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Tämän numeron myötä on Suomen Postimerkkilehti ilmestynyt 
yhtäjaksoisesti jo sadan vuosikerran verran. Pitkä ja vaihe-
rikas matka on sisältänyt sotia, pula-aikoja ja talouden ylä- ja 
alamäkiä. Useita kertoja lehden ilmestyminen on ollut vaaka-
laudalla, mutta asiaansa uskovien tekijöidensä ansiosta se on 
kuitenkin aina ilmestynyt ja levittänyt keräilyn ilosanomaa 
sitä tilanneille. Toivottavasti myös lehden ensi vuonna alkava 
uusi ”vuosisata ” jatkaa edeltävien vuosien viitoittamaa tietä 
ja tuo keräilijölle yhä uusia virikkeitä harrasteeseen.   

Teksti Seppo Evinsalo

H iljattain itse-
näistyneessä 
Suomessa oli 
postimerk-

kien kauppa ja filateelinen 
harrastustoiminta saavut-
tanut sellaiset mittasuhteet, 
että maassa nähtiin tarve 
suomenkielisen postimerk-
kilehden perustamiseen. Tu-
russa vuonna 1918 perustettu 
ruotsinkielinen Finska Filatelis-
ten oli myös alkanut julkaista 
suomenkielisiä kirjoituksia, jo-
ten oman lehden saaminen oli 
vain ajan kysymys.

Porvoolainen kustantaja Wer-
ner Söderström Oy toi markki-
noille tammikuussa 1920 suo-
menkielisen postimerkkilehden, 
jonka päätoimittajana toimi omi-
en sanojensa mukaan ”innokas 
postimerkkeilijä” Olla Teräsvuori. 
Ensimmäisen numeron pääkirjoi-
tuksessa hän totesi muunmuassa: 
”Filatelia on meillä suomenkielisissä 
piireissä hyvin huomattavassa määrin 
vielä pelkästään nuorten koulupoikien 
ja -tyttöjen askartelua, jolle vanhemmat 

ja viisammat vain hymyile-
vät” Tämän lausahduk-
sen voisi nyt liki sadan 
vuoden kuluttua kääntää 
toisinpäin. Nythän taitaa 

nykynuoriso hieman huvittuneena seu-
rata meidän ”vanhusten” puuhailua.

Lopuksi hän totesi ylevästi: ”Posti-
merkkiaskartelu on kehittävää, miellyttävää 
ja hyödyllistä ajanviettoa, sellaista, jota jo-
kaisen kansalaisen sopii harjoittaa. Posti-
merkkialbumi hyvin moneen sivistyneeseen 
suomalaiseen kotiin! Eikä vain lastenkama-
riin, vaan myös isännän työpöydälle. 

Tästä kaikki alkoi. 
Suomen Postimerkki-
lehden ensimmäisen 
numeron kansilehti 
tammikuun 15. päivänä 
vuonna 1920. 
Seuraavilla sivuilla voit 
tutustua tämän ensim-
mäisen lehden artikkeli-
en sisältöön ja tutkailla 
sen ajan postimerkki-
kauppiaiden ilmoittelua.

Sata vuotta täynnä!
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Suomen Postimerkkilehden 
päätoimittajat 1920-2019

1920-1921  Olla Teräsvuori
1922-1935  Einar Fieandt
1936-1939  Sulo Kinnunen
1940-1962  J. R. Parmi
1963-1965  Rainer Ahonius
1966-1967  Erkki O. Mielonen
1968-1971  Pentti Hämäläinen
1972-1973  Veli-Aunus Antila
1974  Asko Kukkonen
1975-1977  Kaj Hellman
1978-1990 Pentti Anttila
1991-1992  Eero Hellsten
1992-1995  August Leppä
1996-1999  Juha Jaatinen
1999-2000  Kimmo Kanerva
2001-2003  Jari Pietiläinen
2003-2006  Pia Vakkari (Paalasvuo)
2007-2008  Yrjö Klinge
2008-2014  Seppo Laaksonen
2015-2019  Seppo Evinsalo
























SPSadas 

vuosikerta

Porvoolainen Werner 
Söderström Oy perusti 
tammikuussa 1920 
ensimmäisen suomen-
kielisen postimerkki-
lehden, jonka päätoi-
mittajaksi saatiin 
omien sanojensa 
mukaan ”innokas 
postimerkkeilijä” 
Olla Teräsvuori.

