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Joukolla Jyväskylään

P.S.

Huhtikuun 7.-8. pidettävä 
kansallinen postimerkki-
näyttely KESFiLa  2018 on 
merkittävin filateelinen ta-

pahtuma Suomessa tänä vuonna. Näyt-
telyssä on nähtävillä lukuisia uusia ko-
koelmia ja mikä mukavinta osa niistä 
on uusien näytteilyasettajien aikaan-
saannoksia. Näyttelypaikka on sama 
kuin vuoden 2016 Nordia-näyttelyssä 
ja siten hyväksi todettu. Kun järjestäji-
nä ovat samat tahot kuin silloinkin voi 
hyvällä syyllä odottaa taas onnistunutta 
kokonaisuutta. Samassa yhteydessä Kes-
ki-Suomen Filatelistiseura viettää 80-vuo-
tisjuhliaan, joten toimitukselta lähtee 
onnittelut juhlivalle ja aikaansaavalle 
kerholle jo näin etukäteen.

Jyväskylään on hyvät yhteydet kaikki-
alta Suomesta ja rautatien varrella asu-
vat voivatkin nauttia VR:n kilpailuky-
kyisistä lippuhinnoista. Netistä hyvissä 
ajoin varaamalla nämäkin liput saa vie-
läkin edullisemmin. Nyt onkin toivot-
tavaa, että harrastajat sankoin joukoin 
vierailisivat näyttelyssä ja siten omalta 
osaltaan tekisivät tapahtumasta onnis-
tuneen filateelisen viikonlopun.

Kerhohuoneistollamme Lönkalla ko-
koontuu useita eri kerhoja oman SF:n li-
säksi. Tästäkin lehdestä voi kalenteriinsa 
poimia eri kerhojen esitelmäpäiviä. Ni-
menomaan esitelmiin ovat monet kerhot 
kokousiltojensa ohjelman perustaneet ja 

niitä kuulemaan toivotetaan myös vie-
railijat tervetulleiksi. Postihistoriallisen 
yhdistyksen kokousajat löytyvät sivulta 
58. Aihefilatelistien ja Helsingfors Frimärks-
samlare Föreningin (HFF) vastaavat illat 
esitelmäaiheineen löytyvät sivulta 67.

Suomen Lähetysseuran tammikuun 
huutokaupasta kerromme sivulla 13. 
Edulliset postimerkki-, kortti- ja rahaerät 
tekivät taas kauppansa. Nyt kannattaa-
kin merkitä kalenteriinsa myös seuraa-
van huhtikuussa pidettävän huutokau-
pan päivämäärä 21.4.

Viimevuotiseen tapaan tässä vuoden 
toisessa numerossa on Merkki-albertin 
32-sivuinen suurhuutokauppa. Lehden 
painos on tämän takia tavallista suurem-
pi ja toivonkin lehtemme näin saavan 
myös uusia ystäviä. ■

Seppo Evinsalo    
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Vuosi 2017 oli Postimuseolla 
varsinainen yleisöryntäyk-

sen vuosi. Peräti 173 019 vierailijaa nä-
ki monia kiinnostavia näyttelyitä. Jos et 
vielä ole Tampereella ja museokeskus 
Vapriikissa vieraillut kannattaa museo 
ehdottomasti ot-
taa tämän vuoden 
vierailuohjelmaan. 
Suurten näyttelyi-
den ohella museos-
sa järjestetään myös 
monia kiinnostavia 
pienoisnäyttelyitä. 
Yksi tällainen on 
syksyllä 2017 tes-

tamenttilahjoituksena saatu osa aar-
re Schwartzin postikorttikokoelmasta. 
Lahjoitus koostuu 1800–1900 -lukujen 
vaihteen uudenvuodentervehdys-, jou-
lu-, Helsinki- ja ns. pitsikorteista. Koko-
elman aineisto on hyvin ajoitettu, van-

himmat kortit ovat 
1880-luvun alusta. 
Tässä näyttelyssä on 
esillä pieni otos kau-
niita, korumaisia 
pitsikortteja 1880-lu-
vulta 1900-luvun en-
sivuosiin. Näyttely 
on avoinna 10.4.– 
27.5.2018 ■ 
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Puheenjohtajan palsta

Kesää kohti

Ei ole kuin muutama kuukau-
si, ja sitten onkin jo kesä. Ker-
hommekin lähtee ennen juhan-
nusta kesätauolle. Monelle jää 

silloin vielä ns. vaihde päälle, eli jotakin 
merkkeihin liittyvää pitäisi harrastaa. 
Hyväksi vinkiksi antaisin hankkimaan 
kerhomme, Lähetysseuran tai muista 
huutokaupoista joku kiva massalaatik-
ko, löytölaatikko tai vaikkapa 
iso leike-erä. Itse ostelen aika 
paljon noita leike-eriä ja lajitte-
len ne siten, että poimin talteen 
hyväleimaiset ja hyvät merkit 
ja sitten liottelen niitä pik-
ku hiljaa. Parhaat eräni olen 
saanut Lähetysseuran huuto-
kaupasta, jossa leikepussien 
laatu on ollut aika hyvä. Tie-
tysti pettymyksiäkin on tullut. 
Pettymykseksi voi lukea erään 
jäsenemme kerhomme  huu-
tokaupasta ostaman leikelaati-
kon pohjalta löytyneet miesten 
shortsit. 

Kerhomme lahjoituspöydältä olen 
saanut edullisesti leikkeitä. Esimerkik-
si viime kuussa löysin yhdestä erästä 
Sammon ja Finlaysonin firmareijitteet. 
Eristä olen tämän vuoden puolella saa-
nut useita ns. ”värivirheellisiä” merkkejä, 
mm. Sibelius sarjan Ainola merkin ”si-
nisen talon” ja 10 mk:n vaakunamerkin, 
josta puuttuu punainen väri. Yleensä 
sanotaan, että värivirheisiä on käsitelty 
jollain aineella tai ne ovat olleet aurin-

gossa. Kun näytin tuon vaakunamerkin 
kirjapainon laatuasioista vastaavalle 
henkilölle hän sanoi, että tuo on 99%:n 
varmuudella painovirhe. 

Lähetysseuran huutokaupan ulkolai-
set leikepussit ovat olleet aihekeräilijöil-
le todellisia aarreaittoja. Valtaosassa ei 
ole massamerkkejä vaan todella hyviä 
merkkejä. Sieltä olen saanut paljon uusia 
merkkejä mm. Saksasta ja Ruotsista. ■ 

Jouko Mattila

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

ma  26.3. Kokous + Huutokauppa
  Pääsiäinen

ma  9.4. Kuukausikokous 1707 
  + Huutokauppa
ma  16.4. Kokous + Huutokauppa
ma  23.4. Kokous + Huutokauppa
ma  30.4. Kokous + Huutokauppa

  Martin Holmstenin esitelmä
ma  7.5. Kuukausikokous 1708
  + Huutokauppa
ma  14.5. Kokous + Huutokauppa
ma  21.5. Vuosikokous 
  + Huutokauppa
ma  28.5. Kokous + Huutokauppa
ma  4.6. Kuukausikokous 1709 
  + Huutokauppa
ma  11.6. Kokous + Huutokauppa
ma  18.6. Kokous + Huutokauppa

  Kesätauko

  Suomen 
Filatelistiseura ry
Ohjelma keväällä 2018

U rho Saaren kiinnostus filateliaan 
alkoi poikkeuksellisesti vasta 
hänen täytettyään 50 vuotta, eli 
1980-luvun loppupuolella vähän 

ennen hänen eläkkeelle jäämistään. Nuorem-
pana Urho harrasti yleisurheilun lisäksi hiih-
toa ja suunnistusta. Rakkain harrastus hänel-
le oli kuitenkin kalastus, josta johtuen hänen 
kalajuttunsa tulivat tutuiksi kaikille seuramme 
jäsenille. 

Filatelian piirissä, ja etenkin seuramme 

puitteissa, muistamme hänet innokkaana 
myyntitapahtumien järjestäjänä. Juuri hänen 
ansiostaan seuramme aloitti perinteiset ”Merk-
kimarkkinat” kerhohuoneistossamme Lönnro-
tinkadulla. Perinne joka jatkuu edelleen. Näyt-
telyfilatelisti hän ei ollut, mutta osallistui aina 
aktiivisesti tapahtumien järjestelyihin ja oli eri-
tyisen taitava aktivoimaan seurallemme uusia 
jäseniä.

Urhon myötä seuramme menetti aina iloisen 
ja toimeliaan ystävän. ■ KK
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Aikaisemmissa osissa 1-4 esittelimme Jouko Kaartisen 
suomalaisten merkkien paino- ja hammastevirheistä kertovasta 
kokoelmasta merkkejä ennen itsenäisyyttä eli vuosilta 
1860-1911. Tässä osassa ovat vuorossa itsenäistyneen Suomen 
ensimmäiset merkkimallit, Saarinen ja Vaasa.

Saarisen- ja  
Vaasan mallit 

Paino- ja hammastevirheet 
suomalaisilla merkeillä Osa 5

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

merkkejä. Yleensä viallisia merkkejä ei 
päässyt markkinoille  painolaitosten erit-
täin tarkan kontrollin vuoksi, mutta sekä 
saarismallin että vaasanmallin kohdalla 
erilaisia virheitä esiintyy. 

Yksi syy tähän on tietysti saarismallin 
pitkä julkaisuaika ja siitä johtuvat lukui-
sat eri annit. Vaasanmallin kohdalla vir-
heet johtuivat eritoten painolaitoksesta, 
kuten edellisessä numerossa kerroimme. 
Suomen Postimerkkilehden ensimmäi-
selle päätoimittajalle vuonna 1918 tul-
leessa kirjeessä kerrottiin muun muas-
sa: ”Vaasan mallin merkit ovat painetut 
täällä A. B. Julius Björkell´s Litografiska 
tyckeri´ssä ja on perforeeraus toimitettu 
juuri mainitsemallanne tavalla. Tässä 
onkin ollut suurin hankaluus, kun ei ole 
voitu perforeerata koko arkkia yhdellä 
kertaa ja ei perforreraus sitten ole ollut 
useinkaan tyydyttävää ja suuri osa on 
täytynyt makuleerata...”

Laskokset sekä kuvakevirheet, joita 
näissä julkaisuissa paljon esiintyy on ra-
jattu tämän kokoelman ulkopuolelle. 

Teksti ja kohteet Jouko Kaartinen

Vaasan mallin 
40 penniä, 
yläreunasta 
ja keskeltä 
hammastamaton.

Vaasan mallin 
5 markkaa, 
siirtynyt
keskuskuvio.

75 pennin keltainen normaali merkki ja 
25 pennin ruskea hammastesiirtymällä 
kuorella Viipurista Helsinkiin 29.7.1925.

Hammastesiirtymiä saarisen mallin merkeillä. 
5 pennin vihreä sekä 1 ja 2 markan merkit.

Saarisen mallin 
25 pennin 
ruskeasta 
vuodelta 1919 
tunnetaan 
yläreunasta 
hammasta-
mattomia 
ainoastaan 
10 kappaletta.

60 penniä lila 
vuodelta 1921. 
Hammastamaton 
pari leikkeellä. 
Leima Viipuri 
14.1.1925.

40 pennin 
hammaste-
erikoisuus 
arkin reunasta.
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Lehtemme ahkera avustaja ja seuran edel-
linen puheenjohtaja Juvosen Tuomas tiesi 
kertoa lipukkeen olevan yksi niistä noin 120 
erilaisesta tilapäisestä maksuvälineestä, joi-
ta Suomessa oli kansalaissodan aikana lii-
kenteessä keväällä 1918. Tarkemmin sanot-
tuna kyseessä on Pasasen luettelon nro 64 c  
(Jorma Pasanen, Tilapäiset maksuvälineet Suomes-
sa, SNY:n julkaisu nro 2, 1971). Tässä Eeron li-
pukkeessa on muuten toinen allekirjoittajista eri 
kun Pasasen kirjassa. Suosittelen tutustumaan 
myös kirjaan Sodan ja rauhan rahat, Heinonen 
2016, siinä on erittäin hyvä selostus kevään 1918 
maksuvälineongelmista. 

K erhomme aktiivi Mäkelän Eero toi maanantaikoko-
ukseemme näytille kuluneen, mutta mielenkiintoisen 
lappusen sadan vuoden takaa. 25.2.1918 päivätyssä li-
pukkeessa Kristiinankaupunki lupaa maksaa kyseistä li-

puketta vastaan yhden markan sen haltijalle viimeistään 31.12.1919. 
Koko teksti kuuluu: ”Tätä osoitusta vastaan maksaa Kristiinankaupun-
gin kunta tilistään Waasan Osake Pankissa Yhden Suom. markan”.

Vaasan mallin 
40 penniä, 
yläreunasta 
ja keskeltä 
hammastamaton.

Vaasan mallin 
5 markkaa, 
siirtynyt
keskuskuvio.

Päällepainaman siirtymiä. 
20 penniä mallista 1919 ja 
1,5 markkaa (ohut 2) mallista 1921.

1,5 markkaa, B-hammaste, hakaristi vesileima W 1.
Hammastesiirtymä kuorella. 
Mitätöity Pulkonkosken rivileimalla 
sekä Maaningan postileimalla 27.11.1927. 

1 markan oranssit postitorvi vesileimalla W 2.
Postituore hammastamaton pari 
arkin reunasta sekä hammastamaton merkki 
postikortilla Helsingissä 27.10.1928.

Valkoisen paperin 
10 markkaa 
hammastesiirtymä 
arkin reunasta.

Seuraavassa 
osassa vuorossa 
malli-30.
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Eräs II maailmansodan historian tunnetuimmista 
kommandoiskuista oli attentaatti Böömi-Määrin 
vt. valtakunnanprotektori, SS-kenraali 
Reinhard Heydrichia vastaan Prahassa 27.5.1942.
Teksti  ja kohteet Seppo Laaksonen.  AIJP

T apahtuman 75-vuoptispäivän 
johdosta Tshekin tasavalta jul-
kaisi 17.5.2107 sitä monipuoli-
sesti kuvaavan 46 korunan ni-

mellisarvoisen muistoblokin (kuva 1) 
ja FDC-kuoren (kuva 2). Blokin lisäksi 
operaatiota, joka myös tunnetaan nimel-
lä ”kolme miestä aamunkoitteessa” ja 
sen seurauksia voidaan tarkastella myös 
usean muun filateelisen kohteen avulla. 

Kuva 1. 
17.5.2017 
julkaistu 
tshekkiläinen 
Anthropoid-
blokki. 
Pommin alla 
alakentässä on 
attentaatti-
miesten 
iskulause: 
”Olemme 
tshekkejä! 
Emme koskaan 
antaudu!”

