveissä pelasi 
tuolloin vasta 17-vuotias tuleva su-
pertähti Pele, joka teki turnauksessa 
kuusi maalia. 

Toinen mainostaja oli Töölöntulli-
katu 8:ssa majaillut Keräilykirpputori, 
joka oli painanut liikkensä nimen ja 
osoitteen keisariajan venäläisiin vuo-
sien 1909 ja 1917 seteleihin. 

Kirjeet, joissa on sisältöä ovat 
monesti mielenkiintoisempia 
kuin päältä voisi luulla. Niin 
tässäkin Tuomas Juvosen 

antamassa mallin-30 tavallisen näköi-
sessä  firmakuoressa. Kirjeen on lähettä-
nyt Neuvostoliiton Helsingissä toimiva 
Intourist -matkatoimisto ja se on osoitettu 
Helsingin Väliseinätyöntekijäin ammattilii-
tolle. Maaliskuun 7. päivä 1939 päivätty 
mainos tarjoaa kyseisen ammatiliiton 
jäsenille halpoja seuramatkoja Neuvos-
toliittoon. Matkoja on niin Leningradiin 
kuin Moskovaankin. Kyseiset seuramat-
kat ajoittuivat touko- ja syyskuun välil-
le. Mahtoivatko kaikki matkalaiset enää 
elokuun lopulla järjestetyistä matkoista 
päästä takaisin Suomeen liittyäkseen 10. 
lokakuuta alkaneisiin ylimääräisiin ker-
tausharjoituksiin. Talvisota ja pommi-
tukset kun alkoivat 30. marraskuuta. 

Helsingin Lönnrotinkadulla oli niin väliseinän- kuin ulkoseinänkin 
työntekijöillä korjattavaa talvisodan pommitusten jälkeen. K
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Kun haluat realisoida,
Suomen Filatelistiseura ry.
ja seuran äänenkannattaja
Suomen Postimerkkilehti
auttavat tämän kokoelman 

myynnissä.

Kun haluat realisoida,
Suomen Filatelistiseura ry.
ja seuran äänenkannattaja
Suomen Postimerkkilehti
auttavat tämän kokoelman 

myynnissä.

Kun haluat realisoida,
Suomen Filatelistiseura ry.
ja seuran äänenkannattaja
Suomen Postimerkkilehti
auttavat tämän kokoelman 

myynnissä.

Keräilemme ja käytämme ai-
kaamme ja rahaamme koko-
elmiemme kehittämiseen ja 
kartuttamiseen. Tämä antaa 

meille suurta tyydytystä ja sisältöä elä-

olemme vierailleet jäseniemme ja luki-
joidemme perillisten luona arvioimassa 
heiltä jääneitä kokoelmia. Yleinen totea-
mus on ollut: ”Hän oli innokas keräilijä, jo-
ka aina touhuili merkkiensä ja kokoelmiensa 
parissa. Ei hän kuitenkaan koskaan kertonut 
mitä näille pitäisi tehdä, jos hänelle jotain 
sattuisi. Ei meillä ole mitään aavistustakaan 
onko näillä mitään arvoa ja mitä näille nyt 
pitäisi tehdä”.

Suomen Filatelistiseura ry. ja seuran 
äänenkannattaja Suomen Postimerkki-
lehti auttavat mielellään jäsentensä ja 
lehden lukijoiden kokoelmien realisoin-
nissa. Seuralla on tarjota useita vaihtoeh-
toja kokoelmien ja yksittäisten kohteiden 
myymiseksi. Perushintaiset postimerkit, 
-lähetykset ja -kortit sekä muu keräilyta-
vara voidaan asettaa myyntiin joka maa-
nantai-ilta pidettävissä huutokaupoissa.  
Keskihintaisille kohteille sopiva myyn-
tipaikka on Suomen Postimerkkilehden 
kuusi kertaa vuodessa julkaistava On-
line-huutokauppa, joka julkaistaan niin 
lehdessä kuin seuran nettisivuillakin. 
Kalliimmat kohteet seura ohjaa koti- ja 
ulkomaalaisiin tunnettuihin ja luotetta-
viin suuriin huutokauppoihin. Näin taa-
taan kaikille kohteille mahdollisimman 
hyvä hinta. 

määmme. Liian usein kuitenkin unoh-
damme opastaa läheisiämme siitä mi-
tä kokoelmillemme pitäisi tehdä sitten 
kun meistä aika jättää. Tämän olemme 
havainneet tänä syksynä useasti kun 

Leikkaa tästä ja kiinnitä lipukkeet 
kokoelmiisi tai jos et halua leikata 
lehteäsi kopioi näistä niin monta 
lipuketta kuin on tarpeen!

Vakuutamme kotimme, automme ja muun meille arvokkaan, 
mutta olemmeko tulleet ajatelleeksi mitä elinaikaiselle keräily-
harrasteellemme tapahtuu, jos emme itse ole siitä päättämässä?

Miten realisoit
kokoelmasi? teksti  ja kuva 

Seppo Evinsalo

Suomen 
Filatelisti-
seuralla on 
tarjota useita 
vaihtoehtoja 
kokoelmien ja 
yksittäisten  
kohteiden 
myymiseksi. 
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Suomen
Postimerkkilehden
online-huutokauppa 37
  osoitteessa:
www.postimerkkilehti.fi























SP

Kirjallisten ja puhelintarjousten on oltava perillä to 28.12.2017 klo 12.00
Huutokauppa päättyy verkossa to. 28.12.2017 klo 21.00

Kohteiden näytöt Suomen Filatelistiseurassa, Lönnrotinkatu 32 B, 
Helsinki  11.12.2017 klo 16.30–17.30 sekä 19.12.2017 klo 16.30–17.30

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

Kohde nro 122.  
Itsenäisyys 10 v 2 mk 
w2 arkin reunasta.

Kohde nro 123.  
Turku 700 v
 1,5 mk w4

Kohde nro 146.  
Presidentti Ryti
2,75 mk w2, lyhyt väli,
arkin kulmasta.

Tarjolla harvinaisia  
vesileimoja.

Kohteet nro 194, 194 
ja 195. Harvinaiset 
Aunuksen I painoksen 
merkit aitoutuksella.

Kohteet nro 33, 34 ja 35. 
Mallin 1885 5 mk ja 
10 mk leimattuina 
sekä 10 mk 
postituoreena.

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

Kohde nro 2. Leveäreunainen 
5 kopeekan pieni helminen 
ovaali musteristillä.

Paljon Wendelinin posti- ja pakettikortteja.

Kohde nro 103.  
1,25 mk
päälle-
painama
tyyppi II,
arkki.
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Suomen Postimerkkilehden online-huutokauppa 37 osoitteessa: www.postimerkkilehti.fi

SUOMI Esifilatelia
1  1840 Åbo matala laatikkoleima. Hämeenlinnan kuvernöörille. 8

SUOMI Soikiomerkit 1856
2  5 kop sininen pienet helmet, musteristi ja leveät reunat  400

SUOMI Isohampaiset 1860
3  Suomi 1869. Isohampainen 10 kop, mitätöinti numerolla 2  10

SUOMI Isohampaiset 1866
4  5 pen kirjeellä Turusta 10.3.73 Kristinestadiin  150
5  8 pen leimattu, ehjä ,siisti  20
6  8 penniä leimattu 2 lyhyttä hammasta  18
7  20 pen sininen ehjä  10
8  40 pen leike, kaunis Uleåborg 12.9.68  35
9  40 pen oranssin ruskea. Ehjä  25
10  40 pen punainen, kaunis Borgå 11.71, ehjä 45
11  40 pen siisti Idensalmi leimaus, ehjä  18
12  40 pen, Helsingfors leimaus. 2 lyhyttä hammasta  12

SUOMI Vaakunamalli 1875
13  Kööpenhaminan painos. Merkissä pieni ohentuma 85
14  Kööpenhaminan painos. Pieni hammasvika 85
15 2 pen kaunis Orihvesi 23/9 89 1882  12
16  2 penniä harmaa Kaunis kaksirenkainen Tyrvis 9. 7.89  10
17  8 pen kulmaleima  12
18  8 pen vihreä ja 32 pen punainen  12
19  10 pen ruskea kaunis Stockholm leimaus  18
20  10 pen ruskea, kaunis Wiborg leima 2.11.82  18
21  1882 20 pen kirjeellä Helsingistä Waasaan ANK 9.3 10
22  20 pen Leimapaino, ensiliimake  16
23  20 pen loisto Tavastehus 2.6.85  7
24  20 pen PostKupé 1877 leimalla Porvooseen  14
25  20 pen sekahammaste 12,5 x 11, leimattu  15
26  25 pen. Hieno Helsingfors 17.11.81  10
27  25 pen sekahammaste 12,5 x 11, leimattu  25

SUOMI Uudet värit 1885
28  5 pen levyllinen leimattuja yht 40 kpl  20
29  10 pen pari As Toijala 48 leimaus. Helsingistä Terijoelle 10
30  1 mk kaunis Tavastehus Finland 1890  10
31  10 pen punainen **  12
32  Kimito, kaunis leimaus 1888  10
33  5 mk leimattu  100
34  10 mk leimattu  140
35  10 mk pienen pieni liimakkeen jälki *  370

SUOMI Vaakunamalli 1889
36  1889 Specimen sarja ensiliimakkeella  18
37 24 mallin 1895 lähetyksiä, erilaisia leimoja arvoja  25
38  7 erilaista m-1895 lähetystä. Näyttäviä firmakuoria  30
39  2 penniä, loisto Kajana - Finland 6.2.93  6
40 5 pen A-hammastus **  16
41  20 pen leimattu timanttihammaste  30
42  25 pen. kuorella. Från Finland ja Stockholm -leimat  10
43  5 mk Helsinki leimalla  12

Kohde nro 3.
10 kop, numero-
mitätöinti.

Kohde nro 8.
40 p, kaunis
leima.

Kohde nro 13.
Leimattu
Köpis.

Kohde nro 23.
Loisto
Tavastehus.

Kohde nro 1.

Kohde nro 27.
Sekahammas-
te 12,5 x 11.

Kohde nro 39.
Loisto
Kajana 6.2.93.

Kohde nro 43.
Kaunis 
Helsingfors.

44  5 mk leimattu Wiborg  12
45  10 mk Rauman leimalla  12
46  5 mk ja 10 mk hammastamattomat parit ilman liimaa  20
47  Viimeisenä käytttöpäivänä 13.1.1901 lähetetty ehiökuori 15

SUOMI Rengasmerkit 1891
48  Kaikki kopeekka arvot 1-50 kop postituoreet ja liimakkeet  50
49  2 kop Toijala ja 20 kop Draksfjärd.  12
50  4 kop kortti Vesilahdelta 6.VII.09 USA:han 10
51  4 kop nelilö **  20
52  1 rupla siisti Helsinki Helsingfors leimaus  24
53  1 rupla siistillä 13,VI.01 Helsinki leimalla.  24
54  3,50 ruplaa, pieni ensiliimakkeen jälki  140
55  7 ruplaa, käyttämätön liimak. Hammastus epätasainen 100

SUOMI Kotkamerkit 1901-1911
56  20 pen. värikokeilu **  10
57  5 pen sameanvihreä **  30
58  5 pen. sameanvihreä pulajulkaisu  7
59  Kivipainon 10 pen. **  10
60  Suomi 1907. Kirjattu kirje Soanlahti 1907.  10

Kohde nro 41.
20 p timantti-
hammaste.

Kohde nro 54.
3,5 ruplaa *.

Kohde nro 55.
7 ruplaa *.

Kohde nro 62.
10 mk 1902 *.

Kohde nro 60.
Kirjattu kirje Soanlahti 1907.

Kohde nro 68.
20 p ompelukone-
hammastus.
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61  10 mk 2 kpl leimattuina  28
62  10 mk ensiliimakkeella  50
63  10 mk kirjapainanta parina, leimattu  30
64  10 mk 2 kpl ja 1 mk pari kauniilla leikkeellä  30
65  Rahakirje Tammisaaresta 27.V.09 Helsinkiin. 250
66  10 pen punainen malli 1911 Tyyppi I **  20
67  10 pen Sortavalasta 12.XII.14 Hämeenlinnaan. Tubia vastaan  8 
68  1911 20 pen sininen, ompelukone hammastus, leimattu  30
69  10 mk Helsingfors 4.XII.16  38
70  10 mk Porvoo leimalla  40

SUOMI Saarisen malli 1917-1929
71  10 loistoa, kaunista Saarismallia, 7 ilman vesileimaa  12
72  Saarismallin alkupää väreineen 5 p - 10 mk leimattuina 15
73  1924 osoitekortti Oulaisista 27.11.24 Ivaloon.  20
74  40 pen ilman vesileimaa reuna kuusilo **   50
75  50/25 pen. korkea merkki, sokkohammas 5
76  90 pen. Bernin mallimerkki. *  70
77  50 pen. ruskea. Loisto Perniö 22.11.1919  6
78  Hakaristi 10 mk W2 **  160
79  Hakaristi 40 pen II, W1  80
80  Hakaristi 40 pen W2**  30
81  Hakaristi1 mk B-hammaste W1 postituore 75
82  Itsenäisyys 10 vuotta 1,5 mk ja saarisen 10 p lehtikääreellä  8
83  Postitorvi 1 mk B-hammaste W3 **  8
84  Postitorvi 1 mk W3 **  17
85  Postitorvi 1,5 mk vihreä/lila W3 **  25
86  Postitorvi 1,50 mk W3 ensiliimakkeella  25
87  Postitorvi 25 mk Helsinki leimaus 1.III.28  110
88  Postitorvi 40 pen. B-hammaste, W4 **  6
89  Postitorvi 5 mk BII (uusi leijona) keskuskuvion siirtymä!  8
90  Postitorvi 5 mk W4, leimattu 70

SUOMI Vaasanmalli 1918
91  Täysi Vaasa sarja postituoreena.  25
92  10 pen vasen pystysivu hammastamaton, käyttämätön  10
93  5 mk postituore pari.  30

SUOMI Käyttösarjat 1930-
94  1930 25 mkPuunhakkaaja, laskos  20
95  1930 luku. Loistoleimainen lisäpainama 1,25 mk tyyppi 1  15
96  1930 mallin siirtymiä leijona merkeillä 15 kpl 20
97  1930 Saimaa 10 mk , nelilö Zeppelin pohjamerkki **  100
98  1935 2 mk ja 50 pen Helsingistä Kiinaan.  12
99  1940. Kortti Helsingistä Leverkuseniin, sensuurileimat  15
100  1940. Lentokirje Salo-Boston USA, sensuuri ja lentoleimat  15
101  1930 40 pen. iso siirtymä!  10
102  1930 5 mk olavinlinna. reijite Ford,.  5
103  1931 1,25 mk / 50 pen keltainen Tyyppi II arkki **  300
104  1931 1,25/50 mk pp. tyyppi II, leimattu  20
105  1931 50 p / 40 p tyyppi I ja tyyppi II  35
106  1936 2 mk iso siirtymä!  10

Kohde nro 65. Rahakirje Tammisaaresta 27.V.1909 Helsinkiin.