Lehden sadan 
vuosikerran aikana 
sillä on ollut 20 eri 
päätoimittajaa, 
joista pisimpään 
lehteä teki J. R. 
Parmi yli 20 vuotta 
1940-1962.
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Suomen Postimerkkilehden  
vuosikymmenet: 1920-luku

Suomenkielinen posti-
merkkilehti perustetaan
Suomen Postimerkkilehden sadas vuosikerta näkee päivän-
valon jo kahden vuoden kuluttua. Aloitamme tässä numerossa 
sarjan, jossa käsitellään menneitä vuosikymmeniä ja tekijöitä 
lehden kunniakkaalta satavuotiselta taipaleelta.
Teksti  Seppo Evinsalo

Vireä postimerkkien kauppiastoiminta sekä Suomessa että 
lähialueilla toi lehteen runsaasti alan ilmoittelua. 
Esimerkiksi vuonna 1920 lehden kulloisessakin numerossa 
kaksi kolmasosaa sivuista oli filateelisia ilmoituksia.

H iljattain itsenäistyneessä 
Suomessa oli postimerk-
kien kauppa ja filateelinen 
harrastustoiminta saavut-

tanut sellaiset mittasuhteet, että maassa 
nähtiin tarve suomenkielisen postimerk-
kilehden perustamiseen. Turussa vuon-
na 1918 perustettu ruotsinkielinen Fins-
ka Filatelisten oli myös alkanut julkaista 
suomenkielisiä kirjoituksia, joten oman 
lehden saaminen oli vain ajan kysymys.

Porvoolainen kustantaja Werner Söder-
ström Oy toi markkinoille tammikuus-
sa 1920 suomenkielisen postimerkkileh-
den, jonka päätoimittajana toimi omien 
sanojensa mukaan ”innokas postimerk-
keilijä” Olla Teräsvuori. Ensimmäisen 
numeron pääkirjoituksessa hän totesi 
muunmuassa: ”Filatelia on meillä suo-
menkielisissä piireissä hyvin huomattavassa 
määrin vielä pelkästään nuorten koulupoi-
kien ja -tyttöjen askartelua, jolle vanhemmat 
ja viisammat vain hymyilevät” Tämän lau-
sahduksen voisi nyt liki sadan vuoden 
kuluttua kääntää toisinpäin. Nythän tai-
taa nykynuoriso hieman huvittuneena 
seurata meidän ”vanhusten” puuhailua.

Teräsvuori myös patisti kokeneempia 
filatelisteja lehden avustajiksi: ”Jotta he-
kin pääsisivät tästä uudesta lehdestä innos-
tumaan, olisi toivottavaa että he kirjoittaisivat 
meille pikku tutkielmia rakkaalta alaltaan.” 
Hän luetteli aiheita, joista mielellään jul-
kaisisi juttuja: Vanhat postileimat, suoma-
laisten postimerkkimallien suunnittelijat, 
merkkien värivivahteet, keräilijöiden omat 
kokoelmat jne. Kaikki aiheita, jotka tämän 
päivänkin lehdessä olisivat ajankohtaisia.

Vuodet 1920-21
Päätoimittaja: 
Olla Teräsvuori
Kustantaja:
WSOY
Lehden koko A5. 24 numeroa vuodessa, 
joista osa kaksoisnumeroita. 336 sivua 
vuonna 1920, 340 sivua vuonna 1921.

Vuonna 1919 julkaistut Aunuksen 
päällepainamamerkit herättivät filatee-
lisissa piireissä vilkasta keskustelua. 
Näin myös Suomen Postimerkkilehden 
ensimmäisissä numeroissa. Helsinfors 
Frimärkssamlare Föreningen (HFF) totesi 
merkit pelkäksi humpuukiksi. Olla 
Teräsvuori puolestaan totesi niiden 
kuuluvan kerättäviin postimerkkeihin, 
kuten muutkin ”nykyisten sekamelskais-
ten aikojen merkki-ilmestykset”.  Hän 

myös lainasi 
saksalaisen 
Illustriertes 
Briefmarken-
Journalin 
artikkelia, jossa 
todettiin mm: 
”Myöskin Suomel-
la on sotamerkkin-
sä. Ankarassa 
taistelussa isän-
maansa vapauden 
puolesta he miehit-
tivät osia Laatokan 
itäpuolella olevasta 
Olonezin (Aunus)
kuvernementista.