Operaatio  
Anthropoid

SS-kenraali Heydrichin salamurha Prahassa 1942
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SS-kenraali Heydrichin salamurha Prahassa 1942

Attentaatti

Operaatio ”Anthropoid” oli Tshekko-
slovakian presidentti Edouard Benesin 
johtaman Tshekkoslovakian Lontoon 
pakolaishallituksen suunnitelma mur-
hata pelätty ja vihattu valtakunnanpro-
tektori Reinhard Heydrich (1904-42), 
jota myös kutsuttiin ”Prahan pyöve-
liksi” ja ”Hitlerin hirttomieheksi”. Tar-
koitusta varten lähetettiin englannista 
joulukuun lopulla 1941 Halifax-pom-
mikoneella (blokin ylämarginaalissa) 
Protektoraattiin kolme ryhmää tshek-
koslovakialaisia laskuvarjomiehiä va-
koilemaan ja toteuttamaan tihutöitä. 
Ryhmien nimet olivat Anhtropoid, Silver 
A ja Silver B. Heydrichin surmaaminen 
oli Antropoid-ryhmän tehtävänä. Siihen 
kuuluivat slovakkivääpeli Jozef Gabcik ja 
tshekkivääpeli Jan Kubis. Silver-ryhmillä 
oli muita tiedustelu- ja sabotaasitehtä-
viä, mutta myöhemmin tshekkivänrikki 
Josef valcik siirtyi Silver A:sta Anthro-
poidiin. 

viisi kuukautta Gabcik ja kubis suun-
nittelivat attentaatin toteuttamista hank-
kimalla tietoja ja seuraamalla Heyd-
richin liikkeitä ja rutiineja. Ilmeni, että 
kenraali ajoi loistohuvilaltaan Panens-
ke Brezanysta työpaikalleen Prahan lin-
naan SS-autonkuljettajan ohjaamassa 
avoautossa ja ilman saattuetta, vaikka 
Hitler oli määrännyt kenraaleilleen um-
piautot ja moottoripyöräsaattueen.  Is-
ku päätettiin toteuttaa 27.5.1942 Prahan 
Holesovicen kaupunginosassa paikassa, 
jossa Heydrichin Mercedes joutui voi-
makkaasti hidastamaan kadun jyrkäs-
sä käänteessä. Ideana oli, että ryhmään 
liittynyt valcik toimii tähystäjänä auton 
tulosuunnassa ja antaa iskun toteuttajille 
Gabcikille ja kubisille signaalin Heyd-
richin auton lähestymisestä. Merkin saa-
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Kuva 2. Ensi päivän kuoren sivukuvassa 
natsitervehdystä tekevä Heydrich on 
salamurhaajan tähtäimessä.

Kuva 3. Lidicen tuhon 5-vuotismerkit ja erikoisleima kirjatulla kirjeellä 
10.6.1947 USA:han. Palautettu ”Not there” ja ”Returned to sender”-leimoin. 

Kuva 4. Lezakyn murhenäytelmän 3-vuotiserikoisleima. 
Kirjattu kirje Vrbatuv Kostelec’ista (Lezakya ei koskaan jälleenrakennettu, 
siellä ei ollut postia) 24.6.1945 Prahaan.

Kuva 5. Postikortti Heydrich-merkillä 20.9.1943 
Ceska Skalice > Uelzen / Hannover.  
Taksa (kotimaan kortti = 60 helleriä) oikein, mutta filateelinen. 

Kuva 7. 
Heydrich-suru-
merkit painettiin 
50 kappaleen 
arkeissa. 
Levyvirhe ”muna 
päässä” on 
kunkin rivin 
toiseksi viimei-
sessä merkissä 
eli arkin 9., 19., 
29., 39., ja 49., 
merkissä. Se ei 
ole harvinainen.
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tuaan Gabcik hyppäisi lähestyvän auton 
eteen ja tulittaisi sitä Sten-konepistoolil-
laan (merkkikuvassa) ja kubis varmistai-
si tuhon heittämällä erikoisvalmisteisen 
pommin (myös merkkikuvassa). 

Ratkaisevalla hetkellä Gabcikin Sten 
kuitenkin jumittui eikä hän saanut am-
mutuksi laukaustakaan. kubis heitti 
pommin hätäisesti Mersun alle. Auto 
lensi ilmaan ja vaurioitui pahasti (merk-
kikuvassa). Sekä Heydrich että kubis 
haavoittuivat auton ja ohiajaneen raitio-
vaunun särkyneiden ikkunoiden sirpa-
leista. Heydrich nousi autosta ja ryhtyi 
autoa kuljettaneen ja lähes vahingoittu-
mattomana säilyneen SS-ylikersantin 
kanssa pistooleilla tulittamaan iskun te-
kijöitä kuitenkaan osumatta. Attentaa-
tin tekijät pakenivat pikavauhtia ja pii-
loutuivat hieman myöhemmin eräiden 
muiden Silver-ryhmien laskuvarjomies-
ten kanssa Prahan keskustassa sijaitse-
van Pyhän Kyrilluksen ja Metoduksen or-
todoksikirkon kryptaan.  Silver-ryhmän 
laskuvarjomies karel Curda kuitenkin 
petti toverinsa ja ilmiantoi suuresta ra-
hasummasta Gestapolle näiden piilo-
paikan. 18.6.1942 SS-joukot saartoivat 
kirkon ja tappoivat lyhyen tulitaistelun 
seurauksena kaikki siellä piileskelleet 
seitsemän Anthropoid ja Silver-lasku-
varjomiestä.

Operaatio Anthropoid

Kuva 9. Heydrich-muisto-
blokki nro. 640 myytiin 
vuoden alussa tshekkiläi-
sessä Alfil-huutokaupassa
noin 12 000 euron hintaan. 
Siitä tunnetaan myös 
väärenteitä. Blokin aitoutus 
on siksi välttämätön.

Kuva 8. Maksikortti esittää 
tuimailmeistä ”Prahan 
pyöveliä” elävänä, suru-
merkki kuolleena.

Kuva 12. 
Vääpeli 
Jozef 
Gabcik 
kahdella 
vuoden 
1945 
Lontoon 
julkaisun 
merkillä. 

Kuva 13. 
Jozef Gabcik 
ja Jan Kubis 
yhdessä vuoden 
1992 1 korunan 
merkillä. 

Kuva 6. Kirjattu lentokirje Kromeriz 21.7.1943 > Bratislava, Slovakia. 
Neljä Heydrich-merkkiä + neljä muuta. Saksan sensuuri (g = Wien). Taksa: ulkomaan 
kirje 2,00 + kirjaus 3,00 + lentolisä 1,00 = 6,00 korunaa. Taksa oikein, filateelinen. 
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Kosto
Iskussa haavoittunut SS-kenraali Heyd-
rich kiidätettiin iskupaikalta nopeas-
ti sairaalaan.  Aluksi hänen haavoittu-
misensa ei näyttänyt vakavalta, mutta 
vatsaan saadut sirpaleet aiheuttivat tu-
lehduksen ja hän kuoli 4.6.1942. Satum-
moisin samana päivänä, jolloin Hitler 
oli Suomessa onnittelemassa Manner-
heimia tämän 75-vuotispäivänä. 

Saksalaiset kostivat Heydrichin mur-
han julmasti. kosto toteutettiin SS-jouk-
kojen toimesta Lidicen (lähellä kladnoa) 
ja Lezakyn (lähellä Pardubicea) kylissä.  
Lidice poltettiin 10.6.1942 maan tasalle, 
vaikkei kyläläisillä ollut mitään yhteyttä 
attentaattimiehiin. kaikki kylän miehet 
ja vanhimmat lapset ammuttiin ja hau-
dattiin joukkohautaan, naiset lähetettiin 
keskitysleireihin ja pikkulapset annettiin 
saksalaisiin perheisiin ”arjalaistettavik-
si” (kuva 3). Lezakyn kylässä oli vain 
kahdeksan taloa, mutta siellä oli piilo-
teltu Silver A-ryhmän miehiä. Lezakyn 
kohtalo oli samanlainen kuin Lidicen: 
24.6.1942 kylä tuhottiin maan tasalle, 
kaikki miehet tapettiin, naisten ja las-
ten kanssa meneteltiin Lidicen malliin 
(kuva 4).

Anthropoid filateliassa
vuosi attentaatin jälkeen Böömi-Määrin 
Protektoraatissa julkaistiin Heydrich-
surumerkki (Michel 139). Mustan mer-
kin nimellisarvo on 60 + 440 helleriä ja 
se esittää protektorin kuolinnaamiota. 
epäselväksi on jäänyt, kenen hyväksi 
harvinaisen korkea lisämaksu on men-
nyt.  varsinainen taksa on kotimaan 
postikortin maksu, mutta koska sen 
esittämä henkilö oli vihattu ja lisämak-
su huippusuuri, tavataan Heydrich-
merkin todellisia tarvekäyttöjä tuskin 
lainkaan. kaikki näkemäni postilähe-
tykset ovat mielestäni filateelisesti mo-
tivoituneita, vaikka taksa täsmäisikin 
(kuvat 5 ja 6). varsinaisen Heydrich-
merkin erikoisuus on levyvirhe, jolle fi-
latelistit ovat antaneet hauskan nimen: 
”muna päässä” (kuva 7).

Kuva 10. Prahaa halkovan Vltava (eli Moldau) - joen rantakatu 
Vlatvski nabraszi nimettiin salamurhan jälkeen Reinhard Heydrichin ranta-
kaduksi. Laivanvarustamon paikalliskirje paikallisesti Praha 16.1.1943. 
Kadun nimi kuorella muutettu kirjoituskoneella. 

Kuvat 11 a ja b. Attentaatin jälkeinen päivä: 
Tshekkoslovakian Englannissa toimivien 
joukkojen kirje kenttäpostileimalla 28.5.1942. 
Kuorella koneella kirjoitettu liuska ”Reinhard 
Heydrich salamurhattu” + V lipuke.  Liuskan 
status ja filateelinen merkitys epäselvä, mutta 
se on sekä mustan että punaisen leiman alla ja 
kirjeellä on takana tuloleima.

Murhan vuosipäivämerkistä tehtiin 
myös maksikortti (kuva 8) ja Prahan 
linnan surujuhlaa varten valmistettiin  
1 000 kappaleen painoksena erityinen 
numeroitu muistoblokki (kuva 9). Blok-

kia jaettiin vain juhlan kutsuvieraille ei-
kä se ollut postituskelpoinen. koska sitä 
ei lainkaan myyty posteissa on sen fi-
lateelisesta merkityksestä ja kuulumi-
sesta Böömi-Määri-erikoiskokoelmaan 
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kiistelty.  kallis huutokauppakohde se 
kuitenkin on.  Myös eräs katu Prahassa 
nimettiin Heydrichin mukaan (kuva 10).

erikoisena kohteena, jonka filateelinen 
arvo on auki, pidän Tshekkoslovakian 
pakolaishallituksen kenttäpostikuorta ja 
siihen liitettyä konekirjoitettua liuskaa 
(kuva 11).  Attentaattimiehistä vääpeli 
Gabcik sai kaksi merkkiä (40 helleriä ja 4 

Kuva 15. Böömi-Määrin valtakunnanprotektorin viraston virkakirje SS-kenraali 
Karl Hermann Frankin hallintoajalta Praha 10 3.9.1943 > Kromeritz. 

Operaatio Anthropoid

Kuva 14. Lidicen ja Lezakyn tuhojen muistomerkkejä on ilmestynyt 
Tshekkoslovakiassa usein. Kuvassa vuoden 1967 30 hellerin merkki ja leima 
painotuotekirjeellä 10.6.1967 Helsinkiin.

korunaa - Michel 444 ja 452) Tshekkoslo-
vakian vuoden 1945 Lontoossa painetus-
sa sarjassa (kuva 12). Sitä, miksi kubisia 
ei tässä muistettu, en tiedä. Sen sijaan 
molemmat esiintyvät vuoden 1992 1 ko-
runan salamurhan 50-vuotismuistomer-
killä (Michel 3116 – kuva 13).  – Lidicen 
ja Lezakyn synkät kohtalot on Tshekko-
slovakian merkein ja leimoin dokumen-

toitu kattavasti, lähes jokainen traagis-
ten tapahtuimien täysi 5-vuotispäivä sai 
erikoismerkin ja leiman – tai useampia 
(kuva 14).

Reinhard Heydrichin jälkeen Böömi-
Määrin valtakunnanprotektoriksi nimi-
tettiin SS-kenraali Karl Hermann Frank. 
Seuraajasta en ole löytänyt muuta fila-
teelista dokumenttia kuin kirjeen pro-
tektorinvirastosta hänen hallintoajaltaan 
(kuva 15).  Frank tuomittiin kuolemaan 
ja hänet hirtettiin Prahassa 1946. 

Käytetyt lähteet:

Laurent Binet: HHhH 
(= Himmlers Hirn heisst Heydrich) – 

Heydrichin salamurhan jäljillä. Romaani. 
Gummerus, Helsinki 2105. 

Tony Mosley: Heydrichiana 1942–2017 
– 75th Anniversary. Czechout, 

Journal of the Czechoslovak Philatelic 
Society of Great Britain. Volume 35 / 

4 – December 2017, sivut 11-18.

Wikipedia hakusanat: 
”Reinhard Heydrich”, ”Operation 

Anthropoid”, ”Lidice” ja ”Lezaky”. 

Martin Trojan: Katalog Protektorat 
Cechy a Moravia. Pardubice, 1995 (kuva 7).   

SS-kenraali Karl Hermann Frank 
nimitettiin Heydrichin jälkeen Böömi-
Määrin valtakunnanprotektoriksi.
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Lauantaina 21.4.2018 Lönnrotinkatu 32 B

Suomen Lähetysseuran huutokauppa 
Lönkalla veti taas salin täyteen

Halvoille erille on kysyntää
Suomen Filatelistiseura on jo pa-

rin vuoden ajan järjestänyt Suo-
men Lähetysseuran huutokaup-
poja SF:n kerhohuoneistolla 

Helsingin Lönnrotinkadulla. Huutokau-
pattava tavara on koostunut Lähetysseu-
ralle lahjoituksina tulleista postimerkki-, 
postikortti-, raha- ja keräilyeristä. kes-
kimääräinen vasarahinta erille on ollut 
10-20 euroa ja myytäviä kohteita huuto-
kaupoissa on ollut reilut 350 kappalet-
ta. Perinteisesti kaikki kohteet on aina 
myyty eli myyntiprosentti on kunnioi-
tettavat 100 %. 

kun kyse on nimenomaan eristä (laa-
tikoista, pusseista, kansioista ym.) ei ole 
ihme, että tämänkaltainen huutokaup-
pa vetää joka kerta salin täyteen. Tällä-
kin kertaa kaukaisimmat vieraat olivat 
tulleet junalla pohjanmaalta asti. vakio-
kävijät tulevat joka huutokauppaan uu-
destaan, joka osaltaan todistaa ostajien 
tyytyväisyydestä saatuihin eriin.

uutta ulkolaista ja kotimaista posti-
merkkileikettä ei nykyisin ole liiemmäl-
ti tarjolla, joten tämäkin ehkä selittää tä-
mäntyyppisen huutokaupan suosiota.    

Ennen huutokaupan 
alkua oli varattu tunti 
aikaa tutustua 
myytäviin eriin. 
Näyttöpöytien äärellä 
riitti kuhinaa kuin 
Stokkan ”hulluilla 
päivillä”. Yli 350 
kohteen läpikäymiseen 
ei aika tietysti riitä, 
mutta etukäteen 
saaduista huutokaup-
palistoista oli voinut 
listata itseään 
kiinnostavat kohteet.