107  1942. Malli 30 sininen 3,5 mk yksin 26.VIII.42 -Chicago 45
108  1945 20 mk Postitalo 20 mk laskos  20
109  1945 5 mk sininen. Täydellinen tarttuma ** 10
110  1946 5 mk keltainen. Täydellinen tarttuma, leimattu 10
111  1946 8 mk violetti 12 ryhmä hieno hammastesiirtymä ** 20
112  1947 24 mk leijona tarttuma  15
113  1950 Mielenkiintoinen painotuote, 24 sivuinen kirjanen 8
114  1952. Malli 30 5 mk keltainen, laivapostikirje Ruotsiin  10
115 1955 Kaksi painotuotekirjettä USA:han  8
116  1986 Pakettikortti Etiopiaan Taksa 579 mk  20
117  1993 Ketokukkia blokki. Ikimerkkejä 10 kpl **  12
118  1999 Tie-vihko A-hammaste **  50
119  2003 Hieno hammastesiirtymä Espoo 2.10.03 15

Kohde nro 76.
90 p Bernin
mallimerkki *.

Kohde nro 78.
Hakaristi 
10 mk W2 **.

Kohde nro 87.
Postit. 25 mk 
Hki 1.III.28.

Kohde nro 92.
10 p vasen sivu
hammastamaton.

Kohde nro 107. Malli-30 sininen 3,5 mk 
yksin Munkkiniemi 26.VIII.42 -Chicago, 
USA. Takana New Yorkin tuloleima SEP 
12 1945. Kuori ollut sensuuritoimiston 
hallussa ”3 vuotta” josta merkintäleima 
kuoressa. Suomen ja Saksan erilliset 
sensuurileimat.

Kohde nro 95.
1,25 pp loisto.

Kohde nro 111. 8 mk violetti 
12 ryhmä hieno hammaste-
siirtymä **

Kohde nro 119. Hieno hammaste-
siirtymä Espoo 2.10.03

Kohde nro 113.  
Painotuotteena 24 
sivuinen kirjanen.
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SUOMI Juhla- ja avustuspostimerkit 1922-
120  1922 Punainen Risti 1mk + 50 pen tarttuma  5
121  1922 Punainen Risti B-hammastus **  10
122  1927 2 mk sininen postitorvi W2  300
123  1929 Turku 900 v 1,5 mk w 4 **  200
124  1929. Pakettikortti Tammisaari - Virkkala, 20
125  1930 Zeppelin, hyvä hamm. ja keskitys, siisti kulmaleima  55
126  1930 Zeppelin **  65
127  1930 luku. Kolme hienoleimaista PR merkkiä 30-luvulta  10
128  1930 Punainen Risti leimattu sarja  24
129  1930 ja 1931 Punainen Risti leimatut sarjat  28
130  1931 Pro Filatelia numerokuusilo **  30
131  1930 -1940 luvun siirtymiä juhlamerkeillä 15 kpl 20
132  1932 Punainen Risti Loisto Helsinki 26.1.33  16 
133  1934 A Kivi. Loisto Tornio 27.X.34. Hammasvikaa  5
134  1934 PR 1,25 mk Hieno Lahti 8.1.35  10
135  1934 PR yksin kuorella Englantiin  15
136  1932 - 1936 Punainen Risti leimatut sarjat  20
137  1935 Kalevala 2 mk. Loisto Kerava 29.7.1935 10
138  1936. Kirjattu kirje Helsingistä 15.-X.-36 Tsekkoslovakiaan  12
139  1936. PR-Kirje Helsingistä 8.IV.36 Tsekkoslovakiaan 12
140  1937. Kirjattu kirje Varkaudesta 16.XI.37 Tsekkoslovakiaan  12
141  1939 PR-sarja Solferino postituoreena.  10
142  1939 Solferino 2mk 20p kuvallisella Olympia 1940 kuorella   10
143  1939. Kirjattu kirje Helsingistä Tsekkoslovakiaan 15
144  1940 lukua. Neljä hienoleimaista merkkiä 40-luvulta  10
145  1941 Ryti 2,75 ja 5 mk Loistot  10
146  1941 Ryti 2,75 mk w2 ** liimakkeen jälki marginaalissa 150
147  1941 Ryti 2,75 mk Loisto Hyrylä 15.I.42  8
148  1941 Mannerheim 2,75 mk Loisto Veitsiluoto 27.II.42 8
149  1941 Mannerheim sarja w2 lyhyt väli. Siistit ensiliimakkeet  40
150  1941 PR merkit kuorella Usan Suomen lähetystöön 20
151  1942 Kirjattu kirje Äänekoskelta Norjaan  15
152  1944 Kansanapu ja kirkko Loistot  8
153  1945 Urheilu 1 mk + 50 p laskos  20
154  1946 PR 3 mk iso siirtymä  5
155  1947 Tub 10 mk sokkohampaat, 2 erilaista  5
156  1948. Malli 30 + juhlamerkkejä. Kirjattu Hki - Mexico City 40

157  1950 Neljä hienoleimaista merkkiä 50-luvulta  10
158  1950. Lentokirje Ahvenanmaalta USA:han  8
159  1951 Kajaani ja Porvoo Loistot  8
160  1951 PR sarja loistoina  10
161  1951 Tub sarja loistoina  10
162  1952 Pietarsaari ja Shakki Loistot  8
163 1952 Tub sarja loistoina  10
164  1953 Hamina ja Raittius Loistot  8
165  1953 Raittius 2 kpl sokkohammasteisia  5
166  1953 Tub sarja loistoina  10
167  1953. Värikäs sekapostitekirje Heinola-Islanti  10
168  1955 Tub 25 mk + 5 mk Ristin tarttuma ** 10
169  1958 Tub sarja loistoina  10
170  1995 Sontiainen arkki **  30
171  Markka-ajan kaunisleimaisia juhlamerkkejä yht 13 kpl 15
172  2000 ikimerkkejä yht 40 kpl  ** 20
173  Ikimerkkejä 1 luokka 60 kpl **  30
174  Ikimerkkejä 1. luokka ja 2. luokka yht 60 kpl **  30
175  Ikimerkkejä 1. luokka ja 2. luokka yht 60 kpl ** 30
176  Ikimerkkejä 1. luokka yht 60 kpl **  30

SUOMI Postimaksulipukkeet
177  1997 35 mk Liito-orava pikakirje Oulusta Tshekkiin  12

SUOMI Postimerkkivihkot
178  1938 Posti 300 v. Postimerkkivihko  30

Kohde nro 125.  
Zeppelin, hyvä hamm. 
ja keskitys, kulmaleima.

Kohde nro 126. Zeppelin **.Kohde nro 124.  Turku merkkejä pakettikortilla.

Kohde nro 130.  
Pro Filatelia 
numerokuusilo **.

Kohde nro 150.  
PR-41 merkit kuorella 
Usan Suomen 
lähetystöön 
New Yorkiin. 
Kuori kulkenut 
Portugalin kautta. 
Sensuuriliuskat 
ja -leimat.

Kohde nro 156. Malli 30 + juhlamerkkejä. 
Kirjattu lähetys Hki - Mexico City.

Kohde nro 137.  
Kalevala 2 mk
loisto Kerava.

Kohde nro 168.  
Tub-55 Ristin 
tarttuma.

Kohde nro 178.
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Kohde nro 130.  
Pro Filatelia 
numerokuusilo **.

SUOMI Vuosilajitelmat ja -kirjat
179  Vuosilajitelmat -78, -80, -81, -82, -83, -85, -86, -87 ja Åland -90  10
180  Vuosilajitelmat 1988, 1989, 1995 ja 2000  10
181  1991 Postimerkkivuosi + merkit  17
182  1993 Postimerkkivuosi + merkit  17
183  1994 Postimerkkivuosi + merkit  17
184  1995 Postimerkkivuosi + merkit  17
185  1999 Vuosikirja + merkit, myös Tievihko A-hammastus  85
186  2006 Postimerkkivuosi + merkit  17

SUOMI Kenttäposti
187  1963 Kenttäposti **  28
188  Kenttäposti 1963 **  28
189  Kenttäposti 1963 leimattu leike 3.10.63  28
190  Kenttäposti 1983 taittuma **  18

SUOMI Autopakettimerkit
191  1949 Autopakettimerkit 1 mk - 100 mk ** 25

SUOMI Aunus
192  50 pen ruskea, *, 1. painoerä. Aitoutus Lehtonen  80
193  1 mk punainen/musta, *, 1. painoerä. Aitoutus Lehtonen 80
194  5 mk lila/musta, *, 1. painoerä. Aitoutus Lehtonen 300
195  10 mk ruskea/musta , *, 1. painoerä. Aitoutus Lehtonen  550

SUOMI Pohjois-Inkeri
196  5 pen - 50 pen leimattuina  12
197  30 p ** 1 mk * ja 5 mk * hammastesiirtymiä 16
198  1 mk ensi liimakkeella, siisti hammastus  24 
199  10 mk hieno Kirjasalo leima 1922  10

SUOMI Karjala
200  40 penniä kolmirivilö **  15
201  Karjala sarja postituoreena  120

Kohde nro 137.  
Kalevala 2 mk
loisto Kerava.

Kohde nro 187. 
1963 Kenttäposti ** 

Kohde nro 190. 
1933 Kenttäposti ** 

Kohde nro 200.  
Karjala 40 p 
kolmirivilö **.

Kohde nro 201.  
Karjalan koko 
sarja posti-
tuoreena. 

SUOMI Itä-Karjala
202  Kolatselkä ja Äänislinna tarvelähetykset  10

SUOMI Suomessa käytetyt venäläiset
203  1900. Siisti 4 kop merkillä lähetetty kortti  15
204  1902. Punkaharju kortti Terijoki-Pietari-Gilford Irlanti  12
205  1904. Panoraamakortti aiheena Helsingin Eteläsatama  15
206  3+1 kop, värillinen paperi, hamm. 11,5. Helsingfors 23.4.1915  10
207  1916. Kirjattu kirje Hangosta 4.II.16 Venäjälle  50
208  1916. Kirjattu kirje Kotkasta 9.V.16 Venäjälle  50
209  1916. Sekapostite: Hyvänt. 1+1 kop ja kotkamallin 2 x 10 p  20
210  1917 vak. arvokirje Tanskaan. Harvinainen” I.f ”-leima  120

SUOMI Joulumerkit
211  Postituoreet TUB-joulumerkit 1910, 1926-1930.  20
212  Postituoreita TUB-joulumerkkejä 1932-1951.  15
213  Postituoreet hammastamattomat parit välillä 1947-65 10
214  1955 Joulumerkit 10-rivilöt ** 2 kpl  80
215  2007 joulumerkki postituore pienoisarkki ”Kesämaisema”. 25

Kohde nro 207. Kirjattu ehiökuori 
lisämerkein Hangosta 4.II.16 Venäjälle.

Kohde nro 208. Kirjattu kirje Kotkasta 
9.V.16 Venäjälle.

Kohde nro 209. Sekapostite: Hyvänt. 1+1 
kop (hamm. 13,5) ja kotkamallin 2 x 10 p.

Kohde nro 199. 
Pohjois-Inkerin 10 mk 
hieno Kirjasalo leima 1922.

Kohde nro 214.  
1955 Joulumerkit 
10-rivilöt **.