Aidosti kulkenutta Aunus-kuorta Olla 
Teräsvuori piti todistuskappaleena 
merkkien käypäisyydestä.

Lopuksi hän totesi ylevästi: ”Postimerk-
kiaskartelu on kehittävää, miellyttävää ja 
hyödyllistä ajanviettoa, sellaista, jota jokai-
sen kansalaisen sopii harjoittaa. Postimerk-
kialbumi hyvin moneen sivistyneeseen suo-
malaiseen kotiin! Eikä vain lastenkamariin, 
vaan myös isännän työpöydälle. 

Entä mitä sanottaisiin suomalaisesta pos-
timerkkialbumista? Eiköhän sellainenkin jos-
kus julkaistane!” Ainakin tuo viimeinen 
toivomus on toteutunut.  

Kehoitus Suomen Postimerkkilehden 
numerossa 2 tammikuussa 1920.

Suomen ulkomailla olevia 
lähettiläitä ja konsuleita 
pyydämme pitämään 
tätä lehteä vastaanotto-
huoneen pöydällä ”alku-
asukasten” nähtävänä.

Lehden toisessa numerossa päätoi-
mittaja kehoitti perustamaan posti-
merkkikerhoja myös muualle Suomeen: 
”Kuulemme kuiskauksia ettei maaseutukau-
pungeissa postimerkkihulluja ole muut kuin 
koulupojat; olisikohan heistä klubin perus-
tajiksi!” Ja hän vastasi, että kyllä on ja 
oikeassahan hän olikin, kun nyt katsoo 
Suomen Filatelistiliiton jäsenkerhojen si-
joittumista koko Suomen alueelle.

Numerossa 2/1920 julkaistiin kuva 
kapteeni V. Mikkolan lokakuussa 1919 
suorittamasta lentopostimatkasta 
Sortavalasta Muurmanille ja takaisin. 
Tämä retki jäi ainoaksi, mutta suunni-
telmissa oli jatkaa lentoja myöhemmin.

Samassa numeros-
sa aloitettiin myös ns. 
Mustan listan julkaise-
minen, jossa jokaisessa 
numerossa julkaistiin 
nimeltä filatelisteja, jotka olivat lukijoi-
den ilmiantamia ”pettureita ja huijarei-
ta”, eli nähtävästi vaihtotoiminnassa tai 
merkkien myymisessä huijanneita. Ei 
taitaisi nykyisessä Suomessa olla enää 
hyväksyttävää ja voisi siinä häkki kut-
sua päätoimittajaa. 

Vuoden 1921 numerossa 5 heitettiin 
ilmoille ajatus Petsamon merkin julkai-
semisesta: ”Meidän maamme historiassa 

Tukholmassa toiminut nk. Mallénin 
postiljooni, joka toimitti jalkapostina 
paikallispostia kaupungissa vuodesta 
1838 vuoteen 1856. Tämän Mallénin 
kaupunkipostin katsottiin toimineen 
mallina myös Helsingin kaupungin-
postille. Kuvitusta artikkeleihin 
Helsingin postista ja postimerkeistä, 
joita julkaistiin pitkänä sarjana 
lehden useassa numerossa.

on Petsamon Suomeen liittäminen aivan 
tavaton tapaus. Maamme on päässyt val-
tamerelle, jossa maailmankauppa kulkee. 
Jos yleensäkin maatamme on kaikin voimin 
tehtävä ulkomailla tunnetuksi, niin kai en-
nen kaikkea tätä seikkaa silmälläpitäen.” Ja 
ratkaisuksi tunnetuksi tekemiseen lehti 
tarjosi Petsamon oman postimerkin jul-
kaisemista. Kuten me kaikki tiedämme 
tämä ajatus ei koskaan toteutunut. 

Vuoden 1921 viimeisessä kaksoisnu-
merossa 23-24 Olla Teräsvuori kirjoitti 
kustantajansa Werner Söderström Osa-
keyhtiön päättäneen lopettaa Suomen 
Postimerkkilehden kustantamisen: 
”Meistä tuntuisi mahdottomalta, että Suo-
men Postimerkkilehti kuolisi. Siispä ryh-
dyttiinkin Suomen Filatelistiseuran taholla 
tarmokkaaseen toimintaan; ja mainittava on 
myös, että tieto lehtemme mahdollisesta lak-
kaamisesta sähköistytti mieliä muuallakin. 
(Esim. Viipurista ja Tampereelta tuli lyhyt 
huudahdus: se ei saa tapahtua!)” 