Suurimmalle osalle huutokaupan 
yleisöä löytyi istumapaikka, vaikka 
osa joutui seuraamaan myyntiä seisten.

teksti  ja kuvat 
Seppo evinsalo

Postimerkkihuutokauppa
Seuraava
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Havaiji tunnetaan nykyisin parhaiten lomakohteena 
ja yhtenä USA:n osavaltiona, mutta myös omana valtionaan 
sillä on pitkä historia, joka on jättänyt merkittävän jäljen 
filateliaan. Havaijin kuningaskunta perustettiin 1700-luvun 
lopulla ja sen olemassaolo loppui vasta vuonna 1894, 
jolloin siitä tuli osa Yhdysvaltoja.

Teksti  Olli  Saarinen

N iin kuin missä tahansa muussakin it-
senäisessä valtiossa tai siirtomaassa, 
Havaijillakin heräsi ajatus 1800-luvulla 
omien postimerkkien julkaisemisesta. 

Postin määrä kasvoi saarilla suuresti Kalifornian kul-
taryntäyksen aikoihin. Asialle laitettiin Henry Martyn 
Whitney, jolla oli kokemusta painoalalta, työskenteli-
hän hän kuningaskunnan virallisessa painossa. Hä-
nestä tuli Havaijin ensimmäinen postimestari vuon-
na 1850. Whitneyn aikana julkaistiin Havaijin neljä 
ensimmäistä postimerkkiä, jotka tulivat tunnetuiksi 
lähetyssaarnaajamerkkeinä, sillä niitä on löytynyt 
pääasiassa ko. ammattikunnan postista.

Neljä merkkiä julkaistiin useaan eri tarkoitukseen 
ja kolmena eri arvona lokakuun ensimmäisenä päi-
vänä 1851.

Kaksi senttiä oli tarkoitettu Yhdysvaltoihin lähe-
tetyille sanomalehdille, mutta sitä käytettiin myös 
kahden sentin laivalisän maksamiseen. San Francis-
con postitoimisto maksoi tämän summan laivan kap-
teenille korvauksena postin tuomisesta mantereelle.

Viiden sentin merkki oli tarkoitettu kirjepostille, 
joka kannettiin postitoimistosta satamaan ja edel-
leen laivalle. Jos kirjeestä maksettiin vain tuo viisi 

Eksoottisia harvinaisuuksia
Havaijin lähetys-
saarnaajamerkit

senttiä, niin postimaksu 
laivalle toimittamisen 
jälkeen oli maksamat-
ta. Havaijilla veloitettiin 
viisi senttiä myös sellais-
ten saapuvien kirjeiden 
osalta, jotka toimitettiin 
postikonttorista vas-
taanottajalle (kotiinkan-
to). Vain kaksi tällaista 
kirjettä tunnetaan lähe-
tyssaarnaajamerkeillä. 
Nämä ovat molemmat osoitettu Henry Whitneyn 
siskolle ja epäilläänkin, että Henry lisäsi nämä mer-
kit kuorille, jottei hänen siskonsa tarvinnut maksaa 
kotiinkannosta.

Isoimmalla arvolla (13 senttiä) sai postin USAn itä-
rannikolle asti. Taksa muodostui viiden sentin mak-
susta satamaan, kahden sentin laivalisästä ja kuuden 
sentin maksusta Panaman kautta itärannikolle. En-
simmäisessä 13 sentin versiossa luki vain ”Hawaiian 
Postage”, mikä aiheutti sekaannusta. Toiseen painok-
seen korjattiin tekstiksi ”H.I. & U.S. Postage”.

Kotimaan posti kuljetettiin veloituksetta aina vuo-

Lähetyssaar-
naajamerkkien 
neljä arvoa.

Henry Martyn Whitney 
oli Hawaijin ensimmäinen 
postimestari vuonna 1850.
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teen 1859 asti eli merkkien käytön päät-
tymisen jälkeen, joten kotimaan postiin 
näitä merkkejä ei tarvittu.

Merkkien suunnitteluun ei hirveästi 
panostettu; ulkonäkö oli varsin yksin-
kertainen: Arvo, sen ympärillä orna-
mentti ja ylhäällä maan nimi. Merkit pai-
nettiin hyvin ohuelle paperille ja lähes 
kaikki tunnetut merkit ovatkin jollain 
tapaa viallisia.

Kahden sentin merkkejä tunnetaan 
nykyisin 15 kpl, joten se on harvinaisin 
näistä neljästä merkistä. Yhteensä näi-
tä neljää merkkiä tunnetaan noin 200 
kpl. Harvinaisuudeltaan ne eivät siis 
ole samaa luokkaa kuin Guyanan ma-
gentamerkki tai Mauritiuksen Post Of-
fice -merkit, mutta arvostettuja kohteita 
kuitenkin. Jotain siitä kuvaa suurkeräili-
jä Alfred H. Casparyn kokoelmasta vuon-
na 1963 myyty kahden sentin merkki. Se 
saavutti tuolloin 41.000 dollarin hinnan, 
mikä oli siihen aikaan korkein koskaan 
yhdestä postimerkistä maksettu hinta.

Dawson-kuori
Lähetyssaarnaajamerkkien ykköskoh-
de on ns. Dawson-kuori, jolla on Havai-
jin kahden ja viiden sentin merkit sekä 
kaksi USAn kolmen sentin merkkiä. Se 
on ainoa tunnettu kahden sentin merkin 
postilähetys. Tämä kuori heitettiin mui-
den papereiden mukana erään tehtaan 
tulipesään vuonna 1870, mutta nippu 
oli pakattu niin tiiviisti, ettei se palanut, 
vaan tuli sammui. Kuoren vasemmas-
sa laidassa on pieni kuumuuden jättä-
mä jälki. Tehdas hylättiin ja nuo paperit 
löydettiin vasta 35 vuotta myöhemmin, 
kun rakennusta oltiin siivoamassa. Löy-

täjä ymmärsi postimerkeistä sen verran, 
että pelasti kuoret. Sen jälkeen se kulki 
suurkokoelmasta toiseen saavuttaen 2,2 
miljoonan dollarin hinnan vuonna 2013.

Tapaus Grinnell
Lähetyssaarnaajamerkkien historia on 
jo muutenkin täynnä mielenkiintoisia 
vaiheita, mutta siitä on vaikea puhua 
mainitsematta George H. Grinnellin ni-
meä. Tämän Los Angele-
sissa asuneen postimerk-
kien keräilijän uskomaton 
tarina alkoi vuonna 1918, 
kun hän meni tapaamaan 
Charles Shattuckia. Char-
les oli pyytänyt enemmän 
postimerkeistä ymmär-
tävää Georgea pistäyty-
mään luonaan. Charlesin 
äiti oli ollut aikoinaan kirjeenvaihdos-
sa havaijilaisen lähetyssaarnaajaper-
heen kanssa. Tästä kirjeenvaihdosta oli 
Charlesille siunaantunut erä Havaijin 
merkkejä: yhteensä 43 lähetyssaarnaa-
jamerkkiä, jotka oli talletettu perheraa-
matun väliin. George ymmärsi heti nä-
kemänsä ja tarjoutui ostamaan kyseiset 
merkit. Charles ei pitänyt niitä sen ih-
meellisempinä merkkeinä eikä halunnut 
niistä rahaa ollenkaan, mutta uusi omis-
taja George Grinnell jätti hänelle kuiten-
kin viiden dollarin setelin kiitokseksi.

Tästä alkoi tuon erän ristiriitainen 
matka kädestä toiseen. Filateliapiirit sai-
vat pian vihiä uudesta löydöstä. Grin-
nell möi erän hyvään hintaan ja se jaet-
tiin usean suurkeräilijän kesken, joista 

yksi oli Alfred H. Caspary. Hänen ko-
koelmassaan oli seitsemän vastaavaa 
merkkiä ennestään. Hän vertasi uusia 
hankintoja omaan kokoelmaansa ja tote-
si suureksi yllätyksekseen uusien merk-
kien olevan väärenteitä! Merkkien osta-
jat laittoivat heti tuulemaan ja nostivat 
oikeusjutun petoksesta George Grinnel-
liä vastaan kesällä 1922.

Totuuden selvittäminen ei enää ollut 
niin helppoa, sillä Charles Shattuck oli 

kuollut edellisenä vuon-
na. Hänen leskensä ei 
pystynyt osallistumaan 
oikeudenkäyntiin, mutta 
häneltä saatiin kuitenkin 
lausunto, kun oikeus vie-
raili hänen kotonaan. Les-
ki muisti miehien tapaa-
misen ja sanoi, että hänen 
miehensä otti jotain hei-

dän matka-arkustaan, mutta epäili vah-
vasti, että siellä olisi ollut yhtään posti-
merkkiä.

Merkkien painojälki, muste ja leimat 
tutkittiin alan asiantuntijoiden avulla 
ja kaikki viittasi siihen, että kyseessä 
oli hyvät väärenteet. Tähän tulokseen 
päädyttiin myös oikeudenkäynnissä. 
Grinnellin perhe yritti kuitenkin vuo-
sien ajan löytää todisteita merkkien ai-
toudesta. Mielipiteitä ja tuomioita riitti 
monesta suusta puoleen ja toiseen. Joi-
denkin asiantuntijoiden mukaan merk-
kien paperi ja muste vastasivat aitojen 
merkkien ominaisuuksia. Marraskuus-
sa 1951 osa merkeistä toimitettiin Royal 
Philatelic Societyn asiantuntijakomitean 
syyniin. Kahden kuukauden tutkimus-
ten jälkeen he totesivat merkkien olevan 
väärenteitä, joskaan perusteluita päätök-
selle ei saatu.

George Grinnell piti loppuun asti kiin-
ni kertomuksestaan. Koska tarina oli hä-
nen mielestään tosi, niin myös merkit 
olivat aitoja. Viimeisin käänne Grin-
nellin merkkien osalta oli amerikkalai-
sen postimerkkiliikkeen Mystic Stamp 
Companyn ilmoitus vuonna 2006, jonka 
mukaan he ovat hankkineet 36 tällaista 
merkkiä George Grinnellin perikunnal-
ta. Tätä erää tarjottiin myyntiin 1,5 mil-
joonan dollarin hintaan ottamatta kantaa 
merkkien aitouteen. 

Kuuluisassa Dawson-kuoressa 
on nähtävissä kuoren vasemmassa 
laidassa palon aiheuttama jälki.

George H. Grinnell.
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5 kopeekan ja 10 kopeekan ovaalit muodostavat yhdessä 
Suomen merkkien ensimmäisen julkaisun. Ensimmäiset paino-
erät näistä yksinkertaisista ja kauniista merkeistä julkaistiin 
maaliskuussa 1856 ja ne kuuluvat maailmanlaajuisesti 
kuuluisiin primitiivisiin klassisiin julkaisuihin.

Teksti  Esa Kärkäs

O vaalien valmistus tapahtui 
käsityönä ja jokainen ovaali 
painettiin erityisellä työka-
lulla yksilöllisesti paperiar-

kille ja leikattiin irralleen saksilla. Samaa 
terästyökalua oli käytetty jo vuoden 1850 
ovaaliehiöiden valmistamisessa. Väären-
nösten pelossa työkaluihin kuitenkin li-
sättiin muutamia salamerkkejä ennen 
kuin niillä valmistettiin ovaalimerkkejä. 
Yhtenä lisäyksenä tehtiin helmet posti-
torvien aukkoon. Valmistustavasta joh-
tuen näissä käsityönä tehdyissä mer-

Kiehtovat ovaalit

keissä on melko isoja kokoeroja ja niiden 
muoto vaihtelee ympärileikatuista poik-
keuksellisen isokokoisiin kohteisiin. 

Ovaalit ovat vuosien saatossa vetäneet 
puoleensa ison joukon kansainvälisesti 
tunnettuja filatelisteja kuten Mertens, Fer-
rary, Caspary, Fabergé, Gummesson, Linder, 

Klassisen Suomen keräilystä osa 1

Pienet helmet Isot helmet

Juttusarja perus-
tuu Esa Kärkäksen 
Facitin Special 
Classic 2018 
-luetteloon 
tekemään kaksi-
kieliseen (suomi-
englanti) 
artikkeliin, joka 
julkaistiin 
loppuvuodesta 
2017.

5 kop pienet helmet (G sale II lot # 2009)

5 kop isot helmet (G sale I lot # 2375)

Kanai,  Sundman, Tuori, Nyman, Petters-
son, Allemany ja Douglas. Viimeisen vuo-

Useimmille keräilijöille 
riittää kun saa posti-
merkkikansioonsa 
jonkinlaisen 5 ja 10 
kopeekan ovaalin niille 
varatuille paikoille. 
Silloinkin on hauska 
tietää, mitä väriä 
merkki edustaa ja onko 
5 kopeekan kyseessä 
ollessa merkissä pienet 
vai isot helmet. Tyhjille 
paikoille merkin 
saatuaan alkaa jossain 
vaiheessa miettiä 
voisiko sen vierelle 
hankkia kenties toisen 
yksilön. Suurten 
kokoelmien viime 
aikoina tultua myyntiin 
on ovaaleita ollut 
tarjolla runsaasti ja 
hintatasokin on ollut 
useasti aikaisempiin 
vuosiin verrattuna 
maltillinen.
Ohessa erittäin leveä-
reunainen ovaali 
kirjoittajan omista 
rekistereistä.  
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sikymmenen aikana tapahtuneet isojen 
kokoelmien realisoinnit ovat tarjonneet 
hyvän tilaisuuden näiden kuuluisien 
merkkien keräilyn aloittamiseen. 

Vaikka käsikirjat ja muut ovaaleja esit-
televät julkaisut ovat jo melko vanhoja, 
on tietämys näistä merkeistä kumuloi-
tunut keräilijöiden ja asiantuntijoiden 
keskuudessa aina näihin päiviin asti. Se 
antaa tukevan pohjan perehtyä ja oppia 
lisää ovaaleista ja niiden keräilystä. 

On-line referenssikokoelma www.
ovalpoint.com, joka luotiin vuosina 
2006–2009, rekisteröi digitaalisesti yli  
3 000 ovaalikohdetta eli noin 30-40% kai-
kista säilyneistä kohteista. Tämä artik-
keli on kirjoitettu perustuen omiin ha-
vaintoihini viimeisten 20 vuoden ajalta. 

Artikkelin kuvat tulevat Gummesson-
kokoelman huutokaupoista (G + huuto-
kauppa (I/II/III) + #kohdenumero), Oval-

P ienihelmisten 5 kopeekan merkkien aikaisim-
mat käytöt tunnetaan maaliskuun 1856 lopul-
ta. Pienihelmiset merkit on perinteisesti jaettu 
kolmeen eri värisävyyn ja näistä tummansinisiä 

merkkejä esiintyy myös helposti tunnistettavana ”tuh-
ruisena painantana”. On tärkeää huomata, että pienihel-
miset merkit olivat täysin käypiä koko ovaalien käyttö-
ajan ja niitä tunnetaan käytettyinäkin aina vuoden 1859 
loppuun asti.