Kohde nro 210. 
Vakuutettu arvokirje 
Tanskaan. 
Harvinainen” I.f ”-leima. 
Lisänä sensuurileimoja 
ja sinettejä.
Takana 50 kop merkki.
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SUOMI Ensipäivä- ja erikoisleimakuoret
216  1941 Marski kuvakuori FDC  18
217  1941 Ryti kuvakuori FDC  18
218  1942 Kirjapainotaito FDC Tanskaan, sensuurileimat  15
219 1944 Svinhufvud kuvakuori FDC Norjaan, sensuurileimoja  15
220  1945 Urheilusarja 18.4.45 FDC  12
221  1948 FDC 12/10 mk ja 3 mk Ranskaan.  10
222  1951 Kirjattu ilmakirje 20 mk + PR 20mk+5 mk Tokioon  10
223  1952 Olympia leima E = Sairaanhoito-opisto. Stadion kortti.  10

SUOMI Ehiöt
224  10 pen ehiökortti Turusta 11.11.75 Gamla Karlebyhyn. 10
225  6 kplehiöitä 1878 -1886 Brahestad, Ewois, Sortavala ym.  18
226  1926. Kirjattu ehiökortti Valkeakoskelta Helsinkiin 17.IV.26.  25

SUOMI Kokoelmat ja erät
227  Erä suomalaisia juhlamerkkejä 1927-1994 ** 468 erilaista  60
228  Hieno Davo kansio Suomea 2006 - 2015 kauniisti leimattu  120

SUOMI LEIMAKOHTEET Luovutettu alue
229  Viipuri 24 valokuvaa pommitetusta kaupungista  30
230  Alajäppilä postipysäkki R4  12
231  Jaakkima 10.VIII.95 Ukkoskortti  8
232  Kaipaa siltaleima 13.4.32 firmakuori Karhulaan 10
233  Kivennapa 13.III.06 Wärde kuori Wiipuriin 15
234  Luovutetun alueen postipysäkkileimoja 12 kpl  15
235  Petsamo Jäämeri erittäin harvinainen leima  50

SUOMI LEIMAKOHTEET Kuvioleimat
236  Kuvioleima 226 Norma 104 A 20 p, kolmirivilö, harvinainen 15

SUOMI LEIMAKOHTEET Postipysäkkileimat
237  Alalampi Kirjattu 2. painoluokan lähetys 1.VI.43 Helsinkiin  8
238  Kevolan asemaleima sekä postivaunu K.P.XP.nr 3 30.X.13  10
239  Kuusankoski pp. Helsinkiin 10.V.10  6
240  Lehtopää  5

SUOMI LEIMAKOHTEET Numeroleimat
241  20 pen. Loisto numeroleima 134. Inkeroi-Vastila  5 
242  Numeroleima 134. Inkeroi-Vastila 25.IV.96 ehiökortti  8

243  Numeroleima 137 Petromäki-Saamiainen  8

SUOMI LEIMAKOHTEET Asemaleimat
244  Lappila, asema 34, viimeinen jakso. Harvinainen  25

SUOMI LEIMAKOHTEET Laivaposti
245  Laivapostia per. Thure Lübeck 30 Oc 1861 to Åbo 14 Nov -61  25
246  Turun laivaleima Naantali kortilla Tampereelle 1903 8

POHJOISMAAT Islanti
247  Islanti 1928. Kirjattu kirje Reykjavik-Lontoo-Helsinki.  12

POHJOISMAAT Tanska
248  1902 Virkamerkit 1c, 4c, 6c ja 10 c *  12
249  1915 - 1916 Christian X 30 bit Tanskan Länsi Intia 30

Kohde nro 216. Marski kuvakuori FDC. Kohde nro 221. 12/10 ja 3 mk FDC. Kohde nro 223. 1952 Olympia leima  
E = Sairaanhoito-opisto. Stadion kortti.

Kohde nro 232. Kaipaa siltaleima 13.4.32 
firmakuori Karhulaan.

Kohde nro 235. Petsamo Jäämeri erittäin 
harvinainen leima.

Kohde nro 238. Kevolan asemaleima 
sekä postivaunu K.P.XP.nr 3 30.X.13.

Kohde nro 241.
Numerol. 134.

Kohde nro 243. Numeroleima 137.
Reinhard Weberin mukaan harvinainen.

Kohde nro 245.  
Laivapostia 
per. Thure 
Lübeck 30 Oc 
1861 to Åbo 14 
Nov -61.
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POHJOISMAAT Ruotsi
250  1924 Maailman Postikongressi 40 öre ja 50 öre leimattuina  20
251  1924 Maailman Postiliitto 40 öre - 1 kr leimattuina  50
252  Surukuori Ruotsista Porvooseen 1827. Stockholm -kohop. 20

MUU EUROOPPA Esifilatelia
253  Saksa 1740. Koristeellinen esifilateellinen kirje Dresdenistä  15
254  Varhaiskirje Amsterdamista Suomeen 19.6.1841. 20

MUU EUROOPPA Eesti
255  1918 Viro Mi 2 B välilö nelilö, voimakas tarttuma, aitoutus  200
256  1919 postikortti Suomeen, sensuurileimoja  30
257  1919 postikortti Suomeen Suomen sensuurin tarkastama 45
258  1924 ehiökortti Suomeen, sensuuri ja lunastus 1 mk 60 pen 60

MUU EUROOPPA Hollanti
259  Ehiökirje Hollannista Turkuun 10.12.1884. Turun tuloleima  10
260  Kirjattu sekapostite Hollannista Turkuun 7.11.1898. Tuloleima  15

MUU EUROOPPA Itävalta
261  Itävalta 1952. Helsingin Olympialaiset 1952, sensuurit  12

MUU EUROOPPA Kreikka
262  Säiliökirja Kreikka, luetteloitu yli 400 kpl  27

MUU EUROOPPA Ranska
263  Ranska kokoelma 1849 - 1951, alkupäässä paljon merkkejä  100

MUU EUROOPPA Saksa
264  1861. Kirje Wiesbadenista Hildesheimiin, numeroleima 215  20
265  Saksaa vanhaa: Sachsen ja Baden  30
266  1905 Saksa Karolinen * ensi liimake  30
267  1905 Saksa Marokko * ensiliimake  50
268  1905 Saksa Marshall-inslen * ensi liimake 30
269  1916 I-maailmansodan kp-kortti. Kp-toimisto 46 8
270 1915. I-maailmansodan nelivärinen progapandakortti 8
271  1918. I-maailmansodan Punaisen Ristin propagandakortti 15
272 1930 Zeppelin Itämeren lento Saksasta Ruotsiin 30
273  1936 Berlinin Olympialaisten blokki **  20
274  1936. Kirjattu kirje Garmisch Partenkirchenistä 7.2.36  15
275  1939. Varhaista keskitysleiripostia, Oranienburg -Protekt. 40
276  1949 Berlin leikkeet 18.6 ja 27.4 49  25

277  1940. Kuori Berliinistä Prahaan.  15
278  1949. Leike kuoresta Leipzigistä 18.10.49 Budapestiin  20
279  Saksan miehitys 1945. Englisher druck.  8
280  1951 BRD 700 v. Marienkirche, leimatut  50
281  1951 BRD Mi 141-142 leimattuina  28
282  1952 BRD Mi 156-159, kaikki liimakkeella  20
283  1953 BRD Mi 174-176, leimatut  25 
284  1954 BRD Mi 200-203, liimakkeilla  15

MUU EUROOPPA Sveitsi
285  Levy vanhaa sveitsiä. Michel 128, 227, 229-31  8
286  Säiliökirja Sveitsiä yli 500 merkkiä, mm. Rayon II  30

MUU EUROOPPA Venäjä ja Neuvostoliitto
287  1858-1915 sekä vallatuilta alueilta, noin 140 merkkiä  90
288  Erä harvinaisia venäjänkielisiä R-lipukkeita  10

POHJOIS-AMERIKKA USA
289  USA 10 c grill kuvioleima ja musteristi, 
 Scott nr 116   80

KIRJALLISUUS Merkit
290  Luovutetun Karjalan, Petsamon ja Sallan postihistoriaa  10
291  Malli 1917 levytunnusluettelo osa 1  10
292  Postia sortokaudelta Matti Poutvaara  10
293  Suomen postimerkkien väärenteitä, Mikko Ossa  10
294  Talvisodan kenttäposti ja postisensuuri, Teuvo Rönkkönen  10
295  Talvisodan kenttäposti. Merivoimien osoitejärjestelmä  10
296  Valuable stamps of the World  20
297  Vapaussodan Kenttäposti, Rainer Ahonius  10
298  Viron Postimaksuja 1918 - 1940, Esa Mattila  10

Kohde nro 247. Islanti 1928. Kirjattu kirje 
Reykjavik-Lontoo-Helsinki.

Kohde nro 251.  
Maailman Posti-
liitto 40 öre - 1 kr 
leimattuina

Kohde nro 254. 
Varhaiskirje 
Amsterdamista 
Suomeen 19.6.1841. 
Kauttakulkuleimat: 
Hamburg Franco-
St. Paul 23.6.-Stral-
sund-Grisslehamn 
30.6. Kristiinan-
kaupunki 19.7

 

Kohde nro 255.
Viro Mi 2 B välilö 
nelilö, voimakas 
tarttuma, aitoutus
Hujala. 

Kohde nro 258.  
Ehiökortti Virosta 
Suomeen, sensuuri ja 
lunastus 1 mk 60 pen.

Kohde nro 268. Saksan 
Marshall-inslen * ensiliimake.

Kohde nro 267. Saksan 
Marokko * ensiliimake.
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POSTIKORTIT Paikkakunnat
299 Helsingin Säätytalo. Vastaanottaja Berliinissä  6
300  Helsingistä kaksi korttia. Seurasaari ja Taidehalli  8
301  Helsinki, Nikolai kirkko 1924, kulkenut  8
302  Jyväskylä, Taipaleen muistomerkki ja kuva keskustasta  10
303  Käkisalmi, maisema. Kulkenut kortti  8
304 Lahti, lintu perspektiivistä, käyttämätön  6
305  Mikkeli, kartta läänin vaalipiiristä. Ei kulkenut 8
306  Mikkeli, kolme korttia. Kulkeneet 1938-48  10
307  Mikkeli, vanha kivisakaristo, suttuinen  5
308  Petsamo Yläluostari, Kulkenut kortti  8
309  Punkaharju, 1923 nyrkkipostissa  6
310  Pälkäne, Kostionvirta  6
311  Rauma. Osuuskaupan funkkisrakennus  7
312  Savonlinna, neljä erilaista ja FDC 20.6.1989  16
313  SPR:n leirikeskus Ruhala. 2 käyttämätöntä korttia  6
314  Tampere  6
315  Torniosta kaksi korttia ja yksi Haaparannasta. Kulkeneet -36  10
316  Valamo, maisemakuva luostarista. Lievä taite  6
317  Varkaus, kaksi korttia. Kulkeneet 1938.  8
318  Viipuri, kolme korttia. Kulkeneet 1935.  10
319  Viipurin linna, neljä erilaista ja FDC 700 v. 6.5.1993  16
320  Walamo Lähetetty Sortavalasta 29.6.36 Aitomäkeen  6

POSTIKORTIT Taitelijakortit
321  A. Tigmanin kolme 
 piirroskorttia. 
 Kulkeneet 1933-4                10
322  M. Wendelin kolme korttia. 
 Kulkeneet 1936-40              10
323  M Wendelin Hy 536 R4      8
324  M Wendelin Hy 88 R4        8
325  M Wendelin joulupaketti 
 kortit Hy 425/r ja 427/r5    40
326  M Wendelin 1930, Tapuli ja Huurteinen Koivu. HY61 R5  24
327  M Wendelin 1930. ”Kukkiva joulukaktus”. HY66 R4  12
328  M Wendelin 1931. ” Ilonen tonttu kuutamossa”. HY80 R5  24
329  M Wendelin 1932. ”Kirkkopiha”. HY81 R4  10
330  M Wendelin 1932. ”Tonttu joulupöydässä”. HY90 R4 12
331  M Wendelin 1933. ”Kukkiva kaktus”. HY98 R4  12
332  M Wendelin 1938. ”Tonttu ja lyhde” HY142 R3 ja 
 ”Hevosreki kirkkotiellä” HY146 R3  10
333  M Wendelin 1942 taittokortti Maria ja Jeesus lapsi R5.  20
334  M Wendelin 1944. Joulupakettikortti ”Kynttilä ja 
 joulumerkki”. HY415 RR  40 
335  M Wendelin 1944. Joulupakettikortti ”Tulppaani 
 ja joulumerkki”. HY416 RR.  40
336  M Wendelin 1948. Pääsiäiskortti ”Kukkakori ja kanan-
 poika” HY437 R3 ja ”Kaksi pääsiäiskukkaa” HY440 R3  12

POSTIKORTIT Aihekortit
337  Joulukortti Helsingistä 
 Ouluun 22.XII.14, sotasensuuri    8
338  Joulukortti vuodelta 1911. 
 Porista Helsinkiin                          6
339 Kaksi Jugend-aiheista piirros-
 korttia, kulkeneet Suomessa       10 
340  Karjalan rakuunat juhlaparaatissa 
 1.5.1918                                            10

Kohde nro 308. Petsamo Yläluostari. Kohde nro 310. Pälkäne, Kostionvirta. Kohde nro 311. Rauma, Osuuskauppa.

Kohde nro 313. SPR:n leirikeskus Ruhala. Kohde nro 318. Kolme korttia Viipurista. Kohde nro 320. Walamo.

Paljon harvinaisia Martta Wendelinin 
posti- ja pakettikortteja. 

Kohde nro 338. 
Joulukortti 
vuodelta 1911. 
Porista 
Helsinkiin. 
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Kaikkien kohteiden kuvat verkossa osoitteessa: www.postimerkki-
lehti.fi. Kohteiden näytöt Suomen Filatelistiseuran tiloissa, Lönnrotin-
katu 32 B, Helsinki, katutaso .11.12.2017 klo 16.30-17.30 sekä 19.12.2017 klo 
16.30-17.30. Kirjallisten ja puhelintarjousten on oltava perillä to 28.12.2017 
klo 12.00. Huutokauppa päättyy verkossa to 28.12.2017 klo 21.00.

TARJOUKSET
Jos et halua kirjautua Online-huutokauppaan on tarjouksissa mai-
nittava kohteen numero ja tarjottu hinta (tasa euroina). Kohteen saa 
korkeimman tarjouksen tehnyt hinnalla, joka on toiseksi korkein tar-
jous + 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-
nantaina Suomen Filatelistiseura ry:n kerhotilasta Lönnrotinkatu 32 
B, Helsinki, klo 16.00-17.00 tai tiistaista lähtien Merkki-Albertin myy-
mälästä Annankatu 16, Helsinki. Postitse toimitettaviin lisäämme toi-
mituskulut.