Petsamosta postitettu kirje 
oli saanut seuraksi myös Ivalon leiman, 

sillä Petsamoa yhä pidettiin 
rajantakaisen alueena.  
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Suomen Postimerkkilehden  
vuosikymmenet: 1920-luku

Suomen Filatelistiseura 
ottaa vetovastuun

Vuodet 1922-29
Päätoimittaja: 
Einar Fieandt
Kustantaja:
Sulo Kinnunen, (1922-25) 
Väinö I. Vainio (1926-27) 
ja uudelleen Sulo Kinnunen (1928-29)
Lehden koko A5. 12 numeroa/vuosi, 
joista osa kaksoisnumeroita. 
200 sivua vuonna 1922, 184 sivua v. 1923, 
112 sivua v. 1924, 120 sivua v. 1925, 
124 sivua v. 1926, 112 sivua v. 1927,
116 sivua v. 1928, 76 sivua v. 1929 

Teksti  Seppo Evinsalo

S uomen Filatelistiseuran järjes-
täytymiskokous pidettiin Hel-
singissä tammikuun 18 p:nä 
1921. Jo edellisvuoden loka-

kuussa oli pidetty neuvottelukokous 
seuran perustamisesta ja saman vuo-
den joulukuun 18 p:nä seuran säännöt 
päätetty ja virkamiehet valittu. Samas-
sa yhteydessä päätettiin Suomen Pos-
timerkkilehden olevan jatkossa seuran 
virallinen äänenkannattaja.

Vuoden 1921 lehdissä julkaistiinkin jo-
ka numerossa luettelo seuran uusista jä-
senistä ja muustakin seuran toiminnasta.

Tämän vuoksi ei ollut ihme, että Olla 
Teräsvuori kääntyi yhdistyksen puoleen 
saatuaan tiedon kustantajansa WSOY:n 
vetäytymisestä lehden julkaisemises-
ta. Vuoden 1922 ensimmäisessä nume-
rossa lehden uusi päätoimittaja Einar 
Fieandt kirjoitti mm. seuraavasti: ”Niin 
lupaamme sen: Suomen Postimerkkilehti 
jatkuu Suomen Filatelistiseuran aloitteesta, 
joka ensinnä sai tietää Werner Söderström 

Oy:n päättäneen lakkaut-
taa lehden, joka on ollut 
seuran äänenkannattaja. 
Tuloksena keskusteluista 
on ollut, että aije parhai-
ten ratkaistaan Suomessa 
toimivien suomenkielis-
ten kerhojen, yhdistysten 
ja seurojen yhteistyöllä. 
Lehdelle on onnistuttu 

saamaan kustantajaksi ylioppilas Sulo Kin-
nunen Lappeenrannasta.”

Näin alkoi Suomen Filatelistiseuran, 
Viipurin Postimerkkikerhon ja Tampereella 
toimivan Suomen Postimerkkeilijänyhdis-
tyksen taival Suomen Postimerkkilehden 
taustavoimina.

Lehden aineisto muuttui enemmän 
filateelista tutkimustietoa ja kerho-

jen toimintaa sisältäväksi 
ja sivumäärät ja aihepiirit 
supistuivat huomattavas-
ti Teräsvuoren aikaisista 
lehdistä.

Lehti otti voimakkaas-
ti kantaa, jotta Suomeen 
saataisiin muiden Eu-
rooppalaisten maiden 
kaltaisia hyväntekeväi-
syymerkkejä. Petsamon 
omien merkkien jäätyä toteutumatta 
paljon palstatilaa annettiin sekä Aunuk-
sen että Karjala-merkkien saamiseksi 
hyväksytyiksi keräilyalueiksi. Artikke-
leita julkaistiin sen vuoksi myös sak-
san-, ranskan- ja englanninkielisinä. SF 
toimi myös Aunus-merkkien aitouttaja-
na ja lukijoita pyydettiinkin lähettämään 
merkkinsä tutkijalautakunnan tarkastet-
tavaksi. Helsingissä pidetyn Esperantto-
kongressin vuoksi vuoden 1922 nume-
rossa 8 pääkirjoitus Aunus-merkeistä 
julkaistiin esperantoksi.