5 kopeekan pienihelmisistä kohteista tunnetaan pieni 
määrä (10-15) harvinaisia merkkejä, jotka on valmistettu 
tiheäjuovaiselle paperille. Tiheäjuovaisen paperin omi-
naisuuksia on erittäin vaikea tarkentaa kuvalla. Paperissa 
on valmistuksessa syntynyttä tiheää juovikkuutta, mutta 

sen havaitseminen ei yleensä onnistu, vaikka merkkiä 
tutkitaan valoa vasten, kuten vesileimoja tutkittaessa teh-
dään. Sen havaitseminen onnistuu paremmin, kun merk-
kiä tutkitaan valon kanssa niin, että valo heijastuu merkin 
pinnasta. Juovia on 21 kappaletta kahden sentin matkalla. 

Paras tapa tutustua tiheäjuovaisiin merkkeihin on 
hankkia aitoutettu 10 kopeekan tiheäjuovainen merkki. 
Tiheäjuovaisuuden tunnistamisen vaikeus mahdollistaa 
niiden löytämisen vanhoista kokoelmista ja huutokau-
poista. Yksi uusi 5 kopeekan tiheäjuovainen merkki löy-
tyikin vain muutama vuosi sitten, kun tunnettu Suomen 
merkkien asiantuntija Cyril Schwenson aitoutti hänelle 
toimitettua normaalina pidettyä 5 kopeekan pienihelmis-
tä merkkiä. 

5 kopeekkaa sininen, pienet helmet 1856–1859
5 kop pienet helmet, tummansininen  

(G sale II lot # 2009)
5 kop pienet helmet, sininen  

(G sale II lot # 2012)
5 kop pienet helmet, vaaleansininen  

(G sale I lot # 2363)

Point-palvelusta (OP + # kohdenumero) 
ja omista rekistereistäni (A).

5 kopeekkaa sininen
5 kopeekan sininen ovaali on Suomen 
merkki numero yksi. Niitä arvioidaan 
säilyneen noin 1 500–2 000 kohdetta ja 
tämä vastaa melko hyvin muidenkin 
saman aikakauden merkkien säilymis-
astetta. 5 kopeekan merkkiä tunnetaan 
kahta tyyppiä (I ja II) riippuen helmen 
koosta merkin kuvan postitorvissa. Jul-
kaisun alkuaikoina vuodesta 1856 vuo-
den 1858 alkupuolelle helmet olivat 
pienet. Vuoden 1858 alkupuolella 5 ko-
peekan merkin valmistustyökaluja muo-
kattiin ja postitorvien helmet isonnettiin. 
Varhaisimmat havainnot isohelmisistä 
5 kopeekan merkeistä (tyyppi II) ovat 
vuoden 1858 huhtikuun lopulta.

5 kop pienet helmet, tuhruinen  
painanta (G sale I lot # 2358)

5 kop pienet helmet, tiheäjuovainen 
paperi (G sale I lot # 2368)
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M aaliskuuhun 
1858 mennes-
sä 5 kopeekan 
merkkien val-

mistustyökalussa on postitor-
vien helmiä muokattu selväs-
ti suuremmiksi. Varhaisimmat 
havainnot isohelmisistä 5 ko-
peekan merkeistä ovat huhti-
kuun 1858 lopulta. 5 kopeekan 
isohelmiset merkit jaetaan nel-
jään värisävyyn.

Vihertävän siniset merkit on 
usein mahdollista tunnistaa 
ovaalien vasemman ja oikean 
reunakaaren väristä, joka on 
vihertävänsinisissä merkeissä usein hyvin tumma. Vih-
reänsininen on harvinaisin näistä sävyistä ja vihreänsini-
set kohteet ovat todella selvästi vihreänsinisiä.

5 kopeekan isohelmisistä kohteista tunnetaan pie-
ni määrä (noin 20) harvinaisia merkkejä, jotka on val-
mistettu harvajuovaiselle paperille (kts. sivu 2). Kohteet 

on pääosin mitätöity musteella, 
mutta joitakin käyttöjä postitoi-
mistojen leimauksilla tunnetaan 
loka-marraskuulta 1859. 

Harvajuovaisen paperin tun-
nistaa helposti katsomalla merk-
kiä valoa vasten kuten tehdään 
vesileimoja tutkittaessa. Vesilei-
man kaltaiset juovat ovat melko 
kaukana toisistaan ja niitä on 13-
14 kahden sentin matkalla. Pa-
ras tapa oppia tuntemaan tämä 
paperiero on hankkia 10 kopee-
kan merkki harvajuovaisella pa-
perilla. 10 kopeekan merkeistä 
sekä tiheäjuovaisella paperilla 

että harvajuovaisella paperilla olevan kohteen voi hank-
kia lähes normaalien kohteiden hintatasolla. 5 kopeekan 
merkeillä nämä molemmat paperierikoisuudet ovat hy-
vin harvinaisia ja niiden hintataso vaihtelee 5 000-10 000 
euron välillä laatutasosta riippuen. 

Seuraavassa osassa esittelemme 10 kopeekan ovaalit.

5 kopeekkaa sininen, isot helmet 1858–1859

5 kop isot helmet, tummansininen  
(G sale II lot # 2019)

5 kop isot helmet, sininen  
(G sale II lot # 2020)

5 kop isot helmet, vihreän sininen  
(G sale I lot # 2377)

5 kop isot helmet, vihertävänsininen  
(G sale I lot # 2375)

Å land Post julkaisi uudentyyppiset postimaksu-
lipukkeet 13. maaliskuuta 2018. Merkit ovat tar-
ramerkkejä. Ensimmäinen sarja koostuu neljästä 
eri aiheesta, joissa on kuvattuna Ahvenanmaalla 

viihtyviä orkideoita: valkolehdokki, maariankämmekkä, ki-
malaisorho ja yövilkka. 

Åland Postin FRAMA-merkkiset postimaksulipuketulos-
timet poistettiin käytöstä 12. maaliskuuta.  Postimaksuli-
pukkeet painetaan Zebra-tulostimella, joka on liitetty Maa-
rianhaminan ja Svibyn postikonttoreiden kassapäätteisiin.  
Åland Post Frimärken myy postimaksulipukkeet sarjana, 
johon sisältyy kaikki neljä eri aihetta. Kaikissa lipukkeissa 
on sama arvomerkintä. 



Lönkka 32 – Keräilijöiden kohtaamispaikka

Kadonneen
peukalon
metsästys

Zeppelin 
-postin 
harvinaiset 
kohdemaat

1 /2015

Suomen Filatelistiseuran äänenkannattaja / 96. vuosikerta / 7 €
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ostimerkkilehtiP
2 /2015

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

Zeppelin
-merkin

Kauniainen
postikortein nähtynä osa 2

Ruotsalaisen
postihistorioitsijan
tuore näkökulma:

Sopronin
paikallis-
julkaisu 1956

3 /2015

Suomen Filatelistiseuran äänenkannattaja / 96. vuosikerta / 7 €

SUOMEN

Suomessa vähemmän tunnetut pakettimerkit

Postia Venäjän 
Keski-Aasiassa, 
Iranissa ja 
Mongoliassa

Viipurin
kahdet 
kasvot

Grönlannin
Pakkeporto
-merkit
























SP

ostimerkkilehtiP
4 /2015

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

ZKD
DDR:n kuriirivirkapostia 
”Rautaisen Felixin” hengessä

Postia koululaiva  
Suomen Joutsenelta

Grönlannin
Pakkeporto
-merkkien
leimauksista

5 /2015

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

Ilmalaiva-
 postia

Lentopostia 
Lontoosta 
Lontooseen

Liechtenstein             Eurooppalaista eksotiikkaa            

Clipperton 
Island
Aution saaren 
postimerkit

Suomen
frankeeraus-
leimat

1 /2016
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Lento-onnettomuuspostia osa 1

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

Ulkomaalaiset 
leimat 
suomalaisilla 
merkeillä

Venäjän posti 
Levantissa

Sammon mereensyöksy
Laivapostilinjat, 
leimat, postimerkit 
ja postitaksat

Suomen Filatelistiseuran äänenkannattaja / 97. vuosikerta / 8 €

2 /2016

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

 Spårat
Stadissa

Uudet
postimerkit
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 €
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Kiehtova Kiina
Lyhyt katsaus idän jättiläisen 
                  historiasta 
                  ja postimerkeistä

Fabergé
   -merkkien 
metsästys

Thyra -merkin sekafrankeerattu lähetys

Ulkomaalaiset leimat 
suomalaisilla merkeillä  
– osa 2 –

4 /2016

Suomen Filatelistiseuran äänenkannattaja / 97. vuosikerta / 7 €
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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 €
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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 €
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Ehiöiden 
käyttö aihe-
kokoelmissa

Huippukohteita
syksyn useissa 
huutokaupoissa

Jälkileimatut
kaksirenkaiset 

1 /2017

Suomen Filatelistiseuran äänenkannattaja / 98. vuosikerta / 7 €
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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 €
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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 €
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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 €
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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
5 /2017

Suomen Filatelistiseuran äänenkannattaja / 98. vuosikerta / 7 €
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ostimerkkilehtiP

Koristeelliset
postimerkkirasiat

Tuulahdus merkkeilyn 
  alkuvuosilta

Mukana Merkki-Albertin 32-sivuinen huutokauppa

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

  Budapestin postimerkki-
liikkeistä ja Unkarin filateliasta

Kansalaissota 1918
Lupa liikkua!

6 /2017

Suomen Filatelistiseuran äänenkannattaja / 98. vuosikerta / 7 €
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Myynnissä
hyviä
kohteita 
kuten:
Kohteet 
nro 194 ja 
195.
Aunuksen
5 ja 10 mk
harvinaista
tyyppiä I,
aitoutuksella.

Tasokas
SP-lehden
Online-
huutokauppa

37

Isohampaisten keräilystä helpompaa

Läviste-
työkalut 
isohampaisten 
nurkkien 
lävistyksen 
tutkimiseen. Puuttuuko hampaita,

onko läviste aito?
Sotilas-
viranomaisten 
järjestämä 
postintarkastus 
Rajajoella 
1918 -1919.

Tilaa nyt Suomen 
Postimerkkilehti!

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

Tuhti annos filateliaa kuusi kertaa vuodessa.

1 / 2018


























SPSUOMENostimerkkilehti
P
Suomen Filatelistiseuran äänenkannattaja / 99. vuosikerta / 8 €

Sata vuotta verisestäkansalaissodasta

Sigurdsin   taistelu
Tshekin ja Puolan sleesialaisten raja-alueiden historiaaja filateliaa

Böömi-Määrin Protekto-raatti: sodan lopulla tshekin kieli poistettiin Ostravan leimasta, kirjauslipukkeeseen se sai jäädä.

Vuoden 1918 kiihkeät päivät Espoossa ja Kirkkonummella

Postcrossingtavoittaa nuoret ja naiset

Jokaisessa numerossa 
laadukas huutokauppa
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Juuri ennen Tampereen valtausta huhtikuussa 1918 sattui 
Valkoisten ja Punaisten joukkojen rintamien välillä mielen-
kiintoinen tilanne. Tapahtumapaikkana oli Tampereen etelä-
puoleisen Sääksmäen pitäjän Valkeakosken tehdaskylä.
Teksti ja Kohteet Tuomas Juvonen

Kansalaissodan 
melskeissä 
kadonnut postileima

Valkeakoski huhtikuussa 1918

Turun suunnalta tulevat Valkoi-
set joukot pääsivät jo 23.3.1918 
Toijalan asemalle. Joukkojen ide-
ana oli ilmiselvästi katkaista 

Hämeenlinna – Tampere rautatie sekä pu-
helin- ja lennätinlinjat. Idea oli hyvä ja 
vähäinen vastarinta oli hurmannut jou-
kot. Niiltä puuttui kuitenkin rautatien 
tuhoamiseen tarvittavat räjähteet. Toija-

Valkeakosken kanava kuvattuna Vanajaveden suunnalta. 
Postikonttori kuvan vasemmassa reunassa. 
Postilaatikko on nähtävissä talon seinässä.

Valkeakosken leima 
joka katosi 
25.-26.4.1918

Valkeakosken sinettileimasin, jota käytettiin leimasimena ennen uuden leiman 
saamista. Sinettileimasin oli juuri noiden päivien aikana postinhoitajan, 
Neiti Jenny Bäck (myöhemmin Rae) kotona säilytyksessä.

lasta ei niitä löytynyt tarvittavaa määrää 
ja joku sai ajatuksen lähteä noutamaan 
niitä Vanajaveden toiselta puolelta, Sääks-
mäeltä. Isomman laivan puuttuessa osa 
joukoista souti soutuveneillä Vanajave-
den yli ja ”valtasivat” Sääksmäen kir-
konkylän.

Valloituksessa koettu vastarinta ja löy-
dettyjen räjähdysaineiden määrä liene-
vät olleet suhteessa toisiinsa, koska sa-
mainen porukka jatkoi valloitusretkeään 
kohti Valkeakoskea. Tehdaskylää lähes-
tyttäessä saivat Valkoiset ensimmäisen 
kontaktin Punaisiin joukkoihin. Kontakti 
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Lempäälä – Valkeakoski maantietä ja 
Vanajavettä pitkin perääntyvien matka 
kulki Valkeakoskelle ja Valkeakosken 
kanavalla alkoi viimeinen yritys evaku-
oida kaikki tarpeellinen ja osin tarpee-
tonkin.

Torstain ja perjantain välillä kato-
si Valkeakosken postista päivämäärä-
leimasin ja mm Walkiakosken Työläisten 
Kauppa OY:stä jäi kertoman mukaan jäl-
jelle vain tyhjät hyllyt. Lisäksi tehdasyh-
tiön hinaaja S/S Wanaja:n kansirakenteet 
sytytettiin palamaan. 

Varhain perjantaiaamuna 26.4.1918 
lähtivät tehdasyhtiön kolme tehokkainta 
höyryhinaajaa Punaisen lipun alla kohti 
Vanajaveden selkiä. 

Höyryhinaajien ja proomujen kulku 
oli huhtikuisella Vanajalla hidasta ja il-
meisenä päämääränä oli Hämeenlinna. 

Matkaan tuli kuitenkin mutka Hattulas-
sa, Mierolan kohdalla, jossa alkoi kuulua 
Hämeenlinnan suunnasta saksalaisten 
joukkojen tykkitulen ääntä. Mierolan 
maantiesillan kohdalla koko delegaatio 
rantautui ja matkaa jatkettiin jalan. Teh-
dasyhtiön hinaajat ja proomut säilyivät 
rantautumisesta vähäisin vaurioin, kun-
nes tulipalo levisi niihin tuleen sytyte-
tystä Mierolan puisesta maantiesillasta. 
Hinaajien kansirakenteet tuhoutuivat 
täysin ja useampi proomu kärsi myös 
vaurioita. 

Alueella olevat Punaiset joukot saivat 
vielä koottua joukkonsa ja murtautuivat 
Hauholla Valkoisen rintaman läpi ja pa-
komatka kohti itää ja Lahtea oli alkanut. 
Kevään vaihtuessa kesään, alkoi hiljal-
leen selvitä alkuvuoden tapahtumien in-
himillinen kauheus. Vuoden 1918 tapah-
tumiin liittyvissä kuolleisuustilastoissa, 
on Valkeakosken tehdasyhteisöä koske-
viin sivuihin käytetty suhteessa väkilu-
kuun nähden eniten painomustetta. 

Korjattu hinaaja 
S/S Wanaja alakanavalla 
toukokuussa 1922.