MAKSUT
Kohteet on maksettava 8 päivän kuluessa vastaanottamisesta. Huo-
mautukset ja palautukset on tehtävä ehdottomasti 8 päivän kuluessa.

MyyMäTTä JääNEET KOHTEET
Jälkimyynti alkaa verkossa välittömästi huutokaupan päättymisen 
jälkeen ja päättyy 4.1.2018 klo 21.00. Kohteita myydään pohjahinnoil-
la (+ 17%)

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

TARJOAMINEN
Kohteet myydään eniten tarjoavalle. Ostohinta on joko korkein tar-
jous tai toiseksi korkein tarjous  + 10 % riippuen siitä kumpi on al-
haisempi. Verkossa näkyy toiseksi korkein tarjous tai korkein tarjo-
us jos se on alle 10 % toisena olevaa tarjousta. Kun tarjouksia on yksi 
näytetään pohjahinta. Tarjoukset tehdään tasa euroina. 
Kohteen ostohintaan lisätään 17 %:n huutoraha. Ainoan tarjouksen 
tekijä saa kohteen pohjahinnalla, johon lisätään huutoraha 17 %.
Yhtäkorkeissa  tarjouksissa ratkaisee  saapumisjärjestys.
Pidätämme oikeuden hylätä tehty tarjous ilman erillistä perustelua.
Yksittäisillä kohteilla on palautusoikeus 8:n vuorokauden kuluessa 
toimituspäivästä. Palautuksen yhteydessä on kerrottava syy 
palautukseen. Kokoelmilla ja erillä ei ole palautusoikeutta. 
Kohteen jättäjiltä peritään 15 % provisio myydyistä kohteista.

KOHTEIdEN LäHETTäMINEN
Kohteet  toimitetaan huutokaupan ja jälkimyynnin loputtua 
postitse. Jos huutaja on merkinnyt toimitustavaksi Suomen 
Filatelistiseuran tai Merkki-Albertin toimitetaan halutut kohteet 
ensitilassa näihin paikkoihin. Kalliit ja ulkomaille menevät kohteet 
kirjataan. Lähetys- ja pakkauskulut lisätään ostohintaan. 
Maksuehto on 8 päivää netto. Viivästyskorkona perimme 8 %  ja  
muistutuksen lähettämisestä perimme 10 euroa. Kohteet ovat 
myyjän omaisuutta kunnes ne ovat kokonaan maksettu.

           KOROTUKSET
   20:een  euroon korotus  1   euroa
     50:een  euroon korotus  2    euroa
 100:aan  euroon korotus  5    euroa
 200:aan  euroon korotus  10  euroa
 500:aan  euroon korotus  20  euroa

Suomen Postimerkkilehden 
Online-huutokaupan säännöt

Kohde nro 343. Kolme koiranpentu Bonzoa. Kohde nro 344. Kolme Mikki-Hiirtä. Kohde nro 350. Kaksi Relanderia.

341  Kolme elokuvakorttia ”Vänrikki Ståhl” vuodelta 1929  10
342  Kolme Ilmari Unhon elokuva-korttia vuodelta 1928 10
343  Kolme koiranpentu ”Bonzo” korttia. Kulkeneet Suomessa 10
344  Kolme Mikki-Hiiri korttia. Kulkeneet Suomessa 1931-33  10
345  Mannerheim Chevalier kaartin illalliskortti 15.1.1897  8
346  Mannerheim kasvokuva **  7
347  Mannerheim museon sisätilat 2 korttia ** 10
348  Mannerheim paraatiasussa  6
349  Neljä linnaa, Kastelholma, Turuku, Raasepori ja Hämeenl.  14
350  Presidenttipari Relander Kultarannassa 1926. Kaksi korttia  8
351  s/s BORE 1. Lähetetty Emäsalosta 29.8.53  8
352  Saksa 1918. ”Zeppelin Dresdenin yllä” 12
353  Saksa 1938. Ilmavoimien propagandakortti 12
354  Saksa 1940. Lentokoneaiheinen propagandakortti 15
355  Saksa 1940. Vesitasoaiheinen propagandakortti 12
356  Saksa 1941. ”Taistelulentäjä” aiheinen propagandakortti 12
357  Saksa. Lentokone aiheinen propagandakortti  15
358  Suomi. Suomen vaakuna postikortti. Käyttämätön 8
359  Uuden vuoden kortti 1901 ei kulkenut, A.J Fröberg  7
360  Voittopostikortti 1917. Miljoona-arpajaisten voittokortti  50
361  Zeppelin ilmalaiva ja sen suunnittelija. Turusta 26.VIII.10  10

PääTTEEKSI Cinderella
362  Helsingin Olympialaiset 4 kpl pääsylippuja kiekonheittoon  10
363  Helsingin Olympialaisten pääsylippuja.  
 Jalkapalloon 4 kpl ja Päättäjäisiin 1 kpl 10
364  Mannerheim ratsailla valokuva 24 cm x 30 cm 16
365  Postimerkkikello koteloilla. Merkki: Sinivuokkoja  10
366  Postimerkkikello koteloilla. Merkki: 1997 purjelaivat  10

Kohde nro 361. Zeppelin ilma-
laiva ja sen suunnittelija.

Kohde nro 351. s/s Bore I.
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Porvoossa oli toiminut vuodesta 1829 lähtien paikallinen 
kirjapaino, joka kuitenkin lopetti toimintansa vuonna 
1858. Koska kaupunki jäi ilman lehden painajaa, 
ryhtyi paikallinen nuori kirjakauppias Leopold 
Söderström käynnistämään uutta painoa.

Werner Söderström  
      Porvoosta

M aaliskuussa 1859 Leopold 
Söderström sai senaatilta 
asianmukaisen privile-
gion kirjapainoliikkeen 

harjoittamiseen. Nopeasti hankittiin pai-
nokone ja kirjakkeet, ja palkattiin Por-
voon entisen kirjapainon kisälli Karl Jo-
han Forstén faktoriksi. Pari oppipoikaa 
löydettiin apulaisiksi, ja sitten kunnos-
tettiin kaksi huonetta käsittänyt tila pai-
noksi ja latomoksi. Lokakuun 2. päivänä 
1860 painettiin ensimmäinen pieni paino-
työ, jossa ilmoitettiin tuttaville ja ystä-
ville uuden ”kirjanpainajan”, Leopoldin 
pojan, syntymästä. Tämä oli ensimmäi-
nen tieto Werner Söderströmistä, joka on 
jäänyt historiaan legendaarisena kirjojen 
painajana ja kustantajana. Leopold Sö-
derstömin aikana kirjapainon toiminta 

Teksti  Seppo Salonen

Suomen vanhimmat kirjapainot osa 5

WSOYTALO:n historia ulottuu 
aina vuoteen 1897, jolloin 
ruotsalainen kreivi Louis Sparre 
ja belgialainen A.W.Finch 
aloittivat Iris-tehtaan toimin-
nan. Tehtaassa valmistettiin 
Finchin uniikkikeramiikkaa ja 
Sparren suunnittelemia huone-
kaluja. Werner Söderström 
Osakeyhtiö osti kiinteistön 
julkaisutoimintaansa varten 
vuonna 1906 ja siitä kehitettiin 
aikansa modernein painotalo 
Pohjoismaissa. Renor osti 
WSOYTALOn vuonna 2005.

Kirjakauppias ja kustantaja  
Gustaf Leopold Söderström 
perheineen.

Werner 
Söderström 
1860-1914.

Ehiö 10 p 1880 
Tavastehus > 
Porvoo. Kirja-
kauppias August 
Wilhelm Grönhoilm 
on kirjoittanut 
ruotsiksi viestin 
Werner Söderströ-
mille 26.4.1880, ja 
lähettänyt sen 
Hämeenlinnasta 
27.4.1880 > tulo 
27.4.1880.

Werner Söderström
Uuden vuoden kortilla 
tammikuussa 1886.
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oli hyvin vaatimatonta. Tärkein työ oli 
paikallinen lehti Borgåbladet. Alussa riitti 
tilaksi 50 m2 ja muutama työntekijä.

Werner Söderström  
kehittää yritystä
Nuori Werner Söderström päätti opin-
tonsa 1878 ja tarttui tarmokkaasti sekä 
kustannustoimintaan että kirjapainon 
kehittämiseen. Keväällä 1882 hän teki 
opintomatkan ulkomaille katsomaan 
uutta painotekniikkaa ja erityisesti ku-
vien painamista. Syynä tähän oli vuon-
na 1883 julkaistu suuri ja kuvitettu Yleis-
tä ihmiskunnan historiaa -teos. Tätä työtä 

varten ostettiin Saksasta 1882 uusi pika-
painokone ja Ruotsista paperinkiillotus-
mankeli. Maaseudulle perustettiin uu-
den teoksen myyntiä varten asiamiesten 
verkosto, ja kirjaa painettiin lopulta sii-
hen aikaa valtava määrä 4 000 kappalet-
ta. Menestys tämän kuvakirjan myyn-
nissä loi perustan uusille menestyville 
kustannustuotteille.

Uudet koneet ja tehokkaampi tuo-
tanto aiheuttivat uusien tilojen tarpeen. 
Kasvava kustannustoiminta antoi töitä 
myös muille kirjapainoille. Vuoden 1888 
alussa Werner Söderström osti isänsä 
kirjapainon ja antoi sille oman nimensä. 
Toiminta laajeni nopeasti. Uusi sitomo 

Werner Söderström Osakeyhtiö perusti SP-lehden 1920-luvun alussa päätoimittajan-
sa Olla Teräsvuoren johdolla, ja toimi sen kustantajana kahden vuoden ajan (kts. SP 
1-2017, s. 14-15). Saarisen mallin 30 pennin päällepainamamerkki painotuotekääreellä 
Porvoosta  6.8.1921 Bochumiin, Saksaan. Taksa oli voimassa vain 1.2.1921 - 31.12.1921
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Porvoon 
painon 
sisäkuva 
noin sata 
vuotta 
sitten.

perustettiin ja uusi liikerakennus saatiin 
valmiiksi vuosina 1892-93. Uusien konei-
den hankinta jatkui siten, että vuosisa-
dan vaihteessa Porvoossa oli teknisesti 
ensiluokkainen painolaitos. Vuonna 1904 
paino muutettiin osakeyhtiöksi, johon 
tuli Söderströmin lisäksi johtokuntaan 
kirjallinen johtaja J. Jäntti, 
myyntiosaston johtaja G. 
Gyllenberg sekä kirjapai-
non ja sitomon johtaja Hu-
go Winter. Toiminta kasvoi 
edelleen, ja jo vuonna 1904 
muutettiin uusiin peräti  
3 800 m2 tiloihin. Tämäkin 
pinta-ala kävi nopeasti ah-
taaksi yrityksen kasvaes-
sa, ja vuonna 1911 ostettiin 
naapuritontti ja rakennettiin sille lisäti-
laa vuoden 1912 kuluessa. Nyt tilaa oli jo  
5 500 m2. Kesäkuussa 1914 yhtiötä koh-
tasi raskas isku, kun sen luoja ja pitkäai-
kainen johtaja Werner Söderström kuo-
li. hänen roolinsa oli 1800-luvun lopun 
suomenkielisen kirjallisuuden ja yleisen 
kulttuurin nousun kannalta hyvin mer-
kittävä. Varhaisista WSoY:n kirjailijoista 
mainittakoon Juhani Aho ja Minna Canth.

Uudeksi toimitusjohtajaksi valittiin 
maisteri Jalmari Jäntti, ja kustannustoi-
mintaa päätettiin jatkaa entisten periaat-
teiden mukaan. Samoihin aikoihin alka-
nut maailmansota toi monia vaikeuksia, 
mutta jo sodan lopussa kysyntä kasvoi 
jälleen. 

Sotien välinen aika
Vuonna 1917 tehdas oli pahasti ruuh-
kaantunut, vaikka käytössä oli kolme-
toista painokonetta, kolme latomako-
netta ja kaksi valinkonetta. hankala 
maailmantilanne johti käytettyjen pai-
nokoneiden hankintaan, mikä ei kuiten-
kaan ratkaissut kapasiteettiongelmia. 
Kevättalvella 1918 alettiin suunnitella 
toimitalon laajennusta, ja kesällä 1920 
saatiin uutta tilaa käyttöön 2 000 m2. Sa-
malla vietiin läpi suurisuuntainen ko-
neiden uudistus, kun maailmanmarkki-
nat olivat taas avautuneet. 1920-luvulla 
kasvu vain kiihtyi. Vuonna 1924 tehtiin 
suuria laajennuksia, 1926 ostettiin ai-
kakauslehtien painamista varten maan 
suurin silinteripainokone, ja samaan 

Jalmari Jäntti 
1876-1960
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aikaan hankittiin kirjapainon yhtey-
teen syväpainolaitos. Vuonna 1929 
käynnistettiin offsetpaino. Vuosina 
1939 ja 1941 valmistui taas uusia li-
sätiloja painon käyttöön. Nyt lisä-
tilaa tuli 9 000 m2 lattiapinta-alan 
ollessa kokonaisuudessaan 14 300 
m2 ja vielä tämän lisäksi 1 000 m2 
varastotilaa.

Konekanta oli sotavuosiin tultaessa 18 
silinteripainokonetta, 3 tiikelikonetta, la-
tomossa 8 monotype-näppäinlaitetta, ja 
7 valinkonetta sekä yksi linotype, syvä-
painossa Winkler-Fallert-tehtaan rotaa-
tio, jolla voitiin painaa 20 000 kappaletta 
16-sivuista aikakauslehteä tunnissa, sekä 
muutama arkkipainokone laakapainos-

sa. Koneiden tekniikka ei tietenkään ole 
mitenkään verrannollinen nykyisiin ko-
neisiin verrattuna, mutta teknisen hen-
kilökunnan määrä yli 500 työntekijää, 
vuosittainen 400 teoksen määrä ja 3 ½  
miljoonan kirjan vuosituotanto antaa 
kuvan siitä, että kyseessä oli euroopan-
kin mittakaavassa iso kirjatehdas. Sota-
vuosina kirjojen keskipainos oli välillä  
8 000-11 000 kappaletta per titteli.