Numerossa 11/1922 aloitettiin ”Tarjouk-
sia yksityiskokoelmista” -niminen palsta, 
jolla jäsenet pystyivät myymään omia 
merkkejään lukijoille.

Vuoden 1922 
Punaisen Ristin 
merkkiä myytiin 
huonosti. Se oli 
pettymys myös 
SP-lehdelle, joka 
oli voimakkaasti 
puoltanut hyvän-
tekeväisyysmerk-
kien julkaisemista.

SP-lehti julkaisi numerossa 5/1922 
useankielisinä käännöksinä Karjalan 
Keskushallituksen Suomen Filatelisti-
seuralle lähettämän kirjeen, jossa 
selvitettiin Karjala-merkkien julkaise-
minen ja postinkulku Suomen ja 
Karjalan välillä. Tällä haluttiin tehdä 
merkeistä keräilykelpoisia 
myös muualla. Todisteeksi 
julkaistiin myös kuva aidosti 
kulkeneesta kirjeestä. 

Sulo Kinnunen

Lehden hiipuvaa taloutta yritettiin 
paikata tarjoamalla eri kerhoille kirje-
vaihtoa varten SP-lehden omaa 25 pen-
nin hintaista kirjeensulkijaa.

Vuoden 1924 alussa kustantaja Sulo 
Kinnunen ilmoitti lopettavansa lehden 
kustantamisen ja SF päätti jatkaa omin 
voimin. Kolmen julkaistun lehden jäl-
keen lehden ilmestyminen keskeytyi 
puoleksi vuodeksi. Tämän jälkeen Kin-
nunen kustansikin loput lehdet kolmena 
kaksoisnumerona. Näin saatiin vuodes-
sa julkaistuksi kuusi numeroa yhteisel-
tä sivumäärältään vaatimattomat 112 si-
vua. Saksassa jylläävä hyperinflaatio söi 
myös postimerkkiharrastusta Suomessa, 
sillä olihan Saksa ollut merkittävin vaih-
toyhteys suomalaisille filatelisteille. Sak-
san tilanteen johdosta artikkeleita alet-
tiin julkaisemaan myös ruotsiksi, jotta 
saataisiin naapurimaahan kiinnostusta 
Suomen filateliaan.

Vuosi 1925 ei ollut edellisvuotista hel-
pompi ja loppuvuoden numeroissa mm. 
Viipurin Postimerkkikerho vetosi filatelis-
teihin lehden pelastamiseksi.

Vuodeksi 1926 saatiin lehdelle uusi 
kustantaja, Väinö I. Vainio Hyvinkäältä.
Suomen Filatelistiseura ja ruotsinkielinen 
HFF saivat osallistua uusien suomalais-
ten merkkien kilpailuun osallistuneiden 
merkkien arviointiin. Ehdokkaat julkais-
tiin kuvina numerossa 10-1926. Isoista 

Vuonna 1923 ilmestyi 
SP-lehden oma 
kirjeensulkijamerkki, 
jolla yritettiin 
paikata lehden 
hiipuvaa taloutta. 
Merkin oli suunnitel-
lut Hannes Malin.

Eksoottisten ulkomaiden keräily oli 20-luvuilla huomattavasti nykyistä suosi-
tumpaa. Jopa niin, että lehdessäkin varoiteltiin keräilijöitä vaihtamasta harvi-
naisempia suomalaisia etenkin silloin suosiossa oleviin ns. sotamerkkeihin, eli 
ulkolaisiin lisäpainamiin. Lehdessä julkaistiinkin paljon vaihtotarjouksia, joissa 
ulkomaalaiset kauppiaat tarjosivat vaihdossa näitä lisäpainamia vaihdossa 
esim. Aunus- ja Karjalamerkkeihin. Myös ulkomaalaiset luettelokustantajat 
ilmoittivat säännöllisesti uusien luetteloidensa julkaisemisesta.

kuvamerkeistä ei yhtäkään sellaisenaan 
koskaan julkaistu, kuva-aiheista kuiten-
kin myöhemmin toteutuivat Olavinlin-
na, Viipurinlinna ja Turun tuomiokirk-
ko.