Valkeakosken uusi, 
syksyllä 1918 saatu leimasin.

ei tällä kertaa johtanut ihmeempään ja 
Valkoiset vetäytyivät takaisin Toijalaan 
saamatta räjähteitään. Samana päivänä 
saartorengas kuitenkin kiristyi Valkea-
kosken tehdaskylän ympärillä, sillä Lem-
päälän rautatieasema ja Pälkäneen kirkon 
seutu siirtyivät Valkoisten hallintaan.

Tampereen pitkällisten taisteluiden 
päättyessä 6.4.1918 oli Valkeakosken teh-
daskylässä hetken ”rauhallista”, mutta 
jo huhtikuun puolivälissä alkoi tapahtua 
Hauholla ja saartorengas kiristyi entises-
tään. Valkeakosken ja Lempäälän välissä 
olevaan Metsäkansan kylään oli jo ennen 
Tampereen menettämistä majoittunut 
huomattava määrä Punaisia joukkoja. 
Tässä joukossa oli mukana vain vähän 
oman kunnan punaisia. 

Lempäälän rintaman murtuminen 
torstaina 25.4.1918 aiheutti Metsäkansas-
sa olleille Punaisille joukoille pienoisen 
paniikin ja materiaalin evakuoiminen 
kiihtyi. Tavaroita, ihmisiä ja eläimiä siir-
tyi niin maitse kuin myös vesitietä pit-
kin Aktiebolaget Walkiakosken hinaajaka-
lustolla kohti Valkeakoskea. Perjantain 
vastaisena yönä näkyi oranssi hehku 
Metsäkansan suunnalla, poistuessaan 
Punaiset joukot polttivat Metsäkansan 
kylän 25 talosta peräti 23.
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Vuonna 1900 kaksi intomielistä suomalaisuusaatteen 
innostamaa hämeenlinnalaista nuorta miestä, Arvi Aleksanteri 
Karisto (vuoteen 1905 Arvid Karlsson) ja August Boman, 
miettivät joululehden julkaisemista. Vähän aiemmin 
oli kaupunkiin perustettu nuorisoseura. Samaan aikaan 
Venäjän hallinto yritti sortaa pientä alusmaataan.
Teksti  Seppo Salonen

S yksyyn 1900 mennessä oli Hä-
meenlinnaan syntynyt yhtiö 
nimeltä Boman & Karlsson, ja 
kumppanit ryhtyivät uhkayri-

tykseen. Kariston huoleksi jäi joululeh-
den juttujen toimittaminen, ja Boman 
hoiti teknisen toteutuksen. Joululehdes-
tä tuli Kariston ensimmäinen julkaistu 
tuote, painos oli 10 000 kpl ja lisäpainos 

japainossa. Kirjapainon pääomistaja oli 
Kusti Laurela (entinen Laurén). Vuonna 
1901 kustannettiin joululehden lisäksi 
seitsemän kirjaa, joista yksi oli Väinö 
Katajan esikoisromaani Irja.

Vuonna 1902 perustettiin kirjapainon 
yhteyteen kirjansitomo, joka yhdistet-
tiin vuonna 1909 V. Elfvingin omista-
maan Hattulan Konttorikirjatehtaaseen. 
Yhdistettyä yritystä kutsuttiin nimel-
lä Hämeen Sitomo ja Konttorikirjatehdas. 
1907 muodostettiin vielä kommandiittiyh-
tiö Laurela & Karisto, joka omisti kiinteis-
töjä, mm. kirjapainotaloksi muutetun ta-
lon nro 59 Raatihuoneenkadun varrella.  

Suomen vanhimmat kirjapainot osa 6

ja kirjapaino Hämeenlinnassa

Ensimmäinen joululehti 
vuodelta 1900 oli samalla 
Kariston kustantama  
1. painotuote.

Pienen kotikirjaston 
ensimmäinen kirjanen 
vuodelta 1911.

Kariston kustantamo

Nuoret intomieliset 
suomalaisaatteen miehet 
Arvi Karisto (yllä) ja 
August Boman.

Kariston kirjapaino talossa nro. 59 Raatihuoneenkadulla Hämeenlinnan keskustassa.

myöhemmin 7 000 kpl. Kaikki lehdet 
menivät kaupaksi lukunälkäisille ihmi-
sille jouluun mennessä. Kirjallisuutta ei 
siihen aikaan ollut liikaa tarjolla. Uusia 
yrittäjiä kannusti alkuun lehtimies Väinö 
Kataja. Taustaltaan Arvi Karisto oli leipu-
rinoppilas (isä oli leipurimestari) ja Au-
gust Boman kirjapainomies. Boman oli 
omistajana mukana myös vuonna 1900 
perustetussa Hämeenlinnan Uudessa Kir-

Kaksi Karistolle palautunutta hienoa 
firmakuorta. Takana merkintä ”Afrest 
till Amerika” Toinen palautunut kirje on 
vuodelta 1909, toinen vuodelta 1912. 
Karisto painoi kuoria vuodesta 1909 
omassa konttorikirjatehtaassaan.
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August Boman myi osuutensa kustan-
nusyhtiöstä 1907, ja yhtiö sai nimen Ar-
vi A. Kariston kustannusliike. Alkoholion-
gelmista kärsinyt Boman ampui itsensä 
helmikuussa 1913. Bomanin pojasta Ar-
vi Kivikarista tuli varatuomari ja Hä-
meenlinnan pormestari (jälleen nimen 
suomennos Boman > Kivikari). Vuonna 
1916 Arvi Karisto perusti Hämeenlinnan 
Kirjekuoritehtaan. Ensimmäinen maail-
mansota aiheutti kysyntää kirjekuoril-
le ja muille paperitarvikkeille Venäjällä. 
Kysyntä kuitenkin loppui pian Venäjän 
vallankumoukseen.

Kariston ensimmäinen varsinainen 
kirjallinen johtaja 1915-1942 (ensin kir-
jallinen neuvonantaja 1911-1915) oli Väi-

nö Hämeen-Anttila (entinen Andelin), 
joka perusti mm. Partiolainen-lehden 
vuonna 1917. Hänellä oli tärkeä rooli 
kustantajan onnistuneeseen julkaisupo-

litiikkaan. Kariston nimekkäiden kirjai-
lijoiden listalta löytyivät mm. Eino Leino, 
Ilmari Kianto, Joel Lehtonen, Maiju Lassila 
ja Larin Kyösti.  Karisto julkaisi menes-
tyksekkään sarjan käytännön tietokir-
joja (Pikku neuvoja perheenemännille, 
Reumatismista, Hampaat ja niiden hoi-
to, Mehiläishoidon ja hunajan merkityk-
sestä) ja aloitti vähän myöhemmin ul-
komaisten klassikoiden käännössarjan.

Osakeyhtiön perustaminen  
ja nopea kasvu
Kaikki mainitut jo muutenkin yhdes-
sä toimineet yhtiöt yhdistyivät vuon-
na 1917, kun Arvi Karisto hankki niiden 
osakkeet omistukseensa. Marraskuun 
12. päivänä pidettiin yhtiökokous, jos-
sa perustettiin Arvi A. Karisto Osakeyhtiö 
osakepääomanaan miljoona markkaa. 
Aiemmin samana vuonna kirjapainos-
sa oli lämmityksestä johtuen syttynyt 
tulipalo, joka kuitenkin saatiin sammu-
maan, ja vahingot jäivät rajallisiksi. Koh-
ta yhtiömuutoksen jälkeen syttyi kansa-
laissota, joka esti kirjapainotoiminnan 
kolmeksi kuukaudeksi. Tampereella teh-
tailija Isak Julin oli sodan kokemuksiin 
kyllästyneenä päättänyt myydä kirja-
painonsa. Kariston edustaja Kusti Lau-
rela lähetettiin arvioimaan kalustoa. Sen 
perusteella johtokunta heinäkuussa 1918 
päätti ostaa Julinin painon ja sitomon. 
Koneet tuotiin proomuissa välittömäs-
ti Hämeenlinnaan. Kauppa osoittautui 
erinomaiseksi ja osakeyhtiön ensimmäi-
sen toimintavuoden lopussa henkilöstöä 
oli jo 199.

Rautatiestä huolimatta kuvalaattojen 
hankinta Helsingistä oli hidasta ja han-
kalaa. Osakeyhtiö Kuvan kanssa oli neu-

Kirjatilaus Raahesta vuodelta 1914. Tässä on 
tilattu Alexander Dumas´n Myladyn poika 
sarjan ensipainoksia, siis Muskettisoturien 
tarinoiden jatkokirjoja, joista tehtiin ainakin 
vuonna 1948 taas uusi painos. Kääntäjä oli 
Väinö Hämeen-Anttila ja kirjoissa on 
kansilehden mukaan ollut runsas kuvitus.

Uuden viisikerroksisen talon peruskirja muurattiin 11.5.1927 ja sen piti valmistua 
samana syksynä, mutta myöhästyi lakkoilun takia ja valmistui lopulta vuoden 1928 
keväällä Arvi Kariston katu 5:een aivan Vanajaveden sillan läheisyyteen.
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voteltu haaraliikkeen perusta-
misesta Hämeenlinnaan. Asia 
sai kuitenkin toisen yllättävän 
ratkaisun. Turun Kuvalaattalai-
toksen omistaja, taiteilija Väinö 
Lauerma, tarjosi yritystään Ka-
ristolle. Hän oli myös valmis 
muuttamaan kaupunkiin lai-
tosta hoitamaan, joten kaupat 
syntyivät helposti ja nopeasti. 
Nyt Karistolla oli vakava tilaongelma 
uusien laitteiden johdosta. Kaupunki 
tarjosi kuitenkin Vapaaehtoisen palo-
kunnan tiloja käyttöön, joten uudet Tam-
pereelta tuodut laitteistot saatiin jo 
syyskuussa tuotantoon. Turun kuva-
laattalaitteistot sijoitettiin kirjekuoriteh-
taan tiloihin. Koneiden sijoitus moniin 
eri osoitteisiin toi mukanaan hankaluuk-
sia, ja keskusteltiin kaiken siirtämisestä 
omaan toimitaloon. Tämä oli kuitenkin 
vielä liian suuri uhkayritys, joten raken-
nusprojekti päätettiin toteuttaa noin vii-
den vuoden tähtäimellä. 

Samaan aikaan kirjallinen osasto (kus-
tannustoimittajat) istui milloin missäkin 
nurkassa. Koska Hämeenlinnaan ”kauas 
maaseudulle” oli vaikeaa saada pätevää 
väkeä ja varsinkin kunnollisia asuntoja 
toimittajille, ehdotti maisteri Hämeen-
Anttila keväällä 1921 kirjallisen osaston 
siirtämistä Helsinkiin. Näin päätettiin 
”kokeeksi”, ja niinpä osasto siirtyi pää-
kaupunkiin 1.6.1921 ensin Pikku-Rooper-

tinkatu 5:een ja myöhemmin 
Esplanadin varrelle. Vaikka 
toimituksellinen työ helpot-
tui, niin yhteistoiminta painon 
kanssa puolestaan vaikeutui, 
joten kahden vuoden kuluttua 

palattiin takaisin Hämeenlinnaan. 

Oman toimitalon rakentamista ehdot-
ti Arvi Karisto helmikuussa 1926 perus-
teluina mm. se, että toiminta tehostuisi 
huomattavasti, jos kaikki toiminnat saa-
taisiin yhteen taloon. Tätä kannatettiin 
yksimieleisesti. Ryhdyttiin selvittämään 
paikkaa ja tekemään tarkempia suunni-
telmia. Monien eri vaiheiden jälkeen ta-
lo päätettiin rakentaa omalle Raatihuo-
neenkadun ja Rantakadun kulmatontille 
Hämeenlinnan keskustassa. Uuden ta-
lon kivijalkaan muurattiin peruskir-
ja 11.5.1927. Samana keväänä oli raken-
nusurakka kilpailutettu. Tontilla olevat 
puurakennukset myytiin, ja rakentami-
nen alkoi huhtikuun alussa. 

Valmista piti tulla loppuvuodesta, 
mutta toisin kävi. Lakko yllätti raken-
tajat, ja projekti myöhästyi puolisen 
vuotta. Ensimmäinen tiikelipainokone 
pyörähti käyntiin uudessa talossa huh-
tikuun 17. päivänä, ja koneita siirrettiin 
vähitellen keskeyttämättä tuotantoa si-
ten, että toukokuun lopussa 1928 koko 
toiminta oli uudessa rakennuksessa. Ta-
paus oli Hämeenlinnassa niin huomat-
tava, että lokakuun yleisiin ”tupaan-
tulijaisiin” osallistui yli tuhat henkeä. 
Kahvikermaakin kului vieraille peräti 
18 litraa. Seuraavat pari vuotta olivat 
vaikeaa aikaa. Suomessa oli pula-aika ja 
erilaisista myyntiponnistuksista huoli-
matta vuosi 1931 oli yrityksen ensimmäi-
nen tappiollinen vuosi. Omistuspohjaa 
laajennettiin ja osakepääomaa korotet-

Kirjapainotalo Hämeenlinnan kaupungin keskustasta päin noin vuonna 1960.
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Kariston perustaja ja ”sielu” 
Arvi A. Karisto (1879-1958) 
sai vuonna 1929 kauppa-
neuvoksen arvonimen.

Tilaus Kempeleestä syksyllä 1913, jossa 
tilataan sekä joululehtiä että lasten 
joulukirjoja. Kirjeessä mukana olevat 
”tilausliput” ovat varsin moderneja ja 
asiakasystävällisiä ottaen huomioon, että 
kirjat tilattiin yli sata vuotta sitten. Ehkä 
tässä oli Kariston menestyksen salaisuus?

Kariston vanha  ja uusi logo.
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tiin 2,7 miljoonaan markkaan. Seuraavat 
vuodet olivat edelleen vaikeita. Yhtiön 
perustajajäsen tekninen johtaja Kusti 
Laurela erosi palveluksesta, kun hänet 
valittiin Hämeenlinnan kaupunginjoh-
tajaksi. Vähitellen taloustilanne parani, 
ja huippuvuosi oli 1937. 

Talvisodan lähestyessä syksyllä 1939 
Karisto ehti painaa joululehden, kun 
muut kustantajat myöhästyivät omas-
taan, joten se myi hyvin, mutta muuten 
sota sekoitti kaikki suunnitelmat. Puo-
lustusministeriön lomake- ja kansliatar-
vevarasto siirtyi sodan ajaksi Kariston 
tiloihin. Myös Hakkapeliitan toimitus siir-
tyi painotaloon. 

Sodasta ei tilanahtautta huolimatta ai-
heutunut juuri muuta haittaa kuin muu-
tama pommituksissa rikkoontunut ikku-
na. Sotatoiminta toi painolle paljon lisää 
kysyntää, kun kaikenlaisia lomakkeita 
kului. Sodan jälkeistä aikaa leimasi so-
takorvausten maksaminen, inflaatio ja 
yleinen puute. Vaikka kirjoilla olisi ol-
lutkin kysyntää, ihmisillä ei ollut varaa 
niitä ostaa. Karisto kuitenkin jatkoi kir-
jojen kustannustoimintaa ja painamista 
normaalisti. 