Werner Söderströmin pääkonttori oli 
siirretty jo vuonna 1930 helsinkiin.

Myöhemmät vaiheet
Sotien jälkeen valuuttasäännöstelyn lo-
puttua 1950-luvulta alkaen siirryttiin vai-
heittain kokonaan offsetpainokoneisiin, 
ja lopulta 1990-luvulla digitaaliseen le-
vytulostukseen, kuten muissakin pai-
noissa samaan aikaan. Vuonna 1966 
painolaitos oli siirretty tilojen ahtauden 
vuoksi kaupungin ulkopuolelle valmis-
tuneeseen uuteen tehtaaseen, Tarmolaan. 
Vuonna 1977 käynnistyi kokonaan uusi 
tehdas Savossa, Juvalla, jonne tuli suu-
ritehoinen Cameron-kirjalinja. Vuonna 
1992 se korvattiin uudella Book-O-Matic 
-kirjalinjalla. Vielä 1980-luvulla inves-
toitiin Porvoossa voimakkaasti uusiin 
painokoneisiin ja sitomolaitteisiin. Teh-
taassa painettiin myös heatset-rotaatioil-
la aikakauslehtiä. Kirjapaino eli suuruu-
den aikaansa.

SanomaWSOY konsernin synty 1998 
vaikutti siten, että aikakauslehdet ja 
Suuri Suomalainen kirjakerho siirtyivät 
Otavalle ja lehtien painaminen loppui 
pian Porvoosta. Jäljelle jäi kirjatuotan-
to. Kirjapainotoiminta keskitettiin vuo-
situhannen vaihteessa perustettuun 
WS Bookwell-yhtiöön. Vuonna 2009 tä-
hän liitettiin Jyväskylästä Gummeruksen 
kirjapainon toiminnot ja vuonna 2012 
hämeenlinnasta Kariston kirjapainon 
toiminta. Kustannusyhtiöt jatkoivat en-
tisellään, mutta mainitut kirjapainot lo-
petettiin. Keväällä 2011 kustannusyhtiö 
WSoY siirtyi ruotsalaiseen Bonnier-kon-
serniin, missä se yhdessä Tammen, Read-
men, ja Johnny Knigan sekä kirjakerhojen 
kanssa muodostaa Suomen suurimman 
yleisen kirjallisuuden kustannusyhtiön. 

Kirjapainon tie on ollut viime aikoina 
kovasti toisenlainen. Sanoma-konsernin 

WSOYTALO Porvoossa ennen kuin paino siirtyi Tarmolaan.

WSOY 
”postimerkki” 
kolmella 
koneleimalla, 
päiväyksestä 
ei saa selvää.

Werner 
Söderström  
Porvoosta

Ehiö 10 p 1890 Tavastehus 
> Porvoo. Latoja Karl 
Lindeman on kirjoittanut 
työhakemuksen 4.7.1890 
Hämeenlinnassa ja 
lähettänyt sen Porvoo-
seen 4.7.1890 > tuloleima 
5.7.1890. Hakemuksessa 
hän korostaa 6 v ja 
4 kk työkokemuksen 
lisäksi olevansa raitis. 
Mahtoiko tämä olla 
normaali tapa hakea 
työpaikkaa?
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omistuksessa painoa on moneen kertaan 
uudelleenjärjestetty, ja lopulta marras-
kuussa 2015 Sanoma-konserni luopui 
painotoiminnasta ja myi sen uudelle 
yhtiölle Spektri Production Oy:lle. Uusi 
yhtiö jakoi heti entisen painon moneen 
pienempään yhtiöön. Tuoreimpien hu-
hupuheiden mukaan Porvoossa nyt hy-
vin pieni ryhmä pyörittää kirjapainoa 
konkurssipesän lukuun. ollaan hyvin 
lähellä pistettä, jossa pitkä kirjanteon pe-
rinne Porvoossa katkeaa. Katoavaista on 
kunnia ja maine. 

Lähteitä:
Suomen kirjapainotaidon historiaa 

1900-1942, Helsingin graafillinen klubi
Wikipedia 

www.bookwell
   Werner Söderström (1860-1914)

WSOY palau-
tuskuoressa 
viesti Kotkan 
kirjakaupasta 
11.10.1951. 
Näissä esipai-
netuissa 
kuorissa tuli 
varmasti 
kustantajalle 
paljon kirja-
tilauksia ynnä 
muuta postia.

WSOY mainosleima vuodelta 1991.

Leopold Söderström 1860-luvulla.

L U K I J O I L T A

K eräilijöitä pitkään askar-
ruttanut punertavasta 
kartongista valmistettu 
osoitelappu on nyt saa-

nut selvityksen. Innokas postihisto-
rian kerääjä ja tutkija Pekka Hovi 
toi toimitukselle nähtäväksi Posti- ja 
Lennätinhallituksen vain virkakäyt-
töön tarkoitetun Kiertokirjekokoelman 
numero 1 vuodelta 1959.  Siinä teks-
tin ja kuvien kera opastetaan Suomen 
Pankin ja postin toimipaikkojen väli-
seen rahan kuljetukseen tarkoitettu-
jen uusien metallisten rahankuljetus-
laatikoiden käyttö.

Kuten SP-lehden numerossa 3-2017 
kerroimme Postimuseo on avannut 
kokoelmiaan kaikkien postihistori-
asta kiinnostuneiden iloksi. Postin 
kiertokirjeet ovat nyt Postimuseon 

verkkosivuilla kaikkien selattavissa. 
osoitteesta https://www.avoindata.fi/data/
fi/dataset/suomen-postitoimipaikat löytyy 

Laatikon kantta suljettaessa (avattaessa) on lukkolaitteen vivun oltava kuvan 2 osoittamalla tavalla ylhäällä. 
Osoitelappu sijoitetaan paikoilleen (kuva 3), kansi suljetaan ja vipu lasketaan alas. Salpa painetaan alas ja käännetään 
sinetöimishaarukkaan. Sidelanka pujotetaan sinetöimishaarukassa ja salvassa olevien aukkojen lävitse. 

varmasti selvityksiä moniin ennen 
tuntemattomiin ja mieltä askarreitta-
neihin Postin käytäntöihin.  

Suomen Pankin 
Vaasan konttori 
on lähettänyt 
rahankuljetus-
laatikossa 3000 
markkaa 
Pietarsaareen. 
Myös lähetyk-
sen sisältämä 
kova raha (koli-
kot) on merkitty 
osoitelappuun.
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Esa Kärkäs Oval Point Oy:stä julkaisi ja esitteli Finlandia2017 
näyttelyn yhteydessä uuden tavan ja siihen hiotut läviste-
työkalut isohampaisten nurkkien lävistyksen tutkimiseen. 
Nyt se ei enää ole tuntumaa vaan faktaa, puuttuuko merkin 
nurkista hampaita vai ei. 

Teksti  ja kuvat Esa Kärkäs

Uudet työkalut tekevät mah-
dolliseksi ryhtyä aktiivisesti 
etsimään ja luokittelemaan 
sadan pisteen isohampaisia. 

Näiden hienojen 1860–66 merkkijulkai-
sujemme, joiden materiaalia on varsin 
paljon ja kohtuullisinkin hinnoin mark-
kinoilla, keräily on nyt huomattavasti 
helpompaa ja turvallisempaa kuin kos-
kaan aikaisemmin.

Työkalusarja koostuu useista tarkkaan 
optimoiduista läpinäkyvistä kalvotyöka-
luista, joiden käyttöä ohessa kuvataan.

Koko ajatus perustuu siihen, että tut-
kittavan merkin kuva ja vastaavan lävis-
teen kalvo pitää saada mittakaavaan kes-
kenään. Se onnistuu helposti tabletilla tai 
pöytäkoneen näytöllä säätämällä mer-
kin kuvan kokoa niin, että hampaiden 
päät tulevat kalvossa ja kuvassa samaan 
linjaan. Kuvassa 2 on esimerkki sekä 
tabletilla että pöytäkoneen monitorilla 
tehdystä skaalauksesta. Tabletilla kuvan 
venytys onnistuu helposti sormilla ja se 
on erittäin nopeaa.

Isohampaisten keräilystä helpompaa

Puuttuuko hampaita?

Varsinainen tutkimus tehdään kahta 
lävisteen kalvoa käyttäen ja jokaiselle 
nurkalle erikseen. Kalvot tuodaan mer-
kin kuvan päälle ensin toinen kalvo yl-
häältä/alhaalta ja sitten toinen kalvo 
vasemmalta/oikealta. Näin uudelleen-
rakennetaan nopeasti merkin asema sen 
painoarkilla suhteessa sen ohi kulkenei-
siin lävistekiekkojen ratoihin.

Olleellista on oivaltaa, että lävistys-
kiekoilla lävistetyt isohampaisten arkit 
sisälsivät pieniä paperin palasia, jot-
ka eivät lopulta kuuluneet mihinkään 
merkkiin vaan irtosivat ja putosivat pois, 
koska niiden kiinnityskannas ei ollut riit-
tävän vahva mihinkään merkkiin näh-
den.

Kuvassa 3 on esimerkkikuvat kalvojen 
asettelusta merkin päälle sekä tabletilla 
että pöytäkoneella. 

Kunkin lävisteen kalvoissa on sekä 
isompi kuva, että pienempi kuva 
kyseisellä lävisteellä lävistetyn merkin 
reunasta. Isompaa kuvaa on helppo 
käyttää PC:n näytöllä tai isolla tabletil-
la, pienemmän kuvan käyttö on tarkoi-
tettu pienemmille tableteille.

Kuva 2
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Esimerkissä olevan 
merkin vasen ylänurkka 
on täysin virheetön, eikä 
siitä puutu mitään.

pienen harjoittelun jälkeen nurkkien 
analysointi käy nopeasti ja keräilijä pys-
tyy muodostamaan itselleen käsityksen 
kunkin nurkan kunnosta suhteessa al-
kuperäiseen lävistykseen. Toimimalla 
näin esimerkiksi huutokaupoissa myyn-
nissä olevien kohteiden suhteen, on hel-
pompaa miettiä mahdollisia tarjouksia.

Yllä on muutamia esimerkkejä nurkis-
ta, joista puuttuu hampaita / niiden osia.

Nopeasti työkaluihin tutustumalla 
huomaa myös, milloin puuttuva kappa-
le ei ole voinut pysyä merkissä kiinni ja 
seuraavien kahden esimerkkien kulma-
palat ovat juuri tällaisia ja nurkat ovat 
siis täysin virheettömiä.

     

Kalvotyökalut on tarkoitettu potenti-
aalisten 100 pisteen merkkien seulomi-
seen ja lupaavien osalta merkin nurkat 
voidaan mitata vielä tarkasti tietoko-

Kuva 3

neella ja laatia merkin 
kuvan perusteella sil-
le oheisenkaltainen 
lävistelausunto.

 Pisteytys perus-
tuu merkin nurk-
kien puutteiden 
laskentaan ja vir-
heetön merkki on 100 pisteen isoham-
painen.

• 100,00   (ei puutteita) 
•   99,25   (-1/4)   
•   98,50   (-1/2)
•   97,70   (-3/4)  
•   97,00       (-1)
•   94,00       (-2) 
•   91,00       (-3) 

luokittelu tulee hyvin todennäköi-
sesti nostamaan 100 pisteen merkkien 
arvoja luetteloarvosta ehkäpä noin 2-3 
kertaisiksi. pisteiden 98,5–99,25 merk-
kien voidaan arvioida olevan nykyisten 
luetteloarvojen mukaisia ja 97,00-98,25 
pisteen merkit vastaavat luetteloiden ar-
voja yhden hampaan puutteelle. pisteet 

90,00–96,00 taas vastannevat luetteloi-
den arvoja 2-3 hampaan puutteelle.

lävistetyökalut on tarkoitettu ensi-
sijaisesti aitouttamattomien kohteiden 
nopeaan seulontaan. Jos nopea kalvo-
tarkastelu näyttää siltä, että kohteessa 
on potentiaalia 100 pisteen merkiksi, 
sille on mahdollista hankkia myös ku-
vaan perustuva lävistelausunto. Yli 98 
pisteen kohteille kannattaa usein sen 
lisäksi hankkia myös aitoutustodistus, 
koska kuvaan perustuva lävistelausunto 
ei ota kantaa kohteen mahdollisiin kor-
jauksiin tai muihin vikoihin.

lävistetyökalujen käyttöä kannattaa 
harkita myös, jos omistaa virheettömäk-
si aitoutustodistuksella todetun merkin. 
Vuosikymmenten kuluessa mahdolli-
suudet nurkkien virheiden analysointiin 
ovat olleet huomattavasti heikommat ja 
asioita saattaa olla syytä tarkastella uu-
destaan ja ainakin varmistua vanhasta 
lausunnosta.

Oval Point lävistetyökalut käyttöohjei-
neen on mahdollista tilata Oval Point 
Oy:stä 89 euron hintaan. Toimitus sisäl-
tää myös oikeuden kolmeen mittaus-
lausuntoon ja erillisen koulutusluennon 
syyskuussa 2017. 