Lehden ja kerhojen vetoomus SP-leh-
den tilaamisesta filatelisteille tuottikin 
tulosta ja vuoden 1927 ensimmäistä nu-
meroa painettiin 5 000 kpl ”propaganda-
painoksena”, osin ruotsin- ja saksankie-
lisinä. Vuoden viimeisessä numerossa 
kuitenkin jo pahoiteltiin lehden epä-
säännöllistä ilmestymistä (6 numeroa) 
kuluneen vuoden aikana. Samalla ilmoi-
tettiin lehden palaavan entisen kustan-
tajansa, Sulo Kinnusen, hoidettavaksi ja 
lehden luvattiin ilmestyvän säännölli-
sesti kerran kuukaudessa. Samoin leh-
den aneemiseen ilmeeseen luvattiin pa-
rannusta runsaammalla kuvituksella.

Vuoden 1928 ensimmäisessä numeros-
sa kerrottiin kauan kaivatun Postimuseon 
perustamisesta Suomeen (Yrjönkatu 5). 
Itse museo oli kuitenkin lehdelle petty-
mys, varsinkin sen Suomi-kokoelma, jo-
ka oli kirjoittajan mielestä enemmänkin 
”koulupoika” tasoa. ”Suomalaisen normaa-
likokoelman pitäisi käsittää n. 200 merkkiä, 
mutta tuskin puolet tästä on postimuseom-
me Suomi-kokoelmassa. Ja sekin mitä siellä 
on vanhimmista, on huonoja uusintapainok-
sia. On enemmän kuin surkeaa, jos tuollais-
ta sotkua näytetään ulkomaalaisille Suomen 
Postimuseossa.”

B. Lindholmin ehdotus Olavinlinnasta 
voitti ensimmäisen palkinnon.

Lentopostimerkkien ehdotelmia kilpai-
luun tuli 51 kappaletta. Muiden  merkki-
en ehdotelmia vain 46 kpl.

Lehden kustantajana miltei koko 
20-luvun toiminut Lappeenrantalainen 
filatelisti Sulo Kinnunen oli myös 
aktiivinen kauppias. Hänen myynti-
ilmoituksiaan julkaistiin lehdessä koko 
vuosikymmenen ajan. 
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Suomen Postimerkkilehden seesteiset vuodet päättyivät 
uudelle vuosikymmenelle tultaessa. Koko 1980-luvun lehteä 
luotsanneen Pentti Anttilan jälkeen päätoimittajat vaihtuivat 
taas tiuhaan eikä konflikteiltakaan vältytty.
Teksti  Seppo Evinsalo

Vuosi 1990 mentiin lehdessä vielä vanhalla A5 -koolla. 
Vuoden 1991 alusta otettiin uusi tuplasti suurempi A4 -koko 
käyttöön. Jokaisen päätoimittajan kohdalla myös lehden logo 
uusittiin. Nelivärikansi saatiin vuodesta 1995 eteenpäin.

S uomen ja Neuvostoliiton väli-
nen YYA-sopimus raukesi Neu-
vostoliiton romahtaessa vuon-
na 1991 ja Suomi liittyi vuoden 

1995 alussa Euroopan unionin jäsenek-
si. Vuosikymmenen alkupuolella koet-
tiin Suomen historian syvin lama, mutta 
talous alkoi elpyä jo loppuvuonna 1993. 
Sitä seurasi yhtäjaksoinen taloudellinen 
nousukausi seuraavat 15 vuotta. Talou-
den taantumaa ei lehdissä huomannut, 
mutta muutoin lehti koki suuria muu-
toksia.

Lehden koko muuttui
Perustamisvuodesta 1920 asti oli Suomen 
Postimerkkilehteä tehty A5 -kokoisena 
ja sillä koolla mentiin vielä vuosi 1990. 
Toistakymmentä vuotta lehteä luotsan-

Suomen Postimerkkilehden  
vuosikymmenet: 1990-luku

Vuosi 1990
Päätoimittaja: Pentti Anttila (nro 1-4)
Päätoimittaja: Eero Hellsten (nro 5-8)
Kustantaja: SF Kustannus Oy
Lehden koko A5. 8 numeroa/vuosi.
504 sivua v. 1990.

Vuosi 1991
Päätoimittaja: Eero Hellsten
Kustantaja: SF Kustannus Oy
Lehden koko A4. 8 numeroa/vuosi.
376 sivua v. 1991.