Kariston myöhemmät vaiheet
Arvi A. Karisto vetäytyi 1950-luvun puo-
livälissä ikänsä ja terveytensä takia taus-
talle. Yhtiön johtoon nousi hänen vel-
jenpoikansa Onni-Sakari Karisto, joka oli 
työskennellyt yhtiössä vuodesta 1949. 
Toimitusjohtajana hän työskenteli vuo-
sina 1966-80. Tänä aikana yhtiö panosti 
kustannustoiminnan lisäksi uuteen kir-

japainoteknologiaan. Tunnettu kirjaili-
ja Erno Paasilinna työskenteli Kariston 
kirjallisen johtajana vuosina 1966-1970. 
Hämeenlinnan keskustassa sijainneesta 
toimitalosta (nyk. Oikeustalo, Arvi Ka-
riston katu 5) siirryttiin väljempiin Kul-
takeskus Oy:n tiloihin Paroisille vuonna 
1980. 1980-luvun alussa myös yhtiön 
omistussuhteet muuttuivat, ja Kariston 
suku jäi vähemmistöosakkaaksi. Kulta-

keskuksesta tuli pääomistaja. Yhtiön ni-
mi lyhennettiin Arvi A. Karisto Oy:stä 
nykyiseen muotoonsa. 

Vuonna 2008 kirjankustantamista ja 
kirjapainotoimintaa harjoittava Karisto 
Oy jaettiin kahdeksi erilliseksi osake-
yhtiöksi. Karisto Oy:öön jäi kustannus-
toiminta ja paperijalosteet. Kirjapainon 
liiketoiminta siirrettiin perustettuun Ka-
riston Kirjapaino Oy:öön. Kariston kirja-
paino myytiin Bookwell Oy:lle syksyllä 
2012, ja keväällä 2013 kirjapaino lope-
tettiin. Taas oli maasta poistunut yli sa-
tavuotias kirjapaino. Karisto Oy jatkaa 
edelleen kirjojen kustannustoimintaa. 

Lähteitä:
Suomen kirjapainotaidon historiaa 

1900-1942, Helsingin graafillinen klubi
Arvi A. Karisto Osakeyhtiö 1900-1950

Wikipedia 

Kariston kirjapaino toimi pitkään 
Kultakeskus Oy:n tiloissa Hämeenlin-
nan pohjoispuolella aina lopettamiseen-
sa asti. Kultakeskus tuli Kariston 
osakkaaksi vuonna 1980 ja myöhemmin 
pääomistajaksi. Kirjapaino myytiin 
Bookwell Oy:lle syksyllä 2012 ja 
kirjapaino lopetettiin keväällä 2013. 
Samassa talossa valmistettiin muuten 
FINLANDIA 2017 -näyttelyn mitalit.

L U K I J O I L T A

N umerossa 6-2017 ollee-
seen juttuun Werner Sö-
derströmin kirjapainosta 
liittyen lukijamme Vei-

jo Tossavainen lähetti toimitukselle 
oheisen ehiökortin.

Kortti on lähetetty Nikolaista-
dista 2.4.1891 (eli Vaasasta) Herra 
Werner Söderströmille Porvoo-
seen. Lähettäjänä on Aleksander 
Filander, joka paremmin tunnet-
tiin myöhemmin nimellä Santeri 
Alkio. Hän oli 1900-luvun alun 
johtavia suomalaisia poliitikko-
ja, kirjailija ja toimittaja. Alkio 
muistetaan ennen kaikkea Maalais-
liiton (nykyisen Suomen Keskustan) 
perustajana ja ideologina.

Alkio oli myös erittäin tuottelias 
kirjailija sekä sanomalehti Ilkan pe-

rustaja ja päätoimittaja vuodesta 1906 
vuoteen 1929. Oman nimensä lisäksi 
hän kirjoitti salanimillä Etelä-Pohja-
lainen ja Iiska Heikkiläinen. 
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K iinnostukseni heräsi kun kirjeillä oli suomalai-
nen nimi sekä osoite Saksaan, ja vieläpä Dachau. 
Dachaussa, eteläisessä Saksassa, toimi saksalaisten 
pahamaineinen keskitysleiri, joka oli ensimmäinen 

laatuaan. Olisiko siellä ollut töissä suomalaisia SS-miehiä? Sil-
loin kuoria ei olisi luultavasti säästetty jälkipolville? Pari kuor-
ta löytyi, joten alettiin tutkia asiaa.

Kyseinen henkilö oli ilmoittautunut ”SS-joukkoihin Sak-
saan” 1941. Joukkoihin jotka paremmin tunnettiin ”Panttipatal-
joonana”.  Hän oli ollut kolmannessa erässä Saksaan matkan-

Suomalainen SS-mies Dachaun keskitysleirillä

neista (Tampereelta lähti yhteensä 99 miestä). On muistettava, 
että suomesta lähteneet liittyivät ”Waffen SS”:ään. Tämä oli 
taisteluyksikkö, eikä se ole millään tavalla sama kuin paha-
maineinen SS-suojeluyksikkö (tai SS-Pol.). Sotilasarvoltaan 
hän oli sotamies, eli SS-Schütze (ampuja, myös konekivää-
ri). Tarkemmin tutkittaessa yhdestä kuoresta löytyy merkintä 
”Postleistelle SS-Straflager Dachau, Geprüft….”

Kuori on lähetetty lentopostitse Tampereelta 11.V.42, sensu-
roitu Suomessa sekä Saksassa Wehrmachtin ja SS:n toimesta. 
Koska kuoria on enemmän ja kaikki Tampereelta, niin voi-
daan olettaa että hän on ilmoittanut osoitteensa ennen leirille 
joutumista. 

Dachaun leiriä käytettiin myös SS-miesten ”vankilana”. Ky-
seinen vankila oli päärakennuksen takana ja täysin erillinen 
alue. Tänne voitiin sijoittaa jopa satoja SS-miehiä joksikin ai-
kaa muistelemaan mitä tuli tehtyä. Ulkomaalaiset joutuivat 
harvoin kyseiseen vankilaan, joten kohde on historiallisesti 

mielenkiintoinen.
Kyseinen henkilö pala-

si Saksasta ja soti Suomes-
sa rintamalla. Sodan jälkeen 
Valpo kiinnostui hänestä ja 
merkintä löytyy arkistoista. 
Tämä luultavasti vain siksi 
että hän oli ollut SS-miehenä, 
mutta ehkä oli myös kuulu-
nut suojeluskuntaan nuore-
na. Joka tapauksessa kuorille 
saatiin mielenkiintoinen tari-
na. ■ [CK]
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Mitätöity lentolipuke

Varsinkin kaukomaille osoitetuissa lähetyksissä len-
tolisämaksut olivat korkeita ja kaiken lisäksi posti-
maksut muista postista poikkeavine painoerineen 
saattoivat olla myös vaikeita laskea. Varsinkin jos 

lähetys oli menossa vähänkin eksoottisempaan paikkaan, jota 
ei oltu suoraan mainittu postin taksataulukoissa. Niinpä vää-
rin taksoitettuja lentopostilähetyksiä tapaa varsin usein. Maail-
manpostisopimuksissa vajaamaksetuille lentopostilähetyksille 
oli omia määräyksiään. Ehtona sille, että vajaamaksettu lähe-
tys kuljetettiin lentopostissa oli se, että maksettu postimaksu 
kattoi lentolisän. Oheinen kirje on lähetty Kaltimosta 3.1.1946 
lentopostina Yhdysvaltoihin. Merkkejä kuorelle on liimattu 22 
mk edestä, vaikka oikea postimaksu koostui 10 mk ulkomaan 
kirjepostimaksusta ja kaikkiaan 66 mk lentolisämaksusta 14 g 
painavalle kirjeelle. Koska maksettu postimaksu ei kattanut 
lentolisää, on lentolipuke mitätöity siniliidulla. ■ [JS]

Historialliset kartat portaali

Edellisellä palstalla kerrottiin lähteestä, josta löytyy 
digitoituina Suomen peruskartat 1930-1960-luvuilta. 
On olemassa myös toinen erinomainen lähde, jos-
ta löytyy oleellisesti vanhempien Suomen karttoja: 

www.vanhakartta.fi.
 Tämän portaalin tietokantaan on tallennettu noin 5 800 

karttaa. Kokoelma sisältää karttoja Suomen alueilta 1400-lu-
vun lopulta aina 1930-luvulle asti pääpainon ollessa kuitenkin 
1600–1800-lukujen kartoissa. Alkuperäiset kartat ovat pääsään-
töisesti löydettävissä joko Kansallisarkiston, Ruotsin kansal-
lisarkiston tai sen osana toimivan Sota-arkiston kokoelmista.

Kartat ovat joko jpg- tai tiff-formaateissa, joista kaikki jpg-
kuvat ovat vapaasti selailtavissa ja kopioitavissa opetus- ja 
tutkimustyöhön sekä muuhun ei-kaupalliseen käyttöön www.
vanhakartta.fi-viittauksella varustettuna. Tiff-tiedosto on sen 
sijaan huomattavasti korkearesoluutioisempi formaatti ja mi-
käli sellainen on olemassa kartasta, sitä käytetään maksullisen 
karttatulosteen tai -tiedoston teossa. ■ [PH]

Neljä kertaa jälkeenlähetetty

K uvan lähetys on alunperin lähetetty Helsingistä 
Ouluun. Puolitoista kiloa painavana postimaksu 
on ollut seitsemän markkaa. Vas-
taanottajaa ei ole tavattu, minkä seu-

rauksena paketti on jälkeenlähetetty Kokkolaan. 
Kun vastaanottajaa ei ole sielläkään tavattu, niin 
vuorossa on ollut jälkeenlähetys Pietarsaareen. 
Ja jälleen huonolla menestyksellä, koska seuraa-
vaksi paketti on matkannut Porvooseen, mistä 
vastaanottajaa ei ole edelleenkään tavoitettu. Lo-
pulta paketti on jälkeenlähetetty Lahteen Kauppa-
hotelliin, josta vastaanottaja on lopulta tavoitettu.

Neljästä jälkeenlähetyksestä on kertynyt kusta-
kin seitsemän markan maksu, mikä yhteenlasket-
tuna on lunastuslipukkeelle oikein auki laskettu-
na merkitty ”7+7+7+7=28”. Vastaanottaja on paketin 
suostunut lunastamaan, mistä osoituksena mainitun 
28 markan edestä lisättyjä postimerkkejä.

Ja mitä paketti sisälsi, mikä oli näin monen mutkan 
takana päästä perille: pyjaman. ■ [HA]
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Joulukuun alussa viime vuonna 
pidetty sveitsiläisen David Feld-
manin huutokauppa sisälsi mo-
nia Grand Prix -palkittuja huippu-     

      kokoelmia. Yksi näistä oli edesmen-
neen seuramme jäsenen Erkki Toivakan 
Suomi-kokoelma. Kokoelman alkupääs-
tä oli irroitettu 97 ovaalikohdetta, jotka 
myytiin erikseen. Myöhemmistä julkai-
suista oli myynnissä yksittäiskohteiden 
lisäksi kokonaisia kokoelmalehtiä usei-
den kohteiden kera.

Klassisen Suomen ja ovaaleiden kerää-
misestä on tässä lehdessä Esa Kärkäksen 
artikkeli sivuilla 16-18. Feldmanin huu-

5 kopeekan pieni helmi-
sestä tunnetaan 10-15 
ovaalia tiheäjuovaisella 
paperilla. Leveäreunaisen 
yksilön olisi saanut 8 400 
eurolla huutorahoineen. 

Iso helmisestä tunnetaan 
20 ovaalia harvajuovai-
sella paperilla. Leveäreu-
naisen yksilö musteristil-
lä maksoi noin 5 500 
euroa huutorahoineen. 

Suurimmat nousut nähtiin 
Ahvenanmaalla leimattujen 
kohdalla. Tämä kaunis 
Eckerössä leimattu nousi 
500 euron pohjahinnasta  
6 500 euron vasarahintaan .

tokaupassa olisi ollut mainio tilaisuus 
hankkia se ensimmäinen ovaali omaan 
kokoelmaan tai vaihtoehtoisesti jo ole-
massaolevan vierelle se toinen. 5 ja 10 
kopeekan merkkejä myytiin halvimmil-
laan 100-200 euron hinnalla. 

Kaikkien huutokaupassa olleiden 
ovaalikohteiden hankintaan olisi sensi-
jaan tarvittu jo hieman lihavampi lom-
pakko.   Liki sadan  ovaalikohteen yh-
teenlaskettu vasarahinta oli  209 400 €. 
Kun tähän lasketaan päälle vielä huu-
tokaupan komissio päästään jo 250 000 
euroon. Koska huutokauppa pidettiin 
EU:n ulkopuolella tulisi kohteista vie-

lä maksaa tulli niitä Suomeen tuotaessa.  
Myynnissä oli myös kolme päikköpa-

ria, joista hieman kärsinyt 5 kopeekan 
päikkö maksoi 6 500 euroa lähtöhinnan 
oltua korkeampi, eli 8 000 euroa. Leveä-
reunainen mustemitätöity 5 kopeekan 
päikkö kirjeleikkeellä jäi pohjahintaan 
40 000 euroa. 10 kopeekan kauniissa ja 
leveäreunaisessa käyttämättömässä päi- 
kössä oli vielä osin alkuperäistä liimaa 
jäljellä. Siitä tulikin ovaaleiden kallein 
kohde. Lähtöhinta 30 000 euroa nousi sa-
lissa 48 000 euroon ja siihen päälle vielä 
huutokaupan komissio 9 600 €. ■ 

S aksalaisessa Deutsche briefmar-
ken-zeitungissa (DBF) julkaistiin 
vuoden ensimmäisessä nume-
rossa mielenkiintoinen koko-

sivun ilmoitus. Siinä sveitsiläinen mil-
jardööri ilmoittaa halukkuutensa ostaa 
suuria ja arvokkaita klassisen filatelian 
(ei esifilateliaa) kokoelmia kokomaail-
masta, myös harvinaisia modernin fi-
latelian yksittäiskohteita. Yksittäisten 

kohteiden arvon tulisi olla vähintään  
10 000 euroa kappaleelta.  Miljardööri 
oli ilmoituksen mukaan myynyt yrityk-
sensä ja halusi nyt käyttää yhden pro-
sentin saamistaan rahoista korkeatasoi-
sen filatelian ostoon. Tuo yksi prosentti 
hänen saamastaan yrityksen myynnistä 
oli 10 miljoonaa euroa, joten ihan nappi-
kaupasta ei liene kyse hänen yristysryp-
päänsä kohdalla.

Onko tässä kyse ihan oikeasti ilmoi-
tuksessa kuvailusta yritysmyynnistä, 

rahanpesusta tai kauppiaden ”kikasta” 
saada hyviä kokoelmia omaan huuto-
kauppaansa. Sitä on vaikea arvioida. 