Yhteystiedot: 
esa.karkas@ovalpoint.com
0400 484 737
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S uomen sisällissodan päätyttyä toukokuun alussa 
vuonna 1918 vallitsi Itä-rajallamme sekavat olot. Eri-
tyisesti kannaksen suunta oli levoton. Punakaartilaisia 
oli sodan seurauksena paennut Venäjän puolelle ja so-

tilasviranomaisemme olivat huolissaan heidän jatkoaikeistaan 
Suomen suhteen.  Kesällä 1918 Yleisesikunta oli perustanut 
Itäisen rajan turvaamisosaston (ITO), jonka alaisuuteen pe-
rustettiin kesäkuussa Terijoen komendanttihallitus. Sen alla 
toimi Rajajoen komendatuuri ensimmäisenä päällikkönään 
kapteeni Donner. Hänen tehtävänään oli rajan sulkeminen 

Sotilasviranomaisten järjestämä postintarkastus Rajajoella 1918 -1919.

Palmuleimattu lähetys

Kuvan palmuleima liittyy Saksan kenttäpostiin Af-
rikassa. Oltiin ylpeitä Rommelin joukoista ja tällä 
tavoin haluttiin ilmaista kotijoukoille, kenen jou-
koissa taisteltiin. Palmuleimoja löytyy noin 75 eri-

laista. Jopa sensuuri hyväksyi leiman käytön ja se olikin ainoa 
leima joka vihjasi missä oltiin. Väärennöksiä on markkinoilla 
erittäin suuria määriä. ■ [CK]

pakolaisvyöryn ja salakuljetuksen pysäyttämiseksi. Idästä saa-
puvat maan turvallisuutta uhkaavat kirjeet ja sähkeet hänen oli 
pysäytettävä ja saatettava ne postisensuurin alaiseksi. Kirjeitä 
saapui päivittäin noin 500-1 000 kappaletta, vaikka virallises-
ti ei maittemme välillä ollut postiyhteyttä. Kirjeet vaihdettiin 
venäläisten kanssa kerran päivässä Rajajoen asemasillalla. Ke-
säkuun 6 päivänä 1918 Rajajoen asemakomendantuurin yhte-
ydessä toimineeseen postisensuuriin nimettiin kaksi sensoria, 
jotka jatkoivat tarkastusta syyskuun alkuun 1919 asti. Tässä esi-
tetyllä kirjeellä on erittäin harvinainen Rajajoen tarkastusleima 
n:o 2. Samalla leimalla leimattuja lähetyksiä tunnetaan tois-
taiseksi tämän lisäksi yksi, joka on leimattu 22.12.1918. ■ [JK]

Venäjältä 
Kuopioon 
(tuloleimaus 
4.2.1919 takana) 
osoitetulla 
kirjeellä on 
pyöreä Petrogra-
din aluehallin-
non Posti-Len-
nätin ja raja-
valvontakomis-
sion leima, joka 
on leimattu 
Valkeasaaressa 
sekä Terijoen 
postikonttorissa 
päivämäärälei-
malla 3.2.1918. 

Takana ”Tarkastettu Rajajoen sensuurissa 3.2”.
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Kirje S.T.A.B:n Adlercreutz 
laivalla Helsingistä – Soukan 
laituriin vuodelta 1901

F inlandia-näyttelyn löytöjeni saralta tämä löytö oli suu-
ri yllätys minullekin. Kirje on varusteltu Skärgårds 
Trafik Ab:n malli 1887 painatuksen uudemmalla 10 
pennin merkil-

lä. Se mikä tästä kirjees-
tä tekee vieläkin kiin-
toisamman on kirjeen sisältö. Se on päivätty Helsingissä 30 
toukokuuta 1901 otsikolla Älskade Moster =Rakas Äiti. Näin 
näyttävästi mitätöity laivalähetys sisällön kera on todella har-
vinaista herkkua! ■ [JN]

Postiosoitus väärälle henkilölle 
kyselylomake

Postisäännön mukaan postiosoituksen sai maksaa vain 
vastaanottajaksi nimetylle. Tässä tiedustellaan posti-
osoituksen vastaanottajasta, kun osoitetoimipaikassa 
huomattiin, että vastaanottajan nimi oli kirjoitettu il-

meisesti väärin. ■ [HA]

Seikkaili silloin,  
seikkaili nyt

Tulin hankkineeksi englantilaiselta kauppiaalta ohei-
sen kohteen Lontoo-kokoelmaani. Kohde ei aikanaan 
tahtonut löytää vastaanottajaa vaan kiersi paljon. Lei-
mojen mukaan reitti on ollut seuraava: Lontoossa 

yleisessä postissa 9.12.1848 ja 12.12.1848, Lontoon paikallispos-
tissa 13.12.1848 (yleinen posti ja Lontoon paikallisposti, vaik-
ka olivatkin molemmat osa valtion postilaitosta, niin käytän-
nössä olivat kuin kaksi erillistä postilaitosta), sekä Emsworth 
14.12.1848 ja 18.12.1848. Merkki on mitätöity Lontoon paikallis-
postin päivämäärättömällä leimalla, joten lähetys on lähtenyt 
ydin-Lontoon alueelta. Liekö lopulta päässyt ollenkaan perille, 
kun etusivun yläreunassa lukee ”Not known”.

Jos kohde seikkaili silloin, niin seikkaili myös minua kohti 
tullessa. Kirjattu lähetys Englannista Suomeen tulee viikossa. 
Kun lähetystä ei alkanut kuulua, katsoin Royal Mailin lähe-
tysseurannasta (tämä kauppias kuului niihin valistuneisiin 
kauppiaisiin, jotka lähetyksen postiin laittamisen jälkeen ker-
tovat asiakkaalle lähetyksen seurantakoodin) lähetyksen ti-
laa. Lähetys oli toimitettu Kreikkaan Larnakaan. Kun lähetys 
lopulta saapui ja vielä ihan kunnossa, niin lähetyksen päältä 
saatoin todeta, että osoite oli oikein merkitty. Kuninkaallinen 
posti oli siis sujauttanut lähetykseni väärään säkkiin. ■ [PH]
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Koonnut:  Seppo Evinsalo

S yyskuun lopussa Malmössä 
pidetyssä Postiljonenin huuto-
kaupassa oli myynnissä ruot-
salaisen postimerkkikauppiaan 

Gummessonin huikeasta Suomi kokoel-
masta osa 3. Hienojen klassisen Suomen 
kohteiden joukossa oli kaksi kuorta, jois-
ta molemmat nousivat huutorahoineen 
yli 100 000 euron (vasarahinnat 80 000 ja 
85 000 euroa). Kyllä harvinaisille koh-
teille on vielä maailmalla kysyntää. Har-
mi vain, että nämä molemmat kohteet 
menivät Suomen rajojen ulkopuolelle. 
Itse huutokauppaan olisi kannattanut 
lentää paikan päälle, sillä monia kohtei-
ta nuijittiin alle pohjahintojen hintojen 
jäädessä 100 ja 200 euron väliin. Tämä-
hän on tapana kansainvälisissä huuto-
kaupoissa. Jos kohteelle ei tule tarjouk-
sia pudotetaan lähtöhintaa ja aloitetaan 
sitten siitä. Kun samankaltaisia kohteita 
on paljon yhtä aikaa tarjolla jää osa niis-
tä varmasti alle pohjahinnan.

Halpalentoyhtiöillä lentää Helsingistä 
Malmöhön alle satasella ja Kööpenha-
minaan alle viiden kympin. Köpiksestä 
kulkee junia 29 kilometrin matkan Mal-
möhön 20 minuutissa. Seuraava Gum-
messon -huutokauppa pidetään kevääl-
lä 2018. ■

5 kopeekan pieni helminen päikköpari Helsingistä 18.7.1857 Heinolaan 
sekä 10 ja 5 kopeekkaa samalla kuorella Tammisaaresta Fiskarsiin 21.7.1856.
Molemmat Suomen filatelian ehdottomia harvinaisuuksia. 
Hintakin sen mukainen, huutorahoineen yli 100 000 euroa per kuori.

Heinrich Köhlerin syyshuu-
tokaupassa oli jälleen 
käytössä online-live tar-
joaminen, joka mahdollis-

ti huutajien osallistumisen itse huuto-
kauppaan huolimatta siitä missäpäin 
maailmaa he olivat. Internet-tarjoajien 
ylivoimainen määrä ja aktiivinen osallis-
tuminen osoittivat jälleen kerran, kuin-
ka tärkeää huipputeknologian käyttö 
on klassisissa huutokaupoissa. Tämä on 
ratkaiseva tekijä asiakkaille, jotka voivat 
osallistua huutokauppaan oman kodin 

Kaunis 
Bayerin 9 
kreuzerin 
nelilö nousi 
5 000 euron 
lähtöhin-
nasta 27 000 
euroon.

mukavuudessa ja myös yhä useammille 
myyjille, jotka kykenevät saavuttamaan 
paljon laajemmat markkinat filateelisil-
le aarteilleen. PhilaSearch -nettiliittymän 
(www.philasearch.com) kautta voi itse kat-
soa, mitkä kaikki kansainväliset huuto-
kaupat mahdollistavat tämän online-live 
tarjonnan. ■  

Myös sveitsiläisen Corin-
philan huutokaupoissa 
voi tarjota samanlaisen 
online-live järjestelmän 

kautta internetissä huutokauppojen ol-

lessa käynnissä kuin saksalaisen Köh-
lerin -huutokaupassa. Loppuvuoden 
täydelliset huutokauppaluettelot ovat 
olleet ladattavissa PDF-formaatissa ne-
tissä 16.10.2017 lähtien osoitteessa www.
corinphila.ch. Näin jokainen, joka ei pys-
ty matkustamaan Zürichiin, mutta joka 
haluaa edelleen tarjota suoraan huuto-
kaupan aikana voi näiden luetteloiden 
avulla käyttää tätä toimintoa. Lisätieto-
ja ja painettuja luetteloita voi tiedustella 
osoitteesta: Corinphila Auktionen AG, 
Wiesenstrasse 8, 8032 Zürich, Sveitsi. 
Sähköpostilla: info@corinphila.ch. ■

Ranskalainen 
ilmapallo-posti-
lähetys (Par Ballon 
Monté) piiritetystä 
Pariisista Hong 
Kongiin nousi 36 000 
euroon, lähtöhinnan 
ollessa 10 000 €.

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

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

PHILEAN LAATUHUUTOKAUPAT

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

 Tervetuloa jättämään kohteitasi myyntiin syksyn huutokauppoihimme.
 Ota yhteys edustajaamme Jussi Paanaseen sopiaksesi, kuinka parhaiten voimme menetellä, olipa sitten kyse rahojen, 

mitalien, kunniamerkkien ja/tai postimerkkien huutokaupasta!

www.philea.se
auction@philea.se

juho.paananen@elisanet.fi

 Toukokuun 2017 Philean huutokaupassa myytyjä kohteita.
Seuraava Philean filateelinen ja kunniamerkki- huutokauppa Helsingissä 9. joulukuuta 2017. 

Paperiluettelo ja netti viimeistään 25.11
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koelman erän Fournierin töistä omaan 
kirjastoonsa. Loput varastossa poltettiin 
15. syyskuuta 1928.

Nyt yksi näistä täydellisistä koko-
elmista tuli myyntiin Corinphilan 
syyshuutokaupassa. Kohde nousi 2 000 
euron pohjasta 3 000 euroon. Hyvä hinta 
väärenteistä (tai facsimileista). ■

K erroimme SP-
lehden nume-
rossa 4-2016 
mestariväären-

täjä Francois Fournierista. 
Omasta mielestään hän ei ollut väären-
täjä vaan taiteilija, joka antoi köyhem-
mille keräilijöille mahdollisuuden saada 
kansioidensa kalliiden merkkien paikat 
täytettyä pienin kustannuksin. Hänen 
kuoltuaan vuonna 1927 Sveitsin Filate-

listiliitto  (Union Phila-
telique de Genève) osti 
loput merkit ja laitteet 
estääkseen niiden jou-
tumisen vääriin käsiin. 
Merkkejä oli yli 800 ki-
loa. Laitteet lahjoitet-

tiin Geneven historialliselle museolle. 
Postimerkit varustettiin sanoilla Faux 
ja/tai Facsimile. Merkeistä valmistettiin 
480 albumia, jotka myytiin jälleenmyy-
jille ja keräilijöille vuonna 1928. Lisäksi 
Sveitsin Filatelistiliitto laati viiden ko-

Vuoden 2018 uudessa kova-
kantisessa LaPe-luettelossa 
on Suomen ja Ahvenanmaan 
merkkien lisäksi luetteloitu 

Tanskan merkit vuosilta 1851-1945. Lisäk-
si luettelossa on näköispainoksena en-
simmäinen Lauri Peltosen vuonna 1937 
julkaisema 32 sivuinen Suomi luettelo 
1856-1937. Tämän vanhan luettelon hin-
toja on mielenkiintoista verrata tämän 
päivän hintoihin. Hintoja vertailessa 
täytyy kuitenkin muistaa rahan osto-
voiman erot vuoden 1937 ja 2017 välillä. 
Karkeasti ottaen silloinen 100 markkaa 
vastaa arvoltaan nykyistä 35 euroa. ■  

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

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

PHILEAN LAATUHUUTOKAUPAT

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

 Tervetuloa jättämään kohteitasi myyntiin syksyn huutokauppoihimme.
 Ota yhteys edustajaamme Jussi Paanaseen sopiaksesi, kuinka parhaiten voimme menetellä, olipa sitten kyse rahojen, 

mitalien, kunniamerkkien ja/tai postimerkkien huutokaupasta!

www.philea.se
auction@philea.se

juho.paananen@elisanet.fi

 Toukokuun 2017 Philean huutokaupassa myytyjä kohteita.
Seuraava Philean filateelinen ja kunniamerkki- huutokauppa Helsingissä 9. joulukuuta 2017. 