Vuosi 1992
Päätoimittaja: Eero Hellsten (nro 1-4)
Päätoimittaja: August Leppä (nro 5-8)
Kustantaja: SF Kustannus Oy
Lehden koko A4. 8 numeroa/vuosi.
368 sivua v. 1992.

Vuodet 1993-1995
Päätoimittaja: August Leppä
Kustantaja: SF Kustannus Oy
Lehden koko A4. 8 numeroa/vuosi.
432 sivua v. 1993, 424 sivua v. 1994,
448 sivua v. 1995.

Vuodet 1996-1998
Päätoimittaja: Juha Jaatinen
Kustantaja: SF Kustannus Oy
Lehden koko A4. 8 numeroa/vuosi.
448 sivua v. 1996, 446 sivua v. 1997,
440 sivua v. 1998.

Vuosi 1999
Päätoimittaja: Juha Jaatinen (nro 1-4)
Päätoimittaja: Kimmo Kanerva (nro 5-7/8)
Kustantaja: SF Kustannus Oy
Lehden koko A4. 7 numeroa/vuosi.
392 sivua v. 1999.

nut Pentti Anttila sai sadannen lehtensä 
tehtyä vuonna 1990 ja katsoi tämän riit-
tävän. Hänestä tulikin Parmin jälkeen 
pisimpään lehteä vetänyt päätoimittaja. 
Anttilan aikana lehti ilmestyi aina ajal-
laan eikä suurempia riitoja syntynyt fi-
lateelisen kentän kanssa. Kunnioitettava 
saavutus alunperin tilapäiseksi työru-
peamaksi kaavaillusta pestistä.

Uudeksi päätoimittajaksi valittiin Eero 
Hellsten, joka vuoden 1991 alussa muut-
ti lehden koon tuplasti suuremmaksi eli 
A4 -kokoiseksi. Hellstenin aikana leh-
teen saatiin artikkeleita keräilyn uusis-
ta tuulista kuten vaakaleimat, frama ja 
puhelinkortit. Vuoden 1991 ensimmäisen 
numeron kantta koristi hologrammi, jo-
ka sekin oli ensimmäisiä aikakauslehdis-
sä nähtyjä. 

Lama iski, 
päätoimittajat 
vaihtuivat

Uudet keräilyalat 
kuten framat, 
vaakaleimat ja 
puhelinkortit saivat 
paljon palstatilaa 
koko 1990-luvun ajan.

Numerossa 2-1991 Suomen Fila-
telistiseuran puheenjohtaja Hannu 
Wallin lupasi paljastaa seuraavas-
sa numerossa kaikkien tunteman 
väärentäjän, joka kuulema toi-
mitti jatkuvasti aikaansaannoksi-
aan Suomen huutokauppoihin. 
Paljastusta ei kuitenkaan lehtiin tullut. 
Liekö pelko mahdollisista oikeudellisis-
ta seuraamuksista saanut päätoimittajan 
varovaiseksi.

Palkittu näyttelyfilatelisti Christian 
Sundman teki samaisessa numerossa 
selkoa Suomen Porto Stempel kuorista 
vuosilta 1845-49. Puheenjohtaja Wallin 
jatkoi sarjaansa massiivisista postitteista, 
eli lähetyksistä, joiden frankeeramiseen 
oli käytetty kymmenittäin postimerkke-
jä. Talouden taantumasta huolimatta, tai 
ehkä sen takia, numerossa 3-1991 julkais-
tiin peräti kolme eri huutokauppaa. Esa 
Mattilan meklaroima lehden oma huuto-
kauppa sai seurakseen Forssan Filatelis-
kerhon sekä Vaihtopiirin vastaavat.   

Lehdissä esitetyt massiiviset postitteet sisälsivät 
huomattavasti enemmän merkkejä kuin tämä 
kirjoittajan omista kokoelmista löytyvä vakuu-
tettu lähetys: 13 kappaletta 300 markan Lento-
konetta, 100 markkaa Helsinki, 8 markan violetti 
leijona ja kaksi 40 markan Eduskuntaa (= 4088 mk) 
vakuutetulla toisen painoluokan rahalähetyksellä 
(2.003.146 mk) Turusta Helsinkiin 7.11.1958. Helsin-
gin arvopostin tuloleima 8.11. Alle 125 g: n kirje 50 
mk, kirjaaminen 30 mk ja vakuuttaminen 2 mark-
kaa jokaiselta 1000 markalta. 1.6.1956-31.12.1962. 