Esimerkiksi tuo edelläkuvattu Toi-
vakan Suomi-kokoelma olisi varmasti 
täyttänyt annetut kriteerit ja rahaa olisi 
jäänyt vielä muihinkin ostoihin rutkasti 
lisää. Samaisessa Feldmanin huutokau-
passa myytiin nimittäin monia vielä kal-
liimpiakin kokoelmia ja yksittäiskappa-
leita, kuten Mauritiuksen alkupäätä ja 
Brasilian kuuluisia ”häränsilmiä”, joista 
leveäreunaisen 60 reisin mustan hienolla 
kuukautta ennen ilmestymistä mitätöidyl-
lä  Correios Geraldacorte -leimalla (1.6.1843) 
olisi saanut 30 000 euron vasarahinnalla. ■  

Vuonna 1859 Mauritiukselta Ranskan Bordeauxiin Suezin 
kautta lähetetty kirje, jossa frankeerauksena neljä 2 d:n  
syvänsinistä (asennot 4, 11, 2 ja 5). Myytiin samassa 
Feldmanin huutokaupassa kuin ylläkuvatut Suomen 
ovaalit.  Tämän yksittäisen kuoren vasarahinta oli 240 000 
Englannin puntaa (n. 270 000 €). Mauritius-kokoelman 
kaikkien kohteiden vasarahinta oli yli miljoona euroa, joten 
sveitsiläiselle miljardöörille olisi nämäkin kohteet hankit-
tuaan vielä jäänyt reilusti ”massia” lisähankintoihin. 
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Viro järjestää 100-vuotisen it-
senäisyytensä kunniaksi 
kansainvälisen EstEx 2018 
-näyttelyn Tallinnassa tule-

vana kesänä. Näyttelyyn on kutsuttu 
mukaan kymmenen Itämeren maata: Vi-
ron lisäksi Latvia, Liettua, Venäjä, Suo-
mi, Ruotsi, Norja, Tanska, Saksa ja Puo-
la. Lisäksi osallistumisoikeus on myös 

muista maista tulevilla Viro-kokoelmil-
la. Suomen osallistumisinto muodostui 
huimaksi: Näyttelyyn pyrkii 23 kokoel-
maa, joille on pyydetty yhteensä 122 ke-
hystä, ja yksi kirjallisuusluokan kohde.

Suurin kokoelmamäärä on perintei-
sessä filateliassa, viisi kokoelmaa. Lei-
mamerkkeihin ja avoimeen filateliaan il-
moittautui molempiin neljä kokoelmaa. 
Leimamerkeissä määrä lienee luokan 
Suomen ennätys.

Postihistoriaan ja postikorttiluokkaan 
pyrkii kolme kokoelmaa kumpaankin. 
Yhdellä kokoelmalla ovat edustettuina 
lentoposti, ehiö-, aihe- ja nuorisofilatelia 
sekä kirjallisuusluokka yhdellä teoksel-
la. Lisäksi kutsuttujen luokassa nähdään 

suomalaiskokoelma, joka on laadittu tä-
tä näyttelyä varten neljän keräilijän yh-
teistyönä.

Näyttelyn kokonaiskehysmääräksi 
arvioidaan noin 500 kehystä. Suomesta 
ilmoitettujen kokoelmien määrä vastaa 
näin neljäsosaa koko näyttelyn laajuu-
desta. EstEx 2018 on suurin koskaan Vi-
rossa järjestetty postimerkkinäyttely. Se 
pidetään 13.-15. heinäkuuta Viron Messu-
keskuksessa Tallinnassa. Messukeskus si-
jaitsee keskustan tuntumassa osoitteessa 
Pirita tee 28. Matka julkisilla keskustasta 
näyttelypaikalle vie noin 10 minuuttia.

Näyttelyn nettisivut löytyvät osoit-
teesta www.estex2018.eu ■
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välisiin yhteystietoihin ja tehok-
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myynnistä syksyn huutokaupoissam-
me  asiantuntijoidemme kanssa.

www.philea.se
auction@philea.se

juho.paananen@elisanet.fi

Seuraava Suomen huutokauppamme on Jyväskylässä/KESFILA2018 näyttelyn yhtey-
dessä sunnuntaina.8.huhtikuuta klo. 11:30 alkaen. Näyttö viikkoa ennen Helsingissä ja 

osastollamme näyttelyssä 7.-8. huhtikuuta.

F ilatelisti-lehden päätoimitta-
ja Lauri Poropudas on tehnyt 
kattavan kirjan Suomen etu-
rivin filatelisteista ja huomat-

tavista Suomi-keräilijöistä ulkomailla. 
Kirjassa käydään läpi postimerkkeilyn 
ja filatelian synty ja kehitys 1840-luvulta 
1900-luvulle. Kirja esittelee 80 suomalais-
ta ja 47 huomattavaa ulkomaista eturivin 
filatelistia ja heidän toimintaansa alal-
la: keräilijöinä, järjestöissä, näyttelyis-
sä, kaupassa. Keräilijöiden kautta pei-
lataan postimerkkeilyn kehitystä: mitä 

on kerätty, milloin 
tuli mukaan posti-
historia ja aihefila-
telia. 

Kovakantises-
sa, kokonaan vä-
rillisessä kirjassa 
on runsas kuvitus 
paitsi keräilijöis-
tä niin myös Suo-
men ja maailman 
keskeisistä filatee-
lisista kohteista. 
Nämä himoituim-

mat postimerkit, kuoret ja ehiöt ovat 
vuosikymmeniä olleet kansainvälisesti 
palkittujen kokoelmien helmiä. Omat ar-
tikkelinsa saavat sekä legendaarinen nel-
jä 5 kopeekan ovaaliparia sisältänyt ns. 
Lyypekin kuori että ainoa yksityiskoko-
elmissa ollut 20 kopeekan ovaaliehiö. ■  

ISBN 978-952-93-9574-3
Sidottu, 344 sivua, Juvenes Print 2017.
Kirja maksaa 40 euroa, sitä voi ostaa 
Postimuseon verkkokaupasta (Trafiikki-
museot), myös tekijällä on jotakin kirjoja 
jäljellä. Tiedustella voi: lauri.poropudas@
pp.inet.fi tai 0400 711 917).

S uomen Filateliapalvelun tammi-
kuisessa online-huutokaupassa 
Suomi-kohteiden myynti oli 
huikeat 97 %! Samoin rahat ja 

muut keräilykohteet vietiin käsistä, eikä 
jälkimyyntiin jäänyt käytännössä juuri 
muita kohteita kuin pieni määrä ulko-
maiden filateliaa.

Huutokaupan halutuin kohde oli lei-
jonamalli 1875:n 5 
pennin nelilö, joka 
oli aikanaan kuu-
lunut suurkeräilijä 
Fabergén kokoel-
miin. Pohjahinta oli 
sangen maltillinen, 
mutta laatutietoiset 

keräilijät kisasivat kohteen lopullisek-
si myyntihinnaksi 2 150 euroa. Toisek-
si korkein hinta, 1 610 euroa, maksettiin 
Saksan vanhojen valtioiden merkkiva-
rastosta. Saksan Kolmannen valtakun-
nan aikaisesta merkkivarastosta puo-
lestaan maksettiin 1 100 euroa. Hyvän 
Suomi-kokoelman sai tuhannella eurol-
la ja Ranska-kokoelman suunnilleen sa-
maan hintaan. 

Saarismallin kohteista erityistä kiin-
nostusta herätti 
postitorvivesilei-
mainen 5 mar-
kan pari asennolla 
BW3, joka kisattiin 

680 euroon. Hyviä hintoja maksettiin 
myös vanhoista tulitikkuetiketeistä. Sa-
moin kulta, kunniamerkit ja muut keräi-
lykohteet hakivat oikean hintansa. ■

Vanhan Rauman hammastamattomasta 
pienoisarkista maksettiin Suomen 
Filateliapalvelun tammikuisessa 
online-huutokaupassa 800 euroa.

Kirjallisuutta
Terveisiä sairaalasta
Kirjoittajat: Sanna Ihatsu, Riitta Leh-
tonen, Heikki Piha ja Seppo Seit-
salo. Kustantaja: Maahenki. ISBN: 
9789523010994. Sidottu, 365 sivuinen ja 
runsas nelivärikuvitus. Kirjan ulkoasu: 
Timo Setälä. Hinta 45€.

Ennen ei ollut kännyköitä ja 
sairaaloissa viivyttiin usein 
pitkiä aikoja. Yhteyttä omai-
siin ja ystäviin pidettiin pos-

tikortein. Terveisiä sairaalasta kirjan läh-
tökohtana on ollut 
Heikki Pihan laa-
ja, koko maan lää-
kintälaitoksen his-
toriaa tallentava 
kokoelma postilä-
hetyksiä, postikort-
teja ja kirjallisuut-
ta. Kirjasta löytyy 
myös kuvia joista-
kin ainutlaatuisista sotasairaalaleimois-
ta. Kokoelmasta valitut postikortit avaa-
vat näkymiä pääkaupunkiseudun ja osin 
Uudenmaan sairaalalaitoksen kehityk-
seen 1800-luvun lopulta lähtien. Kirja 
kuvaa harvinaisella tavalla sairaala-ark-
kitehtuurin historiaa, mutta myös sitä, 
miten terveyteen ja sairauteen on suh-
tauduttu eri aikoina. Jo 1720-luvulta läh-
tien Englannissa alettiin rakentaa sairaa-
loita, joista muu Eurooppa otti mallia.  

Suomen ensimmäisiä varsinaisia sai-
raaloita olivat vuonna 1619 perustettu 
Seili, joka keskittyi ensin leprapotilai-
den hoitoon ja toimi myöhemmin mie-
lisairaalana, sekä yhdeksänpaikkainen 
Turun lääninsairaala, joka perustettiin 
Aurajoen rantaan vuonna 1759. Helsinki 
sai lääninsairaalan eli lasaretin vuonna 
1777, mutta se kuitenkin siirrettiin oitis 
vuonna 1785 läänin pääkaupunkiin Hä-
meenlinnaan. Suomessa 1800-luvun alun 
sairaalarakennus koostui lähinnä poti-
lashuoneista, ja rakennukset saattoivat 
monesti olla muuhun kuin sairaalakäyt-
töön alunperin suunniteltuja. Vuodesta 
1811 aina vuoteen 1931 saakka valtion sai-
raaloiden suunnittelusta vastasi Yleisten 

jatkuu sivulla 64
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Thaimaa on kuningaskunta Kaak-
kois-Aasiassa. Aikalaisten ker-
toman mukaan se on perustettu 
vuonna 1238 ja oli vuoteen 1939 

saakka nimeltään Siam, kuten kaikki muis-
tamme. Asukkaita maassa on noin 67 mil-
joonaa, pääkaupunki on Bangkok, viralli-
nen kieli on thai ja valuutta baht (THB).

Tiedostojen mukaan postimerkit otettiin 
käyttöön 4.8.1883, jolloin postiasiat hoidet-
tiin liikennehallinnon alaisuudessa, varsi-
nainen posti on perustettu 14.8.2003.

Tämän alueen kirjelaatikoita kuvasi vuo-
rostaan edesmennyt ystäväni Juhani Hämä-

Thaimaa

läinen postimerkkinäyttelymatkallaan. 
Jalalla seisova laatikko on kuvattu Pat-
tayassa, kivijalustalla oleva Bangkokissa 
ja laatikkorivi Bangkok -93 postimerk-
kinäyttelyssä, kaikki 8.10.1993. Thaimaa 
on kuvannut kirjelaatikoitaan lukuisilla 
postimerkeillään, mutta niistä ja muis-
takin postimerkeillä olevista laatikoista 
kerrotaan sitten joskus toiste. ■
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Kaikki tieto ja koko 
totuus filatelistien 
kuninkaasta
Wolfgang Maassen: Philippe Ferrari, 
Cet Inconnu – Collecteur, philatelis-
te et philantorpe. The Mysterious Phi-
lippe de Ferrari – Collector, Philatelist 
and Philantrope. Kustantaja: Le Musée 
des Timbres et des Monnaies de Mona-
co, Monaco, 2017. 398 isokokoista sivua, 
runsas nelivärikuvitus. Hinta alkuperä-
maassa € 60,- (sisältäen postikulut Mo-
nacosta Suomeen). ISBN 9789082398717. 
Tilaukset: patrick@maselis.be

S aksalainen Wolfgang Maassen (s. 
1949) on uskomattoman osaava 
ja tuottelias. Hän on viimeisen 
40 vuoden aikana julkaissut yli 

40 teosta lähinnä filatelian historian alal-
ta ja samaan aikaan toiminut 27 vuotta 
Saksan johtavan postimerkkilehden pää-
toimittajana.  Arvovaltaisen ja varmaan 
hieman elitistisenkin Monte Carlon klu-
bin toimesta on nyt ilmestynyt näyttävä 
ja kattava ”filatelistien kuninkaan” Phi-
lippe de Ferrarin elämänkerta.  Hieman 
yli 100 vuotta sitten kuolleesta Ferrarista 
on kirjoitettu lukuisia kirjoja ja lehtiar-
tikkeleita.  Maassen on suorittanut laajo-
ja arkistotutkimuksia ja koonnut kaiken 
saatavilla olevan Ferrari-tiedon yksien 
kansien väliin. Hänen alkuperäinen kir-
jansa on saksankielinen ja lähes 500 si-
vun laajuinen.  Oma kappaleeni on siitä 
lyhentäen tehty ”tiivistelmä” (!).  Tämä 
tarkoittaa sitä, että kaikki perusteoksen 
kuvat ovat mukana, mutta tekstiä on ly-
hennetty, sillä se on kaikilta osin kah-
della kielellä – ranskaksi ja englanniksi.

Genovassa syntynyt aatelismies Phi-
lippe de Ferrari (1850–1917) oli vaikeasti 
lähestyttävä, mystinen ja loppuvuosi-
naan erakoitunut henkilö. Varmuudel-
la tiedetään, että hän oli upporikas *) ja 
loi maailman kaikkien aikojen arvok-
kaimman postimerkkikokoelman. Hä-
neen liittyviä arvoituksia, joita on noin 
vuodesta 1880 lähtien käsitelty niin leh-
distössä kuin kirjoissakin ovat mm. hä-
nen nimensä oikea kirjoitusmuoto. Se 
vaihteli hänen itsensäkin kirjoittamana 
– usein esiintyy muoto Philipp de Ferrary 
(hän käytti myös salanimiä). Lisäksi hä-

nen väitetty avioton syntymänsä ja su-
kupuolinen suuntauksensa sekä hänen 
kotimaansa (Italian lisäksi hän asui pit-
kään Saksassa, Itävallassa, Ranskassa ja 
Sveitsissä, missä kuoli) . 

Wolfgang Maassen kiinnostui Ferra-
rista ihmisenä ja filatelistina jo 1960-lu-
vulla ja on noin 20 vuoden ajan koon-
nut hänen henkilöönsä ja kokoelmiinsa 
(postimerkkien lisäksi Ferrari harrasti 
sivulajina myös numismatiikkaa) sekä 
niiden myyntiin liittyvää aineistoa. Lop-
putulos on upea niin asiasisällöltään, 
lähdeviittauksiltaan kuin kuvituksel-
taankin – tekijä ei ole koulutukseltaan 
ammattihistorioitsija. Kirja ei kuiten-
kaan ole helppoa ja kevyttä luettavaa 
johtuen asiatietojen ja yksityiskohtien 
valtaisasta määrästä.  