Paperiluettelo ja netti viimeistään 25.11
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Luotettavaa postimyyntiä 
vuodesta 1920 lähtien !
Pyydä ilmaiset esitteet: 019-2482336

KERÄILIJÄN TAVARATALO:  

WWW.LAPE.NET/SPL17

WEB212X281_Nyt link.indd   1 14/09/16   09.27

P ostihistoriallinen yhdistys on 
ollut viime vuosien ahkerim-
pia filateelisen kirjallisuuden 
julkaisijoita. Hatunnoston ar-

voista toimintaa Suomen filatelian hy-
väksi. Kirjoja ja vihkosia on julkaistu 
useampia joka vuosi. Nyt on vuorossa 
kolmas kirja sarjassa Suomen postihisto-
rian merkittävät kokoelmat. Kokoelman 
tekee merkittäväksi esimerkiksi se, että 
siinä on dokumentoitu erinomaisella ta-
valla tärkeä suomalaisen postihistorian 
osa-alue tai kokoelma on ollut aikanaan 
uraauurtava aiheensa, käsittelynsä tai lä-
hestymistapansa ansiosta. Postihistorial-
linen yhdistys on päättänyt dokumen-
toida tällaisia kokoelmia kirjoiksi, koska 
ne kuitenkin ajan saatossa saattavat tulla 
kokoelmina puretuiksi ja näin jälkipol-
vilta menetetyiksi.

Sarjan kolmantena kirja-
na julkaistaan John Godfreyn 
kokoelma ”Finland Airmails 
1920–1946”. Tämän kokoel-
man tekee merkittäväksi ai-
nakin kaksi seikkaa:

– Kokoelma on vuosi-
kymmenten keräämisen ja 
aiheeseen perehtymisen tu-
los. Kohteiden valinnan se-

kä niiden analysoinnin että johdattelevi-
en tekstien myötä tätä kokoelmaa voisi 
hyvin ajatella jopa aiheen käsikirjana.

– Kokoelma on palkittu kansainväli-
sessä näyttelyssä kultamitalilla, mikä 
tekee siitä ylivoimaisesti parhaan Suo-
men lentopostia käsittelleen kokoelman 
kautta aikain.

Kokoelmien kaikki sivut ovat kuvattu-
na värillisenä. Kirjassa on 136 A4-kokois-
ta sivua ja se on sidottu koviin kansiin.

Kirjaa on saatavana vain ennakkotila-

uksesta, joka tulee tehdä 15.12.2017 men-
nessä kirjan kustantajalle: Postihistorial-
linen yhdistys ry, c/o Hannula, Norokuja 
5 L, 02770 Espoo tai e-mail: info@postihis-
toria.info. Kirjan hinta on 39 euroa, joka 
sisältää postituksen Suomeen.

Esimerkkisivuja on nähtävissä inter-
netissä www.postihistoria.info, jonka etu-
sivulta johtaa linkki kirjan esittelyyn. ■

S veitsissä ilmes-
tyi syyskuussa 
”selfie” -nimi-
nen hopeafolios-

ta valmistettu postimerkki. 
Nykyihminen haluaa näh-
dä itsensä kuvissa ja känny-
köiden tärkein ominaisuus 
taitaa nykyisin olla niiden 
kameroissa. Niillä itseään 
pääsee kuvaamaan mitä ih-
mellisimmässä ympyröissä. 

Kirjeelle tällaisen peilaavan merkin 
liimatessaan voi ihailla siitä omaa naa-
maansa. Vastaanottaja taasen näkee siinä 
oman kuvansa. Ehkä kuitenkin meikä-
läisen Postin markkinoima omakuva-
merkki on onnistuneempi vaihtoehto. 
Siinä sentään kuva jää muistoksi. ■ 

F ilatelistiliitto on teettänyt vuo-
delle 2018 A4-kokoisen seinä-
kalenterin. Kukin kuukausi 
on kalenterissa omalla sivul-

laan ja kuvitus on monipuolista filate-
liaa. Kaikista kohteista on myös lyhyet 
selostukset. Kalenteri on painettu tu-
kevalle 170 g:n paperille ja se on sidot-

tu helposti avattavalla metallisel-
la kampasidonnalla. Kalenterin 
hinta 10 € on edullinen kun sitä 

vertaa esimerkiksi kirjakaupois-
sa myytäviin kalentereihin. Tila-

uksiin tulee lisäksi vain todelliset 
postikulut, ei mitään epämääräisiä 

toimituskuluja.
Kiinnostuneet voivat 

tiedustella ka-
lenteria osoit-
teesta: Suomen 

Filatelistiliitto, c/o 
Hannula, Norokuja 

5 L, 02770 Espoo tai 
sähköpostilla: sfff@fi-

latelisti.fi ■
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Kaikenmaailman postilaatikoista L
Teksti  ja kuvat Kaarlo Hirvikoski

Luotettavaa postimyyntiä 
vuodesta 1920 lähtien !
Pyydä ilmaiset esitteet: 019-2482336

KERÄILIJÄN TAVARATALO:  

WWW.LAPE.NET/SPL17

WEB212X281_Nyt link.indd   1 14/09/16   09.27

S uomen tasavallan kai tunnemme 
parhaiten, itsenäistyminen ke-
hittyi vähitellen jo Ruotsin val-
lan alla ja saavutti varsinaisen 

julistuksen 6.12.1917, jota nyt juhlimme 
koko vuoden; mekin istutimme mökille 
sembramännyn ehkä muistutuksena it-
senäistymisen ja Siperian kohtalonyhte-
ydestä. Suomi kuuluu EU:hun ja rahana 
on euro. 

Pääkaupunki on siis Helsinki, asuk-
kaita oli 5,5 miljoonaa vuonna 2015, vi-
ralliset kielet ovat suomi ja ruotsi, mutta 
saamelle, romanille ja viittomakielelle 
on annettu vahva asema. Suomen pos-
ti on perustettu Ruotsin postin siivelle 

Suomi osa 2

1638, postimerkit otettiin käyttöön 1856 
ja ehiöt 1845. 

Suomen kirjelaatikoita oli esillä juttu 
n:o I:ssä, nyt otin mukaan pari erilaista 
lisää. Punaiseksi maalatun joulukadun 
laatikon kuvasin Helsingin Kolmen se-
pän patsaalta 22.12.1992, uudenmallinen 
löytyi 10.6.2014 Korppoon (nyk. Pargas) 
Galtbyn satamasta; siinä on tuo sininen 
pallo. ■
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Kirjallisuutta
Ratikalla tai 
vossikalla – 
Wanhaa Turkua 
Postikortein osa 2.
Petri Aalto: Turku vanhoissa postikor-
teissa 2. Kustantaja: Turkuseura ry. Pai-
no: Otavan kirjapaino Oy, Keuruu 2017. 
ISBN: 978-952-7025-09-3. Kovakantinen, 
176 sivuinen ja runsas nelivärikuvitus. 
Kirjan ulkoasu: Henri Terho. Hinta 35 €.

Tietokirjailija Petri Aalto jatkaa 
hienoa Turusta postikortein 
kertovaa tarinaansa kirjasar-
jan toisessa osassa. Tapahtu-

mat sijoittuvat aikavälille 1908 – 17. Ai-
kamatka siirtyy tässä toisessa osassa 
ns. puu-Turun aikakaudelta kaupun-
gin laita-alueille esitellen muunmuassa 
puistoja, merkittäviä rakennuksia sekä 
tapahtumia 1900 -luvun alkuvuosilta. 
Kirjan ulkoasu on jälleen puoleensa ve-
tävä. Kannessa komeilee Aurakatu jyl-
hine kivitaloineen. Kirjan takakannesta 
löytyy talvinen merinäkymä Turun saa-
ristosta Suomen Höyrylaiva osakeyhtiön 
Oihonna-aluksen kera.

Kirja etenee Turun uuteen rakennus-
historialliseen vaiheeseen kertoen pos-
tikortein, kuinka vanha puu-Turku sai 
väistyä uusien Jugend talojen tieltä. Näi-
den suunnitteluun myös rakennusmes-
tarit osallistuivat noihin aikoihin mer-
kittävissä määrin. Joskus myös vanhaa 
kaivettiin esiin, kuten esimerkiksi Pan-
terin talon perustuksia kaivettaessa, jol-
loin törmättiin kaupungin keskiaikaisiin 
muutostöihin – Pyhän Olavin domini-
kaaniluostarin raunioihin. Niin ikään 
liike-elämän rakennukset, kuten hotel-
lit, apteekit, pankkitalot ja kauppatori 
esitellään unohtamatta kaupungin jul-
kisia rakennuksia, kuten kirkot, koulut 
ja kaupungin sairaala.

Henkilökohtaisesti sisällöstä mielen-
kiintoisin on raitiotieliikenteen avaami-
nen sähköisenä Turussa vuonna 1908. 
Vuonna 1893 lopetettu, silloin vielä he-
vosvetoinen raitiotieliikenne, avattiin 
nyt sähköisenä. Sivulla 121 on Turun al-

kuperäisestä raitiotiereitistä oiva ja sel-
keä kartta. Todettakoon, että se poikkeaa 
reitistä mikä oli käytössä, kun raitiotie-
liikennöinti lopetettiin vuonna 1972.

Toisen osan loppupuolella keskity-
tään teolliseen ja merelliseen Turkuun. 
Kirjoittaja käy läpi Turun lukuisat teol-
lisuuden vaikuttajat ja tehtaat pitkin Au-
rajoen vartta kuten Turun Verkatehdas, 
Ab Merkator Oy, Barkerin puuvillateh-
das, Auran sokeritehdas ja panimo sekä 
joenvarren lukuisat telakat/veistämöt. 
Merellisessä osiossa  kirjoittaja kertoo 
tarkasti matkustajaliikenteestä Turun ja 
Tukholman välillä. Matkustajista käytiin 
kilpailua turkulaisen Boren ja Helsinki-
läisen Suomen Höyrylaiva Osakeyhtiön 
välillä. Korttikuvista voi bongata sellai-
sia höyryaluksia kuin Bore ja Oihonna. 
Turku vanhoissa postikorteissa päättyy 
Ruissalon suviöihin, rantamaisemiin ja 
huviloihin.

Kirjoittaja on jälleen tehnyt paljon tut-
kimustyötä. Hän on läpikäynyt Turun 
historiaa ja arkkitehtuuria käsittelevää 
kirjallisuutta sekä Turun kaupunginar-
kiston rakennuslupapiirrustuksia. Nii-
den ja osoitekalentereiden tutkiminen 
on tuonut esille monta mielenkiintoista 
tietoa. Minkälaisia asuntoja rakennuk-
siin tehtiin ja mitä liikeyrityksiä niihin 
sijoittui? 

Korttien kuvat kirjassa ovat jälleen laa-
dukasta painotyötä ja ne on juoksevasti 
numeroitu. Kirjan lopusta löytyvät jul-
kaisija- ja lähdetiedot sekä postikorttien 
postitustiedot. Itselleni ehkä parhaiten 
jäivät mieleen raitiotieliikenteestä ker-
tova osio sekä Kanavaniemen sataman 
lukuisat eri alukset. ■

Janne Nikkanen 
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Tammikuun 16. päivänä avau-
tuu Vapriikin galleriatilassa 
Sata vuotta sitten -näyttely, joka 
esittelee postikortein Suomea 

ja Venäjää erilaisin rinnasteisin teemoin. 
Näyttely on esillä 18.2.2018 saakka.

Esillä on muun muassa ainutlaatui-
sia postikortteja vanhasta Pietarista ja 
Tampereesta. Hankkeen tarkoituksena 
on ollut tiivistää suomalaisten ja venä-
läisten postikorttiharrastajien välisiä 
suhteita ja alan erikoismuseoiden yh-
teistyötä. Näyttely on esillä myös Pieta-
rissa 1.11.2017 saakka. Näyttely on synty-
nyt Suomen postikorttikeräilijät Apollo 
ry:n, Postimuseon, A.S. Popovin vies-
tinnän keskusmuseon ja Pietarin posti-
korttikorttikeräilijöiden CLIO:n yhteis-
työnä. ■

Nikolai II, oli Venäjän viimeinen keisari 
ja Suomen suurruhtinas 1894 – 1917. 
Kortissa Nikolai II perheineen.
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Teksti  Reinhard Weber

K uvioleima nro 247 koostuu 21 
neliön muotoisesta kentästä, 
jotka muodostavat 5 x 5 / (4 
x 5 riviä).  Leiman koko on 

21 x 21 mm / ( 21 x 16 mm). Leimasinväri 
on musta ja leima on pyöreän muotoi-
nen. Leiman tunnistaa kapeista neliöistä 
toisessa pystysuorassa ja toisessa vaaka-
suorassa rivissä. Leimaa tavataan mallin 
1889 merkeillä, niistä eniten 20 pennin 
keltaisella.

Itselläni on tiedot 22 kohteesta, joista 
yksi kirjeellä. Ainoa tuntemani postilä-
hetys on 20 penniä kirjeellä Joensuusta  
Jyväskylään 26.4.1891. 

A. Laitinen antaa leimalle luokituksen 
R3, verrattain harvinainen (13-20 koh-
detta tunnetaan).

Tunnetut kohteet:

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

Artikkelin kuvat ovat tunnetuis-
ta huutokaupoista, D. Vorwerckin, W. 
Schüttin, K. Wolfin, W. Filmerin ja omis-
ta kokoelmistani.