10 Kopeekan Porto 
Stempel kuori, tyyppi I, 
L. J. Söderberg & 
C. Aroseniuksen -paperi-
tehtaan vesileima 
“LJS&A”. 

 Lama kiristi tunteita yhteiskunnassa 
ja leimojen kerääjä lähetti toimitukselle 
Kaamasen leirintäalueelta saamansa sa-
pekkaan kirjeen, kun oli mennyt pyytä-
mään leimaamaan sinne toimittamiaan 
kirjeitä. Kirjeessä todettiin muun mu-
assa: ”Teen töitä seitsemän päivää viikossa 
12-16 tuntia päivässä enkä sulata silmissäni 
moisia loisia. Isot ihmiset lentävät kuin idi-
ootit jonkin lapun perässä. Ihme ettei joku 
kerää käytettyjä WC paperipaloja. Tehkää te-
kin tuottavaa työtä niin tämä Suomi voi pal-
jon paremmin. Leimoille pitäisi panna niin 
kova hinta etteivät rahattomat niitä kysele.” 
Palautteen saanut filatelisti oli kääntynyt 
Postin pääjohtaja Vennamon puoleen ja 
vaatinut selvitystä aiheesta.

Vuoden 1991 alusta julkaistut 
Pro Filatelia merkit nähtiin 
pelastuksena Suomen 
Filatelistiliiton taloushuoliin 
ja kehoitettiin kaikkia 
käyttämään omissa posti-
tuksisaan näitä merkkejä. 
Myös uudelleen itsenäisty-
neen Viron merkeille povattiin 
suurta suosiota. 

Vuoden 1992 ensimmäisessä nume-
rossa kerrottiin Postimuseossa avatusta 
Helsingin vuoden 1952 Olympiakisa eri-
kosnäyttelystä. Artikkelin kuvituksena 
olivat 40 vuotta museon kätköissä olleita 
merkkiluonnoksia.

Lehden ilmestymisaikojen venyminen 
ja päätoimittajan siviilityön kiireet pa-
kottivat Hellstenin siirtymään syrjään 
numeron 4-1992 jälkeen.  

Lehden vuosikymmenistä julkaistiin SP-lehdestä 1-2017 alkaen kahdeksan laajaa 
artikkelia, joissa valotettiin lehden historiaa aina sen perustamisesta tammikuus-
sa vuonna 1920 vuodenvaihteeseen 1999-2000. Kaikki artikkelit ovat luettavissa 
seuran uudistetuilta nettisivuilta.
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Suomen Postimerkkilehden ensimmäinen numero ilmestyi tammikuun 10. päivä vuonna 1920.  Tältä ensimmäinen lehti näytti.

26.10. 1920 postitetulla kortilla Paavo Uotila Pälkäneeltä 
pyytää päätoimittaja Olla Teräsvuorta lähettämään lehden 
myös seuraavaksi puoleksi vuodeksi.
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Ensimmäisessä 
Suomen Postimerk-
kilehdessä oli 
kansilehti mukaan-
lukien vain viisi
artikkelisivua. 
Ilmoituksia lehden 
16 sivusta oli peräti 
11 sivua, joista osa 
pienemmistä 
kuvittaa tätä 
artikkelia. 
Kauppiasilmoituk-
sia oli peräti 26 
kappaletta ja loput 
rivi-ilmoituksia.
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Suomen Postimerkkilehden ensimmäinen numero ilmestyi tammikuun 10. päivä vuonna 1920.  Tältä ensimmäinen lehti näytti.

17.1. 1923 postitetulla 
kortilla lehden uusi 
kustantaja Sulo Kinnunen 
kirjoittaa SP-lehden 
entiselle päätoimittajalle 
Olla Teräsvuorelle:
”Toivottaen parhainta 
menestystä alkavalle 
vuodelle, ilmoitan että 
Postimerkkilehdessä olleet 
Championin liikettä 
koskevien kuvien laatat 
on herra Champion 
luovuttanut kokonaan 
minulle... Toivon että 
joskus voisitte muistaa 
lehteä avustuksillanne”.
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