Maassen ansaitsee onnittelut viime 
vuosien merkittävimmän yleisfilateeli-
sen teoksen kirjoittamisesta. Kirja kan-
nattaa hankkia oivallisena katsauksena 
filatelian historiaan yli sata vuotta sitten. 
Sen viimeinen luku kattaa Ferrarin ko-
koelmien myynnin viidessätoista huu-
tokaupassa 1921–29, kuvituksena ovat 
lähes kaikki klassisen filatelian suurim-
mat rariteetit, mukana maininta kunkin 
nykyisestä omistajasta, mikäli tiedossa.  
Yhtään Suomi-kohdetta ei ole kuvissa, 
Ruotsista tietenkin ”keltainen kummi-
tus”. Agathon Fabergé mainitaan kuvan 
kera 14. huutokaupan selostuksessa. ■  

Seppo Laaksonen, AIJP

*) Philippe ei ollut mitään sukua punaisia 
kilpa-autoja valmistaville Ferrareille. Hänen 
isänsä Raffaele de Ferrari loi miljardiomai-
suuden omistamalla pankkeja ja sijoittamal-
la rautatieyhtiöihin aikana jolloin rautateiden 
rakentaminen Euroopassa oli vilkkaimmillaan.

Rakennusten Ylihallitus, jonka päällikkö-
nä toimi Carl Ludvig Engel (1778-1840). 
Hän suunnitteli muunmuassa Kliinisen 
instituutin (valm. 1829) ja Lapinlahden sai-
raalan (valm. 1841).

Tämän esihistoriavaiheen jälkeen 
Heikki Piha esittelee merkittävää posti-
korttikokoelmaansa jollaista saa Suomen 
keräilypiireistä hakea. Hän käy järjes-
telmällisesti lävitse kaikki Uudenmaan 
alueen sairaalat, aloittaen vanhimmis-
ta Helsingin klinikoista. Niillä oli vie-
lä 1900-luvun alkuvuosina täysi työ tal-
tuttaa kuppa venäläisistä matruuseista 
näiden käydessä Helsingissä. Tämän 
jälkeen Piha etenee systemaattisesti 
käyden läpi Helsingin sairaalat, sairaa-
la-alueet (esim. Meilahti), sotilas- ja inva-
liidisairaalat, psykiatriset, diakonissalai-
toksen sekä yksityiset sairaalapalveluita 
tarjoavat laitokset. Kirjan anti on todella 
kattava sillä mukana on muunmuassa 
Nikkilän sairaala-alue Sipoossa ja Jorvin 
sairaala Espoossa. Tämä tarkoittaa, että 
kirjassa esitellään jonkin verran myös 
uudempia postikortteja 1960-luvulta 
eteenpäin. Jokaisesta sairaalakohteesta 
Piha on pystynyt esittämään kirjassa vä-
hintään yhden kuvapostikortin. Laskin, 
että kirjassa esitetään kaikkiaan yli 400 
korttia, muutamat taittokortit mukaan 
laskettuna.

Kirjassa käydään huolellisesti läpi 
kunkin sairaalarakennuksen historia  ja 
sen mahdolliset eri sijainnit. Heikki Piha 
myös kertoo ammattikunnan ja keräili-
jän ottein jokaisen postikortin tarinan.       

Korttien kuvat kirjassa ovat laadukas-
ta painotyötä ja niiden julkaisijat / kus-
tantajat mainitaan kuvan alla, mikäli 
siitä on kortin kirjoituspuolella painet-
tu maininta. Jokaisen postitetun kor-
tin kuvan alla on myös mainittu, minä 
vuonna se on lähetetty. Kulkemattomi-
en korttien kohdalla on mainittu arvio 
kortin kuvaus- tai julkaisemisvuodes-
ta. Kirjan lopussa on lähdeluettelo, mi-
kä viittaa referoituun kirjallisuuteen tai 
muihin lähteisiin.

 Itselleni jäi kirjasta parhaiten mieleen 
Heikki Pihan kokoelman laaja skaala 
jonka hän tuo hyvin esiin kirjassa. Suo-
sittelen Terveisiä Sairaalasta kirjan han-
kintaa jokaiselle kotiseutukeräilijälle. ■

Janne Nikkanen
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Teksti  Reinhard Weber

Kuvioleima nro 255 koostuu 21 
osittain neliömäisestä ja kol-
mikulmaisesta kentästä, jotka 
muodostavat 5 x 5 riviä.  

Kenttien reunat ovat hyvin epäsään-
nöllisiä. Leiman tunnusmerkkeinä ovat 
kapeat kentät toisessa rivissä ja kaksi 
isoa kenttää ylimmässä rivissä. Leiman 
koko on 21 x 22 mm ja leimausväri mus-
ta. Leimaa esiintyy mallin-85 ja 89 mer-
keillä.

Tunnetut kohteet:

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

Itselläni on tiedot 76 kohteesta, joista 
kaksi kirjeillä. Ensimmäinen tunnettu 
postilähetys on 4 x 5 + 20 penniä toisen 
painoluokan kirjeellä Enosta Joensuun 
kautta Helsinkiin (leimattu Eno 2.12.1890 
ja Joensuu 3.12.) ja toinen Enosta (6.12.) 
Joensuun (7.12.) kautta Raaheen. Leima 
oli siis todistettavasti käytössä myös 
Enolla.  

A. Laitinen antaa leimalle luokituk-
sen F1 (tavallinen 101-200 kohdetta tun-
netaan).

Artikkelin kuvat ovat tunnetuista huu-
tokaupoista sekä W. Filmerin, K. Wolfin, 
W. Schütin ja omista kokoelmistani.

Uskon, että leimasta 255 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 255 (Joensuu) 

1885
10 p 1 kpl
1 mk 2 kpl
   
1889
2 p 4 kpl
5 p 11 kpl
5 p nelilö 1 kpl
4 x 5 p ja 20 p kirjeellä 1 kpl
10 p 10 kpl
10 p pari 2 kpl
20 p 34 kpl
20 p kirjeellä 1 kpl
25 p 7 kpl
25 p pari 1 kpl
25 p + 5 p ja 10 p leikkeellä 1 kpl

S uomen Filatelistiseuran Lönkan kokoustilaa osoitteessa Lönnro-
tinkatu 32 B tarjotaan vuokralle kilpailukykyisin ehdoin. 180 m2:n 
huoneistomme on katutasossa, sijaitsee keskellä Helsinkiä, ja on 
kätevästi kulkuyhteyksien varrella. Parkkimahdollisuudet lähellä 

ovat hyvät. Tila soveltuu erinomaisesti kokouksien, tuote-esittelyjen, semi-
naarien ja juhlien pitopaikaksi. Pieni keittiö ja audiovisuaaliset välineet ovat 
käytettävissä ja kalustusratkaisut helposti muunneltavissa.

Pyydä edullinen tarjous: Pertti Hurmerinta, puh. 050 589 8010
tai: postia.pepelle@gmail.com  Suomen Filatelistiseuran Kustannus Oy
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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 

PHILEAN SUOMEN HUUTO-
KAUPPA  Nro. 355 on 8. huhtikuuta 
Jyväskylän KESFILA2018 näyttelyn yh-
teydessä alkaen klo 11:30 sunnuntaina, 
ennakkotarjoukset kotisivullamme www.
philea.se. Luettelot (355) tulevat kotisivul-
lemme 25. maaliskuuta mennessä ja pos-
tissa viikon 13 aikana. Kohteiden näyttö 
on Lönkan kerhotiloissa Lönnrotinkatu 
32 B maanantaina 26.maaliskuuta klo 16 

-17:30 ja Pasilan toimistossamme torstaina 
5. huhtikuuta klo 13 – 18.(Erityisjärjeste-
ly pääsiäismaanantain 2.4 takia.) Philean 
kansainväliset huutokaupat Tukholmas-
sa jatkuvat kevään aikana normaalis-
ti: HK356 keskiviikkona 18 huhtikuuta, 
’’Kokoelmat ja erät’’ sekä kevään suuri ra-
hahuutokauppa Nro.14 lauantaina 12.tou-
kokuuta. Jos haluatte jättää huutokaup-
poihimme kohteita, pyydämme ottamaan 
yhteyttä: Jussi Paananen, AB Philean edus-
taja Suomessa, puh 040 570 6195 tai  juho.
paananen@elisanet.fi.

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

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

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

OSTAN SUOMESSA KäYTETTYJä 
VENäLäISIä MERKKEJä. Parempia 
lähetyksiä ja kaunisleimaisia merkkejä, 
ryhmiä ym. Myös kotkamallin merkit 
kiinnostavat. Lähetä tarjouksesi sähkö-
postiini: seppo.evinsalo@gmail.com

Etsin ”RANTASALMEN POSTIHISTO-
RIAA” - kokoelmaani sulkakirjeitä, pos-
tilähetyksiä rengasmerkeillä ja muitakin 
parempia kohteita Rantasalmi leimoilla.  
Tarjoukset:  werner.filmer@t-online.de  tai  
puhelimitse 046 894 0461.

TARJOTKAA. Teen lintukokoelmaa 
ja tarvitsen täydennystä. Kaksivärinen 
joutsen, kurjet, Etelä-Amerikan haika-
rat sekä iibikset ja flamingot. Tarjouk-
set: mauri.k.lahtinen@kolumbus.fi tai pu-
helimitse 0400 206 360.
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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, 
Komissaari Seija-Riitta Laakso
http://israelphilately.org.il/en/

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

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

THAILAND  2018. 28.11. - 3.12.2018
Bangkok, Thaimaa. Mukana kaikki 
FIP-luokat sekä FIP-kongressi. 
Komissaari Ari Muhonen.
http://thailand2018.org

CHINA 2019 kesäkuussa 2019.

POHJOISMAISET NÄYTTELYT

NORDIA  2018. 
8.-10.6.2018
Gardabaer, Islanti
Komissaari: 
Jukka Sarkki. 
Ilmoittautumisaika 
on päättynyt.
www.nordia2018.is/en

NORDIA  2019. 23.-25.8.2019
Sarpsborg, Norja.
 
KANSALLISET NÄYTTELYT

KESFILA  2018. Kansallinen postimerk-
kinäyttely. 7.-8.4.2018 Jyväskylän Pavil-
jonki. www.kesfila.net

TAMFILA  2019. 12.-14.4.2019 Tampe-
reen Messu- ja urheilukeskus Pirkka-
hallissa.

POSTIHISTORIALLINEN YHDIS-
TYS & KUMPPANIT. Kansallinen 
näyttely Helsingissä maalis-huhtikuus-
sa 2020.

Eurooppalaisten näyttelyiden kalenteri 
löytyy osoitteesta fepanews.com.

KESFILA 2018 7.-8.4.2018 pidettävä 
kansallinen postimerkkinäyttely Jyväskylässä

MUUT NÄYTTELYT 
JA TAPAHTUMAT

AIHEFILATELISTIEN kerho-ohjel-
ma keväällä 2018: ti 27.3.: Heikki Heino: 
Kotiseutufilatelia. ti 24.4.: Vesa Hirsmä-
ki: Filateelista kirjeenvaihtoa. ti 29.5.: 
Janne Nikkanen: Postikorttikeräily ja 
-kokoelmanteko. Aihefilatelistit kokoon-
tuvat kuukauden viimeisenä tiistaina 
klo 17 Suomen Filatelistiseuran kerho-
tiloissa Lönnrotinkatu 32 B.  Tervetuloa!

 
HFF, Helsingfors Frimärkssamlare Fö-
rening. Möten och föreläsningar varan-
nan onsdag kl.18.00 i Suomen Filatelist-
seuras möteslokal, Lönnrotsgatan 32 B, 
Helsingfors. 4.4 Jeffrey Stone: The Agat-
hon Fabergé Book. Föredraget hålles 

på engelska. 18.4 Jari Forsblom: Kyrks-
lätts posthistoria. 2.5. Medlemsföredrag    
Bjørn Klavenes och Ralf Ilmoni berättar 
om sitt samlande. Filatelister från övriga 
föreningar är välkomna till alla möten 
med föredrag. 

FORSSAN KERäILYTAPAHTU-
MA  31.3. Järjestöjentalo, Kuhalankatu 
17 klo 9-15. Tiedustelut: Olli Saarinen 
0400 236 094.

SUOMEN LäHETYSSEURAN huu-
tokauppa la 21.4. Suomen Filatelistiseu-
ran kerhotilassa Lönnrotinkatu 32 B. 
Rahoja, mitaleita, postimerkkejä ja -kort-
teja. Näyttö klo 10, myynti klo 11 alkaen 
rahoista. Tiedustelut: kimmo.kanerva@
kolumbus.fi, 0400 601 848.  

Kilpailuluokkiin on ilmoitet-
tu 77 kokoelmaa ja lisänä on 
joukko kutsuttuja kokoelmia. 
Näyttelyn kokonaiskehysmää-

rä on näinollen 421 eli yli 6 700 kokoel-
masivua. Mestariluokkaan on ilmoitet-
tu neljä kokoelmaa, joissa jokaisessa on 
kahdeksan kehystä. Perinteisen filatelian 
luokkaan on ilmoitettu mukaan 20 ko-
koelmaa, joista uusia näytteilleasettajia 
on viisi ja uusia kokoelmia ainakin kuu-
si. Leimamerkkiluokkaan on saatu mu-
kaan yksi kokoelma, viisi kehystä mal-
liksi tästä filatelian keräilyalasta.

Postihistorian luokkaan on ilmoitettu 
kilpailemaan 16 kokoelmaa, joista aina-
kin yksi on uusi näytteilleasettaja ja aina-
kin seitsemän kokoelmaa on ensi kertaa 
esillä kansallisella tasolla. 

Lentopostiluokkaan on il-
moitettu mukaan yksi koko-
elma, joka ei aikaisemmin ole 
ollut esillä näyttelyissä. Aihe-
filatelian luokkaan on ilmoi-
tettu mukaan 11 kokoelmaa, 
joista ainakin seitsemän ko-
koelmaa on ensikertaa esillä 
kansallisella tasolla. Avoimen 
filatelian luokkaan on ilmoi-
tettu mukaan 11 kokoelmaa, 
joista ainakin viisi on ensi 
kertaa esillä kansallisella ta-
solla. Maksimifilatelian luok-
kaan on ilmoitettu yksi koko-
elma.

Postikorttiluokkaan on il-
moitettu mukaan 12 kokoel-
maa, joista kaksi on uusien 
näytteilleasettajien kokoelmia 

ja neljä on ensimmäistä kertaa kansal-
lisella tasolla. Kutsutuissa kokoelmissa 
on mukana mm. Suomen Postihistoriaa 
vuoden 1917 lokakuusta vuoden 1918 jou-
lukuuhun valoittava kokoelma.   

Näyttelyn tarkat tiedot löytyvät osoit-
teesta www.kesfila.net. Kesfila 2018 näyt-
tely on avoinna lauantaina 7.4.2016 kello 
10-17 ja sunnuntaina 8.4. kello 10-16. 

Kuitti vakuutetusta kenttäpostista vuodelta 1918. 
Kohde on  näyttelyn kutsuttujen kokoelmista.



Suomen Filateliapalvelu Oy
Noutokatu 3 • 21100 Naantali  •  Puh. 02 254 7200 

email: myynti@filateliapalvelu.com
www.filateliapalvelu.com
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Oy Hellman-Huutokaupat

MEILLÄ MYYDÄÄN 
KESKIMÄÄRIN NOIN

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

KUN HALUAT MYYDÄ JA SAADA HYVÄN HINNAN KOHTEISTASI JA KOKOELMASTASI, OLE YHTEYDESSÄ MEIHIN.
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