Uskon, että leimasta 247 löytyy vielä 
aiemmin tuntemattomia kohteita. Toi-
von lehtemme lukijoitten lähettävän tut-
kimusteni tueksi tietoja kohteistaan ja 
havainnoistaan, mieluiten skannaamal-
la kohteet väreissä. Kiitos etukäteen. ■

Kuvioleima nro 247 (Joensuu) 

1889
5 p 2 kpl
5 p leikkeellä + 10 p + 25 p 1 kpl 
6x5 p leikkeellä + 10  1 kpl 
20 p 12 kpl 
20 p pari 1 kpl 
20 p kirjeellä 1 kpl 
25 p 3 kpl  
1 mk 1 kpl

Lokakuun lopussa ilmestyivät tä-
män vuoden joulumerkit. Niiden 
kuvat perustuvat Rudolf Koivun 
kuvituksiin, graafinen suunnitte-

lu on Ilkka Kärkkäisen käsialaa. Samoilta 
taiteilijoilta oli myös marraskuun alussa il-
mestynyt ulkomaan postiin tarkoitettu iki-
merkki Lumikuningatar. ■
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VAIHTOA. Etsin Suomen juhlamerkkejä 
pyöröleimaisina edelleenvaihtotarkoituk-
siin, suuriakin määriä, pääosin uudem-
pia. 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 Val-
kama: immu.valkama@gmail.com 

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

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

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

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

RUOTSIN SUURIMMAN huutokauppa-
yhtiön AB Philean tulevia huutokauppoja: 
Filatelian, mitaleiden ja kunniamerkkien 
kansainvälinen huutokauppa Helsingissä 
Nro. 350 lauantaina 9. joulukuuta klo 12. 
Näyttö pe 12-18 ja la 10-12, sekä hk:n aika-
na vielä myymättömille kohteille. Paikka 
toimistomme Opastinsilta 8E Helsingin 
Itä- Pasilassa. Vielä joulukuussa laatik-
kohuutokauppa Tukholmassa, keski-

viikkona 13. joulukuuta. Vuoden 2018 
ensimmäinen huutokauppa  tammikuun 
17. Nro. 352. Kaikki luettelot netissä ja li-
säksi voit tilata paperiluettelon. Huom. 
Jättö huutokauppoihimme 6-8 vk ennen 
ko. päivämääriä. Tarkemmat tiedot netti-
sivultamme  www.philea.se . Jos haluatte 
jättää huutokauppoihimme kohteita, pyy-
dämme 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 il-
taisin klo 17-21: 050-5682214. Tavattavissa 
myös usein Lönkalla maanantaisin. 

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

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

OSTAN JA OTAN VASTAAN tietoja 
kohteista Suomeen Venäjältä ja kaikista 
muistakin maista syksyllä 1914. Erityises-
ti syyskuu ja lokakuu kiinnostavat. Reijo 
Tanner 040-753 4370. Kuvat osoitteeseen: 
reitan@saunalahti.fi

OSTAN St. Mårten/Marttila -leimaisia 
merkkejä, ryhmiä ja lähetyksiä. Gunnar 
Gluckert, Kivikartiontie 5 D 104, 20720 Tur-
ku, puh. 050 308 3450.

OSTAN JANAKKALA kokoelmaani 
esi- ja postihistoriaa, Tervakoski Oy:n 
vanhaa kirjeenvaihtoa, postikortteja tai 
firmapostia Leppäkosken tiilitehtaista 
(Rauhaniemi, Sipilä) sekä muuta erikois-
ta, jota en vielä ole kaivannutkaan. seppo.
salonen2016@gmail.com, puh 040 5252 217

HALUTAAN OSTAA Helsingin Kata-
janokan ja Seurasaaren vanhoja kortteja. 
Timo Huttunen, puh 050 566 5454, tae.hut-
tunen@gmail.com

EESTI-HINNASTO  1918-2017 **/0/
FDC:t, maksikortit, erik.leimat,ehiöt,
paikallisposti, vuosilajitelmat, paino-
virheet, lahjapakkaukset, uutuuspalvelu.
LATVIA-hinnasto 1991-2017 **/0/FDC:t,

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

maksikortit, erik.leimat, ehiöt, vihkot,
vuosilajitelmat, uutuuspalvelu. B.Falck,
PB 56, 10601 Ekenäs, puh. 0400 872 224. 

KIINTEISTÖJEN, asunto-osakk., yms. 
kohteiden arvionti, myynti ja osto.  Yli 
30 v. kokemus.  Reino Seppänen, LKV Etu-
Töölö, Hki, p. 0400 421 000.  reinot. sep-
panen@gmail.com. Ostan Venäjän keisa-
rikunnan postimerkkejä yms. kohteita.

OSTAN  Malli- 1875, Senaatin kirjapainon  
1 markan lilan leimaamattomana. (Nor-
ma 19SA). hannes.markkula@gmail.com

ETSIN VAIHTOYSTäVää Suomes-
ta 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 koh-
teita 6 kertaa vuodessa järjestettäviin 
huutokauppoihimme. Ota rohkeasti yh-
teyttä ja mietitään yhdessä, miten saat 
parhaan tuoton keräilykohteistasi. Jukka 
Mäkipää, puh: 040-772 5579, e-mail:  jukka.
makipaa@filateliapalvelu.com

OSTAN siirtomaa-ajan Mosambikin ja 
alueiden (Lourenco Marques, Comp. 
Mozambique, Comp. Nyassa, Inhamba-
ne, Quelimane) merkkejä ja postilähetyk-
siä. Harri Hassel, harri.hassel@capirec.com, 
0400-605 075.

POSTIHISTORIALLINEN YHDIS-
TYS rakentaa ohjeistusta paikallispos-
tihistoriallisen kokoelman laadintaan 
liittyen. Tähän liittyen synnytetään esi-
merkkikokoelma Karjaan alueesta. Yhdis-
tys haluaa OSTAA kohteita tuota kokoel-
maa varten. Puuteluettelo löytyy netistä: 
www.postihistoria.info/puuteluettelo

TUOMAS VALON 
taidekuvakirja Valais-
tumisen kuviot 2 löytyy 
nettiosoitteesta google 
haku: tuomasvalo2. Jos 
haluat kopioida kuvi-
oita korttien tekoa var-
ten: valitse kuva, paina 
↓, paina original ja ko-

pioi. Kuviot ovat ilmaisia.

OSTAN SUOMESSA KäYTETTYJä 
VENäLäISIä MERKKEJä. Parempia 
lähetyksiä ja kaunisleimaisia merkkejä, 
ryhmiä ym. Lähetä tarjouksesi sähkö-
postiini: seppo.evinsalo@gmail.com
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Tiedot tulevista tapahtumista mieluiten 2-3 kuukautta etukäteen lehden toimitukselle osoitteella: seppo.evinsalo@gmail.com

KANSAINVÄLISET NÄYTTELYT

ISRAEL  2018. FIP erikoisnäyttely 
27.-31.5.2018 Jerusalem, Israel
http://israelphilately.org.il/en/

ESTEx  2018
Kansainvälinen 
näyttely 
13.-15.7.2018
Tallinna, Viro. 
Komissaari Jukka 
Mäkinen. 
Estex2018.eu

PRAGA 2018
15.-18.8.2018.
Praha, Tsekki
komissaari:
Jussi Murtosaari.
www.praga2018.cz

MALESIA  2018
FIP maailmannäyttely 10.-16.12.2018
Kuala Lumpur, Malesia. www.f-i-p.ch

POHJOISMAISET 
NÄYTTELYT

NORDIA  2018. 
8.-10.6.2018
Gardabaer, Islanti
Komissaari: 
Jukka Sarkki 

KANSALLISET NÄYTTELYT

KESFILA  2018.
Kansallinen postimerkkinäyttely. 
7.-8.4.2018 Jyväskylän Paviljonki.

Eurooppalaisten näyttelyiden kalenteri 
löytyy osoitteesta fepanews.com.

MUUT NÄYTTELYT 
JA TAPAHTUMAT

AIHEFILATELISTIEN  syksyn 2017 
ohjelmaa: 19.12. Pikkujoulu. Aihefilate-
listit kokoontuvat kuukauden viimeise-
nä tiistaina klo 17-19 Suomen Filatelis-
tiseuran kokoustilassa, Lönnrotinkatu 
32 B

Riihimäen Postimerkkeilijät ry:n  KE-
RÄILYTAPAHTUMA / 70 -vuotisjuh-
lanäyttely 24.-25.2.2018. Yhteistyössä 
Hyvinkään postimerkkikerhon kanssa, 
HYRIAN tiloissa, Sakonkatu 1, Riihimä-
ki. Avoinna la. 9 - 15 ja su.10 - 15. Näytte-
lyssä kehyksiä noin 200.  Vapaa pääsy.

Pöytävaraukset Reijo Myller  040 721 
7709, reijo.myller@suomi24.fi

KESFILA 2018 7.-8.4.2018 pidettävä 
kansallinen postimerkkinäyttely Jyväskylässä

K ansallinen postimerkkinäytte-
ly KESFILA 2018 järjestetään 
Jyväskylän Paviljongissa 7.-8. 
huhtikuuta 2018. Samanaikai-

sesti Jyväskylän Paviljongissa on myös 
Kädentaito-, Hyvinvointi- ja Antiikki-
messut. Samalla pääsylipulla pääsee 
näihin kaikkiin neljään tapahtumaan. 
Paviljongissa on ollut jo useita posti-
merkkinäyttelyitä, esim. viime vuonna 
Nordia 2016. Hotellivarauksista neuvo-
tellaan parhaillaan ja ne tulevat näky-
ville heti neuvottelujen päätyttyä netti-
sivuillemme.

Keski-Suomen Filatelistiseuran 
80-vuotisjuhla on samana viikonloppu-
na ja se näkyy näyttelypaikalla sekä pal-
kintojenjakotilaisuudessa. 

Kansallisissa näyttelyissä on ollut tau-
koa pari vuotta aina LAPOEX 2015 näyt-
telystä alkaen. Pohjoismainen Nordia 
2016 oli Jyväskylän Paviljongissa ja upea 
Finlandia 2017 Tampere-talossa. Näissä 
näyttelyissä on nähty hienoja kokoelmia 
ja niistä on varmasti saatu hyviä vink-
kejä oman kokoelman kehittämiseen tai 
oman uuden kokoelman rakentamiseen.

Nyt on erinomainen tilaisuus tuo-
da oma kokoelma esille KESFILA 2018 
näyttelyyn, joka on vuoden ainoa kan-
sallinen näyttely. Ilmoittautumisaikaa 
on vuoden loppuun saakka. 

Hyvät kannustavat tuomarit

KESFILA 2018 -näyttelyssä ovat hyvät, 
asiantuntevat sekä kannustavat tuo-
marit, jotka osaavat ohjata kokoelman 
kehittämistä oikeaan suuntaan henki-
lökohtaisessa palautetilaisuudessa. Tuo-
mariston puheenjohtaja toimii Jussi Mur-
tosaari, joka on perinteisen luokan FIP 
tuomari ja kansallisen tason postihistori-
an tuomari. Toisena FIP tason tuomarina 
on Ari Muhonen postihistoriassa 
ja hän on myös pohjoismaisen 
tason kirjallisuusluokan tuoma-
ri. Pohjoismaisen tason tuoma-
reita ovat myös Jukka Mäkipää 
perinteisessä- ja Jukka Sarkki pe-
rinteisessä- ja leimamerkkiluo-
kassa sekä Petteri Hannula pos-
tihistoria- ja kansallisella tasolla 
kirjallisuus luokassa. Pohjois-
maisen tason tuomareita on vie-
lä Seija-Riitta Laakso postikortti 
luokassa ja kansallisella tasolla 
aihefilatelian luokassa. Kansalli-
sen tason tuomareina ovat vielä 

lisäksi Jarkko Leppänen aihefilateliassa ja 
Allan Pihl postikortti luokassa.  

Suomen Filatelistiliitto on KESFILA 
2018 -säännöt hyväksynyt. Ilmoittau-
tumisohjeet ovat jo valmiina. Mikäli si-
nulla ei ole käytettävissäsi tietokonetta, 
niin voit pyytää kerhosi yhteyshenkilöä 
tulostamaan ilmoittautumiskaavakkeen 
(PDF-muotoinen) tai voit pyytää suo-
raan kaavakkeen Tuomo Koskiaholta (puh 
040 5491 396). Säännöt, nimetty tuoma-
risto, ilmoittautumiskaavake ja lisätietoa 
KESFILA 2018 kansallisesta postimerk-
kinäyttelystä löytyvät Keski-Suomen Fi-
latelistiseuran nettisivuilta: http://www.
freewebs.com/kesfila/kesfila/kesfila18.htm

Mestariluokkaan hyväksytään koko-
elma, joka on saanut viimeisen 10 vuo-
den aikana (2008 - 2017) kolme vähin-
tään 90 pisteen tulosta kotimaisissa tai 
kansainvälisissä näyttelyissä (HUOM: 
ennen rajana oli 85 p.) Kuitenkin koko-
elma, joka on jo vähintään kerran esitet-
ty mestariluokassa 2008 – 2017, ei palaa 
kilpailuluokkaan, vaan kuuluu KESFI-
LA 2018-näyttelyssä mestariluokkaan. 
On erittäin mielenkiintoista nähdä mikä 
kokoelma voittaa mestariluokan, mistä 
luokasta voittaja tulee?

KESFILA 2018 näyttelyssä on tietenkin 
paikalla myös postimerkkikauppiaita 
runsaine valikoimineen. Huutokauppa-
huone PHILEA järjestää KESFILA 2018:n 
yhteydessä huutokaupan sunnuntaina 
8.4. Philean Suomen yhteyshenkilönä 
toimii Jussi Paananen.
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Kun haluat myydä, on vain yksi osoite...

MEILLÄ MYYDÄÄN 
KESKIMÄÄRIN NOIN

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

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

Suomen Filateliapalvelu Oy
noutokatu 3 • 21100 naantali • Puh. 02 254 7200 

www.filateliapalvelu.com
myynti@filateliapalvelu.com

MEMBER OF 
SFP GROUP
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